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V dňoch 4.7.
a 3.8. 2003
uplynie 15 rokov, č o ná s
navždy opustili drahí rodič ia
Helena a Já n PIKALÍKOVCI.
Kto ste ich poznali venujte im prosím tichú spomienku. S lá skou spomína smú tiaca rodina
Dňa 23.7. 2003
uplynie 10 rokov, č o
ná s navždy opustil
otecko, dedko, brat a
kolega
Viliam DRAXLER.
S lá skou spomínajú dcéry s rodinami. Ď akujeme vš etký m, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 5.8. 2003 uplynie 10 rokov, č o ná s
navždy opustil ná š
drahý manžel, otec,
dedko
Jozef HAJAS.
Ď akujeme vš etký m, ktoríspomínajú s nami. Manželka a deti s rodinami.

Anne
LENNEROVEJ,
ktorá sa 27. jú la
2003 dožíva 70 rokov života.
V ten deň krá sneho Tvojho sviatku, keď si dožila sedemdesiatku,
na Teba si spomína s lá skou celá
rodina. Vrú cne prianie k Tebe letí
od detí. Od vnú č eniec prianie
hlasné a od pravnú č at nech Ti
ú smev nevyhasne. A na zá ver
vš etci zná mi, nech si dlho medzi
nami.

Dňa 29. jú na 2003 koncertoval v
Banskej Belej v starobylom chrá me
sv. Já na evanjelistu pri príležitosti
oslavy sv. apoš tolov Petra a Pavla
pezinský chrá mový zbor AD UNA
CORDA. Toto vystú penie v Banskej Belej bolo v poradíuž druhé a
opäťveľmi vydarené.
Aj touto cestou by som chcel vyjadriťobdiv a poďakovanie celému
zboru, ako aj prianie vš etkého dobrého, veľa ú spechov a Božie požehnanie.
Peter Seká č
fará r

V sobotu 26. jú la o 18.00 hod. sa
uskutoč nívo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Má rie spomienkové
podujatie pri príležitosti sviatku sv.
Anny, patrónky ná š ho mesta. Po pobožnosti bude sv. omš a a predná š ka
PhDr. Dubovského o vý voji erbu
mesta Pezinok od sv. Anny po Pannu
Má riu.

Existenciu mesta č i obce vnímame ú plne samozrejme. Ako
vš ak vznikli? Ako napríklad vzniklo
mesto Pezinok? Prvá písomná
zmienka o "terra Bozen" pochá dza
z roku 1208. Ide o donač nú listinu
krá ľa Ondreja II., ktorou daroval
ú zemie, ktoré je dnes stotožnené s
chotá rom mesta Pezinok, nitrianskemu županovi Tomá š ovi, zakladateľovi rodu grófov zo Sv. Jura a
Pezinka. Napriek tomu, že viacerí
historici predpokladajú , že ú zemie
Pezinka bolo v tom č ase osídlené,
písomnú zmienku o existencii dediny Pezinok má me až z druhej
polovice 13. storoč ia, z obdobia
tesne po tatá rskom vpá de. Slovanské hradisko, ktoré by malo byť
podľa predpokladov predchodcom
dneš ného Pezinka sa dodnes nepodarilo objaviťa tak sa pri skú manívý voja Pezinka môžeme riadiťlen faktami, ktoré má me priamo
z historického jadra mesta. A tu sa
ná m vyná ra viacero možností.
Ak by sa potvrdila tradícia, ktorá
kladie vznik farského kostola do
konca 12. storoč ia, môžeme predpokladať
, že tu eš te pred príchodom š ľachtického rodu grófov zo
Sv. Jura a Pezinka existovala stredoveká dedina so slovenský m (slovanský m) obyvateľstvom. Nasvedč ovalo by tomu aj slovanské

pomenovanie Bozin, ktoré podľa
slavistov v sebe skrý va slovanské
osobné meno Boza. Pôvodné pomenovanie Pezinka by potom znamenalo "zem Bozova".
Ná sledne tiež môžeme predpokladať
, že nemeckíkolonisti, ktorí
priš li na naš e ú zemie po tatá rskom
vpá de sa usadili v okolíkaplnky sv.
Ducha, ktorá stá la na mieste dneš nej š koly na Holubyho ulici. Postupný m rozrastaním oboch obcía ich
splynutím v priestore dneš ného
ná mestia v priebehu 14. storoč ia
mohlo vzniknú ťdneš né mesto Pezinok. Nasvedč oval by tomu aj objav
gotického okna, ná jdeného v dome
na Holubyho ulici. Podobný bol aj
vý vin blízkej Trnavy.
Bez dôkladného archeologického
vý skumu vš ak nemôžeme vylú č iť
ani druhú možnosť
. Na zá klade
iniciatívy grófov zo Sv. Jura a Pezinka mohlo mesto vzniknú ťna
zá klade presného urbanistického
plá nu v druhej polovici 13. storoč ia
prá ve v priestore dneš ného ná mestia (č eské mesteč ko Davle pri
Prahe vzniklo podobný m spôsobom niekedy pred rokom 1260). Do
tohto nového a pomerne veľkoryso
plá novaného mesta by bol potom
zahrnutý aj starý kostol, ako pozostatok pôvodnej dediny, znič enej
poč as tatá rskeho vpá du. V tomto

