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Nezabúdame
Spomienka na Matku predstavenú. Písal
sa rok 1973. Bol som čerstvým majiteľom
Žigulíka. Raz sa mi nebohý pán farár Dolák
takto prihovoril: „Čo keby sme tak navštívili
naše rehoľné sestry po celom našom
Slovensku? Šak si dajaký dopravák a šofér,
nie?“ Veľa som nerozmýšľal a so súhlasom
manželky sme sa s pomocou Božou
jedného dňa vydali na cestu. Ja, neskúsený
vodič a smelý duchovný z drienovskej
farnosti. So šťastím sme prešli celé stredné
a západné Slovensko až do cieľa našej
cesty – Kláštora pod Znievom. Dorazili sme
tam pred večerom, akurát na svätú omšu.
Tú, pochopiteľne za veľkej radosti
sestričiek, odslúžil pán farár a ja som
doprevádzal na organe.
Sestričky boli
spokojné a šťastné. Pochválili ma za môj
spev a ja som si v tomto prostredí
postupne
začal
uvedomovať,
akú
významnú
rodáčku
máme
my,
Drienovčania.
Áno,
naša
sestrička
Bernadeta bola predstavenou rádu nielen na Slovensku, ale v rámci
celého sveta. Viete si to vôbec predstaviť? Pre mňa to bol veľký
duchovný zážitok, lebo som bol štyri roky členom Spoločnosti Božieho
slova. A ešte jeden pre mňa zaujímavý, aj keď tentoraz celkom
praktický zážitok sa viaže na túto cestu. V Kríži nad Hronom som sa
stretol so zelerom. Áno, so zelerom – v kláštornej záhrade okolo týchto
rastlín práve pracovala sestrička a ona mi opísala, aká je táto zelenina
zdravá a že jej vďačia za dlhý život.
A ešte k matke predstavenej – postarala sa o nás skutočne matersky.
Mal som veľkú radosť, hoci som bol vyčerpaný po ceste. Ale poznanie,
že naša sestrička je na takom vysokom poste vo svojom spoločenstve,
bola tá najväčšia radosť a ovplyvnilo moje účinkovanie vo farnosti, aj
keď v čase normalizácie na to moja rodina doplatila.
Spomienka na Albína. Moja spomienka na zosnulého rodáka Ing.
Albína Korema sa viaže na moju záľubu – záhradkárstvo
a ovocinárstvo. Keď sme sa rozprávali počas jeho poslednej návštevy
Drienova, potešil ma slovami: „Vieš, Juraj, tak rád ťa počúvam.“
Povedal to človek, ktorý rozprával priamo, neklamal. Budem si to vždy
vážiť. A teraz tá spomienka na šesťdesiate roky minulého storočia.
Vtedy bol Albín ešte mladý inžinier a mal veľké plány, ktoré chcel
realizovať na Slovensku. My sme v tom čase mali v Drienove silnú
organizáciu záhradkárov. Ako jej tajomník som rád podal Albínovi
pomocnú ruku, a čo nikto neveril, v októbri 1965 sa uskutočnila
v priestoroch základnej školy krásna ovocinárska výstava. Trvala do 11.
októbra. Treba povedať, že bola predovšetkým dielom Ing. Albína

Korema. Chcel nás ňou povzbudiť, aby sme začali uvažovať, ako čo
najefektívnejšie dopestovať dostatok ovocia a zeleniny a zároveň nám
chcel ukázať aj menej známe ovocné druhy – skinídie, drienky, mišpule,
gdule, oskoruše, jedlé jarabiny , gaštany, tri odrody mandľovníka a celá
škála zeleniny. Na výstave denne rozdával návštevníkom svoje rady.
Aj mimo výstavy sa prejavoval mimoriadne aktívne. Osobne so mnou
navštívil každú záhradu v Drienove a snažil sa každému poradiť, ako
a čo vylepšiť.
V Dome nádeje sme si pri poslednej rozlúčke s ním mohli vypočuť, aké
veľké je jeho dielo v rôznych oblastiach a v rôznych miestach na
zemeguli, ja som si dovolil na stránkach občasníka pripomenúť, ako mu
záležalo na Drienove. Kiež mu bude odpočinok v jeho domovine
odmenou a nech ho dobrotivý Boh obdarí večným pokojom.
J. Murajda
Choroba
nám
vzala
človeka, ktorý časť svojho
života obetoval práci pre
domorodcov v Ghane. Pán
Albín
Korem
svojimi
skutkami ukázal, že dobrí
ľudia sa na svete ešte
stále nájdu.
Chodieval aj k nám do
školy. Keď sme ho oslovili,
rád nám vyšiel v ústrety.
Úprimne, so zápalom, tak
odpovedal na našu prosbu,
aby sa zúčastnil na našej
práci
s deťmi.
Pútavé
rozprávanie, presvedčivé
vystupovanie, účasť na
vyučovacích
hodinách
i počas európskych dní,
množstvo cudzokrajných rekvizít, všetko mu stálo za námahu, trpezlivo
znášal zvedavosť.
Svojím pútavým rozprávaním o zvykoch a tradíciách tejto vzdialenej, no
čarovnej krajiny nás obohatil o nové poznatky. Vďaka nemu školské
prednášky a besedy neboli len o učebnicovom učení, ale o skutočnom
živote ľudí, pre ktorých peniaze neznamenajú všetko.
Pán Albín Korem bol človek, a pre nás stále je, láskavý, s veľkým
srdcom. Zanechal v nás krásne spomienky, ktoré sa vryli do našich
sŕdc.
Ďakujeme mu za to, že si na nás našiel čas a ukázal nám tajomstvá
zaujímavej krajiny i veľké srdce skutočného človeka.
zamestnanci školy, za žiakov: L. Valečková, A. Kucková, S.
Sokolová

Slovko na prázdniny od redakcie
Prepuklo leto v plnej kráse. Na východe republiky charakteristické
búrkami a prívalmi vody do dediniek v údoliach. Časť našich občanov
ešte trápia vytopené pivnice, futbalistov vodnopólové ihrisko
a cestujúcich na Košice strhnutý úsek cesty pri Toryse. Viac sa dozviete
z rozhovoru so starostom obce a na našej fotogalérii.
A čo deti? Dostanú zaslúžené vysvedčenie a primeranú odmenu.
Čakajú ich dva mesiace voľnosti. Máte už pre nich náplň hodnotného
využitia prázdnin?
A pritom nemyslím na nakupovanie po
Supermarketoch alebo – čo je horšie –„za päť prstov a jednu dlaň“.
Budú mať veľa voľného času, budú v dvojiciach, trojiciach alebo
skupinách a stačí jeden nešťastný nápad a problémy sú na svete.
Máme signály, že naše deti (aj z tzv. lepších rodín) neodolajú pokušeniu
a sem-tam nejaká drobnosť putuje do vrecka. Porozprávajte sa so

