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Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Kanonik a biskupský vikár - náš rodák Významné životné jubileum
22. januára 2007 sa dožil 50 rokov života náš vážený
JOZEF KOREM dostal titul M O N S I G N O R Dňa
rodák, súdny vikár a odborný asistent na Gr. kat.
teologickej fakulte Prešovskej univerzity JCDr. František
Čitbaj, PhD. Želáme mu, aby v dobrom zdraví mohol aj
naďalej s úspechom plniť všetky poslania, ktoré mu Pán
zveril a zároveň, aby sa mu za jeho pozorný a priateľský
prístup k ľuďom stále dostávalo odmeny v podobe ich
lásky a úcty.

Oneskorená správa

Dňa 30. septembra 2006 udelil Svätý Otec Benedikt XVI nášmu vzácnemu
rodákovi, ThDr. Jozefovi Koremovi, PhD. hodnosť monsignore a zároveň ho
vymenoval za pápežského kaplána. Zo srdca mu blahoželáme a tešíme sa
z tohto vysokého ocenenia jeho osoby a práce.
Toto je časť menovacej listiny, ktorá ho oprávňuje užívať tieto tituly:

Do uzávierky posledného čísla Drienovského občasníka
v roku 2006 sa nám nedostala správa o uskutočnených
vianočných koncertoch. Bolo by jednak nevďačné, keby sme
sa k nim nevrátili a jednak nezaškodí nachvíľu si pripomenúť
to pekné obdobie.
V predvianočnej nálade sa uskutočnil 18. decembra Vianočný
koncert Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša
v Drienove. Vypočuť ste si mohli rôzne nástroje, v rôznom
podaní a kvôli veľkej účasti vystupujúcich sa koncert rozdelil
na dve časti. Prvú časť ukončili žiaci tanečného odboru.
Hneď nato sa konala druhá časť a uzavrel ju hosť, Matúš
Pavlík, študent Konzervatória v Košiciach, ktorý svojim
výkonom vyburcoval publikum k veľkému potlesku. Ozdobou
koncertnej miestnosti boli práce našich výtvarníkov. Maľby aj
skladby boli výberom tej najlepšej práce žiakov a študentov
za prvý polrok šk. Roku 2006/2007.
Ivana Matejová

Spomienky na otca Doľáka
Dňa 23. marca tohto roku by sa bol dožil
deväťdesiatich rokov dlhoročný drienovský
farár, otec František Doľák. Naša redakcia sa
rozhodla, že si tohto nášho pána farára uctíme
v každom z tohtoročných čísiel Občasníka
krátkou spomienkou niekoho z nás, ktorí sme
s ním žili a komunikovali. O necelý rok, 6.
januára 2008 nás totiž čaká smutné 10. výročie
jeho smrti. Za dnešný príspevok ďakujeme
pánovi učiteľovi Štefanovi Pavlíkovi.
Ach, ako len ten čas letí...
Mal som 25 rokov, keď som ako mladý učiteľ
nastúpil učiť na školu v Drienove. Bolo to 17.
februára 1954. Medzi prvými obyvateľmi
Drienova, s ktorými som sa zoznámil, bol aj
miestny farár – dôstojný pán František Doľák.
Ja som ho poznal už skôr. On, ešte ako
bohoslovec
bratislavského
seminára,
prichádzal z jeho rodných Ňaršan do mojej
rodnej Plavnice. Prichádzal tam za svojimi
spolužiakmi
–
bohoslovcami
Grichom,
Pavlíkom a Fabiánom. Ja som bol vtedy ešte
len malý miništrant. Jednoducho, zoznámili
sme sa a boli sme dobrí priatelia po všetky tie
roky až do jeho smrti. On sa staral o svoje
ovečky vo farnosti, ja som drel matematiku na
škole. Boli to časy plné nasadenia – raz
veselšie, inokedy zas ťažšie....
No, a aký bol otec Doľák z môjho pohľadu?
Obdivoval som jeho telesnú kondíciu. Napriek
ťažkému úrazu, ktorý utrpel ako kaplán na fare
v Solivare, sa nepoddal. Neraz v daždi,

