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Nedeľa s ľudovou piesňou

Pred necelým rokom sme si to vyskúšali a zistili sme, že naše úsilie
nebolo márne. Mnohí Drienovčania ľudovú pieseň milujú. A práve kvôli
nim sme sa tohto leta pustili do prípravy druhého ročníka Popoludnia
s Jankou Guzovou.
Za ochotnej podpory obecného úradu a s podstatným finančným a iným
prispením sponzorov sme si trúfli pozvať známu spevácku osobnosť, tri
známe a osvedčené folklórne súbory a program doplniť vystúpením detí
a drienovskými speváčkami. Nakoniec vyzeral program takto:
1. Mária Nemcová
2. Detská folklórna skupina z Drienova
3. Detská folklórna skupina ČIPEČKA z Prešova
4. Folklórna skupina KENDIČAN z Kendíc
5. Folklórna skupina KLIPERČAN zo Žakaroviec, ľudová hudba
PRAKOVČAN
6. Mária Nemcová
7. Folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovan
8. Anka Poráčová

9. Ženská spevácka skupina z Drienova
10. Spoločná pieseň súborov a obecenstva
S veľkými obavami sme vybrali miesto konania – telocvičňu základnej
školy. Báli sme sa hlavne akustiky, čo je pre spevácku prehliadku
dôležitá vec. Nakoniec sa podarilo ozvučiť pódium tak, že výsledok bol
prijateľný; hádam aj lepší, ako sme čakali. Samotné pódium nám
požičal Obecný úrad Lemešany, za čo mu patrí naše poďakovanie.
Jednoduchú výzdobu priestoru tkanými pokrovcami sme doplnili
prekrásnymi kvetmi – muškátmi od pani Illiašovej a rozmarínom od pani
Sosovej, a tým sa nám podarilo celkom úspešne premeniť športový
stánok na stánok kultúry. A to podstatné - hľadisko nezívalo prázdnotou
– to nás zasa potešili fanúšikovia folklóru.
Takto pripravení sme v nedeľu 16. októbra o 15. hodine bez veľkej
nervozity privítali hostí podujatia a započúvali sa do našich krásnych
východniarskych pesničiek.
Podľa našej mienky všetky vystupujúce súbory a sólisti vytvorili krásnu
atmosféru a ponúkli zážitky, ktoré v nás budú doznievať ešte dlho.
Spomenúť by sme však chceli najmä drienovský detský súborik
Drienka, ktorý doslova za pár hodín pripravila na vystúpenie pani
učiteľka Riapošová a súbor KLIPERČAN zo Žakaroviec, rodnej dediny
Janky Guzovej, s ktorým prišla pozdraviť Drienov sama pani starostka
Mária Falatková. Známa interpretka šarišských a rusínskych piesní
Anka Poráčová nám zaspievala piesne, ktoré svojho času nahrala
a spievala v Slovenskom rozhlase Janka Guzová.
Teší nás, že ohlasy na podujatie sú pozitívne. Dáva to zmysel
vynaloženému úsiliu usporiadateľov a všetkých, ktorí priložili ruky
k dielu, lebo jeho príprava dala skutočne zabrať. S veľkou vďakou vám
tiež predstavujeme sponzorov, zásluhou ktorých bola akcia slušne
finančne a materiálne zabezpečená:
Ružena Faguľová, Eva Janičová, Mária Nemcová, Mária Danková, Ing.
Iveta Gimerská, Michal Hliviak, JUDr. Jozef Vaško, KORIDA – Mgr.
Miloš Kazimír, Jozef Jurek, RAPES – Pavol Straka, Peter Korem, Jozef
Sabol, Nasaria – Ján Korem, PD Lemešany, RONEX – Robert Ivan.
Na záver iba toľko – podujatím Popoludnie s Jankou Guzovou sme
chceli potešiť milovníkov ľudovej piesne. Fandíme si, že sa nám to
podarilo. Dúfame, že si to myslia aj diváci, ktorí s nami v nedeľu strávili
dve a pol hodiny pri vichodňarskich špivankoch.
Členky Únie žien Slovenska Drienov

Vydarené nedeľné popoludnie
Krásne počasie októbrovej nedele bolo umocnené spojením krásy
folklórneho prejavu s textami piesní, melódiou, tancom, farebnosťou
krojov, prezentáciou krehkej krásy, čo inšpiruje a dodáva silu, ale aj
upevňuje pocit hrdosti – hrdosti na skvelých ľudí.
Určite všetci návštevníci si z podujatia ,,Popoludnie s Jankou Guzovou“
odniesli len pekné zážitky a na príjemnú atmosféru budú radi spomínať.
Koncert dopadol výborne, o čom svedčí aj fakt, že v telocvični vládla
neopakovateľná atmosféra a skutočná radosť z hudby. Jednoznačne

pieseň nás všetkých spojila tak, že sme s chuťou spievali a tak okolo
seba šírili radosť a pohodu. Čo viac si môžeme želať? Snáď len, aby
sme sa v zdraví dožili budúceho roku, aby sme sa potešili ďalšími
vystúpeniami.
Chcem z úprimného srdca poďakovať všetkým, ktorí toto milé podujatie
a stretnutie pripravili po organizačnej stránke, ale aj všetkým
účinkujúcim.
Spokojná diváčka

