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Drienov má talent

Pánova je zem a všetko, čo ju napĺňa,
okruh zeme, aj tí, čo bývajú na ňom...

Tento žalm, je oslavou Boha za jeho milosrdenstvo a lásku k človeku.
V archijerejskej sv. liturgii dňa 20.11.2011, spolu s Mons. ThDr. Jánom
Babjakom PhD., prešovským arcibiskupom a metropolitom Slovenska,
sme Bohu vzdávali vďaky za jeho dielo a jeho lásku, ktorou požehnal a
obdaril našu gréckokatolícku farnosť v Drienove a zvlášť za jubileum
storočnice nášho chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky.
História nášho chrámu začala túžbou veriacich, vybudovať nový chrám,
pretože v tom čase pre gréckokatolíkov v Drienove bol najbližší chrám,
kde mohli navštevovať svoje bohoslužby, v materskej farnosti vo
Varhaňovciach. Táto túžba sa vyplnila v roku 1903, keď na žiadosť
vtedajšieho gr. kat. farára o. Mikuláša Hvozdoviča, gróf Dionýz
Andrássy a jeho manželka Františka darovali na stavbu chrámu
a cirkevnej školy 30 000 korún. Staviteľom bol p. Jozef Maicher zo

Sabinova. Stavba školy a chrámu bola ukončená v roku 1910
a následne posvätená prešovským biskupom Jánom Vályim. Ako je
zvykom v našom obrade, pri posviacke daroval biskup do nášho
chrámu antimenzion z relikviami svätých, ktorý je uložený na oltári a do
dnešných dní sa na ňom slúžia sv. liturgie.
História našej farnosti nie je síce dlhá, ale zato veľmi bohatá a pretkaná
utrpením v časoch, ktoré boli pre biskupov, kňazov a veriacich našej
cirkvi veľmi bolestné a ťažké. V časoch likvidácie gréckokatolíckej cirkvi
v 50. rokoch minulého storočia sme ostali verní Bohu a sv. katolíckej
cirkvi, aj keď nás násilne pričlenili k pravoslávnej cirkvi. Drienovský
chrám bol zatvorený, keďže nik z drienovských veriacich neprestúpil na
pravoslávie, a tak na bohoslužby chodievali do rímskokatolíckeho
chrámu v Drienove. Boh však neopustil svojich verných a v roku 1968
sa opäť otvorili brány nášho chrámu a Pán daroval našej cirkvi
vzkriesenie a nielen to, ale povýšil na oltár našich biskupov Petra Pavla
Gojdiča, Vasiľa Hopku a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku,
ktorých za blahoslavených vyhlásil bl. Ján Pavol ll., rímsky pápež.
Pri slávnostnej sv. liturgii, na ktorej boli prítomní okrem arcibiskupa
Jána aj biskup Ján Eugen Kočiš z Prahy, bývalí správcovia farnosti
Drienov a kňazi obidvoch katolíckych obradov, sme pozdvihli a ocenili
„in memoriam“ tých, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o duchovný
a materiálny rozvoj farnosti, a to p. učiteľa Alexandra Demjančíka,
bývalého správcu farnosti o. Ladislava Štimu a lekára MUDr. Antona
Sabola.
V čase, keď sa pripravujeme na veľké jubileum príchodu slovanských
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie, je potrebné si
uvedomiť, že chrám nášho života má byť naša duša a naše srdce. Ak
v našom vnútri nebude prebývať Boh, chrám zhotovený z kameňa
nebude živý, ale mŕtvy a oživiť ho môžeme iba našou úprimnou vierou.
Kiež by Ježiš Kristus, ktorý sa má narodiť na tento svet sa narodil
hlavne v našich srdciach.
S pozdravom želania milostiplných sviatkov o. Jozef Hromják, farár
gréckokatolíckej farnosti v Drienove

Pán starosta, na slovíčko
Pracovníci obce doručili do všetkých domácností plastové
kontajnery - kompostéry. Mnohí z nás nevedia o čo tu ide. Mohli by
ste nám to vysvetliť?
Združeniu obcí „Ekotorysa“, ktorého sme členmi, bola poskytnutá
z fondov Európskej únie dotácia cca 3 mil. € (90 mil. Sk) na projekt
„Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v
obciach združenia EKOTORYSA“.
Jedným z cieľov tohto projektu je, aby biologicky rozložiteľný materiál
(opadané lístie, pokosená tráva, drobné zvyšky z jedál a pod.) nekončil
v kontajneroch na komunálny odpad, ale zhodnotil sa ako prirodzené
hnojivo – kompost. Z tohto dôvodu dostala každá domácnosť jeden 700
litrový kompostér, ktorý slúži na tento účel. Využívaním časti odpadu na
výrobu kompostu ušetrí obec finančné prostriedky na poplatkoch za
uloženie na skládkach komunálneho odpadu (32.- € za tonu) a poplatok
do environmentálneho fondu (5.- € za tonu). Ak bude Váš kontajner pri
vývoze ľahší len o 5 kg, pre obec to znamená ušetrenie (0,005 ton x 25
vývozov x 600 kontajnerov x 37.-€) 2664.- € len na poplatkoch.
Samozrejme, že sa to prejaví aj vo faktúrach za vývoz.
Projekt rieši aj triedenie iného odpadu a jeho odovzdanie na ďalšie

spracovanie. Každá domácnosť dostane v budúcom roku zdarma tri
plastové 120 litrové farebne rozlíšené kontajnery, do ktorých budú
občania dávať vybrané druhy odpadov (napríklad plasty, papier, sklo ).
Vývoz vytriedených odpadov podľa harmonogramu nám zabezpečuje
firma FÚRA s.r.o. zadarmo. Ak dôsledne vytriedime domový odpad,
bude stačiť vyvážať kontajnery s odpadom určeným na skládky raz za
tri týždne, čo znamená ušetrenie jednej tretiny nákladov na jeho vývoz.
To predstavuje čiastku cca 5.000.- € ročne.
Bude záležať na prístupe jednotlivcov, aký úspech bude mať zavedenie
projektu do života. Dôsledným triedením odpadu môžeme ušetriť na
vývoze komunálneho odpadu podstatné finančné čiastky. Ušetrené
peniaze môžeme použiť na iné potrebné veci, alebo zabrániť zvýšeniu
poplatkov, ktoré na likvidáciu domového odpadu vyberáme od občanov.
V súčasnosti podľa platného VZN obce občan platí za likvidáciu
domového odpadu ročne 8.- €. Vybraté peniaze nepostačujú na pokrytie
nákladov. Ak chceme poplatky zachovať na dnešnej úrovni musíme
šetriť náklady. Zvýšenie intenzity separovania odpadu je jednou
z možností. Nič nás to nestojí, len trošku záujmu a ochoty
spolupracovať.
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Stalo sa nestalo v Drienove