svojimi ratolesťami a spomeňte si na to, k čomu nás vychovávali naši
rodičia. Nehľadali cestičky a výhovorky na vylepšenie pošramoteného
profilu v škole a živote. O podobnej situácii sme písali aj pred dvoma
rokmi. Ako synovi mi môj otec často pripomínal porekadlo – Od rozkoše
še aj pši bešňa! Preto kontrolujte, preverujte a hlavne hovorte so
svojimi ratolesťami o životných situáciách, ktoré môžu urobiť zlé meno
dieťaťu ale aj rodine – na mnoho rokov. Prejdite sa večer po cintoríne,
okolo školy, zastávky SAD alebo zábavných podnikov cez prázdniny,
keď nebudú vo večerných hodinách doma. Možno zažijete lepšie
predstavenie, ako drahú návštevu kina. Bude to len pre ich dobro.
Prajeme Vám príjemné čítanie, deťom len dobré zážitky a do čítania
znovu v septembri po prázdninách.
Vaša redakcia
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Cintoríny, zapísané v roku 1935
Prastarý cintorín bol okolo rk kostola. Udajne na prastarom cintorine boli pochovaní
ruskí vojaci s dôstojníkom, bližších správ v archívoch či zápisov niet. Keď základy
rk organistove /základy domu rk. rganistu/ boly kopané 1880 r. robotníci vykopali
veľké množstvo ľudských lebiek a kosti. 1927 a 1935 tam na tom samom fundušu
pri vykopani studni, tiež boly vykopané ľudské kostry. Terajší cintorin je za
dedinou, kde Kerne začinajú. Cintorin je spoločný pre všetkých kresťanov.
Pohrebné dáta su z r. 1825-tého, ale pravdepodobne je ešte staršieho pôvodu.
Jeho poloha činí asi 3000 siah. Na severnej strane cesta okolo cintorina sa stále
zosunuje, keď občania tomu nezabrania, vtedy prijde rád aj na cintorin.
Kríže
V chotári obce sú tieto kríže: Pred kostolom bol postavený kamenný kríž v roku
1888 s nápisom „Sumtilus Andreae Gimeszky et 45 sociorum ex Braddok“. Kríž
dali postaviť drienovskí občania v Braddiku za 340 zl. 680 Kč. Medzi darovateľmi
bol i žid Jozef Wolf, ktorý 5 dol. Prispel ku zbierke. V záhradke Jozefa Gromoša
stojí kamenný, postavený v r. 1908, nápis „Fundátia: Nyerodolyik János
a manželka jeho Otylia Mária. V školskej záhrade je vystavená kaplnka Sv. Jána
z r. 1730. Jej fundátorom je rk. Cirkev. U Michala Tomku stojí tiež malá kaplnka Sv.
Jána Nepomuckého, ktorú dal vystaviť neb. Ján Tomko. Na jej fundáciu dal 100 Kč.
Na Jarku cestou do cintorina, stoji v záhrade Jána Kubíka kaplnka Lurdskej P.
Márie. Jej staviteľom bol tunajší majster Ján Sepeši. Jej vystavba stala 3500 Kč.
Fundátori: Juraj Fabian a jeho žena Maria Fialka, Ján Fabian i jeho žena Maria
Vaňová 1925. Navrch na kaplnku dal Juraj Fabian, ktorý nemieni vrátiť sa
z Ameriky. Na nižnom konci v záhradke Gimerského stojí drevený kríž, bez nápisu.
Fundátori: Ján Fialka, Andrej Staško a Balogovo. Na Komlošov stojí v betone
založený železný kríž, bez nápisu, fundátorom je Michal Džombák. Na tom istom
hone stojí kamenný kríž, nápis: Fundátori: „Kmec Andráš a manželka Porvaznyík
Mária a jich sin Andráš 1910.“
Popri ceste do Bogdanoviec na Aďagašov, Anna Juhásová dala postaviť kamenný
kríž. Nápis na kríži: „Nachválu božiu a na pamiatku zomrelému manželovi dala
postaviť Anna Juhásová rodená Vavrek 1927. Cestou na Čordane stojí kamenný
kríž s nápisom: „Na chválu božiu dali postaviť Juraj Jurek a jeho manželka vd.
Anna Murajda 1934.“

Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
„Pani ...ová, prosím vás, čo sa to stalo vášmu manželovi?“ pýta sa pri poobede pri
odovzdávaní dieťaťa učiteľka z materskej školy mamičky jednej škôlkarky.
„Hm, čo by sa mu ako malo stať?“
„Viete, Danka nám dnes rozprávala, aký bol ocko strašne chorý, lebo vraj zjedol
koľak! Tak som len chcela vedieť, čo sa vlastne stalo a ako sa manžel má.“
„No, chorý – to on včera bol, ale ľutovať ho nemusíte. Viete, on pije alkohol málo,
ale keď sa mu to stane, tak mu potom býva strašne zle. No a včera oslavoval
s kolegami narodeniny. Ale ten koľak? – joj, práve som si spomenula, že keď som
sa ho vypytovala, čo vlastne popil a pojedol, tak sa mi posťažoval, že si dával
koňak a to mu urobilo tak zle. Takže to nebol koľak, čo zjedol, ale koňak! Malá to
trocha poplietla, ale aspoň nevyzeral vo vašich očiach ako pijan.“

Babičky – celebrity nášho každodenného života

Hádam nieto dňa, aby sme ich nevideli. Po našich uliciach tlačia pred sebou detské
kočíky, kroky stále pevné, vyrovnané. Podľa nich by sme ani nemohli usudzovať,
kto sú tie kočíkárky. Až keď prídeme bližšie, zistíme, že sú to naše známe tváre.
Kto by ich nepoznal, sú to naše babičky. Tie svoje deti už dávno odchovali. Teraz
vypomáhajú svojim dcéram, synom, ba aj vnúčatám. Ako im to len pristane! Aspoň
ja mám z ich práce nesmiernu radosť. Zároveň tiež pozorujem, že aj im táto práca
veľa prináša. Pripomína im predovšetkým ich vlastnú mladosť. Ich materstvo
a starostlivosť o deti.. A tak teraz svoju lásku odovzdávajú vnúčencom. A s akou
radosťou. To im môžeme čítať priamo z ich spokojných tvárí.
Nie sú
tieto naše babičky tými pravými celebritami? Nie tie neskúsené,
podvyživené dievčatá. Tie hádam ešte ani nevedia, čo je to život a už ich pasujú za
celebrity. Často svojim životom až pohoršujú. Pravda, tu je potrebné vidieť za ich
predvádzaním sa na verejnosti komerciu, peniaze. Žiaľ, ostatné hodnoty ostávajú
bokom. A to by sa v terajšej spoločnosti, ktorá sa tak rada hrdí demokraciou
nemalo stávať. Na tie najvyššie piedestály by sa mali dostávať ľudia, ktorí si to
svojim životom a prácou zaslúžili. A tie naše babičky si to aspoň od nás, svojich
rodákov, skutočne zaslúžia.
J. Murajda

Do pozornosti motoristom

Držiteľ motorového vozidla je v zmysle
§51 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch povinný k žiadosti
o vyradenie starého motorového
vozidla z evidencie vozidiel, predložiť
okresnému dopravnému inšpektorátu
potvrdenie o prevzatí vozidla na
spracovanie od autorizovaného

spracovateľa . Jedným z
autorizovaných spracovateľov, ktorého
služby môžete využiť, je:
MAVEBA s.r.o.
Železničiarska 6, 094 31 Vranov nad
Topľou
Č.t. 057/445 0669, 0908 987 951,
0915 866922, 0915 866 923

V najbližších týždňoch nezabudnime popriať veľa zdravia
a spokojnosti našim jubilantom:
60 rokov
07. 08. Pavol Demek
Okružná 10
19. 08. Pavol Mižák
Okružná 42
07. 09. Ing. Ján Gorej
Žižkova 59
70 rokov
26. 07. Emil Hricko
31. 08. Aurélia Čičková
20. 09. Anton Murajda

Pod Dvorom 1
Jarková 18
Partizánska 3

80 rokov
28. 07. Marta Havrilová

Osloboditeľov 23

Novonarodení Drienovčania
20. 04. Samuel Eštvaník
12. 05. Anna Tatarková
12. 05. Richard Cehelník
04. 06. Martina Pohlodková
Vitajte medzi nami.