prípade by boli zakladateľmi mesta
Pezinok prá ve nemeckíkolonisti,
ktorípriš li na naš e ú zemie v uvedenom období.
Existuje tradícia, podľa ktorej je
najstarš ou budovou v meste tzv.
Kruš ič ova kú ria, zvaná tiež Perghaus, kde mala sídliťsprá va pezinského panstva. Nemôžeme vš ak
zabudnú ťani na veľký vý znam pôvodnej stredovekej dediny Sumberg, ktorá je možno totožná s podhradím Pezinského hradu. Nasvedč uje tomu aj povesť
, že Pezinok stá l pôvodne vyš š ie v horá ch,
na moč aristom a blatistom mieste.
A prá ve potok, teč ú ci pod hradom
má dodnes ná zov Blatnica.
Na zá ver treba skonš tatovať
, že
vš etky uvedené možnosti sú pri
sú č asnej ú rovni ná š ho poznania
len hypotézami, č i istý mi predpokladmi. Potvrdiť
, alebo vyvrá tiťich
môže len systematický prieskum
vš etký ch opravovaný ch budov v
meste ale tiež kontrola vš etký ch
vý kopov. Každá , aj tá najbezvý znamnejš ia vý kopová ryha môže vydaťneoceniteľné informá cie o
dejiná ch, ale najmä vzniku ná š ho
mesta.
Petra Pospechová
Peter Wittgrú ber
Mestské mú zeum v Pezinku

Streetparty 2003 - je ná zov kultú rno-spoloč enskej akcie, ktorej
cieľom je daťmlá deži možnosť
zaš portovať si poč as letný ch
prá zdnin. Kultú rna č asťmá pouká zaťna talent mladý ch vý tvarný ch umelcov a hudobníkov v
naš om regióne. Podujatie sa
koná 9. augusta, zač iatok je o
10.00 hod. Akcia pozostá va z:
turnaja v pouličnom basketbale (streetbal) - zač iatok o 10.00
hod., ukonč enie asi o 17.00 hod.,

maľovania na oplotenie amfiteá tra so sprejmi (graffiti) - zač iatok o 10.00 hod., večerné ho vystú penia hudobných skupín zač iatok o 19.00 hod.
Úč inkovaťbudú majstri maľby na
stenu z Trenč ína a Pezinka a hudobné skupiny Feel me a Karpatskí
pastieri z Pezinka, Snehulienka a
sedem trpaslíkov zo Svätého Jura
a Rá dio Jerevan z Č iech. Koncert
potrvá do 24.00 hod.
Daniel Minda

Miestna organizá cia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Pezinku
oznamuje svojim č lenom, že zá jazd do Kremnice sa uskutoč ní
vo š tvrtok 4. septembra 2003.
Č lenovia JDS sa môžu prihlá siťv
Klube dôchodcov na Slá dkovič ovej a Hrnč iarskej ulici, kde
dostanú podrobnejš ie informá cie. Prihlá siťsa môžu od 1. augusta t.r.
Výbor MO JDS

Patrik Klamo
Samuel Njambi
Alex Turcá r
Daniel Š trbka
Simona Sandtnerová

3.6.
6.6.
7.6.
10.6.
13.6.

Peter Kuba a Kristína Krajč írová
Viliam Vacula a Ing. Katarína Kosová
Matej Slamka a Lenka Sandtnerová
Daniel Nová k a Petra Kohú tová
Peter Vacek a Petra Mič utková
Martin Kuná k a Elena Littvová
Vladimír Sandtner a Katarína Mrá zová
Ing. Radovan Š č esný a MUDr. Martina Svrč ková

Maroš Č ernay a Martina Ná vratková
Dalibor Dzú rik a Zuzana Sztojková
Richard Slezá k a Henrieta Mikloš ková
Má rio Tuchscher a Silvia Vá leková
Mgr. Ondrej Slivko a Mgr. Lucia
Horá ková

Rozena Vanyová , 73 r.
Vilma Ondrovič ová , 76 r.
Celestín Pavelka, 77 r.
Š tefan Satko, 47 r.
Augustín Barta, 54 r.
Veronika Kapucianová , 52 r.
Anna Vaš eková , 59 r.

70-roč ní
Ernestína Š indlerová
Ing. Duš an Č ollá k

9.6.
12.6.
13.6.
14.6.
16.6.
19.6.
19.6.

2.7.
7.7.

Anna Semelyová
Jú lius Syná k
Anna Tumová
Lý dia Maleková
Anna Lennerová
Oľga Krá liková
Františ ek Somorovský

12.7.
12.7.
19.7.
22.7.
27.7.
29.7.
30.7.

75-roč ní
Františ ek Grenda
Anna Krasňanská
Anna Kelecsenyiová
Milan Tesá ř
Jozefína Ronecová
Anna Polá ková

2.7.
5.7.
16.7.
16.7.
19.7.
28.7.

85-roč ní
Má ria Strezenická
Dominik Macá k

1.7.
24.7.

92-roč ná
Má ria Tahotná

28.7.

93-roč né
Paulína Kovač ovská
Má ria Kostková

9.7.
17.7.

