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Za drahou milovanou manželkou a matkou...
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Rozlúčka

Zo základnej školy

Z materskej školy

Zasadanie OZ

Vancouver

Na základnej aj strednej škole som milovala hodiny zemepisu, alebo v
dnešnej reči, geografie. Mala som prísnych učiteľov. Ale o čo boli
prísnejší, o to pútavejšie vedeli rozprávať o ďalekých neznámych
krajinách. Veľké jazerá, Aljaška, Indiáni, medvede grizly, stometrové
sekvoje, prastaré borovice. Ohromujúca Severná Amerika, zdala sa mi
taká nedostupná.
Teraz sedím v obývačke dreveného domčeka. Päť minút chôdze a
môžem si namáčať nohy do slanej vody Tichého oceánu, pridám ešte
pol hodiny a po peknej prímorskej promenáde sa pohodlne dostanem
na hraničný prechod do Spojených štátov. Ani nie po hodinke cesty
autom si môžem dopriať prechádzku po uliciach krásneho Vancouveru.
Všetky tie nedostupné miesta mám priblížené ako nikdy, len si
naplánovať cestu. A ja sedím, pozerám sa do postieľky a nežiadajú sa
mi žiadne dobrodružné cesty. Moja drobná vnučka je to, čo v tejto chvíli
spĺňa všetky moje americké sny. A tak si s mojími Kanaďanmi dávame
len také ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť s kočiarikom.
Tento druh zahraničnej turistiky je blízky nejednej babičke –
Drienovčanke. Možnože nie je ohromujúci, ale nám matkám môže
poskytnúť odpoveď na veľmi dôležité otázky, ktoré nám nedávajú
spávať: “Prečo nám tie naše deti odchodom do zahraničia komplikujú
život? Čo lepšie ako je domáce zázemie im poskytujú tie cudzie mesta?
Musí nám stačiť, že sú tam spokojne? Môžu tam byť bez nás šťastné?”
Každý prípad môže byť iný. Prajem všetkým mamám, aby ich
odpovede, ktoré získajú na takejto babičkovskej pracovnej ceste,
presvedčili a uspokojili.
Čím zaujal Vancouver a jeho blízke okolie mňa? Prvý dojem – mesto
park. Neuveriteľne krásne upravené verejné priestranstvá aj súkromné
pozemky.
V rámci obývanej plochy mesta je zachovaných množstvo väčších či
menších prírodných parkov s obrovskými ihličnanmi a nebojácnymi
zvieratkami – medvedíky čistotné, veveričky, zajace, prekvapivo

kolibríky, husi, orly a veru za bránami mesta aj medvede.
Pieskové pláže, pre ktoré sú charakteristické pravdepodobne naplavené
kmene stromov, tie slúžia návštevníkom na sedenie, či úkryt pred
vetrom. Už od skorej jari tu ľudia trávia veľa času. Kúpanie domorodcov
pri 15 stupňoch mi vyrazilo dych.
Mesto ma zaujalo množstvom národov a národností, ktoré ho považujú
za svoj domov. Na prvý pohľad prevládajú
Číňania a Indovia.
Prvotných obyvateľov kontinentu Indiánov tu pripomínajú početné
farebné drevorezby umiestnené na rôznych miestach a v oblastiach,
kde doteraz žijú, smerové tabule v ich jazyku.
Keď už hovorím o obyvateľoch tohto mesta, sú milí a nápomocní. Na
ulici, v úradoch, v zdravotných zariadeniach sa stretávam s úsmevom a
ochotou. Dojíma ma nefalšovaný záujem o naše bábätko v kočiariku. Či
je to na promenáde, či v obchode, cudzí človek sa opýta na vek
dieťatka, zagratuluje a zaželá všetko dobré. Zvlášť ich zaujme kočiarik
– vanička, pretože Kanaďania takýto typ kočiara nepoužívajú.
Kanada na mňa pôsobí ako bohatá krajina, ktorou určite aj je. (Hanbím
sa priznať, ale stále sa neviem spamätať, keď vidím obrovské súpravy
nákladných vlakov, ktoré presúvajú rôzne suroviny po pobreží smerom
do Spojených štátov. Hypnotizuje ma to ako malého chlapca a či
chcem, či nechcem, začnem počítať vagóny. Rekord je 152 vagónov s
piatimi lokomotívami.) Okrem nerastného bohatstva je však bohatá aj
na šikovných ľudí, ktorí dokázali pri stavbe miest presadiť a dodržiavať
múdre pravidlá. Okrem toho majú srdcia na správnych miestach,
pretože sa dokážu postarať a podporovať deti, chorých a starých ľudí.
Je bežné stretnúť na pomerne náročnej túre v horskom parku skupinu
imobilných ľudí na špeciálnych vozíčkoch, ktoré obsluhujú dvaja
sprievodcovia. Mesto je zasa plné starších ľudí, ktorí majú problém s
chôdzou. S takým množstvom všelijakých “vozítok” som sa ešte
nestretla. Umožňujú im viesť plnohodnotný život. Úprava ciest,
chodníkov, vstupov do budov pre týchto ľudí je však úplnou
samozrejmosťou.
Na druhej strane ma zaujala dobrovoľnícka činnosť obyvateľov. Ta je tu
snáď v školských osnovách. Ľudia sa tu potom stretávajú v spolkoch s
rôznym zameraním a sami sa starajú o to, aby to v meste klapalo.
Sympatický pre mňa je aj iný spôsob, ktorým občania dávajú najavo,
ako majú radi svoje mesto. Na každom kroku je tu nejaká lavička, či
dlažobná kocka s nápisom, že ju na počesť “toho a toho” daroval mestu
“ten a ten”.
Na Kanaďanoch sa mi páči aj to, že pri všetkom svojom bohatstve a
možnostiach si zachovali akúsi striedmosť a nezávislosť. Doteraz sa
nedali presvedčiť, že najlepší je pevný murovaný dom. Naďalej
uprednostňujú drevo a nielen na stavbu domu. Asi vedia prečo. Na ulici
nekričia z nikoho módne trendy ani značkové oblečenie. V pohode
recyklujú použité veci a bazáre sú úplnou samozrejmosťou. Ich
kamióny nepodliehajú dizajnovým zmenám. Mnohé veci, mám dojem,
sú vecami národnej hrdosti a netreba ich meniť.
Určite som si pri svojom pobyte v Kanade všimla aj veci kritizovateľné,
ale úprimne, máme sa čo učiť. Tomu, že sa tu mladým Slovákom páči,
sa vôbec nečudujem. Ako to však zariadiť, aby sa im na Slovensku
páčilo viac? Žeby sme im dali možnosť pracovať a zarábať?
Helena Vancová

POZVÁNKA
Obec Drienov, športová komisia pri OcÚ v Drienove Vás pozývajú
na 20. ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce Drienov.
Turnaj sa uskutoční na futbalovom ihrisku FK Drienov 30. júna 2013
(v nedeľu) o 11.45 hod.
Účastníci turnaja: Internacionáli Drienov, Starí páni Drienov,
Dobrovoľný hasičský zbor Drienov, Dorastenci Drienov
Tešíme sa na Vašu účasť.

