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Dňa 3.6. 2004 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
Ján ROMAN.
Kto ste ho poznali
venujte mu tichú
spomienku. Manželka Marta, synovia Denis s rodinou a Mário

Dňa 5.6. 2004 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel ,
otec a dedko
Ľubomír KOLLÁR.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Dňa 17.5. 2004
uplynulo 6 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá
Emília VARGOVÁ.
Kto ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Ako z Tvojich očí
žiarila láska a dobrota,
tak budeš nám chýbať
do konca života.
Dňa 6.6. 2004
uplynú 4 smutné
roky od chvíle, keď
nás navždy tragicky
opustila naša milovaná
Anitka KLAMOVÁ,
rod. Bučeková.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami. Smútiaca
rodina
Dňa 14.5. 2004
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš manžel, otec,
dedko a pradedko
Ing. Ján PASTOR.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s
nami. Smútiaca rodina

Zavrel oči srdce prestalo biť
musel zomrieť aj keď tak
veľmi chcel žiť.
Dňa 4.6. 2004 uplynie 10 rokov čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel ,
otec a dedko
Zdenko
PETRAKOVIČ.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, syn s rodinami a vnúčatá Martin, Romanka,
Denisko, Tomáško, Lucia a Andrejka.

Mnohí z nás sa na potulkách prírodou iste stretli s kamennými "valmi", nazývanými kamenice alebo
rúny. Tieto pásy kamenia neraz dosahujú úctyhodné rozmery (výška 2
- 3 m, šírka 3 - 4 m) a doslova brázdia kopcovitý terén. Kamenice sa
tiahnu po juhovýchodných svahoch
Malých Karpát, pričom dodnes sa
zachovali najčastejšie v pásme lesa. Proces ich výstavby bol dlhodobý a vyžadoval si množstvo úsilia.
Od 13. storočia svahy Malých Karpát zaberali vinohradníci a snaha
po získaní novej pôdy sa odrazila vo
výškovom postupe vinohradov do
oblastí, kde na povrch vystupovalo
množstvo kamenia. Tony vyorávaných kameňov, pôvodne z lesnej
pôdy, boli ukladané do pásov na
okraje parciel. Kamenice sú teda
dôkazom snahy po získaní vhodnej
pôdy na pestovanie viniča, ktorá v
minulosti prevyšovala dnešnú rozlohu vinohradov. Rúny vytvorili zaujímavú sieť, ktorá je odrazom členenia pozemkov. Kvôli prevýšeniu a
odplavovaniu pôdy boli kamenice

Dňa 9. mája uplynuli smutné 3 roky
od chvíle, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko
Štefan MIKOVIČ.
S veľkou láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Nezomrel ten,
kto v srdciach ostáva.

Alexandra Horvátová
Kristína Fecková
Andrea Kramárová
Darius Jaroš
Vanesa Kopecká
Ema Havlíková
Lenka Lacková
Peter Urban
Maxim Piovarči
Veronika Monsbergerová
Alexandra Senková
Laura Pavelková
Filip Mach

19.3.
24.3.
31.3.
2.4.
2.4.
4.4.
4.4.
6.4.
8.4.
12.4.
12.4.
13.4.
17.4.

Vladimír Vizner a Magdaléna Hovorková
Samuel Čech a Monika Baroková
Jozef Lošonský a Martina Féderová
Miroslav Palitefka a Lucia Schwammelová
Ľuboš Farkaš a Katarína Féderová
Robert Gallo a KatarínaČermáková
Hubert Grégr a Denisa Straková
Pavel Forner a SimonaČernayová