Pred niekoľkými rokmi som zažila neuveriteľný príbeh. Spomeniem si naňho
v tomto zimnom čase hocikedy, lebo hlavnú úlohu v ňom zohrala tma. Vtedy však
bola Biela sobota.
Vychystala som sa na liturgiu, ktorá mala byť o deviatej večer. Vyšla som z domu
a ocitla som sa v neobyčajnej tme, bol výpadok prúdu.
Nepotešilo ma to, ale odhodlane som vykročila na ulicu a neistým krokom, ako to
potme býva, som sa začala posúvať k svojmu cieľu. Odrazu sa predo mnou
z oboch strán cesty začalo ozývať akési mumlanie. Prekvapilo ma to a poriadne
vystrašilo, ale zmobilizovala som všetky svoju odvahu a pozornosť a v mumlaní
som začala spoznávať mužskú reč. To ma však rozhodne neupokojilo a jediné, čo
mi napadlo, bolo vziať nohy na plecia. Tak som vyštartovala, ako najrýchlejšie
som vedela, ale než som stihla vygradovať svoje šprintérske schopnosti na
maximum, zastavila ma taká rana do čela, že som sa ledva udržala na nohách.
Ako som naberala stabilitu a zdesene rozmýšľala, čo to má, pre pána kráľa,
znamenať, z oboch strán cesty sa z priekop začali ozývať nesmelé chlapské
hlasy: „O, pani, prebača. Mi ňechceľi.“
Predstavte si, dvaja neznámi muži niesli po našej ulici dlhý drevený hranol, no
nešli za sebou, ale niesli ho krížom cez cestu. A práve na týchto dvoch géniov
som ja mala šťastie! Ešteže z toho dreva netrčali klince. Zaobišlo sa to síce
nekrvavou, ale zato bolestivou bozuľou na čele, ktorú mi našťastie ešte dlho
milosrdne zakrývala moja bohatá ofina.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 115, zapísané v roku 1943
Dožinková slávnosť
Hlinkova slovenská ľudová strana usporiadala dňa 29. augusta v Drienove
dožinkovú slávnosť pre celé okolie. Slávnostným rečníkom bol pán minister
pravosúdia Dr. Gejza Fritz, ktorý sa narodil v Solivare pri Prešove.
Úroda
Úroda bola dobrá, ako na obilie tak i na okopaniny a iné rastliny.
Mlatba
Pri mlátení ako i v minulom roku boli pri mláťačkách dozorcovia, ktorí zapisovali
váhu vymláteného obilia do záznamov. Dozorcovia boli učitelia, vysokoškoláci
a stredoškoláci. Pestovateľ obilia potom s výkazom namláteného obilia išiel na
notársky úrad, kde mu dľa zákona ponechali na jednu dušu na rok 210 kg obilia,
určité množstvo podľa majiteľa na siatie, pre dobytok, pre pastiera a poprípade na
výmienku pre starých rodičov a zbytok musel odpredať Monopolu za úradnú cenu.
Na sypku obilie sa neponechávalo gazdom pre farára a organistu, ale na miesto
obilia dostávali peniaze.
Kto nemal svoje obilie, dostával prídel múky a to na mesiac na jednu osobu 5,5 kg
pre ľahkopracujúceho, pre ťažkopracujúceho 6,5 kg a pre veľmiťažkopracujúceho
10 kg. Na mletie a na šrotovanie vydával notársky úrad povolenie.
Prídel cukru
Prídel cukru bol pravidelne každý mesiac a to na osobu 75 dkg, na dieťa do šesť
rokov 1,25 kg. Jeden kg cukru bol za 6,80 Ks.
Lístky na obuv
Lístky na obuv vydával notársky úrad. Jedna osoba mohla na rok dostať len jeden
lístok na novú obuv a jeden lístok na podrážky. Obuv s drevenými podrážkami
mohol voľne kúpiť. Ľudia si sami robili drevené podrážky alebo si dávali obuv
podbiť drevenou podrážkou miestnemu kolesárovi Michalovi Tomášovi, ktorý to
vedel veľmi dobre spraviť.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
V poslednom období obecné zastupiteľstvo zasadalo dvakrát 18.11. a 16.12. na 6.
a 7. zasadnutí. Na týchto zasadnutiach okrem kontroly plnenia uznesení si
poslanci vypočuli správy o výchovnovzdelávacej činnosti za šk. rok 2010/11 v ZŠ
a MŠ Drienov. Prerokovali úpravy rozpočtu obce na rok 2011, schválili osadenie
telekomunikačného stĺpa na obecnom pozemku v areáli ZŠ. Na ďalšom zasadnutí
schválili rozpočet obce na roky 2012, 2013 a 2014. Odsúhlasili výstavbu
rodinného domu na ul. Pod dvorom. Na návrh finančno-sociálnej komisie schválili
jednorazovú sociálnu výpomoc pre navrhnutých občanov. Starosta obce zhodnotil
uplynulý rok a poďakoval poslancom za spoluprácu. Na záver im poprial príjemné
prežite vianočných sviatkov a zasadnutie ukončil.
Marián Jurek
Mgr. Rastislav Pribula – OXCOM,
Kvetná 24, 082 04 Drienov,
tel. 0908 084 383, www.oxcom.sk
Počítače, notebooky, komponenty do počítačov, tlačiarne,
spotrebný materiál do tlačiarní, komplet počítačový
sortiment za výborné ceny. Servis a opravy počítačov za polovičné až tretinové
ceny oproti iným firmám. Zhotovenie a prevádzka internetových stránok.
Realizácia menších sieti. Ponúkame aj používané značkové počítače a
príslušenstvo zo zahraničných bánk za výborné ceny.
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Spoločenská kronika
Navždy sme sa rozlúčili:
28.11.
Veronika Sokolová, 87 ročná Mlynská 12
08.12.
Vilma Hricková, 35 ročná
Pod Dvorom 19
15.12.
Ján Lazor, 79 ročný
Májová 21

Bavíme sa s občasníkom
Vo väzení si väzeň ťažko
prekopáva tunel zo svojej
cely. Po mesiacoch úmornej
práce sa dostane k ďalšej
stene. Zaklope na ňu a pýta
sa:
- Chceš mi pomôcť?
Utečieme spolu.
- Ja nemôžem, ozve sa hlas
spoza steny.
- Prečo?
- Ja som dozorca.