POZVÁNKA
DHZ Drienov, obec Drienov, kultúrna komisia pri OcÚ v Drienove
Vás pozývajú
na 9. ročník zapálenia vatry pri príležitosti 69. výročia SNP.
Akcia sa uskutoční na futbalovom ihrisku FK Drienov 24. augusta
2013 (v sobotu). Na kultúrnej akcii vystúpi aj skupina Drišľak.
Bližšie informácie budú uverejnené na webe obce a hasičov.
Tešíme sa na Vašu účasť.
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Pred niekoľkými rokmi sme sa s manželom a rodinkou mojej dcéry vybrali na
dovolenku. Odlietať sme mali z Viedne, a tak sme sa rozhodli noc pred odletom
stráviť v Bratislave. Môj zať tam má tetu, ktorá práve v tom čase nebola doma a
dala nám k dispozícii svoj priestranný byt.
Vyzbrojení množstvom kufrov sme sa autom presúvali cez Slovensko. Počasie sa
vôbec nepodobalo na letné, a tak sme boli šťastní, že si desať dní budeme užívať
grécke slnko a more. Keď sme sa pred polnocou dostali konečne do cieľa, zistili
sme, že na parkovanie pod blokom môžeme zabudnúť. V daždi a so stále väčšou
nervozitou sme konečne našli miestečko dosť ďaleko od vchodu, ale keďže sme sa
báli zlodejov, rozhodli sme sa v poslednej chvíli zobrať do bytu aj kufre. Zmoknutí a
ovešaní kuframi a taškami sme sa trepali naspäť ku správnemu vchodu, napchali
sme sa do výťahu a zať stlačil tlačítko. Na poschodí sme sa horko-ťažko vytrepali z
výťahu von a bezmocne sme nasledovali Petra, ktorý hľadal tie správne dvere. V tej
chvíli sme vyzerali ako skupinka zúfalcov. Peter vytiahol kľúč a išiel otvárať. Nijako
sa mu to však nedarilo. Skúšal to, ako len vedel, skúmal správnosť kľúča, nič
napomáhalo. Bolo nám do plaču. Po niekoľkých okamihoch sa zať podujal na ďalší
pokus. Keď sa ani neviem po koľký raz pokus nevydaril, dvere sa odrazu samé od
seba otvorili a v nich stál sivovlasý pán v pyžame, šúchal si oči a nič nechápal. My
sme na tom neboli lepšie. Peter, mysliac na vykrádačky, ktoré sa vtedy veľmi
rozmáhali, len vyjachtal: “Vy tu čo robíte?“ A pásikavý pán mu na to: „Ja tu bývam,
ale čo tu robíte vy?“
Nebudem to predlžovať. Samozrejme, že si zať, aj keď to tam dobre poznal, pomýlil
poschodie. Mali sme šťastie, že pán, ktorého šramot zobudil zo spánku, bol
mierumilovný človek a nepomýlil ho ani náš zúfalý výzor. Dokonca sa ponúkol, že
nám pomôže so sťahovaním kufrov.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 123, rok 1946
Počasie
Prvé dni roku boly teplé, pršalo. V polovici januára sa schladilo, boly mrazy až do
mínus 15 stupňov C, napadol sneh, ktorý trval skoro 4 týždne. Koncom februára
nastal odmäk, kedy sneh a ľad sa topil. Torysa pritom neurobila v obci škodu.
Studený vietor vysušil pôdu a 20. marca roľníci začínajú svoje jarné práce. 18.
apríla začína kvitnúť marhuľa a po nej ostatné ovocné stromy. Máj, jún sa vyznačujú
premenlivým počasím, čo malo dobrý vplyv na úrodu. Začiatkom júla za veľmi
horúcich dní započala sa žatva. Ľudia vyhľadávali Torysu, aby sa kúpaním trošku
schladili. 15. júla započala sa mlatba, pri ktorej neboli dozorčie orgány. Teplé
počasie prešlo aj do septembra. Roľník čakal dážď, aby mohol začať so sejbou
oziminy. V októbri je v prúde sejba a kopanie zemiakov. Úroda zemiakov bola
dobrá. Aj úroda ovocia bola dobrá. Začiatkom novembra najmä v noci sú mrazy.
Vianoce sú pekné biele, naozaj studené. K ránu boly zaznamenané až - 23 stupňov
Celzia mrazy.
Ceny dobytka a hospodárskych výrobkov
Cena kráv 8000 až 10.000.- Kčs, cena koní 40.000 až 60.000.- Kčs, prasiatká, 1 pár
800.- až 1.000.- Kčs, 1 l mlieka 3,20 Kčs (úradná cena), 6.- až 8.- Kčs (čierna cena).
Roľníci sú nútení od každej kravy dávať a nosiť do zberni (Križák) mliekarenských
družstiev po 1l mlieka. 1q pšenice 420 až 435.- Kčs, 1q zemiaky 80.- Kčs.
Osveta
Behom roku boly 3 akadémie, 6 divadelných predstavení, ktoré nacvičovali dp.
Jozef Šoffa, rk. kaplán, učit. sbor a p. organista Imrich Ferenc.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
24.5.2013. sa uskutočnilo 17. zasadnutie OZ. Rokovanie sa riadilo schváleným
programom. Hlavným bodom programu bola správa audítora o účtovnej uzávierke
za rok 2012, ktorú predložila audítorka Ing. Janka Hirjáková. Správu audítorky
zobrali poslanci na vedomie bez výhrad. V ďalšom bode sa zaoberali rozborom
hospodárenia a záverečným účtom za rok 2012, s ktorým poslancov oboznámila
ekonómka obce p. Katarína Golodžejová. Po diskusii schválili záverečný účet obce
bez výhrad. Ďalej schválili rozpočtové opatrenie v príjmovej a výdavkovej časti. V
rôznom starosta informoval poslancov o alternatívnych návrhoch na rekonštrukciu a
prestavbu časti budovy OcÚ v priestoroch, ktoré má v prenájme SP. Prestavbou by
sa mal vytvoriť priestor pre ambulanciu zubného lekára. Tento zámer bol
prerokovaný a odsúhlasený so zainteresovanými pracovníkmi SP. Poslanci tento
zámer podporili a schválili v uznesení. Schválili plat starostu na tento rok. Súhlasili s
výstavbou rodinných domov na ul. Tehelnej a Žižkovej. Schválili zakúpenie
rozbrusovačky asfaltu a vibračnej dosky. Nakoniec súhlasili so zápisom vecného
bremena na parcelách obce v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s. V
interpeláciách poslancov padol návrh na zakúpenie vianočnej výzdoby a taktiež sa
poslanci oboznámili s kultúrnou akciou Vatra SNP, na ktorej vystúpi aj skupina
Drišľak. Po prerokovaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie OZ starostom
obce ukončené.

