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Obnova tradícií – varenie lekváru

Nadmerne bohatá úroda plodov našich záhrad podnietila mnohé
gazdinky, nielen na ich konzumáciu v čase dozrievania, ale aj na zimné
uskladnenie. Jahody, maliny, čerešne, marhule, slivky a takmer všetky

plody sa dajú pripraviť či už zmrazením, zaváraním, sušením alebo
varením džemov, lekvárov a ďalších pochutín na neskoršie používanie.
Súčasný moderný riad dovoľuje naším domácnostiam rýchly spôsob
prípravy rôznych maškŕt a pochúťok, ktoré sú potrebné najmä v zimnom
období ako zdroj vitamínov. Že tomu tak nebolo v dávnych časoch, sa
pokúsili členovia klubu dôchodcov (KD) ukázať najmä mladším, ako sa
pripravovala jedna z pochúťok - lekvár. Sladké slivky, najmä zo záhrad
p. Jána Drába a p. Martina Bardáka, pozbierali členky KD, ktoré ich aj
oddelili od kôstok a pripravili na varenie v kotlíku p. Jána Mateja a
paráku Juraja Murajdu. Medený kotlík p. Mateja je jedným z
posledných, ktoré ešte neskončili v zberných surovinách. Pán Jozef
Jurek sa postaral o topné drevo a mohlo sa začať s varením za naším
klubom. Okrem členov KD pomáhali miešať aj niektorí občania, ale aj
žiaci školy, pre ktorých to bola dá sa povedať atrakcia. Na „exkurziu“
prišli aj deti z MŠ. Samotná príprava a práca začala už od 7. hodiny
ráno a trvala až do 22. hodiny. Keďže to trvalo dlho, bolo sa treba aj
občerstviť. Pán Pavol Marko navaril hrniec guľášu, z ktorého nezvýšila
ani jedna lyžica. Pán Jozef Jurek potešil domácimi koláčmi. Starosta a
zástupca starostu ako aj p. Kristína Pinková okrem miešania prispeli aj
štamprlíkom k zlepšeniu nálady pri dlhej šichte. O 22. hodine po
uhasení ohňa vyvarené „médium“ porozlievali do pripravených nádob a
nechali vychladnúť. Či navarili dobrý lekvár sa môžete prísť presvedčiť
a ochutnať v klubovej miestnosti. Tešíme sa na vašu účasť aj pri
ďalších akciách.
Milan Bardák