Miesto posledného odpočinku
Po roku si opäť pripomenieme pamiatku zosnulých, kedy sa vyberieme
na cintorín k hrobom svojich najbližších, ktorí nás predišli do večnosti.
V týchto dňoch ozdobený cintorín so zapálenými sviečkami dýcha na
nás osobitým čarom. Veľmi dobre pôsobí aj nová časť cintorína bez
betónových mohýl. Cintorín by mal byť oázou pokoja. Snažíme sa, aby
tomu tak bolo aj v našej obci. Hoci sa všetko nedarí tak, ako si
predstavujeme – čo sa týka poriadku – keď vietor premiestni kvety až
k plotu, alebo kedy resp. ako často kosiť. Je tu stále čo zlepšovať, ale
k tomu môžeme prispieť všetci aj tým, že si urobíme poriadok okolo
hrobov svojich najbližších. Je tu taká malá poznámka hlavne pre
rodičov, aby vysvetlili svojim deťom, čo je to cintorín: - „že to nie je

detské ihrisko“. Boli sme na Slovensku svedkami, keď sa na cintorínoch
stali tragédie, náhrobný kameň privalil šantiace sa deti. Plánujeme na
cintoríne uskutočniť opravu oplotenia okolo cesty. Tu by sme privítali
názory resp. nápady - či to má byť oplotenie z tvárnic alebo živý plot.
Boľavým problémom je kontajner určený iba na odpad z cintorína, ktorý
bohužiaľ občania z našej obce ale aj z blízkeho okolia zaplnia za pár dní
rôznym odpadom z domácností. Pritom máme zabezpečenú separáciu
odpadu. Aj preto sme to riešili rampou, ktorá možno nerobí dobrý dojem
ale aspoň sčasti zabraňuje tomu, aby sme pred cintorínom nemali
smetisko. Tu sa potvrdzuje pravidlo, že všetko je o ľuďoch.
Doprajme našim najbližším dôstojný odpočinok na tomto mieste pokoja.
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Stalo sa nestalo v Drienove

Tento rok bolo síce hubárov v lese dosť, no keďže bolo veľmi sucho, húb bolo
samozrejme dosť málo. Ale boli roky, kedy sa dalo zásobiť hubami na zimu, na
chutnú „mačangu“, na dobrú polievku alebo na iné hubové dobroty.
Pred niekoľkými rokmi, keď som bola na návšteve v mojom rodnom peknom
hornatom kraji, hovorí mi sestra v nedeľu poobede tak okolo 16. hodiny: „Vieš ty
čo, poď, ideme na huby do lesa.“ Ja, prekvapená takým nezvyklým pozvaním, jej
vravím: „Teraz v nedeľu a poobede, keď sa už toľko ľudí prešlo po lese? Veď nič
nenazbierame!“. No napriek tomu som sa nechala prehovoriť. Sestra zobrala ten
najväčší kôš, aký doma mala a hovorí mi: „Z lesa nevyjdeme, pokiaľ nebude plný!“
Určite viete, myslela som si svoje, ale bola som radšej ticho a poslušne šliapala
vedľa nej. Veď samotná prechádzka stojí zato, čistý vzduch, šuchotanie lístia
a medzi tým spev vtáčikov...
Už keď sme sa začali štverať do toho strmého kopca, začala sestra zbierať prvé
úlovky, no ja som zatiaľ nič nenašla. Začala som si všímať ako to robí, že kade
chodí, hneď nachádza huby a ja stále nič. Ako sme tak šli cez les, zrazu mi sestra
hovorí: „Vráť sa!“ Myslím si: „Veď ona ma vyháňa, veď zablúdim!“ Otočila som sa
a ona mi hovorí: „Pozri, čo si prekročila.“ Pod spadnutým stromom bol krásny hríb,
ale ja som ho nevidela. Ideme ďalej, sestra prišla ku smreku, dvihla konár a aj tam
bol hríb. Ja som potom šla na druhú stranu, tiež som skúšala pod konárom ako
ona, ale nič. Pred nami bola pekná čistinka a sestra už znova uteká a zbiera
úlovky. Mne sa podarilo nájsť iba tri skromné hríby. Tak mi hovorí: „Vieš ty čo, tu
si sadni, ja ti budem nosiť huby a ty ich budeš čistiť.“ Tak som čistila a čistila
a myslela na to, aká som nemožná zberateľka. Neverili by ste, ale kôš sme mali
naozaj plný. A sestra mi hovorí: „Za trest, že si taká slepá, ponesieš tento kôš až
dole do dediny.“ Ja, hoci mi bolo neskutočne ťažko, naozaj som ho s pokorou
niesla.
Keď sme prišli domov na východ, tak sme s manželom tie nádherné hríbiky čistili
do neskorej noci, ale vtedy už potešenie z hubového bohatstva dávno prevážilo
nad mojou zberateľskou neschopnosťou.

25. 10. 2011

Spoločenská kronika
Vo štvrtom štvrťroku 2011 blahoželáme k okrúhlemu
jubileu týmto našim občanom:
K 60-tym narodeninám
11. 10. Mária Koremová
16. 10. Margita Pihuličová
28. 10. Mgr. Alexander Štefanko
22. 11. Albína Paločková

Kvetná 52
Mierová 4
Okružná 21
Májová 20

K 70-tym narodeninám
06. 11. Anna Miklošová
09. 11. Helena Brunerová
30. 12. Verona Straková

Partizánska 5
Žižkova 2
Záhradná 46

K 80-tym narodeninám
21. 10. Ján Murajda

Kvetná 48

Medzi nami vítame nových občiankov:
20. 09
Martin Pribula
Tehelná 3
11. 10.
Jakub Mižák
Okružná 11
K sobášu gratulujeme:
10. 09. Igor Mroč
a
Ľudmila Nemcová

