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Dňa 2.3. 2003 uplynulo 10 rokov, č o
nás navždy opustil
manžel, otec a dedko Matúš JEDINÁ K
z Pezinka.
Kto ste ho poznali
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
Dňa 10.3. 2003
uplynul rok, č o nás
navždy opustil vo
veku 68 rokov náš
drahý manžel, otec,
starý otec, svokor
Ivan KRUPA.
Ď akujeme všetký m, ktorí mu s
nami venujú tichú spomienku. S
láskou spomína manželka a synovia s rodinami
Dňa 31.3. 2003 uplynie rok č o nás opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko a pradedko
Š tefan HUDEK.
Kto ste ho poznali a
mali radi, venujte mu s nami tichú
spomienku. S láskou spomínajú
manželka, syn a dcéra s rodinami.
Dňa 13.4. 2003
uplynie rok, č o nás
navždy opustil náš
drahý syn a brat
Š tefan KRCHŇ Á K.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku. Smú tiaca rodina
Dňa 14.4. 2003
uplynie rok, č o nás
navždy opustil vo
veku 60 rokov náš
drahý manžel a otec
Františ ek MYSLÍK.
S láskou spomíname a ďakujeme všetký m, ktorí
mu s nami venujú tichú spomienku.
Manželka, synovia a ostatná smú tiaca rodina.

Ospravedlňujeme sa rodine pána
Ladislava Lichtnekera, pozostalý m
po Alexandrovi Lichtnekerovi, i našim č itateľom za nepravdivé ú daje
uverejnené v Pezinč anovi č . 2 v
rubrike Opustili nás, ktoré redakcia
dostala z oficiálneho informač ného
zdroja. V podkladoch o zomrelý ch
bola mylná informácia - nezomrel
Ladislav Lichtneker, ako bolo uvedené, ale Alexander Lichtneker. Aj
keďchyba nevznikla našim zavinením, mrzí nás, že sme uverejnením
tejto dezinformácie v našich novinách spôsobili dotknutý m rodinám
mnohé starosti.
(red.)

Zo severozápadu extravilánu
tislavy, kde si ju mohli kú piťpriamo
mesta pochádzajú nálezy zlomkov
na trhoch i mimobratislavskí obytzv. pravej tuhovej, kolkovanej keravatelia. Druhá možnosť je, že ju
miky, ktorú na základe typáriom
odtiaľto ďalej po sú ši prevážali hrnvyrazenej vý robnej znač ky na hrdle
č iari, obchodníci (rakú ski alebo
(kríž a brvno v oválnom poli) priradomáci) ponú kajú ci ju i v Pezinku
ďujeme k vý robkom rakú skych, v
na trhu. Obe možnosti sa navzájom
to mto prípad e viedenský ch,
nevyluč ujú . Takto sa stal i Pezinok
hrnč iarskych majstrov z 15.-16.
zemepánske mesteč ko (grófi zo
storoč ia. Prímes tuhy dodávala
Svätého Jura a Pezinka), ú č astnínádobám kovovolesklý vzhľad a
h lavne v ý b o rn é
tepelné vlastnosti
(na prípravu jedál).
V stredoeurópskom meradle sa
tento typ keramiky
sú streďuje v okolí
Dunaja v Rakú sku,
na Slovensku, v
Maďarsku. U nás
patria rakú ske importy (z Viedne,
Tullnu) k zriedka- Rekonš trukcia nádoby a kolkovaná značka s motívejším nálezom, vom kríža a brvna
sú stredený m na
kom medzinárodného obchodu s
západnom Slovensku, s najväč šou
rakú skou keramikou, jednak vďaka
koncentráciou lokalít v oblasti Mablízkosti k Bratislave a jednak i
lý ch Karpát (v mestskom a aristovďaka svojmu vý znamnému hoskratickom prostredí), ako sú Bratipodárskemu a politickému postaslava, Devín, Pajštú n, Č ervený
veniu v malokarpatskom regióne
Kameň, Trnava a najnovšie i naše
na konci stredoveku.
nálezy z Pezinka.
Kú piťsi však dovážaný riad neBratislava, k Rakú sku najbližšie
bolo vôbec lacné, mohli si ho dovový znamné mesto Uhorska v povodí
liť predovšetkým majetnejšie vrstDunaja, bola ako sa ukazuje najvy, feudálny dvor a bohatí mešťaväč ším odberateľom výrobkov raknia. Vzácnosť tohto vý robku vý ú skych hrnč iarskych majstrov (postižne dokumentuje už spomínaný
pri kvalitnej vlastnej vý robe podobviedenský poriadok, ktorý pod hrozného typu) na našom ú zemí. Na
bou trestu zakazuje jeho falšovavzdialenejšie trhy dopravovali tú to
nie, napokon ju dokumentujú i sakvalitnú keramiku rakú ski hrn-č iari
motné falzifikáty.
loďami po Dunaji, č o spomína i reDovezená tuhová kolkovaná kerameselný poriadok z Viedne z 15.
mika bola ako pomerne drahý tovar
stor. Na druhej strane je rovnako
pre širšie vrstvy nedostupná. Preto
dovoz cudzej keramiky, spolu z
vo vý robe keramiky pre Pezinok a
archeologický mi nálezmi, doložejeho okolie urč ite zohrávala hlavnú
ný tiež obchodnými záznamami i v
ú lohu domáca produkcia a to preBratislave.
dovšetký m pezinskí hrnč iari, už v
Pokiaľide o nálezy tejto keramiky
stredoveku sú stredení na starej
severnejšie od Dunaja a teda i z
Hrnč iarskej ulici (dnešná KollároPezinka, je pravdepodobné, že sa
va) o č om nás presviedč a jej sak nám dostali prostredníctvom Bra-