Akcia pri zrúcaninách drienovského hradu

Miestny odbor Matice slovenskej v Ličartovciach za spolupráce obecných úradov v Obišovciach, Drienove, Kysaku a Ličartovciach usporiadal v
rámci osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a 150. výročia založenia Matice slovenskej kultúrno-spoločenskú akciu pri
zrúcaninách stredovekého drienovského hradu v katastri obce Obišovce.
Konala sa v deň štátneho sviatku – Dňa ústavy 1. septembra za prítomnosti súčasného predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča,
predstaviteľov jej prešovského a košického odboru (Dr. Jozef Mižák), starostov jednotlivých obcí, správcov fár a iných hostí.
Krásne prostredie, zaujímaví hostia a obetaví usporiadatelia na čele s pani Máriou Murdzíkovou z Ličartoviec vyčarili napriek nepriaznivému
počasiu veľmi zaujímavé podujatie. Po zaznení slovenskej hymny a privítaní hostí zaspieval drienovský gréckokatolícky zbor skladby Otčenáš a
Viruju v staroslovienčine, jazyku, ktorý nám zanechali sv. Cyril a Metod. Nasledovali príhovory predstaviteľov Matice slovenskej, starostov obcí,
ale nás, Drienovčanov, zaujal hlavne historický výklad PhDr. Eleny Miroššayovej CSc. o stredovekom strážnom hrádku Drienov (Somos), ktorý si
dalo postaviť panstvo z Drienova a ktorého zrúcaniny sa nachádzajú v katastri obce Obišovce na kopci zvanom Zámčisko. Potom si však hlavné
slovo vzal silný dážď a tak pripravený kultúrny program folklórnych súborov z Drienova, Ličartoviec, Obišoviec a Kysaku odznel len improvizovane
pod prístreškami. Aj napriek dažďu bolo veselo. Vďaka sponzorom bolo pre prítomných pripravené občerstvenie (guľáš, čapované pivo a kofola).
Nám, novodobým Slovákom, sa niekedy zdá, že byť hrdým na svoju vlasť, ovládať hymnu, či zaujímať sa o históriu svojho národa je už prežitok.
Nie je. Naopak, vo svete je stále veľmi moderné byť vlastencom. Ako mnoho iných vecí, aj toto by sme sa mali učiť od múdrejších a s citom to v
živote uplatňovať.
Organizátori dúfajú, že sa stretnutie podarí zorganizovať aj o rok. Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pomohli s prípravami
a organizáciou tejto akcie. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť na stránkach našej obce.
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Viete čo bol ZPOZ? Mnohí iste áno, ale pre ostatných – bol to Zbor pre občianske
záležitosti, čiže skupina ľudí, ktorí zabezpečovali kultúrny program napr. pri civilných
sobášoch, prijímaní novorodencov za občanov a pod. Tak práve v tomto ZPOZ-e
som občas zaskakovala za osvedčené speváčky.
V jednu júnovú sobotu popoludní som bola sama doma a mala som pred sebou
takýto „záskok“, tak som sa začala pripravovať. Vonku pršalo. Ležala som vo vani a
cez otvorené okno počúvala raz silnejšiu, raz akoby stíšenú hudbu dažďa. Dala som
sa uniesť atmosférou a pomaly som si začala spevom precvičovať hlasivky. Cez
okno som medzi kvapky dažďa precítene posielala nostalgickú melódiu Indiánskej
piesne lásky a postupne aj ostatných piesní z repertoáru nášho dedinského súboru.
Nešetrila som na hlase, lebo som si myslela, že v silnom daždi sa ľudia nemotajú po
vonku a žiadnych poslucháčov teda nemám.
Keď som po chvíli v župane zišla do kuchyne a pozrela som sa von, skoro som
odpadla. Po ulici sa valila hádam polmetrová voda a hromada ľudí v pršiplášťoch s
motykami a lopatami v rukách sa snažila uvoľniť naplaveniny v priekopách okolo
nášho domu, aby čím viac vody odtieklo ich korytom a nie cez náš pozemok. V
momente som vytriezvela z umeleckej nálady a chytila sa motyky.
Prietrž mračien, ktorá sa vyliala neďaleko, narobila dosť škody, čo je vážna časť
príbehu. Doteraz však dúfam, že môj „spev“ vtedy neprekonal hluk padajúcej vody a
pracovného nasadenia susedov, lebo nikto z nich mi nič nepovedal. Ale bola to
scéna ako z pravej českej komédie.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 125, rok 1946
Zásobovanie
Zásobovanie obyvateľstva zo začiatku dialo sa na odbernú knižku, pozdejšie na
odberné lístky. Na osobu dávali 1 kg cukru, 25 dkg soli, mydlo sa objavovalo len
zriedka, múka bola pridelená 6 až 10 kg mesačne. Obuv taktiež vydávali na odberné
lístky, lenže ťažko sa bolo k ním dostať, jednak bolo vydaných pomerne málo
lístkov, jednak pred obchodami s obuvou od skorého rána sa tisli ľudia, aby na
ťažko získaný lístok kúpili topánky.
Zmena v M.N.V.
Dňa 21. mája Jozef Sokol, roľník sa vzdal úradu predsedu M.N.V., preto za
predsedu bol menovaný Michal Havrilla, roľník.
V októbri na základe výsledku volieb do Ústredného národného shromaždenia celý
miestny národný výbor bol zmenený. Predsedom M.N.V. sa stal Ján Fialka Tomko,
roľník a podpredsedovia Anton Korem a Ján Ivan, roľníci.
Pri voľbách do Ústavodarneho národného zhromaždenia bolo odovzdaných 838
platných hlasov, z ktorých dostala:
1. Strana práce = 23 hlasov
2. Strana demokratická = 657 hlasov
3. Strana slov. komunistov = 146 hlasov
4. Strana slobody = 12 hlasov
Práca v rk. kostole
V máji bolo urobené dláždenie kostola vo výške cez 100.000 Kčs. Toto všetko sa
urobilo za sozbierané peniaze rím. kat. veriacich.
Grk. fara
Miestni gr. kat. veriaci na čele s dp. Ladislavom Štimom gr. kat. farárom urobili
patričné kroky na založenie gr. kat. fary v Drienove. Na ten účel prestavili školskú
budovu (bývalá grkat. ľud. škola) na faru.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
28.8.2013 sa konalo 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Už tradične v
predvečer štátneho sviatku SNP poslanci a členovia zväzu protifašistických
bojovníkov si položením venca uctili pamiatku padlým v 1. a 2. svetovej vojne.
Potom zasadnutie OZ pokračovalo v zasadačke obecného úradu podľa schváleného
programu. Po kontrole plnenia uznesení z predošlého zasadnutia sa poslanci
oboznámili so zmenami a doplnkami k územnému plánu obce, ktoré predložil
spracovateľ Ing. arch. Kolmayer. Tento územný plán bude predložený občanom
našej obce na pripomienkovanie. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie. Schválili
kúpu pozemku pre budúcu výstavbu miestnej komunikácie na ul. Osloboditeľov.
Schválili VZN o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby
poskytované na úseku opatrovateľskej služby na území našej obce. Poslanci
súhlasili s uzatvorením zmluvy na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o prevedených kontrolách, ktoré
vykonal v súlade so schváleným plánom hlavný kontrolór obce. Po prerokovaní
všetkých bodov programu starosta 18. zasadnutie ukončil.
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Spoločenská kronika
Medzi nami vítame nových občiankov:
06. 07. Sebastián Matej
Pod Dvorom 4
24. 07. Veronika Vetráková
Kvetná 53
24. 07. Peter Uličný
Mlynská 38
06. 08. Sandra Sosová
Kvetná 12
14. 08. Viktória Gordíková
Osloboditeľov 4
20. 08. Lea Anna Lukáčová
Kvetná 16
K sobášu gratulujeme:
13. 07. Ing. Ján Císar
a
Ing. Martina Orlovská
13. 07. Ing. Vladimír Spišák
a
Martina Pihuličová
20. 07. Erik Olejár
a
Mgr. Ivana Revická
10. 08. Mgr. Gabriel Havrilla
a
Mgr. Edita Gajdošová
17. 08. Martin Ivančo
a
Lenka Kondrátová
24. 08. Peter Mižák
a
Bc. Renáta Michalíková
07. 09. Michal Porvažník
a
Mgr. Zuzana Parkanská

