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Narcis – symbol nádeje

„Mojo drahe a stišicene drinovske rodaci...“
Z iniciatívy MO Matice Slovenskej sme si
16.mája pripomenuli smutnú udalosť, ktorá
zasiahla drienovskú pospolitosť pred rokom.
Vtedy odišiel z nášho sveta vzácny človek,
ktorý obohatil každého človeka, s ktorým sa vo
svojom
plodnom
živote
stretol.
Na
spomienkovej slávnosti sa najprv na obecnom
cintoríne pri mieste posledného odpočinku zišli
hostia z Prešova – PhDr. Ladislav Matisko –
predseda MO MS Prešov, PhDr. Žofia
Temkowitzova – podpredsedkyňa MO MS, Ing.
Anton Demeter – tajomník MO MS, Anton
Jurko – člen výboru, Mária Murdziková – členka
výboru MS v Martine, starosta našej obce,
poslanci, zástupcovia školy a občania obce,
ktorí poznali prácu a život vzácneho rodáka.
Spomienkový rámec stretnutia podporili aj
všetci rodinní príslušníci – hlavne sestra
s manželom, blízki rodinní priatelia – pán

Gromoš s manželkou, pán Pavlík a ďalší. Po
skončení spomienky sa z cintorína presunuli do
obecného domu, kde si svorne pospomínali na
zážitky a príhody, ktoré zanechal v ich mysliach
a hlavne srdciach rodák z našej obce – pán
Ing. Albín Korem. Ktorí ste ho poznali, venujte
mu v týchto dňoch krátku spomienku,
pripomeňte jeho tvorivý život mladším členom
v domácnostiach. Siahnite po jeho knihách,
čítajte a čerpajte z jeho slov – žiaľ, už len z
papiera. Začal som s jeho obľúbeným
pozdravom, s ktorým zdravil svojich rodákov.
Končím s prianím pre nás všetkých – kiežby
sme viedli taký plný a plodný život a milovali
svoju domovinu, jazyk a kultúru ako on. A aby
takéto stretnutia fungovali aj naďalej, pokiaľ
budú na svete ľudia, ktorý ho poznali.
Váš šéfredaktor

Spomienky na otca Doľáka
Pri príležitosti
nedožitého deväťdesiateho
výročia narodenia a blížiaceho sa desiateho
výročia smrti.
Pán farár Doľák boli osobnosť, ktorá sa
nezameniteľne vpísala do životov nás,
päťdesiatnikov. Mali vplyv aj na také sféry
života, kde by sme to nečakali. Učili nás
disciplíne, poriadku, estetickému vnímaniu
okolia, láske k čítaniu.
Spomínam si, že od nás od detstva vyžadovali
telesnú, ale aj duchovnú účasť na liturgiách
a iných pobožnostiach. Pri sakristii bola lavica,
kde sedeli Imrich Sosa, Ondrej Sosa, Jozef
Straka, Ondrej Dvorčák (od Torysy) a dávali
pozor na deti, ktoré sedeli na malých stoličkách
vpredu pod oltárom. Deti, ktoré vyrušovali, mali
najprv pohrozené prstom, no keď to nezabralo,

veru aj počas svätej omše boli vyťahané za uši.
Po omši mali napomenutie aj od pána farára
Doľáka v sakristii. Dospelí sa tiež snažili chovať
sa v chráme podľa zavedených pravidiel, inak
mohli očakávať zásah pána farára.
Počas hodín náboženstva na nás pán farár
vplývali, aby sme, keď máme cestu okolo
kostola, vošli dnu a venovali chvíľku modlitbe
k sviatosti oltárnej. A my sme to aj robili.
Nezabudnuteľné sú spomienky na májové
pobožnosti. Vtedy nám čítali zo zakázanej
a nedostupnej kresťanskej literatúry. Knihu mali
rozdelenú tak, aby nám ju na pokračovanie
celú prečítali. Každú časť ukončili tak, aby sme
boli zvedaví, čo bude ďalej. Pred alebo po
pobožnosti sme v máji, ale aj inokedy počas
roka chodili plieť trávu z kamenej cestičky

okolo kostola. Kvetinová a stromčeková
výsadba okolo fary a kostola, to bola na našej
dedine vlastne prvá škola okrasnej úpravy
okolia.
Za odmenu, ale aj pri rôznych iných
príležitostiach mali pán farár vo vreckách vždy
pripravené nejakú sladkosť pre deti, ale aj pre
starších.
Keď už boli v Haniske a prišli do Drienova na
návštevu, cestou na cintorín sa zastavili aj
u nás. Spomínali a rozprávali rozličné príhody,
medzi iným aj o našich Rómoch: „No ta co,
kedy še vam narodzel ten vaš Dežko?“ „Ta pan
farar, ta na zatopenu drinovsku panu Mariu.“
Boli to skutočne náš pán farár.
Terézia Sabolová-Šišková