v nečase, na bicykli i pešo odchádzal na
vyučovanie náboženstva do susedných obcí.
Vo farnosti komunikoval s každým, bez rozdielu
farby tváre či veku. Viem ako navštevoval
osadu „Pod dvorom“. A osadníci ho mali radi.
Poznal ich mená i „prímená“. Poznal aj ich
rodokmene. Ani pri svätení domov osadu
nevynechal. (Poznáte historku s Rómom
Mačom pri svätení jeho domu, keď Mačo na
pozdrav pána farára „Ta zostaňce tu sbohom“
odpovedal „Ta ice doboha“?)
Otec Doľák odučil a naučil v Drienove na
náboženstve celé generácie. Spomínate si? Za
odmenu boli sväté obrázky, cukríky, ale aj
buchnáty. V náboženských otázkach bol
dôsledný, prísny, požadovačný, neústupný.
Hovoril priamo, nevedel cigániť. Občas aj
vybuchol hnevom. Potom to neraz ľutoval.
Niektorí jeho oltárni spolubratia a blízki známi
ho familiárne volali proste Ferko. Mal rád kvety.
Okolie kostola, okolie fary hýrilo kvetmi.
V samotnom kostole bola vždy čerstvá kvetná
výzdoba.
Na
farských
dverách
visel
„oznamovateľ“. Ten hlásil, kde sa práve otec
Doľák nachádza: som v kostole, som v škole
v Drienove, som v škole v Lemešanoch, som
na biskupskom úrade, v Košiciach, v Prešove
atď.
Bol veľkým mariánskym ctiteľom. Vo chvíľach
radostných i smutných otáčal sa k Obišovciam
a ďakoval i prosil. Neraz hovoril – Obišovská
Panna Mária vždy vyslyší... A do jej blízkosti,
po odchode z Drienova, sa aj na krátky čas

dostal. Stal sa farárom v Obišovciach. S bôľom
sa vtedy lúčil s Drienovom... Občas sme si
spolu popovedali, navzájom sa požalovali. Pre
svoj neoblomný postoj v niektorých otázkach
viery i cirkevných, mal aj neprajníkov. Príčinou
niektorých nedorozumení bol vtedajší režim.
Čo dodať na záver mojich „potrhaných“
spomienok? O jeho pôsobení v Drienove by sa
dala napísať hrubá kniha. Tu pokrstil, vychoval
i pochoval generácie. Viem, že krstil i sobášil
„na čierno“. Neraz i riskoval. V Drienove
vychoval dvoch dobrých kňazov – cirkevných
funkcionárov – otca Korema i otca Čitbaja.
Akoby teraz ho vidím stáť pri „Lurdskej“
kaplnke, alebo sa prechádzať medzi kvetmi
okolo kostola modliac sa svoj ošuchaný breviár.
Ak som pracoval v záhrade, neraz zaznel jeho
pozdrav: „Čau sused!“ Ak odchádzal za
povinnosťami z Drienova, bola samozrejmá
jeho krátka návšteva kostola. Toto sa
opakovalo aj po jeho príchode.
Bol to jednoducho kňaz oddaný svojmu
povolaniu. Tak som to cítil, tak to cítim aj dnes.
Roky prežil bez reptania v kamenných múroch
drienovskej fary. Tí, čo poznajú mňa a poznali
jeho, vedia o čom hovorím. Hovorím úprimne.
Kňaz – otec František Doľák žil dobrý život
skromného kňaza. Aký bol skromný vo svojom
živote, taký skromný je jeho hrob na cintoríne
v Drienove. Na dnes teda toľko. Ak som čosi
zle povedal, odpusť, Františku. A ak sa práve
na nás Drienovčanov „ZHORA“ pozeráš, „Tak
čau!“ a pros za nás.
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Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 58, Včelárstvo
S včelárstvom
nezaoberajú
sa
racionálne, je ono len vedľajším
zamestnaním. 1 kg medu je za 10 Kč.
Včelárstvu sa venujú: Ján Fabian, Ján
Gabana, Ján Havrila, Andrej Murajda,
najnovšie dôst. P. Aurel Uhlárik rk.
farár.
Dedenie
Dedenie prevádza sa podľa vôle
a chuti rodičov. Chlapi dostávajú viac
než dievčatá. Zvykom je, že na
otcovom
hospodárstve
zostáva
najmladší syn. Starší sa prižení, alebo
zakúpi pre seba inde funduš.
Jednakým dielom delia sa o dedictvo
iba vtedy, keď rodičia zomrú bez záveti
(testamentu).
Dávne súdy
Za dávnych dôb, keď ľudia sa pohádali
na niečom, nešli k súdu, ale len
starostovi obce, ktorý ich smeril.
Taktiež
súdil
i menšie
prečiny
a priestupky. Obyčajný rozsudok bol
tento: „Daj ty na pol litra pálenky i ty
a bude dobre,“ pričom sa smerili.
Niekedy viníka pokutoval peňažitou
pokutou. Peniaze potom dali cirkvi,
alebo inému dobročinnému spolku ako
milodar. Keď sa niekto previnil proti