Litpovský Hrádok
Okružná 24
Prešov
Mierová 4
Kvetná 56
Prešov
Okružná 40
Nižná Šebastová
Jarková 23
Topolany 33, ČR
Okružná 42
Prešov
Letná 20
Letná 3

Navždy sme sa rozlúčili:
22. 06. Žofia Mižáková, 92 r.
06. 07. Justína Okbarská, 76 r.
12. 07. Mária Vaľková, 65 r.
14. 07. Aurélia Petrová, 86 r.
16. 07. Jozef Vavrek, 89 r.
24. 07. Irena Hricková, 61 r.
11. 08. Margita Gomulecová, 85 r.
31. 08. Ľubomír Dudek, 45 r.
02. 09. Jozef Humeňaj, 62 r.

Žižkova 34
Osloboditeľov 39
Záhradná 2
Žižkova 37
Okružná 38
Pod Dvorom 27
Mlynská 31
Okružná 35
Mlynská 24

Bavíme sa s občasníkom
Príde veliteľ za vojakmi a hovorí im: "Vojaci, zajtra sa
pekne oblečte, pôjdeme na Mozzartovu svadbu!"
Na druhý deň prišli vojaci vyobliekaní a v rukách držali
množstvo krabíc.
"Načo sú vám tie krabice?" pýta sa veliteľ.
"No predsa ste povedali, že ideme na svadbu, tak
svadobné dary."
"Vy blbci!" vykríkne veliteľ, "to je opera!"
Na to sa nahnevaný vojak ozve: "No vy máte čo hovoriť.
Na labutie jazero ste prišli v gumákoch a s udicou!"
Syn sa vracia domov a volá od dverí na otca: "Otec, už
som doma!"
Otec sedí za počítačom, ani len nezdvihne hlavu od
monitora a odvetí: "Fajn. A kde si vlastne bol?"
"Na vojne."
Pýta sa generál vojakov:
"Ktorý z vás ma rád ťažkú hudbu?"
Prihlásili sa traja.
A generál na to:
"Tak vyneste klavír na 8. poschodie!"
Na vojenskú základňu prišiel list generálovi. V tom liste
bolo napísané, že umrela matka vojaka Joža a že generál
mu to má oznámiť s citom, lebo je veľmi citlivý. Generál
prosbe porozumel. Dal vojakov zaradiť do radu a vraví:
„Vojaci, tí ktorí majú matku, krok dopredu! Jožo, ty kam
sa hrabeš?“
Stojí vojak na stráži, okolo prejde generál a vojak nič.
Generál sa vráti a pýta sa vojaka:
- “Vojak, nemali ste ma náhodou pozdraviť?“
- “Hej? A od koho?”

