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Zasadanie OZ

Popoludnie s Jankou Guzovou

28. október bol pre ženy z drienovskej organizácie Únie žien Slovenska
dvojnásobne sviatočný. Okrem toho, že sme oslavovali sviatok sv.
Šimona a Júdu, patrónov rím. kat chrámu, bol aj dňom, keď sa v
telocvični našej základnej školy zišli krojovaní milovníci folklóru so
svojim vďačným obecenstvom.
Na 3. ročník podujatia Popoludnie s Jankou Guzovou, ktoré miestna
organizácia únie žien spolu s Obecným úradom pripravila, prijali
pozvanie známe folklórne skupiny z okolia: HARŠAČAN zo
Záborského, ROZMARÍN z Ličartoviec, mužská spevácka skupina
súboru ROZMARIJA z Prešova, KARIČKA z Družstevnej pri Hornáde a
Kostolian s heligonkárom Dankom Falatom, KENDIČAN z Kendíc. Pre
zdravotné problémy sa ospravedlnil súbor KLIPERČAN zo Žakaroviec.
Je ťažké vybrať najlepších, lebo sú to všetko ostrieľaní amatérski
umelci so skúsenosťami v rozhlase, televízii, na súťažiach. Nie div, že
učarili aj našim divákom.
S hrdosťou sme si pozreli drienovských účinkujúcich – deti z detskej
folklórnej skupiny Drienka pod vedením Mgr. Rjapošovej, ktoré si s
chuťou zatancovali a zaspievali, výborného gitaristu Ondreja Hricka,

Blahoželanie

Počuli sme to z jej úst mnohokrát: „Druhe valali furt v rozhlaše, televizii,
ľem Drinov ňe. Ženi, robme daco, naj i o nas čuc!!!“
Snáď ani niet oblasti vo verejnom živote obce, v ktorej by od svojej
mladosti nepracovala. V ženskom hnutí dosiahla najviac. Je
predsedníčkou najväčšej miestnej organizácie Únie žien Slovenka v
okrese Prešov, ktorá je zároveň najväčšou spoločenskou organizáciou v
Drienove. Pred dvomi rokmi bola vyhlásená za Ženu roka v okrese
Prešov. Jej zanietenie pre veci verejné je obdivuhodné a v mnohom
nám môže byť príkladom. Až sa v jej prípade chce povedať: „Čože je to

ženskú spevácku skupinu so staronovým názvom DRIENKA,
harmonikára Filipa Krišša a vynikajúcich sólistov Máriu Nemcovú a
Janka Fecka. Veru, ani ich samostatné vystúpenie by nebolo na
zahodenie. Program uvoľnene a s vtipom moderovala Mgr. Ľudka
Cviková. Aj keď trval dlho, nálada bola výborná. Opäť sme raz dokázali,
že si vážime odkaz predkov. Vzdali sme úctu ich krásnemu dielu –
ľudovým piesňam a rovnako sme si pripomenuli aj ženu, ktorá tomuto
umeniu zasvätila svoj život, Janku Guzovú Beckovú.
Príprava takejto akcie je náročná na čas aj na peniaze. Dnes, v čase
šetrenia, to znamená, že jej uskutočnenie stojí a padá na tom, či sa
nájdu sponzori, ktorí pomôžu. Je veľkou zásluhou pani Reginy
Sokolovej, predsedníčky únie žien a zároveň vedúcej ženskej speváckej
skupiny, že svojou neuveriteľnou energiou dokáže vyburcovať ostatných
k iniciatíve, aj keď sa mnohokrát zdajú byť prekážky priveľké. Aj
tentoraz sa ich podarilo prekonať a prežili sme v telocvični jedno
príjemné popoludnie. Vzápätí po uskutočnení akcie sa zásluhou
folkloristky pani Evy Hrabkovej správa o nej a fotografie zjavili na portáli
folklorista.sk a jankohrasko.sk a neskôr v Prešovskom večerníku. Ak by
ste si chceli pripomenúť tento jediný deň v roku, keď Drienov žil
folklórom, môžete si kúpiť DVD nahrávku podujatia.
Usporiadatelia si veľmi vážia prístup podnikateľov. Veľká väčšina z
oslovených nezaváhala a prispela čiastkou, ktorá nám v súhrne dovolila
ponúknuť zúčastneným veľmi slušnú úroveň. Zvlášť ďakujeme
nedrienovským sponzorom, ktorí nám, niektorí už opakovane, poskytli
nezištnú pomoc. Zaslúžia si, aby ste sa dozvedeli ich mená.
SPONZORI PODUJATIA:
p. Štefan Holod, Drienov | PALIVÁ a STAVEBNINY, Doc. Ing. Milan
Svoboda, Košice | JOSAMA, s. r. o., p. Jozef Sabol, Drienov |
ZEMIAKÁREŇ, p. Komár, Drienov | TVOJA DOBA, s.r.o., Drienov |
JUDr. Jozef Vaško, Košice | RONEX, Róbert Ivan, Drienov | KORIDA,
JUDr. Miloš Kazimír, Drienov | Poľnohospodárske družstvo Lemešany |
EUCOS, p. Peter Kakalec | BALFER, p. Jozef Ferko, Drienov | p.
Róbert Jurašek, Fintice | KOCHS, p. Miroslav Šima | NJL, p. Ján
Nemec | JONE PLUS, p. Jozef Nemec, Drienov | HM PRODUKCTION,
p. Marek Havrila, Drienov | INŠTAL, p. Imrich Varga, Drienov | TIMAS,
p. Rastislav Sokol, Šar. Michaľany | Ing. Viliam Sabol, Lemešany | p.
Jozef Guľaš, Drienov | NASARIA, p. Ján Korem, Drienov | p. Mária
Daňková, Drienov | JOQUEL, p. Jozef Jurek, Drienov | MOLDOM, Ing.
Iveta Gimerská, Moldava n/B | Kaderníctvo EVA, p. Janičová, Drienov.

