Je známe, že sa nedávno pošta
zo sídliska Sever vymenila s tou v
meste. Pre ľudí z nepochopiteľných dôvodov, ale bolo to rozhodnutie vedenia organizácie.
Preto ma veľmi prekvapilo, že si
mám zásielku na dobierku vyzdvihnúť v Obchodnom centre
Plus na Holubyho ulici. Frfľajúc, že
kvôli tomu mám ísť do mesta, aj
keď mám poštu pri dome, vybrala
som sa tam. Tam ma však dokonale vytočili, keďže moju zásielku
nenašli a poslali ma znovu na
poštu na Sever. Asi po desiatich
minútach hľadania sa zásielka
našťastie našla. To však ešte nie je
všetko. Zhodou okolností, zhruba
v tom istom čase, prišli asi s mesačným odstupom dve zásielky na
dobierku aj manželovi. Jedna sa
nachádzala na pošte na Severe,
druhá v meste. Tak tu už moje chápanie končí. Dobre, mám mladé
nohy, prejdem sa. Ale ako to majú
riešiť starší ľudia, menej mobilní?
Alebo je to len náhoda, stalo sa to
len nám? Bola by som rada, keby
sa kompetentní zo Slovenskej
pošty vyjadrili a vysvetlili svojim
klientom, aký majú systém v ukladaní doporučených zásielok a dobierok. Nemienim si pri každej doporučenej zásielke dávať okružnú
jazdu po pezinských poštách.
Katarína Mravcová

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v decembri tohto
roku a v budúcom roku uskutočňovať zisťovanie príjmov a výdavkov
domácností – štatistiku rodinných
účtov. Vo vybraných domácnostiach zamestnanci ŠÚ oslovia občanov a budú požadovať potrebné
informácie. Zamestnanec sa musí
preukázať osobitným poverením a
služobným preukazom, ktoré ho
oprávňujú na vykonanie tohto
zisťovania.
Získané informácie sa využijú na
opatrenia v sociálnej oblasti, ktoré
pripravuje vláda.
(mš)

Slovenská sporiteľňa oznamuje,
že v pezinskej pobočke počas vianočných a novoročných sviatkov
budú tieto otváracie hodiny:
24. – 26. decembra 2005 – zatvorené,
27. – 30. decembra – otvorené ako
počas bežných otváracích hodín,
31. 12. 2005 – zatvorené,
1. 1. 2006 – zatvorené,
6. 1. 2006 – zatvorené.

Blíži sa koniec roka 2005 a tak,
ako každý rok, bilancujeme svoju
činnosť. Ťažiskom činnosti Klubu
Venuša so sídlom v Pezinku bolo
stretávanie členov, klubová práca a
príprava podujatí, ktoré organizovala Liga proti rakovine v rámci celého Slovenska, a poradenská činnosť každému, kto sa na nás obrátil s nejakým problémom.
V apríli Liga proti rakovine organizovala Deň narcisov. Konkrétne 8.
apríla, náš klub sa na tejto akcii
zúčastnil v spolupráci so školami –
Gymnáziom, Obchodnou akadémiou a Stredným odborným učilišťom na Komenského ulici v Pezinku. Študenti boli veľmi aktívni, v
uliciach nášho mesta vyzbierali
sumu vyše 63 tisíc korún. Okrem
nich s nami spolupracovala aj
miestna pobočka Únie žien, ktorá
vyzbierala 9586 Sk. Neboli to však
iba tieto sumy. Do zbierky sa zapojili aj obecné úrady vo Viničnom,
Limbachu, Slovenskom Grobe. V
Limbachu bola veľmi aktívna pobočka Červeného kríža. Tento rok
sa iniciatívne do akcie zapojili aj
základné školy Orešie, Bielenisko
a Kupeckého. Všetkým patrí
úprimná vďaka za prejavenú aktivitu a spoluprácu. Spolu sa vyzbieralo 116 543 Sk. Tieto peniaze
budú použité na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky, liečby rakoviny, psychosociálnej
pomoci onkologickým pacientom a
ich rodinám na celom Slovensku.
Ďalšou väčšou akciou bol Deň
jabĺk, ktorý sa uskutočnil v rámci
Týždňa boja proti rakovine 14. októbra. Celý týždeň sa niesol v duchu správnej výživy. Na tento účel
vydala Liga proti rakovine aj letáčiky, ktoré spolu s jablkami v uliciach
mesta rozdávali naši dobrovoľníci
– študenti Gymnázia, Obchodnej