Pán starosta, na slovíčko!
Prešli tri mesiace od Vašej informácie
v prvom tohtoročnom vydaní občasníka. Čo
sa za ten čas v Drienove udialo a čo nás
v blízkej budúcnosti čaká?
24. apríla sa konalo 3. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Poslanci schválili rozbor
hospodárenia a záverečný účet obce za rok
2006, čím sme uzavreli jednu kapitolu života
obce. Do nového funkčného obdobia zvolili
členov jednotlivých komisií, schválili výšku
poplatku
za
prenajímanie
spoločenskej
miestnosti v obecnom dome na rodinné
a spoločenské akcie, schválili dofinancovanie
výstavby viacúčelového športového ihriska
v prípade, že na tento účel bude pridelená
dotácia z verejných prostriedkov.
Teplá a suchá jar nám umožnila začať
s výstavbou šatní,
sociálnych
zariadení
a tribúny na futbalovom ihrisku, kde urobili kus
dobrej roboty naši občania v rámci aktivačnej
činnosti. Stavbu robíme svojpomocne, len

odborné
práce
budeme
zabezpečovať
dodávateľským spôsobom. Máme hotové
obvodové múry, betónový veniec, na ktorý
v týchto dňoch navarujeme oceľové profily
stropu. Do zimy chceme hrubú stavbu
prízemia dokončiť.
Urobili sme obrubníky a podkladové vrstvy
chodníka na Košickej ulici. Chceme takým
istým spôsobom predĺžiť chodník na Žižkovej
ulici od kruhového objazdu po Krátku ulicu.
Dokončíme opravu pamätníka a celkovú
úpravu parku v centre obce. Popri údržbe
zatrávnených plôch a čisteniu verejných
priestranstiev chceme opraviť chodník na ulici
Osloboditeľov, ktorý je v zlom stave.
Dodávateľským spôsobom zabezpečujeme
napojenie obecného domu, školy, telocvične,
obecného
úradu,
nákupného
strediska
a bytoviek na čističku odpadových vôd a jej
celkovú dostavbu tak, aby sme ju mohli
skolaudovať ešte tohto roku.

Suché počasie spôsobilo, že máme
v studniach málo vody, niekto ju už nemá
vôbec. Budeme mať vodovod?
Podľa
vyjadrenia
Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti najneskôr v auguste
t.r. chcú skolaudovať vodojem a rozpracovanú
vetvu vodovodu (ul. Osloboditeľov a centrum
obce). My pripravujeme napojenie všetkých
obecných budov, Jednota SD napojenie
nákupného strediska.
Chcem aj touto cestou vyzvať občanov, aby si
včas pripravili projekty na vodovodné prípojky.
Na obecnom úrade sú k dispozícii „Návrhy
zmlúv o budúcej zmluve“, ktoré si môžu
občania vyzdvihnúť, alebo priamo podpísať.
Tieto zmluvy sa uzatvárajú so všetkými
občanmi obce, ktorí chcú vodovodnú prípojku
(nielen na ulici Osloboditeľov). Bližšie
informácie Vám dajú pracovníci obecného
úradu, alebo priamo pracovníci VVS - závod
Prešov.
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Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 62, Štátna škola, zapísané
v roku 1935
Po ukončení svetovej války oslobodia
sa i tunajší občania, r. 1918 príde
škola do rúk Slovákom. Na založenej
slovenskej šk. starí učitelia zostali
(sľub vernosti Čsl. rep.). Cirkev o školu
málo pečovala, dostala 3-krát vládne
napomenutie,
keď
nevykonala
zákonným predpísaným podmienkam,
stratila právo verejnosti (ráz školy) na
vydržovanie. Na jej miesto bola
zriadená troj-triedna štát. ľud. škola.
dňa 1. sept. 1930. Št. školu
odhlasovala rkat. školská stolica keď
predseda škol. stolice dek. J. Keczer
na školskom zasadnutí uznal, že ľud
iné východisko nemá len oddať školu
štátu,
to
odhlasovalo
i obecné
zastupiteľstvo. To vyzeralo tak, že vec
bude vybavená celkom spokojne
a hladko, ale nestalo sa tak, nastal
tuhý boj. Niektorí nezodpovední
mladíci súc naštvaní, tajne začali
rozšírovať nemožné reči. Štátna škola