sedemdesiatka?!
Milá pani Regina Sokolová, 14. január bude pre Teba slávnostným
dňom. Aj my Ti chceme pri tejto príležitosti zablahoželať, poďakovať sa
Ti za Tvoju dlhoročnú prácu a zaželať Ti veľa, veľa zdravia, šťastia a
spokojnosti v rodine, aby sa Ti ešte dlhé roky darilo premieňať svoje
sny na skutočnosť.
Členky miestnej organizácie Únie žien Slovenska
Starosta obce Ing. Jozef Petro a členovia Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA
Milí občania, pozývame Vás na „Obecnú zakáľačku“, ktorú chystáme na 29.12.2012 o 10.00 hod.
na priestranstve za klubom dôchodcov.
Príďte ochutnať zabíjačkové špeciality s kalíškom medoviny.
Vstup do nového roka oslávime slávnostným ohňostrojom, ktorý vypukne 1. 1. 2013 o 0.30 hod.
pri obecnom dome. Všetci ste srdečne vítaní.
Vydavateľ: OcÚ Drienov, šéfredaktor: Mgr. Peter Illiáš
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Keď som bola maličká, považovali ma za milé, tiché a pokojné dieťa. Nechcem sa
tým chváliť, ale je potrebné to vedieť, aby ste pochopili, prečo nasledujúci príbeh
vyvolal v mojich príbuzných velikánske prekvapenie a vzápätí výbuch smiechu.
Bol štedrý deň, v našej nábožnej rodine deň prísneho pôstu. Na raňajky nám v tento
deň babka uvarila drienovskú máčanku – mačangu. Viete, to je tá, čo sa robí z
nasucho opraženej múky, jušky a vypraženej slaninky. Mňam. Mala som vtedy 3 – 4
roky a ľúbila som toto jedlo, zvlášť tie opražené kúsky slaninky, ktoré som volala
„chrobačky“. Nuž čo, odkedy sa pamätám, bola som dobrý papač - mäsožravec.
Tak v to ráno som sa s nadšením ponáhľala k stolu, lebo mi povedali, že máme
mačangu. S úsmevom od ucha k uchu som chytila do ruky lyžicu a začala miešať
jedlo v tanieri. Miešala som, miešala, obzerala lyžicu z jednej, druhej strany a úsmev
sa mi pomaličky strácal, lebo nech som sa akokoľvek snažila, to, čo som hľadala,
tam nebolo a to, čo tam bolo – akási kyslá hnedá kaša, nestálo ani za ochutnanie. V
tej chvíli sa mi musel zrútiť svet, moje sklamanie bolo asi nesmierne, lebo som sa
postavila a s pästičkami nad hlavou a hroznou výčitkou v očiach som sa obrátila na
vinníkov – všetkých dospelých v rodine:
„Basomvam, ta dze tote chrobački!?“
Dospelí a moji starší súrodenci najprv od prekvapenia stíchli a potom sa pustili do
smiechu, div sa nepodusili. To bol totiž najvyšší stupeň hrešenia, ktoré v našej
rodine používali iba chlapi, aj to iba vo chvíľach najväčšej zlosti. Falošná mačanga,
myslím, ale bola tiež dostatočným dôvodom.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 120, rok 1945
M.N.V. a milícia
Hneď po oslobodení podzemné hnutie zasiahlo do reorganizácie vedenia politickej
obce Drienov, ustálil sa národný výbor, ktorý bol reprezentovaný z dvoch politických
strán. Komunistická strana bola zastúpená 8 členmi, demokratická 7 členmi. Strany
vytvorily jednotný front.
Komunistická strana bola iniciátorkou pri rozparcelovaní tunajšieho veľkostatku. Z
parcelácii dostalo sa po 6 až 8 jutár roli deputátnikom, po 1 až 4 kat. jut.
maloroľníkom. Pri tom pravda vyskytly sa škriepky (závisť).
Práca rekonštrukčná
Po oslobodení občania pomáhali ČA vystaviť drevený most v obci, pozdejšie boli
zadeľovaní do prác na trati pri tuneli, v Kysaku, najmä pri stavbách drevených
mostov cez Hornád a Svinku. Občania sa usilovali, aby čím skôr nastalo spojenie
medzi Košicami a Prešovom.
Sociálne položenie obyvateľstva
Sociálne položenie obyvateľstva po tak veľkom odpredaji dobytka, ošípaných, obilia
a podobných potrieb bolo veľmi žalostné. Všetkému stúpla cena. Peniaze maly čím
raz menšiu a menšiu hodnotu. Tak na príklad krabička zápaliek stala na čierno aj
20.- Kčs, za 1 kg cukru davali až 500-600 Kčs, para vajec až 25.- Kčs. Z toho
vysvitá, že pre slabšie situovaných občanov bolo veľmi zle žiť. Štátni úradníci len len
že im plat vystačil na stravu, ostatné veci si nemohol dovoliť zakúpiť – nemal
peňazí.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
14.12.2012 sa uskutočnilo 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Z ôsmych
bodov programu bolo najdôležitejším schválenie rozpočtu na rok 2013 a roky 2014 –
2015. Po kontrole plnenia uznesení z minulého zastupiteľstva pristúpili poslanci k
schváleniu rozpočtového opatrenia a samotnému rozpočtu na budúci rok.
Vysvetlenie k tomuto bodu poskytla hlavná účtovníčka obce p. Katarína
Golodžejová, ktorá odpovedala na otázky poslancov. Rozpočet spĺňa požiadavky
odporúčania vlády SR na šetrenie financií v samospráve. Je to základný zákon
obce, podľa ktorého bude hospodáriť v budúcom roku. Určite sa nevyhneme
nejakým úpravám podľa okolností, ktoré v budúcom roku nastanú. Keďže neboli
vznesené žiadne pripomienky tak tento vyrovnaný rozpočet poslanci schválili
jednohlasne. Poslanci ďalej schválili Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o
daniach a poplatkoch na budúci rok, ku ktorému podala informácie daňová
referentka p. Bibiána Demeková. Podľa tohto VZN sa nebudú dane pre občanov
zvyšovať. K VZN neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany poslancov ani
občanov. Pripomínam, že VZN a aj rozpočet boli, ako vždy, zverejnené na obecnej
vývesnej tabuli 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Poslanci podľa
návrhu sociálnej komisie schválili sociálnu výpomoc pre občanov obce. V rôznom
poslanci diskutovali o zmluvách k výstavbe kanalizácie v našej obci. Zhodli sa na
tom, že navštívia domácnosti, ktoré sa ešte nevyjadrili a vysvetlia im podmienky
pripojenia sa. Ďalej sa zaoberali možnosťou zapojenia sa do projektu obnovy
námestia z európskych fondov a poverili starostu, aby preveril túto možnosť.
Následne sa zaoberali problematikou vlastníckych vzťahov obce a gréckokatolíckej
cirkvi pri objektoch – dom nádeje a budova materskej školy. Poverili starostu
jednaním s druhou stranou, ako by sa dala zabezpečiť čo najlepšia prevádzka
týchto zariadení v budúcnosti. Po týchto interpeláciách poslancov starosta
poďakoval poslancom za prácu v uplynulom roku 2012 a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

19. 12. 2012

Spoločenská kronika
Medzi nami vítame nových občiankov:
26. 09.
Dárius Iľko
Žižkova 35
30. 09.
Ivana Žigová
Pod Dvorom 8
26. 10.
Vanesa Balogová
Pod Dvorom 4
07. 11.
Lenka Ferková
Záhradná 72
K sobášu gratulujeme:
27. 10. Kamil Ivanecký
a
Ing. Ivana Peregrinová

Dulová Ves 122
Osloboditeľov 76

Navždy sme sa rozlúčili:
22. 10. Margita Sokolová, 98 r.
26. 11. Július Džobák, 57 r.
01. 12. Margita Semančíková, 64 r.
04. 12. Veronika Flešárová, 67 r.
07. 12. Pavol Demek, 66 r.