Mierová 2
Osloboditeľov 14
Kvetná 53
Záhradná 48

Navždy sme sa rozlúčili:
25. 03. Štefan Kmec, 75-ročný
01. 05. Ing. Albín Korem, 65-ročný
04. 05. Elena Hudačková, 86-ročná
05. 05. Verona Ščepáková, 86-ročná

Kvetná 30
Žižkova 11
Osloboditeľov 69
Revolučná 16

Sobáše:
29. 04. Branislav Kováč, Prešov, Grešova 18
a Júlia Čitbajová, Drienov, Kvetná 5
20. 05. Peter Bezeg, Šarišské Bohdanovce 188
a Anna Suchovičová, Drienov, Májová 27
20. 05. Martin Horvát, Tuhrina 17
a Jana Hricková, Drienov, Pod Dvorom 22
10. 06. František Sochovič, Záborské 93
a Miroslava Jureková, Drienov, Osloboditeľov 22

Bavíme sa s občasníkom
V parku sedí babka. Okolo
ide robotník:
- Babi, tá lavička je čerstvo
natretá!
- Ako prosím?
- Na zeleno!
- Stará mama, prečo máš
také veľké ústa?
- Aby som mohla jesť
horalku po dĺžke!
Babka si vyberá v banke
peniaze a slečna pri
prepážke jej hovorí:
"Pani, ale zo zadnej strany,
tam dolu sa musíte aj
podpísať."
"A čo to tam mám napísať,
dcérenka moja?"
"No normálne, tak ako sa
podpisujete na listy."
A babka napísala:
"Všetkých vás pozdravujem
a bozkávam. Vaša babka..."
Príde babka k doktorovi
lebo ju strašne bolia nohy.
- Pán doktor, pomôžte mi
prosím vás.
Doktor ju prezrie, sadne si
za svoj stôl napíše recept
na nejakú masť a dáva ho
babke so slovami:
- Babka, natierajte si nohy
touto masťou a dva týždne

nechodievajte po schodoch.
Potom sa mi prídete
ukázať.
Po dvoch týždňoch príde
babka na kontrolu a hneď
medzi dverami sa pýta
doktora:
- Pán doktor, prosím vás, už
môžem
chodiť
po
schodoch?
Doktor sa pozrie na babku
a vraví:
- Myslím, že už hej.
- To som rada, pán doktor,
aspoň už nemusím po
hromozvode.
Prechádza sa ochranca
zvierat po parku, keď tu
zrazu v plnej rýchlosti do
neho vrazí vtáčik a spadne
na zem. Ochranca sa nad
ním zľutuje, zoberie si ho
domov, dá ho do klietky, dá
mu vodu, kúsok chleba a
odíde preč. Onedlho sa
vtáčik
preberie, pozerá
okolo seba a vraví:
- Mreže, voda, suchý
chleba. Ja som toho
človeka zabil!
Príde kohút do pôrodnice a
sestrička vraví:
- Blahoželám, je to vajce.
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Pán starosta, na slovíčko!
Meno našej obce sa znovu objavovalo v médiách, žiaľ, znovu
v súvislosti s povodňami. Okrem škôd na súkromnom majetku
občanov a obecnom majetku skomplikovala voda aj dopravu.
S kým spolupracuje obec
pri riešení pretrhnutej cesty do
Lemešian?
Po viacdňových výdatných dažďoch došlo v nedeľu 4. júna opätovne
k vybreženiu vôd Torysy tak, že postupne boli zaplavované polia,
záhrady, prízemné časti rodinných domov na Mlynskej, Košickej
a Májovej ulici a pod vodu sa dostalo aj futbalové ihrisko. Pokles vody
nastal až vo večerných hodinách. Okrem materiálnych škôd na majetku
občanov a obce a na poľnohospodárskych plodinách došlo aj
k pretrhnutiu cesty č. III/06810 medzi Drienovom a Lemešanmi v úseku
dvojkomorového cestného priepustu. Cesta nie je majetkom obce
a patrí Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja. Aj
keď k poškodeniu ciest došlo na viacerých miestach Prešovského
samosprávneho kraja, už 7. júna sa začalo s technicky náročnou
opravou poškodeného úseku cesty. Napriek ťažkým geologickým
podmienkam, zaplavovaniu poškodeného úseku povrchovými
i spodnými vodami a finančnej náročnosti sa podarilo dohodnúť, že
oprava a sprejazdnenie tohto úseku sa nevykoná jednoduchšou a
rýchlejšou technológiou – jeho zasýpaním, ale vybudovaním nového
dvojkomorového cestného priepustu z prefabrikovaných panelov
prierezu 1,9x2,3m V záujme tohto cieľa obce obecný úrad vypomáhal
pri čerpaní vody fekálom. Práce na výstavbe nového priepustu
zabezpečuje, riadi a financuje Správa a údržba ciest PSK a musíme sa
poďakovať za maximálne rýchle reagovanie na naše výzvy. Pri
posudzovaní časového postupu práce treba brať do úvahy
technologické postupy pri výrobe panelov, základovej betónovej dosky,
betónových prahov a zásypov. Niektoré veci sa jednoducho urýchliť
nedajú. Pri odbornom pohľade sa nedá uprieť snaha o sprejazdnenie
cesty v čo najkratšom možnom čase aj za cenu provizórneho riešenia.
Rozhodné slovo na povolenie premávky má dopravná polícia, ktorá
v záujme bezpečnosti účastníkov cestnej premávky dohliada na to, či
sú vykonané zákonom predpísané opatrenia.
Posledné roky sa v tomto smere podobajú, situácia sa nezlepšuje.
Vieme si, ako obec, v tomto probléme poradiť?
Nadmerné a časté zrážky, a z toho plynúce prívalové vody z polí,
rozvodnené miestne potoky a záplavy vybreženými vodami Torysy sú
v posledných rokoch neobyčajne časté. Záplavové vody spôsobujú
veľké materiálne škody a utrpenie občanov našej obce. Zamedziť
vzniku záplav je nad možnosti obecného úradu, keď podniky, ktorým zo
zákona patrí starať sa o vodné toky robia príliš málo. Slovenský

