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Prvá pomoc

Futbal – žiaci

Kto bol MUDr. Anton Sabol

Dňa 7. augusta 2011 zomrel v Mníchove náš rodák, dobrodinec,
lekár a cestovateľ MUDr. Anton Sabol. Pochovaný bol dňa 12.
augusta 2011 na drienovskom cintoríne.
My všetci Drienovčania, od útleho veku až po konečnú rozlúčku,
užívame plody jeho ochotnej pomoci. Ďakujeme.
Odpočívaj
v pokoji a nech Ti je drienovská zem ľahká.
Narodil sa 29. augusta 1929 v Drienove rodičom Andrejovi a Barbore,
rod. Porvažníkovej ako prvý z troch synov. Rodičia pochádzali
z roľníckych rodín. V roku 1939 otvoril otec obchod s rozličným
tovarom. Ako najstarší syn musel pomáhať v obchode, a tak mu
zostávalo málo času na učenie. Napriek tomu bol veľmi dobrým
a usilovným žiakom.
V rokoch 1935 – 1942 navštevoval gr. kat. cirkevnú školu, kde mu bol
učiteľom Alexander Demjančík. Po smrti pána učiteľa Demjančíka bola
táto škola z politických dôvodov zrušená a posledný 8. ročník ukončil
v štátnej základnej škole.
Potom bol zapísaný na štúdium v kupeckej škole, ktorú v roku 1945

ukončil s výborným prospechom.
Mladý Anton chcel študovať ďalej, a tak tajne navštevoval strednú školu
v Lemešanoch a po nej nastúpil do 5. ročníka gymnázia v Prešove a za
jeden rok ukončil dva ročníky. Pred nástupom do 7. ročníka musel
najprv presvedčiť otca, že bude študovať popri práci v obchode. A tak
v neistých podmienkach už počas komunistických represálií 13. júna
1951 zmaturoval.
Tento deň bol sviatok sv. Antona, a tak zašiel do chrámu na sv. liturgiu
a prijímanie a modlil sa o dobré vykonanie maturít a tak sa aj stalo.
V roku 1951 začal študovať na UPJŠ v Košiciach medicínu. Po 2 a pol
roku odišiel doštudovať tento odbor na Karlovu univerzitu do Prahy.
Spromoval 7. júla 1957 a začal pracovať v Galantskej nemocnici,
vysunutom pracovisku v Šali na internom oddelení. Vtedy sa po
vyhrážkach komunistov pevne rozhodol odísť preč zo Slovenska.
To sa mu podarilo 8. mája 1958 cez Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko
a Turecko, kde na ambasáde USA požiadal o politický azyl. 29. mája
1958 preletel z Turecka do nemeckého Frankfurtu. Odtiaľ písal do USA
o uznanie diplomu, ale keďže USA európske diplomy neuznávali,
požiadal o to isté v Nemecku a bolo mu vyhovené. Dostal aj politický
azyl a následne aj miesto v Mníchove. Istý čas pracoval aj vo
farmaceutickom priemysle.
V cudzine udržiaval styky s veľmi známymi Slovákmi a bol členom
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Po desiatich rokoch si v Mníchove otvoril súkromnú lekársku ordináciu.
Neskôr sa bolo potrebné prispôsobovať cudzincom, ktorí stále viac
prichádzali do Nemecka pracovať, a tak videl potrebu zdokonaľovať sa
v jazykoch. Okrem slovanských jazykov rozprával anglicky, taliansky,
francúzsky, španielsky a nemecky. V Egypte študoval arabčinu,
v Aténach gréčtinu a neskôr študoval aj turecký jazyk. A tak sa stalo, že
v strede Mníchova mohol viesť medzinárodnú ordináciu a precestovať
celý svet.
Venoval sa práci a cestovaniu a už nepočítal s tým, že niekedy uvidí
svoje rodné Slovensko. Prišla revolúcia a on konečne po toľkých rokoch
dňa 8. februára navštívil svoj rodný kraj a obec Drienov. Vtedy sa
rozhodol, že svojim rodákom pomôže. Dal postaviť dom nádeje, ktorý
bol posvätený 5. 11. 1995, farskú budovu (2001) a následne zriadená
gr. kat. farnosť a tiež odkúpil budovu škôlky, kde túžil zriadiť Domov
sociálnych služieb s príznačným názvom DOM (Drienov Otčina Moja)
SANTON (Sabol ANTON).
Zomrel náhle 7. augusta 2011 a pochovaný bol 12. augusta 2011 na
drienovskom cintoríne.