pre ľud je veľké nešťastie.. Tám sa
náboženstvo nebude vyučovať. To
všetko vraj zapričinili učitelia, lebo oni
chceli štátnu školu. Aby pomery sa
ešte lepšie popletly, biskupský úrad
nariadil bývalú rkat. školu zavrieť
a učiteľom byty vypovedal zostali sme
bez všetkého skoro na ulici, áno
i s 200 škol deťmi. Bolo treba pre štát.
ľudovú školu zaobstarať dočasné
miestnosti lavice atď. Pomohol obci
pán inšpektor Hrnčiar, ktorý vypožičal
zdarma stoly, tabule a 40 lavíc. Ďalej
tiež zdarma dal do užívania svoje dlhé
lavice p. Bergsmann, hostinský. Potom
keď ľud videl, že bol len nahuckaný,
lebo o deti je lepšie postarané,
náboženstvo
v štátnej
škole
sa
vyučuje, uspokojil sa a ľutoval svoj
nerozvážny
čin.
Musím
tu
poznamenať, že len nepatrná malú
čiastka robila nepríjemnosti, väčšina to
zatracovala..(Nasleduje
odpis
zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva
obce Drienov, v ktorých pojednávali
o zriadení štátnej ľudovej školy).

Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Keď som bol v takom správnom pubertálnom veku, napodiv som sa rád
zúčastňoval takej viac-menej rodinnej tradičnej činnosti. Niektoré dni
(najčastejšie asi v zime) sme sa schádzali my, chlapi, u strýka, mastili sme
karty, a čo dospelí, zapíjali výhry aj prehry nejakým tým alkomokom. Do
spoločnosti patrili aj chlapi troch generácií od susedov. Mladší hrali s nami karty
a ten najstarší – dedko, bol len do počtu, lebo ho zvyklo viac trápiť, čo je vo
fľaši, ako to, kto a čím je na ťahu. Raz sa takto kdesi zdržal a prišiel už poriadne
„rozbehnutý“, až keď bolo ríbezľového vína už len na dne. Naliali mu, neviem, či
trocha aj nezriedili, aby mal do pohára, ale voľajako sa mu málilo a stále
provokoval, že sedí nasucho a že „ten gazda dajaki skupi“ a pod. Chvíľu ho
všetci ignorovali, ale keď už bol otravný, rozhodli sa najväčší srandisti z partie,
že ho umlčia a zároveň potrestajú. Jeden z domácich zobral horčičák, odkryl
v kuchyni sud z vykysnutou kapustou a nabral „jušky“. Ešte vylovil plávajúce
rezance kapusty, a už vitamínom C oplývajúce vínko ponúkal dzedovi. Tomu sa
už od únavy pomaly začali zatvárať viečka, ale pohár v ruke ho prebral k životu,
na ex ho prelial dolu vyprahnutým hrdlom a vyriekol vetu, ktorú sme neraz
citovali (zo slušnosti neuverejňujem v plnom znení): „ Bodaj vas ............ skaral.
Ta toto je dobre vino, ta teho sce mi mali i pervej naľac!“