Na zamyslenie

Veľa hovoriť a veľa povedať nie je to isté.
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Hasiči zasahovali...

Dňa 13. augusta 2013 bol o 16. hodine a 30. minúte ohlásený požiar
odpadu v obci Lemešany. Na miesto ihneď vyrazila naša zásahová
jednotka v počte 4+1 s vozidlom Š706 RTHP CAS-25. Po príchode na
miesto zásahu bolo zistené, že horí skládka odpadu a vedľa stojace
drevené obydlie. V čase nášho príjazdu na miesto už hasiace práce
vykonávali príslušníci HaZZ z Prešova a spoločne s členmi OHZ
Lemešany. Po získaní informácii od veliteľa zásahu naša jednotka
začala s hasením požiaru skládky jedným C prúdom a následne aj
jedným D prúdom. Po zlikvidovaní požiaru skládky sme pokračovali
pomocou pri dohášaní obydlia. Na mieste zasahovali: Jednotka HaZZ
Prešov s vozidlami MB Atego a Iveco Trakker CAS-30 a jednotka OHZ
Lemešany s vozidlom Iveco Daily, jednotka hasičského zboru obce
Drienov s vozidlom Š706 RTHP CAS-25, príslušníci policajného zboru
SR zo stanice Drienov a pohotovostná motorizovaná jednotka PZ SR
Prešov. Zásah bol ukončený o 18. hodine a 30. minúte a jednotky sa
vrátili na základne. Zásahu sa zúčastnili: Vodič - strojník: Bc. Michael
Jurek, Veliteľ: Imrich Čarnogurský, Hasiči: Stanislav Jurek, Ing. Matúš
Jurko, Ing. Róbert Pfeffer.
Dňa 14. augusta 2013 bol o 21. hodine a 15. minúte ohlásený požiar
poľa v oblasti priemyselného parku za obcou Drienov. Na miesto ihneď
vyrazila naša jednotka v počte 4+1 s vozidlom Š706 RTHP CAS-25. Po
príjazde na miesto bolo zistené, že sa jedná o neohlásené vypaľovanie
strniska na poli v oblasti zvanej „Predný tistafener“. Na mieste už požiar
oborával traktor. Medzi tým na miesto dorazili aj jednotka OHZ

Lemešany s vozidlom Iveco Daily a jednotka HaZZ z Prešova s
vozidlom MB Unimog. Jednotky zásah nevykonávali nakoľko požiar bol
zaoraný traktorom, tak po obhliadke miesta sa jednotky vrátili na
základne. Zásahu sa zúčastnili: Vodič: Bc. Michael Jurek, Veliteľ: Imrich
Čarnogurský, Hasiči: Milan Korem, Ing. Matúš Jurko, Lukáš Mižák.
Dňa 20. augusta 2013 bol o 13. hodine a 20 minúte ohlásený požiar
trávy v záhradách na ulici Mlynskej v Drienove. Na miesto ihneď
vyrazila zásahová jednotka v počte 1+1 s vozidlom Š 706 RTHP CAS25. Po príjazdne na miesto bolo zistené, že sa jedná o požiar, ktorý sa
rozšíril z nekontrolovaného pálenia odpadu z jedného z dvorov na
ďalšiu susediacu záhradu. Na likvidáciu požiaru bol nasadený jeden C
prúd a následne aj lafeta. Požiar bol zlikvidovaný o 14. hodine a 10
minúte a jednotka sa vrátila na základňu. Zásahu sa zúčastnili: Vodič:
Bc. Michael Jurek, Hasič: Ing. Matúš Jurko.
Fotografie zo všetkých zásahov si môžete prezrieť na stránke
www.hasici.drienov.sk.
Naša jednotka venuje prevažnú časť svojej činnosti zásahovým a
pomocným aktivitám v obci, aktivitám v kultúrno-spoločenskej oblasti a
v prevencii. Kvalita hasičského zboru sa nemeria výsledkami
dosiahnutými v súťažných disciplínach hasičského športu, ale v
schopnosti jednotky zasiahnuť a pomôcť v krízových situáciách. Aj v
stanovách Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa
uvádza, že základným poslaním hasičského zboru je pomoc blížnemu v
núdzi. Náš hasičský zbor ako jeden z mála disponuje moderným
profesionálnym vybavením slúžiacim na bezpečné a kvalitné
prevedenia zásahu v rozličných podmienkach. Taktiež sme jediná
jednotka v okolí, ktorá má v prevádzke spoľahlivú cisternovú
automobilovú striekačku v stopercentnom technickom stave neustále
pripravenú na výjazd (ostatné jednotky v okolí ktoré vlastnia mobilnú
techniku ju majú buď v nevyhovujúcom technickom stave alebo táto
technika nepostačuje na zásah v ťažších podmienkach). O kvalitnej a
spoľahlivej činnosti našej jednotky svedčí aj to, že zásahovú činnosť
vykonávame nielen na území našej obce, ale aj v okolitých obciach a
taktiež šírenie dobrého mena a rozvíjajúcej sa spolupráce našej
jednotky s HaZZ Prešov. Každým rokom sa snažíme v spolupráci s
obecným úradom rozširovať technické vybavenie nášho zboru a tiež
zdokonaľovať schopnosti členov pre rýchle a účinné zdolávanie
mimoriadnych situácií, ktoré môžu vzniknúť nielen v našej obci ale aj v
okolí. Všetku túto činnosť vykonávame dobrovoľne a v čase svojho
osobného voľna ale s dobrým pocitom zadosťučinenia.
„AUXILIUM IN PERICULO MISSIO NOSTRA“ (pomoc v núdzi naše
poslanie)
Bc. Michael JUREK - Hasičský zbor obce Drienov