Moja spomienka na Dr. Sabola
Pred zvolením za starostu obce vo voľbách v decembri 1998 som o Dr.
Antonovi Sabolovi vedel iba to, že žije vo vtedajšom Západnom
Nemecku, a ako rodený Drienovčan sa postaral o vybudovanie Domu
nádeje na miestnom cintoríne.
Už v prvé dni januára 1999 bolo nutné rýchlo si poradiť so závažným
dlhotrvajúcim problémom obce, a to majetkovým a finančným
vysporiadaním záväzkov obce, ktoré sa týkali rozostavanej materskej
školy a jaslí z akcie Z. To bolo jednoznačne nad naše vtedajšie vlastné
možnosti .
Východisko z tejto situácie som hľadal aj v pomoci MUDr. Sabola.
Spomínam si na svoje prvé stretnutia s ním, na ktorých sme sa
zbližovali v názoroch, ako vyriešiť spomínaný komplikovaný problém
obce, ale aj na vzájomnú spoluprácu. Presviedčal som ho o možnosti,

Blahoželáme

ako zachovať rozostavanú budovu a pozemky pre potreby obce
prestavbou jej časti na materskú školu v súčasnej podobe, druhej časti
pre sociálne účely a výstavbu novej budovy gréckokatolíckej fary.
Myslím si, že Dr. Sabola zaujala moja myšlienka postupnej prestavby
centra obce.
Som nesmierne rád, že po počiatočných opatrných krokoch a možno aj
nedôvere sa MUDr. Sabol postaral o investovanie ďalších veľkých
finančných čiastok do rozvoja obce. Jeho zásluhou v obci máme Dom
nádeje, peknú budovu fary a modernú materskú školu. Som
presvedčený o tom, že pre Drienov MUDr. Sabol urobil tak veľa, že
občania obce by nemali zabudnúť na tohto obetavého človeka.
Ing. Ján Štefaňák

21. augusta 2011 oslávil starosta našej obce Ing. Jozef Petro 60. výročie svojho narodenia.
Milý pán starosta, vieme, že netúžiš po publicite, ale bolo by to od nás, tvorcov Drienovského
občasníka, neslušné a neúctivé, keby sme Ti pri tejto príležitosti nepoďakovali za podporu a
spoluprácu. Želáme Ti pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote.
Úspešný starosta je predpokladom úspešnej obce. Tak nech to platí aj o Tebe a Drienove.
Redakcia Drienovského občasníka.
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Tak, ako sú muži poväčšine presvedčení, že zmätkujúcim vodičom na križovatke
musí byť žena, tak ja som presvedčená, že nasledujúca príhoda sa mohla stať
jedine mužovi.
V materskej škole pripravili učiteľky s detičkami milú besiedku. Ako to už býva, na
koberci sa predvádzali drobčekovia v kostýmoch. Spievali, tancovali a recitovali
a mamičky, ockovia, babky a iní príbuzní sa usmievali a vďačne tlieskali malým
umelcom. Drobné chybičky v produkcii nikomu neprekážali, skôr naopak, ešte viac
rozveselili a roztlieskali obecenstvo.
Aj Eva a Peter boli nadšení svojím Samkom. Od poslednej besiedky sa jeho prejav
veľmi zlepšil, a tak prekypovali hrdosťou a dobrou náladou.
Nakoniec sa deti poklonili a šťastné sa rozbehli odovzdať svojim rodičom drobnosti,
ktoré pre nich v škôlke vlastnoručne pripravili. Predierali sa pomedzi stoličky , veselo
mávali rúčkami a končili v náručiach mamky, či ocka. Peter vyštartoval v ústrety
synčekovi, pritiahol si ho k sebe a vrúcne ho vybozkával. Chlapček sa bránil
a odťahoval, ale ocko nedbal, musel vyjadriť svoju radosť. Až keď dieťa zo všetkých
síl začalo naťahovať rúčky za nejakou cudzou ženou, Peter sa lepšie prizrel
blonďatej hlávke a pochopil: „Joj, šak to ňe mojo!“