vodohospodársky podnik, š.p., Košice, závod Povodie Hornádu a Bodvy
Košice nevykonáva pravidelnú a dôslednú údržbu toku Torysy
s odôvodnením nedostatku financií. S tým istým zdôvodnením
nevykonáva údržbu melioračných kanálov ani š.p. Hydromeliorácie
Bratislava. Výstavbou dialnice sa zmenšil priestor na rozptyl vody do
okolia. Zanedbané melioračné kanály vybudované ako súčasť
protipovodňovej ochrany územia spôsobujú podmáčanie pôdy, ktorá nie
je schopná pohltiť povodňové vody a tieto postupne zaplavujú značnú
časť obce.
Vieme teda o príčinách, vieme, čo by sa malo urobiť, ale sme malými
pánmi na to, aby sme veci posunuli dopredu. Žiadosti, výzvy ani
urgencie na zodpovedné miesta nepomáhajú. Na túto zakliatu situáciu
je potrené odklínadlo, a tým sú peniaze.
Zub času a nedostatok peňazí sa podpísali na našich obecných
cestách, niektoré z nich už skutočne potrebujú nejaké odklínadlo.
Nové povrchy ciest sú nákladná záležitosť. Keďže sa v najbližších
rokoch predpokladá výstavba vodovodu a kanalizácie (prostriedky z EÚ
na vodovod by sa mali preinvestovať do roku 2009 a na kanalizáciu do
roku 2011), bolo by nezodpovedné vrážať do nových ciest milióny
a následne ich zničiť. Takže, ako doteraz, počítame aj v tomto roku iba
s ich rekonštrukciou. Daždivé počasie nám v tom však bráni.
V najbližšom možnom termíne však máme dohodnuté opravy ulíc:
Krátkej, Pod Dvorom, časti Jarkovej a podľa finančných možností aj
Záhradnej.
Čo znamená ruch na našom námestí?
To iste mnohí vedia. Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja má tohto roku schválené peniaze na výstavbu
kruhového objazdu v našej obci. Nato, koľko priestoru je k dispozícii na
našom námestí, pôsobí táto križovatka v určitých smeroch neprehľadne
a zažila už niekoľko dopravných nehôd a kolízií, našťastie bez strát na
životoch. A keď už sme žiadali jej úpravu, snažili sme sa dosiahnuť, aby
bola riešená ako kruhový objazd. Toto riešenie je v celom svete
uprednostňované pred inými možnosťami práve pre jeho jednoduchosť
a bezpečnosť. Po niekoľkých rokoch naliehania a presadzovania nášho
variantu sa snáď tohto roku dočkáme. Naši aktivační pracovníci
a košická firma už pracujú na úprave okolia, ukladá sa chodník.
V trocha širšom zábere by som do odpovede na vašu otázku zahrnul aj
ozdravovanie a oživenie parčíkov, na čom má svojimi kamennými
dielkami a výsadbou okrasných stromčekov zásluhu poslanec OcÚ
a koordinačný pracovník pán Jozef Jurek a finišovanie rekonštrukcie
kina, v ktorom sa nám po prázdninách hádam podarí spustiť prevádzku
školskej jedálne.

Záverečné koncerty

Ako dopadli voľby v Drienove
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet voličov, ktorí hlasovali:
Počet platných odovzdaných hlasov:

1 563
801
800
793

Ako sme hlasovali:
Strana alebo koalícia
Číslo 1. okrsok 2. okrsok Spolu
Poradie
____________________________________________________________________________
Ľavicový blok
1
1
6
7
10.
Strana občianskej solidarity
2
0
0
0
Misia 21-Nová kresťanská demokracia
3
2
3
5
11.
Strana demokratickej ľavice
4
1
1
2
12.
Združenie robotníkov Slovenska
5
0
0
0
Kresťansko demokratické hnutie
6
30
27
57
6.
Slov. nár. koalícia-Slov. Vzájomnosť
7
0
0
0
Aliancia nového občana
8
11
7
18
8.
Hnutie za demokraciu
9
0
1
1
13.
Strana maďarskej koalície
10
1
1
2
12.
Slobodné fórum
11
11
5
16
9.
Občianska konzervatívna strana
12
0
0
0
Prosperita Slovenska
13
1
1
2
12.
Ľudová strana-Hnutie za demokrat.Slovensko
14
39
36
75
4.
Agrárna strana vidieka
15
0
0
0
Komunistická strana Slovenska
16
28
14
42
7.
Slovenská ľudová strana
17
0
1
1
13.
Slov. dem. a kresť.únia-Demokrat. strana
18
73
56
129
3.
SMER-sociálna demokracia
19
112
114
226
1.
Slovenská národná strana
20
54
84
138
2.
NÁDEJ
21
4
68
72
5.
Spolu:

368

425

793

Viac podrobností si môžete pozrieť na našej internetovej stránke www.drienov.sk.

Vo štvrtok a piatok (22.6, 23.6) sa konali dva
záverečné koncerty, na ktorých sme si mohli
vypočuť nielen skladby rôznych autorov, ale
taktiež sme si mohli prezrieť výstavu nádejných
umelcov a potešiť sa tancami tanečníkov.
Od februára prešla pobočka v Drienove pod
CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov a otvorili sa okrem
hudobného aj nové odbory: výtvarný, tanečný
a literárno-dramatický.
Keby ste mali záujem kultúrne sa vzdelať,
pomôžu vám s tým :
klavír, keyboard: p.uč. Z. Marcinová, M.
Petrócziová, I. Fiľakovská
flauta: p.uč. I. Očkovičová
gitara: p.uč. Mátyás
husle: p.uč. Mátyás
výtvarný odbor: Mgr. P. Sedlák
tanečný odbor: p.uč. I. Tkáčová
Tohtoročný drienovský absolventi:
1. stupeň: František Marcin (keyboard)
Ivana Matejová
(klavír)
Jozef Sosa
(akordeón)
2. stupeň: Miriam Havrillová (klavír)
O spestrenie vášho popoludnia sa vo štvrtok a v
piatok postarali:
S. Sabolová, V. Matejová, K. Kostelníková, S.
Kontrošová, L. Fialková, V. Kurucová, M.
Sabolová, L. Sabolová, M. Marcin, D.
Kakalecová, D. Lichvárová, A. Sabolová, M.
Mrúzová, S. Fialková, M. Valancová, F. Marcin,
O. Orlovský, J. Matejová, V. Valancová, S.
Gromošová, M. Sopková, Ľ. Kostelníková, K.
Havrilla, I. Gimerská, I. Matejová, D. Ščepitová,
Š. Marcin, M. Havrillová a 3 skupiny tancov.
Ivana Matejová
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ŠKOLA V PRÍRODE
Naša MŠ je zapojená tretí rok do projektu
Škola podporujúca zdravie. Plníme rôzne úlohy
s tým spojené.
Škola v prírode plní v našom výchovno –
vzdelávacom systéme významnú ozdravovaciu
a zotavovaciu funkciu. Pobytové aktivity
s deťmi v škole v prírode sú vhodným
doplnkom výchovy, pozitívne ovplyvňujú svet
a život dieťaťa, rozvíja sa fyzická zdatnosť,
upevňujú sa vedomosti a poznatky. Pobyt
prispieva aj k rozvoju emocionálnej stránky
osobnosti dieťaťa a má pozitívny vplyv na jeho
psychiku.
Škola v prírode v TATRANSKEJ LESNEJ
„ DETSKÝ RAJ“ sa stala zámernou,
plánovanou,
zmysluplnou
a cieľavedomou
pobytovou aktivitou v prírodnom prostredí
krásnych Tatier.
Spoluprácou s riaditeľom ubytovne sme zaistili
deťom vhodné ubytovacie a stravovacie
podmienky. Pracovali sme podľa vopred
vypracovaného plánu výchovno- vzdelávacej
práce, ktorý bol rozvrhnutý na všetky dni
pobytu. Formy využitia krásneho prírodného
prostredia boli rôzne a pestré.
Deti absolvovali v sprievode učiteliek turistické
vychádzky, spoznávali exteriér, rozmanitosť