27. 6. 2013

Spoločenská kronika
Medzi nami vítame nových občiankov:
21. 04. Sebastián Ferenc
Pod Dvorom 8
05. 05. Frederika Džobáková
Pod Dvorom 6
17. 05. Karin Sabolová
Krátka 2
07. 06. Martin Horvát
Pod Dvorom 22
K sobášu gratulujeme:
11. 05. Anton Andrejčák
a
Viktória Varvaruková

Š. Bohdanovce 3
Májová 22

01. 06.
a

Brežany 8
Kvetná 10

Mário Šoltis
Lucia Dudeková

Navždy sme sa rozlúčili:
18. 05. Rudolf Kostúr, 51 r.
22. 05. Mária Sabolová, 83 r.
22. 05. Andrej Živčák, 66 r.
22. 05. Elena Murajdová, 79 r.
26. 05. Ján Nerodolík, 74 r.
22. 06. Helena Koremová, 79 r.

Partizánska 21
Osloboditeľov 32
Jarková 7
Kvetná 17
Kvetná 26
Kvetná 42

Bavíme sa s občasníkom
Dnes ku mne vliezol zlodej.
Hľadal peniaze.
Vstala som a hľadala s ním...!!!!
Príde smrtka ku dverám, zazvoní - otvorí chlap a pýta sa:
"Čo chceš?"
"Tvoju dušu" - odpovie smrtka.
Chlap sa otočí do bytu a zakričí: "Anička - dušička moja poď sem! Niekto ťa hľadá... "
Klopanie na nebeskú bránu. Svätý Peter zakričí:
- Čo je?
- Nehovorí sa čo je, ale kto je!
- Bože, zasa učiteľka!
Na rozvodovom súde sa sudca pýta rozvádzajúceho sa
manžela:
– A ako vysvetlíte skutočnosť, že ste sa po celý rok
manželke neprihovorili?
Chlapík odpovedá:
– Nechcel som jej skočiť do reči.
Príde žena do väzenia a hovorí bacharovi:
- Nemohli by ste môjmu mužovi dať nejakú ľahšiu prácu?
- Myslíte si, že nalepovanie známok je ťažká práca?
- Nalepovanie? Mne hovoril, že kope tunel, či čo.
Doktor sa pýta pacienta:
Doktor: Čo keby som vám odrezal jedno ucho?
Pacient: Nepočul by som.
Doktor: A čo keby som vám odrezal aj druhé ucho?!
Pacient: Nevidel by som.
Doktor: Ako to?
Pacient: Spadli by mi okuliare
Všimol som si, že tvoj otec má opuchnuté líce. To od
zubov?
- Nie, od modlitby.
- Ale netáraj...
- Netáram. Včera sme sa spolu celá rodina modlili
Otčenáš a keď sme prišli po "zbav nás všetkého zlého",
otec sa pozrel na mamu a ona si to všimla.

Na zamyslenie
VECI, KTORÉ NÁS ZNIČIA:
politika bez princípu, potešenia bez svedomia, bohatstvo
bez práce, poznanie bez charakteru, podnikanie bez
morálky, veda bez ľudskosti a zbožná úcta bez ochoty
obetovať sa.
Mahátma Gándhí
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Za drahou milovanou manželkou a matkou mojich piatich detí...
Načo je nám manželstvo?! (predslov)
Je manželstvo v dnešných časoch prežitkom? Je záväzok manželstva
pre mladé dvojice príťažlivý? Majú mladí ľudia dostatočné vzory vo
svojich rodičoch, aby aj oni prevzali na seba bremeno spoločného
života – v dobrom i zlom ...
Nasledujúce príspevky od človeka, ktorého po dlhej spoločnej ceste
a po rokoch veľkého trápenia, nechala na našej zemi drahá osoba,
svedčia o zmysle manželstva. Stretol som mladého človeka, ktorý mi
porozprával drobný príbeh zo života staručkých manželov. Keď sa ich
gratulanti spýtali, ako mohli tak dlho vydržať spolu, odpovedali asi toto:
„My sme žili v dobe, keď sa veci ešte opravovali ...“.
V tejto odpovedi oslávencov je skrytá aj časť zmyslu manželstva. A keď
to s opravami ruka v ruke zvládnete ako autor nasledujúceho príspevku,
ani odchod blízkeho človeka nebude taký bolestivý ... veď sa predsa
ešte stretnú v podniku NEBO s.r.o. Ako to spievajú chlapci z Prešova...
„ neverím, že smrťou všetko končí...“ alebo niečo podobné v tom
zmysle. A pritom sú to ešte celkom mladí muzikanti. Nebojte sa
manželstiev....
šéfredaktor
Elégia, smútok? Málo toho napovie. Radosť z víťazstva nad ťažkou
chorobou spokojnejšie dopadne. Na myseľ ešte stále prázdnu. Ale až
dobre veriacu. A zrazu plejáda spomienok na ustarostenej tvári sa
zračí. Ach, ubolená duša povzdychne si. Aký si bol len ten krátky čas?
Čas, v ktorom som s tebou moja milovaná vyrastal, nevšímajúc si ťa?
Aký ale že bol naplnený ten dlhý čas, ten skutočne prekrásne prežitý po
tvojom boku! Celých dlhých šesťdesiatdva rokov. Z toho
päťdesiatsedem rokov spoločného manželského života.
A tá tvoja múdra, skromná hlavička? Ach, čo všetko som sa musel ja od
nej naučiť? Hoci všade vychvaľovaný, obdivovaný, vítaný... A ona v
pozadí múdro nabádala, pripravovala, len nedaj Bože, aby sa za mňa
nemusela hanbiť. Lebo poriadok, disciplína, tá pravá kresťanská, to
bola jej doména. A tá starostlivosť o deti, o gazdovanie s financiami!
Hoci musím sa priznať, že počas nášho manželstva som ani raz
nezobral korunku tak zo zálohy, ako aj z výplaty. To sa len tak málokde
vidí. Pamätáš drahá, keď sme sa brali? Chudobní ako kostolné myši. A
ešte aj dom sme postavili. Aj päť detí vychovali. Každému vzdelanie

