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Prvá pomoc

Futbal

Zasadanie OZ

Aj také môžu byť naše dievčatá

Dievčatá, čo rady robíte vo svojom voľnom čase? Pečiete?
Nakupujete? Spievate a tancujete? Veď dobre, sú to také dievčenské
zábavky. A čo tak šport? Kolieskové korčule nie sú zlý nápad, však?
Je vás veľa, čo jazdu na nich ovládate celkom dobre. Možno aj iné
športy. Ale jedna z vás patrí medzi najlepšie futbalistky – žiačky na
Slovensku. To je čosi!
Dvanásťročná Anna Valancová má k futbalu blízko odmala. Od
deviatich rokov hrala za Tatran Prešov, no pre nedostatok peňazí sa
dievčenské družstvo Tatrana rozpadlo, a tak sa Anna stala hráčkou
Ajaxu Pakostov.
Futbalový klub tejto malej dedinky v okrese Humenné je raritný v tom,

že má ako jeden z mála na východe Slovenska organizované ženské
futbalové družstvo. V ročníku 2011/2012 hrali v jeho drese už aj
futbalistky – žiačky, medzi nimi aj Anna Valancová. A boli úspešné. V 1.
lige Slovenska dievčat, v ktorej súťaží 10 družstiev, získali v zime v hale
1. miesto. V celoročnej súťaži na tráve skončili tretie, keď sa im podarilo
poraziť dievčatá Slovana Bratislava 3:1.
Keďže dievčenská futbalová liga na Slovensku nemá takú tradíciu ako
chlapčenská, situácia v nej ešte nie je ustálená a nadšenci ešte stále
hľadajú nové, lepšie riešenia. Naviac, tak, ako v iných oblastiach,
ovplyvňujú jeho existenciu finančné suchoty. Funkcionári, ktorými sú
poväčšine otcovia šikovných dievčat, to nemajú vôbec ľahké. Pán
Valanec je v súčasnosti vedúcim družstva. Pretože sa pre nedostatok
peňazí žiacky dievčenský futbal v Pakostove nemohol udržať, aby
mohlo dobre zohraté družstvo vôbec hrať, museli v tomto novom
ročníku založiť nový klub. Anna preto najnovšie hrá so spoluhráčkami z
rôznych obcí východného Slovenska pod hlavičkou VFG Trebišov, a to
na poste útočníčky. S novým oddielom však museli začať v 2. lige, po
troch kolách majú na konte tri víťazstvá.
Dievčatá trénujú dvakrát do týždňa v Košiciach. Dievčenské zápasy
trvajú 2 x 35 min. a hráčky sa striedajú hokejovým spôsobom. Keďže
väčšina družstiev je zo západu republiky, dievčatá čaká veľa
cestovania. Ale podľa ich výkonu v minulom ročníku vraj majú veľkú
šancu byť najlepšími v súťaži. To by stálo za námahu.
Tak ako, dievčatá, nemá niektorá z vás talent a chuť postaviť sa spolu s
Annou na trávnik a zahrať si v dievčenskej futbalovej lige? Tá možnosť
tu je. Môžete sa prihlásiť u pána Valanca. A keby sa našiel vzácny
sponzor, ktorý by vedel finančne pomôcť tomuto zaujímavému športu,
všetci zainteresovaní by boli vďační, lebo tréner, prenájom štadióna,
cestovanie, výbava – to všetko stojí veľa peňazí a na ich nedostatku
môže dobrá vec stroskotať. No ak nestroskotá, odmenou môžu byť aj
takéto medaily, ktorými sa môže pýšiť Anna.

Šarišské klapancie

Požehnanie starca
(Phil Bosman)

Stari muderec

Koza

Dzeška v Ľemešanoch mudri bačik bul,
co o šickim čital a o šickim čul.

Ciganka v Drinove šumnu kozu mala,
kmotre še pačela, no ta jej predala.