živej prírody, hlavné znaky lesa, porovnávali
niektoré druhy lúčnych kvetov, všímali si
rozdiely medzi rôznymi druhmi tráv, pozorovali
hmyz na rastlinkách a rozprávali sa o ich
živote. Boli tiež pri lesnom vodopáde
a potôčiku, počúvali jeho žblnkot. Rôznymi
príbehmi zameranými na rozvíjanie citov detí
a hrami na lúke sme deti viedli k láske
k prírode. Večer sa hrali v areáli školy. Chlapci
si zahrali na ihrisku futbal, dievčatá skákali cez
švihadlá, kreslili kriedou na chodník. Po večeri
a večerných hrách sa deti odobrali do kúpeľne
na
sprchovanie
a hygienu.
Krátkym
rozhovorom o zážitkoch z celého dňa ,
rozprávkou na dobrú noc sme ukončili každý
deň . Náš pobyt bol obohatený aj návštevou
Múzea v Tatranskej Lomnici, kde je zobrazená
tatranská
príroda
a život v nej.
Cesta
tatranskou električkou bola pre deti zaujímavá
a určite netradičná. K namáhavým patril aj
výstup na kopec a vychádzka do Smokovca,
kde sa preverila vytrvalosť detí. Návšteva
veľkého a malého lyžiarskeho mostíka bola
určite pre deti zaujímavou časťou jedného
dopoludnia.
Na záver pobytu detí v ŠvP, ktorý trval šesť dní
sa deti začali baliť a pripravovať na odchod

domov. So školou v prírode sme sa rozlúčili
večernou diskotékou a nechýbala veľká torta,
ktorú pripravili tety kuchárky zo ŠvP.
Cestou z Tatier bola zaujímavá aj zastávka na
Spišskom hrade, ktorý deti so záujmom
a pozornosťou navštívili.
Deti boli nadšené z tohto pobytu a učiteľky
spokojné, že deti z Drienova videli a zažili niečo
nové a super zvládli možno prvé odlúčenie od
mamky a ocka na jeden dlhý týždeň.
Naše poďakovanie patrí naším vzácnym
rodičom, ktorí zverili učiteľkám svoje ratolesti,
pripravili a vychystali svoje deti tak, aby im nič
nechýbalo.
Naše úsilie ocenil aj p. starosta, poďakoval sa
za akciu a vynaloženú snahu riad. MŠ p.
Hnatovej a uč. MŠ p. Oľhovej.
Celý pobyt detí v ŠvP v Tatranskej Lesnej sa
mohol realizačne uskutočniť za výdatnej
pomoci učiteliek MŠ, rodičov, starostu obce
Ing. Štefaňáka.
Spolupráca so zriaďovateľom sa hodnotí vždy
na vysokej úrovni práve zásluhou skvelého
človeka
ako
je
náš
p.
starosta.
ĎAKUJEME.
Riad. MŠ: Anna Hnatová

Noc škriatkov v Materskej škole
Mesiac jún dáva znamenie rodičom, deťom,
učiteľom,že prichádza letné obdobie a s ním aj
vytúžené dovolenky. Je to mesiac bilancovania,
rozlúčok, ale aj zábavy a radosti. Naša MŠ
oslávila 1.jún MDD
návštevou leteckej
základne v Prešove. Aj keď počasie nebolo
ideálne, deti boli plné očakávania. Autobusom
sme sa dopravili na určené miesto, kde nás na
bráne do kasárni privítal vojak v uniforme
a oboznámil nás s tým čo nás čaká. Na veľkej
ploche nás čakali vrtuľníky ale aj ocko nášho
Sebastiána p. Harvan, ktorý nás previedol
a ukázal vojenské vrtuľníky a lietadla, ale aj
tanky a rôznu leteckú techniku. Najväčším
zážitkom pre deti bolo to, že každé z nich
mohlo nazrieť do kabíny pilota a pozrieť si
vnútrajšok vrtuľníka. Deti videli aj veľký hangár,
kde sa vrtuľníky opravujú.
Zaujímavou akciou bola „ NOC ŠKRIATKOV“
Podvečer v MŠ patril všetkým deťom MŠ, plný
zábavy, súťaží, opekania a posedenia pri
ohníku. To všetko sa dialo za účasti všetkých
rodičov. Prítomných prišiel pozdraviť aj p.
starosta obce, ktorý pomohol zorganizovať túto

akciu. Najstaršie deti sa rozlúčili s MŠ, krátkym
vystúpením, poďakovaním p. uč. za ich
starostlivosť. MŠ na oplátku im darovala
upomienkové
darčeky, ktoré im budú
pripomínať dni prežité v MŠ. Starosta a riad.
MŠ poďakovali rodičom, ktorí príkladnou
pomocou pomáhali počas šk. roka MŠ.
Noc škriatkov je určite podujatie, ktoré zbližuje
rodičov, deti a pracovníkov MŠ. Na preliezkach.
lavičkách, slnečníkoch viseli balóny a svietili
lampióny. Príjemnú atmosféru dotvárala aj
veselá hudba. Pod zdarný priebeh sa podpísal
kolektív MŠ, výbor ZRPŠ: p. Bílková, p.
Balíková, p. Revák, rodičia a pracovníci OcÚ .
Dvor MŠ sa zmenil na rozprávkovú záhradu
plnú prekvapení. Po uvítacom slove začala
naozajstná noc škriatkov. Pre všetky deti
a rodičov učiteľky pripravili rôzne súťažné
disciplíny. Pri súťažiach každý povzbudzoval
a veru nejeden otecko a mamička sa pri nich aj
zapotili. Hľadanie pokladu malo zdarný koniec,
vždy sa poklad našiel a o to išlo. Krátku
prestávku využili rodičia a deti na malé
občerstvenie, opekali sa špekáčiky, pil sa

chutný čaj, nechýbali ani dobroty- sladkosti.
Prechádzka dedinou vo večerných hodinách,
hľadanie obálok s úlohami schovaných na
stromčekoch, tabuliach robilo deťom obrovskú
radosť, pohotovo zodpovedali na všetky otázky,
zneli pesničky deťom blízke, potešili všetkých s
ktorými sa deti stretli. Po príchode deti do MŠ
čakalo ďalšie prekvapenie, hľadanie cukríkov
rozhádzaných v tráve , kto bol najšikovnejší ten
mal cukríkov plné vrecká. Najväčšiu radosť
však mali deti z toho, že cukríky hľadali s
rozsvietenými baterkami. Potom už vládla
výborná nálada s veselou hudbou a dobrou
náladou až do neskorých nočných hodín. Aj
keď zaúradovala medzi deťmi detská choroba
ovčie kiahne a prekazila pobyt najstarších detí
v noci z piatka na sobotu v MŠ, určite budú
mať na čo spomínať.
MŠ prežila ďalšiu vydarenú akciu, kde sa zišli
ľudia, ktorým záleží na tom, aby deťom zostali
milé spomienky na prežité detstvo v MŠ a vždy
s láskou sa vracali k tým čo im dávali základy
vývoja
osobnosti
na
celý
život.
Riad. MŠ: Anna Hnatová

Zhodnotenie futbalového ročníka 2005/06
Skončil sa futbalový ročník 2005/06. Bol to
druhý rok od nášho postupu do druhej triedy.
Druhý rok je vždy najťažší, pretože v prvom
roku je ešte nováčikovský elán. Až druhý rok
ukáže, čo v mužstve je. Nemôžeme byť
spokojní. Hoci sme sa zachránili, hrali sme len
o záchranu. Ani naši dorastenci, po dobrom
začiatku, nepokračovali v peknej hre. Je síce
pravda, že sú objektívne príčiny a to najmä
s terénom na našom ihrisku počas povodne
a po nej, ale ako si vysvetliť, že jednu nedeľu
hráme dobrý futbal a o týždeň je to úplne iné
mužstvo, hoci zostava je tá istá. Dokázali sme
vyhrať
v Kojaticiach,
v Šarišských
Bohdanovciach, v Nemcovciach, vo Víťazi,
remizovať s AFK, v Žipove a potom prídu
zahanbujúce prehry napr. s Haniskou doma aj
vonku, katastrofa v Bertotovciach, v Širokom,
kde sme boli herne lepší, ale v útoku sme
nedokázali urobiť nič. Po prehrách sú stále
výhovorky, raz na zlé lopty, potom výstroj
a najmä na rozhodcov, že nerozhodujú