Záhradná 36
Pod Dvorom 6
Okružná 60
Žižkova 4
Okružná 10

Bavíme sa s občasníkom
Výroky zo súdnych siení
K rodinnej bitke došlo potom, keď syn predstavil rodine
nevestu a babička utrúsila: "To vás Pán Boh trestá za to,
že sa nemodlíte."
K nadmernému užívaniu antikoncepčných prípravkov
nútil svoju manželku preto, aby neprišla do iného
stavu so susedom.
Nepriznávam sa k otcovstvu dieťaťa, pretože menovaná
mala styky s podobnými, ako som ja.
Stýkali sme sa spolu dlhšiu dobu a ja netvrdím, že sú
všetky tri deti jeho, ale bolo by slušné, aby si aspoň
jedno vybral.
Netušila, že je mŕtvy. Vyzeral totiž normálne ako keď sa
vrátil z krčmy.
Z očí som mu vyčítala strach a niekoľko rumov.
Prehlasujem na čisté svedomie, že Jaroslav bol u mňa
celú noc, ale ak spal u Boženy, tak to mu nedarujem a
môžete si to škrtnúť aj s alibi.
Na svoju obhajobu uviedol, že ju po prvý raz udrel
preto, že nepriznala, že mu bola neverná, a druhý raz
preto, že sa mu k nevere priznala.
Za celú dobu, čo s ňou spávam, som jej vrazil trikrát
facku, a to vždy preto, že mi bola neverná so svojím
manželom.
Manžel ma doma bil. Keď som mu povedala, že to
pôjdem dať k súdu, tak mi povedal, nech idem hoci
aj do riti. Tak som tu.
S priebehom manželstva nie som spokojná. Odporca len
zaberá miesto v posteli niekomu, kto by si to viac
zaslúžil.

Vianočné zamyslenie:
MARANATHA – Pán prichádza
„Ľud, čo kráča v tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo
bývajú v krajine smrti, zažiari svetlo. (Is. 9,1)
Keď hovoríš: „Neviem ako riešiť moje problémy.“
Boh ti hovorí: „Ja vediem tvoje kroky.“ (Príslovia 3,5-6)
Keď hovoríš: „Je to nemožné...“
Boh ti hovorí: „Čo je nemožné ľuďom, je možné
Bohu.“ (Lukáš 18,27)
Keď hovoríš: „Cítim sa osamotený.“
Boh ti hovorí: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“ (List
Hebrejom 13,5)
Keď hovoríš:
„Nezasluhujem si odpustenie.“
Boh ti hovorí: „Ja ti odpúšťam.“ (1Ján 1,9 – Rimanom
8,1)
„Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú
obielené ako sneh.“ (Iz. 1,18)
Keď hovoríš:
„Nikto ma nemá rád, nikto si ma
nevšíma.“
Boh ti hovorí: „Ja ťa milujem, do dlaní som si ťa vryl.“
(Ján 3:16 – Ján 13:34-Izaiáš 49,16)
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Pán starosta, na slovíčko!
Blíži sa koniec roka – čo chcete občanom Drienova povedať?
Chcem upriamiť pozornosť drienovčanov na dve veľké akcie, ktorých
ukončenie by nás malo zbaviť problémov, ktoré nás dlhodobo trápia.
Na úseku starostlivosti o životné prostredie je to určite odkanalizovanie
splaškových vôd a zabezpečenie fungujúceho systému zberu
komunálneho a separovaného odpadu.
Výstavba kanalizácie vo veľkej obci je nákladná záležitosť a obec takúto
stavbu z vlastných zdrojov „finančne neutiahne“. Východoslovenská
vodárenská spoločnosť (VVS) má na stavbu „Drienov – Šarišské
Bohdanovce – Nová Polhora – kanalizácia a ČOV“ vypracovaný projekt,
vydané stavebné povolenie a bude sa uchádzať o finančné prostriedky
z fondov EÚ na realizáciu tejto stavby. Výzva na predkladanie žiadosti o
finančný príspevok má byť zverejnená v mesiaci január 2013. Po
zverejnení výzvy bude známy termín predkladania žiadosti a podmienky
poskytnutia príspevku.
Jednou z podmienok pre prijatie žiadosti je aj zabezpečenie napojenia
obyvateľov na verejnú kanalizáciu po jej vybudovaní. Preto VVS cestou
obecných úradov v Drienove, Šarišských Bohdanovciach a Novej
Polhore doručila do každej domácnosti „Zmluvu o budúcej zmluve“, o
zriadení kanalizačnej prípojky po ukončení a kolaudácii stavby. Aj touto

cestou žiadam občanov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nedoručili zmluvy
na obecný úrad, aby tak urobili čo najskôr. Predbežný termín
prehodnocovania príloh ku žiadosti o dotáciu (aj preukázanie záujmu o
pripojenie sa na verejnú kanalizáciu) je 16.01.2013. Nebolo by pre nás
dobrou vizitkou, keby snaha o výstavbu kanalizácie stroskotala na
našom nezáujme.
Združenie obcí „Ekotorysa“ dostalo z fondov EÚ 3 mil. eur na
zabezpečenie zvýšenia intenzity separovania odpadu v obciach
združenia. V roku 2013 mala zabezpečovať vývoz separovaného
odpadu organizácia, ktorá uspeje vo verejnom obstarávaní. Verejné
obstarávanie prebehlo, víťaza však musí potvrdiť Úrad pre verejné
obstarávanie, čo sa ku dnešnému dňu nestalo. Novú zmluvu na vývoz
separovaného odpadu môžeme podpísať až po schválení postupu
verejného obstarávania. Z toho dôvodu bude vývoz aj naďalej
zabezpečovať spoločnosť FÚRA s.r.o.. Harmonogram vývozu, ktorý
občanom doručíme do konca roka 2012 bude platný len do doby, kým
nebude podpísaná nová zmluva s víťazom verejného obstarávania.
Nové harmonogramy doručíme včas do všetkých domácností.
V mene obecného zastupiteľstva aj za seba Vám vinšujem šťastné a
požehnané vianočné sviatky a úspechy v novom roku.