Chlapci ho pitaju: „Naj pouča nas,
tota eľektrina, co to je za fras?“
„No ta, mojo ľube, elektricki prud,
to skroceni perun zabasnuti v drut!“

Da o mešac kmotra zos plačom pribehla:
„Ach, joj, co še stalo, šak koza mi zdechla!“
„Joj, ta to ňe možne!“ Ciganka hvarela,
„Ta šak u nas take ňigda ňespravela!“

„Bačik, po Prešove chodzi troľejbus,
ľemže mi ňezname, co žeňe ten vuz?“
„S rohami drut čucha, treňe budzi prud,
chtori žeňe motor a ňeširi smrud!“

Chto mudrejši

„Bačik, višvetľa nam, co to telefon,
jak še to po drutoch širi reč a ton?“
!To jak kebiš psa mal dlužki dzešec miľ,
tu mu stupiš na chvost, v Prešove bi vil!“

Ujida sušedu: „Či ti znaš, ňevesto,
že jak še v Londiňsku vola hlavne mesto?“

„A rozhlas bez drutu?“ – „Ta pes ňema chvost!
Aľe zbohom, chlapci, už sce mudre dosc!“

Ked Cigaňi z Kendzic raz na Čechi išľi,
jeden z Karle-Varle prišol mocno pišni.

Ta nato Ilona: „Šak to Barcelona!“
„Ach, vžal bi ce fras, ta čudo, že znaš!“

Pozvánka
Únia žien Slovenska, miestna organizácia Drienov a Obecný úrad
Drienov pozývajú Vás a Vašich sviatočných hostí na 3. ročník
podujatia Popoludnie s Jankou Guzovou, ktoré sa uskutoční dňa 28.
októbra 2012 o 15:00 hod. v telocvični Základnej školy v Drienove.

Nech je požehnaný ten,
kto chápe, že mám trasľavé ruky
a moje nohy už zoslabli.
Nech je požehnaný ten,
kto pamätá na to,
že môj sluch už nie je taký ostrý
a nie vždy všetko rozumiem.
Nech je požehnaný ten,
kto sa o mňa stará s nežnosťou,
kto chápe moje tiché slzy
a prejavuje mi svoju lásku.
Nech je požehnaný ten,
kto so mnou strávi pár chvíľ,
kto zostane, keď sa okolo zotmie.
Nech je požehnaný ten,
kto aspoň chvíľu hladí moje ruky,
keď musím celkom sám
vstúpiť do tmy, do noci smrti.
Nech je požehnaný.
Keď prídem do neba,
zapálim hviezdy.

Účinkujú: Detský FS DRIENKA zo ZŠ Drienov, FS KARIČKA
Družstevná pri Hornáde, FS KLIPERČAN Žakarovce, FS KENDIČAN
Kendice, FS HARŠAČAN Záborské, FS ROZMARIA Prešov,
Spevácky FS DRIENKA Drienov, Harmonikár Daniel Falat Družstevná
pri Hornáde, Gitarista Ondrej Hricko Drienov, Harmonikár Filip Krišš,
Speváci Mária Nemcová a Ján Fecko
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života

4. 10. 2012

Spoločenská kronika

Viete, aké ľahké je urobiť zo seba doslova blázna? A nemusíte pritom ani vystrájať,
stačí jedno chybné gesto.
Predstavte si Drienovčanku na dovolenke v Turecku. Slnko nenormálne páli. Prvý
deň som sa poriadne natrela krémom na opaľovanie, ale na niečo som nemyslela.
Nemám práve najhustejšie vlasy, a tak som večer zistila, že mi pomedzi ne žiari
červená pripálená pokožka hlavy. Nebolo to príjemné zistenie, preto som sa
rozhodla, že hneď ráno si zadovážim nejakú pokrývku hlavy, lebo presne na to som
pri balení zabudla.
Cestou na pláž, som spozorovala, že na recepcii hotela ponúkajú hosťom rôzne
propagačné materiály, medzi nimi aj slušivé šiltovky. To bolo niečo pre šporovlivca,
ako som ja! To sa nedá nevyužiť. Keďže turecký jazyk nie je moja silná stránka,
použila som osvedčený spôsob dorozumievania – široký úsmev a svoje ruky a nohy.
Nemohla som priamo ukázať na šiltovky, lebo ich mali niekde schované, ale veď si
poradím...
Úsmev a ideme na vec. Pri pulte si ukazovákom klopem po pripálenej hlave a
vysvetľujem tureckému mladíkovi pekne po našom: „Počúvaj, včera mi spálilo hlavu
lebo nemám šiltovku. Nemôžeš mi dať z tých vašich?“ Striedavo klopem na hlavu,
naznačujem dvíhanie čiapky a ukazujem do priestoru recepcie, že niekde tam by
mala byť. „Čo si hlúpy, že nerozumieš? Veď je to jednoduché, spá-le-ná hla-va.“
kričím, aby mi rozumel. Asi som príliš kládla dôraz na klopanie ukazovákom na
hlavu, lebo recepčný mal čoraz vyľakanejší pohľad, kýval hlavou, že nie a pomaly
začal ustupovať k dverám. Čosi hlasnejšie povedal a z dverí mu prišiel na pomoc
kolega. No nepriniesol šiltovku, len do mňa zabodol pohľad a pozorne počúval, keď
mu muž z recepcie niečo vykladal, používajúc pri tom známe gesto – krúživý pohyb
ukazováka nad uchom.
Vtedy mi trklo: „Oni ťa považujú za blázna!“ V okamžiku som prestala mať záujem o
lacnú pokrývku hlavy a myslela som si, že najlepšie bude, keď sa v tichosti stratím.
Ale keď som sa otočila, zbadala som pred sebou chlapca v šiltovke, a to mi
zachránilo moje dobré meno. Pomocou názornej ukážky sa všetko v momente a so
smiechom vysvetlilo a ja som šťastná v novej šiltovke odkráčala na pláž.