Beh Drienovom - deti si zabehali
V predvečer 8. mája sme sa znovu zišli na pravidelnej akcii, ktorú pripravujú
členovia kultúrnej komisie pre športovo naladené deti. Zvolili sme zmenu
prostredia – bežalo sa v areáli futbalového štadióna, kde boli vytýčené štyri trate
pre jednotlivé bežecké kategórie. Objednané počasie vyšlo na jednotku, väčšina
prihlásených detí si našla cestu na ihrisko, odmeny boli pripravené a pitný režim
zabezpečený. A ako dobehli naši mladí športovci? Nasleduje stručný prehľad
výsledkov v jednotlivých kategóriach :
1.-2. roč. Žiaci
1. Kočan Viliam, 2. Korem Filip, 3. Jacko Adam
Žiačky
1. Jacková Šárka, 2. Šechná Aurélia, 3. Laura Rybcsová
3.-4. roč.
1. Straka Marek, 2. Jacko Filip, 3. Chylák Tomáš
1. Semančíková Eva, 2.Harvanová Soňa, Domaničová
Deána,3. Sabolová Soňa
5.-6. roč.
1. Korem Jakub, 2. Straka Michal, 3. Kolenič Martin
1. Mrúzová Miroslava, 2. Cmúrová Veronika, Matejová
Veronika, 3. Semančíková Andrea
7.-8. roč.
1. Tomečko Dominik, 2. Straka Matúš, 3. Sokol Tomáš
1. Fialková Silvia, 2. Sabolová Martina 3. Kostelníková
Ľudmila
Fotografický materiál z akcie je vystavený na obecnej internetovej stránke.
Pochvala patrí všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí dobehli do cieľa. Mnohí
dopadli s nasadením života za cieľovú pásku. A verte tomu, že i pri dĺžke
jednotlivých trás boli „dobehy“ detí veľmi tesné. Cieľová kamera mala problém
v rozhodovaní, kto bol pred kým. Na budúci rok musíme postaviť viac rozhodcov
do cieľa, aby stíhali sledovať umiestnenia jednotlivých žiakov. Niektorí rodičia
mali námietky voči dĺžke trate, keď videli „trpieť“ svoje ratolesti na trati. Volíme
dlhšie trate preto, aby sme ich prinútili k spolupráci na trati, rozloženiu síl
a individuálnemu finišu do cieľa. Už teraz rozmýšľame nad novou trasou, ktorá
by viedla ulicami našej obce. Vítame dobré námety a nápady. Takže do videnia
o rok, na ďalšom ročníku tradičného behu.
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Medzi nami vítame nových občiankov:
14.04.
Katarína Šoltisová Osloboditeľov 79
23.04.
Dominik Dlabaj
Partrizánska 8
Sobáše:
21.04.
Radoslav Kosyk
a Jana Ferková

Košice, Ovručská 3
Drienov, Mlynská 36

21.04.

Jaroslav Gábor
Vtáčkovce 52
a Marika Balogová Drienov, Pod Dvorom 23

28.04.

Tomáš Mihok
a Katarína Čarnogurská

Drienov, Kvetná 77
Drienov, Kvetná 6

28.04.

Mgr. Pavol Sosa
a Mgr. Kristína Gurbaľová

Drienov, Tehelná 6
Košice-Sídl. KVP

05.05.

Mgr. Dušan Tarčák
a Mgr. Jana Janičová

Tvrdošín-Medvedzie
Drienov, Mlynská 3

Navždy sme sa rozlúčili:
08.04.
František Arvay
29.04.
Žofia Petrová

Letná 5
Kvetná 47

70-ročný
65-ročná

Bavíme sa s občasníkom
Žena umýva podlahu, muž
sedí v kresle a číta si
noviny. Žena hovorí:
- Zdvihni si nohy, nech
môžem utrieť podlahu.
- To už bez mojej pomoci
nevieš ani len podlahu
umyť?
Muž hovorí žene:
- Ja som sa oženil dobre.
Nemôžem za to, že ty si sa
zle vydala.
-Ja si myslím, že ľudia by
mali chodiť bosí. Je to oveľa
zdravšie. Napríklad ja, keď
sa ráno zobudím obutý, tak
ma bolí hlava celý deň.
Zazvoní chlap u susedov:
- Dobrý deň, minul sa mi
doma rum. Tak sa chcem
spýtať, či je tá porucha v
celom baraku.
Opitý
chlap
ohmatáva
dookola betónový pilier a
keď ho už asi tretíkrát obíde,
zastane a s nešťastím v
hlase zvolá:
- Ježišmária, veď ja som
zamurovaný!
V divadle sedí muž tak, že
má nohy na rade pred ním a
ruky
má
roztiahnuté
naširoko vedľa seba. Keď to
uvidela organizátorka, hneď
sa na neho osopila:
- Čo to má znamenať? Ako
to sedíte? Veď ste v divadle!
Odkiaľ ste prišli?
Muž tichým, chrapľavým
hlasom hovorí:
- Chrrr ... z ... balkóna.
Na štadióne:
- 20000 ľudí, 22 hráčov, 3