Žižkova 82
Mierová 8

10. 09.
a

Peter Jurko
Eva Sedláková

Z pamätnej knihy obce Drienov

17. 09.
a

Mgr. Marián Lazor
Miroslava Červenická

Strana 114, zapísané v roku 1943
Od roku 1943 kronikárom obce Drienova je Martin Čulen, učiteľ, narodený
v Brodskom, okres Skalica na Slovensku. Učí v Drienove od roku 1939.
Vojna
Vojna ešte stále trvá.
Cintorín
V apríli politická obec rozšírila pôvodný cintorín tým, že vymenila pozemok ležiaci
tesne pri cintoríne, od Imricha Porvazníka, aby sa mohlo ďalej na novom pozemku
pochovávať.
Škola
Ľudová škola má úradný názov: Rímsko katolícka ľudová škola
s gréckokatolíckou pobočkou v Drienove. Škola je deväťtriedna a podlieha pod
jednu správu. Rím. kat. ľud. má sedem tried a sedem učiteľov, gréckokatolícka
pobočka má dve triedy a dvoch učiteľov. Spolu teda i s riaditeľom školy deväť
učiteľských síl.
Vecný náklad na školu nesie politická obec a osobný, platenie učiteľov, štát. Na
novostavbu ľudovej školy bol úradnou komisiou z Prešova schválený a vymeraný
pozemok (záhrada a dvor s príslušenstvom) bývalého Žida Samuela Rotha, ktorý
bol i s rodinou zo Slovenska vysťahovaný roku 1942.
Obvodný notársky úrad v Lemešanoch
Tohto roku v lete začalo sa s novostavbou obvodného notárskeho úradu. Stavba
ešte neni dokončená.
Cesty
Cesta od ľudovej školy (od pomníka) až po kríž na Vyšný koniec bola navezená
kamením a vyvalcovaná. Tiež odbočka, vedúca na cintorín až po jarok. Za jarkom
úsek nemohol byť navezený a vyvalcovaný preto, lebo most cez jarok je drevený
a neudržal by valec, aby mohol prejsť na druhý bok jarku.
Veľkostatok
V jari tohto roku tunajší veľkostatok prenajal Viliam Mojžiš. Na veľkostatku i ďalej
býva Gustáv Schwartz, ktorý sa dal v lete 1942 pokrstiť na rím. kat. i jeho matka
vdova.

17. 09.
a

Radoslav Gáll
Jarková 30
Katarína Brzobohatá, Trebišov, J. Husa 13

01. 10.
a

Ján Iľko
Jana Farbulová

Žižkova 35
Žižkova 35

08. 10.
a

Július Hanzel
Marianna Sepešiová

Ličartovce 47
Záhradná 81

22. 10.
a

Cyril Orlovský
Miroslava Jureková

Lemešany 444
Záhradná 80

Poďakovanie lekárovi
Keď vám niekto pomôže v núdzi, v ťažkostiach, v chorobe, zaujme zvláštne
miesto vo vašom živote. Keď je ten niekto lekár, ktorý po desaťročia ochotne lieči
malé i veľké zranenia, napráva zlomeniny, vymieňa kĺby, (lebo pri týchto
pohromách vo vašej rodine vás vždy napadne jeho meno a on nikdy nepovie nie),
tak máte pocit, že sa mu neviete dosť dobre poďakovať.
Milý pán doktor S. (nie Sova), keď sme naposledy zobrali mamu z Tvojho
oddelenia v Prešove a odovzdali ju na rehabilitáciu v Šaci, povedali nám tamojší
lekári, že operácia bedrového kĺbu bola v Prešove vykonaná excelentne. Aj
operácia pred 25 rokmi, keď mala koleno na kúsky, bola taká istá, lebo
zreparované koleno slúži bezchybne až doteraz. Pre mamu si bol odvtedy Pán
Doktor a už len to, že si sa zastavil pri jej posteli, jej dodávalo istotu, že sa vylieči.
Zranenia bolia menej, keď sa máme na koho s dôverou obrátiť. A my sme sa na
Teba obracali a asi aj budeme. Vieme si predstaviť koľko rodín, ako je tá naša,
býva v Drienove. Pán doktor, za nás, ale aj za ostatných, ďakujeme.

Košice, Južná trieda 77
Žižkova 42

Navždy sme sa rozlúčili:
15. 09. Ján Kmec, 73 ročný
01. 10. Jozef Jurek, 55 ročný
11. 10. Ján Semančo, 83 ročný
13. 10. Imrich Mazák, 88 ročný

Lemešany 417
Jarková 41

Osloboditeľov 54
Osloboditeľov 22/A
Žižkova 90
Revolučná 22

Bavíme sa s občasníkom
Starký chce robiť strašiaka
na odplašovanie vrabcov.
Starká mu vraví:
- Mám v komore staré šaty,
dávno ich nenosím, hneď ti
ich dám.
Dedko na to:
- Starká, ale ja potrebujem
vtáky odplašiť a nie
rozosmiať!
Do autobusu nastúpi punker
s veľkým zeleným čírom.
Sadne si na voľné miesto a
všimne si, že ho pozoruje
starý dedko. Po desiatich
minútach to punker nevydrží
a opýta sa dedka:
- No, dedo, vy ste v mladosti
nerobili žiadne hlúposti?
- Ale áno, pretiahol som
papagája a teraz pozerám,
či nie si môj syn.

Pracovníčka poisťovne
vysvetľuje staršiemu
klientovi:
- Žiaľ, v takom vysokom
veku nemôžete u nás
uzavrieť životnú poistku.
- Tomu nerozumiem...
priznáva starý pán.
- Veď je štatisticky
dokázané, že zomiera viac
ľudí vo veku 50 rokov, ako
nás, deväťdesiatročných...
Babka s dedkom sedia na
priedomí a babka hovorí
dedkovi:
- Jáj, keby si vedel, dedo
plesnivý, koľkokrát som ťa v
mladosti podviedla!
- Čo hovoríš, babka?
A babka ďalej pre seba:
- Oj, mám to ja šťastný
život. V mladosti nevidel, a
teraz je hluchý ako poleno!