grofovi, alebo jeho úradníkom, nad
previnilcom vyniesol rozsudok pán.
Bolo to najčastejšie bitie palicou,
dereš, výkon prevádzali hajdúsi. Ľudia
v tých časoch nepoznali pravotárov
a súdy ako dnes.
Bytové pomery
Bytové pomery sú dosť uspokojivé.
Bytovej núdze tu obyvateľstvo sotva
pozná. Bezmála každý má byt dľa
svojich
hospodárskych
pomerov
vystavený a zariadený. Učiteľstvo ale
trpí bytovou núdzou.
Alkoholizmus
Alkoholizmus
v obci
bol
hodne
rozšírený pred válkou, ale keď občania
furmanili, ani už hranice nepoznali. Ich
potomkovia dlho splácali pozostalé
dlhy. Po válke asi do 1923 roku alkohol
u nás bol hodne uživaný.
Dnes vlivom kultúry a hlavne biednych
hospodárskych pomerov vymiera, čo je
dôkazom, že občania do hostincov
chodia len pre cigarety, ba kupujú
fajkový tabák z ktorého robia cigarety,
ktoré pomenujú „bafle“. V obci sú 2
krčmy 3 obchody, z ktorých dva
predávajú liehové nápoje v uzavretých
fľašách. Mladá generácia alkoholu
užíva len málo.

Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Pri každej vhodnej príležitosti sa chválim tým, že v Drienove máme a vždy sme
mali dobrú základnú školu.
Že sa naši učitelia snažili dostať deťom do hlavy všestranné vedomosti, o tom
svedčí otázka, ktorá padla na druhom stupni v písomke z hudobnej výchovy
približne pred 45 rokmi: „Aké balety napísal P. I. Čajkovskij?“
A o tom, že sa naši žiaci ani vtedy nebáli novátorstva a experimentov, mali
invenciu a prehľad, svedčí odpoveď jedného z nich: „ P. I. Čajkovskij napísal
balety – Labie piero, Spiaca krásavica a Rusnáčik.“
Povedzme si úprimne, nezaslúži si takáto odpoveď dobrú známku, aj keď
skutočné názvy Čajkovského baletov sú: Labutie jazero, Šípková Ruženka
a Luskáčik?

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 02. februára sa uskutočnilo 2. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Drienove.
Jedným z prvých bodov programu bolo zloženie
sľubu nového poslanca, ktorým sa stal pán
Milan Bardák. Nový poslanec nastúpil do
funkcie ako nasledujúci v poradí s najvyšším
počtom hlasov po tom, čo z funkcie poslankyne
odstúpila pani Danka Koremová. Táto ostáva aj
naďalej zamestnankyňou obecného úradu, čo je
nezlučiteľné s funkciou poslanca.
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu zvolilo
jeho zástupcu, ktorým sa stal Ing. Ján Štefaňák.
Ďalej zriadilo trojčlennú obecnú radu. Podľa
zákona č. 369/1990 sa jej členom automaticky
stáva zástupca starostu a ďalšími dvomi
zvolenými členmi sú páni Marián Jurek
a Radoslav Gáll.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo:
Za predsedu finančnej a sociálnej komisie pána
Ing. Jána Marcina,
za predsedu stavebnej komisie pána Milana
Korema,
za predsedu komisie na ochranu verejného
poriadku a životného prostredia pána Mariána
Lendela,
za predsedu komisie pre kultúru a školstvo pána
Milana Bardáka
a za predsedu komisie pre šport a požiarnu
ochranu pána Petra Tomka.
Poslanci sa dohodli na rozdelení územných
obvodov, ktoré budú mať v nasledujúcom

období vo svojej pôsobnosti:
1. Milan Bardák: Mierová, Letná
2. Radoslav Gáll: Jarková, Mlynská
3. Marián Jurek: Žižkova, Májová
4. Milan Korem: Pod Dvorom
5. Marián Lendel: Okružná, Tehelná
6. Ing. Ján Marcin: Záhradná, Partizánska
7. Ing. Ján Štefaňák: Krátka, Košická, Nám. kpt.
Nálepku
8. Peter Tomko: Osloboditeľov
9. Ing. Helena Vancová: Kvetná, Revolučná,
Jarná
Zo zákona sa sobášiacim stáva starosta obce
a ako
ďalších
sobášiacich
poslancov
zastupiteľstvo schválilo Ing. Štefaňáka a Ing.
Vancovú; za sobášne dni určilo štvrtok a sobotu.
Ďalej sa poslanci zaoberali predloženými
žiadosťami občanov a schválili Program
odpadového hospodárstva obce Drienov do
roku 2010.
Na žiadosť novozvolených predsedov komisií,
ktoré sú zriadené pri našom obecnom úrade
uverejňujeme túto výzvu:
Prosíme občanov Drienova, ktorí majú
záujem pracovať ako členovia v jednotlivých
komisiách, aby sa skontaktovali buď priamo
s ich predsedami, alebo nechali odkaz na
obecnom
úrade.
Uvítame
každého
ochotného
a zodpovedného
človeka.
Ďakujeme.
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Všetko najlepšie, pevné zdravie a pokojný život želáme
jubilantom, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú
60 rokov:
01. 01. Veronika Pribulová
02. 01. Milan Dombrovský
19. 01. František Klajber
30. 01. Emília Fecková
09. 02. Marta Nikolovová
23. 02. Ján Semančík
27. 02. František Polák
30. 03. Jozef Cvik