Spievaj že si, spievaj, spevavé stvorenie
Keby sme to zrátali, boli by to desiatky hodín, čo skupina drienovských
žien, členiek Únie žien Slovenska, nestrávila driemaním, ani pozeraním
seriálov, ale tvorivou činnosťou. Svoje voľné chvíle totiž trávia
spievaním ľudových piesní. Samozrejme, že popritom si poklebetia,
vymenia rôzne informácie, podelia sa so svojimi radosťami, či
trápeniami. Ale hlavný dôvod ich stretnutí je nácvik ľudových piesní,
ktorými potom, aspoň tak dúfajú, robia radosť iným. Schádzajú sa síce
už niekoľko rokov, ale vlastne až ostatné dva roky sa dostali viac do
povedomia Drienovčanov, ale aj širšieho okolia.
Účinkovaním mimo svoju obec vznikla nutnosť tento súbor pomenovať.
Po dohode s pani riaditeľkou ZŠ, kde je aktívny detský folklórny súbor
DRIENKA, ženská spevácka skupina, medzitým obohatená o dvoch
mužov - harmonikára a speváka, prijala tak isto meno DRIENKA. Dvaja
z jej členov boli totiž členmi pôvodnej folklórnej skupiny DRIENKA, ktorá

Chrámový koncert

Pripomenutiu odkazu sv. Cyrila a Metoda, vnímaniu hudby a obdivu
výkonu inštrumentalistov a spevákov, pomoci ženám v núdzi a sociálne
slabým rodinám bol venovaný Chrámový benefičný koncert dňa 25.
novembra 2012 v rím. kat. kostole sv. Šimona a Júdu v Drienove.
Máme to šťastie, že existujú medzi nami ľudia, ktorí majú schopnosti,
snahu a obetavosť opätovne pre nás pripraviť a zrealizovať koncert
vážnej duchovnej hudby a v tomto prípade aj duchovného slova. K
predchádzajúcim vlastnostiam pridajme aj odvahu, lebo takýto druh
umenia väčšinu z nás neoslovuje. Väčšinu z nás. Ale kostol bol plný. Tá

pôsobila na ZŠ v 80. rokoch.
A kde teda v poslednej dobe prezentovali speváčky plody svojej práce?
8. júna to bolo na školskej slávnosti konanej pri príležitosti 50. výročia
otvorenia novej budovy Základnej školy v Drienove. Cez prázdniny
spievali na folklórnych slávnostiach v Žakarovciach. Pri príležitosti
tradičného posedenia Úcta k starším 22. októbra spievali 48
sedemdesiat a viacročným jubilantom z Drienova, v ten istý deň potešili
aj klientov v Sociálnom ústave sv. Márie v Drienove a 25. októbra v
sociálnom zariadení v Ličartovciach.
Najväčšou výzvou pre súbor bola príprava a účinkovanie na folklórnom
podujatí Popoludnie s Jankou Guzovou, ktoré sa konalo 28. októbra a
píšeme o ňom na inom mieste. Momentálne pripravujú vianočné
vystúpenie v škole a pre klientov Sociálneho ústavu sv. Márie.

menšina nie je malá a zaslúži si možnosť okúsiť dotyk živej hudobnej
múzy. Bolo by škoda nevyužiť podmienky, ktoré náš chrám práve
takejto produkcii poskytuje.
16 vystúpení, 16 chutí hudby, 16 oslovení. Spev, flauta, keyboard,
gitara, husle, organ a hovorené slovo. Citlivý
a
vnímavý
človek
odchádzal z koncertu spokojný a zároveň zamyslený. Samotnou
hudbou sme sa mohli dať uniesť do krásna a pohody, no slovo sestry
Maristelly Kačovej z občianskeho združenia MAGIS by nás malo
burcovať k činom. Užívajme si život, ale nezabudnime na slabých.

Stretli sme sa opäť po 50. rokoch

Stretnutie bývalých žiakov Základnej školy v Drienove po 50. rokoch, sa
uskutočnilo 11.augusta 2012 v miestnej reštaurácii v Drienove.
Bolo to ešte v minulom storočí, presnejšie v roku 1962, keď sme opustili
ZŠ v Drienove. Keď sme pred 50. rokmi opúšťali lavice Základnej školy
v Drienove nevedeli sme, kde nás osud zavedie a či sa vôbec ešte
niekedy stretneme. Každý z nás mal svoje predstavy a sny o svojej
budúcnosti. Do akej miery sa tieto predsavzatia splnili ovplyvnili aj
zložité obdobia minulých rokov.
19 bývalých žiakov drienovskej Základnej školy sa stretlo 11. augusta
2012 po 50. rokoch so svojim triednym učiteľom p. Štefanom Pavlíkom,

ktorého začiatky učiteľskej kariéry začínali práve v obci Drienov. Práve
on nám bol triednym učiteľom od šiesteho až po deviaty ročník.
Boli to žiaci: Jozef Cvik, Helena Gromošová (r. Domaničová), Eduard
Hudačko, Marta Ivanová, Imrich Korem, Milan Kováč, Dušán
Krakovský, Jozef Kurúc, Štefan Matej, Anton Palisko, Kristína Pinková
(r. Sabolová), Jozef Porvazník, Veronika Pribulová (r. Šarocká), Albín
Sosa, Pavol Sosa, Mikuláš Sovák, Kristína Suchodolinská (r.
Mižáková), Vladimír Suchodolinský, Jozef Vavrek a náš triedny pán
učiteľ Štefan Pavlík.
Minútou ticha sme si spomenuli na našich 14 spolužiakov, ktorým
životný osud nedoprial sa s nami stretnúť.
Zavŕšením stretnutia bolo posedenie v miestnej reštaurácii, kde sa
bývalí žiaci a triedny učiteľ po 50-tich rokoch spoločne zvítali, podali si
ruky a zaspomínali si na roky prežité v škole. Bolo vidno, že duch
a iskrenie mladosti opäť ožili, keď sa čas v spomienkach prítomných
vrátil späť o päť desaťročí. Na spoločnom stretnutí sme si pospomínali
pri spoločnom speve, veselej muzike, starých fotografiách a družných
rozhovoroch na naše spoločné chvíle spred 50. rokov.
„Komunikačný koncert jubilantov“ trval až do neskorých večerných
hodín a sprevádzala ho príjemná priateľská atmosféra.
Pravdou je, že viacerí z našich spolužiakov sa nemohli zúčastniť na
tomto stretnutí kvôli zdravotným alebo iným problémom. Veríme však,
že v mysli boli s nami tak, ako my s nimi. Spomienkou na naše
stretnutie je množstvo fotografii, ktoré sme si pre budúcnosť zabezpečili
dostupnou technikou. (foto na www.drienov.sk)
Ďakujeme osudu, ktorý nám doprial dožiť sa tejto krásnej chvíle.
Za organizátorov stretnutia Vladimír Suchodolinský
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Z Materskej školy v Drienove
Aktivity počas jesene v materskej škole