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
(SZTP) Pezinok usporiadala 5.
novembra Posedenie pri hudbe.
Na stretnutie do Domu kultúry
prišlo vyše 170 členov a ich rodinných príslušníkov z Pezinka, Senca, Modry a Šenkvíc. Chvíle zábavy účastníkom spríjemňovala
hudobná skupina Melody. Jedlo
pripravila reštaurácia Astra. Program svojím vystúpením spestrili
mladí tanečníci z Petanu, za čo ich
prítomní odmenili mohutným potleskom.
Tradične najnapínavejšou chvíľou večera bolo žrebovanie tomboly. Cenami do nej prispeli firmy z
Pezinka a okolia: AIR Carpatia Bratislava, Kraft Food Slovakia-Figaro,
Elektrolux Bratislava, Vinotur Svätý

Deň jabĺk v Pezinku.
akadémie a SOU na Komenského
ulici.
Chceli by sme poďakovať aj našim sponzorom pri týchto veľkých
akciách: Alžbete Follrichovej z
Obrancov mieru, ktorá nám bezplatne poskytla množstvo narcisov
zo svojej záhradky, Františkovi
Slámkovi, ktorý ku Dňu jabĺk daroval sto kilogramov jabĺk. Veľmi
dobrá je aj spolupráca s vedením
pezinských škôl – Gymnázia, Obchodnej akadémie a SOU na Komenského ulici, ktoré nám ochotne
vypomáhajú pri väčších podujatiach.
Našu činnosť podporuje aj sociálne oddelenie MsÚ v Pezinku,
prenajímajú nám za nízku sumu
miestnosť na stretávanie sa, a poskytujú nám finančné prostriedky.
Pomáhajú nám tiež zorientovať sa
v rôznych sociálnych a organizačných problémoch.
Do akcií boja proti rakovine sa
začínajú zapájať aj základné školy,
ktorým poskytujeme materiály z
Ligy proti rakovine. V rámci našich

Jur, I.D.C. Holding Sereď, Stavebniny Plus Častá, Potraviny Uni Porkert Častá, Čalúnnictvo Juraj Pessl
ml., 101 Drogérie Senica, Drogéria
Acker, Fant Baláž, Nábytok Galan,
Agrofox, Ferad, Autoservis Hlavanda, p. Mária Slaná, Helio, Instamik,
Odevy Laco, Vino Matyšák, Flora,
ZO SZTP Šenkvice, p. Zora Karaisová, Tibor Gloznek z Vinosád, Ján
Janušík z Limbachu a iní.
Za pomoc pri organizovaní podujatia organizátori vďačia aj Mestu
Pezinku a Kultúrnemu centru.
Veríme, že posedenie sa uskutoční aj o rok. Chceme tým dokázať, že aj napriek zdravotnému
postihnutiu sa vieme zabaviť a zabudnúť na svoje problémy.
Jozef Veverka
tajomník ZO SZTP

Snímka (mo)
možností sa snažíme pomôcť aj
ostatným občanom, ktorí nás požiadajú o pomoc v oblasti informovanosti a pri zorientovaní sa v problémoch, ktoré choroba prináša.
Veríme, že náš klub získa dôveru
ešte viacerých onkologických pacientov a priaznivcov LPR a naše
rady sa rozšíria.
Klub Venuša je otvorený pre všetkých onkologických pacientov a ich
rodinných príslušníkov, nielen pre
ženy, postihnuté rakovinou prsníka
v ktoromkoľvek štádiu choroby.
Stretávame sa každú poslednú
stredu v mesiaci o 16.30 hod. v
miestnosti Klubu dôchodcov na
Hrnčiarskej ulici č. 35 v Pezinku.
Vítaní sú aj záujemcovia z okolitých obcí, ktorí majú záujem o túto
formu klubovej činnosti.
Na záver by sme chceli popriať
všetkým občanom mesta veľa zdravia, optimizmu a pohody počas
vianočných sviatkov a ďalších
dňoch roku 2006.
Anna Štilhammerová
vedúca klubu Venuša

V rámci otvoreného grantového programu nadácie Revia
boli vo štvrtom kole 6. 12. 2005
schválené v Pezinku tieto projekty: Študentský parlament – 24hodinová plavecká štafeta Pezinok 2006, 10 tisíc Sk; Mládežnícky basketbalový klub – 60
rokov pezinského basketbalu,
publikácia, 5 tis. Sk; ZŠ Kupeckého – Odysea mysle, 2450 Sk.
Zasadnutia grantovej komisie v
roku 2006 budú: 7. 3., 6. 6., 17.
10., 5. 12. Uzávierka 1. grantového kola je 13. februára 2006.
Projekty predložené po tomto
termíne už nebudú akceptované
a presunú sa do ďalšieho kola.
(revia)

