6 / SPOLOČ ENSKÁ KRONIKA/ HISTÓRIA

Dňa 19.6. 2002 oslá vila svoje
ž ivotné jubileum - 65 rokov naš a
drahá mamič ka, babička a priateľka
Š tefá nia GRÓFOVÁ z Pezinka.
Vš etko najlepš ie, veľa zdravia,
š ťastia rodinnej pohody jej ž elajú
dcé ry s rodinami
a priateľJá n

Buď š ťastná
č o Ti máme viacej priať?
Veď š ťastie je vš etko
č o Ti mô ž e ž ivot dať.
Dňa 24.6. 2002 sa
dož íva vý znamného
ž ivotného jubilea 70-ich rokov
Júlia
KOHOUTOVÁ .
Hodne zdravia do
ď alš ích rokov jubilantke prajú
dcé ry Božena, Jana,
Ľ ubica s rodinami a syn Já n.

Ď akujeme vš etký m príbuzný m,
priateľom a zná mym za úč asť na
poslednej rozlúčke s naš im drahý m
Jozefom BRTÁ Ň OM .
Ď akujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti.
Manželka Katarína
a deti s rodinami

Dňa 30. júna uplynie 5. rokov, č o ná s
navž dy opustil drahý manž el a otec
Emil POĽ ANSKÝ .
Ď akujeme vš etký m, ktorí mu venujú
tichúspomienku.
S lá skou spomínajú
Manželka Bohumila, dcé ra Silvia
a synovia Juraj a Já n s rodinami

V Múzeu SNR v Myjave bola 21.
júna otvorená vý stava - Folklórne
festivaly v tvorbe keramiká rov Má rie a Oská ra Hanuskovcov z Pezinka. Vý stava potrvá do 30. júla. (r)

Zá stupcovia Armá dy Slovenskej
republiky a Poľskej armá dy rokovali v dňoch 4. a 5. júna v Pezinku o
vzá jomnej spoluprá ci a pripravenosti slovenskej armá dy na vstup
do NATO.
(r)

l Hľadá sa poctivý ná lezca mobilného telefónu zn. Ericsson,
ktorý sa stratil 30. má ja 2002
okolo 18.30 hod. v Pezinku pri parku. Volajte 033/641 2950. Poskytnem odmenu.

V novej lokalite pri tehelni pokrač uje archeologický vý skum,
ktorý je súč asťou rozsiahlejš ích
prieskumov v katastri mesta. Ich
súč asťou boli aj bá dania pri kameňolome a pri Psychiatrickej lieč ebni. Vš etky tieto ná leziská pomá hajúobjasňovať dá vnejš iu históriu
mesta.
O vý skume v novej lokalite ná m
zá stupca riaditeľa Archeologického ústavu PhDr. Zdenek Farkaš
povedal:
- Je to miesto, ktoré bolo pravdepodobne dlhodobejš ie osídlené v
praveku a stredoveku. Rozprestieralo sa pri terajš om regulovanom
potoku Mahulá nka. Ná lezy spadajú do obdobia tzv. bá denskej
kultúry, ktorá má niekoľko vý vojový ch stupňov. Má me zachytený
stupeň, ktorý sa nazý va Bolerá zska skupina. Z tej doby sú tu zá sobné jemy na potraviny. Naš li sa
aj zvyš ky hrnč iarskej pece. Objavili
sme vypá lené hrudy, s vý razný mi
odtlač kami rúk hrnčiara. Ide pravdepodobne o nepodarený vý robok,
ktorý potom hrnčiar zničil. Tento sa
nakoniec ale dostal do pece. Zachovala sa aj preplavená hlina v

ná dobe, zrejme aby bola vlhká . Z
tejto hliny sa modelovalo. Na ná jdenej ná dobe sú odtlač ky prstov
troch ľudí. Podľa vyjadrenia antropológov jeden patrí ž ene, ď alš ie

dva deťom. Naznačuje to, kto sa
vý robou keramiky zaoberal. Vš etky
tieto veci sa na tomto mieste naš li
už v roku 1989.
Keď ž e vznikli priaznivé podmienky na ď alš í vý skum, vď aka
pochopeniu riaditeľa tehelne a
mesta, v bá daní pokrač ujeme.
Prá ce prebiehajúlen niekoľko dní,
ale už sme naš li ď alš iu jamu. Predpokladali sme, ž e bola tiež na zá so-

by, ale nachá dzajúsa v nej veľké
č asti spá leného materiá lu. Jej spodok musíme eš te dôkladnejš ie vypreparovať. Mož no, ž e do tejto
jamy bola vstavaná pec. Ď alej je tu
dolož ené osídlenie z neskorej doby
kamennej alebo zo zač iatku doby
bronzovej. Je tu niekoľko zaujímavý ch ná lezov. Naš li sme fragment
soš ky, ide vlastne len o podstavec,
ktorý patrí k tomuto obdobiu. Na
naš om území je to pomerne
vzá cny ná lez. Žiaľ, zatiaľ sa ná m
nepodarilo ná jsť chybajúcu vrchnú
č asť. Potvrdzuje to, ž e ľudia tu ž ili
na prelome 4. a 3. tisícroč ia pred
Kristom.
Objavili sme aj stopy po stĺ
poch,
ktoré patria do neskorej doby kamennej. Nevieme zatiaľ potvrdiť č i
súz Bolerazskej skupiny, teda toho
starš ieho obdobia. Naš li sme tu
veľké množ stvo uhlíkov. Stĺ
py boli
veľmi hlboko zapustené, vyzerá to,
ž e iš lo o väčš iu konš trukciu, nemá me vš ak eš te pôdorys tohto
obydlia.
Vý skum bude pokračovať aj cez
leto, jeho vý sledky zhrnieme v budúcich č íslach.
(mo)