pesničky, zarecitovali básničky, ktoré boli odmenené veľkým potleskom,
sladkosťami a prísľubom, že takéto vystúpenia budú aj v budúcnosti.
Anna Hnatová

VIANOCE 2012
Čarovný čas Vianoc.
Biely sneh, na okne kvety mrazivé,
všetky deti už túžia po zime.
So zimou Vianoce prichádzajú,
radosť do detských očí prinášajú.
Prežite ich v kruhu blízkych duší,
nech láska a spokojnosť zo všetkých srší.

- Poznávacie vychádzky, ktorými sa posilňoval kladný vzťah detí k
blízkemu okoliu.
- Hry a zábavné činnosti na školskom dvore – súťaže, kreslenie na
chodníku, Šarkaniáda.
- Jesenná výstavka ovocia a zeleniny v triedach spojená s ochutnávkou
za výdatnej pomoci rodičov, ktorí nám zabezpečili rôzne druhy ovocia a
zeleniny. V triedach si jabĺčka, hrušky, slivky, mrkvičky a ostatné
suroviny riadne umyli, lebo veľmi dobre vedia, že na nich môže byť
špina a bacily. Všetko sa nakrájalo a naaranžovalo a výstavka a
ochutnávka mohla začať. Úvod patril pesničke o jabĺčku – Bolo raz
jabĺčko krásne...zistili, že v ňom býva červík, a ako sa tam dostal a čo
tam robil. Pri hádankách hádali, či je to ovocie, alebo zelenina a bez
váhania vedeli povedať aj správny názov. So zaviazanými očami podľa
vône a chuti zisťovali čo jedia. Bola to zábava, najmä keď ochutnávali
cibuľu, karfiol, pór...Najviac sa deťom páčila hostina, misa bola o chvíľu
prázdna. Nie všetkým však chutilo, niektoré deti sa s ovocím a
zeleninou nekamarátia. Radšej by privítali hostinu plnú sladkostí. Naším
cieľom však bolo deťom vysvetliť, aké sú ovocie a zelenina zdravé,
koľko vitamínov v sebe skrývajú a prečo ich máme jesť.
- Opekaniu zemiakov predchádzala príprava – umytie, balenie do
alobalu, ktoré si pripravilo každé dieťa s pomocou učiteľky. Z rána sa
založil oheň – pahreba do ktorej si každé dieťa hodilo svoj zemiak.
Čakanie sme využili hrami na školskom dvore. Pri vyberaní zemiakov z
pahreby deti pozorne sledovali čo sa deje, rozbalením zemiačika si deti
pochutnávali na tzv. špecialite a odmenou bolo zjedenie všetkých
pripravených upečených zemiakov.
- K jeseni už neodmysliteľne patrí mesiac úcty k starším. Motivovať deti
k úcte k starším ľuďom je potrebné z dôvodu ďalšieho morálneho vývoja
dieťaťa. Motiváciou deti smerujeme k tomu, aby mali túžbu a ochotu
pomáhať starším, stretávať sa s nimi, vážiť si ich a chápať ich. Je
mnoho možností, ako stráviť spoločné chvíle. Priestor mala možnosť
ponúknuť aj naša materská škola, spoločným posedením babičiek a
dedkov v materskej škole. Deti sa im poďakovali za ich starostlivosť a
lásku. Úvod patril privítaniu a pozdravu deti v podobe básničiek,
pesničiek... odovzdania darčeka, ktorý bol pripravený iba pre nich.
Posedenie pokračovalo malým pohostením a voľnou zábavou. Starí
rodičia prežili chvíle naplnené radosťou a pohodou medzi svojimi
najmilšími.
- Pri príležitosti mesiaca úcty k starším naší najmenší pozdravili
starkých v Dome sociálnych služieb v Drienove. S láskou im zaspievali

Drienovský šach

Naši šachisti v mesiaci októbri odštartovali súťaž družstiev pre sezónu
2012/2013. V tretej lige odohralo naše družstvo 3 zápasy. S družstvom
Slávie Prešov juniori sme prehrali 31/2:41/2. V Soli sme zvíťazili 41/2:31/2 a
doma sme zvíťazili nad Sláviou Prešov C 6:2. Najviac sa darilo hráčom
Sosovi a Kapišovskému. Úspešnejší sme boli v 4. lige, keď v prvých 4
kolách sme získali plný počet bodov. So Sabinovom B sme zvíťazili
41/2:1/2. So Sláviou Prešov 4:1. Nad Lipanmi sme zvíťazili 3 1/2:11/2. V
PŠK Prešov sme zvíťazili 3:2 a bojujeme o prvé miesto v tabuľke.
Najúspešnejšími hráčmi boli Molnár, Petrigáč a Sokol.
Za to, že máme kde trénovať a hrať, ďakujeme vedeniu obce i Milanovi
Bardákovi, že nám kedykoľvek umožní hrať zápasy v klube dôchodcov.
Ďakujeme i sponzorovi Jaroslavovi Petrigáčovi a pýtame sa ho na jeho
názor na prínos šachovej hry pri zvládnutí bežného života: Každý, kto

Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný, keď sa stretávajú
rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme
si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si
na krásne chvíle prežité v tomto roku. Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší
azda každý človek na zemi, či už je dieťa, alebo stará mama. Dokonca
aj maličkému dieťatku v perinke sa rozžiaria očká pri pohľade na
rozsvietený vianočný stromček. Detské očká žiaria nedočkavosťou z
prekvapení ukrytých pod vianočným stromčekom. Preto by sme si mali
viac vážiť ľudské hodnoty ako je láska, pohladenie, úsmev, ochota,
trpezlivosť a podpora. Mali by sme si aj viac odpúšťať a menej sa
hádať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom
pokoja, lásky a porozumenia. U nás v materskej škole sa pripravujeme
na tieto krásne vianočné sviatky už od jesene. Deti pomáhajú pri
výzdobe tried a celej materskej školy. K predvianočnej príprave patrí aj
nácvik básni, piesní, vinšov, kolied, zhotovenie vianočných pozdravov
pre tých ktorí na nás myslia po celý rok. Po všetkých prípravách vrcholí
atmosféra príchodom Mikuláša a vystúpením na vianočnej besiedke pri
stromčeku spolu za účasti najbližších príbuzných. Medzi prítomnými
ako každý rok nikdy nechýba pre nás vzácny hosť, náš pán starosta,
ktorý si zaslúži čestné miesto medzi všetkými prítomnými, za jeho
dobré srdce, starostlivosť a jeho pomoc.
VIANOCE 2012 v MŠ
12.12.2012 v MŠ deti privítali MIKULÁŠA
19.12.2012 sa uskutoční VIANOČNÁ BESIEDKA v Obecnom dome o
15.30 hod.
Ste srdečné vítaní.

sa venuje šachovej hre, naučí sa lepšie logicky myslieť, zlepšuje si
pamäť a má príležitosť nadviazať nové priateľské vzťahy. Šachy sú
umenie, šport i hra zároveň. Šach ponúka zvládnuť aj ťažké problémy v
živote. Najväčším prínosom sú však šachoví priatelia na ktorých sa
človek v prípade potreby môže obrátiť.
Záverom by sme sa chceli poďakovať vedeniu obce, obecnému
zastupiteľstvu ako aj redakcii časopisu, tiež všetkým priaznivcom šachu
za finančnú a morálnu podporu a všetkým popriať veľa zdravia,
úspechov, požehnané Vianočné sviatky, milosť a pokoj od
novorodeného Božieho dieťaťa. Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc
do všetkých dní nového roku 2013 Vám prajú šachoví priatelia.
Ján Fecko

19. 12. 2012
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Zo Základnej školy v Drienove
Európsky deň jazykov
Tak ako viaceré školy v členských krajinách, aj naša základná škola si
pripomínala Európsky deň jazykov viacerými zaujímavými aktivitami.
Deň sa niesol v znamení hesla – Hovor so mnou! Týmto heslom sme
všetkých členov školskej obce vyzývali k aktívnemu postoju počas
celého dňa, konkr. kontaktovať rôznych adresátov, použijúc rôzne
jazyky či nárečia, rozvíjať komunikáciu na rôzne témy, zlepšiť celkový
jazykový prejav intenzívnym načúvaním.
Ukazuje sa totiž, že väčšina ľudí je presvedčená, že dokáže
komunikovať, otázne je, ako kvalitne a efektívne. Preto často nastáva
situácia, že dialóg sa zvrháva do monologického prehovoru jednotlivých
osôb bez skutočného načúvania. S dôrazom na tieto skutočnosti sme
odštartovali deň jazykovou štafetou, v ktorej sme fiktívnu niť
vzájomných rozhovorov navíjali počas celého dňa.
Hranice tradičných vyučovacích hodín sme zotreli využívaním
medzipredmetových vzťahov. Naše aktivity pokračovali výtvarným
spracovaním slepej mapy Európy našimi najstaršími žiakmi, ktorá bola
následne v priebehu celého dňa dopĺňaná špecifickými názvami,
obrázkami a pod. Jednotlivé skupiny žiakov pod vedením pedagógov
spracovávali rôzne zadania. Vypracovávali jednotlivé komponenty pre
mapu Európy. Zadania obsahovali vypracovania vlajok jednotlivých
štátov, štítkov s názvami krajín a ich hlavných miest, ďalej obrázky
medzinárodne známych symbolov európskych krajín či kontaktové frázy
v jednotlivých národných jazykoch. Tie boli následne po ich finalizácii
inštalované do farebnej mapy. Aby sme poukázali na silný vplyv
jednotlivých jazykov na slovenčinu, vytvorili sme i mapu našej krajiny v
priestore Európy so skupinami prevzatých slov z jednotlivých národných
jazykov. Doplňujúcou, no nemenej zaujímavou aktivitou, bolo vytváranie
komiksov s využitím rôznych cudzích jazykov či nárečí. Hotové práce sú
vystavené na informačnej tabuli v priestoroch školy.
V závere dňa bola hotová mapa vystavená v priestoroch školy, aby sa
mohli všetci zúčastnení vrátiť k hotovému dielu a analyzovať jednotlivé
jeho komponenty a ich účel. Naše spoločné dielo ostáva vhodným
učebným materiálom pre potreby ďalšieho vzdelávania. Veríme, že sa k
podobným aktivitám vrátime i o rok. Galériu si pozrite v školskom
fotoalbume na webovom sídle našej školy: www.zsdrienov.edupage.org.

Športová hodinka so seniormi

pravidiel cestnej premávky nejaké rezervy. Zraz účastníkov bol o 14.00.
Po rozdelení do skupín sme sa presunuli na jednotlivé stanoviská.
Každý žiak mal oblečenú, podľa bezpečnostných predpisov cestnej
premávky, predpísanú vestu.
Našou úlohou bolo sledovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a
odmenou pre vodičov bol žltý smajlík. Je nám ľúto, že sme museli
rozdať aj červených smajlíkov za nedodržiavanie pravidiel bezpečnosti.
Dopravná akcia príslušníkov Policajného zboru SR a našich detí mala
pre vodičov tentokrát preventívny charakter. A my sme získali nové
poznatky, ale aj príjemné zážitky, pre deti to rozhodne bola napríklad
jazda v policajnom aute, spoznanie, ako pracujú príslušníci PZ v teréne,
i niektoré technické možnosti, ale predovšetkým upevnenie vedomostí o
pravidlách cestnej premávky. Veľké "ďakujeme" posielame miestnej
polícii za to, že nám umožnili túto spoločnú akciu realizovať. Galériu si
pozrite v školskom fotoalbume na webovom sídle našej školy.