doprevádzané i terasami ukončenými kamenným múrikom. V mnohých prípadoch bola do múrikov
ukladaná i spodnáčasť kameníc.
Je zrejmé, že kamenice vznikali
kontinuálne, otázne sú však ich počiatky. Prieskumom na Suchom
vrchu v Pezinku sa nám podarilo v
profile porušenej kamenice (a v jej
okolí) natrafiť na neskorostredoveké pamiatky - zlomky hrncov,
ktoré sa do telesa kamenice dostali
ako odpad, aby sa zabránilo úrazom, ktoré mohli ostré črepy v pôde
zapríčiniť. Popri črepoch nádob sa
do kamenice dostal i fragment tzv.
miskovitej kachlice z kachľovej pece, ktorá mohla byť umiestnená v
prípadnej stavbe - prístrešku. Kachlice vystupujú v 15. storočí na hradoch, v kláštoroch a v mestách. Nález kachlice v extraviláne nie je bežným javom, je však zrejmé, že ako
ostatné nálezy súvisí so stredovekým zemepanským mestečkom.
S budovaním kameníc sa vo všeobecnosti počítalo od 16. storočia,
nálezy zo Suchého vrchu poukazujú na existenciu včasnejšieho

V dňoch 18.6. a 8.9. 2004 si pripomíname 10. a 12. výročie od
smrti našich drahých rodičov, starých a prastarých rodičov manželov Terézie a Eduarda VAJKÚNYOVÝCH , na ktorých s láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Adrian Gonglík a Miriam Wildová
Marek Púčik a Marcela Tahotná
Jozef Václav a Zlatica Herdová
Daniel Žáčik a Gabriela Mlčuchová
Milan Hajnovič a Mgr. Lenka Margóčová
Marián Herčan a Natália Slováková

Norbert Förster
Anton Kováčik
František Kovačovský
Bohumil Křupala
Bohuslav Lukovský
Alžbeta Masarovičová
František Moravčík
Štefánia Pastuchová
Miloš Rapoš
Imrich Široký
Eduard Švarc
Alojz Zemko

70-roční
Zdena Krasňanská
Božena Balogová
Ladislav Feifič

31 r.
67 r.
75 r.
73 r.
73 r.
83 r.
70 r.
85 r.
64 r.
73 r.
81 r.
70 r.

1.5.
4.5.
8.5.

horizontu výstavby, ktorý možno
datovať do priebehu 15. storočia.
Napriek tomu, že kamenice už
dávno stratili svoju funkciu dodnes
zostali najzreteľnejšími dokladmi
neúnavnej práce vinohradníkov,
ktorú budú pripomínať ešte dlhé
veky.
Július Vavák
Malokarpatské múzeum v Pezinku

V piatok 21. mája zomrela 102ročná občianka Pezinka pani
Brigita Čechová. Spolu so 103ročnou pani Zuzanou Masarykovou patrila k najstarším občanom
mesta.
Pani B. Čechová sa narodila 7.
októbra 1901 v Grinave. Vychovala 4 deti, o ktoré sa dlhé roky
starala sama, pretože jej manžel
zomrel ako 49-ročný. Pezinčania
ju poznali ako dlhoročnú aktívnu
funkcionárku Červeného kríža,
dobrovoľnej požiarnej ochrany a
ako organizátorku zájazdov do
pútnickych miest u nás i v zahraničí, ktoré organizovala aj proti
vôli predstaviteľov minulého režimu.
Dňa 3.6. 2004
uplyni e rok , čo
nás náhle opustil
vo veku 56 rokov
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef ŠEDIVÝ.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím, tichú spomienku.
S úctou manželka

Karol Šilhár
Anna Paparinská
Mária Fröhlichová
Agneša Šafárová
Júlia Mihalovičová
Erika Kovačičová
75-roční
Samuel Follrich
Jaroslav Jablonický
Johana Schindlerová
Rudolf Gschwandtner
Hedviga Sandtnerová
Alžbeta Skovajsová
Ľudmila Zifcsáková
Zita Klamová
František Klamo
František Klobušický
Ing. Jaroslav Axamit
Anna Behunková
Cecília Majtánová
Mária Noskovičová
Alojz Vozatár
80-roční
Helena Mondoková
Juliana Marhavá
Mária Petrášová
85-ročná
Mária Tyková
91-ročná
Elena Dográciová
93-ročná
Anna Dugová
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