V štvrtom štvťroku roka 2012 gratulujeme týmto
jubilantom:

Z pamätnej knihy obce Drienov

Medzi nami vítame nových občiankov:
31. 07.
Lívia Mirgová
Pod dvorom 23
06. 09.
Martin Malý
Okružná 54
23. 09.
Tamara Bardáková
Kvetná 27
25. 09.
Adam Zeleňák
Letná 20

Strana 119, rok 1944, 1945
Gestapo
V kultúrnom dome bola záchytná stanica, kde zavierali chytených občanov z ďalších
obcí, ktorých transportovali Nemci na práce do Nemecka.
Chytanie mužov gardistami
Aj v tun. obci boly podniknuté chytáčky na mužov zo strany hlinkovej gardy. Dňa 5.
dec. 1944 boli chytení: Andrej Juhás, Andrej Vlček, Imrich Lukáč, Andrej Lukáč,
Andrej Mižák a Imrich Jurko. Poslední traja ušli ešte v blízkosti Prešova, prví traja
postupne prichádzali. Pri takejto chytáčke bol postrelený Jozef Mitro. Jozef Vaško a
Gabriel Havrilla boli vzatí aj s konskými záprahmi.
Zničenie mostu
18. jan. 1945 skoro ráno bol Nemcami vyhodený most do povetria, pri čom blízke
domy veľmi poškodené, okná aj v ďalších domoch boly vybité. Strechy na domoch
boly poškodené palebnými zbraňami.
Príchod Č.A.
Dňa 19. januára 1945 o 10-tej hodine dorazila prvá ruská hliadka do obce Drienov.
Bola prijatá väčšinou ženami, keďže muži sa ukryli po lesoch. No hneď aj tí sa
zjavili, ktorí rudoarmejcov vrele uvítali. Bola veľká radosť a spev nechýbala ani
pálenka, nehovoriac o mäse a inom. Niektorí roľníci dali kravy Č.A. ako na prídel.
Celé dni bola radosť. Ľudia sa vedeli s Rusmi porozumieť. Pravda v ojedinelých
prípadoch došlo k nedorozumeniu, pravda bolo to chvíľkové. Deti pozerali na
uhaňajúce motorové vozidlá, kaťuše a podobné zbrane.
Len 19. jan. 1945 strieľalo sa z kanónov zpoza Drienova smerom na Kysak, pri čom
bol poškodený rím. kat. kostol v Obyšovciach, kde Nemci mali pozorovateľňu. Po
tom Nemci ušli, nakoľko Č. A. prestala strieľať. V tomto boji dopadly na tun. obec do
10 granátov, ktoré narobily menšie škody na budovách. Poranení pri tom boli Ján
Šustrík a Ján Paločko.

Bavíme sa s občasníkom
Život nekončí vždy smrťou, niekedy končí svadbou.
Keď nepríde hora k Mohamedovi, kokaín nebol kvalitný.
V živote je potrebné pre niečo sa zapáliť. V krematóriu už bude neskoro.
Optimista je človek, ktorý v pondelok pri nástupe do práce zvolá: „Á, pozajtra už
máme stredu!“
Vegetarián je starý indiánsky výraz pre zlého lovca.
Som ako džin, zjavím sa všade, kde sa otvorí fľaša.
Viete, kedy kurča naposledy pípne? V TESCU pri pokladni.
Včera o tretej v noci, predstav si, u mňa zazvonil sused. Tak som sa ti zľakol, že
mi skoro vypadla vŕtačka z rúk.