správne. Domáce zápasy v Petrovanoch,
v Šarišských Bohdanovciach či Lemešanoch
nepriniesli bodový zisk, aj keď nás to stálo
nemálo aj po finančnej stránke, predsa len to
nebolo doma. Niekedy sme ešte v piatok
nevedeli, kde zápas odohráme. Bola z toho
zbytočná nervozita, ktorá určite nepriniesla
pohodu do radov funkcionárov ani samotných
hráčov. Skončili sme na 11. mieste z 15
mužstiev, čo síce nie je lichotivé umiestnenie,
ale podľa už uvedených skutočností to stačilo
na záchranu a na znovu prihlásenie do ročníka
2006/07. O doraste vieme, že je to náladové
mužstvo a mohlo dosiahnuť viac ako len to 9.
miesto. Príjemným prekvapením boli naši žiaci,
ktorí, po zimnej príprave a prevzatí mužstva
trénerom p. Šarišským dokázali skutočný obrat.
V jeseni vyhrali iba raz, ale v jarnej časti okrem
zápasu s Dulovou Vsou všetko vyhrali
a z predposledného miesta sa vyšplhali až na
3. miesto, čo je najlepšie z našich troch
mužstiev. Ostáva len veriť a dúfať, že od žiakov

si zoberú aj ostatní tento elán. Prajeme si, aby
v novom ročníku nás na našom ihrisku tešili iba
víťazstvá. Ako to bude na našom ihrisku, to
ukáže čas a najmä počasie. Začali sme
s výstavbou nových šatní, ale ani tu sa nedá
pokračovať podľa vytýčeného plánu. Voda
bude naďalej naším problémom. Obecný úrad
vyčlenil na stavbu financie a aj tak ich nemáme
šancu realizovať. Dúfajme, že počasie sa už
umúdri a práce pokročia. Zatiaľ tam pracuje
firma p. Dancaka a vypomôcť môžu aj verejnoprospešné práce. Každý kto chce pomôcť pri
výstavbe šatní, ale aj celkovej údržbe na
našom ihrisku, môže sa zapojiť. Chceme mať
lepší športový stánok. V takom prípade sa
vylepší aj prístup hráčov k tréningom aj
samotnej hre. Je to na nás všetkých
Drienovčanoch, aby sme mohli prežiť nedeľné
popoludnia v lepšom prostredí a hlavne pri
krajšej hre a v pohode. Nový ročník sa začne
13. 8. 2006.
Milan Bardák

Tajomstvo krásy ikon
Ikony patria medzi skvosty východných cirkví. Ich
pravá krása a hodnota spočíva v posolstve, ktoré
v sebe skrývajú.
Slovo ikona pochádza z gréckeho „he eikon“ –
obraz. Pravá ikona by mala byť písaná na
morenej drevenej doske, starej aspoň 50 rokov,
aby drevo už nepracovalo. História pozná viacero
škôl písania ikon a každá si svoje špecifické
techniky starostlivo stráži.
Kedysi sa ikony písali výlučne v monastieroch.
Mnísi sa pred tým niekoľko mesiacov postili a
viedli hlboký duchovný život. Počas písania sa
neustále modlili, spievali, či zhovárali so
svätcom, ktorého písali, a tak predmodlievali
svoju prácu, ale i veriacich, ktorí budú v
budúcnosti prednášať svoje prosby pred
vystavenou ikonou. Aj dnešní ikonopisci (mnísi a
laici) sa snažia dodržiavať tento duchovný kánon
písania ikon.
Ikony sa nemaľujú, ale píšu. Prečo? Obrysy
pôvodnej ikony sú vždy presne prepisované na
nové dosky. Preto sa ikony toho istého druhu na
seba ponášajú. Rovnako farebnosť ikon má svoje
presné pravidlá. Tak napríklad zlatá farba je
symbolom vyššieho nebeského sveta, červená
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farba symbolizuje božskú prirodzenosť a modrá
človečenstvo. Preto je pozadie ikon zlaté, Ježiš
je oblečený do červeného spodného rúcha a na
ňom má prehodený modrý plášť – čo naznačuje
Boha, ktorý sa stal človekom. (V prípade
Bohorodičky je tomu presne naopak.)
Dnes sa ikony tešia veľkej úcte. No nebolo tomu
vždy tak. V roku 787 vrcholila v Cirkvi obrovská
niekoľko desaťročí trvajúca kríza – tzv.
ikonoklazmus alebo obrazoborectvo. Išlo o
obvinenie, že ikona je modlou, ktorú ľudia
bozkávajú a klaňajú sa jej, čo by bolo v rozpore s
prvým prikázaním desatora. Počas tohto obdobia
došlo k nevyčísliteľným škodám ničením
prevzácnych ikon. Našťastie spor bol rozriešený
a ikony zachránené. Veď ľudia si neuctievali
dosky a farby, ale tých , ktorých ikony
predstavovali – Ježiša Krista (Isusa Christa),
Bohorodičku, svätcov... Preto dnes na ikonách
pri každej zobrazenej postave nájdeme jej meno
alebo aspoň skratku jej mena.
Kedysi boli ikony „bibliou chudobných“, no i dnes
z nich môžeme veľa načerpať pre svoju vieru a
duchovný život.
Mgr. Monika Lašová
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DEŇ MLIEKA
23. máj je svetový Deň mlieka. Aj naša škola si tento deň pripomenula.
Štvrtáci na hodine výtvarnej výchovy pripravili plagáty, kolegyne z
prvého stupňa vyzdobili miestnosť. A za pomoci sponzorov: Billa, ktorá
zabezpečila mliečne výrobky a mlieko, a p. Patakyho, ktorý sponzoroval
pečivo, sa mohla začať malá „mliečna hostina“. Zdravé nátierky, ktoré
pripravili pedagógovia, ochutili tento „zdravý deň“.
Mgr. H. Šeminská

Vážení občania!
Na letáčiku nachadzajúcom sa v
budove
obecného
úradu
Vám
predstavujeme
unikátnu
umelo
vytvorenú soľnu jaskyňu na Slovensku.
Takáto soľná jaskyňa sa nachádza na
Slovensku ako jediná, obdobná je
postavená
len
v
Bardejovských
kúpeľoch. Jaskyňa je tvorená z
kamennej morskej soli z Bochne
( Poľsko ) cca 200 mil. rokov starej,
nachádzajúcej sa v soľnej bani. Do
konca mesiaca júl je pri predložení
uvedeného letáčika *AKCIA - pri
zakúpení jedného lístka na 45 min.
pobyt je k tomu druhý lístok zdarma.
*Pri návšteve žiakov školy a škôlky je
vstup pre učiteľky zdarma. *Neváhajte
a využite ponuku. *Zároveň je tu
možnosť
zakúpenia
si
rôznych
výrobkov zo soli.
Je potrebné sa dopredu objednať na
týchto telefónnych číslach: 0915 520
236, 0918 149 270, 0905 858 361
Tešíme sa na Vašu návštevu.
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učiteľky rozdelili do izieb. V izbe som bol s Maťom Valečkom a Dzurom.
Išli sme spať okolo 22.00, no zaspali sme asi o 24.00. Ráno nás