- A prečo?
- Pretože ma chytili, pán
sudca.

Obžalovaný, museli ste
predsa zbadať, že ste vzali
cudziu peňaženku!
- Možno, ale peniaze sa mi
zdali akési známe.

- Obžalovaný, prečo ste sa
rozhodli stiahnuť vaše
priznanie?
- Advokát ma presvedčil, že
som nevinný.

- Obžalovaný, čo ste urobili
s tou ukradnutou pálenkou?
- No, predal som ju.
- A čo ste urobili
s peniazmi?
- Prepil som ich.

Rozprávajú sa dvaja zlodeji
vreckári v base:
- Ty, počúvaj, videl si už
dozorcove nové hodinky?
- Ešte nie, ukáž...

Na súde sa pýta sudca:
- Obvinený, boli ste už
niekedy trestaný?
- Áno, pán sudca.

Na súde:
- Pán Jedlička, to je strašné.
Máte päť detí a každé s inou
ženou. Ako si to vlastne
predstavujete s platením?
- Pán sudca, ale veď ja za to
nič nechcem, robím to len
pre potešenie.

Dozorca s prosíkom hovorí
v cele odsúdených na smrť:
- Chlapi, keď sa vás budú
zajtra pýtať na posledné
želanie, povedzte, že
chcete, aby mi zvýšili plat“

Hasiči hodnotili
V sobotu 17. decembra večer sa zišli dobrovoľný hasiči a ich
hostia v obecnom dome, aby zhodnotili uplynulý rok aj
uplynulé 5. ročné volebné obdobie výboru DHZ. Predseda p.
Jurek Stanislav predniesol správu o bohatej činnosti
organizácie. Na zasadnutí vystúpil so svojim príspevkom aj
delegát okresného výboru PO z Prešove Ing. Tomčo Milan.
Následne si členovia DHZ zvolili nový výbor na nasledujúcich
5 rokov. Členovia výboru sú: Stanislav Jurek – predseda, Ing.
Matúš Jurko - preventivár, Ján Semančík – predseda revíznej
komisie, Imrich Čarnogurský – veliteľ DHZ, Róbert Pfeffer –
referent pre prácu s mládežou, Michael Jurek – strojník, Jozef
Janič - tajomník. Počas schôdze boli odovzdané našim
členom ďakovné a pozdravné listy pri príležitosti životných
jubileí a za aktívnu činnosť. Starosta obce sa členom DHZ
poďakoval za doterajšiu prácu. DHZ patrí medzi najaktívnejšie
spoločenské organizácie v obci a nielen tu, ale sme boli
vyhodnotení ako najaktívnejšia zásahová jednotka v okrese
Prešov. Prítomní si mali možnosť pozrieť prezentáciu za
uplynulých 5 rokov, ktorú pripravil Michael Jurek. Stálym
problémom je slabý záujem mladých ľudí o prácu
v dobrovoľnom hasičskom zbore.
člen DHZ Drienov

Na zamyslenie
Ak je v dušiach svetlo, v ľuďoch je krása.
Ak je v ľuďoch krása, v ich domoch vládne harmónia.
Ak v ich domoch vládne harmónia, v krajinách je pokoj.
Ak je v krajinách pokoj, vo svete je mier.
Čínske príslovie
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Mať takého brata
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(Vianočná poviedka)

Môj priateľ Paul dostal ako vianočný darček od svojho brata auto. Na
Štedrý deň Paul vychádzal zo svojho úradu a videl, že nejaké
chlapčisko chodí okolo jeho vyblýskaného nového auta a obdivuje ho:
„To je vaše auto, pane? opýtal sa.
Paul prikývol: „Môj brat mi ho daroval k Vianociam.“
Chlapca to šokovalo. „To znamená, že váš brat vám ho daroval a vás to
nestálo vôbec nič? Páni, keby som ja...“ A na chvíľu sa odmlčal. Paul
samozrejme vedel, čo chcel chlapec povedať – že aj on by chcel mať
takého brata. Ale to, čo ten mladík povedal, Paula veľmi prekvapilo.
„Keby som aj ja,“ pokračoval chlapec, „mohol byť takým bratom.“
Paul s úžasom pozrel na chlapca a bez dlhého premýšľania sa ho
spýtal: „Nechceš sa previesť v mojom aute?“
„Ale áno, s radosťou.“
Po krátkej jazde sa chlapec s rozžiarenými očami pozrel na Paula
a povedal: „Pane, nemohli by ste ísť popred náš dom?“
Paul sa pousmial. Predpokladal, že vie, čo ten mládenec chce. Chce,

aby jeho susedia videli, ako sa vezie domov v krásnom aute. Ale opäť
sa mýlil. „Zastavte, prosím vás, tam, kde sú tie dva schody,“ požiadal
ho chlapec. Potom vybehol hore po schodoch. Po malej chvíli Paul
počul, že sa vracia, ale nešiel rýchlo. Niesol na rukách svojho malého
chromého brata. Posadil ho na najspodnejší schodík, pritisol sa k nemu
a ukázal na auto.
„Tak tu je, Buddy. Je to tak, ako som ti povedal hore. Jeho brat mu ho
dal k Vianociam, takže ho nestálo ani cent. A jedného dňa ti aj ja kúpim
také isté... potom na vlastné oči uvidíš všetky tie krásne veci vo
vianočných výkladoch, o ktorých som ti hovoril.“
Paul vystúpil z auta a posadil chlapca na predné sedadlo. Jeho starší
brat si s rozžiarenými očami sadol vedľa neho a potom sa trojica vydala
na nezabudnuteľnú sviatočnú jazdu.
V ten Štedrý deň Paul porozumel Ježišovým slovám: „Je požehnaný
ten, kto dáva...“
Poviedka Dana Clarka z knihy Slepačia polievka pre dušu