K 60-tym narodeninám
11. 10. Mária Šechná
14. 10. Marta Vaľková
15. 10. Anna Kačkošová
18. 10
Marta Gáborová
29. 10
Anna Medvecková

Osloboditeľov 73
Okružná 28
Mlynská 19
Mlynská 29
Mlynská 40

K 70-tym narodeninám
15. 11. Mária Domaničová
28. 12. Štefan Nikolov Angelov

Žižkova 36
Mlynská 15

K 80-tym narodeninám
21. 10. Anna Kustrová
08. 11. Regina Straková
22. 11. Anna Mročová
29. 11. Magdaléna Medvecková
30. 11. Emil Mižák

Mlynská 27
Žižkova 16
Okružná 2
Mlynská 9
Osloboditeľov 4

Gratulujeme najstarším občanom Drienova:
30. 07. Anna Kovalická, 91 r.
Kvetná 8
06. 05. Jozef Kušnír, 96 r.
Revolučná 11
01. 07. Margita Lazorová, 91 r.
Mlynská 15
25. 09. Anna Petrová, 93 r.
Osloboditeľov 17
27. 05. Helena Semančíková, 94 r. Osloboditeľov 71
23. 03. Margita Sokolová, 98 r.
Záhradná 36
28. 01. Ján Štefaňák st., 98 r.
Kvetná 49
10. 03. Mária Vaľková, 92 r.
Jarná 9

K sobášu gratulujeme:
23. 06. Pavol Korem
Kvetná 52
a
Mgr. Jana Mišenková, Šarišské Dravce 51
23. 06. Mgr. Peter Fecko
Košická 3
a
Mgr. Elena Šoltísová, Sabinov, Kpt. Nál. 26
21. 07. Aleš Balog
Pod dvorom 17
a
Jozefína Slepčíková
Kráľovce 39
28. 07. Marko Ivan
Žižkova 74
a
Tatiana Gáborová
Lemešany 347
04. 08. Ing. Martin Šuťák
Okružná 4
a
Ing. Katarína Melková, Michalovce, Okružná 15
18. 08. Ing. Miroslav Stašák, Poprad, Šrobárová 27
a
Ing. Zuzana Illiašová
Osloboditeľov 64
18. 08. Marek Timko
Mierová 8
a
Veronika Juhásová
Letná 5
15. 09. Ing. Jozef Mižák
Revolučná 24
a
Jana Boržíková, Prešov, ul. Slnečná 1
Navždy sme sa rozlúčili:
01. 08. Štefan Ferko, 55 r.
Mlynská 28
14. 08. Štefan Humeňaj, 59 r., Prešov, Čsl. armády 1
28. 08. Tomáš Fialka, 85 r.
Košická 6
19. 09. Ondrej Šuťák, 54 r.
Okružná 4

Na zamyslenie
Zatiaľ čo iné tvory sú zhrbené a hľadia do zeme, človeka
obdaril boh tvárou, čo môže hľadieť do nebies, dal mu
vzpriamenú hlavu a kázal ju dvíhať ku hviezdam.
Ovidius

Oznam
Pán Michal Kurimský, Žižkova 11, ponúka na predaj
niektoré druhy okrasných drevín.
Kontakt: 0904 624 758
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Prvá pomoc u detí - popáleniny
Popálenia ohňom, horúcimi nápojmi či elektrickým prúdom môžu byť
mierne, ale aj život ohrozujúce. Niektoré popáleniny stačí ošetriť doma,
iné potrebujú okamžitú lekársku pomoc.
Typy popálenín
Popáleniny 1. stupňa sú najčastejšie zapríčinené krátkotrvajúcim
dotykom s horúcimi predmetmi. Príznaky: bolesť, začervenanie, niekedy
opuch.
Popáleniny 2. stupňa sú závažnejšie popálenia. V mieste popálenia sa
tvorí pľuzgier, začervenanie je intenzívne.
Popáleniny 3. stupňa sú najhlbšie a najzávažnejšie. Paradoxne sú
menej bolestivé ako predchádzajúce stupne, nakoľko dochádza i k
poškodeniu nervu.
Vyhľadajte lekársku pomoc, ak:
•
je popálenina veľká,
•
ide o popáleninu 2. a 3. stupňa,
•
ide o popálenie ohňom, elektrickým prúdom či chemikáliami,
•
je popálená tvár, vlasová časť, ruky, genitálie,
•
sa javí, že sa popálenina infikovala (hnis, narastajúca bolesť i
začervenanie),
•
máte akékoľvek pochybnosti.
Čo robiť?
Popáleniny a obareniny treba čo najrýchlejšie ochladiť, aby sa
nepoškodili hlbšie tkanivá a zmiernila sa bolesť, opuch a možnosť
vzniku šoku.

