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Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne

V kronike našej obce existuje na strane 94
zápis z roku 1938, ktorým sa zaznamenáva,

že „ ...v jubilejnom roku 20. výročia trvania
nášho štátu bol vystavený pomník padlým. Na
pomníku je umiestnená tabuľa s menami tých,
ktorí hrdinne padli za vlasť a slobodu. Pomník
mal byť odhalený 28. okt. v rámci jubilejných
osláv, ale ostré vystúpenie Hitlera vodcu
nemeckého národa zmarilo aj naše jubilejné
oslavy. Tento pomník nám darovali legionári
mesta Tábor (Čechy). Pomník zadovážil p.
notár Válek (Čech). Je postavený na prostred
dediny. Mená vyryl kamenár Čajka.“
Kronikár v tom čase netušil, že spomínaná
tabuľka nebude stačiť, že bude ďalšia strašná
svetová vojna, v ktorej padnú ďalší mladí
Drienovčania.
Prečítajte si na pomníku mená
nebohých vojakov, z ktorých možno mnohí
nemajú ani svoj hrob a ich pozostalí nemali
kam položiť kvietok a zapáliť sviečku na ich
pamiatku. Ich mená sú však vyryté na tomto
našom pamätníku. Možno na ňom po rokoch,
v deň Pamiatky zosnulých, zasvieti plamienok
sviečky na znak toho, že nezabúdame, že za
nás položili svoje mladé životy.

Pán starosta, na vetičku!
Pán starosta, už pár týždňov ubehlo od
posledného „slovíčka“ a občania sa znovu
vyzvedajú čo je nového v obci. Na schôdze
sa im nechce, alebo nemajú čas, tak aspoň
takýmto spôsobom im podáme čerstvé
informácie. Takže čo je nového v prestavbe
starého kina?
Prízemie
budovy
je
dokončené
a skolaudované Zrekonštruovaný priestor už
slúži rôznym spoločenským akciám. Po
prvýkrát v tomto priestore sa uskutočnia voľby
do VÚC 26.11.2005. Súčasťou prízemia je
nová kuchyňa vybavená technologickým
zariadením. Jej riadne užívanie bude možné
až po vyriešení zásobovania kuchyne vodou.
Veľa práce bolo urobenej na vybudovaní novej
strechy, kde bolo treba zabezpečiť, aby
nedošlo k poškodeniu prízemia dažďami. Len
pred niekoľkými dňami na celé nadzemné
podlažie boli namontované okná. Vo vnútri
nadzemného podlažia sa budujú priečky
a postupne
bude
zhotovená
elektrická
inštalácia, kúrenie, rozvod vody a zateplenie
stropu.
V príprave
je
zabezpečenie
kuchynského výťahu. Veľa dobrej roboty
okrem dodávateľských firiem vykonali naši
aktivační
pracovníci
z radov
dlhodobo
nezamestnaných občanov obce. Okrem
technickej náročnosti prác na stavbe, ich
priebeh ale aj rýchlosť je ovplyvnená
finančnými prostriedkami. Všetky práce
a dodávky na stavbe sú financované výlučne
z peňazí obce a tých v žiadnej obci nie je dosť.
Sú obce, ktoré pre nedostatok peňazí sú

nútené obmedzovať svoje rozvojové aktivity,
ale aj napríklad časť prevádzky osvetlenia
obce a iné nepríjemnosti. Napriek finančným
problémom práce nezastavujeme a plynule
pokračujeme v prácach podľa technologického
postupu. Cieľom je čím skôr sprevádzkovať aj
druhé nadzemné podlažie. Možnosť využitia
prvého podlažia vidím vo využití školskou
jedálňou.
Ako sa napĺňa Váš sen, Vaša vízia
kruhového objazdu na „veľkej križovatke“?
V tomto kalendárnom roku sa ešte nestala
(nezakríknime to) na tomto mieste žiadna
nehoda, ako pravidelne v predošlých
rokoch.
Môj sen vybudovať malú kruhovú križovatku
závisí od toho, ako ústretovo jej výstavbu bude
presadzovať Prešovský samosprávny kraj, do
ktorého pôsobnosti patria cesty II. a III. triedy.
K dnešnému
dňu
je
vydané
územné
rozhodnutie
a vypracovaný
projekt
pre
stavebné konanie. Príprava stavby prebieha
tak, aby poslanci VÚC mohli prerokovať
a verím, že aj schváliť zaradenie stavby do
investičného plánu na rok 2006. Z iniciatívy
poslancov sme do telesa cesty osadili oceľovú
chráničku pre verejné osvetleniu križovatky
a ponúkli pozemok pod budúcou križovatkou
do majetku PSK. Obec v budúcom roku začne
s výstavbou
chodníkov
patriacich
ku
križovatke.

