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V nedeľu 10. augusta v skorých
ranných hodinách oznámil na Mestskú políciu Pezinok strážca Zámockého parku, že tam našiel ležať
neznámu ženu v jazierku bez znakov života. Podľa vyjadrenia privolaného súdneho lekára smrť zavinila iná osoba a mnohopočetné
zranenia na tele obete svedčili o
úderoch. Neznáma žena vo veku
40 - 45 rokov, vysoká 154 cm, štíhlej postavy, mala v čase nálezu v
ušiach náušnice zo žltého kovu a
hodinky na ruke. Osobné veci
obete nenašiel po prehľadaní celého parku ani policajný vycvičený
pes, nenašli ich ani potápači.
Na základe vyhláseného pátrania
po totožnosti neznámej ženy sa
zistilo, že ide o 49-ročnú Máriu zo
Slovenského Grobu. V krátkom
čase kriminálna polícia zistila pá-

chateľa tohto násilného trestného
činu. Vyšetrovateľ obvinil z trestného činu vraždy 50-ročného Júliusa G. z Piešťan, prechodne bytom
Pezinok.
V minulosti už súdne trestaný
Július svoju obeť zadusil a následne odvliekol k jazierku a hodil
bez šiat do jazierka. Obvinený bol
zadržaný a umiestnený do cely
predbežného zaistenia a eskorty s
návrhom na jeho vzatie do väzby.
Za trestný čin vraždy podľa § 219
odst. 1 Trestného zákona mu hrozí
desať až pätnásť rokov odňatia
slobody. Dňa 15. augusta bol obvinený na základe rozhodnutia
sudcu vzatý do väzby.
Polícia ďakuje občanom za pomoc pri objasňovaní tohto prípadu.
(at)

V období prípravy nového školského roka je potrebné uvedomiť
si, že výchova a vzdelávanie v našich školách bude viac než kedykoľvek predtým determinovaná
ekonomickými podmienkami. Redukcia záujmu spoločnosti na výnosné podnikanie, obchod, peniaze, zvyšovanie osobnej spotreby a
prestíže v ostatnom období je síce
pochopiteľná, ale na druhej strane
nemožno poprieť, že jej vplyvom
došlo k negatívnym zmenám v oblasti životného štýlu a preferencie
hodnôt. Aj o ľudských hodnotách,
ich hierarchii a potrebe je naša každodenná práca s deťmi, lebo práve
škola v spolupráci s rodinou má
možnosť najintenzívnejšie a najemotívnejšie ovplyvňovať názory,
záujmy, cit, vôľu, tvorivosť a ďalšie
kvality detskej osobnosti.
Vyučovanie a s ním súvisiace
materiálno-technické potreby škôl
a učiteľov by mali byť uspokojivo
zabezpečené v rozpočtoch škôl.
Prax je, žiaľ, iná. Štát nemá dosť
peňazí nielen pre zdravotníctvo,
kultúru, školstvo, ale aj iné dôležité
rezorty a o blasti života spoločnosti.
Dá sa však bez moderných učebných pomôcok a didaktickej techniky deti zaujať a prístupnou formou im priblížiť čo všetko majú a
môžu vedieť? Je možné spoliehať

sa na to, že aj bežné prevádzkové
problémy škôl budú riešiť sponzori
a rodičia žiakov?
Pomoc sponzorov škole je nepochybne dôležitá, ale mala by byť
zameraná na mimovyučovacie a
mimoškolské aktivity žiakov a učiteľov. O aktivity tohto druhu majú
deti veľký záujem. V rozpočtoch
škôl však na ne nie sú vyčlenené
potrebné finančné prostriedky. Bez
pochopenia a pomoci sponozorov
by takéto akcie pre deti zo sociálne
znevýhodnených rodín neboli
prístupné vôbec.
V Základnej škole PezinokOrešie (Grinava), sa nám vďaka
pomoci niektorých organizácií a
rodičov žiakov podarilo v závere
školského roka pripraviť niekoľko
mimoškolských akcií, o ktorých
môžeme povedať, že pozitívne
vplývali na výchovu a vzdelávanie.
Naše poďakovanie patrí Mestskému úradu v Pezinku, ktorý našej škole zo svojho rozpočtu poskytol finančný príspevok a tým umožnil, aby sa aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia mohli zúčastniť na divadelnom predstavení
Stačí povedať nie, (divadelná kompozícia o fenoméne drogovej závislosti), v divadle Schola Ludus a
na výstave kvetín Flóra v Bratislave. Pri príležitosti osláv MDD sme s
finančnou pomocou výboru ro-

