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Futbalové postupy – gratulujeme!

V roku 1999 sme hrali pod hlavičkou Ličartovce B a postúpili sme do 5.
ligy. Hoci sme bojovali po jeseni aj o postup do 4. ligy, nakoniec sme
nepostúpili a vtedajšie vedenie nás neprihlásilo do súťaže, tak sme sa
ocitli znovu v roku 2001 v najnižšej súťaži a to v III. A triede. V roku
2004 si naše mužstvo vybojovalo postup do II. A triedy, kde hralo do
roku 2007. Vtedy sa vytvorila iba jedna II. trieda, kde postupovalo
prvých 6 mužstiev z A aj B II. triedy. Naše mužstvo vtedy skončilo v II.
A triede na 7. mieste a opäť od roku 2008 hralo v III. A triede. Stále
sme bojovali o postup, ale v roku 2009 nás predbehla Haniska s
trénerom Korinkom. V roku 2010 nám unikla Žehňa, keď sme nešťastne
prehrali v Kokošovciach. V roku 2011 to bol Malý Šariš, ktorý sa znovu
prihlásil do súťaže a hneď ju aj vyhral tesne pred Drienovom. No prišiel
ročník 2011/2012 a konečne sa našim hráčom splnil sen o postupe.

Prišiel skúsený tréner Korinko, ktorý hráčov nabudil k poctivej hre a
prístupu k tréningom. Spolu s vedúcim mužstva Františkom Jurkom
vytvorili dobrú partiu hráčov. Našim hráčom sa stal definitívne Martin
Kakaščík. Na hosťovanie prišiel Andrej Jurko, z dorastu Jozef Šarišský,
Tomáš Murajda, Tomáš Tomko, Dávid Jurek. A čuduj sa svete, takýto
manšaft prehrá hneď prvý zápas doma s béčkom Ľubotíc a prvý zápas
vonku v 4. kole v Chmeľove, kde okrem nás nikto neprehral. Ale potom
nastal veľký obrat a odvtedy ťaháme 18 zápasovú šnúru víťazstiev a
tým sme si vytvorili 18 bodový náskok pred druhými Ličartovcami. Aj
pohárový zápas s Vyšnou Šebastovou 5:3 znamená ďalší postup v
pohári. Len tak ďalej matadori a v II. triede hlavy hore. Z hosťovania sa
vracia Patrik Tomečko a Marek Matej. Do starého železa ešte
nezahadzujme ani Eugena Čontofalského, lebo sa vie vždy postaviť
tam, kde to padá. Roky bol našim najlepším strelcom. Teraz ho
predstihli mladší. Najviac gólov dali Kakaščík 15, Šarišský 14, Jurko
František 13, Tomko Tomáš a ďalší. Na tomto úspechu má svoj podiel
aj disciplína hráčov, ktorí hrali s veľmi malým počtom kariet a tým sme
sa vyhli pokutám.
Ďalším príjemným prekvapením boli naši žiaci. Obávali sme sa ich
prihlásiť do súťaže a opäť čuduj sa svete oni vyhrali súťaž aj pred
prešovskými mužstvami, ktoré majú futbalové triedy vedené
licencovanými trénermi. Tréner Peter Tomko dokázal čarovať lepšie
ako oni a mal by si tiež urobiť trénerskú licenciu, lebo v budúcnosti sa
to bude vyžadovať. Krásne poháre, ktoré nám na naše ihrisko doniesli
funkcionári, sa budú dlho ligotať v našich vitrínach. Veková hranica
vyradila 7 žiakov z kádra. Veríme, že Hudačko, Ducko, Šimčák a
Ondrej budú posilou v doraste.
Pekne začali jeseň aj dorastenci, ale zlom nastal v Ličartovciach, keď
ako líder súťaže prehrali a na konci súťaže sa im ušla až 6. priečka.
Tréner Šarišský dostal dobrých chlapcov zo žiackeho kádra. Dúfame,
že ich dokáže skĺbiť s tými staršími a že taký pekný pohár nám o rok
donesú okresní funkcionári do našej vitríny zase, lebo miesta je tam
ešte dosť. Záleží na tréneroch a hlavne na hráčoch.
Milan Bardák