25. 10. 2011
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Prvá pomoc u detí – Otravy hubami a rastlinami
V letnom a jesennom období je paleta nástrah vo forme rastlín a ich
plodov veľká. Časté sú otravy jedovatými bobuľami ľuľkovca
zlomocného, ktoré vábia deti svojimi čiernymi a lesklými plodmi.
Príčinou otravy býva lákavý vzhľad rastlín (farba, tvar, vôňa), prípadne
podobnosť niektorých jedovatých rastlín so známymi nejedovatými
rastlinami.
Príznaky otravy:
•
bolesti brucha
•
vracanie
•
hnačky
Čo robiť?
Kontaktujte pohotovosť, ak sa po požití húb, rastlín či ich plodov
dostavia príznaky otravy, ako sú bolesti brucha, vracanie a hnačky.
Ak dieťa požilo plody alebo iné časti jedovatých rastlín
1. Vyvolajte vracanie.
2. Podajte tekutiny a niekoľko tabliet aktívneho uhlia.
3. Ak sa po požití húb dostavia príznaky otravy, podajte dieťaťu
10-20 tabliet aktívneho uhlia rozdrvených a rozmiešaných
v primeranom množstve vody a dopravte dieťa do nemocnice.
4. K lekárovi prineste kvôli identifikácii rastlín či húb rastlinu
s listami a plodmi, zvyšky húb a jedla, prípadne zvratky
dieťaťa.
5. Otravu nepodceňujte, po požití smrteľne jedovatej
muchotrávky zelenej môžu príznaky otravy nastúpiť po 6-12,
ba i po 24 hodinách. Čím skôr vyhľadáte lekára, tým väčšia je
šanca na prežitie.

Myslite na prevenciu
•
Deti do 6 rokov by nemali konzumovať žiadne huby.
•
Skontrolujte, či v byte, kde je malé dieťa, nemáte rastliny
s jedovatými kvetmi alebo listami.
•
Ak idete s dieťaťom do prírody, vysvetlite mu, že nemôže
voľne jesť lesné plody, rastliny a huby bez toho, aby vám ich
predtým ukázalo.
•
Kontrolujte, kde sa pohybuje; vyberajte také lokality, kde
viete, že nie sú jedovaté plody a rastliny. Pri zbere húb ho
postupne oboznámte so základnými znakmi jedlých
a jedovatých húb.
•
Nikdy neochutnávajte surové huby.
•
Huby vždy správne skladujte a zbierajte (nie do igelitových
alebo mikroténových vreciek).
•
Huby vždy tepelne upravte.
•
Každý, kto zbiera huby, by mal poznať nielen bežné jedlé
huby, ale aj najnebezpečnejšie jedovaté huby a im podobné
jedlé huby.
Národné toxikologické informačné
konzultačná služba pri akútnych otravách
Telefón: 00421 2 5477 4166

centrum

-

24-hodinová

Všetky informácie tu obsiahnuté sú len na vzdelávacie účely.
Nenahrádzajú
konzultáciu
s lekárom.
S diagnostikou,
liečbou
a odborným poradenstvom sa obráťte na svojho lekára.

Aktuálne z materskej školy
V školskom roku 2011/2012 navštevuje MŠ 49 detí od 3-6 rokov
v dvoch triedach. MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho
programu, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu,
Ročného plánu práce, Výchovno-vzdelávacích plánov. Na kvalitu
výchovy a vzdelávania detí predškolského veku sa kladú stále vyššie
požiadavky. Výchova a vzdelávanie u tých najmenších si vyžaduje
citlivý prístup k deťom, rozmanitosť, pútavosť, rôznorodosť, aktuálnosť,
primeranosť, postupnosť...
Celý kolektív sa snaží pestovať u detí záujem o všetko nové, krásne,
zaujímavé. Podporujeme talent detí v krúžkovej činnosti. V MŠ sa
realizujú krúžky: tanečný, zameraný na folklór a zachovávanie ľudových
tradícií, výtvarný a krúžok oboznamovania sa s cudzím jazykom –
anglickým. O návštevu týchto krúžkov je veľký záujem nielen zo strany
rodičov, ale aj deti, ktoré sa tešia z poznávania niečoho nového
a zaujímavého.

Rozvíjame osobnosť dieťaťa v poznávaní samého seba, ľudí, prírody,
kultúry, rešpektujeme aktuálne potreby dieťaťa, nadobudnutie zdravého
sebavedomia, sebadôvery, fyzickú a duševnú pohodu.
Vedieme deti k ochrane životného prostredia, pozitívneho postoja
k životnému prostrediu, k pravidlám starostlivosti o životné prostredie,
postoja k životu – chrániť všetko živé, netrhať kvety zbytočne,
neubližovať zvieratkám, starať sa o ne. Vnímať krásu a jedinečnosť
okolitej prírody, ktorá obklopuje našu dedinu.
Projekt s environmentálnym zameraním učí deti starať sa o našu
prírodu: separovať odpad, učia sa čo do prírody nepatrí, v spolupráci
s rodičmi si deti zberaním vrchnákov z jogurtov vytvoria šupiny na