Európsky deň
rodičov a škôl
Milí rodičia a priatelia školy,
srdečne Vás pozývame na návštevu našej
školy pri príležitosti Európskeho dňa
rodičov a škôl dňa 27. októbra 2005 od
9.00 hod.
Priestory školy budú sprístupnené
všetkým záujemcom, ktorí sa chcú stať
účastníkmi dňa otvorených dverí i rôznych
sprievodných aktivít, ktoré sme pre Vás
pripravili.
Program
9.00-10.00
otvorená škola – prehliadka školy;
10.00-12.00
strelecký miniturnaj,
moderné účesy „majstra – deviataka“
Jakuba Pišteja,
minikurzy práce s počítačom pre rodičov a
priateľov školy;
12.00-13.00
obedňajšia prestávka;
13.00-14.00
ukážka činností zásahovej jednotky,
profesionáli v akcii – „kukláči“ zasahujú;
14.00-15.30
bojujeme s požiarom – ukážky šikovnosti
práce miestnych hasičov;
Počas celého dňa sa v priestoroch
„nového kina″ môžete zúčastniť na
vernisáži, výstave umeleckých výtvarných
diel prešovského akademického maliara.
Počúvajte rozhlas, pripravujeme aj
vrtuľníkové prekvapenie
Spolu s našimi žiakmi sa tešíme na Vašu
návštevu.
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Z Pamätnej knihy obce Drienov
Strana 45, Hasičstvo
Hasičstvo bolo pred valkou vo valke, povieme, neuniformované. Po valke
p. notár Mikóš 1923 drienovské hasičstvo reorganizoval, jeho prvým
veliteľom bol udatný občan Andrej Gabana. Od 1924 r. je v obci zriaden7
dobrovoľný hasičský sbor, ktorého veliteľom sa stal Jozef Gromoš. Od
1933 r. veliteľom sboru je Juraj Sepeši. Sbor má uspokojivú ručnú
štvorkolesovú striekačku, ktorá bola kúpená v roku 1898. Je umiestnená
v drevenej hasičskej búde. Obec mieni vybudovať hasičskú strážnicu na
vyšnom konci neďaleko mostu. Plán už vypracoval Ján Sepeši murarský
majster v Drienove. So stavbou má byť hotový do mája 1936 v cene
13.500 Kč. Členovia hasičského sboru cvičievajú v letných mesiacoch,
obyčajne v nedeľu ráno.
Požiare
V miestnej obci horelo niekoľko ráz. V roku 1846 ľahla popolom obec od
Havrilovej, Uhanič, až po Jarok. Oheň vznikol z neopatrnosti. 1855
vypukol požiar u Jána Brecku, požiar zavinili chlapci. Požiarom padol
celý nižni konec, tento požiar tak rychle sa rozšíroval, že Anne Sokolovej
ruky popálil, ktorá plátno chcela zachrániť čo bolo sušené na „blihu“
dručkách. 1870-tom vypukol požiar založený želiarmi u Jozefa Petru,
ktorý bol lokalizovaný, udusený na brehu u Ivana. 1883 okolo 12 hod.
vypukol nebezpečný požiar, tento požiar zapričinila gazdyňa, požiarom
padly domy až po Rotha. 17. sept. 1887 vynikol oheň u Andreja Sosa,
pričina požiaru bola hriata pálenka. Toto bol jedon z najväčších požiarov,
požiaru napomáhal veľký vietor , obec striekačky nemala, plač a kvilenie
ozyvalo sa po dedine, oheň bol zastavený pri terajšom ruskom kostole.
Jarek horel 1895-tom, oheň vipukol od Juraja Olejníka, u Šarockého bol
zdolaný. Oheň zapričinila žena, ktorá pekla „pasky“ kolače. Začiatkom
sept. 1930-tom shorel p. statkárov stoh, oheň založili malé deti.

Miniatúrky zo života

Stalo sa nestalo v Drienove
„Ďoďku, som ci povedala, žeby ši sebe poodkladal tote
hračky! Tu mi zavadzaju pod nohami.“
Po chvíli : „ Ešče furt su po žemi? Idzem pozamitac scinku.
Ket pridzem, že budu odložene v ladičke, bo dostaneš
viprask!“
Po ďalšej chvíli: „Ďoďu! Ci hutorim ostatni ras, ket ich
nesprataš pokeľ dam kurom, ta ci tote hrački
spalim
v šparhece!“
Po návrate z dvora: „Ďoďku, co tam robiš pri tim pecu?
Chceš, žebi ši zhorel?“ Ďoďko nato: Ja ne , mamko, ale
hračky už zhoreli!“
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Spoločenská kronika
Novonarodení Drienovčania:
07.09.
Sofia Pohlodková
15.09.
Jesika Ferencová
20.09.
Sára Funkerová
20.09.
Kristián Hricko
21.09.
Lukáš Vanca
17.10.
Štefan Bartko

Pod dvorom 2/C
Pod Dvorom 18
Osloboditeľov 48
Pod Dvorom 14
Žižkova 45
Osloboditeľov 62

Sobáše:
20.08.
a
10.09.
a
29. 9.
a
01.10
a
01.10.
a

Rudoltice 15, ČR
Žižkova 39
Čižatice 105
Tehelná 17
Pod Dvorom 5
Hrebendová 8, Košice
Župčany 19
Mlynská 36
Mierova 2
Radatice 30

Stanislav Sodomka
Slavomíra Harizalová
Ladislav Mintáľ
Lenka Legdanová
Milan Krajinský
Jana Makulová
Zdenko Fatľa
Slávka Ferková
Daniel Miškár
Jana Amrichová

Navždy sme sa rozlúčili:
29.08.
Jozef Danielič
13.09.
Anna Helfenová
17.09.
Helena Žecová
01.10.
Anna Mazáková

Ponuky na predaj
rodinného domu
Svoju ponuku na predaj rodinného domu
alebo stavebného pozemku môžete
nahlásiť na obecný úrad. Uveďte v nej
kontaktnú adresu a číslo telefónu. Cenu
nehnuteľnosti neuvádzajte. S vašou
ponukou
obecný
úrad
oboznámi
záujemcov
o kúpu
nehnuteľností
v Drienove, ktorí sa na možnosti kúpy
často informujú práve na obecnom
úrade.

Tehelná 15
Kvetná 46
Žižkova 58
Kvetná 2

54ročný
72-ročná
71-ročná
92-ročná

Chcete byť štíhle ?
Príďte si zacvičiť aerobik k nám do
telocvične.
Kedy? Každý pondelok a stredu
o 19.00hod do 20.00 hod.
Prineste si so sebou karimatku a
vodu.
Vstupné:
dospelí 10Sk
deti
5Sk
Tešíme sa na Vás v telocvični.

Životné jubileum Sr. M. Bernardy Dzúrovej
Dňa 25. septembra oslávila v našej obci svoje 80. narodeniny sestra
Bernarda – Anna Dzúrová. Narodila sa 22. 9.1925 v našej obci. To, že
je jednou z významných osobností narodených v Drienove dosvedčila
svojim doterajším životom. V skrátenej verzii vám reprodukujeme
článok a rozhovor s ňou z októbrového čísla časopisu Škapuliar.
Pred 66 rokmi si Pán vyvolil na krásne a neľahké poslanie B.-A.
Dzúrovú. Jej životná púť nebola ľahká, najmä v čase nepriazne. Viac
sa podobala Golgote ako raju. Aj vtedy bola svetlom v tme
a odovzdávala teplo tým, ktorí cítili chlad a lásku tým, ktorí nemali
nikoho, čo by sa ich ujal. S veľkou trpezlivosťou sa dodnes snaží
prebúdzať lásku v ľuďoch, najmä mladých. Treba tiež spomenúť, že Sr.
M. Bernarda bola v rokoch 1973 – 1997 generálnou predstavenou
kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.
Sestra Bernarda, povedzte nám niečo o svojej reholi.
Dňa 28. 8. 1849 založila Alžbeta Eppingerová pod vedením
duchovného otca Daniela Reicharda Kongregáciu sestier Najsv.
Spasiteľa pre službu chudobným a chorým vykonávaním skutkov
telesného a duševného milosrdenstva. Kongregácia sa rýchlo rozvíjala.
Po troch rokoch už mala vyše 100 členiek v 18-tich domoch. Rozšírilo
sa v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku. Z viedenskej filiálky kongregácie
boli vyslané sestry aj na Slovensko a v roku 1896 tu zriadili filiálku.
V roku 1916 sa odčlenila a ako 5. vetva pôvodnej kongregácie existuje
dodnes.
Kedy a za akých okolností ste vstupovali do kláštora?
Do kongregácie som vstúpila 28.8.1939. Mala som 15 rokov, keď som
sa rozhodla poslúchnuť zvláštny hlas svojho srdca. Nastúpila som do
Bratislavského kláštora na Jakubovom námestí, kde ma privítali sestry
v hojnom počte. Pokračovala som v štúdiu na ošetrovateľskej škole
a potom som pracovala ako ošetrovateľka v nemocnici na ortopédii na