dopriali. Aj pre život v bytovkách bývania ako manželským párom
zabezpečili. A na našu štyridsiatku, keď sa nám najmladšia dcérka
narodila a pri mojich choráloch a chválenkach o rozprávkovom dome aj
žigulíka kúpili?!
Nikto nám nič nedaroval. Darmo kuvičie hlasy trúbili a dohadovali. Ty si
za tým všetkým stála a aj toho žigulíka si mi dopriala. Veru, o tých
našporených peniazoch som ani len nesníval. Ale dobrotivý Pán a jeho
múdre stvorenie, pravda moja milovaná žena, musím podotknúť
vymodlená žena, to dokázala!
A čas plynul. Roky utekali, až prišla staroba a s ňou zákerná choroba. A
začal boj s tou pliagou. Teraz som ja prevzal opraty do rúk. A celých
dlhých sedem rokov som pri tebe moja milovaná stál a pomáhal.
Navštevoval nemocnice. Prenášal krvné vzorky, utešoval ako som len
vládal. Dokonca pri tej mojej činnosti aj so psami v areáli Prešovskej
nemocnice som bol napadnutý. Mal som šťastie, že len s malými
odreninami som z napadnutia tých troch psov vyviazol.
A nakoniec doma dlhé dni a nevyspaté noci. Plné bôľu, vzdychov a
prosieb o pomoc zhora. Lebo choroba nedala dýchať a srdiečko to
statočné, silné sa nechcelo poddať. Hrozné bolo pozorovať Tvoje
utrpenie. Ale nič nezaberalo. Bôľ, bôľ, dusenie, strašné dni a noci,
ťažko opísať takýto zdravotný stav, aký si Ty, moja drahá, prežívala. Na
také voľačo treba hrdinu. A ty si takou hrdinkou bola. Odovzdaná do
vôle svojho Stvoriteľa.
Až dňa 23. mája 2013 Pán povedal: Dosť moja milovaná, verná
služobnica. Vojdi po víťaznom boji nad dlhoročným utrpením do
večného pokoja.
A tak sme tu teraz spolu s našimi najbližšími. Synom, dcérami, vnukmi,
pravnúčikom. Tvojou milovanou sestrou aj s jej rodinou. S mojimi
sestrami, s ich rodinami. So svachami, kmotrami, krstnými deťmi.
Dobrými susedmi, priateľmi, našim kňazom. Spoluveriacimi.
Tí všetci ti prevolávajú: Odpočinutie večné daj našej drahej manželke,
matke, babke, prababke, sestre, švagrinej, svache, veriacej duši. A tá
naša rodná Drienovská zem nech Ti je ľahká. Odpočívaj po ťažkom
životnom boji v pokoji. V kráľovstve nášho drahého Spasiteľa a
Vykupiteľa Pána Ježiša. Spi sladko moja milovaná. Manžel.
Juraj Murajda

Výročie asfaltového koberca drienovských ciest Rozlúčka
Písal sa rok 1963. Bola nedeľa. Po večerni, okolo 15. hod. požiadal ma nebohý farár, aby som s
ním išiel na faru. Nebolo to nič neobvyklé. Často sme spolu na fare riešili aktuálne potreby farnosti.
Hlavne čo sa týkalo obradov a hlavne z mojej strany spevu. Bol som v tom čase v Drienovskej
farnosti organista. Len čo sme prišli v onú nedeľu na faru, hneď pán farár ostrým hlasom sa osopil
na mňa: „Šak ši jakaški dispečer, ta zariac!“ Pozrel som na pána a hovorím: „A čo mám zariadiť?“
On začal: „Bol za mnou Andrej Kolenič a mi povedal, že Drienov by mohol mať asfaltový koberec po
celej dedine, ale že Prešov nemá nákladné motorové vozidlá. A že nemá s čím navoziť potrebný
podklad pod asfalt. Ta nezná, kedy Drinov budze mac asfaltové cesty.“ Pozrel som na farára a
hovorím: „Som len obyčajný dispečer. Neznám, či moj závod mi v tom pomôže. Lebo naše vozy
okrem tých, čo ja riadim na Vykládke železničných vozňov sú zmluvne na celý rok viazané v
jednotlivých závodoch. Ale sa pokúsim.“ Rozlúčil som sa s pánom a doma nie a nie zaspať. Ráno
do práce s prvým spojom. V Košiciach som bol o 5,05 hod. A keď prišiel dnes už nebohý riaditeľ
závodu s. Géci Jozef ja som ho už pred kanceláriou čakal. „Čo je Juraj? Hádam nečakáš na mňa.
Čo bol na mlieku problém v noci?“ Ja mu na to: „Nie, žiadny problém nebol. Ale ja mám na Vás
veľkú požiadavku.“ A začal som. Ako by som mohol pomôcť svojej obci, keby? A to keby sú
nákladné vozidlá nášho dopravného závodu. Chcel by som vytvoriť vysunutú kolónu aspoň na dobrý
týždeň. A z rieky Torysa navoziť podklad po Drienovských cestách. Potom by už Okresná správa
ciest z Prešova dodala dva bagre. Aby sme mohli vyvážať z Torysy štrky. Aj zo Sihoti. Tak sme
urobili provizórnu cestu. Od Torysy smerom ako je dnes nad dedinou Kríž. Viete tie naše vozidlá
boli pevné. Sklápacie sme v tom čase ešte v závode nemali. Tak občania s lopatami, motykami
vypomáhali privezený materiál zhadzovať. A skutočne práca išla od ruky, ako sa hovorí. Dni boli
horúce a pamätám, že vodičom som aj pivo dovolil, len aby nepostávali. A tak po týždni pernej
práce dedina Drienov mala asfaltový koberec v dĺžke 2.600 metrov. A nebol som ani funkcionár, ani
člen komunistickej strany. Len skromný dispečer a ešte k tomu aj „organista“ bez štátneho súhlasu.
A dokonca nielen Rímsko-katolíkom, ale aj Grécko-katolíkom celých 18 rokov! A k tej veci len toľko,
že som dokázal do Drienova pritiahnuť motorové vozidlá z druhého okresu. Odmenou mi boli
usmiate tváre mojich rodákov. Už žiadne chodenie po blate, ale po pekných vyasfaltovaných
cestách. Žiadny diplom. Nuž v tom čase to tak chodilo. Len straníci mali možnosť dostávať medaily.
Ja som ale o také nestál!
Juraj Murajda
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. Servis a opravy
počítačov. Zhotovenie a prevádzka internetových stránok. Realizácia menších sieti. Ponúkam aj
používané značkové počítače a príslušenstvo zo zahraničných bánk.

Dokonané je
Koniec utrpeniu, koniec útrapám, bolesti
Dlhých dní a nocí strádania
To všetko si ty znášala, moja milovaná
Koľko len vzdychov
Koľko otázok, čakania na odpoveď
Koľko tých prosieb?
Kam sa ponáhľaš, duša moja drahá?
Tu už niet pre mňa odpoveď znelá!
Tam na mňa čaká nová vlasť
Miesto nádeje, pokoja
Miesto bez sĺz, bolesti, zármutku
Tam, kde už na mňa čakajú
Moji drahí zosnulí
Musím nechať vás moji najdrahší
Rozkaz zhora prišiel
Poď duša vyvolená
Zem nie je pre teba
Nebo volá, Pán už prichádza
Telo ustalo, kŕče sú preč
Aj moje milované dcéry
Aj pri mne stojaci manžel
Aj ten môj skromný dom
Aj tá veľká láska v ňom
Aj tá moja ubolená posteľ
Aj lieky, útecha
Všetko na rozkaz odišlo
Hľa, pokojná krajina
Poď dcéra vyvolená
Odpočiň si od námah, starostí
Už užívaj len blaho raja, nebeských radostí
Amen, Amen, Amen
Celá pravda v ňom
Ja odchádzam
Ostávajte s Bohom
Juraj Murajda
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Z Materskej školy v Drienove
Čarovná noc – noc odvážnych detí v MŠ
Záver roka v našej materskej škole patrí rôznym akciám, ktoré potešia
hlavne naše deti. K takýmto určite patrila aj „Noc škriatkov“ na ktorej sa
rozhodli najstaršie, najodvážnejšie deti dokázať svojim rodičom, že sú
smelí a prespia v MŠ aj bez nich – samozrejme s celým kolektívom MŠ.
Tie pripravili rôzne sprievodné akcie:
•
úvod patril privítaniu, posedeniu pri večeri a pohostení
•
súťaže – hod loptou do koša, bowling, farebné autá, nájdi
priateľa
•
hľadanie pokladu
•
prechádzka nočným Drienovom
•
diskotéka