Tohtoročný Permoník
prilákal do Domu kultúry
asi 1200 návštevníkov.
Väčšina z nich si pozrela
burzu minerálov a viaceré
sprievodné akcie, poniektorí si vyskúšali alebo len
sledovali, atraktívne ryžovanie zlata v exteriéri.
Ako nás informoval
hlavný organizátor Jirko
Vitáloš, na burzu minerálov prišlo 39 vystavovateľov. Bol medzi nimi aj
zberateľ z Holandska,
ktorý sa pochválil s krásnou kolekciou fluoritov z
Číny. Nemenej zaujímavé
boli minerály vystavovateľov z Maďarska, Česka
a samozrejme zo Slovenska. Najvzácnejšia bola
kolekcia minerálov z Maroka, ktorú vystavoval domáci zberateľ Peter Kružlík a získal za ňu najvzácne j šieh o Pe rm oní k a.
Veľkú pozornosť pútal i
minerál záhneda z Revúcej, ktorý sa kvalitou vyrovná vzácnym kameňom
z Uralu a z Brazílie.
Text a snímky (mo)

dičovského združenia organizovali
pre žiakov karneval a návštevu hudobno-zábavného výchovného
programu Korene súčasnej hudby
v Dome kultúry v Pezinku. S pomocou TJ Sokol Pezinok - oddiel orientačného behu sme v júni na našej škole organizovali preteky v
orientačnom behu žiakov, ktorých
finančné zabezpečenie nám pomohol vyriešiť zo svojich prostriedkov
výbor rodičovského združenia pri
našej škole.
Mestská polícia v Pezinku v spolupráci s mestskou políciou Piešťany v období hlavných školských
prázdnin organizovala v dvoch turnusoch pre vybraných žiakov zo
základných škôl v Pezinku športovo-výchovný tábor v kaštieli v Lúke
nad Váhom. Túto skutočne peknú
myšlienku je potrebné vyzdvihnúť,
lebo pobyt detí v prírode bol v plnej
výške hradený z prostriedkov
Mesta Pezinok. Pri výbere detí sme
zohľadňovali aktivitu a zapojenosť
do projektu Správaj sa normálne,
ktorý na našej škole veľmi úspešne
realizuje Mestská polícia v Pezinku, ale aj sociálne pomery v rodinách. Vďaka obetavosti a ochote
príslušníkov mestskej polície mohli
aj deti zo sociálne slabších rodín
príjemne a užitočne stráviť týždeň
prázdnin v prírode.

Mimoškolská a záujmová činnosť
pomáha formovať a dotvára atmosféru školy. Prostredie v škole, jej
klíma, je podľa našich žiakov významným činiteľom ovplyvňujúcim
ich pohodu, vzťah ku škole a učeniu vôbec. Svedčí o tom aj skutočnosť, že pri hodnotení úrovne vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky, ktoré
pod názvom MONITOR 9 zabezpečoval celoplošne vo všetkých ZŠ
na Slovensku Štátny pedagogický
ústav v Bratislave, bola naša škola
hodnotená veľmi dobre. Veľmi
dobrá úroveň vedomostí žiakov 9.
ročníka ZŠ Pezinok - Orešie zo
slovenského jazyka sa ukázala aj
pri tematickej školskej inšpekcii v
máji 2003. Za úspechmi našich
žiakov a dobrým hodnotením činnosti našej školy je práca zamestnancov školy, ale aj ústretovosť a
dobrá spolupráca so samosprávnymi orgánmi na škole.
Zamestnancom školy, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa s dobrým
úmyslom pomôcť, zapojili do pedagogického procesu v našej škole,
ďakujem a prajem v novom školskom roku veľa zdaru, úspechov a
trpezlivosti v každodennej práci i v
osobnom živote.
Ing. Ľubomír Macháček
riaditeľ ZŠ Pezinok - Orešie