rozhodcovia, 2 tréneri a ten
vták sa musel vy…ť rovno
na mňa!
Aké
je
životné
motto
anorektika?
Nikdy nejesť na lačno.
Chlapík letí na zájazd
malými aerolíniami. Letuška
sa ho pýta:
- Chceli by ste večeru?
- A aký máte vyber?
- Áno alebo nie.
Pán v obchode si skúša
nohavice.
Predavačka: - Tie nohavice
vám sedia ako uliate.
Zákazník: - Čo ja viem...
Trochu ma tlačia pod
pazuchami.
Do
obchodu
príde
korpulentná pani a vraví
predavačovi:
- Rada by som videla nejaké
plavky, čo by mi pristali.
- Aj ja, odvetí predavač.
V reštaurácii:
- Je tá vaša slimačia paštéta
naozaj zo slimákov?
- Áno.
- A skutočne iba zo
slimákov?
- No, keď sa už tak pýtate,
pravdupovediac miešame k
tomu aj trochu bravčoviny.
- A koľko?
- Pol na pol, jeden slimák
jedno prasa.
Blázon svieti baterkou pod
posteľou a druhý sa ho pýta:
"Čo robíš?"
"Ale, pozerám či som dobre
zhasol."
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V deň matiek
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Ženy ženám

To ona – Matka
S láskou ťa počala, pod srdcom nosila,
detský plač začula... Ach radosť to veľká...
To ona – Matka...
Nad kolískou stála, líčka ti hladila,
o zdravie, o šťastie nebesá prosila.
Vždy vrúcna, modlitba krátka...
To ona – Matka...
Kučery česala, rúčku ti stískala,
do škôlky vodila.
Pozerá dedko... pozerá babka...
Tak pyšne kráčala!
To ona – Matka...
Potom „veľkú školu“ s tebou navštívila,
do prvej A triedy zápis urobila.
Pani učiteľke do výchovy dala.
Budeš sa učiť – bodka! (Nežne povedala...)
To ona – Matka...
A písmenká do slov, do viet ukladala,
Do trasľavej ruky pero ti vtískala.
A dva plus dva rátať ťa učila.
Prešla trpezlivosť, neraz prišla hádka. (To len tak...)
To ona – Matka...
Prišla žiacka knižka, v nej známky na podpis.
Tie lepšie - pred ockom – veľmi vychválila,
tie horšie – s úsmevom – prosto utajila.
Ona to vedela... skrátka,
to ona – Matka...
Boli prvé lásky, úspechy, nezdary.
Nie všetko v živote celkom sa vydarí...
O všetkom vedela, vždy pri tebe stála.
Rozdala sa celá, celučičká, všetka...
Vrúcne milujúca.
To ona – Matka
Roky ulietali, vrásky pribúdali.
Po nociach nespala, ružanček žmolila.
Príde.. nepríde..., či vrzgnú vrátka...
Čakala... čakala...
To ona – matka
Pri kríži dnes stojím a pýtať sa bojím,
Čo všetko splatené, či dlžoba veľká...
Viem, že mi odpustí, ako vždy, už neraz...
Bo ona svätica – vždy útecha sladká!
„Tu v pokoji spočíva“
Ona – tvoja matka...

Šn

Nátierky,
mliečne
výrobky,
„šaláty“,
bilinkové čaje s ochutnávkou sa nieslo v
týždni „Zdravá výživa“
(Ďalšie fotografie zo života v MŠ nájdete na
internetovej stránke www.drienov.sk)

Bez urážky a s pochopením prijmite, prosím, páni nadpis tohto článku. Ale naozaj to boli
členky drienovskej Únie žien, ktoré iniciovali a zorganizovali posedenie žien - matiek pri
príležitosti Dňa matiek v nedeľu 13. mája. Samotné mamičky sa na ňom aj finančne
podieľali. A ženy – mamky zo základnej školy pripravili s deťmi pekný a milý program,
ktorý oslovil srdcia mamičiek. Patrí im vďaka za vynaložené úsilie a vzácny nedeľný čas,
ktorý obetovali iným mamičkám. Pochvalu a poďakovanie si zaslúžia aj naše krásne,
šikovné a smelé deti. Pánov pri tejto udalosti z pozície starostu obce reprezentoval Ing.
Petro. Jeho úprimné slová, kvet (a bozk) určite potešili každú prítomnú ženu.
Po krátkej oficiálnej časti prišiel na rad guláš a iné drobné občerstvenie. Komu do tanca,
komu na počúvanie potom hrala naša rómska (aj keď oni sami si pokojne hovoria
cigánska) kapela. Temperamentné rytmy vôbec nerušili ženy v debatách a bolo vidno, že
im dobre padlo malé vybočenie zo všednosti.
Všetci, ženy, či muži, sme boli, a pokiaľ nám mamičky žijú, tak stále aj sme ich deťmi. To,
že im ďakujeme za svoj život, nie je fráza. Vzťah medzi matkou a dieťaťom je taký dôležitý
a vzácny, žeby sme si ho mali navzájom pestovať a užívať si ho, kým na to máme
príležitosť. Jeden deň v roku spoločnosť vyčlenila matkám, aby sme si pripomenuli ich
nezastupiteľné miesto; v Drienove sme im poskytli trocha oddychu a zábavy. Našu
pozornosť a lásku si však zaslúžia každý deň.

