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Prišiel máj, ktorý v symbolike je
mesiacom lásky, má však aj inú
väzbu na ľudstvo, je v ňom DEŇ MATIEK, ktorý v súčasných spoločenských podmienkach bol rehabilitovaný ako špecifický útvar sociálneho vzťahu. Tento deň ponúka
väčšie množstvo hodnôt, ktoré sú
charakteristické tým, že obhajujú
význam a dôstojnosť matiek. Nejde
iba o kvetovú ústretovosť, ale aj
šancu širokej verejnosti oceniť matku
ako človeka – osobu dôvernej pozície s celospoločenským významom.
Nik nevyvráti, že matky sú centrom
rodinnej blízkosti, že majú aj vo výchovnej aktivite detí najvyššie postavenie. Potvrdzujú to aj výsledky viacerých výskumov ľudí, ktorí sa zaoberajú problematikou rodiny a významom matky ako takej. Z týchto
overených skúmaní vyplýva aj poznanie, že stupeň dôvery a autority
voči matkám je citeľne vyšší než k
otcom. Matka je teda všeobecne
uznávaná spravidla vyššie ako
štandardná žena, je to vynikajúca
osobnosť, sústreďujúca sa na prirodzené formy lásky, ktorú vie rozdávať
a dokáže sa obetovať, prípadne nás
podvihne keď padneme. Jej srdce
žije a rozdáva sa na osoh iných,
hlavne blízkych a po celý život.
Aj takéto zistenia nás oprávňujú k
tomu, že hold, ako veľký prejav pozornosti matkám má svoj priestor v
poznaní, cítení a konaní. Matka si
zaslúži dennú úctu svojej rodiny, príbuzných, známych i neznámych a to
nielen v našom ale aj v celosvetovom rozmere.
Matka teda stojí na piedestále
ľudskej spoločnosti. Zaslúži si aj
našu plnohodnotnú pozornosť a to v
každej situácii.
PhDr. Jozef Aulitis, CSc.

l Pán primátor, počuli sme, že
obyvatelia z okolia pezinského
cintorína nesúhlasia s jeho rozširovaním...
– Mesto Pezinok, ako sme už viackrát informovali, sa snaží rozšíriť
plochu cintorína východným a južným smerom, na pozemok bývalého lesného závodu a do sadu za
jestvujúcim Domom smútku. Jeden
pozemok sme už odkúpili, druhý
chceme. Prebehlo už rokovacie
konanie s dotknutými. Na mieste
jestvujúceho sadu by sme chceli
vybudovať nový Dom smútku a v
ďalšej časti pohrebisko s urnovým
hájom. Priznám sa, že som trošku
prekvapený negatívnou reakciou
ľudí, ktorí dlhodobo bývajú vedľa
cintorína, ktorý je tu niekoľko storočí. Po jeho rozšírení máme šancu vyriešiť problém s pochovávaním na 20 – 30 rokov. Nesúhlasíme
s tým, aby sa nový cintorín budoval
v Kučišdorfskej doline alebo na
inom vzdialenom mieste, čo väčšine občanov nebude vyhovovať.
Myslím si, že ľudia okolo cintorína
nakoniec situáciu pochopia a dobrému úmyslu mesta v prospech
tisícok občanov nebudú stáť v ceste.
(mo)

zo Základnej školy Na bielenisku
zahrali ostatným deťom rozprávku
Snehová kráľovná a knižnici venovali básničku, ktorú zložili počas
Noci s Andersenom. Medzitým deti
z času na čas zasadli k internetu a
chatovali. V tejto medzinárodnej
internetovej diskusii si posielali
správičky a vymieňali pozdravy s
deťmi zo Slovenska ale aj z Čiech,
Moravy a Poľska.
K bohatému programu patrilo aj
sadenie stromčeka Rozprávkovníka Andersenovho, ktorý bude na
počesť veľkého dánskeho rozprávkara zdobiť priestory knižnice.
Pezinské deti dostali pozdrav z
Dánskeho veľvyslanectva v Bratislave od veľvyslanca, ale aj od primátora mesta Pezinka, ktorý nemohol prísť. Ako to už počas Nocí v
knižnici býva, nechýbali ani tvorivé
dielne. Tentoraz deti vyrábali
pozdravy a poďakovania H. Ch.
Andersenovi, ktoré po čas nočnej
prechádzky mestom rozvešali na
Radničnom námestí, aby aj ostatným obyvateľom Pezinka pripomínali toto významné výročie veľkého rozprávkara Hansa Christiana
Andersena.
Anna Gašparovičová