Matú š Malovec
Marek Šipoš
Enrico Minarovič
Karol Dubský
Ema Č íková
Katarína Štrbová
Petra Horňáková
Marek Moč ko
Alexander Lacko
Laura Flandrovská
Daniela Keveždová
Peter Krajč ovič
Alexandra Vitková
Hana Bachratá
Peter Zlámala
Martin Žido
Filip Velich
Martin Fraňo
Mária Wittgrú berová
Jakub Fraňo
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Peter Halan a Ing. Zuzana Kavecká
Viliam Nagy a Zuzana Osuská

Pavol Šebok, 51 r.
Alexander Lichtneker, 76 r.
Ľubica Pilková, 44 r.
Jolana Záhradníková, 75 r.
Pavla Geršič ová, 77 r.
Pavel Toman, 79 r.
Emília Ludvigová, 82 r.
Ivan Pätoprstý , 73 r.
Gustáv Demovič , 63 r.

70-roč ní
Tibor Slávik
Matilda Noskovič ová

6.2.
8.2.
9.2.
15.2.
19.2.
20.2.
24.2.
3.3.
8.3.

2.3.
4.3.

motný názov. Ulica je doložená v
písomný ch prameňoch od roku
1437, prič om treba dodať, že
tento dátum je len orientač ný , nepochybne existovala už dlhšie obdobie, preto ju treba považovať za
staršiu. Rovnako je pravdepodobné, že menšiu č asťdopytu pokrývali i majstri z iný ch miest a obcí v
okolí. V tomto smere možno za
vý robky domáceho pôvodu bezpeč ne označ iťč asťč repového materiálu bez prídavku tuhy, s bežný mi znač kami v tvare krížov,
hviezdice z priestoru starej radnice
(za nahliadnutie do nálezov ďakujem Mgr. O. Solgovi). Bližšie poznatky, pochopiteľne nielen o produkcii keramiky, ale o živote v stredoveku vôbec môže priniesť vyhodnotenie archeologického výskumu starej radnice, star ého
Zámku ako i budú cich vý skumov
zaujímavý ch lokalít a stavieb v
meste a v jeho okolí.
Július Vavák
FF UKF Nitra

Ď akujeme všetký m Pezinč anom za prejavy sú strasti a kvetinové dary pre našu zosnulú
Valé riu BOĎ OVÚ . Manžel Ján
Boďo s rodinou

Ako tíško žila, tak tíško
od nás navždy odišla
naša drahá Kamila BEDNÁ ROVÁ , rod. Marafková
dňa 9.2. 2003 vo veku 76 rokov.
Ď akujem príbuzný m, priateľom a známym, ktorí ju odprevadili na jej poslednej ceste
dňa 11.2. 2003 v Pezinku za
prejavenú sú strasťa kvetinové
dary. Vďaka patrí MUDr. Zárubovi za jeho starostlivosťpoč as
jej choroby. Smú tiaca rodina

Ing. Tomáš Kaňa
Elena Kopecká
Gabriel Pilka
75-roč ní
Jozef Pospech
Kristína Pozníková
Mária Okonová
Anton Strážay
Mária Kelemenová
Ľudmila Cirkovská
Mária Fišerová
Pavla Blažeková
80-roč ní
Alžbeta Valentová
Jozefína Lackovič ová
Františka Nováková
František Rehák
Jozef Liška
Ján Slimák
Ing. Ján Sedláč ek
Marta Dvořáková
Mária Vinohradská
Anna Horváthová
Anna Michalová
85-roč ná
Anna Sobolič ová
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