Hlbokej ceste. Svoju prácu som konala s radosťou a láskou. Najviac
som bola na operačnej sále.
Ako dlho ste boli v Bratislave?
Do roku 1952. Sestry, ktoré boli na ortopedickej klinike, boli
vypovedané a ubytované v jednej izbe verejnej nocľahárne, neskôr
prevezené za doprovodu ŠTB do Nejdeku v Čechách., kde sme
pracovali v továrni na spracovanie vlny. 1. marca 1958 sme boli
prevezené do ústavu pre mentálne postihnutých chlapcov Ledec –
Štenberk. Od r. 1971 som pracovala v Charitnom domove v Kláštore
pod Znievom. Od r. 1990 som začala pôsobiť v Bratislave, kde nám
vrátili kasárne, ktoré sa opäť mohli stať kláštorom.
Ako ste oslávili svoje jubileum?
22. 9. 2005 sme pri rannej sv. omši ďakovali za 80 rokov môjho života.
Pri tejto príležitosti sme sa stretli v nedeľu 25. sept. v mojom rodisku
Drienov, kde bola o 11. hod. slávená opäť ďakovná sv. omša vo
farskom kostole Sv. Šimona a Júdu za prítomnosti generálnej
predstavenej a spolusestier.
Poďakovanie
Ďakujem o. Jozefovi Koremovi, o. Jozefovi Maňkovi, všetkým ostatným
kňazom, spolusestrám a rodákom za účasť na ďakovnej sv. omši,
modlitby, blahoželania a dary pri príležitosti môjho jubilea.
Ďakujem tiež pánovi starostovi Ing. Štefaňákovi za poskytnutie
miestnosti, pánovi Koremovi za výzdobu, pánovi Jurekovi za prípravu
pohostenia a všetkým ostatným, ktorí mi pripravili príjemné posedenie
pri tej istej príležitosti.
Ešte raz Pán Boh zaplať.
Sr. Bernarda Dzúrová
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Dokončenie zo strany č. 1

V oznamovacích prostriedkoch prebehla správa o zdražovaní vody.
Nevystraší to ešte viac deviatich prihlásených z našej obce na
odber pitnej vody z verejného vodovodu? A ešte aká je odpoveď
na list obce zaslaného Slovenskému vodohospodárskemu
podniku, ktorý bol zverejnený v 3. čísle občasníka?
Podľa informácií získanej z VVS, závod Prešov k dnešnému dňu žiadny
občan obce nepožiadal o vodovodnú prípojku. Vážny záujem prejavili
len dvaja občania, firma sídliaca v zemiakarni a OcÚ. Neuvedenie
vybudovanej časti vodovodu do prevádzky VVS zdôvodňuje tým, že na
odber z radov občanov nie je dostatočný záujem. To bolo aj dôvodom,
že ďalšie práce na výstavbe vodovodu boli pozastavené.
S odôvodnením, že OcÚ naliehavo potrebuje zabezpečiť nezávadnú
vodu do budovy zrekonštruovaného kina a ZŠ, VVS obnovilo práce na
príprave jestvujúceho vodovodu na kolaudáciu. Súčasný stav, keď VVS
Prešov môže potvrdiť prihlášku občana na odber vody až po kolaudácii
vodovodu a kolaudácia je podmienená dostatočným záujmom občanov
na odber vody sa dá riešiť tak, že občania v blízkosti vybudovanej trasy
vodovodu na vlastné náklady zabezpečia projekt svojej vodovodnej
prípojky podľa pokynov VVS a vybudovaním vodomernej šachty.
Základné pokyny na šachtu sú aj na OcÚ a boli aj zverejnené
v občasníku.
K druhej časti otázky – list zo dňa 24.8.2005 je žiadosťou o vykonanie
opatrení na zamedzenie vzniku škôd záplavovými vodami rieky Torysy
a miestneho drienovského potoka. Reakciou na žiadosť bola obhliadka
tokov vykonaná dňa 7.9.2005 a odpoveď listom z nasledujúceho dňa.
V odpovedi okrem všeobecného popisu povodňovej situácie sa uvádza:
V hornej časti obce pri rómskej osade, kde potok preteká
v neupravenom koryte sú brehy toku zanesené domovým odpadom,
ktorý miestni obyvatelia svojvoľne donášajú na brehy, ale aj priamo do
toku. Na pravom brehu sú nevhodne umiestnené stavby rodinných
domov, čím je znemožnený prístup k vodnému toku. Závod Povodia
Hornádu a Bodvy v Košiciach v rámci opráv a údržby zabezpečí
miestne vyčistenie a spevnenie brehov potoka v závislosti od
finančných prostriedkov. Regulácia na rieky Torysa ako investičná
výstavba bude realizovaná po zaradení do Podnikového rozvojového
programu investícií na roky 2007 – 2012 a pridelení finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Začatie prác na čistení koryta Torysy
od zátarás na úseku do Hanisky až po ústie do Hornádu závod PHaB
oznámil 13.10.2005 a požiadal o ústretovosť pri povoľovaní vstupu na
pozemky pre vykonávanie prác. Zároveň upozornil, že podľa zákona
o vodách č. 364/2004 Z.z. je zakázané ukladať predmety na brehy a do
vodných tokov. Zákon ukladá ponechať voľný nezastavaný pás šírky 5
metrov od brehovej čiary pozdĺž toku potoka.
Dobrovoľný hasičský zbor naposledy zorganizoval pekné akcie –
napríklad súťaž hasičských zborov z príležitosti 80. výročia
založenia DHZ. Prebleskli správy, že sa ich činnosť „rozhasila“
a začína „škrípať“. Aké sú perspektívy hasičov a hasičského
zboru? Dajú sa dokopy?
Žiaľ je to pravda. Svojej funkcie sa vzdal predseda a veliteľ DHZ. Je na
mladých dobrovoľníkoch, či budú mať vôľu vybudovať silné družstvo
dobrovoľných hasičov a nové vedenie. Materiálne a finančné
podmienky pre činnosť DHZ zabezpečí OcÚ. Pripravovaný koncept
rozpočtu obce na rok 2006 počíta s potrebnými financiami. Bolo by
veľkou škodou, aby sa v takej veľkej obci ako Drienov nezorganizovali
mladí ľudia – chlapci a dievčatá – a neobnovili činnosť DHZ. Ja im
verím.
U susedov je zlým zvykom odhadzovať obaly z keksov, ktoré
dostávajú deti na obed, cestou zo školy na zastávku autobusu.
Ihneď je každých 5 metrov vidieť, aké horalky alebo tatranky boli
ako prídavok na obed. No a starosta pravidelne vyvoláva na školu,
aby ten „svinčík“ žiaci pozberali – väčšinou tí nepraví. Ako ste vy
spokojný s čistotou obce a prístupom občanov k verejnému neporiadku? Viem, že Vás kvári triedený zber fliaš v dvore Jednoty,
kde poniektorí občania nerozoznajú kontajner označený na
sklenené fľaše od kontajnera na plastové fľaše. Nehovoriac o tom,
že nemajú čas PET fľaše aspoň trochu „popučiť“. Čo vy na to?
Životné prostredie by nemalo byť ľahostajné nikomu, ale skutočnosť je
žiaľ iná. Smutný pohľad sa naskytá takmer každé ráno pri kontajneroch
pri cintoríne. Do kontajnerov a častejšie k nim, ale aj za plot a do
potoka neskoro večer a v noci sú vynášané odpady, ktoré tam nepatria
a ktoré je možné neškodne likvidovať doma, ako napr. lístie, burinu,
trávu a iný biologický odpad kompostovaním v záhrade. Nájdeme tam
aj sklo a plasty, ktoré ako triedený odpad patria do kontajnera v dvore
Jednoty. Je ťažko pochopiteľné, prečo musíme za peniaze obce
vyvážať biologický odpad (kukuričanku, konáre...) a tak ochudobňovať