Kvetná 24
Revolučná 16
Košická 14
Košická 3
Mlynská 15
Okružná 60
Osloboditeľov 55
Mlynská 5

70 rokov:
20. 01. Agnesa Humeňajová
23. 01. Mária Juskaninová
11. 02. Mária Gáborová
01. 03. Mária Murajdová
05. 03. Justína Okbarská
14. 03. Jozef Kuruc
29. 03. Jozef Straka

Jarková 31
Kvetná 43
Pod Dvorom 15
Kvetná 48
Osloboditeľov 39
Okružná 29
Žižkova 18

Medzi nami vitame nového občianka:
26. 01. Alexander Havrila
Žižkova 84
Navždy sme sa rozlúčili:
26. 01. Jozef Hudačko

Osloboditeľov 18/A

Sobáše:
03. 02. Ján Jurek, Záhradná 80, Drienov
a Jana Tomková ul. Sadová 5, Sabinov

Bavíme sa s občasníkom
Dve blondíny stoja na letisku
pri pokladni a prvá sa pýta:
"Tam to lietadlo ma prepraví
do Viedne?"
"Nie."
A druha blondína sa pýta:
"A mňa?"

Učiteľka hovorí triede plnej
blondínok:
- Vy ste úplne sprosté, 80%
z vás nechám prepadnúť.
Blondínky sa začnú smiať:
- Ha, ha, toľko nás tu ani nie
je.

Šéf blondínke:
- Váš nástupný plat je 7000
Sk. Neskôr môžete mať plat
12000 Sk.
Blondínka:
- Tak ja teda prídem radšej
neskôr.

Príde blondína k doktorovi a
sťažuje sa:
"Pán doktor mám obrovský
problém a neviem čo sa
deje. Stále počujem hlasy,
väčšinou ten istý, ale nikoho
nevidím."
A doktor sa jej pýta:
"No a kedy sa Vám to stáva
najčastejšie?"
"Hm. No keď telefonujem!"

Hrá blondína a brunetka
futbal a brunetka dá gól a
hovorí:
"Jedna nula."
Hrajú ďalej a gól dá pre
zmenu blondína a hovorí:
"Druhá nula."

Stretnú sa dvaja ľudožrúti a
jeden drží urnu. Ten druhý
sa ho pýta:
"Kde si zohnal instant?"