Záchranári budú pri Vás aj tieto Vianoce!
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Prešove tradične strávia
vianočné sviatky a oslavy príchodu Nového roka v službe, pripravení na
včasnú záchranu Vášho života, zdravia a majetku.
Dlho očakávaný čas radosti a veselosti, lásky a vzájomného
porozumenia v kruhu svojich najbližších a známych sa môže v krátkom
okamihu zmeniť na čas smútku a zármutku z utrpenia a bolesti tých,
ktorých máme najradšej. Tragické udalosti, ktoré si zapríčiňujeme samy
sa stále opakujú a stávajú sa výstrahou a ponaučením na celý život.
Tohtoročné udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2010 zaväzuje
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Prešove k aktívnemu a
profesionálnemu plneniu svojich náročných úloh. Tradične strávia
vianočné sviatky a oslavy príchodu Nového roka v službe, pripravení na
včasnú záchranu Vášho života, zdravia a majetku. Na základe
dlhoročných skúseností zo zásahovej činnosti z minulých rokov úprimne
a s prosbou v mene hasičov a záchranárov žiadam Všetkých občanov,
aby v období blížiacich sa vianočných sviatkov, počas vianočných
sviatkov a osláv príchodu Nového roka nezabudli:
• venovať zvýšenú pozornosť pri dodržiavaní zásad ochrany pred
požiarmi a konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov,
• dodržiavať zásady bezpečnej manipulácie pri príprave vianočných či
novoročných pochúťok pri prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov a iných spotrebičov,

• dodržiavať zásady skladovania a ukladania horľavých látok na
zabezpečenie tepla vo svojich príbytkoch počas zimných chladných dní
a večerov,
• bezpečne manipulovať s otvoreným ohňom a kontrolovať dohorievanie
zapálených vianočných sviečok, či dbať na správnu inštaláciu
elektrických sviečok na vianočnom stromčeku a bezpečne
prevádzkovať domáce elektrické spotrebiče,
• venovať zvýšenú pozornosť pri vedení motorového vozidla na
zasneženej, zľadovatenej a mokrej vozovke, ako aj dávať pozor pri
predbiehaní a nepreceňovať svoje schopnosti,
• venovať zvýšenú pozornosť svojim deťom a mladistvým, dohliadať aby
manipulovali opatrne a bezpečne so zábavnou pyrotechnikou podľa
pokynov uvedených výrobcom,
• v prípade núdze volať na linku tiesňového volania číslo 112 alebo
priamo k nám hasičom na telefónne číslo 150.
Prajem Vám, príjemné prežitie vianočných sviatkov, veselého Silvestra
a želám Vám do nového roku veľa zdravia, šťastia a úspechov nielen v
pracovnom prostredí, v blízkosti svojich kolegov, ale aj súkromnom
živote v kruhu svojich najbližších tak, aby sme sa všetci stretli v roku
2012 živí a v plnom zdraví.
kpt. Mgr. Martin Václavek, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Prešove

Sila medu
Med sa ako potravina a ako liek používa už tisíce rokov. Na liečenie ho
používali už starí Babylončania, Egypťania, Gréci aj Rímania. Na
hojenie rán ho využívali v čase vojen aj v mieri v stredoveku a jeho
význam potvrdzuje aj súčasná medicína.
Aké vzácne prvky teda med obsahuje?
•
železo na podporu krvotvorby
•
draslík na podporu funkčnosti svalov a srdca
•
acetylcholín, ktorý pomáha pri liečbe obličiek a pľúcnych
ochorení
•
antioxidanty
Poznáme med kvetový, agátový, lipový, lesný, medovicový.
Aj keď sa od seba líšia farbou, či hustotou, hociktorý z nich môžeme
použiť ako sladidlo do čaju pri prechladnutí či na upokojenie nervov.
Lyžička medu môže pomôcť pri zápche i hnačkách, odporúča sa pri
srdcových chorobách, rozširuje cievy a pomáha liečiť vysoký krvný tlak,
pomáha pri chorobách žlčníka a pečene a pri zápaloch žalúdka
a hrubého čreva. Po nanesení na popáleniny znižuje tvorbu jaziev,
redukuje opuchy, zabraňuje hnisaniu rán, pôsobí ako protilátka ku
kofeínu a alkoholu. Medové obklady liečia choroby kĺbov, má čistiace
a antibakteriálne účinky ako penicilín. Odporúča sa proti pomočovaniu
detí a pri srdcovej arytmii.
Vedeli ste, že
•
med nezaťažuje trávenie a je okamžitým zdrojom energie?
•
čím je med tmavší, tým viac antioxidantov obsahuje?
•
med znižuje obsah alkoholu v krvi?
•
aj pravý med kryštalizuje? Medzi prvými kryštalizuje repkový –
už po dvoch týždňoch.
•
existuje až 480 druhov medu?
•
najdrahší med na svete stojí viac než 200 eur? Nie je na ňom

nič zvláštne, iba to, že pochádza z trňovníka, z ktorého mal
Kristus upletenú korunu.
Pripravené podľa časopisu Zdravie

