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Z osudov našich čitateľov – príbehy zo života

Zo Základnej školy v Drienove

Pán starosta, „na slovíčko“

Počas celej zimy sme si „užili“ blata na cestách a aj teraz to nie je
o nič lepšie. Ako budú pokračovať práce na výstavbe vodovodu.
Dočkáme sa aj vody?
Chcel by som aj touto cestou tlmočiť občanom Drienova ospravedlnenie
zástupcov firmy INICO Trebišov s.r.o. za to, že nám svojou činnosťou
znepríjemňujú život. Aj oni by radšej kopali len keď je sucho, aby
nemuseli počúvať výčitky pre znečistené a niekedy aj krátkodobo
zablokované cesty. Majú však tvrdý harmonogram, ktorý im ukladá
ukončiť stavebné práce do konca septembra 2008. Ak sa nestane nič
mimoriadne chcú tento termín dodržať a tak musia robiť nepretržite.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ako investor stavby, má
kompletnú stavbu odovzdať do užívania najneskôr do konca júla 2009.

Niektoré vetvy vodovodu budú dané do užívania možno už tohto roku.
Preto by si občania mali postupne pripravovať materiály potrebné ku
zriadeniu vodovodnej prípojky.
Môžete občanom poradiť, aký je postup pri zriadení vodovodnej
prípojky?
Žiadosť na zriadenie vodovodnej prípojky je treba doručiť na
„Zákaznícke centrum“ VVS
a.s. (Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti) v Prešove na Jarkovej ulici č. 31. Žiadosť Vám prevezmú
až vtedy, keď bude vodovodná vetva odovzdaná do užívania.
(Informáciu, či je už Vaša vodovodná vetva v prevádzke, môžete
dostať na obecnom úrade v Drienove, alebo u VVS a.s. v Prešove na
telefónnom čísle 7572 430).
Spolu s vyplnenou žiadosťou je potrebné doložiť:
● Doklad totožnosti
● Projektovú dokumentáciu prípojky podľa bodu B odsek 2
Pokynov pre zriaďovanie, evidenciu a financovanie vodovodných
a kanalizačných prípojok. (Pokyny sú k dispozícii aj na obecnom
úrade)
● List vlastníctva
● Kópiu katastrálnej mapy
● Oznámenie ku ohláseniu drobnej stavby, opatrené súhlasným
stanoviskom obce. (Ohlásenie drobnej stavby sa robí na
obecnom úrade, ktorý Vám na základe toho potrebné oznámenie
vydá).
V predstihu si môžete osadiť vodomernú šachtu a urobiť vlastný rozvod
vody. Vodomerná šachta musí vyhovovať technickým podmienkam,
ktoré vyžaduje VVS. Tieto podmienky, ako aj vzory vodomernej šachty
sú občanom k dispozícii na obecnom úrade, tiež sú zverejnené na
stránke www.vvs-as.sk.
V Drienove je ku dnešnému dňu sprevádzkovaná vodovodná vetva na
časti ulice Osloboditeľov, v centre obce a na Mierovej ulici. Občania,
bývajúci v tejto časti obce môžu podávať prihlášky už teraz.

X. VALENTÍNSKY PLES
Ako to už býva, stále po vianočnom období, nasleduje obdobie
fašiangové. Je to čas plesov, zábav, karnevalov. Inak tomu nebolo ani
tento rok. Členovia kultúrnej komisie sa už začali schádzať v decembri,
aby sa mohlo všetko pripraviť, zabezpečiť. Po rôznych sedeniach,
dohadoch sa určil dátum 19. január 2008. Vtedy sa uskutočnil ples, bez
ktorého by fašiangy v Drienove neboli fašiangami. Výnimočný bol aj
v tom, že to bol jubilejný 10. ročník. Záujem o vstupenky bol veľký.
Stretli sa tam hostia z rôznych miest a dedín, od Košíc až po Starú
Ľubovňu. Aj teraz sa potvrdilo, že ten kto sa chce zabaviť, zatancovať,
neváha a príde aj z ďaleka. To tiež o niečom svedčí. Hneď pri vstupe
čakalo na hostí prekvapenie. Usporiadatelia ich pekne privítali
a odovzdali im upomienkové darčeky. Ples zahájil a slávnostne otvoril
starosta obce, ktorý poprial hosťom príjemnú zábavu. Po otvorení
nasledoval kultúrny program. Najprv sa predstavili mladí tanečníci z
Košíc, ktorí predviedli ukážky spoločenských tancov. Potom nastúpili
dievčiny, ktoré predviedli snáď najmodernejší tanec dnešnej doby HIPHOP. Po programe už nasledovala zábava. Do tanca vyhrávala
hudobná skupina iDEAL zo Sobraniec. Hostia sa zabávali, tancovali,
spievali. Vládla pravá plesová nálada, ktorá sa každou hodinou
stupňovala, gradovala. Štedrí boli aj sponzori, o čom svedčilo aj
množstvo cien v tombole. Ples trval do rána. Poslední hostia odchádzali
v takú hodinu, v ktorú iní idú do práce. To je ďalší dôkaz o tom, že na
ples do Drienova sa oplatí prísť. Preto vy, ktorí ste ešte neboli, tak na
budúci rok príďte, neoľutujete. A čo ohlasy? Boli výborné, dobré, samé
chvály. Našli sa aj takí, ktorým sa nepáčilo. Ale to je normálne, stále je