Drienovskí hasiči oslávili SNP
Z diania na drienovskom ihrisku mali konečne radosť domáci aj hostia. Futbalistov totiž vystriedali
so svojím programom hasiči. Počas posledného augustového víkendu, už tradične, usporiadali
Drienovčanom oslavy. Oslávencami boli samozrejme partizáni, keďže sa diala vatra pri príležitosti
osláv SNP.
Než sme sa ale dočkali západu slnka, nebolo veľa času na zaháľanie. Tobôž, ak ste so sebou
priviedli vaše ratolesti, ktorým bolo podvečerné dianie venované. Po tom, ako sa vyskákali v
žirafe, ste ich mohli upokojiť v konskom sedle alebo v bábkovom divadielku. Ujo Ľubo ich
roztancoval a pridal rozprávku o repke. Mnoho detských tvári sa zmenilo na motýľov, mačičky,
tigrov či pirátov. Fanúšikovia techniky určite nevynechali autobus-veterán, ale hlavne hasičské
auto profesionálov z Prešova, ktorí sa postarali aj o pokropenie trávnika vrátane „náhodne“ po
ňom pobiehajúcich detí. Slnko predsa len, nemajúc inú možnosť, vhuplo konečne za obzor a 5
metrovú pyramídu z brezového dreva dostihol jej osud. Drienovský hasičský zbor našťastie
nepodľahol nutkaniu bojovať so živlom, a tak ste sa pri vatre mohli ohriať až do skorého rána.
Medzitým sa pripravili chlapci z Drišľaku, ktorí úplne zaplnili tanečnú plochu a zabavili ako malých,
tak i veľkých a ukázali, že rozhodne ešte nepatria do starého železa. Tých, ktorým stále nestačilo,
snáď dorazila diskotéka.
Všetci, čo počas rušného podvečera až do noci vyhladli či vysmädli určite neminuli stánky s
občerstvením. Mimochodom, guľáš bol zase výborný, klobása mňam a pivo to najlepšie
slovenské.
Ak ste tam neboli, máte za čím banovať, ak ste tam boli, prídete aj o rok. Určite sa tam uvidíme.
Apropo: „Ďakujeme Vám!“, páni hasiči.
Martin Köver
4. Sólová speváčka Emka Mitriková, Drienov
5. FS JAZERO, Rožkovany
V nedeľu 29. septembra 2013 sa o 15. hodine v
6. Sólová speváčka Eva Hrabková, Haniska
telocvični Základnej školy v Drienove uskutoční
7. Spevácke duo Mária Nemcová a Ján Fecko,
4. ročník prehliadky speváckych folklórnych
Drienov
súborov a spevákov - sólistov pod názvom
8. Heligonkár Danko Falat, Kostoľany nad
„Popoludnie s Jankou Guzovou“
Hornádom
Program:
9. FS DRIENKA, Drienov
1. Sólová speváčka Mária Nemcová, Drienov
10. FS KLIPERČAN, Žakarovce
2. Detský folklórny súbor DRIENKA pri ZŠ
Srdečne Vás na toto podujatie pozývajú
Drienov
usporiadatelia: Únia žien Slovenka Drienov,
3. FS PETROVIANČAN, Petrovany
Obecný úrad Drienov