Dňa 25. apríla
2002 Predsedníctvo Slovenskej
akadémie vied v
Bratislave uskutočnilo slá vnostný seminá r, na
ktorom si pripomenulo vý znamné osobnosti vedeckej komunity, ktorý ch ž ivotná cesta bola spojená so SAV.
Vý sledky ich prá ce š írili dobré meno nielen doma, ale aj vo svete. Vý znamný m podielom prispeli do pokladnice svetovej vedy.
Vý ber osobností sa robil na zá klade

ná vrhov ústavov a schvá lilo ho Predsedníctvo SAV. Medzi tý mito osobnosťami bol aj ná š zosnulý rodá k RNDr. Já n Štohl, DrSc. - astronóm, bý valý prvý podpredseda SAV, bý valý
pracovník a riaditeľ Astronomického
ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.
Jeho nedož ité sedemdesiatiny si
pripomenieme 26. júla 2002.
Já n Štohl vyrá stol na Cajle, vä
čš inu
ž ivota prež il v Pezinku. Počas svojho
plodného ž ivota zastá val i ď alš ie
vý znamné funkcie. Bol predsedom
Slovenskej astronomickej spoločnosti
pri SAV a podpredsedom čsl. astronomickej spoločnosti pri Č SAV, členom Grantovej agentúry pre vedu,

predsedom Slovenskej komisie pre
vedecké hodnosti, viceprezidentom a
prezidentom komisie Medziná rodnej
astronomickej únie, členom a tajomníkom vedeckého kolégia SAV, členom komisie Interkozmos, vysokoš kolský m učiteľom. Vychoval rad
mladý ch astronómov. Vý znamný m
podielom prispel do pokladnice svetovej vedy, najmäv oblasti stelá rnej a
meteorickej astronómie. Jeho zá sluhy boli ocenené mnohý mi domá cimi a zahraničný mi vyznamenaniami.
V rokoch 1979 - 1982 bol členom
redakčnej rady Pezinčana.
Zomrel 21. marca 1993.
(r)

Má rio Rafael
Rebeka Melichá rová
Viktória Frajková
Natá lia Hudecová
Matúš Demovič

16.2.
23.4.
28.4.
2.5.
5.5.

Marek Šiš ka a Andrea Adamíková
Milan Vereš a Monika Ková č iková
Martin Guš tafík a Katarína Maceková
Já n Dubek a Ing. Eva Mikulenková
Roman Baď urík a Gabriela Miklenč ič ová
Igor Mlynek a Má ria Vrš ková
Jozef Pukanč ík a Zuzana Šikulová
Pavol Šperka a Mgr. Ľubica Chrappová
Ing. Ľudovít Karpinský a Mgr. Zuzana Č echvalová
Peter Fraňo a Ing. Viera Šiš ková

Misa s tohto náleziska, starávyš e
š tyritisíc rokov.

Ing. Jozef Fedor a Katarína Libantová
Marek Fajnor a Ivana Pilá tová
Miroslav Nitray a Elena Diviaková

Karol Kač ník, 49 r.
Viktor Gaď o, 62 r.
Hermína Hý belová , 77 r.
Jozef Brtá ň, 71 r.
Františ ek Jedlič ka, 82 r.
Filoména Pukanč íková , 79 r.
Štefan Móza, 58 r.
Já n Oslej, 93 r.
Já n Há ger, 58 r.

70-roč ní
Marta Maťúsová
Irena Reichbauerová
Adela Valachovič ová
Pavel Gajdoš ík

8.5.
12.5.
17.5.
19.5.
22.5.
25.5.
27.5.
29.5.
2.6.

9.6.
17.6.
17.6.
22.6.

Margita Harmadyová
Anna Š tilhammerová
Má ria Bilč íková
Júlia Kohoutová
75-roč ní
Anastá zia Stará
Viera Farkaš ová
Já n Hanúsek
Já n Studva
Oľga Alenová
Klá ra Č evorová
Má ria Březíková
Elena Somíková
Irena Ledecká
80-roč ní
Ernestína Slová čková
Serafína Ondrovič ová
Má ria Trnková
85-roč ná
Anna Sasková
91-roč né
Má ria Slezá ková
Terézia Kabá tová
93-roč ná
Paulína Grúberová

22.6.
23.6.
24.6.
24.6.
2.6.
4.6.
4.6.
6.6.
12.6.
13.6.
16.6.
27.6.
30.6.
8.6.
10.6.
29.6.
1.6.
7.6.
28.6.
28.6.