14. 9. 2011

Spoločenská kronika
Medzi nami vítame nových občiankov:
21. 06.
Sandra Valečková
Mierová 4
15. 08.
Nina Marková
Kvetná 23
K sobášu gratulujeme:
21. 05
Mgr. Marián Horenský, Košice, Zombova 9
a
Ing. Lucia Grizová,
Kvetná 26
14. 07
a

Vojtech Hricko
Mária Bundová

30. 07.
a

Bc. Milan Kuzmiak, Stará Ľubovňa, Mierová 14
Ing. Katarína Murajdová, Nám. kpt. Nálepku 14

30. 07.
a

Martin Kmec
Žižkova 86
Mgr. Zuzana Liptáková, Košice, Mikovíniho 16

11. 08.
a

Dezider Mačo
Mária Žigová

Varhaňovce 99
Pod Dvorom 8

Strana 110, Rok 1942,

13. 08.
a

Martin Klajber
Mgr. Zuzana Čopjaková

Kvetná 31
Ihľany 162

Pojazdový rontgenový autobus HG
bol aj u nás, kde rontgenom preskúmal po 7 korún sl. 43 detí a 8 občanov.

20. 08.
a

Oliver Salák, Šarišské Michaľany, Michalská 28
Alena Straková
Okružná 59

Umrtie
Dňa 18. apr. 1942 zomrel pokojný a dobrý dekan gr.-katolíkov Eugen Mižičko.
Dňa 15. aug. 1942 bol za veľkej učasti obecenstva a učiteľstva pochovaný
Alexander Demjančík správca, riad. gr-kat. školy v Drienove. Bol jedinou a oddanou
oporou gr.-kat. veriacich. Mal najväčšie zásluhy pri budovaní gr.-kat. kostola a školy
a po 41 ročnej učiteľskej službe (v Drienove 38) vo svojom 59. roku svojho života
zomrel. Nebohý bol vzorný muž, charakterný, príkladný vo všetkom. Bol odborník
ovocinár a na poli kultúrnom za ČSR redaktor „Ruských hlasov“. Pri tejto svojej
neunavnej činnosti vychoval 5 detí.