niekto, komu nechutí večera, muzika nehrala pochuti, atď. V závere
vyjadrujeme veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sa ples
mohol uskutočniť.
Bc. Jakubčová Marcela
Sponzori:
f. RONEX - p. Ivan, Drienov
Kaderníctvo Eva – p. Janičová, Drienov
Kvetinárstvo NASARIA – p. Korem, Drienov
ZŠ Drienov – p. Boboková – riad. školy
ELEKTRO Prešov – p. Horvath Tomáš
f. FER – EXPRES – p. Ferko Jozef, Drienov
PD Lemešany – p. Leško
f. MARKA – p. Gulášová, Drienov
f. ELDAN – p. Dancák Vladimír, Drienov
Kaderníctvo KLIER – Hypernova Prešov – Kmecová Jana, Drienov
f. M. S. PROFI – Ličartovce
STAVEBNINY – Drienov – p. Straka Pavol
ZEMIAKÁREŇ – Drienov
p. Kolenič s manželkou, Drienov
STEEL TRANS – Košice – rod. Podoláková, Drienov
f. JOSAMA – p. Sabol Jozef, Drienov
f. KOVOMAT – p. Peter Korem
Poľovnícka skupina Drienov
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Máločo býva roztomilejšie, ako prvé slová, prvé vety, prvé „múdrosti“ malého
dieťaťa. My, dospelí, ich od drobčekov radi mámime a tešíme sa, ako im to dobre
ide. A niekedy sa dozvieme zaujímavé veci...
K XY-ovým prišla návšteva – strýko s rodinou z mesta. Malá Janka bola rozkošné
dievčatko. Akurát sa jej rozviazal jazýček, a tak ju každý skúšal, čo vie povedať,
ako to vie povedať, ako sa toto volá, ako tamto zvieratko robí, no, veď to
poznáte. Aj strýkovcom, ktorí ju dlhšie nevideli, robilo jej štebotanie dobre.
Dopracovali sa až k téme: ako Janička ovláda mená rodinných príslušníkov.
„Janka, ako sa volá sestrička?“ „Jubka.“ „Áno, Ľubka. Krásne! A ako sa volá
mamka?“ „Ajenka.“ „Alenka, áno, ty si šikovné dievčatko. Jani a ako sa volá
ocko?“ Janička bola ticho, nevedela si spomenúť. „ Čo, drobček, zabudla si ako
sa volá ocko?“ Janka tuho rozmýšľala, ale nevedela. Tak jej dospelí zo všetkých
síl pomáhali, tak aj tak našepkávali, ale bolo vidno, že jej to ockove meno
vypadlo z hlavičky. Až konečne niekoho napadla správna otázka. „No, Jani, ako
volá mamka na ocka, keď od neho niečo chce?“ „Stají, vstávaj!“ pohotovo
zareagovalo dievčatko. A bolo to.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 74, Rim kat. kostol, zapísané v roku 1935
Na prostred obci stojí rim. kat. kostol. Kto ho projektoval, kto ho staval, za koľko
bol bol vystavený, kedy bol vystavený nemáme o tom žiadne spisy. Tohtová
monográfia zmeňuje sa, že roku 1331-om obec má kostol a faru, tento fakt
i cirkevné záznamy dosvedčujú. Roku 1680-om keď obec bola maďarská (1719om šomos-Magyarfalva) žili tu maďari, ktorí boli náboženstva kalvinského, vtedy
kostol mali v moci kalvini. Od 1726-eho do 1749 kostol mali v moci evanjelici
(canonica visitativ). Nad vchodom do kostola je označený v kameni vytesaný
1807 rok, vtedy bol kostol renovovaný. Vonkajšie pomocné prístavby (piliere)
murovali Taliani, ponevač mury kostola pukali a hrozili nebezpečnému
rozpadnutiu, na nich nepatrné trhliny viditeľné sú i teraz, ktoré zaliate sú
cementom. (Canonika Visitativ zmeňuje sa, že kostol je starého pôvodu, tiež
i fara je toho času zbudovaná. V rokoch 1889 – 1892 bol kostol renovovaný.
Predtým veža kostola bola krásna a vysoká v gotickom slohu stavaná ako bol
i kostol, ale hrom vežu natoľko poškodil, že pre náklad a ďalšie podobné
nebezpečie do pôvodného stavu stavbu veže nepreviedli. V roku 1932-om veža
bola prikrytá eternitom, ktorá je podoby, na komolý (?) ihlanec vystavený menčí
ihlanec, predtým i kostol bol eternitom prikrytý.
Pri spomenutom renovovaní kostola, bola poval chramovej lodi odstránená,
ktorá pôvodne bola v gotickom slohu stavaná, poneváč mury boly natoľko slabé,
že nemohly udržiť gotickú poval a preto poval zasklepili do šinov.
Kostol je zasvätený ku cti Šimona a Judu. t.j. na deň 28. okt. Jeho pravomoc
vykonáva z rodiny na rodinu žijúcu, ktorá je majiteľkou veľkostatku Can. Vis.
Z grof Deseffého prešla na gr. Andrásého z toho kostol sverený bol
csikszentkicályi a krasznahorkai grof Andrássy Dénešovi. Dnes je patronom grof
Szeckenyi Aladár. Ku drienovskej cirkvi patria filiálky Lemešany a Ličartovce, do
1930 i Obyšovce boly drienovskou filiálkou.