obecný rozpočet. Nepovolené vypúšťanie odpadových vôd z kuchyne,
kúpeľní, ale často aj žúmp do rigolov pred dom zhoršuje životné
prostredie a tiež susedské vzťahy. Ohrozuje kvalitu spodných vôd ako
zdroja pitnej vody v studniach, pritom obec za malý poplatok pomáha
s vývozom odpadu zo žúmp fekálom a likvidáciou odpadu zo žumpy je
možné objednať priamo u VVS v Prešove na č.t. 7722263. Niektorí
občania si neuvedomujú, že nedisciplinovanosťou v narábaní
s odpadmi zvyšujú náklady obce na ich vývoz a likvidáciu. Keď k tomu
pripočítame ročnú infláciu a zvyšovanie cien pohonných hmôt,
nevyhneme sa nutnosti zvýšiť poplatky za odpady, ktoré zaplatíme
všetci. Chcem pripomenúť, že podľa teraz platného zákona poplatok za
komunálny odpad domácnosti nie je podľa počtu KUKA – nádob, ale
podľa počtu obyvateľov žijúcich v dome, preto pri dome môže byť aj
viac smetných nádob. Obec pomáha občanov aj tým, že na OcÚ môžu
kúpiť nádobu za polovičnú nákupnú cenu.
Predposledná otázka smeruje s našej budúcnosti – resp. k tým,
ktorí nám ju majú zabezpečiť – k našim deťom v škôlke a v škole.
Ako sa Vám spolupracuje na tomto „vzdelávacom fronte“? Stále
sa nájdu jednotlivci, ktorí nedoceňujú prácu pedagógov a najmä
vysoký kredit obidvoch zariadení. Utľapkávajú a prešľapávajú
životné chodníčky svojim ratolestiam, ktoré potom z „vďaky“ za to
prestupujú zo školy do školy, alebo opakujú prvé ročníky
stredných škôl. Kedysi by pomohol zlatý otcov remeň....
Obec je zriaďovateľom ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD. ZŠ má právnu subjektivitu
a jej činnosť je financovaná zo štátnej dotácie prideľovanej podľa počtu
žiakov. Štátna dotácia žiaľ nepostačuje na bezproblémový chod školy. V
spolupráci s riaditeľkou školy často riešime možnosť výpomoci
obecným úradom tak finančne, ako aj prácami. Verím, že občania si
všimli vymaľované okná na ZŠ, nové tabule a vynovené lavice
v triedach, vymaľovanú telocvičňu a udržiavaný areál. V týchto dňoch
bolo dokončené nové osvetlenie v telocvični a zhotovená keramická
dlažba v kuchynke. Prácu pedagogického aj nepedagogického kolektívu
nech hodnotia rodičia podľa výsledkov prijímacích pohovorov na ďalšie
štúdium. Som presvedčený o vysokej kvalite vyučovacieho procesu.
Veľkú pozornosť OcÚ a poslanci venujú MŠ, ktorej činnosť je priamo
riadená a financovaná OcÚ. Cez prázdniny sa nám podarilo zo
zrušených MŠ v Prešove doviesť kovové postele, matrace, paplóny,
posteľnú bielizeň, rôzny nábytok. Boli kúpené nové stoly a stoličky. Do
MŠ boli presunuté dva počítače. Trápi ma súčasný stav ŠJ a kuchyne,
ale verím, že aj tento problém sa nám podarí úspešne vyriešiť
spustením prevádzky zrekonštruovaných priestoroch bývalého kina.
Uvedomujem si, že budúcnosťou obce je vzdelaná mládež, preto aj
v rozpočte na rok 2006 vyčleníme finančné prostriedky, ktoré
zabezpečia riadny chod predškolských a školských zariadení, ale aj ich
ďalší rozvoj.
Posledná siedma otázka, týkajúca sa našej dedinky milej...
útulnej... strediskovej... problémovej. Pred pár mesiacmi išiel
v televízii skvelý film Sedem rokov v Tibete. Vynikajúce herecké
obsadenie, príroda, dialógy. Stretli sa v nej dve kultúry, ktoré sa
navzájom obohatili a vymenili si informácie. Tých sedem idylických
rokov bolo prerušených vpádom „kultúrnych“ barbarov zo severu.
Aj vy ste už siedmy rok vo funkcii a pekne ste sa rozbehli – je to
vidieť na tvári obce. Čo by ste chceli ešte od občanov „nasať“
v poslednom roku volebného obdobia, aké očakávate ešte
problémy (nemyslím na barbarov) okrem spomenutých
v predošlých otázkach. Poodchýľte ešte trochu dvierka svojich
snov a najmä v závere odpovedzte, či budete kandidovať v treťom
volebnom období na budúci rok. Mnohým to vŕta v hlave... a nedá
im spať...
Čo sa podarilo alebo nepodarilo urobiť v obci za takmer uplynulých
sedem rokov, nech posúdia občania. Je veľa rozpracovaného, je čo
dokončievať, ako aj začať nové veci. Čas veľmi rýchlo plynie, možno
nie všetko sa mi podarí urobiť podľa mojich predstáv, ale verím že za
pomoci poslancov, členov komisií, pracovníkov OcÚ a predškolských
a školských zariadení, občanov obce sa mi podarí urobiť ešte veľa
práce v prospech obce. Mám na mysli uvedenie do prevádzky
vybudovanej časti vodovodu, pokračovanie v jeho výstavbe ako súčasti
už schváleného projektu, ktorý bude financovaný z fondov EÚ,
sprevádzkovanie ČOV (za bytovkami) a budovy bývalého kina,
vybudovať kruhovú križovatku a ďalšie uvedené v predošlých
odpovediach. Verím občanom, že pomôžu pri budovaní a udržiavaní
obce. Veľa času do konca volebného obdobia už nie je, ale
s optimizmom privítam rok 2006.
Či budem kandidovať aj na ďalšie volebné obdobie je predčasné dať
konkrétnu odpoveď. Veľa ukáže aké bude naplnenie mojich cieľov,
zdravie, vôľa ľudí...
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Pred návštevou cintorína
Posledné veci v živote človeka - eschatológia
Je pred nami čas „dušičiek“, čas spomienok a modlitieb za blízkych,
ktorí už pred nami ukončili pozemskú púť. Je to čas rozjímania o živote
a smrti. Ako vysvetľuje katolícka Cirkev pojmy, ktoré prichodia človeku
na rozum pri myšlienke na smrť.
1. Čo sa deje s človekom v čase smrti
Teológia nám podáva rozličné odpovede nato, čo sa deje s človekom
v čase smrti. Keď niekto pokladá matériu, telo za niečo zlé a dušu za
božskú skutočnosť, tak smrť je potom veľký okamžik, pri ktorom sa
otvárajú brány väzenia a zajatá duša sa dostáva na slobodu, získava
nesmrteľnosť, smrť je potom priateľom človeka, ktorá ho oslobodzuje
(platónsky charakter). Druhí tvrdia, že Kristovo zmŕtvychvstanie prináša
nádej človeku, ktorý celkom zomiera, z človeka neostane nič. Aj my
konštatujeme, že človek zomrel, nie že telo zomrelo, ale Božou
milosťou celý človek bude prebudený k životu (niektorí evanjelickí
teológovia). Niektorí stredovekí teológovia učili, že duše zomrelých
čakajú v spánku až do zmŕtvychvstania. Vo všetkých kultúrach je na
začiatku podstata zomierania a mýtom živená existencia
znovuzrodenia. Katolícka Cirkev učí, že pri smrti sa duša oddelí od tela
a spojí sa so svojím telom v deň vzkriesenia mŕtvych. Do hrobu sa síce
seje porušiteľné telo, ale vstáva telo neporušiteľné. Telo človeka
podlieha rozkladu, duša ide v ústrety Bohu. Cirkev trvá na kontinuite a
samostatnej existencie duchovného prvku u človeka po smrti, ktorý je
vybavený vedomím a vôľou, naše „ja“ pretrváva, na toto „ja“ Cirkev
používa termín duša.
V smrti Boh povoláva človeka k sebe. Po skončení nášho jediného
pozemského života už sa nevrátime do iných pozemských životov. Po
smrti nejestvuje prevteľovanie (reinkarnácia). Je ustanovené, že ľudia
raz zomrú (Hebr 9, 27). Ani milión ľudských životov nestačí na očistenie
človeka od hriechu, uskutočňuje sa to len Kristovou milosťou.
2. Čo Cirkev hovorí ku klinickej smrti?
Návrat klinicky mŕtvych do života a ich rozprávanie o bezbolestnom, ba
až radostnom umieraní spochybnilo u mnohých tradičnú vieru o smrti a
súde. Zabúda sa pritom, že ani jeden z nich nebol skutočne mŕtvy. Boli
na hranici smrti, ale jej prah neprekročili.
3. Ako vysvetliť osobitný súd?
Kresťan chápe smrť ako príchod ku Kristovi, ako vstup do večného
života. Podobenstvo o chudobnom Lazárovi, Kristove slová kajúcemu
zločincovi nám hovoria o osobitnom súde človeka hneď po smrti.
Osobitný súd stavia život človeka do vzťahu s Kristom. Každý človek
dostáva od Krista hneď po smrti večnú odplatu vo svojej nesmrteľnej
duši (nebo, peklo, očistec).
4. Kde je nebo, peklo, očistec?
Niekedy sa tvrdilo, podľa antickej kozmológie, že nebo je nad oblohou.
Stará Cirkev nadväzovala na biblicko-židovské predstavy o mieste
pobytu (hádes, raj, nebo). Dnes povieme, že Boh je nebo pre človeka.
Niektorí stotožňovali nebo, peklo, očistec s miestom. Dnes sa
zdôrazňuje stav človeka. Boh je získané nebo, skúšajúci súd, očisťujúci
očistec.
5. Čo znamená nebo?
Tí, čo zomierajú v Božej milosti, v priateľstve s Bohom a sú dokonale
očistení, žijú naveky s Kristom. Nebo znamená pozerať na Boha z tváre
do tváre, nebo je dokonalý život s nebeským Otcom, s Ježišom
Kristom, so Svätým Duchom a so všetkými svätými. Nazeranie Boha
zahrňuje lásku, radosť a pokoj. Sväté Písmo prirovnáva nebo k životu,
k svetlu, k pokoju, k svadobnej hostine, k domu Otca, k raju,
k nebeskému Jeruzalemu. Boh odhalí človekovi celú plnosť svojho