27. 08.
a

Bc. Martin Malý, Ružomberok, Hriadky 18
Mgr. Zuzana Vargová
Okružná 54

27. 08.
a

PhDr. Vladimír Straka
Okružná 59
Mgr. Eva Brodňanová, Košice, Ostravská 24

10. 09.
a

Igor Mroč
Ľudmila Nemcová

Z pamätnej knihy obce Drienov

Odsťahovanie Židov
Nastala chvíľa vybavenia účtov so Židmi. Najprv boly zatvorené židovské krčmy.
Slovenské dievčatá, ktoré slúžili v židovských domácnostiach, ak neprekročily 40
rok, musely byť zo služieb židovských prepustené. A konečné rozhodnutie vlády
bolo odsťahovať Židov zo Slovenska.
Z Drienova boli vysťahované do cudziny tieto židovské rodiny: Hugo Spitza,
Emanuela Guttmana, Rudolfa Bergsmanna, Teodora Tratnera a Samuela Rotha.
Ich hnuteľnosti, nábytok, kuchyňské zariadenie a dobytok bol odpredaný na verejnej
dražbe, Sebou si mohli sobrať len tie najpotrebnejšie veci.
Domy a pozemky sa staly majetkom štátnym a dom každý mal na starosti dočasný
správca, ktorý ho mohol dať do prenájmu. Vyberal od nájomníka nájomné, z čoho
platil daň a udržoval dom v poriadku. Z nájomného dočasný správca musel každý
rok predložiť okresnému úradu vyúčtovanie, za čo dostával určitú odmenu.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 12.9.2011 sa konalo 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa
zúčastnilo všetkých 9 poslancov.
Zasadnutie sa riadilo schváleným programom. V ňom poslanci prerokovali projekt
„Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach združenia
EKOTORYSA.
EKOTORYSA je to združenie 29 obcí, ktoré sa bude zaoberať likvidáciou odpadu
aj v Drienove.
V ďalšom bode sa prerokovali úpravy rozpočtu, ktorý predniesla hlavná účtovníčka
p. Katarína Golodžejová. Ďalej poslanci prerokovali dodatok k VZN o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a v školskom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drienov.
V diskusii a rôznom poslanci súhlasili so zámerom založiť regionálne združenie
miest a obcí Prešov – Šariš a účasť obce v tomto združení. Odsúhlasili výstavbu
rodinného domu na ulici Osloboditeľov, odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce
na ulici Tehelnej. Starosta obce prečítal ďakovný list DPO za vytvorenie podmienok
a zorganizovanie okresnej súťaže DHZ konanej 19.6.2011. Poďakoval členom
DHZ , poslancom a členom komisií, ktorí sa podieľali na zabezpečení spomínanej
akcie ako aj vatry na počesť SNP. Poslanci prerokovali žiadosť o umiestnenie
stánku na prevádzku zberne TIPOS s predajňou MIX.
Z pripomienok poslancov vyberáme nasledovné:
- Ing. Vancová navrhla opraviť fasádu na Obecnom dome
- p. Tomko upozornil na neúnosnú premávku kamiónov v naše obci a na
pretrvávajúci neporiadok na futbalovom ihrisku po víkendoch.
Po prerokovaní pripomienok poslancov bolo zasadnutie obecného zastupiteľstva
starostom obce ukončené.
Marián Jurek

Pod Dvorom 27
Pod Dvorom 27

Žižkova 82
Mierová 8

Navždy sme sa rozlúčili:
26. 08. Anna Jureková, 88 ročná
30. 08. Ján Ferko, 66 ročný
10. 09. Vladimír Hajduk, 51 ročný

Žižkova 51
Mlynská 36
Záhradná 68

Bavíme sa s občasníkom
Dvaja v krčme:
- Ty, sluchaj, neznaš keľo
hodzin?
- Znam.
- Diki.
Pekná žena poteší mužské
oko, škaredá žena zase
poteší ženské oko.
Každý
muž
potrebuje
manželku, pretože je plno
takých vecí, pre ktoré
jednoducho nemožno viniť
vládu.
- Očúvaj, Fero, koľko by si
dal za moju ženu?
- Ani halier.
- Platí, je tvoja!
Pri rozvode za to vždy
môžu
obe
strany:
aj
manželka aj svokra.
Angličan má
ženu
a
milenku.
Ľúbi
ženu.
Francúz
má
ženu
a
milenku. Ľúbi milenku. Žid
má ženu a milenku. Ľúbi
mamu. Slovák má ženu a
milenku. Ľúbi si vypiť.
Starší manželský pár sa
vyberie na večeru do