S Úniou žien v divadle
Tí, čo majú radi divadlo, a hlavne hudobné divadlo, iste chvália drienovskú
organizáciu Únie žien Slovenska za zorganizovanie dvoch krásnych kultúrnych
podujatí.
Ešte koncom minulého roka navštívilo 45 žien operetné predstavenie Veselá
vdova v Štátnom divadle Košice. Nádherné prostredie divadla aj samotná
opereta so všetkým, čo k operete patrí, poskytla ženám nevšedný zážitok.
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove ponúka svoje premiérové predstavenie
slovenského muzikálu František z Assisi takto: „Je to príbeh zo života
charizmatického človeka svätého Františka z Assisi, ktorý je schopný ísť
neústupčivo za svojou pravdou a ktorého duša v ťažkom zápase víťazí láskou
nad utrpením, ponížením a nespravodlivosťou.“ Všetci tento príbeh viac, či
menej poznáme, ale jeho muzikálové spracovanie bola výzva pre naše ženy,
ktoré tentoraz mohli sprevádzať aj manželia. Záujem bol veľký, opäť 24. januára
zaplnili autobus a vydali sa za umeleckými zážitkami do prešovského divadla.
Predstavenie malo čím osloviť diváka – myšlienkovým obsahom príbehu,
príťažlivými pesničkami, či zaujímavou scénou. Keďže je to slovenské dielo,
patrí sa spropagovať autorov: Réžia a libreto – Martin Kákoš, hudba – Gabo
Dušík, texty piesní – Martin Sarvaš. Na navštívenom predstavení hlavnú postavu
Františka z Assisi stvárnil Miroslav Bodoki.

Zasadalo

obecné

14. 2. 2008

Spoločenská kronika
V prvom štvrťroku roka 2008 gratulujeme k okrúhlemu
výročiu narodenia týmto našim oslávencom:
K 60-tym narodeninám
25.01.
Margita Tomášová
04.02.
Irena Stachová
18.02.
Anna Vavreková
24.02.
Vojtech Hricko

Okružná 58
Osloboditeľov 16
Okružná 19
Pod Dvorom 27

K 70-tym narodeninám
26. 01. Margita Koremová
14. 02. Marta Sokolová
08. 03. Aurélia Gurbaľová

Kvetná 4
Kvetná 34
Žižkova 68

K 80-tym narodeninám
04. 01. Ján Semančo
25. 01. Pavlína Kičurová
03. 02. Elena Kurucová
12. 02. Margita Gomulecová

Žižkova 90
Krátka 4
Žižkova 40
Mlynská 31

Medzi nami vítame nových občiankov:
07.12.
Zuzana Pohlotková
Záhradná 48
08.12.
Šimon Jurek
Mierova 11
13.12.
Tomáš Humeňaj
Žižkova 25
17.01.
Tatiana Verčimáková
Žižkova 50
Navždy sme sa rozlúčili:
23.12.
Štefan Parkanský
28.12.
Imrich Vanca
20.01.
Rudolf Fedor
04.02.
Mária Bilá

Letná 1
Partizánska 19
Žižkova 29
Jarková 21

76-roč.
63-roč.
68-roč.
82-roč.