Kráľovský medový koláč
Tento koláč sa dá upiecť nielen v klasickom plechu, ale aj vo formách
rôznych tvarov. Záleží len na vás a príležitosti.
3 a 1/2 šálky múky
1 čajová lyžička prášku do pečiva
1 čajová lyžička sódy bikarbóny
2 čajové lyžičky škorice
½ čajovej lyžičky klinčeka
½ čajovej lyžičky nového korenia
1 šálka oleja
1 šálka medu
1 šálka cukru
½ šálky hnedého cukru
3 vajcia
1 čajová lyžička vanilky
1 šálka uvarenej kávy
¾ šálky pomarančovej šťavy
Rúru predhrejte na 180°C. Vo veľkej miske metličkou zmiešajte múku,
prášok do pečiva, sódu bikarbónu, škoricu, klinček a nové korenie.
Uprostred urobte jamku a pridajte olej, med, vajcia, vanilku, kávu
a pomarančovú šťavu. Pomaly vymiešajte do hladkého cesta. Nalejte
do vymasteného plechu na pečenie. Koláč pečte 60 až 70 minút. Po
upečení nechajte horúci koláč odstáť ešte štvrťhodinku v plechu
a potom ho preložte na mriežku, aby vychladol. Môžete ho poliať
vhodnou polevou. Vychladnutý narežte na štvorce.
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Stretnutie folklórneho súboru Drienka po 20 rokoch
Pred dvadsiatimi rokmi zasadil pán učiteľ Sopko v Drienove malý
stromček drienky. Niekoľko rokov sa oňho s láskou a entuziazmom
staral a on sa mu za to odmenil tým, že rástol, púšťal nové konáriky
a občas, keď sa zadarilo, aj zarodil.
Teraz má tento stromček už dvadsať rokov. Už dávno sa oňho pán
učiteľ nestará, nedalo sa, osud ho zaviedol do iných kútov sveta. Ale
stromček nezahynul. Konáriky založené počas opatery pána učiteľa
rástli síce každý iným smerom, ale silneli, teraz na nich dokonca vyrašili
aj mladé výhonky, ktoré už tiež rodia. Samozrejme, ako to chodí,
niektoré konáriky vyschli, zakrpateli, ale to je prirodzený kolobeh vecí.
Vďaka pánovi učiteľovi mal však stromček po celé roky z čoho čerpať.
...a 25. novembra, vďaka nápadu a nadšeniu niekoľkých ľudí, sme sa
po rokoch stretli. Nie všetci, len tí, ktorí naozaj chceli a pre ktorých roky
strávené v Drienke boli krásnym a nezabudnuteľným obdobím. Niektorí
z nás za tých dvadsať rokov nestratili medzi sebou kontakt, no
s mnohými sme sa videli prvýkrát po dlhých rokoch (v podstate až teraz
sme zistili, ako vyzeráme ako dospelí :-D ). Kto aj mal nejaké obavy, či

to nebude príliš formálne alebo chladné, mohol ich zahodiť hneď na
začiatku – stačilo vojsť do dverí a už sa ozýval veselý jasot a začalo sa
objímanie. Zistili sme, že len pokračujeme presne tam, kde sme pred
rokmi skončili. V tomto duchu pokračoval celý večer – veselé
spomienky sa striedali s pesničkami, často dávno zabudnutými, ktoré
sme kedysi mali v repertoári, a ktoré sa nám zázračne vybavovali
v pamäti. Aj sme si povedali, čo nám život priniesol, aj sme si
potancovali (hmm, len už akosi nevládzeme aj naplno spievať aj karičku
tancovať, hanba ). Zistili sme, že lásku k nášmu folklóru a k hudbe,
ktorú nám pán učiteľ vštepoval, sme skoro všetci odovzdali aj našim
deťom, takže je šanca, že tá naša drienka bude ešte košatieť.
Bol to jeden z tých večerov, ktoré Vás prenesú do bezstarostného
detstva a Vy nechcete, aby sa skončil. Ale keď sa skončí, z pozitívnej
energie, ktorej v ten večer tiekli prúdy, žijete ešte pár týždňov. Dievčatá,
ktoré ste to všetko s láskou pripravovali, ďakujem Vám - viem, že
naozaj mám za čo. A určite prídem aj nabudúce, už teraz sa teším.
Juliana Ščerbáková

Drienov má talent
Niekedy sa s trochou závisti pozeráme na rôzne talentové súťaže
a obdivujeme ľudí, ktorí predvádzajú dokonalé umelecké výkony.
Chceme vám predstaviť skupinu drienovských dievčat, za ktoré by sme
sa v podobnej súťaži naozaj nezahanbili. Naopak, roky poctivého
tréningu priniesli ovocie v podobe nádherne zvládnutého tanca.
Na tohtoročnom Európskom dni rodiny a školy dňa 27. októbra 2011,
ktorý sa niesol v duchu 50. výročia vzniku našej Základnej školy,
predviedli svoje schopnosti, zručnosti a talent mnohé deti a dospelí,
pripravili si rôzne vystúpenia väčšinou nadväzujúce na ľudové tradície.
V inom duchu bolo vystúpenie dievčat 8. a 9. ročníka, ktoré popri
základnej škole v Drienove, navštevujú tanečný odbor Cirkevnej
základnej umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove. Vynikajúco
zatancovali Cigánsky tanec a v modernom štýle tancovali na song
Daddy Cool od Bonny M.
Možno neviete, ale tieto dievčatá trénujú už 7. rok pod vedením p. u.
Gojdovej a p. u. Klementa a sú veľmi úspešné. Začínali ako malé
školáčky, ktoré tancovali na pieseň: Páta, právě teď odbila, s učebnicou
Čítanky v rukách. Potom nasledoval tanec na pieseň: Mne se líbi Bob,

v ktorom si s nimi zatancovali dokonca 2 chlapci. Postupom času sa ich
tanečná skupina zredukovala a ostalo 8 dievčat, ktoré spolu naozaj
ladia a dokážu sa jedna druhej prispôsobovať. Začali nacvičovať
choreografie, ktoré boli náročnejšie na tanečné prvky, presnosť a zhodu
a začali sa objavovať aj prvé úspechy v podobe vystúpení na rôznych
podujatiach. Zúčastnili sa Medzinárodnej tanečnej súťaže v Zlíne s
tancom Valčík na hudbu z filmu Harry Potter, kde získali úžasné 2.
miesto.
Dievčatá tvrdo trénujú a je škoda, že svoje tréningy môžu absolvovať v
Drienove len čiastočne, pretože tu na to nemajú vhodné priestory.
Trénujú ešte aj v Prešove na CZUŠ sv. Mikuláša, alebo v sále Centra
voľného času Ebony. Niekedy sa im naskytne možnosť trénovať len
neďaleko, v Petrovanoch. Je to zároveň náročne aj na čas, pretože
musia stále cestovať. Ale dievčatá sú veľmi šikovné a vytrvalé a svoje
schopnosti predvádzajú na rôznych vystúpeniach, napr. na Hlavnej ulici
v Prešove pri rôznych akciách, ktoré sa tam organizujú, v PKO alebo v
DAD. Momentálne nacvičujú ďalší tanec v štýle kabaret, s ktorým by sa
radi zúčastnili ďalšieho ročníka tanečnej súťaže v Zlíne.