reštaurácie.
Stolujú
už
zopár hodín a zrazu starej
pani vystrelí z taniera kus
mäsa a skončí na jej bielej
blúzke.
Stará pani zdvihne oči a
pošepky hovorí dedovi:
- Vyzerám ako prasa.
Dedo pokýve hlavou a
hovorí:
- A ešte máš aj zababranú
blúzku!
Päťstoeurovka
ide
do
pekla. Po ceste stretá
dvadsaťcentovku,
ako
stúpa
do
neba.
Päťstoeurovka
začne
rozčúlene vrieskať:
- Ako je to možné, že ty
taká špinavá, ošúchaná,
odporná a ideš do neba a
ja, pekná, hladká, čistučká
do pekla?
- No počuj, krásavica, čo sa
čuduješ? Koľkokrát si ty
pekná, čistá za svoj život
bola v kostole?
Žena hovorí mužovi:
- Miláčik mám pre teba
dobrú správu!
Muž pohotovo zareaguje:
- Vraciaš sa k matke?
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Prvá pomoc u detí - vracanie
Dojčatá do pol roka často vygrcajú malé množstvo potravy. Je to bežný
jav – vtedy ešte dieťa nevracia. Pri skutočnom vracaní dieťa vyvráti
väčšinu obsahu svojho žalúdka. Vracanie je príznakom mnohých,
i závažných ochorení. V detskom veku je vracanie najčastejšie
príznakom infekcie tráviaceho traktu. Veľmi dôležitý je pri vracaní
dostatočný príjem tekutín!

má ploché tmavočervené škvrny na koži, ktoré pod tlakom
nemiznú.
U dojčiat naviac ak:
•
po kŕmení vracia oblúkom veľké množstvo,
•
odmieta piť viac ako tri hodiny,
•
má suchú plienku viac ako 6 hodín.

Čo robiť?
1. Držte dieťa naklonené nad lavórom a upokojujte ho, keď vracia.
Potom mu utrite tvár a dajte mu napiť vody po dúškoch v malom
množstve.
2. Dbajte o zvýšený príjem chladných nápojov v malých množstvách
a často, až (1 – 1,5 l).
Vhodné sú:
•
vyprchaná minerálka (Budiš, Slatina, Santovka) osladená 20g
cukru na liter,
•
osladený a mierne osolený čaj,
•
rehydratačný roztok (zakúpite v lekárni)

Príznaky dehydratácie:
•
suché sliznice (pery, jazyk, ústna dutina),
•
tmavý, koncentrovaný moč,
•
dieťa v priebehu šiestich hodín nemočilo,
•
absencia sĺz,
•
vpadnutá fontanela (lupienok)- u malých detí
•
prepadnuté oči
•
neprirodzená ospanlivosť či letargia

3. Vysaďte normálnu stravu. Prvé hodiny nepodávajte nič okrem
tekutín. Neskôr pridávajte nedráždivú prisolenú stravu – sucháre, ryžu,
zemiaky, cestoviny, zrelý banán, mäsový vývar bez tuku.
4. Zachovajte kľudový režim.
Kontaktujte pohotovosť, ak vracajúce dieťa:
•
má príznaky dehydratácie,
•
vracia zelenožlté zvratky,
•
opakovane vracia dlhšie než šesť hodín,
•
má bolesti brucha trvajúce niekoľko hodín,
•
má čiernu stolicu alebo krv v stolici,
•
má silné bolesti hlavy,

•

Zavolajte lekárovi, ak:
•
okrem vracania má dieťa aj hnačky či teplotu viac ako 24
hodín,
•
vypitú tekutinu okamžite vyvráti,
•
dieťa je letargické, neprirodzene pokojné,
•
sú príznaky, ktoré vás znepokojujú.
U dojčiat naviac, ak:
•
po kŕmení vracia viac než raz denne,
•
pridruží sa hnačka či horúčka,
•
pripadá vám choré.
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 detského lekára.