Pozvánka
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Vatra SNP

Dňa 24. augusta 2013 sme na futbalovom
ihrisku v Drienove už tradične zorganizovali
kultúrno-spoločenskú akciu pri príležitosti
osláv 69. výročia SNP so slávnostným
zapálením Vatry SNP. Pre návštevníkov bol
pripravený bohatý program ako nafukovacia
žirafa, ukážka historického autobusu legendárnej RTOčky z Prešova, ukážka
zásahovej techniky profesionálnych hasičov
z Prešova, bábkové divadlo Babadlo, jazda
na koni, vystúpenie najlepšieho zabávača
pre deti Uja Ľuba z Košíc, vystúpenie
skupiny Drišľak po 20 rokoch opäť v
Drienove a diskotéka s laserovou šou až do
rána.
Za podporu akcie ďakujeme :
OcÚ Drienov
RONEX - p. Róbert IVAN
FAURENCIA – Ing. Ľubomír LENGYEL
GaG s.r.o. Prešov – p. GUMAN
GOLO – Marek GOLODŽEJ
KOVOMAT – Peter KOREM
OXCOM – Mgr. Rastislav PRIBULA
Poľnohospodárske družstvo s.r.o - Ing.
Viliam SABOL
Zámočnícke práce a výroba prototypov –
Ján DUDEK
Stavebniny RAPES Drienov
Potraviny JEDNOTA Drienov
SAD Prešov
Hasičský a záchranný zbor Prešov
Ján KOREM Drienov
Zemiakáreň Drienov – p. KOMÁR
DRIENPIG Drienov – Ľubomír STRAKA
p. Jozef SABOL Drienov
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DRIENOVSKÝ OBČASNÍK

13. 9. 2013

Z Materskej školy v Drienove
Ako pomôcť dieťaťu pri nástupe do materskej školy
Keď príde ten čas, že sa vaše dieťa bude chcieť „osamostatniť“, že
začne túžiť po kolektíve detí, môžete mu to uľahčiť. Predídete rôznym
komplikáciám, ktoré podobné zásadné zmeny prinášajú. Umožnite
svojmu dieťaťu kontakt s rovesníkmi, aby sa postupne učilo, ako
vychádzať s inými deťmi, ako uzatvárať kompromisy, ako sa deliť a
trpezlivo počkať na nejakú vec či hračku. Trénujte odlúčenie. Skôr než
začne vaše dieťa materskú školu navštevovať, malo by sa vedieť
kratšiu dobu zaobísť bez matky. Príležitostné odlúčenia umožnia
dieťaťu získať istotu, že mama mu neutečie, ale sa vráti, ako sľúbila.
Pozor, musíte sa vrátiť v dohodnutom čase, aby vám dieťa mohlo
dôverovať.
Neidealizujte deťom pobyt v materskej škole, jeho následkom môže byť
sklamanie, až odpor. Napr. nikdy sa materskou školou nevyhrážajte.
„Počkaj tam ti ukážu, tam sa nikto s tebou nebude babrať!“
Usilujte sa zlepšiť samoobslužné návyky dieťaťa, ako obliekanie,
obúvanie, stolovanie a hygienické návyky. Buďte pri tom trpezliví,
dieťaťu pomôžte zvýšiť sebaistotu a tým pocit pohody v novom
prostredí. V niektorých prípadoch je lepšie odložiť nástup do MŠ (podľa
podmienok v rodine) o niekoľko mesiacov podľa veku a stupňa vývinu
dieťaťa. Pri telesne a psychicky menej zdatných nováčikoch treba čas
pobytu v MŠ skrátiť. Nenechávať dieťa hneď prvé dni v MŠ, aby
odchádzalo medzi poslednými. Veľmi dôležité je ráno v MŠ odovzdať
dieťa bez dlhého lúčenia, ktoré môže dieťa zneistiť a nápadné
správanie matky môže potvrdzovať jeho strach. Berte ohľad na telesnú
záťaž dieťaťa. Deň strávený v MŠ je nesmierne náročný telesne, a