Pozvánka k spolupráci
Zanietených ľudí, ktorí majú chuť a čas pracovať na
športovom a kultúrnom vyžití občanov nie je nikdy dosť. Aj
preto prostredníctvom občasníka chceme osloviť nielen
mladých, ale aj starších občanov, aktívnych, ale aj
rekreačných športovcov, ktorí sa chcú podieľať na
organizácii športovo-spoločenských aktivít v našej obci.
V spolupráci so všetkými klubmi a záujmovými krúžkami
pracujúcimi pri obecnom úrade chceme naďalej pokračovať
v usporadúvaní rôznych športových a spoločenských
podujatí. Nové nápady a aktivity sú vrelo vítané. Prípadní
záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade, alebo
u p. Petra Tomka. Tešíme sa našu spoluprácu.
Komisia pre šport a požiarnu ochranu
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Ples netradične skôr
Už po deviatykrát šťastné zoskupenie obetavých ľudí pri obecnom úrade
a za podpory
starého aj nového vedenia pripravilo v priestoroch
telocvične miestnej základnej školy „Valentínsky ples“. Pochopenie
našlo aj u riaditeľky miestnej ZŠ p. Mgr. Bobokovej. Plesajúcich čakala
pekne vyzdobená a vykúrená (primerane) telocvičňa s pripravenými
miestami pri stoloch podľa želaní vyslovených pri zakúpení lístkov.
Skorý termín plesu bol zapríčinený hlavne zaplneným kalendárom
vyžiadanej kapely – FAMILY, ktorá sa už stáva viac-menej pravidelným
hudobným a hlavne tanečným lákadlom. Jediná voľná sobota bola
k dispozícia len v daný termín, nechceli sme uskutočniť ples už
v niektorý piatok.
Hudba naplnila predstavy prítomných nad
očakávanie, málokto reptal – možno mohli hrať trochu tichšie.
S miernym oneskorením zahájili ples tanečníci z košickej tanečnej školy
(spoznali sme medzi nimi aj tunajšieho rodáka M. Gimerského)
predtancovaním prekrásnymi ukážkami spoločenských tancov. A dodali
inšpiráciu a motiváciu. No a potom to už nabralo riadny spád - ples
otvoril novozvolený starosta obce p. Ing. Petro, nielen príhovorom, ale aj
pekným valčíkom so svojou manželkou. Okamžite sa začala predávať
tombola mladými pomocníkmi, bleskovo sa rozniesla chutná večera,
pripravená našimi zlatými kuchárkami z miestnej školskej jedálne.
Prítomní galantní muži v priebehu hodinky vykúpili svojim dámam pri
stoloch krásne červené karafiáty. Po polnoci hodnotná tombola a potom
tanec a spev... až do piatej rána. Organizátori nezachytili žiadnu kritickú

(otvorenú) pripomienku, ba práve naopak – viacerí prítomní si už
v predstihu zahovárajú lístky na jubilejný 10. ročník. Pri obecnom úrade
bude aj naďalej pokračovať v práci “preformovaná“ kultúrna komisia pod
vedením p. Bardáka. Aj týmto vyzývame záujemcov – nadšencov –
o posilnenie našich radov, aby sa prihlásili do radov členov a podali
pomocnú ruku, pridali ďalšie nápady pre zlepšenie práce komisie.
Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli do tomboly – menovite :
STAVDAN –p. Dancák Vladimír, Kaderníctvo EVA – p. Janičová Eva,
DHZ Drienov, ELDAN – p. Dancák Vladimír, RONEX – p. Ivan Róbert,
PD Lemešany so sídlom v Drienove – p. Leško Pavol, Kaderníctvo
HYPERNOVA – sl. Kmecová Jana, STAVEBNINY Drienov – p. Straka
Pavol, p. Čitbajová Helenka, Kvetinárstvo NASARIA – p. Korem Ján,
Pekárske a cukrárske výrobky – p. Jurek Jozef, ROTKIV – p. Kušnirík,
KADERNÍCKY SALÓN – p. Adriana Sokolová Šarišské Michaľany, p.
Kolenič Jozef s manželkou a p. Bardák Milan. Pár cien pridala aj
kultúrna komisia.
Takže netradične skôr, ale predsa. Dokázali sme to a tešíme sa na ďalší
ročník. Do roka by sme chceli ešte skrášliť prostredie – nápady
a námety už máme – len zohnať peniažky. A propó!!! Zabudli sme na
hlavný cieľ – ziskom z plesu sme prispeli na konto školy a škôlky. Nech
nakúpia pre naše ratolesti potrebné učebné pomôcky, aby naďalej
podporovali ich vzdelanie a šírili vynikajúce meno ako škôlky, tak aj
školy v prešovskom okrese.

Pán starosta informuje
Komunálne voľby, ktoré sa konali 2. decembra minulého roku dali bodku
za jedným volebným obdobím. Občania svojimi hlasmi rozhodli o
zložení nového obecného zastupiteľstva a o mojom zvolení za starostu
obce. Za seba i za novozvolených poslancov ďakujem všetkým
občanom Drienova za prejavenú dôveru.
Zloženie obecného zastupiteľstva je pestré - deväť poslancov zo
siedmich volebných kandidátok. To zaručuje určitú rozmanitosť názorov,
no dôležité je, že všetci majú jeden cieľ – krajší a lepší Drienov. Na
prvom zasadnutí, ktoré sa konalo 29. decembra, sme zložili sľub. Bez
ohľadu na to, na ktorej volebnej kandidátke sme sa do funkcií dostali,
všetci sme sľúbili, že budeme ochraňovať záujmy obce, presadzovať
záujmy občanov a pri výkone svojej funkcie podľa najlepšieho vedomia
a svedomia uplatňovať zákony Slovenskej republiky.
Druhé zasadnutie zastupiteľstva 2. februára už bolo pracovné . Zvolilo
zástupcu starostu, členov obecnej rady a predsedov komisií. Poslancom
boli pridelené územné obvody ich priamej pôsobnosti v ktorých už začali
pracovať.
Prvou úlohou, ktorú si poslanci zobrali na plecia je -oboznámiť občanov
so spôsobom likvidácie domového odpadu.
Pre rok 2007 sme uzatvorili zmluvu o vývoze tuhého domového odpadu
a štyroch druhov separovaného odpadu so spoločnosťou FÚRA s.r.o.
Košice. Poslanci doručili do každej domácnosti harmonogram vývozu
pre tento rok. Harmonogram obsahuje aj stručný návod na separovanie
odpadu a spôsob jeho odvozu. Zavedenie každej novinky spôsobuje
určité problémy a počiatočný chaos. Postupne si však zvykneme na
nový systém vývozu a vyvarujeme sa nedorozumeniam, ktoré vznikli
jeho zavedením. Vyžaduje to trpezlivosť a ochotu zo strany Obecného