Vatra SNP - 67. výročie vypuknutia
Dobrovoľného hasičského zboru spolu s Obecným úradom urobili
všetko pre to, aby program vatry v nedeľu o 16.00 mohol začať.
V úvode programu bolo pripravené už tradične pre najmenších bábkové
divadlo. Potom nasledovalo pre staršiu ale verím, že aj mladšiu
generáciu vystúpenie folklórnych súborov z Petrovian a z Drienova. O
zábavu sa nám postarala a do tanca nám hrala skupina Šarišskí
parobci v striedaní s naším DJ Rasťom Jurkom.
Veľmi chutný guláš nám pripravila partia šikovných kuchárov, ďalej sme
si mohli pochutnať na grilovaných špecialitách k tomu už
neodmysliteľné čapované pivo a kofola, rôzne nápoje a cukrovinky.
Zapáleniu vatry predchádzalo aj kladenie venca k pomníku padlých
hrdinov.
Po krátkom príhovore starostu obce Drienov a predsedu Zväzu
protifašistických bojovníkov nasledovalo zapálenie vatry spojené so
štátnou hymnou a každoročným ohňostrojom.
Po zapálení vatry nasledovala Ohňová show a zábava až do skorého
rána. Čo sa týka počasia, konečne nám hviezdy priali po tých ostatných
ročníkoch vatry. Bolo to vidieť na veľmi peknej účasti. Pevne verím, že
tí ktorí prišli na futbalové ihrisko istotne neoľutovali.
Za prípravu a organizáciu tejto akcie patrí vďaka OcÚ Drienov,
starostovi obce, členom športovej a kultúrnej komisie, členom
hasičského zboru a všetkým ktorí obetovali kusisko svojho voľného
času.

Býva to už tradíciou v Drienove, nebolo to inak ani tohto roku. Posledný
augustový víkend na futbalovom ihrisku v Drienove. 7. ročník zapálenia
vatry ku vzniku Slovenského národného povstania.
Po pár hodinách príprav čo sa týka samotnej akcie členovia

Ďakujeme naším štedrým sponzorom:
MarMik s.r.o ., Mikuláš Marušin
Faurencia, Ing. Ľubomír Lengyel
GaG s.r.o ., Jozef Guman
RONEX, Róbert Ivan
Rapes s.r.o ., Pavol Straka
Golo, Marek Golodžej
PHB (Povodie Bodrogu a Hornádu)
Kovomat, Peter Korem
VELČEK s.r.o ., p. Velček
OXCOM, Mgr. Rastislav Pribula
REMOZA , Anton Ňakat
Nasaria , Ján Korem
NOEMA
Komar agro , p. Komar
STAVADAN , Vladimír Dancák.
Na záver ak nám to vydrží „dobrá parta„ tak DOVIDENIA o rok !!!
Za DHZ Stanislav Jurek
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LEN TAK ĎALEJ
Po piatom kole žiackych futbalových majstrovstiev II. A triedy je pohľad
do tabuľky veľmi príjemný - Drienov na prvom mieste bez straty bodu
a s impozantným skóre 43:5,to tu už dávno nebolo, a to sme pred
začiatkom sezóny uvažovali o odhlásení sa zo súťaže!!! V kádri je
sedemnásť hráčov a jedna hráčka, Evka Semančíková, ktorá však mieri
do vyššej súťaže ku dievčatám, tak jej všetci držme prsty. Hlavnú kostru
mužstva tvoria hráči okolo kapitána Ľuba Ducka, predovšetkým Jakub
Hudačko, Jano Šimčák a gólman Jožko Ondrej, ktorý k nám prišiel až
túto sezónu. Prišlo k nám zopár nových chlapcov, verím, že poctivou
účasťou na tréningovom procese z nich vyrastú nádejní futbalisti. No tu
sa opäť vynára starý známy problém- po odchode chlapcov k dorastu
nás bude málo k zápisu do ďalšieho ročníka súťaže, stále očakávame
nových nádejných chlapcov, ktorých futbal baví a ktorí by sa ním chceli
zaoberať trošičku profesionálnejšie. Táto výzva by mohla osloviť aj
chlapcov z iných dedín, veď čo ak postúpime do vyššej triedy? Tohto
roku pri takej hre, akú predvádzame, je to celkom reálne. Čo potom,
keď nás bude málo? Chcem preto touto cestou osloviť aj rodičov
a priateľov futbalu, aby povzbudili svoje ratolesti k tejto krásnej hre, lebo
čas strávený s loptou je čas nestrávený s cigaretou a alkoholom
a nebodaj s drogou...
Prajem chlapcom úspešný vstup do nového školského roku, super
známky, aby mamky neboli nútené trestať ich zákazom účasti na

zápase a veľa zdravia a aby sa im zranenia vyhýbali.
Ako člen Obecného zastupiteľstva sa chcem touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí akoukoľvek aktivitou pomohli pri organizovaní tohtoročnej
vatry SNP, myslím, že to bola veľmi vydarená akcia.
PC M

PZ

V

R

P

SG

-

OG B

1.