Keď sa všetci dosýta vyšantili, čakali na deti postieľky, pred tým sa
každý osprchoval a umyl zúbky. Bolo to ale iné ako za obedom, pretože
vonku bola hlboká tma aj napriek tomu sa nikto nebál. Naopak, tešili sa
deti na rozprávku, po ktorej sme im zapriali sladké sníčky, posledné
zívnutie a na viečka sadol spánok. Ráno bolo veľmi kľudné a príjemné.
Na stole každého čakali raňajky a radosť z toho, že prídu skoro mamky
s ktorými sa podelia o zážitky. Že nám bolo super značí to, akí sme boli
veselí, radostní a nikto neplakal, veď sme dobrí kamaráti a dobrí
kamaráti sa tešia zo spoločne strávených chvíľ.
Anna Hnatová

Deti sa vody neboja!
Slniečko sa ohlásilo a my všetci sa tešíme, že konečne môžeme v MŠ
obohatiť pobyt vonku aj sezónnymi činnosťami ako je otužovanie vodou
a slnkom. Malým deťom sa stačí vo vode hrať. Je dokázané, že pobyt
vo vode má pre deti v predškolskom veku svoj význam z hľadiska
rozvoja psychomotoriky, otužovania, zoznamovania sa s vlastnosťami
vody. Naša MŠ obohatila dopoludňajší pobyt deti vonku počas
slnečných dní a tropických horúčav aj pobytom v prenosnom bazéne.
Deti boli v bazéne šťastné, ak sa mohli hrať s farebnými loptičkami,
navzájom špliechať, čľapkať, cítili sa spokojne. Všetci chceli do bazéna
ísť spolu, ale pri takom vysokom počte detí, museli sa striedať a čas na
čakanie prežili na ležadlách. Pohyb v spojení s vodným prostredím so
sebou priniesol výnimočné emócie a ak nám do do konca školského
roka počasie bude priať, naše deti sa môžu tešiť každý deň na teplú
vodičku.
Anna Hnatová

4. jún 2013 - Pozdrav pre starkých v Dome sociálnych
služieb sv. Márie
Mama to je anjel!
ktorý na Zemi žije, mama to je krásna dáma,
vďaka ktorej mi srdce bije.
Moja mama skvelá je, aj modré z neba mi dá,
vážim si ju, ctím si ju. Nie každý ju totiž má.
V každodennom zhone, plnom povinnosti si veľakrát neuvedomujeme,
ako sa striedajú dni so sviatkami, ale je jeden na ktorý by sme nemali
nikdy zabudnúť a tým je deň našich najbližších a najdrahších bytosti,
deň matiek. Toto slovo zaznie z úst malého dieťaťa ako prvé.
V Dome sociálnych služieb v Drienove prežívajú jeseň svojho života
ženy – matky. Naše deti spolu s p. učiteľkami veľmi rady príjmu
pozvanie na vystúpenie s kultúrnym programom pre starkých pri
rôznych príležitostiach. Nielen v tento deň im veľmi dobre padne
pohladiť rokmi poznačenú tvár a stisnúť upracované ruky. Aspoň takto
im chceme poďakovať a zaželať hlavne zdravie, spríjemniť deň, veď si
to zaslúžia.
Anna Hnatová

Leto klope na dvere
S prichádzajúcim letom sa všetci ľudia tešia na slnečné dni, dovolenky
a prázdniny. Najväčšiu radosť majú deti, od tých najmenších až po
veľkých. Prichádza čas, kedy sa hodnotí, bilancuje, lúči, ďakuje. Naši
predškoláci sa lúčili s materskou školou, so všetkými ktorí ich mali radi.

Prežili sme spoločne veľa pekných chvíľ, bezstarostné obdobie, plné
hier, zábav, radosti a pohody. Po prázdninách ich čaká „veľká“ škola,
kde sa naučia čítať, písať, počítať. My im prajeme, aby boli trpezliví,
zodpovední, aby sa dobre učili a ich snaženie im prinieslo úspech a
spokojnosť.
Po celý čas pobytu v materskej škole sme sa snažili vštepovať im lásku
a úctu ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové a charakterové
vlastnosti, formovať ich zručnosti a vedomosti, ktoré budú rozvíjať v

ďalšom svojom živote.
Slávnostná rozlúčka s MŠ sa uskutočnila v Obecnom dome za účastí
rodičov, hostí a širokej verejnosti. V prvej časti slávnosti pozdravili deti
svoje mamičky, poďakovali im za lásku, obetavosť, výchovu. V druhej
časti predškoláci po kultúrnom vystúpení prevzali z rúk p. riad. MŠ
Osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania a upomienkové
darčeky. Záver patril všetkým deťom vo forme sladkej odmeny.
S prianím prežitia krásneho leta sa slávnosť ukončila.
Ďakujeme nášmu p. starostovi Ing. J. Petrovi za príkladnú pomoc pre
deti a kolektív MŠ a celému zastupiteľstvu obce Drienov, koordinátorke
aktivačných prác p. Nohajovej a všetkým ich pracovníkom za pomoc.
Ďakujem všetkým zamestnancom materskej školy za celoročnú prácu.
Naše poďakovanie patrí vedúcim krúžkov záujmovej činnosti:
Anglický jazyk: p. Pončákovej
Tanečný krúžok: p. Novotnému
Výtvarný krúžok: p. Antolovej Gusenicovej
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na
pomoci MŠ počas celého školského roka.
Anna Hnatová