úradu, poslancov, ale hlavne občanov.
Spoločnosť FÚRA s.r.o. má na nás jedinú požiadavku – aby sme
smetné nádoby a vrecia so separovaným odpadom v deň vývozu vyložili
pred bránu. Dôvod je jednoduchý a pochopiteľný. Pracovníci, ktorí
zabezpečujú odvoz, nesmú vstupovať na súkromný pozemok. Okrem
toho, mnoho občanov vlastní psov a to je ešte väčší problém.
Pri odvoze separovaného odpadu pracovníci spoločností FÚRA preberú
odpad, skontrolujú jeho zloženie, vrátia vrece (alebo inú nádobu) s
odpadom, ktorý do tejto kategórie odpadu nepatrí. Vrátený odpad
vysypte do smetnej nádoby a tento druh odpadu pri ďalšom vývoze už
do vriec nedávajte. Nepovažujte to za šikanovanie. Takýmto spôsobom
sa všetci budeme učiť rozoznávať jednotlivé druhy domového odpadu,
čo nám v budúcnosti prinesie aj úsporu finančných nákladov na jeho
likvidáciu.
Toto sú len prvé kroky pri zabezpečovaní úloh „Programu odpadového
hospodárstva obce“, ktorý bol schválený na 2. zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Našim spoločným cieľom je očistiť obec a udržiavať
čistotu. Budeme k tomu vytvárať podmienky a veríme, že sa do tejto
akcie postupne zapoja všetci občania. O všetkých novinkách v tomto
smere budeme občanov informovať cestou verejného rozhlasu,
občasníka, internetovej stránky aj osobne prostredníctvom poslancov a
zamestnancov obce.
Na druhom zasadnutí obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedov komisií.
Touto cestou by som chcel vyzvať občanov obce, ktorí majú záujem
pracovať v niektorej z komisii, aby sa prihlásili. O náplni práce
jednotlivých komisií môže podať bližšiu informáciu každý poslanec.
Ing. Jozef Petro

Zo Základnej školy v Drienove
Vianočný koncert
Smutným tohtoročným Vianociam, bez snehovej prikrývky a poriadnej
zimy, sme pričarili úsmev v podobe už tradičného Vianočného koncertu
a predajnej výstavy. Keďže sme sa na stránkach Občasníka odvtedy
nestretli, radi by sme čitateľom priblížili toto podujatie, na príprave
ktorého sa podieľali všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci
školy, ŠKD i ŠJ a pod ich vedením i žiaci školy.
Hodiny i týždne príprav opäť nevyšli nazmar a výsledok sa dostavil
v podobe náročného programu i zaujímavých umelecko-úžitkových
predmetov výstavy. Hostí prišlo opäť neúrekom. Rodičia i príbuzní,
bývalí žiaci, známi i neznámi, Drienovčania i Nedrienovčania, sotva sme
sa všetci pomestili do telocvične. Veľká účasť a spontánnosť publika
nás úprimne teší. Všetci spolu sme tak opäť raz zažili atmosféru
vianočných kolied a vinšov, rozprávkových príbehov o Jajbolítovi,
Snehulienke a trpaslíkoch či dedkových trampotách s repou, stretnutie
s vločkami, folklórne pásmo súboru Drienka, tanečné i spevácke
vystúpenia, vážne i humorné scénky, veselé zvieratká, vtipné prasiatka
a všeličo iné. V príjemnom a sviatočne vyzdobenom prostredí sa na
veľkom pódiu striedali malí i veľkí.
Záverečné pozvanie na predajnú výstavu patrilo všetkým prítomným,
ktorí nielen nakupovali, ale mohli sa občerstviť i pripravenými