Rok 2005 sa nesie v znamení
dvojstého výročia narodenia
veľkého dánskeho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena. Druhý apríl – deň jeho narodenia, vyhlásila medzinárodná organizácia
UNESCO za medzinárodný deň

to nielen obrazne, ale doslovne.
Milan Richter vybral a z dán činy
preložil tri posledné vydania Andersenových rozprávok. Po zaujímavom rozprávaní o Andersenovi
prečítal jednu z jeho rozprávok.
Pripomenul deťom Andersenovo

detskej knihy.
Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila k tomuto výročiu
viaceré podujatia. Jedným z nich
sa zapojila do medzinárodného
projektu Noc s Andersenom, ako
jedna zo 400 knižníc štyroch krajín
– Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska.
V noci z 1. na 2. apríla v knižnici
ožili rozprávkové postavičky z Andersenových príbehov. Deti čítali,
hrali sa, súťažili, tvorili a chatovali
na internete. Počas noci do knižnice zavítali aj hostia a čítali z Andersenových rozprávok. Prvý prišiel medzi deti Milan Richter – básnik a prekladateľ, štylizovaný do
úlohy pútnika z Odense, ktorý putoval za Andersenom a priniesol slovenským deťom jeho rozprávky. A

posolstvo, pre tohto autora také
výstižné: "Každý z nás sa narodil
na kačacom dvore, ale len niekto z
labutieho vajca!"
Ďalšími hosťami na čítanie boli
naši starí známi Petra Pospechová
a Peter Wittgrúber z Mestského
múzea v Pezinku. Peter zaujal deti, ako už veľakrát, ďalšou z pezinských povestí o rybníčku, krčmárovi a zbojníkoch, ktoré by si zaslúžili aj širšie publikovanie. Krátko
pred polnocou prišla s rozprávkou
pezinská autorka detských kníh
Viera Valachovičová-Ryšavá, ktorá deťom porozprávala aj o tom,
ako sa stala spisovateľkou a mnohých inšpirovala aj povzbudila v
ich literárnych pokusoch. Všetci
hostia dostali diplomy a stali sa tak
členmi Klubu Andersenčiat. Žiaci

V roku 2004 občania a firmy v
Pezinku vytriedili nasledovné
množstvá odpadov: 171,40 t papiera, 24,64 t skla, 879,12 t biologického odpadu, 8,87 t plastov,
4,85 t nebezpečných odpadov a
5528,90 t netriedeného odpadu.
Okrem toho základné školy počas
organizovaného zberu vyzbierali
162,7 t papiera.
Prepočítaním množstva netriedeného odpadu na jedného obyvateľa prichádzame k číslu 251,84 kg
ročne, čo je najviac za posledných
6 rokov. Pri triedenom odpade je to
49,59 kg na obyvateľa, i tu vytriedené množstvo stúpa.
(mo)

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje na základe zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až
2005 štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
(EU SILC).
Zisťovanie sa uskutoční v šesťtisíc náhodne vybraných domácnostiach Slovenskej republiky a
teda aj na území mesta Pezinka.
Cieľom je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch
a životných podmienkach domácnosti. Táto štatistika bude novým
zdrojom údajov o príjmoch, úrovni

a štruktúre chudoby a sociálneho
vylúčenia v krajinách Európskej
únie a na analýzy životnej úrovne
domácností na Slovensku.
Zisťovanie sa uskutoční vo vybraných domácnostiach v čase od 16.
mája do 16. júna 2005 prostredníctvom externých spolupracovníkov (opytovateľov) Štatistického
úradu SR – Krajskej správy v Bratislave. Opytovatelia budú splnomocnení na túto prácu osobitným
poverením.
Osoby, ktoré sa zúčastnia na
zbere údajov a na spracovaní výsledkov zisťovania, sú podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike viazané mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach a
údaje poskytnuté do dotazníka
budú slúžiť pri spracovávaní len
ako štatistické podklady. Všetky

informácie a názory, ktoré nám v
rámci tohto zisťovania domácnosti
poskytnú, budú anonymné a
použité výlučne na štatistické účely. Okrem opytovateľov a zamestnancov štátnej štatistiky nie je nikto
oprávnený manipulovať s tlačivami. Údaje, ktoré sú v nich uvedené,
sa nesmú zneužívať akýmkoľvek
spôsobom.
V tejto súvislosti upozorňujeme
obyvateľov mesta Pezinka, aby
neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným poverením a dokladom totožnosti.
Bližšie informácie môžete získať
na telefónnom čísle 02/69250 411,
410, 100.
Ján Firment
krajský gestor EU SILC