Informácia o konaní Olympijských festivalov detí
a mládeže Slovenska za rok 2012 – 2013
ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA - Olympijský deň (týždeň), Deň (týždeň)
kalokagatie a pod.
Názov podujatia: „Pohybom k zdraviu všetkých hviezdičiek“
Usporiadateľská škola: Materská škola, kpt. Nálepku č. 8, 08204
Drienov
Meno predsedu organizačného výboru a kontaktná adresa: Ing. Jozef
Petro, Mierová č. 1, 08204 Drienov
Počet účastníkov: 51
Stručný popis podujatia: Školská olympiáda sa konala 7.júna 2013 na
školskom dvore MŠ. Zapojených bolo 43 detí MŠ. Olympijské podujatie
na škole sme spojili s oslavou Medzinárodného dňa detí. Otvárací
ceremoniál mládežníckej olympiády napodobňoval ceremoniály veľkej
olympiády. Nechýbal nástup detí, čelo tohto nástupu tvorili dvaja chlapci
s transparentom olympijského podujatia – „Olympijské hviezdičky“, K
športovcom a hosťom sa prihovorila riaditeľka materskej školy – Anna
Hnatová, potom zaznela hymna OFDMS, pokračovalo sa zapálením
olympijského ohňa, sľubom olympijských hviezdičiek a rozhodcov,
upevnením transparentu. Prítomných privítal aj starosta obce Ing. Jozef
Petro. Deti súťažili v hode tenisovou loptičkou, hode basketbalovou
loptou, súťaže s olympijskými kruhmi, chôdze po chodníku zdravia,
spartakiádne cvičenie s tyčami, zábavné súťaže. Do jednotlivých
disciplín sa deti zapájali spontánne - každú absolvovalo 43 detí,
odmeňovanie víťazov prebiehalo v očakávaní, víťazí jednotlivých
kategórii sa veľmi tešili z odmeny v podobe diplomu a sladkosti. Ceny
odovzdávala riaditeľka MŠ.
OFDMS prebiehal v našej materskej škole celoročne, ktorý na konci
školského roka vyvrcholil veľkým finálovým zakončením. V celoročnom
programe OFDMS majú dominantné postavenie športové a pohybové
aktivity, ale tieto aktivity sú úzko prepojené s ďalšími podujatiami v
spolupráci so širokou verejnosťou, kde rešpektujeme špecifické
podmienky a miestne tradície: kultúrne a výchovno – vzdelávacie
aktivity, vrátane environmentálnych aktivít.
Všetko prebehlo v radostnej atmosfére, v duchu fair play, s radosťou z
pohybu, výkonov, ale aj zo spoločného stretnutia s priateľmi v duchu
hesla: „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve.“
Anna Hnatová
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Zo Základnej školy v Drienove
BESEDA S VALENTÍNOM ŠEFČÍKOM
Spisovateľ Valentín Šefčík žije a tvorí v Prešove. Je to autor, ktorý sa
venuje prioritne tvorbe pre deti i mládež. 30. mája sme ho ako
literárneho hosťa privítali i v našej drienovskej škole. Valentín Šefčík je
autorom troch kníh pre deti a o nich či o svojej práci na ich tvorbe nám
porozprával v školskej knižnici. Žiaci piateho a šiesteho ročníka tak mali
možnosť dozvedieť sa, ako sa „rodí“ kniha, odkiaľ prichádzajú nápady,
ako to bolo s básnickými začiatkami i niečo z autorovho súkromia.
Beseda trvala jednu vyučovaciu hodinu a určite bola zaujímavým
spestrením školského vyučovacieho dňa. Viac o autorovi sa môžete
dozvedieť i na webovej stránke projektu Murova čitáreň:
http://www.murovacitaren.sk. Stránky projektu poradia so zaujímavými
knižkami, ich správcovia totiž hľadajú a vyberajú na knižných trhoch,
pultoch kníhkupectiev, informujú o autoroch i ilustrátoroch i zaujímavých
podujatiach vo sfére kníh a čítania. Medzi organizátorov projektu patrí
napr. i Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove.

DEŇ RODINY
19. júna o 16.00 hod. sa náš školský dvor opäť raz premenil na areál
zábavy, súťaží a zóny relaxu pre celé rodiny s deťmi. Školský formát
podujatia, ktorý v sebe spojuje Deň matiek, Deň otcov i MDD, priniesol i
tento rok niektoré nové nápady: členovia jednej rodiny napr. tvorili i
napokon i zaspievali svoje rodinné hymny, vymysleli a predviedli svoje
erby, súťažili a nielen oni aj v nových súťažiach. Atmosféru podujatia
dotvorili vystúpenia najmenších i väčších žiakov, samozrejme nechýbal
školský folklórny súbor Drienka so svojím novým programom, ktorý na
harmonike sprevádzal p. Hromják. Nad hlavami nám preletel a pozdravil
nás vrtuľník s p. Harvanom, zástupcovia Vancovej a Kaputovej rodiny
sa postarali o poníka i koníka z lemešianskeho ranča (docválali k nám
po svojich), na ktorých sa dosýta povozili malí i veľkí. Na inom mieste
zasa zástupy detí čakali na skákanie na trampolíne či maľovanie na
tvár. Tradičný starostovský guľáš i čapovanie nechýbalo, vyšlo aj
počasie, a tak sme prežili vskutku pekný deň.

EKOLOGICKÁ STOPA
Slovenská agentúra životného prostredia po štvrtý raz udelila certifikáty
školám zapojeným do školského programu Ekologická stopa. Stalo sa
tak už tradične 5. júna, ktorý je Svetovým dňom životného prostredia.
Zo 690 slovenských škôl aktuálne zapojených do programu, získalo
certifikát 84 škôl. Keďže aj naša škola patrí medzi ekologicky
progresívne školy, získali sme aj my certifikát ekologickej stopy.
Ekologická stopa školy na 1 osobu predstavuje 0.2219 [gha], čo je 23.
najlepšia ekostopa na Slovensku. V Prešovskom kraji získalo certifikát
5 základných škôl, v okrese Prešov sme boli jedinou základnou školou.
Ekostopy môžu počítať aj školy v iných krajinách, napr. Anglicku,
Austrálii, Rakúsku a Českej republike. Základom programu je
internetový kalkulátor, pomocou ktorého vypočítame vplyv našej školy
na životné prostredie planéty v 8 hlavných kategóriách spotreby:
elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a
pozemky, nákup a vybavenie. Skúmame, čo je dôležité a ktoré aktivity
sú kľúčové. Počítanie ekologickej stopy je náročnou a komplexnou
úlohou. V súčasnosti sa používa ako základný merateľný ukazovateľ
trvalo udržateľného rozvoja. Je to zároveň aj veľmi názorná a účinná
edukačná metafora.

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA
Tretí májový týždeň od 13. do 19. mája 2013 už po deviaty raz patrí
najväčšej celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka, do ktorej
sa zapojila aj naša škola už štvrtý rok za sebou. Naši deviataci do
dvoch pokladničiek vyzbierali v škole a obci v utorok 14. mája 2013
sumu 174 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na túto zbierku.
Finančné prostriedky poputujú do ugandských regiónov Bullisa a Neebi.
Ide o trojročný projekt, ktorí sa bude realizovať postupne. Cieľom je
vystavať vodovodný systém s čistiacimi zariadeniami, ktorý dokáže
obslúžiť školy, zdravotnícke strediská a ďalšie verejné budovy s tým,
aby prístup k pitnej vode získalo až 9000 ľudí. Finančné prostriedky
budú rovnako použité na obnovu, dezinfekciu a výstavbu bezpečných
latrín pre 2500 domácností a škôl vo vidieckych regiónoch Ugandy, kde
už boli v minulosti známe prípady cholery, aj prípady hnačkovitých
ochorení, ďalej na šírenie osvety medzi deťmi a ich rodičmi, vďaka
ktorej si osvojí celkovo 15000 ľudí základné hygienické návyky
súvisiace s vodou a sanitáciou. Táto téma žiakov našej školy oslovila a
celý týždeň sa v škole aktívne zapájali do akcií. 13. mája sa celá škola
zúčastnila na prezentácii k danej téme. 14. mája zbierali žiaci príspevky
do dvoch pokladničiek v škole a obci Drienov. 15. mája sme sa všetci

obliekli do farby modrého gombíka a takto oblečení sme sa pokúsili
vytvoriť na ploche multifunkčného ihriska živý obraz modrého gombíka
ako pozdrav deťom do vzdialenej Ugandy. Ostatné dni mali možnosť
žiaci pracovať na téme Voda a sanitácia a svoje práce prezentovali v
priestoroch školy. Týždeň v nás zanechal silné dojmy a presvedčili sme
sa, že ešte stále je kde pomáhať a je to dobre, že sme to opäť raz mohli
urobiť. Zábery z podujatia sú aj v školskom fotoalbume.