NARCIS – SYMBOL NÁDEJE
Jar je ročné obdobie, ktoré
prináša radosť, svetlo, teplo
a najmä chuť do života.
S prebúdzaním sa jarnej
prírody a jej všetkých krás sa
prebúdza
aj
v ľudských
srdciach cit ľudskosti, cit
a ochota pomáhať blízkym, známym ale
predovšetkým chorým. Takýto cit ľudskosti
sme sa usilovali prebudiť aj v našich deťoch
a rodičoch našich detí aktivitou Narcis ako
symbol nádeje. Uskutočnila sa 13.apríla
2007 na Deň narcisov.
Už celý týždeň predtým učiteľky spolu
s deťmi vyrábali papierové žlté a biele
narcisy.
V takýchto spoločných chvíľach sme sa
s deťmi rozprávali o zdravých a chorých
deťoch.
Na obrázkoch sme porovnávali ktoré deti sú
smutné a ktoré veselé. Deti vyjadrovali
pocity, čo cítia, keď vidia dieťatko plakať,
zisťovali príčinu plaču. Vysvetlili sme im, že
choroby sú rôzne, niektoré trvajú krátko, ale
sú aj také, ktoré sa liečia veľmi dlho a ich
liečba stojí veľa peňazí.
Vysvetlili sme im, že práve zakúpením tohto
kvietka môžu oni aj ich rodičia prispieť
k vyliečeniu detičiek, ktoré sú veľmi dlho
choré.