Bavíme sa s občasníkom
V kupe vlaku sa cestujúci už
dlhšiu
dobu
naťahuje
s rabínom, kým boli slávne
osobnosti. Schoppenauer –
To bol Žid, hovorí rabín.
Freud – Aj on. Marx – ďalší
známy Žid. Einstein –
Takisto Žid, hovorí rabín.
Ježišmária! – vybuchne
muž. Tiež Židia. – sucho
odpovie rabín.
Starý žid ide so synom po
meste. Chlapec sa pristaví
pri stánku so zmrzlinou
a hovorí
otcovi:
„Otec,
prosím ťa, mám už 10
rokov, kúp mi konečne
zmrzlinu.“ Otec to uvážil
a rozhodol sa, že mu ju teda
kúpi. Po rokoch idú takto
spolu
opäť
po
meste
a chlapec znova prosí otca:
„Otec, mám už osemnásť
rokov, mohol by si mi,
prosím,
kúpiť
konečne
pivo?“ Otec sa rozčúli: „Máš
ty človeče vôbec rozum
vypiť pivo na zmrzlinu?“
Dvaja Židia sa pohádali.
Izák strašne sprosto vynadal

zastupiteľstvo

Aronovi, ktorý sa tak urazil,
že ráno utekal žalovať na
Izáka
rabínovi.
Ten
hriešnika
predvolal
a prikázal mu, aby sa
Aronovi ospravedlnil. „A
môžem
aj
po
telefóne?“ „Môžeš.“ súhlasil
rabín. Izák dvihol telefón,
vytočil Arona a pýta sa:
„Haló, je tam byt pána
Kohna?“ Aron na to: „Nie, to
asi bude omyl.“ „Tak potom
sa vám ospravedlňujem.“
povedal Izák a zložil.
Kohn sa nervózne prevaľuje
v posteli.
Sáru
to
už
rozčuľuje, a tak sa ho pýta,
čo sa deje.
Ach, do polnoci mám
Mošemu vrátiť 50 000.
A preto nespíš? Sára dvihne
telefón a vytočí Mošeho –
Počúvaj, má ti dnes Kohn
vrátiť nejaké peniaze?
Áno, 50 000.
No, aby si vedel, on ti ich
dnes nevráti! Sára zloží
a hovorí Kohnovi – Tak,
teraz už môžeš spať.
Odteraz nebude spať Moše!

Dňa 11. februára sa konalo 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drienove. Po kontrole uznesení prijatých v predchádzajúcom období,
poslanci za prítomnosti občanov prerokovali a prijali uznesenia k otázke odkúpenia pozemkov na výstavbu novej cesty podľa platného územného
plánu na ulici Revolučnej. Druhým závažným rozhodnutím bolo schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Základnú
školu v Drienove v rámci Regionálneho operačného programu, oboznámenie sa s obsahom projektu „Rekonštrukcia ZŠ – Drienov“. V diskusii sa
hovorilo o aktuálnom stave prác na stavbe vodovodu, vývoji situácie s plánovanou výstavbou kanalizácie a starosta obce sa vyjadroval k rôznym
iným aktuálnym témam. Zápisnica z tohto zasadnutia bude zverejnená na verejnej tabuli pri obecnom úrade.
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Z osudov našich čitateľov – príbehy zo života
S pekným záujmom sa stretol náš seriál z minulého roku, keď sme
pravidelne uverejňovali spomienky občanov na kňaza, ktorý pôsobil na
tunajšej farnosti desiatky rokov a zanechal svojou prácou trvalú pečať
v srdciach tunajších občanov. V mene redakcie ďakujem všetkým, ktorí
si našli čas a napísali pár odstavčekov na pripomenutie života
vzácneho človeka. Čo však ďalej!? Rozmýšľali sme nad voľným
pokračovaním o ďalších nežijúcich osobnostiach, ktorí svojím životom
a prácou v obci zviditeľnili Drienov, pomáhali občanom v dobrých i zlých
časoch. Je na Vás – čitateľoch, aby ste nám poskytli materiál
o osobnostiach a my ich potom môžeme po úpravách (ak budú
potrebné) zverejniť pre pripomenutie a nezabudnutie na vzácnych ľudí.
Zatiaľ sme sa rozhodli pre zverejňovanie príhod z vojenčiny, ktorú už
súčasní mladí muži nemusia vykonávať. Takže „záložaci aj nezáložaci“,
spomeňte si na zaujímavé a veselé príhody z vojny, dajte ich na papier.
Nech sa mladá generácia aspoň takouto formou zoznámi s históriou
svojich otcov a dedov, ktorá tvorila v mnohých osudoch viac ako dva
roky. A teraz už dávam slovo prvému spomínajúcemu, ktorý žije v našej
obci.
(Snažili sme nezasahovať veľmi do textov a skladby slov, aby sa
nestratila príchuť doby a autencita pisateľa. )
Váš šéfredaktor