„chuťovkami“ či pozrieť si videoprojekciu zo života školy.
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Zo Základnej školy v Drienove
Environprojekt
Prvé kolo školského zberu papiera v rámci súťaže škrečok Triedko, do
ktorej sme zapojili aj našu školu, sa skončilo. Najlepšie sa umiestnili:
najlepší jednotlivci
najlepšie triedne kolektívy
1. Lenka Kočiščáková, 529 kg
1. 6. ročník
2. Adam Demek, 240 kg
2. 3. ročník
Tomáš Chylák, 240 kg
3. 5. ročník
3. Ondrej Dudek, 207
Víťazom blahoželáme a všetkým želáme mnoho zberateľských
úspechov v ďalšom jarnom kole, ktoré nás ešte čaká.
Mgr. D. Krajňáková

Prvácka imatrikulácia
Posledný deň v škole pred prázdninami sa niesol vo sviatočnom duchu
hlavne pre prvákov. Žiaci deviateho ročníka – rozprávkoví trpaslíci slávnostne uviedli našich najmenších do „cechu“ žiakov tunajšej školy.
V telocvični na nich čakali rôzne „nástrahy“, s ktorými sa museli
popasovať. „Páni deviataci“ im napokon pristrihli „zajačie uši“ a pani
zástupkyňa školy Mgr. D. Plevová ich pasovala za žiakov našej školy.
Triedne učiteľky pripli svojim žiačikom pamätnú stužku a po zvládnutí
prekážky za pomoci starších kamarátov – deviatakov sa stali
právoplatnými žiakmi.
Ďalšia časť programu bola hravá a súťaživá so sladkými odmenami. Hry
zaujali nielen nových žiakov, ale i ich starších spolužiakov tak, že sa im
ani nechcelo rozísť domov. Veľký prvácky deň sa teda skončil, najstarší
prijali najmladších, naša školská rodina sa rozrástla. Mgr. H. Šeminská

ZÁPIS PRVÁKOV

V DŇOCH 8. A 9. FEBRUÁRA SA V NAŠEJ ŠKOLE USKUTOČNÍ
ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU

2007/2008.
ANGLICKÝ JAZYK OD 1. ROČNÍKA, NEMECKÝ JAZYK AKO
DRUHÝ CUDZÍ JAZYK, POČÍTAČE. ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY, ŠKD,
ŠJ, SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY, PROJEKTY ...
TANEČNÝ SÚBOR DRIENKA, ŠKOLSKÝ ČASOPIS DRIENKA.
VYBAVENÁ ŠKOLA, MODERNÉ POMÔCKY I METÓDY,
KVALIFIKOVANÍ UČITELIA.
ÚSPEŠNÝ PRECHOD NAŠICH ŽIAKOV NA STREDNÉ ŠKOLY.
PRÍĎTE MEDZI NÁS!
Ďakujeme
Všetkým účastníkom tradičného plesu v Drienove, predovšetkým ale
jeho organizátorom – OcÚ Drienov a zapáleným členom kultúrnej
komisie pri OcÚ Drienov ďakujeme za finančnú podporu.
Naše poďakovanie patrí i OcÚ a osobitne bývalému starostovi Ing. J.
Štefaňákovi za uvedenie školskej jedálne do prevádzky v nových
priestoroch. Po rokoch sa všetci stravníci i naše zamestnankyne cítia

Milí rodičia, vážení občania!
KONIEC ROKA JE ZA NAMI, A TO ZNAMENÁ, ŽE PRICHÁDZA 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.
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI NAŠEJ ŠKOLE JE TIEŽ PRIJÍMATEĽOM 2%.
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 OBČASNÍKA, VYZDVIHNÚŤ SI
ICH MÔŽETE AJ V NAŠEJ ŠKOLE, PO ICH VYPLNENÍ VO VAŠOM
ZAMESTNANÍ ICH DORUČTE DO NAŠEJ ŠKOLY. DORUČENIE NA