Druhého apríla sme v priestoroch našej
materskej škole vyčarovali improvizovanú
záhradku kde vyrástlo niekoľko nádherných
papierových narcisov. Plagát nad záhradkou
tiež agitoval rodičov k tejto humánnej
aktivite.
Narcisy sa zo záhradky míňali a trhali
a pokladnička sa napĺňala. Rodičia a starí
rodičia prispievali rôznym peňažným darom,
našla sa aj jedna vzácna stará mama, ktorá
prispela sumou 500 Sk . Všetkým, ktorí sa
k tomuto dňu nestavali ľahostajne patrí
veľké ďakujeme, za tých, ktorí to najviac
potrebujú. Deti si v tento deň spolu
s učiteľkami a tetou školníčkou pripli žltý
narcis na hruď a vyjadrovali tak spoluúčasť
a ochotu pomáhať.
Touto humánnou aktivitou sme prispeli na
boj
proti
jednému
z najzákernejších
ochorení, proti rakovine. Sumu 900 Sk sme
zaslali na účet Ligy proti rakovine.
Pevne veríme, že peniaze použijú na
uzdravovacie
programy
určené
onkologickým pacientom. Veď všetkým nám
je jasné, že len zdravý človek môže
pracovať, tvoriť a šťastne žiť.
Len zdravé dieťa vníma okolo seba svet
a jeho krásu.
Riad. MŠ: A. Hnatová
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Zo Základnej školy v Drienove
Deň narcisov – ako to bolo
Škola nie je len
o vedomostiach.
Škola
je
aj
živote, o ľuďoch,
o ich vzťahoch...
Takto
sme
začínali článok
v ostatnom čísle
Občasníka,
ktorým
sme
čitateľov
informovali
o zapojení
Drienova do 11.
ročníka projektu
verejnej
finančnej zbierky
Deň narcisov. Aktivita základnej školy v spolupráci s Úniou žien
Slovenska v Drienove i materskou školou sa uskutočnila 13. apríla.
Žiaci - dobrovoľníci zbierali dobrovoľné finančné príspevky v našej obci
od darcov a sympatizantov Ligy proti rakovine. Dobrovoľníci boli
označení identifikátormi, príspevky zbierali do originálnych modrých
pokladničiek označených žltým narcisom, logom a názvom zbierky.
V prvej fáze príprav sme potrebovali zostaviť dobrovoľnícke tímy. Milo
nás prekvapil záujem našich žiakov zúčastniť sa na tomto projekte (v
čase organizovania žiaci ešte netušili, že budú uvoľnení aj
z vyučovania). Záujem prevyšoval potrebu, a tak sa do tímov napokon
dostali žiaci najvyšších ročníkov – 9. a 8. Dospelé dobrovoľníčky
„dodala“ miestna organizácia žien. Zostavili sme teda tri skupiny: prvá
pracovala pod vedením p. Humeňajovej, členmi boli dve Veroniky Červenická a Fogarašová, mužskú časť tímu reprezentoval Paťo
Murajda. Druhú skupinu viedla p. Sokolová, neskôr p. Pihuličová,
členmi boli naši ôsmaci: Paťa Fecková, Lucia Fialková a Filip Krišš.
Tretia skupina patrila p. Sepešiovej, tu boli členmi Stanka Jurková,
Natália Kuchárová a Lukáš Jurko. Počasie celkom vyšlo, nebolo síce
práve najteplejšie, ale nálada bola výborná.
Ráno všetky tri tímy operovali pred školou a na hlavnej autobusovej
zastávke, neskôr sa rozišli i po jednotlivých uliciach. Ústretovosť
mnohých Drienovčanov, našich bývalých žiakov i súčasných detí bola
príjemným poznaním. Dvadsaťkorunáčky, no i vyššie bankovky menili
svojich veľkých i malých majiteľov a stávali sa poslami nádeje, že ČLOVEK
EŠTE NEVYHYNUL.
Veríme, že sa Drienov nenechá zahanbiť, takto sme končili svoj
príspevok. Nuž, nedali sme sa. Priznám sa, keď sme do projektu
vstupovali s objednávkou 400 ks narcisov, mali sme trošku obavy, či to
zvládneme. Dokázali sme to - spolu! Ako sme sa dozvedeli, dokonca
sa ani na všetkých neušlo. Všetky tri tímy boli úžasné, o čom svedčia aj
získané príspevky: 1. tím – cca 3 200,- Sk, 2. tím – cca 3 600,- Sk a 3.
tím – fantastických cca 4 900,- Sk. Výstupná suma, ktorú sme
vyzbierali, spolu s príspevkom MŠ predstavovala 12 650,- Sk.
Úprimne ďakujeme všetkým účastníkom a prispievateľom. Verím, že
o rok sa opäť stretneme, hádam v ešte lepšej organizácii či smelších
plánoch. (foto: www.zsdrienov.edupage.org)
B. Boboková

Súťažíme, poznávame, chránime
Technické minimum
7. mája sme sa zúčastnili na súťaži, ktorá je zameraná na oblasť
pracovného vyučovania a prírodovedy. Súťaž vedomostí i zručností
usporiadalo Centrum voľného času v Prešove. Našu školu
reprezentovali traja žiaci štvrtého ročníka, ktorí súťažili so svojimi
rovesníkmi v presnom meraní, strihaní i lepení, teda technických
zručnostiach. Logické myslenie, vedomosti z prírodovedy a trošku aj
z matematiky preveril zasa náročný test. Pozorovací talent si štvrtáci
otestovali v poslednej úlohe. Všetky úlohy boli bodované. Najviac bodov
za naše družstvo získala Lenka Sabolová, ktorá v konkurencii skončila
na peknom deviatom mieste.
Týždeň pre zem
Krúžok Poznávanie prírody sa zapojil do ekosúťaže s názvom Týždeň
pre zem, ktorú každoročne organizuje združenie Strom života. Témou
tohtoročnej súťaže boli vtáky. Členovia krúžku po tri týždne pracovali na
10-tich rôznych úlohách, 4 pracovných listoch a náročnom ekoteste.
V rámci súťaže vyrobili vtáčiu búdku, pripravili informačný plagát,
prečítali rozprávkovú knihu, preštudovali mnohé encyklopédie a náučné
knihy či pracovali s internetom. Súčasťou prác bolo aj pozorovanie
vtákov vo voľnej prírode. Všetky činnosti museli byť písomne aj

fotograficky zdokumentované. Všetky deti pacovali
a nadšením. Všetci dúfame, že vyhráme ekozájazd.