Prvá pomoc u detí – omrzliny
Vystavenie sa extrémnemu chladu môže spôsobiť omrzliny, čo je vážny
stav a vyžaduje si okamžité lekárske ošetrenie. Príčinou je dlhodobé
zúženie ciev v koži.
Príznaky:
•
postihnuté časti: koniec nosa, uši a prsty,
•
silná bolesť, akoby bodanie ihlami, neskôr tŕpnutie až
znecitlivenie,
•
voskovo biela, neskôr mramorovito modrá a napokon čierna
koža,
•
možná tvorba pľuzgierov,
•
tuhá a tvrdá koža
Čo robiť?
Kým sa s dieťaťom dostanete k lekárovi, urobte prvé opatrenia:
•
Vezmite dieťa okamžite z vonkajšieho prostredia.
•
Vyzlečte mokré oblečenie. Omrznutých častí tela sa dotýkajte
opatrne.
•
Postihnutú časť nemasírujte.
•
Omrznuté časti tela zohrievajte v teplom (!nie horúcom!)

kúpeli aj 30 minút. Na zohrievanie nepoužívajte tzv. suché
teplo – oheň, termofor.
•
Zohrievajte celé telo. Vhodný je teplý kúpeľ, vyhriata posteľ.
Podávajte teplé nápoje a vysokoenergetické potraviny
(čokoláda).
•
Omrznuté časti po zahriatí opatrne osušte, zabaľte do
suchého mulu alebo vaty a zľahka obviažte. Pľuzgiere
neprepichujte!
•
Proti bolesti môžete dieťaťu podať Paralen.
•
Zariaďte okamžitý prevoz do nemocnice. Postihnuté dieťa
prenášajte, nedovoľte mu chodiť.
Myslite na prevenciu! Omrznutiu možno zabrániť nosením primeraného
odevu a rukavíc a zakrytím čo najväčšej plochy kože.
Odborným garantom článkov o prvej pomoci je Slovenský červený kríž.
Všetky informácie tu obsiahnuté sú len na vzdelávacie účely.
Nenahrádzajú
konzultáciu
s lekárom.
S diagnostikou,
liečbou
a odborným poradenstvom sa obráťte na svojho lekára.

Redakcia Drienovského občasníka
Vám želá krásne prežitie
vianočných sviatkov a veľa
zdravia, šťastia a dôvodov k
spokojnosti v novom roku 2012.
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BENEFIČNÝ CHRÁMOVÝ KONCERT
Aj umenie je jedným z nástrojov, ktorým si môžeme uctiť Pána. To, že
nám záleží na Pánovej radosti sme mali možnosť vyjadriť hudbou –
naplno hrať v Božom chráme. Chrámový koncert, ktorý sa konal 20.
novembra 2011 v rímsko-katolíckom kostole sv. Šimona a Júdu, mal
navyše benefičný charakter. Už v knihe Sirachovcovej sa píše, aby sme
nezanedbali modliť sa a dávať almužnu. Dobrovoľný príspevok, ktorým
mohli všetci účastníci koncertu prispieť, putoval nadácii MAGIS. Jej
reprezentantkou bola známa sestra Maristela, ktorá nám počas
koncertu povedala, že MAGIS je združenie pre pomoc rodinám v núdzi,
teda tým, ktorí sú odkázaní aj na nás. Jeden múdry kňaz hovorí, že pri
dávaní sú obdarovaní vždy traja. Oslávený je Boh, radosť má
obdarovaný a darca získava nebeskú odmenu. Dobrá vec bola, že
darcom neboli len účinkujúci, ale aj (a hlavne) poslucháči. Tí boli tiež
potešení nádherným detským spevom žiakmi CZUŠ sv. Mikuláša.
komorným zborom učiteľov a drienovským zborom ako aj sólovými
číslami na organe, akordeóne, flaute, klarinete a husliach. Myslím, že
tam hore mali radosť. A čo vy?
Štefan Marcin

Názvy ulíc
V kronikách sa uvádza, že obec Drienov patrila medzi veľké obce
s veľkým počtom obyvateľov. Prvé zmienky o našej obci sú z roku
1283. V 14. storočí mala okolo 1000 obyvateľov. V roku 1869 to bolo
1581 obyvateľov. Najmenší počet obyvateľov mala v roku 1900, keď ich
bolo iba 1385. V roku 1930 ich už bolo 1557 a v roku 1960 nás už bolo
2197. Zatiaľ najväčší počet obyvateľov bol v roku 1969, keď kronika
uvádza, že nás bolo 2651. Ale v roku 1994 už len 1848 a v súčasnosti
okolo 2100 občanov. Keďže sa obec rozrastala, bolo potrebné aj
číslovanie domov, ktoré prebehlo ešte pred vojnou. Číslo 1 mal (a ešte
má) dom Mročových. Ďalej postupne dom po dome až po posledný dom
Jurekových naproti. Nakoľko sa domy stavali aj ďalej, dostávali čísla
ako sa kto prihlásil. Preto sú už popisné čísla poprehadzované.
Napríklad číslo 349 je na Kvetnej a nasledujúce na inom konci obce. Aj
preto bolo potrebné obec podeliť na ulice. Dovtedy mali časti obce
napríklad takéto pomenovania: Vyšny konec, Nižny konec, Širňava,
Faluser, Uhlisko, Jarek, Ku mašine, Ku sypancu atď. Pre starších
občanov sú tieto názvy známejšie ako teraz niektoré ulice. V roku 1961

na podnet vtedajšieho poslanca Štefana Bencka, ktorý aj ulice
pomenoval, došlo k ich rozdeleniu a to na 18 ulíc takto: Košická,
Námestie kpt. Nálepku, Žižkova (Nižny konec), Revolučná, Kvetná,
Jarná (Širňava), Záhradná, Krátka (Ku sypancu), Letná, Mierová,
Mlynská (Ku mašine), Osloboditeľov, Partizánska, Okružná (Vyšny
konec), Tehelná (Faluser), Jarková (Jarek), Pod dvorom (Uhlisko),
Májová (Halaštov). Obecné zastupiteľstvo má v pláne aj vznik nových
ulíc. Napríklad spojením ulíc Jarnej a Revolučnej, alebo Tehelnej
a Osloboditeľov a možno ešte aj ďalšími, pretože sú požiadavky na
výstavbu nových domov a nových ulíc. Tiež ich bude treba pomenovať
a niektoré staré asi aj premenovať. Napríklad Osloboditeľov na
Prešovskú, Námestie kpt. Nálepku na Kostolné, Žižkovú na Herliansku
atď. Po „nežnej“ revolúcii sa premenovali ulice vo viacerých mestách.
Možno by tak malo byť aj u nás. Obec ma perspektívu, že sa bude
rozrastať a preto sa pričiňme všetci, aby bola čím ďalej väčšia a krajšia.
Aby nasledujúce generácie mohli byť hrdé na to, že sú z Drienova.
Milan Bardák