1.

Z postihnutého miesta odstráňte opatrne všetok odev (okrem
šatstva prilepeného na postihnutú kožu) skôr, ako začne
opúchať. Pľuzgiere neprepichujte, neodstraňujte zvyšky kože
ani inak nezasahujte do poškodeného miesta. Hrozí vznik
infekcie.
2. Na popálenú časť nechajte pomaly tiecť studenú vodu (10
minút, aj viac, až kým sa bolesť zmierni). Do popáleného
miesta nikdy nevlievajte masti, krémy ani olej.
3. Ak ide o popáleninu 1. stupňa, prikryte ju čistým, najlepšie
sterilným
materiálom,
ktorý
nezanecháva
vlákna.
Nepoužívajte vatu ani náplaste.
4. Ak máte pochybnosti o vážnosti poškodenia, vyhľadajte
lekársku pomoc.
Myslite na prevenciu
Popáleniu môžete účinne predchádzať, ak na toto riziko myslíte. Buďte
opatrní a veďte k tomu i svoje deti pri akejkoľvek manipulácii s ohňom,
horúcimi predmetmi, no najmä s horúcimi tekutinami a parou (štatisticky
najviac úmrtí detí vo veku do 4 rokov je práve následkom popálenia).
Pozor na kávu, čaj, polievku či teplý kúpeľ – práve tieto bežné
každodenné tekutiny sú najčastejším zdrojom popálenia.
Upozornenie: 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. Slovenský červený kríž je
garantom článkov o prvej pomoci.

Z Materskej školy v Drienove
Jeseň v našej materskej škole

Jeseň je krásne ročné obdobie, ale často aj veľmi chladné. Príroda sa
pripravuje na zimu, stromy sa sfarbujú zo zelenej na žltú, oranžovú a
červenú. Počasie býva rozličné, jeden deň je zima a druhý teplo. S
jeseňou prichádzajú aj daždivé dni. Obloha býva zatiahnutá mračnami.

Vietor sa preháňa po uliciach a ohýba konáre stromov. Pre deti jeseň
znamená krásne ročné obdobie, ktoré ponúka množstvo aktivít a tie ich
čakajú práve v materskej škole. Púšťanie šarkanov, opekanie
zemiakov, zberanie plodov jesene, príprava rôznych dobrôt v podobe
ovocných a zeleninových šalátov, výzdoba materskej školy, kreslenie,
maľovanie prírody v jeseni, ale aj modelovanie ovocia a zeleniny,
výroba z prírodnín a množstvo ďalších akcií a aktivít, ktoré naše deti
počas jesene čakajú. Prebiehajú vzájomné rozhovory, zážitkové učenie,
nové poznatky o tom, že s jeseňou sa mení celá príroda, dni sú kratšie,
zvieratká sa pripravujú na zimný spánok a niektoré vtáky odlietajú na
zimu do teplých krajín, ale aj o tom, že ľudia sa pripravujú na zimu v
podobe zavárania ovocia a zeleniny, starajú sa vo väčšej miere o svoje
zdravie konzumáciou vitamínov, ktoré nám naša príroda, naše záhrady
ponúkajú.
Naše deti v rámci jesenných aktivít navštívili Klub dôchodcov, kde si
pozreli krásnu výstavu plodov jesene zo záhrad pestovateľov. Tam deti,
ale aj dospelí mohli vidieť prekrásne výtvory našej prírody a výsledky
práce ľudí, pre ktorých je ich záhradka malým rajom a za to im patrí
naše uznanie a obdiv.
Pohybové zručnosti sa u deti prejavia v športovo brannej, jesennej
vychádzke do blízkeho okolia.
A čo na záver? Pani jeseň je tu. Vyčaruje nám atmosféru tvorivosti,
radosti, pestrofarebnej palety prírody, potešenie aj pocity detí
pozorovaním tejto nádhery. A keď sa jeseň skončí, príde prvý mrázik a
svoje vládnutie preberie zima, vtedy sa jeseň uloží na svoj zimný
spánok.
Anna Hnatová – riad. MŠ