makete ryby. Projekt pod názvom „Recyklohry“ deti učí, že každý odpad
a nepoužiteľná vec má svoje miesto v zbernej nádobe. K týmto
projektom majú deti aj sprievodné akcie, kde sa učia a spoločne
vymýšľajú básničky, riekanky, ale aj rôzne výtvory z odpadového
materiálu a prírodnín.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa ročných období
a jeseň patrí k tým ročným obdobiam, ktoré ponúka množstvo nápadov
pri tvorbe detských výtvorov, pozorovaní jesennej prírody. Jeseň
ponúka svojou farebnosťou, zmenou počasia, množstvo podnetov,
k tomu, aby si deti osvojili charakteristické črty tohto ročného obdobia
a vedeli s istotou povedať, čím sa jeseň líši od iných ročných období.
A práve pestrá škála farebnosti jesene sa odrazila na akcii „Týždeň
farieb“, kde v úzkej spolupráci s rodinou deti počas týždňa mali
oblečenie danej farby na ten ktorý deň. Absolvovali sme tzv. detskú
módnu prehliadku farieb jesene, kde deti poznávali a utvrdili si farby na
základe hry.
Športovo-branná vychádzka upevnila vytrvalosť, aktívnosť, odvahu
u detí podľa vekových kategórií. Tí najmenší zdolávali prekážky menej
náročné a veľkí zase náročnejšie.
Školský rok, ktorý je pred nami, dúfame, že bude úspešný vďaka aj
takýmto aktivitám, ktoré sa uskutočňujú podľa ročných období a každé
ročné obdobie prináša so sebou množstvo tvorivých nápadov
a podujatí.
Kolektív materskej školy

Na zamyslenie: Ľudia Boha neposlúchajú, ale zbožňujú. Je lepšie Boha nezbožňovať, ale poslúchať. (Lev Nikolajevič Tolstoj)
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Keramikárka Jolanka Kirczová
Pred niekoľkými rokmi sme sa v našom občasníku venovali rodine
Schwartzovcov, ktorá až do rokov 2. sv. vojny sídlila v drienovskom
kaštieli a spravovala drienovský veľkostatok. Už vtedy sme spomenuli,
že Jolanka Kirczová, rod. Schwartzová bola uznávanou keramikárkou.
Nevedeli sme však o nej nič viac.
Ako to už býva, pri inej príležitosti a skoro náhodou, sa nám dostali do
rúk materiály, ktoré nám o nej povedali viac. Chceli by sme sa s vami
podeliť o nové informácie.
V roku 1968 vydala Galéria výtvarného umenia v Prešove pri príležitosti
výstavy KERAMIKA JOLANY KIRCOVEJ brožúrku KERAMIKA, Jolana
Kircová (1909 – 1936) s článkami o umelkyni, spomienkami jej priateľov
– umelcov, jej fotografiami v domácom prostredí a fotografiami jej prác.
V. Mešša o nej v úvode píše:
V dedinke Drienov medzi Košicami a Prešovom žila rodina
Schwartzová. Ich priazeň k umeniu a umelcom bola známa. Nachádzali
u nich pohostinstvo a podporu maliari i básnici, ako Schiller, Foltýn,
a chodili sem Jakoby, Loffler a mnohí ďalší. Zákonite tu preto mohli
vznikať aj niektoré ich diela.
V takomto priaznivom ovzduší vyrastala dcéra Schwartzovej rodiny
Jolanka a nie je preto ani čudné, že vedela v sebe vypestovať silnú
náklonnosť k umeniu a viac, že sa odhodlala svoj neobyčajný talent dať
plne do služieb umenia.
Prvé odborné kroky začínala už od desiatich rokov svojho veku
v Krónovej kresliarskej škole. (Eugen Krón, nar. 1882 v Sobranciach,
zomrel 1974 v Budapešti; zakladateľ košickej maliarskej moderny)
Patrila k najmladším, ale zároveň k najvernejším žiačkam. Neskôr
navštevovala budapeštiansku Ateliérovú školu, ktorú vtedy viedol
Dezider Orbán a kde ju keramike učil Gejza Gorka, dnes nositeľ
Munkácsiho a Kossuthovej ceny za umenie. Toto už však bolo
v rokoch, kedy v nej dozrelo presvedčenie, že našla v umení svoje
správne miesto v keramike.

Písal sa rok 1932. Neobyčajne rýchlo zmocňovala sa remeselnej
zručnosti keramickej práce. Overila si svoje možnosti a po krátkych
pokusoch, čo vzala do svojich rúk, tomu dala umeleckú podobu,
skúšala experimentovala s neobyčajnou odvahou a zápalom. A už
v roku 1933 sa začali jej práce objavovať na výstavách. Za necelé tri
roky v septembri 1936 otvárali však už jej posmrtnú výstavu. Zomrela
ešte nie 27-ročná 28. apríla 1936.
Jolana Kircová začala novú kapitolu modernej východoslovenskej
keramiky. Jej prínos je nezmazateľný a aj zbežná prehliadka
zachovanej časti jej tvorby nás presvedčí, musíme to cítiť, že nestačila
dopísať ani len prvú kapitolu. Jej práca je mohutným nástupom,
úvodom, prípravou k čomusi, čo ešte nestačila povedať, čo len
naznačuje – čo začala. Jej učiteľ Gejza Gorka to vyjadril slovami:
„Úžasné – divil som sa, ako je to možné!“ Áno sú to len tri – púhe tri
roky jej tvorby v keramike.
Po prvej posmrtnej výstave v roku 1936 napísal Eugen Saból:
R. 1932 na výstave novodobej keramiky sa ukázalo, že u nej ide
o vzácny umelecký talent, ktorého umenie smeruje ku keramike.
Z dielne a prostej keramickej pece, čo si zriadila v rodnej dedine,
vychádzali jej živé folkloristické postavy junákov a dievčat, typické
džbány, misy, svietniky, masky a rôzne dekoračné keramické predmety,
ktoré svojou nevšednou dokonalosťou a dobrým umeleckým vkusom
svedčia o dôkladných remeselníckych a teoretických znalostiach.
Odišla a zostala po nej cenná pamiatka. Zanechala ju svojim krajanom,
zo života ktorých námety pre svoje diela čerpala a ktorým svoje umenie
určila. Pôvabná keramika Jolany Kirczovej výtvarne zhodnotila bohatú
krásu, ktorým jej rodný kraj, Šariš, oplýva.
Na výstave Keramika Jolany Kircovej v roku 1968 v Galérii výtvarného
umenia v Prešove bolo vystavených 78 prác – váz, mís, inej drobnej
keramiky, figurálnej keramiky a plakiet označených značkou –kijo-,
ktoré galérii poskytli 19 majitelia diel.