Zo Základnej školy v Drienove
V školskom roku 2011/2012 sa naša základná škola zapojila do projektu
Záložka spojuje školy už po tretí raz. Ide o česko-slovenský projekt,
ktorý bol vyhlásený Ústavom pre informácie vo vzdelávaní v Prahe,
Národnou pedagogickou knižnicou J. A. Komenského v Prahe
a Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave pri príležitosti
Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom československého projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými
a slovenskými základnými a strednými školami a podpora čítania
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia
ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek môžu školy využiť
k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov
v Českej republike. Naším partnerom bola v tomto školskom roku
Súkromná základná umelecká škola Jánoš z Ružomberka. Úlohy sa
chopili naši mladí knihovníci a výtvarníci, ktorí využili niekoľko
zaujímavých techník. Využili sme i krásy jesennej prírody vo forme
lisovaných listov a lupienkov kvetov. ktoré sme pripojili ku krásnym
citátom o knihách. Záložky sme upravili laminovaním do podoby, ktorá
nepoškodí ani knihu, ani záložku. V takejto podobe majú šancu prežiť
o čosi dlhšie. Získané záložky od našich priateľov boli spravodlivo
rozdelené medzi tvorcov záložiek. Veríme, že budú verne slúžiť k ich
radosti.

obdobie od novembra do Vianoc. Slávnosti pripravované v tomto období
sú tradíciou v mnohých častiach Slovenska, slávené a pripomínané
mnohými spôsobmi, napr. ako slávnosti svetla/slnovratu v dňoch 24.
a 25. decembra spojené so spevom a pochodmi alebo ako oslavy na
sv. Luciu či sv. Mikuláša, keď anjeli a čerti spoločne vykračovali ulicami
a rozdávali sladkosti. Predvianočný čas je tiež už oddávna považovaný
za vhodný čas na veštenie do budúcnosti s cieľom nielen ju poznať, no
azda ju i čiastočne ovplyvniť. V detskom veku je toto „bátie sa“ zvlášť
zaujímavé a pôsobivé, preto sme chceli dať možnosť našim deťom
vzájomne sa trochu strachovo obohatiť, užiť si zábavu a čas v škole
inak, než je tomu v bežné dni. Po pochode masiek sa naša strašidelná
kolóna presunula do priestorov školy, kde na ňu čakalo mnoho súťaží,
napr. lovenie jabĺk, súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku, dyňový bowling,
fúkaná, súťaž o najkrajšie handrové strašidlo a a pod. Úsilie vynaložené
v súťažiach bolo primerane odmeňované dávkami sladkej odmeny.
Prebytočné kalórie spálili súťažiaci v neskorších večerných hodinách vo
víre tanca. Počas celého večera mali všetci zúčastnení možnosť dať si
maľovať tvár. Ako správne strašidlá sme strašili do neskorých
večerných hodín a unavení zážitkami a tancom sme sa rozišli domov
s pocitom príjemne stráveného večera. Veríme, že sa v rovnakom
hojnom počte zídeme i o rok. Dostrašenia v budúcom roku! Pozrite aj
fotoalbum na školskej webovej stránke: www.zsdrienov.edupage.org.

Večer strašidiel

Plavecký výcvik

Záložka spojuje školy

Veríte či neveríte, no v priestoroch ZŠ v Drienove sa uskutočnilo už
štvrté stretnutie všetkých milých i hrôzostrašných strašidiel, víl,
čarodejníc a iných nadprirodzených masiek. Všetky „strašibytosti“ sa
stretli o 17:00 hodine, aby pod rúškom blížiacej sa tmy pokračovali
pochodom hlavným námestím za primeraného údivu zo strany
okoloidúcich. Stalo sa tak peknou tradíciou, že sme sa všetci
dobrovoľní účastníci stretli v dobrej nálade a primeraných kostýmoch,
aby sme si takýmto spôsobom pripomenuli magické „dušičkové“

Aj tento školský rok sa uskutočnil základný plavecký výcvik pre žiakov
tretieho ročníka. Výcvik sa vyučoval na plavárni ZŠ Mirka Nešpora
a zúčastnilo sa na ňom 16 žiakov. Žiaci si osvojili rôzne plavecké
zručnosti ako dýchanie vo vode, potápanie, lovenie predmetov a naučili
sa plavecké spôsoby kraul a prsia. Podmienky boli výborné a deti sa
každý deň tešili na výcvik. Posledný deň si vyskúšali plavecké preteky
a každý žiak ukázal, čo sa naučil. Na úspešných plavcov čakajú mokré
vysvedčenia.
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Zo Základnej školy v Drienove
Päťdesiatka. Symbolické otvorenie školského roku
Vstupujeme si do osudov, dotýkame sa slovami, myšlienkami, konaním;
niekedy len na chvíľu, niekedy i na celý život.
Dáma v najlepších rokoch, veď čože je to päťdesiatka, naša Základná
škola v Drienove privítala hostí, predovšetkým svoje bývalé kolegyne a
kolegov, na malej slávnosti: symbolickom otvorení školského roku
2011/2012 ako 1. školského roku novej päťdesiatročnej éry, zároveň
príznačne pri príležitosti konania Európskeho dňa rodičov a škôl.
Stretla sa tradícia s modernou, história so súčasnosťou, skúsenosť s
budúcnosťou. Kolegyne a kolegovia, prítomní i neprítomní pedagógovia,
boli a budú súčasťou našej 50-ročnej dámy. Boli pri jej začiatkoch, stáli
pri jej formovaní, odovzdali jej nemálo zo seba. Jej tvár sa zmenila. I my
sa meníme. A prišlo trošku nostalgie, trošku spomienok: vzácne snímky
kolektívov aj s účastníčkami a účastníkmi slávnostného ceremoniálu
poďakovania za prácu pre drienovskú školu.
Z histórie vieme, že na dôležité veci nepotrebujeme veľa slov,
napr. Pytagorova veta má asi 25 slov, Archimedov zákon necelých 70
slov, Desať prikázaní cca 180 slov. Oproti tomu vyhláška EU o predaji
kapusty obsahuje takmer 27 000 slov. Moderný človek, ak chce niečo
vyjadriť, potrebuje stále viac slov. Neplytvajme slovami, poučme sa z
histórie. Ak chceme veľa povedať, netreba vždy veľa hovoriť. A tak mi
dovoľte aj tu vysloviť možno jednoduché, no plné a úprimné:
ĎAKUJEME!
Zábery
vo
fotoalbume
na
školskej
webovej
stránke:
www.zsdrienov.edupage.org.