Plody drienovských záhrad 2012
Krásna jeseň, ktorá dala vďaka slnečným dňom dozrieť plodom našich
záhrad, záhradiek a polí, podnietila členov a hlavne členky klubu
dôchodcov, aby tu krásnu úrodu zviditeľnili na výstave v našom klube.
Už od piatku 14.9. prinášali to najkrajšie čo dopestovali. Výstava trvala
od 16. do 19. septembra. Každý chcel ukázať svoje „naj“. Najväčšia
dyňa od pani Hudačkovej, zemiak od pána Mateja, 5 kg melón od pána
Marka. Kuriózne výtvory prírody, veľkosť niektorých plodov, zaváraniny,
lekváre, množstvo plodov od pána Jureka, med, hrozno ale aj pikantné
papriky, baranie rožky atď. Nebolo tam toho veru málo, ale mohlo byť aj
viac. Očakávali sme ešte viac exponátov, ale my sme už takí, k čomu
nás nedonúti zákon, to neurobíme. Najviac sa potešili deti z MŠ ale aj
zo ZŠ. Kuriozitou je, že deti nevedia čo je čo. Na 60 cm dlhú indickú
uhorku povedia, že je to paradajka atď. Je to podnet aj pre rodičov
nakoľko dnešné deti (nie všetky) okrem počítačov už nebudú poznať nič
iné. Je to na škodu pre všetkých, ale vchádzame do takej doby. Fotky z
výstavy nájdete vo fotogalérii na obecnej internetovej stránke
www.drienov.sk.
Milan Bardák
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Zo Základnej školy v Drienove
Deň holokaustu
9. septembra sme si pripomenuli obete holokaustu a rasovo
motivovaného násilia. "Holokaust (iné názvy: holokaustum, zápalná
obeť, zápalná obeta, nespisovne holocaust; z gréc. holokauston –
celopal, holokaustum) je označenie pre systematické, štátom
vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických,
náboženských, či politických skupín počas druhej svetovej vojny,
vykonávané nacistickým Nemeckom a jeho spojencami. Vo vzťahu k
vyvražďovaniu Židov sa používa tiež hebrejský termín šoa (hebr. השואה
ha-šoa; zničenie, záhuba). Autorom termínu holocaust je nositeľ
Nobelovej ceny mieru Elie Wiesel (* 1928), ktorý ho použil vo svojom
románe Noc (La Nuit, 1958). Slovo šoa, uvedené do spojenia s
vyhladzovaním Židov Claudom Lanzmannom v dokumente Shoah
(1985) nebolo prijaté, aj keď by lepšie vyjadrovalo skutočnosť.
Najpočetnejšími obeťami holokaustu boli Židia prostredníctvom
„konečného riešenia židovskej otázky“ (nem. Endlösung der
Judenfrage). Holokaust však okrem Židov zasiahol aj príslušníkov
niektorých slovanských národov, hlavne Poliakov, Bielorusov,
Ukrajincov, Rusov, či obyvateľov Juhoslávie alebo Rómov. Terčom
likvidácie sa stali taktiež homosexuáli, Svedkovia Jehovovi, ľudia s
telesným či duševným postihnutím a politickí odporcovia nacizmu z
radov komunistov, anarchistov a demokratov. Celkový počet obetí
holokaustu sa odhaduje na 12 až 16 miliónov, z toho zhruba 6 miliónov
Židov." (http://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust)
Tento pamätný deň je zaiste smutnou spomienkou na prijatie
Židovského kódexu, ktorý obsahoval protižidovské nariadenia. Židia tak
boli vystavení prenasledovaniu, diskriminácii a deportáciám do
koncentračných táborov. Väčšina z nich sa už nevrátila. Po
rovesníckom vyučovaní v 9. ročníku, tento rok ho viedla Diana
Domaničová, naša absolventka, bývalá deviatačka, ktorá sa so
súčasnými deviatakmi podelila so svojimi poznatkami a dojmami s
poznávacej exkurzie v Osvienčime, a úvodných stretnutiach v ostatných
triedach smerovali naše kroky v tento deň do okresného mesta Prešov.
Tam sa nachádza jeden z najlepšie zachovaných komplexov stavieb
ortodoxnej židovskej obce. Práve tu sme sa dozvedeli mnohé
zaujímavosti o pôsobení židovských obcí (neologickej a ortodoxnej)
v našom regióne. Pred druhou svetovou vojnou žilo v Prešove 4 308
židov. Dodnes tu pôsobí aktívna Židovská náboženská obec, ktorá má
asi 50 členov. Striedmy vonkajšok synagógy skrýva unikátne zachovaný
interiér s kompletným vnútorným zariadením a pestrofarebnými
nástennými dekoráciami. Synagóga prešla generálnou rekonštrukciou a
dodnes slúži ako miesto židovských bohoslužieb. V hornej časti