Z neba na zem – alebo spomienky výsadkára
Príhoda, ktorá potvrdzuje, že existujú zázraky?....
„Súdruhovia, čakajú nás ostré streľby. Budú prevedené na strelnici
Kamenica nad Cirochou. Žiadam o disciplínu a plnenie rozkazov od
počiatku až do ukončenia strelieb!“ Ide o členitý terén, bujnú vegetáciu,
menšie kríky a po okrajoch aj mladý les. Rozkaz bol vydaný.
Nasledoval vojenský presun železnicou do stanice Kamenica nad
Cirochou. Do dejiska strelnice peši v jednotlivých čatách. Zaujal som
bojovú pozíciu na pravej strane útoku. Začínal som ako prvý, ľahký
guľomet krátkymi dávkami, tri, dva, páliť. Pravda na povel riadiaceho
dôstojníka. Len čo odzneli moje dve dávky, už zaznel hrozivý výkrik.
„Paľbu zastaviť! Ktorý somár dal povel k streľbe?!“ A ja som hneď
prestal strieľať. Na môj údiv z poza ostatných drôtov na zátarasách
vychádza môj priateľ Anton Riňák a k tomu nezranený?? Povel
k streľbe dal dôstojník 2.výsadkovej roty. Ten dostal pred útvarom
pokarhanie. Tono dostal dovolenku za vzorné plnenie svojich povinností
na odstraňovaní zátarasov. Ja zasa pokoj na duši. Lebo si predstavte,
že ja som vystrieľal päť ostrých nábojov z ľahkého guľometu vzor 52
tesne pred Tonovu hlavou. Všetkých päť guliek zastalo len pár
centimetrov od hlavy môjho priateľa. Zachránili ho krtince. Áno, bolo

tam veľa krtkov a tieto zvieratka nakoniec zachránili istý život?! No
povedzte, nemal som to chápať ako zázrak? A doma ho už vtedy
čakala manželka a jedno dieťa. Bolo to radosti. Priznám sa, že sme to
išli osláviť na zábavu do Pozemných stavieb v Prešove. Ale ja som bol
verný, aj Tono bol verný. A tak, aby sme nezhrešili, tak Tono zobral do
tanca krivú a ja zasa slepú. Dievčatá si zatancovali a my spokojní sami
so sebou sa vrátili triezvi a načas do kasární. Na túto príhodu aj v civile
sme spomínali dlhé roky...
Príhody ako z rozprávky pokračujú... ako táto. Len si ju pozorne
prečítajte...
Na nádvorí Dukelských kasární v Prešove zaznel rozkaz: „Tretia čata
prevedie bleskový útok na továreň v tyle nepriateľa. Zoskok bude
prevedený za lesom. Výsadkári, vašou povinnosťou sa bude po kanále,
ktorý prechádza popod les, dostať nepozorovane do továrne a túto
zničiť!“
Nasledoval presun na Letisko Šarišské lúky. Tam sme nasadli do troch
Dakot. Smer sme nabrali na Levoču. Potom po niekoľkých kilometroch
smer sever. O niekoľko minút už povel na zoskok. Bol horúci augustový
deň. Len čo som vyskočil z lietadla a pripravil guľomet do polohy na
dopad na zem, som spozornel. Podo mnou som zbadal voz. V jarme
ležali kravy. Neďaleko voza žena, ktorá hrabala a ďalej chlap, ktorý
kosil. Zameral som sa na voz. Stiahol som pravý popruh padáka
a dopadol som niekoľko metrov od voza. Ale skôr ako som dopadol na
zem, pocítil som náraz na nejaký predmet. Ešte som sa ani len
neodstrojil z padáka a už tu žena lamentuje: „Ach, muj synu, keby ce
tak teraz tvoja mac vidzela, ta takoj by umarla.“ A pozerá sa na
rozdvojené porisko vidiel. Ako dve šably ostré. A ja nezranený, ani
neprepichnutý?! Viete, mal som šťastie, že som sa snažil ako veriaci
plniť svoje povinnosti. Aj pri dopade na zem som mal obidve nohy
pospolu. Teda moje kanady dopadli na držiak stojacich vidiel. Mojou
váhou sa držiak rozštiepil. Keby som bol dopadal tak, ako často vidíte
obrazovkách s nohami od seba – frajersky, tak som už dávno na Sláve
Božej! Ale ja som to pripisoval aj tomu, ktorý nám riadi život a hlavne
našej Nebeskej matke. To nebol prvý ani posledný zázrak, ktorý má
postretol v mojom pernom živote.. samozrejme, že rýchlo som sa dostal
do továrne po kanále. A tam sme urobili hotovú smršť. Novučičká
Imuna Šarišské Michaľany bola ako po zemetrasení. Pravda, ešte
nebola v prevádzke a tak náš útvar potom nahradil škody. A tá dobrá
žena tam po zoskoku sa mi dala ešte aj napiť dobrej vody. A v tom
„vedre“ som ju skutočne potreboval. Tak čo? Oplatí sa poslúchať
a vzorne plniť si svoje povinnosti?
JM