PRÍRODNÉ VEDY V NAŠEJ ŠKOLE
BOTANIKIÁDA
Dôkazom veľkého záujmu žiakov o prírodu je aj účasť piatakov na
súťaži Botanikiáda. Košická Botanická záhrada tohto roku
zorganizovala pre základné školy a osemročné gymnáziá Košického a
Prešovského kraja jej štvrtý ročník. Do online testovania sa zapojilo
2479 žiakov. Najúspešnejších 210 riešiteľov zo stovky škôl postúpilo do
druhého kola s podtitulom „Staráme sa o prírodu, príroda sa stará o
nás". Samozrejme, vrátane našich piatačiek. Riešiť hravou formou
problémové úlohy z biológie sa 22. mája 2013 darilo Annamárii
Kriššovej, no ešte úspešnejšia bola Miriam Anna Fecková. Za 3. miesto
získala diplom a stala sa úspešnou riešiteľkou Botanikiády 2013.
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Na okresnom kole BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie E - Poznaj a
chráň lesný ekosystém v odbore zoológia našu školu reprezentoval
Martin Kuľka zo 6. ročníka a v odbore botanika ôsmačka Katarína
Kuľková. Samotnej súťaži predchádzala príprava zbierok prírodnín,
ktoré porota ohodnotila. Súťažiaci identifikovali živočíchy, resp. rastliny,
vypracovali vedomostný test. Obaja preukázali skutočne seriózne
vedomosti a stali sa úspešnými riešiteľmi. Martin sa umiestnil na
peknom 5. mieste, Katka zvíťazila. Postúpila do krajského kola a v
silnej konkurencii obsadila 4. miesto.

CELOŠTÁTNE ÚSPECHY
LIEČIVÉ RASTLINY - ABSOLÚTNE VÍŤAZSTVO V CELOŠTÁTNOM
FINÁLE
Zvlášť úspešný bol pre nás 18. ročník súťaže Liečivé rastliny v kategórii
starších žiakov. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú:
Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť
pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum –
Prírodovedné múzeum v Bratislave, Botanická záhrada UK. Za úspešné
absolvovanie dvoch korešpondenčných kôl bola diplomom ocenená
Nikoleta Pribulová zo 7. A. Katarína Kuľková a Kristína Bartková (8.
ročník) sa dostali až do finále v Starej Vode. Už trojdňový pobyt v
Slovenskom rudohorí im bol odmenou. Program bol zaujímavý. Deti
vyrábali krepové kvety a aranžovali ich, pozorovali ďalekohľadmi krátery
na Mesiaci. Vychádzka do lesa bola obzvlášť prínosom. Navštívili
Starovodské jedliny - územie európskeho významu. Sprevádzal ich a
odborný výklad zabezpečil pracovník Slovenského raja. Súčasne sa
plnila úloha nazbierať listy z čo najväčšieho počtu rôznych druhov
drevín. Naše dievčatá suverénne zvíťazili. Samotná finálová súťaž o
liečivých rastlinách mala tri časti. Po náročnom vedomostnom teste
nasledovalo poznávanie herbárových položiek, nakoniec živých rastlín,
čajov a sušenej drogy. Obe dievčatá boli výborné!!! Svedčí o tom
bodové hodnotenie. 190 bodov, ktoré získala Kristínka Bartková, jej
zabezpečili druhé miesto, 192 bodov bolo potrebných na víťazstvo,
ktoré získala Katka Kuľková. Obe prvé miesta tak patria našim žiačkam,
čo je skutočne nádherný úspech. Blahoželáme!
KORSEM
Katka Kuľková postúpila aj do finálového kola prírodovedného seminára
Korsem, organizovaného Ústavom anorganickej chémie SAV. Keďže po
troch korešpondenčných kolách nestratila ani bod, bola ocenená 6dňovým pobytom v Bardejove so zaujímavým odborným programom.
Nádhera!
DELFÍN
Už pravidelne sa žiaci našej školy zapájajú do vedomostných
prírodovedných súťaží a obsadzujú popredné miesta aj na
celoslovenskej úrovni. Dôkazom je 2. miesto Kataríny Kuľkovej a 4.
miesto Adama Demeka, žiakov 8. ročníka, v medzipredmetovej súťaži
Delfín. V kraji je Katka najlepšia a Adam je hneď na druhom mieste.
Zaujímavé úlohy 5 sérií riešili priebežne počas celého školského roka.
Tešia sa už na diplomy od Agentúry na podporu výskumu a vývoja aj
na vecné ceny, my sa tešíme rovnako.
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Zo Základnej školy v Drienove
ZAMERANÉ NA ŠPORT
FUTBALOVÝ TURNAJ COCA COLA. VEĽKÝ FUTBAL
Naša škola v spolupráci s firmou Coca Cola zorganizovala turnaj žiačok
vo veľkom futbale. Turnaj sa odohral na futbalovom ihrisku v Drienove a
zúčastnili sa na ňom tri družstvá: ZŠ Drienov, ZŠ Lesnícka a ZŠ
Šrobárova. Všetky súboje boli vyrovnané, o víťazovi rozhodlo až skóre
zápasov. Naše dievčatá napokon obsadili druhé miesto, keď po remíze
so ZŠ lesnícka 1:1, vyhrali nad ZŠ Šrobárova 2:1. Do krajského kola
postúpila ZŠ Lesnícka, ktorá zdolala ZŠ Šrobárova 5:1. Najlepšou
našou hráčkou bola Damiána Mikolajová, ktorá strelila všetky tri góly
nášho družstva.
POHÁR JEDNOTA COOP. MALÝ FUTBAL
Počas dvoch mesiacov sa naši žiaci predstavili na turnaji v malom
futbale Jednota Coop. Zúčastnili sa na ňom staršie žiačky, starší žiaci,
mladšie žiačky a mladší žiaci. Staršie žiačky vo svojej základnej
skupine uhrali len jednu remízu a skončili na poslednom mieste. Starší
žiaci po remíze so ZŠ Hrabkov 1:1 a výhre 8:1 nad ZŠ Šrobárova hrali o
prvenstvo v základnej skupine so ZŠ Ľubotice, ktorým podľahli 1:4 a
skončili na druhom mieste v skupine. Mladšie žiačky sa dostali až do
finálovej skupiny a po výsledkoch 1:1 so ZŠ Lesnícka a prehre 1:5 so
ZŠ Petrovany obsadili konečné tretie miesto v okrese. Najlepšie výkony
podali mladší žiaci, ktorí bez straty bodu vyhrali svoju základnú skupinu
(ZŠ Medzany 4:0, ZŠ Bajkalská 4:1, ZŠ Važecká 4:1) a postúpili do
finále na ZŠ Mirka Nešpora. Po výsledkoch 6:1 so ZŠ Lesnícka a 1:4 so
športovou školou Mirka Nešpora obsadili vynikajúce druhé miesto v
okrese. Mladší žiaci a mladšie žiačky boli za svoje výkony odmenení
diplomom a pohárom.
NIE DROGÁM
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili na zábavno-športovej
súťaži Nie drogám, ktorú pripravuje ABC Prešov v spolupráci s políciou.
V prvom kole sa predstavilo 24 škôl, ktoré museli bojovať o postup v
základných skupinách. Z každej skupiny postúpila najlepšia škola do
finále. Finálové kolo sa uskutočnilo za účasti piatich škôl: ZŠ Drienov,
ZŠ Fintice, ZŠ Hrabkov, ZŠ Bajkalská a ZŠ Májové Námestie. Naši
žiaci ani vo finálovom kole nenašli premožiteľa a obsadili prvé miesto.
Našu školu reprezentovali: Kristína Semančíková, Stanislav Kostelník,
Šárka Jacková, Martin Remeta, Katarína Kuľková a Šimon Remeta.
ATLETIKA
Šport v našej škole skutočne nie je na „nepostupovom“ mieste. Futbal,
orientačný beh, vybíjaná... Po prvýkrát sa naša škola zúčastnila i na
súťaži v atletike. Súťažilo sa v kategórii chlapcov a dievčat v
disciplínach: 60 m, 300 m, 80 0m/1000 m, skok do diaľky, skok do
výšky, hod kriketovou loptičkou a štafeta 4x 60 m. Po konečnom sčítaní
bodov chlapci obsadili konečné ôsme miesto z pätnástich škôl a
dievčatá šieste miesto zo štrnástich škôl. Žiaci si takto vyskúšali svoju
vytrvalosť, rýchlosť a silu a mohli sa porovnať so žiakmi z iných škôl.
ŠKOLSKÉ POHÁRE
Záver školského roka patrí športovým turnajom dievčat a chlapcov 2.
stupňa o poháre riaditeľky školy. V turnaji vybíjanej dievčat zvíťazili