synagógy je inštalovaná zbierka judaík. Okrem synagógy zahŕňa
unikátny areál židovskej obce objekty chasidského midrašu, rabinátu,
mäsiarstva, školy a kancelárií obce. V strede nádvoria je situovaný
pamätník holokaustu. Návštevou synagógy sme si uctili obete
holokaustu, a zároveň sme rozšírili svoje vedomosti o nové poznatky.
Dňom holokaustu zároveň začíname náš školský projekt Nebuďme ako
oni, ktorým okrem iného vedieme deti k poznaniu, že: “Svet je príliš
nebezpečný pre život nie kvôli ľuďom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí
sedia a nechajú ich konať.” (Albert Einstein)
Vstupné za prehliadku a odborný výklad pre všetkých žiakov a
pedagógov našej školy sme neplatili, venovala nám ho Židovská
náboženská obec ako prejav vďaky za našu pomoc pri úprave
židovského cintorína v našej obci.

Praktické vyučovanie
2. sv. vojna ako učebná látka zaiste nie je jednoduchá svojím obsahom,
a predsa sa ju dá vyučovať zaujímavou a pre žiakov lákavou formou.
Presvedčila nás o tom dvojica lektorov pod vedením pána Maroša
Barana, ktorá sa podujala takéto vyučovanie uskutočniť. Predstavili
vojenskú techniku, zbrane a oblečenie radových vojakov, dôstojníkov i
zdravotníckeho personálu. Veľkým potešením pre žiakov bolo, keď si to
všetko mohli vyskúšať. Byť vojakom v skutočnom vojenskom oblečení
z druhej svetovej vojny bolo pre niektorých žiakov splneným snom.
Dozvedeli sa fakty, ale aj zaujímavosti, o ktorých nepíšu školské
učebnice, navyše štýlom, ktorý vyhovuje každému tínedžerovi.

Školský rok 2012/2013
V školskom roku 2012/2013 sme otvorili 11 tried 1. – 9. ročníka, 5 tried
1. stupňa, 6 tried 2. stupňa a 1 oddelenie školského klubu detí. V
popoludňajších hodinách bude prebiehať i záujmové vzdelávanie, v
ponuke sú viaceré záujmové krúžky, medzi nimi i úplne nové, napr.
keramikársky či klavírny. V prípade dostatočného záujmu sme
pripravení realizovať i mliečny či ovocný program pre naše deti.
Informácie o živote školy budeme opäť prinášať na našej webovej
stránke www.zsdrienov.edupage.org.
Z noviniek hádam informácia o 3 ďalších - nových interaktívnych
tabuliach, ktoré budú umiestnené v 1 odbornej učebni a dvoch triedach:
Podarilo sa nám ich kúpiť i vďaka finančnej podpore rodičov a zisku
z 2%. Čaká nás nemálo úloh, a ,žiaľ, opätovne, stály „učebnicový
problém“, no verím, že nám budete držať prsty, aby sme ďalší školský
rok úspešne zvládli.