života a svojej lásky.
6. Čo znamená peklo?
Peklo je vojna, koncentračné tábory, hlad. Peklo znamená stav
definitívneho vylúčenia seba zo spoločenstva s Bohom a s blaženými.
Cirkev potvrdzuje, že jestvuje peklo a je večné. Duše tých, ktorí
zomierajú v smrteľnom hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla.
Hlavný trest pekla spočíva v odlúčenosti od Boha. Výroky Biblie o
večnosti pekla sú výstrahou a výzvou. Podľa nemeckého katolíckeho
katechizmu pre dospelých ani vo Svätom písme ani v cirkevnej tradícii
sa s istotou netvrdí, že by nejaký človek bol vskutku v pekle.
Predstavujú ho ako reálnu možnosť, spojenú s ponukou obrátenia.
7. Ako si vysvetliť očistec?
Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú
dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po
svojej smrti očisťovanie. Toto očisťovanie nazýva Cirkev očistcom.
Obraz ohňa možno chápať ako očisťujúcu silu Božej svätosti a
milosrdenstva. Očistec môžeme vysvetliť pomocou ohňa Božej lásky,
ktorá očisťuje, pretvára a zdokonaľuje človeka, ktorý sa počas života
nedôsledne pridŕžal Božej lásky. Podľa svätého Cypriána zvlášť
mučeníci dosiahnu konečnú spásu ihneď po smrti. Podľa Klementa
Alexandrijského očisťovanie človeka Duchom začína v krste a siaha až
do večnosti. Kristus očisťuje človeka, on rozpaľuje naše uzavreté
srdcia. Očistec je premieňajúci okamžik stretnutia s Kristom. Očistec
nie je koncentračný tábor, ako to chcel Tertulián, je to skôr vnútorne
nutný proces premeny človeka. Očistenie potrebuje naša viera, nádej a
láska, ktorá je spojená so senom, drevom a slamou. Očistec je
očisťujúci proces, kde sa človek oslobodzuje od každej poškvrny a
umožňuje sa mu vstup do nebeskej dokonalosti.
8. Ako môžeme pomáhať ľuďom na druhom svete?
Cirkev odporúča zosnulých Božiemu milosrdenstvu a obetuje za nich
prosby, najmä eucharistickú obetu (svätá liturgia). Spoločenstvo
veriacich pomáha ďalej modlitbami, almužnami, dobrými skutkami,
vlastným pokáním. Pre zastupujúcu lásku neexistujú hranice smrti.
Spomienka na zosnulých nám pripomína, že človek nie je nikdy sám, je
sám sebou v ostatných. Možnosť pomáhať môže kresťan druhému aj
po smrti. Za zomrelých môžeme obetovať odpustky. Katechizmus
katolíckej Cirkvi nazýva odpustky odpustením časného trestu pred
Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Časný trest
chce vyjadriť pravdu, že aj všedný hriech má za následok nezdravé
pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie. Odpustky sú
čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za
hriechy čiastočne alebo úplne. Veriaci môže získať odpustky za seba
alebo za zosnulých.
9. Kedy sa skončí očistec?
Očistec nie je večný, je prechodom. Kristus sudca je sudcom
posledného súdu, ale aj sudcom po smrti.
10. Ako bude vyzerať telo pri vzkriesení?
Všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom v posledný deň, na
konci sveta, ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na
duchovné telo. Toto „aké telo“ prevyšuje našu predstavu a naše
chápanie. Boží Duch na konci všetko pretvorí a premení. Ľudstvo, svet
a históriu prenikne na konci čias Svätý Duch.
ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD., výpomocný duchovný Kráľovce a
odborný asistent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove

Inzercia

Počítače, notebooky, komponenty do počítačov, tlačiarne, spotrebný materiál do tlačiarní,
komplet počítačový sortiment za výborné ceny.
Servis a opravy počítačov a tlačiarní za polovičné až tretinové ceny oproti iným firmám.
Zhotovenie a prevádzka internetových stránok. Realizácia menších sieti. Bezplatné
poradenstvo z oblasti PC.
Kovomat Drienov, kpt. Nálepku 10,
tel. 0908 084 383
www.kovomat.drienov.sk
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Zo základnej školy v Drienove
súboru predviedli našim žiakom pútavú rozprávku pod názvom Kto je
na svete najkrajší. V mesiaci september sme si spolu s našimi deťmi
pripomenuli Deň holokaustu, ktorého zavŕšením bolo práve toto
predstavenie. „Na svete sú najkrajšie všetky rasy“, takto vyznieva
posolstvo rozprávky, takto sa i my snažíme rozprávkové myšlienky
pretaviť na skutočnosť.
Mgr. B. Boboková

Ako sme začali
Máme za sebou úvodný mesiac i čosi z októbra. Stačili sme sa
aklimatizovať i už niečo dokázať. Potešila nás predovšetkým
skutočnosť, že naša škola bola úspešná v projekte Zdravá škola, čím
sme získali certifikát o úspešnom zapojení ZŠ Drienov do národnej
siete škôl podporujúcich zdravie. Rovnako sa nám darilo
i v environmentálnej oblasti. V júni sme informovali, že sa škola
zapojila do projektu Kúp si svoj strom, v rámci ktorého sme rôznymi
aktivitami a získaním financií na symbolickú kúpu stromu úspešne
realizovali myšlienky aktívnej ochrany životného prostredia. V septembri
škola dostala aj certifikát tohto projektu, a tak ZŠ Drienov „vlastní“ svoj
strom, ktorý takto zachránila.
Mgr. B. Boboková

Krátko
Vysvietená telocvičňa. Keď sa dnes v telocvični pracuje, budova „žiari“.
Vymenili sme osvetlenie, očakávame lepšiu svietivosť i úspornosť.
Veríme, že pod takými svetlami sa aj Vám bude lepšie tancovať.
Štvrtáci v novom šate. Hurá, aj naša trieda je už pekná! I takéto
vyhlásenia zaznievali z úst detí, keď sme vymaľovali a skrášlili ich
triedu.
Už sa nebúcha. Veru, už sa nebúcha. Ak sa potrebujete dostať do
budovy školy či telocvične, stačí použiť zvonček.
rš

Romathan v škole
Pre žiakov prvého až piateho ročníka sme dňa 7. októbra pripravili
výchovné podujatie v spolupráci s divadlom Romathan. Členovia