Zostalo len srdce?
Každý deň okolo neho chodím. Vyčnieva mierne nad betónový plôtik,
naklonené k domu, ktorý vystaval, v ktorom prežil šťastné roky
s rodinou. Príchodom zimy z neho lístky opadajú ... osmutnie a bude
čakať na jar, kedy znovu pustí lístočky a zozelenie. Ožije a pripomenie
neúnavného, veselého, pracovitého, vtipného človeka. Zanechal svojou
prácou za sebou stopy v obci, viac či menej trváce. Niektoré
zhrdzavejú, niektoré vyschnú, niektoré tu budú ešte možno o sto rokov.
My, čo sme ho poznali, čo sme mali možnosť s ním žiť, pracovať
a hlavne spolupracovať, nezabudneme na jeho lavínu veselých
zážitkov a vtipov, pre ktorú sme často nemohli ďalej pracovať. Aspoň na
chvíľu... A vedel sa umne chopiť aj práce v prospech obce. Bol
tvrdohlavý, mal hlavu plnú nápadov a dokázal presvedčiť okolie
o význame toho, čo navrhoval. Aj keď sme s ním niekedy nesúhlasili.

Z práce v komisii sa vytratil pred necelými troma rokmi. Nastúpila iná
starosť, ktorá ho nakoniec dobehla. Možno sa preto tak poponáhľal
hore, aby sa dobre pripravil na príchod svojich priateľov,
spolupracovníkov a známych. Aby nás postupne privítal dobrým vtipom,
príhodou... Naše stretnutia s ním sa teraz obmedzia už len na zapálenie
sviečky na jeho čerstvom hrobe, modlitbičku a spomienku počas
pohľadu na chvejúci sa plamienok.
Kým bude čo i len jediný človek ne tejto zemičke, ktorý mal možnosť
zažiť Ťa a byť chvíľu s Tebou, budeš s ním tu aj Ty. Tak to cítime
v komisii, ktorá Ťa zažila počas prekrásnych, ťažkých rokov pri príprave
všetkých kultúrnych podujatí. Prídeme (a nielen my), zapálime sviečku
a pospomíname ... nemal si sa tak ponáhľať!
Za všetkých spomína Letec

Zázrak menom jablko. Viete o ňom všetko?
Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš
organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Skúsme ho teda zaradiť do
nášho jedálnička každý deň a pozitívne účinky sa určite čoskoro
dostavia.
Sladké, voňavé, šťavnaté ... Jablko je jedno z najzdravších druhov
ovocia. Aj napriek tomu jeho konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú
exotické ovocie. Vieme o ňom naozaj všetko?
Každý šťavnatý kúsok jablka zásobuje telo energiou, spoľahlivo uhasí
smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dobre zasýti. Veľmi veľa
výživných látok sa nachádza už v šupke, preto by sa pri konzumácii
jablko nemalo šúpať.
Aké látky obsahuje jablko?
1. vodu (až 84%)
2. vlákninu, vďaka ktorej má blahodarný účinok na náš
metabolizmus
3. veľa pektínu, ktorý na seba viaže škodliviny z tela a
odvádzajú ich von
4. nenasýtené tuky
5. vitamín C
6. minerály: draslík, vápnik, horčík
7. rad antioxidantov, ktoré znižujú riziko ochorenia na rakovinu
8. vysoký obsah fruktózy
V ľudovom liečiteľstve sa jablko dodnes využíva ako skvelý
univerzálny liek pri rôznych zdravotných ťažkostiach
•
bolesti hlavy, závraty, poruchy trávenia, chudokrvnosť: na to
všetko zaberá surové, varené, alebo pečené jablko

chrípka, prechladnutie: prejde rýchlejšie ak denne zjete
niekoľko surových jabĺk, osvedčilo sa pitie jablčného džúsu
•
horúčka: teplotu zráža opäť nastrúhané jablko a jeho šťava
•
kašeľ: odvar z jabloňových kvetov upokojuje a zmierňuje
záchvaty kašľa
•
zápcha: kyslé jablká podporujú činnosť čriev
•
hnačka: jesť nastrúhané jablká
•
nadváha, obezita: pitie jablčného octu spaľuje tuky, potláča
pocit hladu (jablčný ocot je možné zakúpiť si hotový
v obchode)
•
popáleniny, omrzliny, nehojace sa rany, jazvy: prikladajte si
čerstvú kašičku z nastrúhaných jabĺk
Liečivé účinky jabĺk prejavujúce sa po ich konzumácii
•
znižujú krvný tlak a hladinu cholesterolu
•
posilňujú imunitný systém, srdce a krvný obeh
•
stabilizujú hladinu cukru v krvi
•
podporujú trávenie
•
blokujú tvorbu žlčníkových a obličkových kameňov
•
povzbudivo pôsobia na nervovú sústavu
•
chránia mozog pred Parkinsonovou a Alzheimerovou
chorobou
•
vďaka vysokému obsahu železa pomáhajú pri málokrvnosti
•
pôsobia močopudne a brzdia tvorbu kyseliny močovej
•
čistia
črevá
a
zamedzujú
množeniu
škodlivých
mikroorganizmov v nich
•
posilňujú ďasná