Zo Základnej školy v Drienove
Škola podporujúca zdravie
Týždeň zdravého pitného režimu
V rámci aktivít projektu ZDRAVEJ ŠKOLY sa naša škola zapojila do
akcie TÝŽDEŇ ZDRAVÉHO PITNÉHO REŽIMU. Spolupracujeme s
firmou B2B ADVERTISING, s. r. o., ktorá od výrobcu AGROKARPATY,
s. r. o., v Plavnici poskytla pre našich žiakov čajové balenia zadarmo.
Počas prestávok do 12. 2. 2008 tak naši žiaci mali možnosť vychutnať
si šálku dobrého čaju i utíšiť smäd, zároveň si aj kúpiť balenie zdravých
čajov či zapojiť sa do výherného žrebovania.
Mliečny program
O prípravách na zapojenie školy do Mliečneho programu sme
informovali v ostatnom čísle Občasníka. V novom roku sme prípravy
ukončili a spomínaný projekt podpory spotreby mlieka pre školopovinné
deti sme aj začali realizovať. Začínali sme so záujmom deviatich detí,
v prvej fáze sa napokon zapojilo 30 detí, dnes je to už 80 našich žiakov.
Stúpajúci záujem nás, napriek väčšiemu pracovnému objemu, teší, veď
podporiť zdravé stravovanie, navyše dostupné i finančne, je pre našu
školu jednou z priorít.

Krátko
Matematická olympiáda
Dňa 23. januára sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole matematickej

olympiády. Žiaci 9. ročníka Paťa Fecková a Števo Marcin skončili
v prvej tretine zo 63 účastníkov. Našu školu reprezentovali i žiačky
piateho ročníka Romana Juhásová a Lenka Sabolová. Všetkým
blahoželáme a našim deviatackým reprezentantom želáme veľa
úspechov v matematike aj na strednej škole.
Zápis prváčikov
V dňoch 5. 2. 2008 a 6. 2. 2008 sa uskutočnil zápis prváčikov pre
školský rok 2008/2009. Rozhodovací proces ešte nie je ukončený, už
dnes ale vieme, že prvý ročník otvoríme v samostatnej triede. Budúci
prváci znova majú možnosť prihlásiť sa na rozšírené vyučovanie
cudzích jazykov, teda na rozšírené vyučovanie anglického jazyka už
v prvej triede, v šiestom ročníku im potom pribudne druhý cudzí jazyk –
nemecký.
Vianočný koncert a prvácka imatrikulácia
Starý kalendárny rok sme už tradične ukončili vianočným koncertom
a prváckou imatrikuláciou. Fotografie z týchto podujatí nájdete na našej
webovej stránke v sekcii FOTOALBUM (www.zsdrienov.edupage.org).
Stravné karty
Od marca prechádzame v ZŠ na moderný výdaj stravy prostredníctvom
stravných kariet. Prvú kartu nespoplatňujeme, každý stravník ju dostane
zadarmo.

Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM
Kvetná 24, 082 04 Drienov
tel. 0908 084 383
www.oxcom.sk, oxcom@oxcom.sk
Počítače, notebooky, komponenty do počítačov, tlačiarne, spotrebný materiál do tlačiarní, komplet počítačový sortiment
za výborné ceny. Servis a opravy počítačov za polovičné až tretinové ceny oproti iným firmám. Zhotovenie a prevádzka
internetových stránok. Realizácia menších sieti. Ponúkame aj používané značkové počítače a príslušenstvo zo
zahraničných bánk za výborné ceny.
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Zo Základnej školy v Drienove
Cudzie jazyky v praxi - Získali sme certifikát
Naša škola sa v tomto školskom roku stala súčasťou siete škôl, ktoré
sú realizátormi projektu eTwinning. Ide o projekt, ktorý je zameraný na
medzinárodné partnerstvá škôl, financovaný EK a MŠ SR (viac na:
www.etwinning.sk).
Spracovali sme samostatný projekt,
získali
zahraničného
partnera
s
možnosťou komunikovať v anglickom
jazyku (ide dnes už o dve holandské
školy)
a
obstáli
sme!
Výmenné
informačné, prezentačné a komunikačné aktivity v rámci nášho projektu
sú realizované v anglickom jazyku. Nášmu partnerstvu s Ijburgcollege,
Holandsko bol dňa 25. novembra 2007 udelený CERTIFIKÁT
eTWINNING - eTWINNING LABEL. Úspech nás teší, veríme, že
možnosti, ktoré sa týmto projektom núkajú našim žiakom, poriadne
využijú.
Program eTwinning je otvorený všetkým základným a stredných
školám. Predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob využívania
informačných a komunikačných technológií pri vytváraní partnerstiev
medzi školami z rôznych krajín Európy. Žiaci i pedagógovia získavajú
nové cenné poznatky a skúsenosti. Na rozdiel od tradičného
vyučovania, kde sa kladie dôraz na osvojenie si čo najväčšieho
množstva učiva, sa pri tejto projektovej práci rozvíja najmä tvorivosť
a originalita žiakov.
Výrazne sa mení i postavenie žiaka, stáva sa partnerom učiteľovi vo
vyučovacom procese. Učiteľ je koordinátorom samostatnej práce
žiakov, vedie ich správnym výberom činností, ktoré vedú k dosiahnutiu
cieľa projektovej práce. V projekte sa žiaci učia, ako a kde možno
rýchlym spôsobom získavať aktuálne a relevantné informácie. Zdrojom
ich získavania nie je iba učebnica. Informácie získavajú z viacerých
zdrojov, ku ktorým patrí internet, časopisy alebo rozhovory s inými
ľuďmi. Podstatným rozdielom je skutočnosť, že zatiaľ čo pri tradičnom
vyučovaní učiteľ prezentuje informácie sám, pri takejto projektovej práci
učiteľ učí žiakov samostatne vyhľadávať, zbierať, spracovávať,
uchovávať, šíriť a využívať informácie. Nemenej dôležité je, že sa žiaci
učia prezentovať vlastnú prácu, prijímať prácu partnera, porovnávať
a revidovať svoje predstavy a súčasne rozvíjajú svoje komunikačné
zručnosti.
Náš projekt sme zaregistrovali pod názvom:
Image of the other
(The bridges over Europe), Predstava o partnerovi (Mosty Európou).
Partnermi našej školy (school A) Primary school in Drienov (Slovakia)
sú: (school B) Ijburg college in Amsterdam (Netherlands) a (school C)
Isendoorn College in Warnsveld (Netherlands), teda škola B - Ijburg
college, Holandsko a škola C - Isendoorn College, Holandsko.
Témou projektu sú cudzie jazyky, geografia, história/tradície,
informatika, medzipredmetové vzťahy, občianska náuka, náboženstvo,
etika. Projekt má za cieľ rozvoj jazykových zručností a informačnokomunikačných schopností našich žiakov. Ďalším cieľom je vytvorenie
medzinárodnej školskej spolupráce, medzinárodných priateľských
žiackych vzťahov a prezentácia odlišností domácej i partnerskej kultúry.
Realizáciou projektu sa usilujeme o naplnenie konkrétnych cieľov,
medzi ktoré patrí predovšetkým:
● rozvoj jazykových zručností;
● rozvoj informačno-komunikačných schopností;
● výmena informácií o školskom systéme, životných formách
žiakov
jednotlivých kultúr, prírodných a historických
osobitostiach regiónu a štátu;
● hľadanie odlišností a zhôd medzi oboma kultúrami.

Škola priateľská deťom
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do
ďalšieho projektu. Ide o projekt organizácie
UNICEF s názvom Škola priateľská deťom.
Prioritou projektu je pomoc deťom, k cieľom programu patrí výchova
detí k ich právam, ale i k povinnostiam a zodpovednosti. Projekt Škola
priateľská deťom je súčasťou globálnych aktivít UNICEF prebiehajúcich
tak v rozvojových, ako i rozvinutých krajinách pod názvom: Education
for Development, teda výchova pre rozvoj: „ ... vzdelanie dieťaťa bude
smerovať k ... rozvoju rešpektu pre ľudské bytosti a základné
slobody, ... rozvoju rešpektu smerom k civilizáciám, odlišných od jeho
vlastnej...príprava dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti,
v duchu porozumenia, mieru, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva

medzi všetkými ľuďmi....rozvoj rešpektu voči prírodnému
prostrediu.“ (Článok 29, Dohovor o právach dieťaťa, 1989.)
Cieľom projektu „ Škola priateľská deťom“ je:
● implementácia Dohovoru o právach dieťaťa;
● výchova k tolerancii, multikulturalite, zodpovednosti;
● doplnenie učebných osnov o problematiku práv dieťaťa kvalitatívna úroveň výučby, neformálne metódy, interaktívny
prístup;
● sprístupnenie informácií o živote detí z iných krajín - pútavou
a zaujímavou formou;
● zvýšenie účasti v občianskych aktivitách.
Prvou aktivitou projektu v našich podmienkach bol predaj vianočných
pohľadníc, ktoré predávali naši dobrovoľníci - členovia školského
parlamentu spolu s našimi tetami a členkami Únie žien Slovenska v
Drienove. Formou interaktívnych hodín, realizovali sme ich už v 5.
ročníku, sa uskutočnia prezentácie a pracovné dielne zamerané na
jednotlivé články Dohovoru o právach dieťaťa. Interaktívne hodiny
viedla vyškolená dobrovoľníčka SV pre UNICEF. V máji sa v rámci
programu zapojíme do aktivít Modrého gombíka.
Dúfame, že sa nám podarí realizovať všetky ciele a v závere školského
roka obhájime získanie certifikátu „Škola priateľská deťom“ (viac na:
www.unicef.sk).

Inštitút 2% daní
Milí rodičia, vážení občania, priatelia a známi!
Je tu nový rok 2008 a s ním sa opäť uchádzame o Vašu
priazeň, o Vašu dôveru. Opäť nastal čas, kedy môžeme
rozhodnúť, ako budú využité naše peniaze, ktoré sme poukázali
v minulom roku štátu vo forme daní. O 2% z týchto už
zaplatených daní môže každý sám rozhodnúť, komu ich má štát
prostredníctvom daňových úradov vyplatiť. Aj Vy môžete
rozhodnúť, využite toto svoje právo. Za naše deti Vás prosíme o
poukázanie 2% Vašich daní aj v roku 2008, kedy je opäť možné
poukázať 2% už zaplatených daní subjektom, ktoré sú ich
prijímateľmi. V našom prípade je prijímateľom naše rodičovské
združenie. Uchádzame sa preto o Vašu podporu, poukázaním
2% nášmu rodičovskému združeniu pomôžete našim žiakom.
Veríme, že u Vás nájdeme porozumenie a Vy osobne, Vaša
rodina, priatelia a známi či Vaša firma pomôžu poukázaním 2%
zaplatenej dane našim žiakom. V prípade, že sa tak
rozhodnete, vyplňte, prosím, spolu s Vašou mzdovou
účtovníčkou VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY
2% ZAPLATENEJ DANE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ
DANE. Uvedené tlačivá sú prílohou tohto čísla Občasníka,
môžete si ich vyzdvihnúť aj v našej škole. Ak tlačivá po ich
vyplnení vo Vašom zamestnaní odovzdáte v našej škole,
doručenie na príslušný daňový úrad a potvrdenie tlačív miestne
príslušným daňovým úradom už zabezpečí naša škola, aby ste
s poukazovaním nemali zbytočné starosti. Ak Vám to lepšie
vyhovuje, môžete odniesť tlačivá na daňový úrad sami. Údaje
o prijímateľovi sme v našich tlačivách už vyplnili, pre ostatných:
prijímateľ: SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole;
sídlo: 082 04 Drienov, Nám. kpt. Nálepku 12; IČO:
17319617/898; právna forma: občianske združenie.
Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami,
a právnické osoby už majú VYHLÁSENIA priamo v tlačive
daňového priznania, takže samostatné tlačivo VYHLÁSENIE
nepotrebujú, je potrebné len doplniť údaje o našom
rodičovskom združení - prijímateľovi.
Takto získané finančné prostriedky škola po dohode
s rodičovským združením využije pre potreby našich žiakov Vašich detí.
ĎAKUJEME!

Na zamyslenie
Len v tvojich rukách je to, či sa naplníš šťastím alebo smútkom. Žiarlivosť, pýcha, závisť a hnev robia srdce smutným a ťažkým. S myšlienkami
lásky a dobra sa však cítiš šťastne a príjemne. Prečo si teda nevyberáš dobré myšlienky a taký spôsob myslenia, ktorý obšťastní ostatných
i teba samého?