Futbal
Sezóna 2011/2012 bola pre drienovský futbal veľmi úspešná. Dorast
dlho viedol boj o vyššie méty, no nepodarilo sa to dotiahnuť do
víťazného konca. Naši žiaci o ktorých sme mali obavy, či ich do súťaže
prihlásiť, nakoniec dosiahli najvyššiu métu a pohár víťaza zostane
navždy v našej vitríne. Chlapci úspešne pokračujú aj v tomto ročníku a
iba skóre ich delí od prvého miesta. Takisto aj náš dorast sa delí o 1.
miesto iba o rozdiel gólov. Dúfajme, že tréneri Tomko a Šarišský
naladia chlapcov do boja o 1. miesto.
Najväčší úspech v minulom ročníku dosiahli naši hráči v kategórii
dospelí a to víťazstvom v III.A triede, keď s 18 bodovým náskokom
postúpili do II. triedy okresných majstrovstiev. Po letnej prestávke
začala súťaž domácim zápasom proti Žehni, ktorá posilnila káder o
dvoch hráčov, ktorí hrali aj I. ligu a tiež aj o takých, ktorí hrali vyššie
súťaže. Aj keď sme boli vyrovnaným súperom, nepremenili sme
vyložené šance najmä na začiatku zápasu a skúsený súper nás
vytrestal. Tesne sme prehrali aj v Šarišských Sokolovciach a boli sme
na 13. mieste. Prišli aj dobré výsledky a výhry nad Brezovicou 3:0
(kontumačne), v Jakubovanoch 3:1, s Lipanmi B 3:1, v Žipove 2:2, s
Kapušanmi 5:1. Prepracovali sme sa z 13. na 5. miesto. Veľkým
nedostatkom začína byť disciplína. Prehra v Sedliciach 2:1 a vylúčený

hráč. Hneď nato v Žipove ďalší. Za celý minulý ročník sme nedostali ani
jednu červenú kartu a iba 5 žltých v 22 zápasoch. Teraz už máme 2
červené a kopu žltých a to je odohraných ešte len 9 kôl a čaká nás ich
ešte 19. Tréner a hlavne hráči, uvedomte si, že bez disciplíny to
nepôjde k lepšiemu! Na tréning chodí 4 - 6 hráčov a na posledný zápas
sme nastupovali v oklieštenej zostave iba s dvomi náhradníkmi.
Gabana, Mižák, Staško, Vlado Jurko, Kolesár to je kostra mužstva a
bolo to cítiť v zápase proti Širokému. Prehra 0:2 v zápase, po ktorom
sme mali siahať na vyššiu priečku v tabuľke nám k tomu nepomohla, ba
práve naopak sme klesli. Musíme uznať, že súper bol lepší a nás musí
mrzieť, že 100%-né šance zahodíme a tým súpera posadíme na koňa.
Je veľmi ponižujúce, keď sa za prehratý zápas ideme vyhrážať 15
ročnému pomedznému rozhodcovi vulgárnymi nadávkami a zabitím. Je
pravdou, že nevhodným spôsobom reagoval na pokriky divákov a po
zápase sa veľmi ospravedlňoval. Malo by to byť poučenie pre divákov a
hráčov, že aj prehru treba brať športovo. V jeseni hráme ešte 3 zápasy
doma a preto je treba odčiniť domácu prehru dobrou hrou a najmä
výsledkami. Disciplína nech je na prvom mieste, tak ako v minulom
ročníku a výsledky sa dostavia.
Milan Bardák

Zasadnutie OZ
Dňa 28.8 zasadalo obecné zastupiteľstvo. Ako prvý bod programu bolo položenie venca pri príležitosti 68. výročia vypuknutia SNP k pomníku
padlým v 1. a 2. svetovej vojne. Potom zasadnutie pokračovalo v zasadačke OcÚ. Po kontrole plnenia uznesení z minulého zasadnutia poslanci
schválili rozpočtové opatrenia v príjmových a výdavkových položkách. Schválili sociálnu výpomoc pre občana našej obce, taktiež schválili
prenájom bývalej cukrárne pre zriadenie MIX predajne, o ktorú prejavil záujem Marko Ivan. V diskusii poslanec P. Tomko navrhol zapracovať do
rozpočtu na budúci rok opravu ciest a to na ulici Májovej a Okružnej, ďalej navrhol dať urobiť záchytnú sieť na ihrisku za bránkou smerom na ul.
Májovú. Poslankyňa Vancová upozornila na poškodený kruhový objazd a suché stromy pri ceste smerom na Lemešany a navrhla upozorniť na
tieto skutočnosti správcu cesty. Poslanec M. Bardák navrhol, aby pri najbližšej oprave verejného osvetlenia boli vyčistené krycie sklá na lampách,
hlavne na ul. Jarkovej. Po týchto interpeláciách poslancov bolo zasadnutie ukončené.