•
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Pozvánka na stretnutie bývalých členov súboru Drienka
Spoznávaš toto logo? Ak áno, je to dobré, znamená to, že si navštevoval Detský folklórny súbor Drienka, a ak nie, tak si
na to rýchlo spomeň, lebo práve teba hľadám.
Aj týmto spôsobom chcem pozvať všetkých, ktorí pôsobili v Detskom folklórnom súbore Drienka, pri Základnej škole
v Drienove. Súbor vtedy viedli pán učiteľ Miroslav Sopko a Adriana Kušnírová.
Prešlo už 26 rokov od jeho založenia, ale myšlienka stretnúť, porozprávať a hlavne zaspievať si nám skrsla v hlave až
teraz (asi teraz je ten pravý čas). Takže, pozývam ešte raz všetkých, ktorí majú chuť si spolu zaspomínať na tieto pekné
časy, kedy našou jedinou náplňou dňa bolo: smiať sa a spievať - spievať a smiať sa.
Ak sa rozhodneš, že tam nesmieš chýbať, tak si rezervuj termín 25.11.2011 o 17. 00 hod v Obecnom dome v Drienove.
Viac informácií sa dozvieš na t.č.: 0903437688, alebo na e-mailovej adrese: 13valika13@gmail.com.
Touto cestou chcem poprosiť aj ostatných rodinných príslušníkov, aby o tomto stretnutí informovali svoje deti, či
súrodencov, ktorí nebývajú v Drienove a ktorí nemajú možnosť sa o tomto stretnutí inak dozvedieť. Ďakujem. Na
všetkých sa veľmi teším!
S pozdravom Valika Kurucová, rod. Lendelová

Futbal
Pohľad na tabuľky okresných majstrovstiev určite poteší fanúšikov
našich troch mužstiev.
Začnime od žiakov, ktorí od prvého kola až po predposledný zápas
boli na prvom mieste. Prehra s favoritom súťaže FAMT Prešov ich pri
rovnosti bodov odsunula na druhé miesto. V jari hrajú doma s lídrom a
výsledok uvidíme.
Náš dorast dlho viedol pelotón, ale zaváhanie v Ličartovciach a ďalšia
prehra ich odsunula z prvého miesta na druhé.
Najviac radosti očiam aj srdcu fanúšikov priniesol pohľad na tabuľku
III.A triedy. Mužstvo Drienova od roku 2004 ešte tak nezimovalo.
Vtedy sme po jeseni boli na druhom mieste a potom sme Kokošovce
dostihli a postúpili do II.A triedy. Keď sa tvorila jedna druhá trieda,
vtedy sme sa neumiestnili do šiesteho miesta a zasa sme v III. triede.
Boli sme niekoľkokrát na prvom mieste v priebehu súťaže, ale
nedotiahli sme to do konca. Teraz je veľká príležitosť, ale všetko
záleží od hráčov, ktorých úspešne vedie tréner pán Jozef Korinko. Aj
keď začiatok nebol najružovejší, podaril sa husársky kúsok. Čo k tomu
samotný tréner? Prečítajte si v článku, ktorý vyšiel v Prešovskom
večerníku 11.10.2011.
Milan Bardák

CIEĽOM JE DRUHÁ TRIEDA
Futbalistom FK Drienov to v nedeľu tradične sypalo. V zápase 10. kola
III. A triedy ObFZ Prešov porazili doma TJ Družstevník Tulčík 6:0.
O poltucet gólov v sieti súpera sa dvomi gólmi postarali Marek Staško
a Andrej Jurko, po jednom pridali Jozef Šarišský a Martin Kakaščík.
Muži:

Všetko domáci odchovanci, s výnimkou A. Jurka, ktorý je na
hosťovaní z Kendíc. Líder tabuľky mal miestami výraznú prevahu, nuž
výsledok, ktorý sa zrodil, ani neprekvapuje. Čo na to tréner Jozef
Korinko? "Mňa to môže iba tešiť. V Drienove to momentálne ani
nemôže vyzerať inak. Mladá partia sa futbalom baví. Vekový
priemer mužstva nie je ani dvadsaťdva rokov. Chlapci hrajú
futbal pre potešenie a pre radosť našich fanúšikov." Drienovčania
majú vysoko aktívne skóre 36:6 (doma 24:3, vonku 12:3). Obrat k
lepšiemu nastal po 4. kole, po zaujímavej situácii... "Hrali sme v
Chmeľove. Po dvoch hladkých víťazstvách, v Lemešanoch 8:0 a
potom v priateľskom dueli s Haniskou 7:3, si hráči zrejme
mysleli, že domáci sa ich zľaknú a body im odovzdajú bez boja.
Prevaha bola síce na našej strane, no bez gólového efektu.
Naopak, v 90. sme inkasovali. Po tomto dueli sme si sadli za
jeden stôl a veľa vecí prediskutovali," hovorí J. Korinko. Spoločná
debata sa neminula účinkom. Výsledkom je šnúra šiestich víťazstiev.
Prvoradá je disciplína, ak sa k nej pridá futbalové umenie, je sa na čo
pozerať. "V desiatich zápasoch dostali naši hráči iba päť žltých
kariet. Hovorím im, aby si vážili nie iba seba, ale tiež zdravie
protihráčov. Aby mohli potom všetci každý pondelok ísť do
práce." Za zmienku stojí aj dochádzka na tréningy v priebehu týždňa.
"Osemnásť až dvadsaťdva hráčov mám stále k dispozícii. Nuž
vtedy aj niečo natrénujete," teší sa kormidelník FK Drienov. Je
cieľom jeho mužstva postup do 2. triedy? "V posledných sezónach
sme zvykli končiť na treťom, štvrtom mieste, iné umiestnenie
sme nepoznali. Je teda načase zúžitkovať šancu, ktorá sa núka,"
dodal na záver J. Korinko.
- JM -

Dorast:

Žiaci:

Mgr. Rastislav Pribula – OXCOM,
Kvetná 24, 082 04 Drienov,
tel. 0908 084 383, www.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
Deň holokaustu
9. september je na Slovensku Pamätným dňom obetí holokaustu a
rasového násilia už desiaty rok. Pri príležitosti tohto dňa sme sa v 5hodinovom vyučovacom bloku zoznámili s tým, čo je holokaust, so
židovskými symbolmi, koncentračnými tábormi a pod. Pozreli sme si
film s touto problematikou, avšak nie celý. Tvorivé dokončenie
filmového príbehu bolo predmetom tvorivej dielne. Práce žiakov pod
názvom „Ako by som zmenil históriu...?“ boli zverejnené na školskej
nástenke. V závere sme absolvovali spoločný súťažný kvíz pripravený
programom ActivStudio Professional s využitím hlasovacích zariadení.

4. október - Svetový deň zvierat
4. október - ustanovený za Svetový deň zvierat na Európskej
konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931 - bude aj tento rok patriť
zvieratám na celom svete. Pretože zvieratá, hoci nevedia svoje pocity a
potreby formulovať do slov, majú ako každá živá bytosť právo na citlivé
zaobchádzanie. Milióny z nich sú uväznené vo veľkochovoch, za
bránami laboratórií, mrežami klietok či na krátkych reťaziach... (prevz.:
Sloboda zvierat) Ako sme si pripomenuli tento sviatok my? Žiaci
z prvého stupňa nakreslili svojho domáceho miláčika. A pre všetkých
starších žiakov školy sme pripravili súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku.
Tých, ktorí nič nenakreslili a ani sa nič nechystajú zmontovať, dievčatá
z masmediálneho krúžku vo svojej relácii vyzvali: „ak nepomáhaš, tak
aspoň neubližuj!“

Marek Straka (3. miesto), Ľubomír Ducko (4. miesto), Ján Šimčák (40.
miesto), Eva Semančíková (1. miesto), Šárka Jacková (5. miesto),
Kristína Bartková (24. miesto).

Na návšteve OcÚ v Drienove
Žiaci 3. roč. počas hodiny RGV (regionálna výchova) navštívili obecný
úrad a diskutovali so starostom obce Ing. J. Petrom o minulosti
a súčasnosti obce, oboznámili sa s erbom obce a priestormi obecného
úradu. Deti zasypali pána starostu toľkými otázkami, až im nestačila
jedna vyučovacia hodina. Pána starostu sme poprosili, aby si našiel čas
aj na ďalšie stretnutie so zvedavými žiakmi našej školy.

Drienka

Cezpoľný beh
Dňa 16.10. 2011 sa konalo v Drienove folklórne podujatie s Jankou
Guzovou, na ktorom vystúpili aj žiaci hudobno – dramatického krúžku
Drienka. Aj napriek tomu, že patrili k najmladším účinkujúcim, svojím
vystúpením zaujali a z pódia odchádzali za potlesku obecenstva. Pozri
aj fotoalbum na školskej webovej stránke: www.zsdrienov.edupage.org.

Október a týždeň zdravia
Už tradične sa u nás mesiac október spája s oslavami Svetového dňa
výživy a Dňa jabĺk. Aj v tomto roku sme pre žiakov pripravili zdravý čaj
a malé chuťovky so zdravými nátierkami. Členky masmediálneho
krúžku nám pomohli reláciou o zdravej výžive v školskom rozhlase.
Dopoludnie 18. októbra sme teda mali na dolnej chodbe rušné, pretože
každý chcel ochutnávať.
Deň jabĺk sme oslávili ochutnávkou jabĺčok zo záhrady pani Sabolovej
z Petrovian. Po triedach ich roznášali malí druháci a pridali aj pesničku
a veršík o jablku. Za pomoc pri príprave týchto sviatkov ďakujeme
našim ochotným tetám z kuchyne, tetám upratovačkám a pani
údržbárke a pánovi Jurekovi, ktorý nám poskytol med.
Dňa 6. októbra sa naši žiaci zúčastnili na súťaži v cezpoľnom behu
družstiev. Súťaž sa konala v Prešove, kde žiačky a žiaci behali okolo

Environsviatky
V októbri sme si pripomenuli Deň zvierat. No nezabudli sme ani na
Stredoeurópsky deň stromov, ktorý pripadá na 20. októbra. Naše
stromy sme si uctili prácou na praktickej prírodovede. S tretiakmi sme
v skupinkách tvorili postery k tomuto sviatku a so štvrtákmi sme
uskutočnili vychádzku, počas ktorej si každý žiak vybral svoj strom. Ten
nám predstaví v samostatnom referáte.

Milí rodičia a priatelia školy,
srdečne Vás pozývame na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a
škôl 27. októbra 2011 o 10.00 hod.

rieky Torysy. Na krajské kolo postupovali len víťazné družstvá a najlepší
jednotlivci. Napokon naše družstvá skončili na veľmi peknom druhom
mieste v kategórii žiakov i žiačok. Žiaci si za dobré výsledky priniesli
domov poháre a diplomy. Veľký úspech dosiahla Eva Semančíková,
ktorá skončila na prvom mieste a prebojovala sa na krajské kolo, ktoré
sa konalo o týždeň neskôr pod Staroľubovnianskym hradom a skončila
okolo dvadsiateho miesta. Našu školu v okresnom kole reprezentovali:

Symbolicky otvoríme
51. školský rok v histórii našej školy.
Prítomnosť privíta históriu, budúcnosť
skúsenosť. Privítame bývalých pedagógov,
žiaci predvedú tvár dnešnej školy. Príďte
medzi nás, príďte za svojím pedagógom.
Tešíme sa na vás!