Dyňový Kubo 2005
Tak nám označili Dyňového Kuba za pohanskú záležitosť! Musím sa
priznať, že som bola poriadne prekvapená, lebo každý, kto sa len raz
videl túto akciu na vlastné oči, nemohol tam vidieť nič iné, len
majstrovstvo, fantáziu a súťaživosť detí. Ide o to, vytvoriť z dostupného
materiálu – tekvice - niečo, čo bude originálnejšie, zaujímavejšie,
milšie, ako to, čo vytvorili ostatní. Jediné, čo je na tom zlé, je to, že,
keďže je to súťaž, nemôžu byť všetci prví. Takže už len krátko: Súťaž
nie je americký Halloween, neobsahuje žiadnu pohanskú myšlienku
a myslím, že nevinnejšie a slovenskejšie meno, ako Dyňový Kubo sa
vymyslieť ani nedá.
Teraz k samotnej súťaži. Zlé počasie nás prinútilo, aby sme v piatok 30.
septembra obsadili nie „amfiteáter“, ale priestor školskej telocvične.
Skoro polstovka školákov vyzbrojená nebezpečným nástrojom – nožom
– sa disciplinovane pustila do práce. Bez výkresov a plánov sa za
krátku dobu začali tekvice meniť na niečo celkom iné. Umelci sa už
tradične posilňovali šmaľcovým chlebíkom s cibuľou a teplým čajíkom
a na vyváženie schrúmali nejaké cukríky. Myslím, že deviati porotcovia
mali ťažkú prácu a zodpovednosť. Napokon vyhlásili výsledky: Na 3.
mieste sa umiestnila tretiačka Soňa Sabolová, autorka milého čuda na
palici, na 2. mieste ôsmak Stano Domanič autor diétneho dyňového
prasiatka a fanfára pre víťazku – tramtararáááá – na 1. mieste sa
umiestnila Michaela Valancová, siedmačka, autorka dyňovej bárky
s dyňovým námorníkom. Gratulujeme.

Správy

z

Helena Vancová

frontu

Na Južnom (modelárskom) fronte sa bojovalo v Košiciach. 24.9.2005
sa uskutočnila modelárska súťaž, na ktorej sa zúčastnili aj modelári
z Prešovského kraja.
Za Prešov to bol Marián Semančík a z Drienova to bol asi
najskúsenejší modelár Martin Mižák a z našej školy František Marcin
a Michal Jurek. Na súťaž sme dorazili skoro ráno za daždivého počasia.
A mnou neraz osvedčené heslo “Kde prídu Drienovčania, tam sa hneď
vyjasní“, sa mi osvedčilo aj teraz. Počas súťaže prebiehala modelárska

burza, takže bolo z čoho vyberať .Organizátor tohto roku sľúbil, že
osobne dohliadne na to, aby boli načas diplomy vypísane, no aj tak
meškal asi desať minút, ale kto by stihol vypísať 72 diplomov za jednu
hodinu. Miesta, na ktorých sme sa umiestnili boli : Martin Mižák
2.miesto, Marián Semančík dve 2.miesta , Michal Jurek 1.a 3.miesto a
František Marcin tri druhé miesta. Dostali sme šiltovky, ceny, diplomy a
poukážky na nákup v modelárstvach v Košiciach.
Na Severnom fronte sme bojovali od rána až do večera. Veď na Dukle
sa bojovalo najdlhšie. My sme boli 8.10.2005 v Bardejove. Vyrazili sme
ešte skôr ako do Košíc ale počasie bolo omnoho krajšie. Zostava
z Drienova bola väčšia ako v porovnaní z Košicami. Boli to: Michal
Jurek, František Marcin, Jakub Pištej a Kristián Očenáš.
Program tu bol bohatší aj preto, že sme mohli hrať na počítačoch
letecké simulátory. Táto súťaž mala názov Pohár Bielych Albatrosov.
Vyhodnotenie bolo až o piatej. Umiestnenie tu bolo asi lepšie ako
v Košiciach. Mišovi a Jakubovi napísali zlé mená na diplomy. Kristián
Očenáš vyhral 2.a 3. miesto, Jakub Pištej dve 2.miesta, František
Marcin tri 1.miesta a 2.miesto a Michael Jurek vyhral 1. a dve 2. miesta.
Po vyhlásení výsledkov sme išli na chatu. Kuchárky nám varili knedlíky,
kapustu, mäso a my sme hrali futbal a basketbal. Keď sme prišli do
jedálne na večeru boli sme strašne unavení, no keď začali servírovať
jedlo, hneď nás to prebralo. A musím skonštatovať, že takú dobrú
kapustu som ešte nejedol. Po tejto super večeri sme sa vybrali domov.
Organizátor nám sľúbil, že na budúci rok budú na Dukle ukážky bojov.
Dúfam, že sa im aj na budúci rok podarí usporiadať takú skvelú súťaž
aká bola teraz.
František Marcin, 9. roč.
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Ako sme začali školský rok 2005/2006 v Materskej škole

V novom školskom roku 2005/2006 Materská škola otvorila svoje
brány pre 52 detí od 3 do 6 rokov.
Z toho 28 predškolákov. Prvý deň v MŠ bol pre všetky deti milým a
príjemným prekvapením.
Čakali ich tu nové stoly, nábytok a hlavne nové, vkusné detské
postieľky s detským prádlom. A to všetko za pomoci p. starostu a p.
riad.., ktorí počas prázdnin na svoje detičky z Drienova mysleli. Školský
dvor sa oplotil a za pomoci p. Domaniča sa skrášlil a zlepšilo sa
prostredie vysadením tují. Za pomoci ďalšieho rodiča p. Reváka, ktorý
sa podieľal na príprave Európskeho dňa , deti prežili nevšedný deň
popretkávaný zaujímavým okolím na miestnej farme vo Varhaňovciach
12.10.2005. Z vyhliadkovej veže deti pozorovali široké okolie,
prekonávali rôzne prekážky, zahrali sa na detskom ihrisku, videli krásne
koníky, holuby, kozy, bažanty, prepelice, perličky, muflóny a na rybníku
plávali divé kačice. Zjedli si svoje dobroty, aj p. riad. sa postarala o