najmä psychicky. Citlivejším deťom vyhovuje poldenný pobyt, nie
celodenný, podľa potrieb a možností.
Anna Hnatová
Školský rok 2013/2014 sa začína
V tomto školskom roku v MŠ je zapísaných 43 detí od 3 do 6 rokov.
Výchovno - vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v dvoch triedach.
Kapacita je naplnená na 100 %. O to, aby sa nám v škole dobre darilo
sa budú starať štyri pedagogické zamestnankyne a jedna prevádzková.
Očakávame, že naše deti sa v materskej škole stretnú so svojimi
rovesníkmi, vzniknú nové kamarátstva a celý školský rok im ubehne pri
rôznych aktivitách, nových zážitkoch, ktoré im spestria život počas
odlúčenia od mamky a ocka. Milí rodičia, aj vy ste učitelia. Vytvorte
vaším najmenším podnetné prostredie plné lásky, v ktorom zle
správanie a nevšímavosť nemajú miesta. Prostredie, kde vládne
porozumenie, istota. Toto bude dobrým predpokladom pre výchovu a
vzdelávanie vašich detí v materskej škole. Škola, deti, učitelia svojimi
výsledkami reprezentujú seba, ale aj svoju obec. Ďakujeme vedúcim
predstaviteľom obce – nášmu p. starostovi, obecnému zastupiteľstvu,
že našu materskú školu vždy podporujú a prajeme si, aby ani v
budúcnosti nezabudli, že škola je inštitúcia, ktorá rozdáva ducha, kde
sa zažíva dobrodružstvo poznania.
Želajme si navzájom veľa zdravia, tvorivých síl, pracovného elánu, aby
sme sa spolu s našimi deťmi po celý školský rok tešili z úspechov a
pokrokov, ktoré sa nám u tých najmenších podarí dosiahnuť. Snažme
sa splniť všetky ciele a očakávania, ktoré sme si predsavzali.
Anna Hnatová

Zo Záklanej školy v Drienove
ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 sme otvorili 9 tried 1. – 9. ročníka, 4 triedy
1. stupňa, 5 tried 2. stupňa a 1 oddelenie školského klubu detí. V
popoludňajších hodinách bude opäť prebiehať i záujmové vzdelávanie,
v ponuke sú viaceré záujmové krúžky, ktoré orientujeme napr. na
uchovávanie ľudových tradícií, šport a pohyb, počítače, redaktorskú
prácu i prípravu na testovanie našich deviatakov. V prípade
dostatočného záujmu sme pripravení realizovať i mliečny či ovocný
program pre naše deti. Informácie o živote školy budeme ako každý rok
prinášať na našej webovej stránke www.zsdrienov.edupage.org.
Z noviniek hádam informácia o 1 novej interaktívnej tabuli, ktorá sme
umiestnili do triedy, čím sme dosiahli stav, že v každej triede už môžu
žiaci pracovať s týmto moderným nástrojom. Väčšou a zároveň
nevyhnutnou investíciou bolo obstaranie licencií Office 2010 pre všetky
počítače v škole, a tak už ani jedno dieťa nebude mať problém s
prenosom, resp. použitím svojich domácich materiálov v škole. Na nový
upravený a vymaľovaný priestor sa dnes už nielen tešia, ale ho aj
využívajú deti školského klubu detí. Tu sa chceme poďakovať aj Miške
Otčenášovej, ktorá pomohla s kreslením detailov. Poďakovať sa
chceme aj všetkým podporovateľom prostredníctvom inštitútu 2 % daní,
ktorí na nás nezabudli ani tento rok, osobitne nás teší, že na nás myslia
a týmto spôsobom nás podporujú už aj niektorí naši bývalí žiaci a ešte
stále aj ich rodičia. Čaká nás nový školský rok, ktorý už mal byť v
znamení „aklimatizácie školskej reformy“, žiaľ, „učebnicový problém“ nie
je ešte stále vyriešený, dokonca už dnes vieme, že nás opäť čakajú
zmeny. Veríme, že nám budete držať palce i prsty, aby sme aj tento
školský rok úspešne zvládli.
ŠKOLSKÉ OH