Dopravná výchova
„Cestuje celá rodina“ – týmto heslom sme začali vyučovaciu hodinu
dopravnej výchovy dňa 28. novembra v 3. ročníku. Zaujímavý bol na nej
nielen fakt, že sa
uskutočnila
v nezvyčajnom čase:
neskoršom popoludní
od 15:45 do 17:00,
ale
predovšetkým
skutočnosť, že sa na
nej
zúčastnili
aj
rodičia žiakov. Začali
sme troškou teórie.
V úvode
sme
si
prostredníctvom
interaktívnej
tabule
so žiakmi a rodičmi
zopakovali vedomosti
o doprave,
dopravných
značkách a pravidlách cestnej premávky. Neskôr rodičia spoločne so
svojimi deťmi pracovali spoločne na svojom dopravnom projekte. A že
ich práce boli nápadité a tvorivé, tak o tom sa môžete presvedčiť, ak
navštívite našu školu alebo si pozriete fotoalbum na webovej stránke
školy.

Päťdesiatka. 50 talentov
Top 50 talentov našej školy vystúpilo 29. novembra o 14.00 hodine
v priestoroch našej školy. Nechýbalo: tancovanie, spievanie, kreslenie,
ba dokonca čarovanie s loptou. Nebolo to však len o speve a tanci, ale
mohli ste vidieť mnoho vystúpení, o ktorých ste si iste mysleli, že ani nie
sú skutočné. Ako prvé so svojím tancom vystúpili dievčatá z 8.
a 9.ročníka. Krásne nám zahrali na keyboarde Braňo Nohaj a Viktória
Murajdová. Umelecký portrét v podaní Samuela Suchoviča očaril celé
publikum. Zbierky servítok a podpivníkov nám ukázali: K. Kovalická, A.
Kriššová, N. J. Ferko, S. Sabolová, K. Murajdová, N. Pribulová a Š.
Jacková. Bojové umenie v podaní S. Harvana, A. Revákovej a S.
Klajbera prekvapilo všetkých. Nad Mariánom Suchovičom alias
gumeným mužom, ktorý predviedol šokujúce kúsky, žaslo celé
publikum. Na keyboarde krásne zahrali K. Bartková, R. Hromjáková
a D. Mikolajová. Orientálny tanec žiačok K. Balogovej, V. Krajinskej, J.
Džobákovej nás skutočne na okamih vtiahol do šarmu Orientu. A.
Murajdová a Z. Boldižárová sa okrem úlohy moderovania šikovne
zhostili aj hry na flautu. A na záver nám na gitare zahrali P. Sivák a D.
Jakubčová. Veríme, že príjemné popoludnie s nadanými žiakmi našej
školy prinieslo okrem zábavy aj zistenie, že „talentom sa medze
nekladú!“

Pytagoriáda
Začalo sa obdobie, v ktorom naše múdre matematické hlavičky budú
prezentovať svoje vedomosti. V decembri sa uskutočnil 32. ročník

školského kola Pytagoriády. 18 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka už
prevetralo svoje mozgové závity a 8 z nich patrí medzi úspešných
riešiteľov. Sú to: M. Tomčo 4. roč., P. Klajber a M. Kuľka – 5. roč., D.
Dzúr a M. Herbert – 6. roč., K. Kuľková a P. Kaputová – 7. r., S.
Harvanová – 8. roč. Blahoželáme.

Výchovné koncerty
Tohtoročný Mikuláš priniesol deťom 1. a 2. stupňa milý darček výchovné koncerty (využili sme kultúrne poukazy), ktoré sa pre žiakov
nižších ročníkov uskutočnili priamo v škole, žiaci vyšších ročníkov
navštívili prešovské divadlo DJZ, kde si pozreli predstavenie Mária
Antoinetta.

ETwinning
Nový školský rok, nový projekt medzinárodného partnerstva škôl
s názvom Who's better to be? Boy or girl? Nový certifikát.

Škola spolupracujúca s UNICEF
Naša škola je zapojená do projektu Škola spolupracujúca s UNICEF,
v rámci ktorého sa uskutočnilo rozvojové vzdelávanie priamo na pôde
našej školy. Išlo o cca 90-minútovú prezentáciu Dve tváre jedného
sveta, ktorú realizoval špeciálne vyškolený dobrovoľník Slovenského
výboru pre UNICEF. Vzhľadom na finančnú (všetky náklady znáša
UNICEF Slovensko) a kapacitnú náročnosť (počet vyškolených Junior
ambasádorov je limitovaný) je prioritne realizovaná na aktívnych
školách. Prezentácia vedená Juniorom ambasádorom UNICEF
Slovensko je interaktívna a využíva individuálny prístup k žiakom, je
zaradená priamo do vyučovacieho procesu 5. ročníka.

Vianočné trhy
Trhy, koncert, prišiel rad na trhy. Tak sme to opäť skúsili. Počasie nám,
žiaľ,
neprialo,
atmosféra nevyzerala
vianočne ani zďaleka,
ale s počasím človek
veľa nenarobí. Na
druhej
strane
vo
všetkom
ostatnom
bolo cítiť človečinu.
Vložili sme do svojej
práce srdce, a tak
veríme,
že
sme
i napriek
nepriaznivému
počasiu,
priniesli
kúsok pohody, vyčarili
s Mikulášom i čertom
úsmev,
v tvorivej
dielničke zabavili malých, programom spestrili štvrtkový podvečer
a opäť raz ukázali, koľko kreativity a šikovnosti sa skrýva v ľudských
rukách. Veľmi nás teší, že pri tvorbe vianočných výrobkov nám pomohli
i niektoré členky rady rodičov či rodičia, prirodzene nezabúdame ani na
pána, ktorý sa zasa staral o to, aby sme neboli hladí a smädní, teda
o občerstvenie, ktoré na vianočných trhoch nesmie chýbať.
Fotodokumentáciu nájdete na našej webovej stránke.