malé sladké prekvapenie pre všetky deti. Svoje zážitky výtvarne
zobrazili po návrate do školy.
Život v MŠ je veľmi pestrý a určite sa nezaobíde bez priamej pomoci
našich rodičov. Jednotlivci veľmi radi pomôžu s veľkou ochotou a
medzi takýchto určite patria rodičia našej Katky Balíkovej. Všetkým
rodičom, ktorí radi svojou pomocou pomôžu patrí vďaka od celého
kolektívu MŠ.
Hneď ako sa deti zadaptovali na nových kamarátov a prostredie MŠ,
zažili niekoľko vydarených akcií a aktivít, ktoré priniesli deťom nielen
radosť a poučenie. Takmer celú jeseň si deti do MŠ prinášali rôzne
plody z vlastných záhrad a spoločne si na nich pochutnávali. Akcie sa
niesli pod rôznymi názvami: V kráľovstve zemiakov- opekanie ,
ochutnávanie, maľovanie. Deň jablka, Čarovanie s farbami. Krásna
akcia prebehla celý týždeň ,kde deti dávali úctu slnku pod názvom:
Slnko nám nik nesmie ukradnúť. Zrealizoval sa aj deň Duševného
zdravia 10.10. rôznymi hrami a zaujímavými činnosťami. Aj jesenná
branná vychádzka deťom urobila radosť, deti ukázali svoju odvahu,
bystrosť, vytrvalosť. Prinesme si jeseň do školy bola tiež jedna
vydarená akcia, sprostredkovali sme deťom zvyky, obyčaje, atmosféru,
ktoré súvisia s jesennými prácami pri spracovaní úrody. Oboznámili sa
s prácou pri nakladaní kapusty, čistení fazule, kukurice, triedení hrachu
a šošovice.
Hravým spôsobom sa deti dozvedeli o dôležitosti vitamínov, ktoré sú v
jabĺčkach, hruškách a pod.
Na obohatenie života v MŠ určite už pravidelne prispieva aj bábkové
divadielko Gašparko a tento šk. rok sa mohli deti poučiť na bábkovom
predstavení v rozprávke:“ Tri prasiatka.“ Radosť sprevádzala deti aj pri
vystúpení cirkusu Slovakia, kúzelník a šašo deti zabávali a na detských
tváričkách bol stále úsmev.
MŠ v Drienove už tretí rok realizuje Projekt školy podporujúca zdravie a
tak dôležitým faktom je aj to, že Ministerstvo zdravotníctva a
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zaradilo našu MŠ do
národnej siete škôl v Slovenskej republike podporujúcich zdravie dňom
1. septembra 2005. Naše deti sa môžu tešiť, lebo ich čaká v najbližšom
období ešte veľa akcií a prekvapení.
Kolektív MŠ v Drienove

Futbalová jeseň 2005 – nie sme spokojní
Končí sa nám futbalová jeseň a nemôžeme byť úplne spokojní
s výsledkami našich mužstiev. Aj keď sú objektívne príčiny, ktoré
ovplyvnili našu prípravu aj to, že sme museli hrať prvých sedem
zápasov vonku, očakávali sme viac bodov a lepšie výkony. Platí to
o všetkých troch mužstvách. Žiaci skončili po jeseni na siedmom mieste
z deviatich mužstiev. Prejavil sa odchod trénera Očenaša a veľmi
poklesla disciplína ako herná tak aj osobná. Núdzovo sa ich ujal pán
Štefanko, ale bolo by prospešné keby o nich mal záujem aj niekto
z rodičov týchto chlapcov. Sú medzi nimi veľmi nadaní chlapci napr.
Šarišský, Žembovci, Korem, Murajda a najme Matej, ktorý je aj
najlepším strelcom mužstva. Našim dorastencom patrí šiesta priečka
v tabuľke medzi jedenástimi mužstvami. Je to veľmi záhadný kolektív.
Vedia zahrať veľmi pekný futbal, lahodiaci oku diváka aj dávať góly.
Stačí ale jedna diskotéka pred zápasom a mužstvo ako keby odišlo
z ihriska a tým znegovalo prácu trénerov Šarišského a Mroča. Chlapci
sú mladí, povahovo nestáli a záleží len na nich ako na sebe budú
pracovať. Všetci môžu ešte hrať aj v nasledujúcom ročníku za dorast
a pripravovať sa na prechod k dospelým, aby sa tam vytvoril kolektív na
postup do vyššej súťaže. Mužstvo dospelých je momentálne na
jedenástom mieste z pätnástich mužstiev. Trikrát vyhralo, trikrát

remizovalo a sedemkrát prehralo. Získalo dvanásť bodov a skóre 20:29.
Vyhrali sme v Kojaticiach a v Šarišských Bohdanovciach čo teší, ale
prehry v Širokom a v Haniske mrzia, pretože sme boli herne lepší, ale
nevieme premieňať šance, tak ako sme to robili v Žipove keď sme
strelili päť gólov. Mrzí aj strata bodov s AFK, Nemcovcami a najme
prehra 2:3 s Víťazom, keď mužstvo začalo hrať až v druhom polčase.
Je veľmi cítiť stratu hráčov, ktorí „dezertovali“ k tzv. „starým pánom“.
Mladí ich ešte celkom nenahradili a práve preto by ich bolo treba
povzbudiť a nielen ich odsudzovať a urážlivo na nich pokrikovať.
Zhoršila sa tréningová dochádzka. Dni sú krátke, chlapci sú ešte v práci
a tak tréner Bujnovský často s 2-6 hráčmi toho nemôže veľa
natrénovať. Jeseň sa končí nedeľným zápasom s Kapušanmi a dorast
so Sedlicami. Príďte povzbudiť, pomôcť a nielen kritizovať a nadávať na
výbor FK, trénerov a hráčov, ale zapojte, prípadne nás aj vymeňte vo
výbore, len nech ten futbal ľudí pobaví a poteší v nedeľné popoludnie.
Dúfame, že zimnú prestávku hráči využijú na prípravu a v jarnej časti
budú výkony kvalitnejšie. Najbližšie štyri zápasy po sebe hráme doma
a dúfame, že s vašou podporou získame aj body do tabuľky a tým vás
potešíme.
Milan Bardák

Bavíme sa s Občasníkom (vtipy z ríše zvierat)
Slimačie dieťa sa pýta mamky:
„Mami, môžem prejsť cez cestu?“
„ Nie, lebo o päť hodín tade pôjde bicykel!“

„To sa ti to teraz frajeruje, keď som po operácii!“

Čo vznikne skrížením žirafy a krtka?
Ropná veža!

Príde kliešť domov, nahnevane tresne dverami a hovorí:
„Ja sa na to vykašlem, zase ma vytočili!“

Hovorí slon mravcovi:
„Nemotaj sa mi toľko pod nohami, lebo ťa prišliapnem a nezostane
z teba ani mastný fľak!“
Na to mravec urazene:

Lev rozdeľuje zvieratá na pekné a inteligentné a keď príde na rad
žaba, hovorí mu:
„A ja čo sa mám rozpoliť?“

Prečo slimák nebeží? Lebo nemá rád, keď mu vejú oči!