v estetickom a príjemne teplom prostredí stravovacieho zariadenia ako
doma.
rš

To zvoní?
Záver kalendárneho roka patril okrem tradičného vianočného zhonu aj
bilancovaniu. V tejto súvislosti nás teší hlavne skutočnosť, že sme
dokázali zaobstarať viaceré nové pomôcky, opäť skrášliť interiér či
konečne zaskliť dolnú chodbu, na ktorej veru riadne fúkalo. Novú tvár
získala trieda 6. ročníka, natieranie, maľovanie i komplikovaných kreácií
či lištovanie, to všetko vďaka našej zručnej p. J. Ondrejovej dokážeme
sami. Istá pani z Drienova, ktorá sa prišla pozrieť, ako škola vyzerá,
lebo počula, že sa to tu zmenilo, povedala: „Co to robic, kec śe chce!“
Áno, peniaze síce hýbu svetom, ako sa tiež hovorí, ale bez zapálených
ľudí, ktorí neraz nehľadia na pracovný čas, sa žiaden zázrak nekoná.
Som rada, že sa nám aj v tejto oblasti darí, že pedagogický
i nepedagogický tím drienovskej školy je partia, ktorá je ľudsky
i pracovne naladená na rovnakú vlnu, ktorá k práci pristupuje
s postojom, ako veci riešiť, nebojí sa nových výziev.
O vybavení počítačovej učebne novými zostavami sme už informovali.
V závere roka sme ale zakúpili napr. i vyučovacie pomôcky na viaceré
predmety 1. i 2. stupňa, nástenné obrazy, projekcie, sústredili sme sa
hlavne na prírodovedu, prírodopis, ale i anglický jazyk či pomôcky na
rozvoj komunikatívnych zručností. Na hodinách zemepisu, fyziky,
chémie, prírodopisu i anglického jazyka budú môcť žiaci a ich vyučujúci
pracovať i s novými počítačovými programami, hudobná výchova bude
atraktívnejšia vďaka novým drobným hudobným nástrojom. Mnoho
nových kníh v školskej knižnici – beletristické i encyklopedické,
v slovenčine i angličtine – i nový televízny prijímač v novozariadených
knižničných priestoroch ponúkajú viaceré príležitosti na moderné
vyučovanie i podnetné trávenie voľného času. Teší nás, že rady
návštevníkov knižnice – čitateľov i študujúcich – sa rozrastajú. 30
nových stavebníc MERKUR zasa poteší predovšetkým žiakov 1. stupňa,
názorné pomôcky budú môcť využívať v kvalitnejšom a zaujímavejšom
vyučovacom procese. Šatne a vstupnú časť v telocvični sme vybavili
novými lavičkami a svietidlami, jazyková a učebňa a učebňa informatiky
čakajú na montáž nových tabúľ. Laminovanie či viazanie i farebná tlač
už pre nás rovnako nie je problém, zariadenia na tieto účely už slúžia
svojmu cieľu.
To zvoní!? Táto otázka zaznela v posledných týždňoch veru neraz. Áno,
to zvoní! Zakúpili sme nové melodické školské zvonenie s viacerými
špecifickými režimami, napr. vianočným, s rôznymi gongami a hlavne
melodickými znelkami, ktorých je dostatok, takže ich striedanie vystačí
takmer na celý rok, aby sa nám nezunovali. Jeho súčasťou je nielen
elektronický školník, ale umožňuje aj využívanie školského rozhlasu
pomocou zabudovanej ústredne a nainštalovaných reproduktorov
v každej učebni.
I s podporou OcÚ sme vybavili aj školský klub detí novými hrami,
dopravným kobercom, športovými potrebami a pod., nové vybavenie
získala i školská kuchyňa.
Spolupráca školy so školskou i obecnou samosprávou, zapájanie školy
do rozvojových projektov, ale i podpora širšej verejnosti, napr. inštitútom
2% daní, je cesta, ktorá vedie k rozvoju školy ako vzdelávacej inštitúcie
i centra kultúry, športu či informácií ako potenciálu na osobnostný rozvoj
jednotlivca i kolektívov vo vyučovacom i voľnom čase.
Mgr. B. Boboková
PRÍSLUŠNÝ DAŇOVÝ ÚRAD A POTVRDENIE TLAČÍV MIESTNE PRÍSLUŠNÝM
DAŇOVÝM

ÚRADOM

UŽ

ZABEZPEČÍ

NAŠA

S POUKAZOVANÍM NEMALI ZBYTOČNÉ STAROSTI.

ŠKOLA,
AK VÁM

ABY

STE

TO LEPŠIE

VYHOVUJE, MÔŽETE ODNIESŤ TLAČIVÁ NA DAŇOVÝ ÚRAD AJ SAMI.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI SME UŽ VYPLNILI: JE TO SRRZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE, SÍDLO: 082 04
DRIENOV, NÁM. KPT. NÁLEPKU 12, IČO: 17319617 (RESP.
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. TAKTO
ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ŠKOLA PO DOHODE S RODIČOVSKÝM
ZDRUŽENÍM VYUŽIJE PRE POTREBY NAŠICH ŽIAKOV

Ďakujeme.

- VAŠICH DETÍ.