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
NOVÉ PUTOVNÉ POHÁRE
1. júna pri príležitosti MDD organizuje naša škola už tradičné
medziročníkové súťaže vo vybíjanej dievčat a vo futbale chlapcov o
putovný pohár majstra školy. Tento rok sme obstarali nové trofeje, o
ktoré opäť so zápalom bojovali všetky družstvá 2. stupňa.
VÁŠEŇ V TELOCVIČNI
V priestoroch telocvične sa uskutočnili medzitriedne zápasy starších
žiačok vo vybíjanej. Proti sebe boli postavené družstvá jednotlivých
tried, aby sa potom zo semifinálových víťazov rozhodlo o celkovom
víťazovi. Všetky žiačky hrali zápalisto, nechýbala úprimná radosť z hry
a snaha zvíťaziť. Sily jednotlivých družstiev boli málo nerovnomerné, čo
vyplývalo z fyzických daností detí. Na čo nestačila sila, však vyvážilo
úsilie. Po vášnivých zápasoch nakoniec víťazné miesto obsadili žiačky
7. ročníka, ktoré tak získali putovný pohár a na doplnenie energie
sladké povzbudenie. Na druhom mieste sa umiestnili šiestačky a na
treťom žiačky 8. ročníka.
BOJOVNOSŤ NA ŠKOLSKOM DVORE
Tohto turnaja sa zúčastnili všetky ročníky 2. stupňa. Rozdiely medzi
jednotlivými ročníkmi boli vykompenzované počtom hráčov. Turnaj bol
do poslednej chvíle napínavý a rozhodlo sa až v poslednom zápase, v
ktorom družstvo 8. ročníka zvíťazilo nad 9. ročníkom 3:2. Veľmi dobrý
výkon ale podali aj naši najmladší - žiaci 5. ročníka.
Tabuľka: 1. miesto
8. ročník
2. miesto
9. ročník
3. miesto
7. ročník
4. miesto
5. ročník
5. miesto
6. ročník
Víťazné družstvo získalo putovný pohár a sladké odmeny.
Mgr. B. Boboková, Mgr. P. Mirdalová, Mgr. J. Baran

ŠKOLSKÉ VÝLETY
KONEČNE DVA DNI
Náš piatacky výlet sme začali spolu so šiestakmi a siedmakmi zrazom v
pondelok 5. júna o 8.30. Odchod bol naplánovaný o 9.00. Prvou
zastávkou bola návšteva Štrbského plesa. Pri ňom sme sa aj fotili.
Potom sme sa presunuli do hotela Liptov v Jasnej. Tam nás pani

zobudili chalani o 6.00 a hneď sme sa balili. Po raňajkách sme mali
rozcvičku okolo autobusu. Po niekoľkých kolách sme nastúpili a odišli.
Asi po polhodine sme sa dostali pred bránu Western City. Tam sme
dostali červené pečiatky. Na začiatku boli zvieratá. Pri šerifovi som si
kúpil pištoľ aj kapsle. S Jakubom sme strašili naše dievčatá.
Najobľúbenejšie domy boli u Trapera, kde boli vystavené exotické plazy
a slimáky a Golden Saloon, v ktorom bol vypchaný bizón a sup.
Najlepšia atrakcia bola jazda vláčikom. Hlavný bol program vo
westernovom amfiteátri. Vystupovali v ňom: šašo, kôň Odysea, Bill Kid,
majster s bičmi, majster pištolí.
Odchádzali sme okolo 13.30. V autobuse bola zábava. Domov som
prišiel o šiestej. Bol som hladný a unavený. Zaspal som a zobudil som
sa až ráno. A opäť som musel ísť do školy.
M. Bujňák M., 5. ročník
DOKONALÝ VÝLET
5. júna sme vyrazili na školský výlet. Smer cesty bol stredné Slovensko,
presnejšie Jasná. Cestou sme sa zastavili na Štrbskom plese, kde sme
obdivovali krásny výhľad na Tatry. Neskôr sme šli do hotela Liptov.
Hneď po príchode sme sa vybalili. O 18.000 sme mali večeru, bola
výborná ako aj raňajky. V hoteli bolo veľmi pekne. Na druhý deň sme išli
do Western City. Čakala nás tam zábava. Nakoniec sme mali aj bohatý
program. Asi o 13.30 sme odišli domov, kam sme dorazili o 17.00. Výlet
bol krásny!
M. Sabolová, J. Matejová, 6. ročník
HURÁ! AJ ŠPUNTI VÝLETUJÚ
Tak asi aj takto sa tešia všetky deti na svoj sviatok. Začína leto a
zároveň aj evokuje skorý koniec školského roka. Deti I. stupňa našej ZŠ
tento deň využili na celodenný poznávací výlet do oblasti Gemeru.
Predchádzajúce dni boli zamračené a upršané, ale tento deň vyšiel ako
„vyšití“. Bolo krásne slnečné počasie, cesta na kaštieľ Betliar a do
jaskyne Domica, ktorá je až na hraniciach s Maďarskom ubiehala akosi
rýchle. Deti si v jaskyni pozreli krásnu kvapľovú výzdobu, previezli sa na
„loďkách“. Boli plné zážitkov. No Betliar im poskytol „inú“ krásu, tu si
deti pozreli pánske sídlo s nádhernou záhradou. Škoda, že taký deň tak
skoro končil. Drienov nás privítal zachmúrený a upršaný.
Mgr. H. Šeminská
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HLIADKA MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV
V máji sme sa už po štvrtý raz zúčastnili na súťaži Hliadka mladých
zdravotníkov II. Inšpirovala nás k tomu naša pani učiteľka, ale aj dianie
vo svete. Často vidíme alebo počujeme z médií o rôznych nehodách a
hlavne o ľuďoch, ktorí nedokážu poskytnúť prvú pomoc. Táto súťaž je
určená na to, aby sa takéto prípady predišli.
Na súťaži boli improvizované zranenia na figurantoch, ktoré sa podobali
skutočným. Získané zručnosti určite využijeme aj v živote. Na súťaži sa
zúčastnilo 25 škôl, bola rozdelená na praktickú a teoretickú časť. Naša
hliadka (veliteľka Veronika Fogarašová, členovia Silvia Sokolová,
Miriama Juhásová, Annamária Sabolová, Veronika Červenická, Lukáš
Jurko) sa v tejto obvodovej súťaži umiestnila na 3.mieste. Super!
S. Sokolová, V. Fogarašová, 8. ročník

JA, OHEŇ A ČO ĎALEJ
Pod týmto názvom sa niesla výtvarná súťaž, ktorú vyhlásilo KR HaZZb
v Prešove. ZŠ Drienov zareagovala na túto výzvu a pod vedením
učiteliek Vv sa žiaci vrhli do práce. Kreslili, maľovali, využívali rôzne
techniky, materiály, ale aj formáty. Do súťaže sme zaslali 20 žiackych
prác z I. a II. stupňa. A podarilo sa to! Kristián Očenáš pod vedením
svojej pani učiteľky bol ocenený „bronzovým kovom“ priamo zástupcom
KR HaZZb v Prešove. Kristián pracoval technikou suchý pastel, čo je
vďačná technika pre začiatočníkov, ale aj pokročilých. Blahoželáme!
Mgr. H. Šeminská

NÁVŠTEVA BOTANICKEJ ZÁHRADY
12. júna sa členovia záujmového útvaru Poznávanie prírody vybrali do
Botanickej záhrady pri UPJŠ v Košiciach. Jeden z prvých skutočne
letných dní v tomto roku prežilo 16 členov krúžku a ich pedagogičky
veľmi príjemne. Všetkých uchvátili skleníky s tropickými rastlinami,
uprostred ktorých sa vo vodných bazénikoch hmýrilo aj vodné
živočíšstvo z ďalekých krajín. Deti si so záujmom prezerali, ako rastie
kakao, mango, banány, papája či čierne korenie. Páčilo sa im aj
množstvo vzácnych orchideí rastúcich na kmeňoch vzácnych drevín a
expozícia hmyzožravých rastlín. Zaujal ich aj exteriér botanickej
záhrady s fontánou, umelým potôčikom a množstvom kvitnúcich rastlín.
Mgr. Z. Remetová