s chuťou

Matematika súťažne
Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili na viacerých
matematických súťažiach. Po príprave našich žiakov najprv preverilo
školské kolo, úspešní jednotlivci potom školu reprezentovali aj na
okresných kolách matematických súťaží - olympiády a Pytagoriády.
Na olympiáde nás reprezentovali Paťa Fecková – 8. ročník, Števo
Marcin – 8. ročník a na Pytagoriáde Ľudka Kostelníková – 8. ročník.
Na medzinárodnej súťaži Klokan sa zúčastnili 10 žiaci 2. - 9. ročníka.
Piati žiaci získali certifikát úspešných riešiteľov: Lenka Sabolová – 4.
ročník; Daniela Tomčová – 5. ročník; Štefan Marcin – 8. ročník; Patrícia
Fecková – 8. ročník; Annamária Sabolová – 9. ročník. Blahoželáme!
Mladý zdravotník
Dňa 3. 5. sme sa zúčastnili na zdravotníckej súťaži v Prešove – Hliadka
mladých zdravotníkov, na ktorej bolo aj mnoho iných škôl. Vďaka
usilovnej príprave, nás deviatakov, sme na súťaži obstali veľmi dobre,
skončili sme na 8. mieste Hoci umiestnenie nebolo medailové, sme
spokojní s úspechom. Skúsenosti, ktoré získavame na takýchto
súťažiach, nám v budúcnosti môžu pomôcť zachrániť niekomu život.
Futbalom k zdraviu
V prvom kole futbalového turnaja žiakov COCA-COLA POHÁR boli naši
reprezentanti úspešní. Svoju skupinu po výsledkoch Drienov – Š.
Bohdanovce A 3:0, Drienov – Š. Bohdanovce B 3:2, Drienov –
Lemešany 2:1 vyhrali a v ďalšom kole sa so svojimi súpermi (Široké,
Spišské Podhradie, Prešov) stretnú 16. 5. na pôde ZŠ v Širokom.
V obvodovom kole v malom futbale svorne mladší i starší žiaci skončili
na štvrtom mieste.
Prvé kolo futbalového turnaja dievčat skončilo pre naše futbalistky
ziskom prvého miesta po výsledkoch Drienov – Petrovany 1:1, Drienov
– Lemešany 8:1, Petrovany – Lemešany 3:1. Školu reprezentovali: J.
Balogová, K. Balogová, M. Balogová, L. Fialková, Z. Gavrunová, A.
Kucková, M. Ladičová, D. Mitriková, M. Mruzová, M. Sabolová, V.
Valancová a L. Valečková. 14. mája sa uskutočnilo okresné kolo, kde
sme získali celkovo 6. miesto po výsledkoch Drienov – Petrovany 0:0,
Drienov – Široké 0:1, Drienov – Májové námestie 0:2.
zš

Informujeme
Zodpovednosť, zdravie, šťastie
V mesiaci máj sme pre starších žiakov pripravili besedu
s psychologičkou p. Žabeckou o problematike zodpovedného prístupu
k sebe, k svojmu telu, k svojmu životu. Aktuálna problematika v sebe
zahŕňa nejednu podstatnú otázku či problém, na ktoré treba mladých
ľudí včas a zodpovedne pripraviť. V tejto oblasti má svoje miesto rodina
i škola.
Naši žiaci mali možnosť získať informácie o rizikách nezodpovedného,
riskantného sexuálneho správania, o tom, aké je dôležité uvedomiť si
vlastnú hodnotu a ako si vytvoriť optimálne podmienky na zdravé
a šťastné rodičovstvo. Beseda sa stretla s úspechom, p. psychologička
nám prisľúbila svoju návštevu aj na budúci školský rok.
Pozývame
31. mája, v predvečer MDD, pripravujeme DEŇ RODINY. Podujatie
začne o 16.00 na školskom dvore. Deň rodiny organizujeme
v spolupráci s obecným úradom, nebude chýbať starostovský guľáš,
opekanie, hry, súťaže a zábava. Srdečne pozývame všetkých, aby
strávili pekné popoludnie so svojimi deťmi. V prípade nepriaznivého
počasia podujatie presunieme na iný termín, informácie prinesieme
prostredníctvom obecného rozhlasu.
rš

Ďakujeme
Ďakujeme všetkým,
ktorí využili možnosť darovať 2% svojich daní
rodičovskému združeniu pri našej škole.

Vaše deti

