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Jedný m z historický ch období,
doložený ch donedá vna na ú zemí
ná š ho mesta len sporadický mi ná lezmi je aj doba rímska. Toto pomenovanie sa vzťahuje na prvé š tyri storočia ná š ho letopočtu v krajiná ch
strednej a severnej Európy, ktoré
ne bo l i pr iamo u
sú časť ou Rímskej
ríš e.
Na Slovensku znamenal začiatok rímskej doby predovš etký m postupný
zá nik keltskej civilizá cie a čoraz väčš ie prenikanie Germá nov na naš e
ú zemie. Na časti juhozá padné ho
Slovenska sa v prvej polovici 1. storočia vytvorilo tzv. Vaniovo
krá ľovstvo, ktoré bolo vo vazalskom
vzťahu k Rímskej ríš i. Rimania vybudovali na naš om ú zemíviacero oporný ch bodov (Bratislava, Stupava,
Devín, Dú bravka, Boldog, Iža, CíferPá c, Rusovce, ...) a svojou kultú rou
vý razne ovplyvňovali aj germá nske
kmene, usadené na ú zemíSlovenska. V Trenčíne sa dokonca zachoval svetozná my ná pis vytesaný do
skaly, ktorý je dokladom najsevernejš ieho postupu rímskych legioná rov v strednej Európe.
Z tohto obdobia, bohaté ho na udalosti, ale aj na predmety hmotnej
kultú ry sme donedá vna v Pezinku
nemali takmer žiadne ná lezy. Ak
vynechá me nepodloženú tradíciu o
existencii rímskej stanice na dneš nej pezinskej kalvá rii bola vý nimkou
len rímska minca Germanicusa,

ktorej ná lez v priestore vstupu do
Zá mocké ho parku spomína pá n
Aristid Jamický . V posledný ch
dvoch rokoch vš ak pribudlo niekoľko ď alš ích predmetov, ktoré
mô žu byť dokladom prítomnosti rímskej kultú ry na ú zemí Pezinka. Ide

predovš etký m o rímsku mincu cisá ra Domiciá na (81 - 96 n.l.) ná jdenú na Šancovej ulici za Kresťanský m domom, ale tiežná lez ú lomku
rímskeho mortá ria, počas archeologické ho vý skumu v Starej radnici.
Mortá rium bola miskovitá ná doba,
ktorá je charakteristická pre rímsku
keramiku a bola univerzá lnou ná dobou na drvenie obilia, miesenie
cesta, vý robu masla, vytlá čanie
š ťavy z ovocia a pod. Ú lomok tejto
ná doby sa naš iel v radnici v tzv.
sekundá rnej polohe, čo znamená ,
že na miesto, na ktorom sa naš iel,
bol dopravený z iné ho miesta. To
miesto sa vš ak takmer s určitosťou
nachá dzalo v chotá ri Pezinka.
Veľký vý znam pre objasnenie existencie osídlenia Pezinka v dobe rímskej majú aj ná lezy z blízkeho okolia
ná š ho mesta. V roku 1934 napríklad
naš li v priekope pri čistení cesty
medzi Malackami a Pezinkom tri
rímske mince (Jú lius Caesar, Nero a
Domiciá nus). Rovnako tak sa pred
druhou svetovou vojnou naš li rím-

ske mince cisá rov Augustusa a Nervu vo Vinosadoch. Z blízkeho Slovenské ho Grobu pochá dzajú zasa
rímske spony a dokonca sa tu podarilo ná jsť aj rímske tehly. Ná lez mincí
medzi Malackami a Pezinkom, by
mohol byť istou indíciou, že starý
priechod cez Javorinu
možno využívali aj v dá vnych vekoch. Potvrdzuje
to aj fakt, že sa ú zemie
ná š ho mesta nachá dza
na najbližš ej spojnici staníc z doby
rímskej v Cíferi-Pá ci a Stupave.
Je pravdepodobné , že sa aj na
ú zemídneš né ho Pezinka mô žu skrý vať stopy po rímskom alebo germá nskom osídlení. Stopy po dobe,
ktorá sa tak vý znamne zapísala nie-

len do dejín južnej Európy, ale aj do
dejín Slovenska. Veď cisá r Markus
Auré lius ú dajne napísal svoje slá vne
filozofické ú vahy na brehu slovenskej rieky Hron. Peter Wittgrúber

ODCUDZILI JEJ
PEŇAŽ ENKU. Dňa 13.2. 2003
ozn á mila
62-ročná Pezinčanka M.V., že jej v priestoroch Poš ty na Radničnom ná mestínezná ma oso- ba odcudzila peňaženku, v ktorej mala
okrem iné ho finančnú hotovosť
1200 Sk. Voči nezná memu pá chateľovi bolo započaté objasňovanie priestup- ku proti
majetku.
KRADLA V PREDAJNI. Dňa
13.2. 2003 preverovala MsP
oznam zamestnancov predajne potravín na Bystrickej ulici,
že prichytili pri krá deži tovaru
maloletú 14-ročnú M.L. z Pezinka. Ukradla potraviná rsky
tovar v hodnote 80 Sk. O prípade informovali Oddelenie
sociá lnych vecíMsÚ .
RUŠILI NOČ NÝ POKOJ. Dňa
14.2. o 22.20 hod. zasahovala
hliadka MsP v obytnom dome
na Suvorovovej ulici, kde dochá dza k rodinný m nezhodá m.
Zistili, že v rodine R. doš lo k
fyzické mu a verbá lnemu napá daniu, pričom manžel utrpel
drobné poranenia tvá re. Policajti na mieste situá ciu upokojili
a upozornili akté rov konfliktu
na dodržiavanie nočné ho poko-