Medzinárodný deň knižníc
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa v priebehu
piatich dní zapojila naša školská knižnica do akcie Venujem Ti svoju
knihu. Cieľom akcie bolo povzbudiť deti k čítaniu tak, aby sa mohli o
vzájomné zážitky z čítania svojich obľúbených kníh podeliť s ďalšími
deťmi. Na akcii sa zúčastnili predovšetkým deti 1. stupňa. Celkovo bol
však počet vzájomne venovaných kníh menší, než sme očakávali. Je to
pravdepodobne dané aj vysokou cenou kníh, a tak si väčšina z detí
snaží knihy chrániť. U starších žiakov potreba čítať pravdepodobne
klesá priamo úmerne s nárastom "pubertálnych" návykov a potrieb.
Akciou sprevádzali a výpožičky evidovali naši najstarší mladí knihovníci
D. Mikolajová a S. Harvanová z 9. ročníka. Zapojeným čitateľom
ďakujeme. Galériu si pozrite v školskom fotoalbume na webovom sídle
našej školy.

Exkurzia v Knižnici P. O. H. v Prešove
Navštívili sme už viacero knižníc, ale zvlášť nás oslovila Knižnica P. O.
H. v Prešove. Prehliadli sme si v nej Britské centrum a čitáreň, v ktorej
sme sa stretli s kompenzačnými pomôckami pre nevidomých. Znie to
ako paradox, že čitáreň navštevujú ľudia, ktorí nevidia, ale len zdanlivo.
Aj oni čítajú, aj keď k tomu neraz potrebujú rôzne prístroje. Spoznali
sme PC lupu, prehrávače zvukových diel, knihy písané Braillovým
písmom. Veľkou zvláštnosťou bola kuchárska kniha pre nevidiacich.
Nielenže sme sa bližšie zoznámili s prostredím, vybavením a úlohami
knižnice, ale pochopili sme aj jednu vec: vidieť nie je pre niektorých ľudí
až takou samozrejmosťou, ale aj čítať chcú a dokážu aj oni. A čo my
ostatní?

Predmetové olympiády

Október je mesiac úcty k starším. V jedno piatkové popoludnie vyzvali
preto žiaci 1. stupňa našej školy na športové zápolenie členov Klubu
dôchodcov v Drienove (pridali sa aj nečlenovia). Deti si so svojimi
pedagogičkami nachystali športové disciplíny: beh, slalom medzi
kužeľmi, preťahovanie lanom, hod kriketovou loptičkou na cieľ a na
záver trestné kopy do futbalovej bránky. V jednotlivých disciplínach
súťažili zmiešané družstvá aj jednotlivé kategórie. Obidve strany sa
navzájom povzbudzovali a nič si nedarovali. Atmosféra bola vynikajúca.
Tí, ktorí sa nechceli veľmi potiť, využili vietor a púšťali šarkany. Za
vynikajúce športové výkony boli športovci aj nešportovci odmenení
medailami v podobe moravských koláčov, ktoré pripravili členovia klubu
dôchodcov. Športové stretnutie sa vydarilo, už teraz sme si dohodli
ďalšie.

Dopravná výchova
V netradičnom duchu, no o to zaujímavejšie sme uskutočnili vyučovaciu
hodinu dopravnej výchovy dňa 8. októbra so žiakmi 4. ročníka v
spolupráci s miestnou políciou. Vopred sme si zhotovili smajlíkov, žltých
pre vzorných vodičov a červených pre tých, ktorí majú v dodržiavaní

Slovenský jazyk a literatúra
Školské kolo predmetovej olympiády v predmete slovenský jazyk a
literatúra sme pripravili a realizovali ako deň slovenského jazyka a
literatúry. Zúčastnili sa na ňom siedmi žiaci 8. a 9. ročníka (S.
Harvanová, D. Mikolajová, K. Kuľková, K. Bartková, Š. Remeta, J.
Šimčák, Ľ. Ducko). OSJL pozostávala z 3 častí (písomných a ústnej). V
písomných častiach sa overujú vedomosti a štylistické zručnosti, v
ústnej časti zasa jazykový prejav.
Najúspešnejšia bola žiačka Soňa Harvanová (9. roč.), ktorá postupuje
do okresného kola OSJL v Prešove dňa 13.12.2012. Na druhom mieste
sa umiestnila Katarína Kuľková (žiačka 8. roč.) a na treťom mieste sa
umiestnil Šimon Remeta (žiak 8. roč.). Predmetová komisia
konštatovala vydarený 5. ročník školského kola OSJL. Žiakom prajeme
veľa šťastia a úspechov v podobných súťažiach.
Anglický jazyk
Aj v tomto školskom roku pripravila naša škola pre všetkých záujemcov
možnosť otestovať si vlastné schopnosti a vedomosti v ďalšom ročníku
olympiády z anglického jazyka. Do školského kola sa prihlásilo 10
žiakov 5. až 8. ročníka. Po písomnej časti - napísaní testu, ktorý
pozostával z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s
porozumením, postúpilo ďalej 6 súťažiacich s najvyšším počtom bodov.
Títo absolvovali ústnu časť. V tejto časti mali za úlohu porozprávať o
odlišnostiach určených obrázkov a pohotovo reagovať v rozhovore,
ktorý simuloval situáciu z každodenného života. V konkurencii zvíťazili
Katka Kuľková z 8. ročníka a Samo Kocák zo 7. A. Víťazi budú
obhajovať prvé miesta na obvodovom kole v januári 2013. Želáme veľa
úspechov pri štúdiu cudzích jazykov, víťazom aj kúsok šťastia v
postupovom kole.
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Zo Základnej školy v Drienove
Večer strašidiel
Veríte či neveríte, ale v priestoroch našej školy sa uskutočnilo už piate
stretnutie všetkých milých i hrôzostrašných strašidiel, víl, čarodejníc a
iných nadprirodzených masiek. Všetky "strašibytosti" sa stretli o 17:00
hodine, aby pod rúškom blížiacej sa tmy pokračovali mierne hlučným
pochodom hlavným námestím za primeraného údivu zo strany
okoloidúcich. Stalo sa tak peknou tradíciou, že sme sa všetci
dobrovoľní účastníci stretli v dobrej nálade a primeraných kostýmoch,
aby sme si takýmto spôsobom pripomenuli magické „dušičkové“
obdobie od novembra do Vianoc. V detskom veku je toto „bátie sa“
zvlášť zaujímavé a pôsobivé, preto sme chceli dať možnosť našim
deťom vzájomne sa trochu "strachovo" obohatiť, užiť si zábavu a čas v
škole inak, než je tomu v bežné dni. Po pochode masiek sa naša
strašidelná kolóna presunula ku kolotočom, kde sa mohla, napriek
mrazivému počasiu, dostatočne vyblázniť i statočne zabojovať s
vlastným strachom pri adrenalínových jazdách. Prekvapivo, ani naši
pedagógovia neváhali a skúsili niekoľko „jázd mladosti“. Dostatočne
nabití energiou a adrenalínom sme sa presunuli do priestorov školy, kde
na všetkých účastníkov čakalo mnoho súťaží, napr. lovenie jabĺk, súťaž
o najdlhšiu jablkovú šupku, dyňový bowling, lovenie špagiet a pod.
Úsilie vynaložené v súťažiach bolo primerane odmeňované dávkami
sladkej odmeny. Prebytočné kalórie spálili súťažiaci v neskorších
večerných hodinách vo víre tanca. Počas celého večera mali všetci
zúčastnení možnosť dať si maľovať tvár. Ako správne strašidlá sme
strašili do neskorých večerných hodín a unavení zážitkami a tancom
sme sa rozišli domov s pocitom príjemne stráveného večera. Veríme,
že sa zídeme i o rok. Do strašenia!
Galéria sa nachádza v školskom fotoalbume.