Koniec školského roka 2012/2013 sa mal niesť i v znamení školských
olympijských hier. Žiaľ, okolnosti nám vtedy nedovolili obľúbené
podujatie realizovať, i keď sme už mali všetko pripravené. A tak sme
neváhali a olympijskú myšlienku sme pretavili do reality uskutočnením
našej olympiády hneď v prvom týždni nového školského roka. Dňa 5. 9.
na školskom dvore teda zaznela olympijská hymna, ktorá školské
olympijské hry otvorila. Po hymne nasledoval sľub športovcov a beh s
fakľou, ktorú niesli zástupcovia prvého a druhého stupňa. Po

slávnostnom úvode sa už predviedli žiaci svojimi výkonmi. Športovci z
prvého stupňa súťažili v disciplínach hod kriketovou loptičkou, beh na
50 m a skok do diaľky. Športovci na druhom stupni museli zvládnuť aj
vytrvalostné disciplíny, a to beh na 800 m, 1000 m a 1200 m. Žiaci sa
svojimi výkonmi snažili prekonať svojich spolužiakov, videli sme aj
súrodenecké zápolenie a tí najlepší boli odmenení diplomom a
nanukom. Teší nás zapojenie detí i skutočné športové súboje.
PAMÄTNÝ DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA
„9. septembra 1941 bolo prijaté Nariadenie č. 198 o právnom postavení
Židov, tzv. Židovský kódex. Išlo o potupné zákony vtedajšej Slovenskej
republiky, ktoré židom zobrali právo žiť ako slobodným a rovnocenným
občanom. Aj preto si na Slovensku od roku 2002 9. september
pripomíname ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia.
„Tento deň je sviatkom ľudskej dôstojnosti a sviatkom obnovovania
pamäte,“ uviedol vo svojom príhovore počas pietnej spomienky na
Rybnom námestí v Bratislave predseda vlády SR Robert Fico.
Pripomenul príbeh Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, ktorým sa podarilo
utiecť z Osvienčimu a priniesť svedectvo o zverstvách tam páchaných.
„Ich príbeh je príbeh o odvahe a najmä o tom, ako človeka nemožno
nikdy zlomiť. Je to správa o ľudskej dôstojnosti,“ vyhlásil premiér. „Naša
pamäť má občas čudné diery. Preto by som rád na tomto pietnom
mieste pripomenul podiel a aktívnu účasť židov v SNP,“ zdôraznil
Robert Fico. Židia, ktorí napriek hroziacemu nebezpečenstvu bojovali v
odboji, zapojili sa do Slovenského národného povstania a pomáhali
zakladať aj partizánske oddiely, sa často nemali kam uchýliť. Stratili
istoty domova, ktoré v mierových časoch považujeme za úplne
samozrejmé. Účasť na pietnej spomienke na obete holokaustu preto nie
je podľa Roberta Fica pre členov vlády a poslancov len formálnou
záležitosťou. „Usilujeme sa napríklad aj v školských programoch pre
deti vštepovať im historickú pravdu ako základ poučenia. Usilujeme sa
obnovovať ich pamäť, lebo kto stráca pamäť, musí si vlastné chyby
zopakovať. A my ako národ aj ako Slovenská republika vlastné chyby
opakovať nechceme,“ podčiarkol.“ (prevzaté z Úradu vlády SR) Návrh
zákona, ktorý určil nový pamätný deň SR schválili poslanci Národnej
rady SR 31. októbra 2001. Stal sa ním 9. september - Deň obetí
holokaustu a rasového násilia. Deviaty septembrový deň sme si aj my
pripomenuli obete holokaustu a rasovo motivovaného násilia. Tento deň
sme znova v pamäti našich detí oživili spomienkou na udalosti
protižidovských nariadení i konkrétnymi činmi, ktoré smerovali na
miesto odpočinku židovských rodín v Drienove. Spoločne so žiakmi 8. a
9. ročníka i s pomocou našej školskej tety pani Ondrejovej a p. Harvana
sme sa už po druhýkrát vybrali na židovský cintorín, ktorý sme chceli
zbaviť burín, odpadkov či nánosov zeminy. Po niekoľkých hodinách
tvrdej práce sme sa mohli opäť potešiť pohľadom na zachované
historické náhrobky, čistú trávnatú plochu cintorína obkolesenú
vysokými stromami. Veríme, že vynaložená snaha nevyjde v blízkom
čase navnivoč pre neprimerané správanie návštevníkov tohto
pamätného miesta.