OSWIENČIM
NEBUĎME AKO ONI
Druhý ročník poznávacej exkurzie do Oswienčimu je za nami. Opäť sa
na nej zúčastnili žiaci 9. ročníka, ktorý i takýmto spôsobom prenikajú do
histórie, neučebnicovej, ale skutočnej. Utrpenie, nenávisť, moc, bolesť,
neľudské ľudské osudy, zlo fašizmu, to všetko ako realita, ktorá bola,
ktorá, nie je len výmyslom filmových tvorcov, od ktorej neutečieme ani
sa z nej nevyspíme. Čo rozhodne môžeme a mali by sme, je
nezabudnúť, vnímať, chápať, aby sme neboli ako oni.
Mgr. B. Boboková
Dna 9. 6. 2006 sme navštívili koncentračný tábor v Poľsku, nazvaný
Auschwitz. Odchádzali sme o 5:10 z Drienova, prehliadka sa začala
okolo 11:00 hod. a trvala asi štyri hodiny. Videli sme tam veľa
zaujímavých vecí, napr. oblečenie, topánky, hrnce, kefky ... Mali sme
možnosť vidieť fotky ľudí, ktorí neprežili násilie v tábore. Po prehliadke
sme mali polhodinovú prestávku, niektorí sa odišli najesť do pizzerie a
niektorí si odpočinuli v autobuse. O 16:00 sme vyrazili do mesta
Wadowice, kde sa narodil pápež Ján Pavol II. Po návšteve kostola sme
išli domov. Posledná zastávka bola na hraniciach medzi Poľskom a
Slovenskom, domov sme prišli o 21:30. Výlet sa nám veľmi páčil a
niekedy by sme si ho rady zopakovali.
M. Koremová, P. Ivanová
Exkurzia v Oswienčime bola veľmi dobrá hlavne preto, že sme sa mohli
na vlastné oči presvedčiť, akí boli Nemci voči Židom i iným ľuďom, ako
sa k nim správali a aké dôsledky to všetko malo. Podmienky, v ktorých
v tábore žili, boli horšie ako pre zvieratá. Od rána do večera tie
najťažšie práce a keď už nevládali, tak ich zabili. Nemci dokonca z
ľudských vlasov robili koberce, ktoré potom na trhoch predali. Smrť
týchto ľudí bola z ľudskej nenávisti a my môžeme byť radi, že môžeme
byť spolu a neprežívame takéto násilie.
F. Marcin

DEŇ RODINY 2006
Tohtoročný Deň rodiny nás potrápil. Vymysleli sme si opäť iné
podujatie, nový zámer, smelé predstavy, ktoré ale vyžadovali širokú
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spoluprácu a navyše silnú závislosť, našťastie len od počasia.
Týždne príprav a očakávaní priniesli svoje ovocie: pekné počasie,
vydarenú akciu, výborný guľáš, super opekačku a hlavne zábavu,
súťaž, nádherné zážitky, uvoľnenie a silný ľudský rozmer. Napokon, ako
inak mohlo všetko skončiť, keď sa v jednom úsilí, i keď sa nerodilo
ľahko, v jednej myšlienke s jednoznačným záberom na naše deti spojilo
úsilie troch silných komunít – školy v podobe všetkých jej
zamestnancov, rodičov v podobe Rady rodičov pri ZŠ Drienov a Rady
školy pri ZŠ Drienov a obecného úradu v podobe členov kultúrnej
komisie a starostu obce. Silná zostava, ktorá sa spojila do jednej rodiny.
Fotografický materiál nájdete na našich webových stránkach:
www.zsdrienov.edupage.org alebo www.zsdrienov.edu.sk.
Mgr. B. Boboková

KRÁTKO
ABSOLVENTI
V tomto školskom roku končí povinnú školskú dochádzku 17 žiakov.
Všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na stredné školy. Prajeme im veľa
úspechov!
TALENTY
Rozvíjanie osobných dispozícií, logického myslenia a tvorivých riešení,
to sú základné rysy aktivít práce s nadanými deťmi. Naša škola sa v
tejto oblasti zapojila do aktivít pod názvom Mladý génius.
Zručnosti detí i ich vedomosti rozvíjame celoročnou aktivitou, ktorá
pozostávala z viacerých súťažných kôl v rámci celého Slovenska. Deti
sme podporovali v ich snahe rozvíjať svoje vedomosti i zručnosti s
využívaním informačných technológií v rámci súťaže s názvom
Vedomostná internetová olympiáda. Zapojenie detí do tejto súťaže bolo
vskutku pozoruhodné.
DROGÁM NIE!
Piate miesto v okrese, to sa nám páči. Žiť sa dá všelijako, ako sa hovorí
u nás na východe i tak śe da, i tak śe da. Naši žiaci ale vedia, že len
bez drog, len tak sa dá i má. Zdravý životný štýl, pozitívne hodnoty a
cielené úsilie a zmysluplný voľný čas pod vedením svojich pedagógov,
to je cesta.
rš

POĎAKOVANIE
Rok čo rok končia školskú dochádzku vlastne nielen žiaci, ale i ich
rodičia. Osobitne nás v tejto súvislosti teší skutočnosť, že viacerí
členovia či už rady rodičov, či rady školy s nami spolupracujú i naďalej.
Vzácna je pomoc od ľudí, ktorí nemajú priamy vzťah ku škole. K
takýmto osobnostiam patrí napr. p. Gimerská, ktorú sme oslovili v
súvislosti s potlačou tričiek pre našich absolventov. Jej ústretový postoj
si veľmi vážime a ďakujeme.
Nedá mi nepoďakovať ale napr. i p. Pavlíkovej, s ktorou už niekoľko
rokov úzko spolupracujeme. Výsledkom spolupráce je i finančná
podpora pre školu. Vďaka.
Mladší p. Bardák je vzácny kamarát školy, jej bývalý absolvent, ktorý
nikdy neodmietne našu prosbu o pomoc, nehľadiac na vlastný čas a na
akékoľvek nároky. Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým ostatným priateľom školy, ktorý nám pomáhajú,
podporujú nás.
Mgr. B. Boboková

LETO PRED DVERAMI
Koniec školského roka je opäť tu. Čakajú nás ešte školské olympijské
hry, ukazuje sa spanie v škole, rozdáme odmeny za jarný i celoročný
zber a môžeme rozdávať vysvedčenia.
Ani tento rok nebolo možné priniesť na stránkach novín celú našu
prácu, všetky naše aktivity, veríme však že i touto cestou prinášame
akýsi prierez o celoročnom úsilí.
Na deti čakajú prázdniny, nám sa zíde dovolenka. Ani tohtoročné letné
mesiace neprinesú len oddych. Pracovať budeme opäť na obnove školy
s cieľom vytvoriť krajšie prostredie, aby sa nám v ňom všetkým v
novom školskom roku ešte viac páčilo.
S podporou pána starostu, ktorý nám pomáha s materiálom i pracovnou
pomocou, sme sa pustili do renovácie vnútorných omietok a malieb.
Čaká nás pracovné leto, no veríme, že výsledok bude stáť zato.
A na záver jeden, dúfam, v našich reáliách neaktuálny:
Riaditeľ školy vylepil na cestu pred školou plagát: „Vodiči, nezrážajte
naše deti!“
A Janko tam dopísal: „Počkajte, kým prídu učitelia!“ (prevzaté zo
školského časopisu Drienka)
Všetkým čitateľom slnečné letné dni.
Mgr. B. Boboková