Nakladanie kapusty

Ročné obdobie JESEŇ ponúka veľa námetov na prácu s deťmi. Deti sú
vnímavé a majú otvorené srdiečka pre všetko nové a krásne, teda i na
spoznávanie ľudových zvykov. To sa odráža aj v našom školskom
vzdelávacom programe, v ktorom je zahrnutá regionálna výchova na
spoznávania a rozvíjania ľudových zvykov a tradícií nášho regiónu.
Rozhovormi s deťmi sme zistili, že síce žijú na vidieku, ale mnohé z
nich nevedia, čo je hoblík, ako sa nakladá kapusta, čo všetko k tomu
patrí. A tak od nápadu k realizácii nebolo ďaleko. Rozhodli sme pripraviť
a uskutočniť NAKLADANIE KAPUSTY.
Nezabudnuteľný tak ostane deň, kedy sa v našej škole nakladala
kapusta. Všetko bolo naozaj – čistenie kapusty, cibule, strúhanie
kapusty na hoblíku, nakladanie do suda, pečenie zemiakových placiek
spojené so spevom a ochutnávaním surovej kapusty. Vieme, že
kapusta je bohatá na vitamíny, minerály a iné zdraviu prospešné látky.
Na kyslú kapustu budeme čakať isté obdobie a potom na VIANOCE
budú v škole kapustové hody. Samozrejme, že sme sa dôkladne
pripravili. Upravili sme aj prostredie, školskú chodbu sme premenili na
akúsi slovenskú "chyžu", ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli dobové
artefakty, misky, tkané koberce, záclonky, drevený riad... Folklórny

súbor z Drienova nám požičal aj kroje, aby sa mohli vystrojiť aj panie
učiteľky, pani školníčka sa vytiahla vlastným krojom a dotvorili spolu
atmosféru regionálneho dňa. Deti sa úžasne zapájali do všetkých
činností, napokon, pozrite si fotogalériu. Kapusta sa teda kvasí, veríme,
že sa vydarí. Ostáva rozdeliť služby, aby sme dozreli na čistenie a na
Vianoce mohli pripraviť kapustové hody. Pozývame Vás na ne už teraz!
Galériu si pozrite v školskom fotoalbume na webovom sídle našej školy.
Ďakujeme sponzorom, ktorí nám poskytli kapustu na nakladanie: p.
Gallovičovi z firmy Agroplus, dodávateľovi ŠJ, a rodine našich žiakov rodine Šarockej.

Červené stužky
Žiaci sa na hodinách výtvarnej výchovy nechali inšpirovať hlavnou
myšlienkou kampane a vytvorili pozdravy podľa pravidiel súťaže. Hoci
najkrajšie práce prekročili predpísaný formát, boli vystavené vo
vestibule školy na nástenke venovanej téme HIV/AIDS a Svetovému
dňu boja proti AIDS. Žiaci sa zúčastnili na prednáške o HIV/AIDS a boja
proti nim. Po prednáške zodpovedali na otázky kvízu o tejto téme. Ich
úlohou bolo osloviť ďalších minimálne štyroch priateľov či spolužiakov,
vyplniť s nimi kvíz a vysvetliť neznáme pojmy či skutočnosti. Kampaň
vyvrcholila 30. novembra. Sústredili sme sa na Svetový deň boja proti
AIDS – 1. decembra. Kampani Červené stužky bola venovaná i relácia
v školskom rozhlase. Poverení žiaci rozdávali vlastnoručne vyrobené
stužky spolužiakom a učiteľom a pokúsili sa vytvoriť symbol – červenú
stužku „naživo“. Všetky akcie sa stretli s dobrým ohlasom u žiakov a
pedagógov a môžeme konštatovať, že do aktivít sa zapojili všetci žiaci
5. – 9. ročníkov.

Ako sme piekli medovníky
Prežívame krásne obdobie, čas pred vianočnými sviatkami. Každý sa
snaží ich pripraviť čo najlepšie. Asi si ich nevieme ani predstaviť bez
sladkej dobroty – perníkov. Žiaci našej školy mali možnosť v spolupráci
s Klubom dôchodcov v Drienove priučiť sa ich výrobe. Pod vedením p.
Jozefa Jureka a ďalších členov klubu menšie i väčšie ruky dievčat i
chlapcov spracúvali cesto, pomocou formičiek vykrajovali rozličné tvary.
Najviac záujemcov bolo o zdobenie pomocou cukrovej polevy. Išlo im to
veľmi dobre. Aké by to bolo pečenie, ak by túto dobrotu neochutnali. Po
všetkých perníkoch na tanieri sa len tak zaprášilo. Pre všetky deti, ktoré
sa zúčastnili na tomto praktickom netradičnom vyučovaní, to malo
obrovský význam. Nielen skutočnosť, že videli, zažili výrobu perníkov a
sami sa na nej podieľali, ale silný rozmer má i spolupráca dvoch
generácií, ktorá v tom najlepšom zmysle iste ovplyvňuje nielen deti, ale
aj na babky a dedkov. Za tento zážitok môžeme poďakovať členom
klubu dôchodcov a osobitne p. Jozefovi Jurekovi. Spolupráca s ním
prináša pre naše deti stále nové skúsenosti. ĎAKUJEME.

Všetkým čitateľom pokojné sviatky, šťastné
vykročenie do roka 2013.

V mene starostu obce Ing. Jozefa Petra, poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov
obecného úradu a tvorcov týchto novín Vám Drienovský občasník praje krásne a pokojné
Vianoce, pevné zdravie a mnoho dôvodov na radosť v novom roku 2013.