Drienov

5

5

0

0

43

:

5

15

2.

FAMT Prešov

5

4

0

1

30

:

5

12

3.

Chmeľov

5

3

1

1

32

:

9

10

4.

Petrovany

5

3

1

1

24

:

8

10

5.

Záborské

5

2

0

3

24

:

14

6

6.

Kendice

5

2

0

3

22

:

13

6

7.

Kokošovce

5

2

0

3

17

:

27

6

8.

Safi Prešov

5

2

0

3

13

:

31

6

9.

Lemešany

5

1

0

4

10

:

48

3

5

0

0

5

1

:

56

0

10. V. Šebastová
Tomko Peter, tréner

Škola jubilantka
1961/1962 – 2011/2012

Leto bolo všelijaké, „popravilo“ sa to až koncom augusta, keď už sme
pomýšľali na školu. Čo sa dá robiť. Dovolenky sú za nami, deťom
skončili prázdniny, tak veríme, že nový školský rok nebude ako leto
„všelijaký“, ale fajn. V duchu nášho presvedčenia a nášho školského
vzdelávacieho programu, že sila je v tíme, dôverujeme nám i všetkým

priateľom školy, že spolu opäť zvládneme neľahké výzvy, ktoré stoja
pred nami. Pokračujeme v reformnom úsilí – napĺňame program pre
ďalšie ročníky, čaká nás záverečná príprava a my opäť uvítame
podnetné nápady.
V školskom roku 2011/2012 sme otvorili 10 tried 1. – 9. ročníka, 4 triedy
1. stupňa, 6 tried 2. stupňa a 1 oddelenie školského klubu detí. V
popoludňajších hodinách bude prebiehať i záujmové vzdelávanie, v
ponuke máme viaceré záujmové krúžky. V prípade dostatočného
záujmu sme pripravení realizovať i mliečny či ovocný program pre naše
deti. Informácie o živote školy budeme prinášať na našej webovej
stránke www.zsdrienov.edupage.org.
Z noviniek hádam informácia o 2 ďalších - nových interaktívnych
tabuliach, ktoré budú umiestnené v triedach: Podarilo sa nám ich kúpiť
i vďaka finančnej podpore rodičov a zisku z 2%. Školu sme v novom
školskom roku zapojili do Digitálnej knižnice, čo je zaujímavý projekt pre
žiakov i rodičov, ktorí tak budú mať prístup k mnohým učebným
materiálom. Čaká nás nemálo úloh, i ,žiaľ, napr. stály „učebnicový
problém“, no verím, že nám budete držať prsty, aby sme ďalší školský
rok úspešne zvládli.
Čaká nás však aj jedna príjemná úloha, ktorá, verím, nebude len našou,
ale našou spoločnou: Školský rok 1961/1962 bol prvým školským
rokom v Drienove pre túto školu. Naša škola začala v tomto školskom
roku svoju päťdesiatku. Radi by sme spolu ako jedna veľká rodina na
náš školský Deň rodiny uzavreli jej 50-ročnú etapu. Čo zaželáme našej
škole, máte zaujímavé nápady, ako stráviť jej veľký deň, podeľte sa
o ne. Tento školský rok bude rok päťdesiatky!

Na zamyslenie
Ľudia si nebudú pamätať, čo ste im hovorili, ako ste im pomohli, ale navždy si zapamätajú, ako sa pri vás cítili.

Pripravujeme
Na deň 16. október – nedeľu pripravuje Únia žien Slovenska, miestna organizácia, folklórne podujatie Popoludnie s Jankou Guzovou. Uskutoční
sa v telocvični základnej školy. Na Vašu účasť sa tešia spevácke skupiny a sólisti z Drienova a okolia. Svoju účasť potvrdila speváčka Anka
Poráčová.
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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