tento rok žiačky 7. A, pohár vo futbalovom turnaji získali chlapci ôsmaci.

KRÁTKO
DEŇ NARCISOV
Tento rok sa konal už sedemnásty ročník Dňa narcisov. Naši žiaci dobrovoľníci rozdávali narcisy priamo v škole i v uliciach Drienova. Už
siedmykrát sme sa zapojili do tejto verejno-prospešnej finančnej zbierky
Ligy proti rakovine. Všetkým, ktorí takto podporili priamo onkologických
pacientov a ich rodiny i projekty, ktoré budú vďaka výnosu zbierky
počas roka realizované, ďakujeme. Viac o zbierke, ktorej sme
súčasťou,
pozrite
na
webovej
stránke
http://www.lpr.sk/aktuality/103//vynos-dna-narcisov-2013-uzpozname...-/. V školskom fotoalbume nájdete aj zábery z aktivity.
DEŇ ZEME S DRUHÁKMI
Najprv si všimnete zelené a hnedé dlhé tenké lúčiky na stonke, zatiaľ
nie väčšej ako špáradlo. Až potom, zaboriac oči hlbšie do kvetináča,
vám svitne. Hľa, semenáčik, novorodenec, mláďa stromu... A že vraj
smrek! Veď aj to raz bude. Aspoň pevne veríme, že to tak bude. Je to
náš jediný výpestok z množstva smrekových semienok, ktoré sme na
jeseň s druhákmi vysiali. Sľubujeme, že sa o malý smrek budeme
starať. Nájdeme pre neho vhodné miesto na život. Ak ho uchránime
pred nepriaznivými vplyvmi, bude raz aj z neho mohutný a užitočný
strom. Je to náš dar Zemi.
DEŇ MLIEKA
Štatistici tvrdia, že Slováci pijú málo mlieka. Spotreba všetkých
mliečnych výrobkov po prepočte na mlieko je u nás iba 163 kg na osobu
a rok, kým vo vyspelých štátoch je táto spotreba cca 300 kg. Záujem o
mlieko a jeho sviatok, aký predviedli minulú stredu naši žiaci,
spomenutý fakt celkom poprel. Už ráno sa počítali triedam „biele body“
za biele oblečenie. (Zvíťazili tentokrát štvrtáci.) Počas veľkej prestávky
sme pripravili súťažnú aktivitu: dvojice žiakov mali možnosť súťažiť v
rýchlom pití mlieka cez slamku. Záujemcov o súťaženie bolo veru
mnoho. Deti, ktoré nesúťažili, vášnivo povzbudzovali, a tak sa dolná
chodba premenila na veľkú bielu arénu. Prichystané mlieko sa rýchlo
minulo. Hádam i naša školská aktivita prispela k vylepšeniu
slovenských štatistík. Veď tie vypovedajú aj o stave nášho chrupu,
našich kostí... Nuž teda na zdravie a nielen v ta;kýto deň! Pozrite aj
školský
fotoalbum
na
našej
webovej
stránke:
www.zsdrienov.edupage.org.
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Aj tento rok sa žiaci 1. stupňa zúčastnili v rámci dopravnej výchovy na
vyučovaní na detskom dopravnom ihrisku, ktoré sa nachádza v
Prešove. Žiaci absolvovali teoretickú a praktickú časť, i keď nás počasie
veru potrápilo.
OSVIENČIM A VADOVICE
Záver školského projektu Nebuďme ako oni patril poznávacej exkurzii v
Osvienčime, ktorej súčasťou je návšteva Vadovíc. Aj tentokrát sa na nej
zúčastnili končiaci žiaci a niektorí rodičia.

ŠKOLSKÉ VÝLETY

Ani tento školský rok sa to bez nich nezaobišlo. Menší v Bardejovských Kúpeľoch, starší splavovali Dunajec. A takto to videla Lívia Šmalecová:
„17. jún 2013, to bol ten super deň, na ktorý všetci žiaci školy čakajú celý školský rok. Ten deň sa volá „školský výlet“ a tento rok pre nás učitelia
pripravili návštevu historického mesta Bardejov. Do Bardejova sme sa dostali dvojposchodovým autobusom. Cesta nám trvala hodinu a pol. Zo
stanice sme sa premiestnili na námestie, kde sme sa najprv najedli a potom sme navštívili baziliku sv. Egídia. Na námestí sme si kúpili aj suveníry
a autobus nás odviezol do Bardejovských kúpeľov. Navštívili sme skanzen, kde sme si pozreli, ako sa žilo v minulosti, a pán sprievodca nám
porozprával, ako sa do skanzenu dostali domčeky. Zo skanzenu sme išli na liečivú vodu k prameňu a chutné kúpeľné oblátky. Nakoniec sme si
ešte pochutnali na zmrzline a ľadovej drti. Domov sme sa šťastne vrátili okolo 16-tej hodiny. Na tento krásny deň budeme všetci dlho spomínať.“

PRÍJEMNÉ A BEZPEČNÉ A PESTRÉ A TEPLÉ PRÁZDNINY I DOVOLENKY!