Úspech žiackeho futbalu v Drienove!
Už dve kolá pred ukončením súťažného ročníka 2011/2012 žiackych
futbalových majstrovstiev II.A triedy okresných majstrovstiev bolo jasné,
že chlapci z Drienova získajú pohár pre víťaza tejto triedy. Aj napriek
tomu chlapci nenechali nikoho na pochybách a svoje posledné zápasy
s prehľadom vyhrali. Ako tréner by som sa chcel všetkým hráčom, ale
aj rodičom, ktorí sa svojou troškou pričinili o tento pekný výsledok,
poďakovať a tým chlapcom, ktorí odchádzajú k dorastu popriať veľa
úspechov v športovom, ale aj v osobnom živote.
Aj nasledujúca sezóna bude pre nás výzvou, pretože hráčov je málo
a záujem o najväčšiu a najznámejšiu kolektívnu hru na svete asi končí
pri televíznej obrazovke.
Už po niekoľkí krát by som tak trochu chcel poprosiť aj rodičov mladých
nádejí futbalu, aby trošku podporili svoje ratolesti (vítame aj dievčatá)
v záujme o futbal, lebo aj tento šport podporuje a rozvíja myslenie,
rozvoj našich detí, nehovoriac o vyplnení ich voľného času.
V blízkej dobe by sme chceli uskutočniť otvárací tréning, na ktorom by
sa hráči, ale aj rodičia mohli zúčastniť a dozvedieť sa o práci v klube
trošku viac. CHLAPCI, ĎAKUJEME!
Peter Tomko, tréner žiakov FK Drienov

POZVÁNKA
Obec Drienov, športová komisia pri OcÚ v Drienove Vás pozýva
na 19. ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce Drienov.
Turnaj sa uskutoční na futbalovom ihrisku FK Drienov 1. júla 2012 (v nedeľu) o 11:45 hod.
Účastníci turnaja: Internacionáli Drienov, Starí páni Drienov, Dobrovoľný hasičský zbor Drienov, Dorastenci Drienov
Tešíme sa na Vašu účasť.
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Mladý muž sa zastavil v dedinskom železiarstve. Bol to chlapík typu „majster sveta“.
Dobre mu padlo vykrúcať predavača – pána úctyhodného veku. Nezaujímali ho jeho
pripomienky ani dobré rady. Hrmotne nakúpil, poskladal nákup do tašky a vypadol z
obchodu. Zaskočený muž za pultom len kývol od prekvapenia plecami a chcel
pokračovať v práci, keď si všimol papierové vrecko s klincami na pulte. “Múdry“
zákazník si zabudol zaplatený tovar. Vzal chytro vrecko a ponáhľal sa za ním na
ulicu, že ho ešte niekde stihne. Aj sa tak stalo. Zákazník však už sedel za volantom
naštartovaného auta. „Hej, pane, zapomľi sce tu kľince“, mával rukou a snažil sa
prekričať hluk motora, ale jediné čo sa mu podarilo, bolo, že cez otvorené okno
začul: „Čo by si chcel, ty somár starý!“ a chlapík vyštartoval ako na pretekoch.
„No ket tak, ta tak. Šak ti pridzeš!“ Vošiel do predajne, schoval vrecko s klincami
pod pult a robil si svoje.
Možno o hodinu sa znovu rázne otvorili dvere a náš známy sa svojim zvyčajným
spôsobom prihovoril predavačovi: „Kde sú tie klince?“ Ale ten už mal pripravené
privítanie: „Chcel bi ši kľince, moj zlati? Ta to mušiš popitac inakši. Ket ce mac
ňenaučela, ta ja ce naučim. Ic vonka, zaklopkaj, pozdrav, ospravedlňi še mi za teho
stareho somara a vecka popitaj kľince.
A predstavte si, prekvapený „majster sveta“ sa nezmohol na nič iné ako na to, čo
mu poradil náš muž za pultom.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 118, rok 1944, zmena kronikára
Evakuácia
V novembri 1944 tun. občania boli svedkami smutných výjavov a to evakuácia
dobytka, obilia a nakoniec i obyvateľstva zo Zemplína. Z toho tun. občania hľadeli
do budúcna veľmi pesimisticky. Všetkých strašila evakuácia. Preto tun. občania si
nešanujú v ničom. Roľníci obilie kryjú a predávajú. Dobytok, ošípané a iné veci.
Predávalo sa často pod cenou.
Prídel potravín
Prídel cukru bol vydávaný až do 31. októbra 1944 a to po 75 dkg na osobu. Taktiež
soli sa prideľovalo po 4 kg na osobu.
Práca na zákopách
Na rozkaz Nemcov od 14. dec. 1944 mužské osoby od 16 rokov musely na práce,
kopať zákopy na Kolovej a v chotári Obyšoviec.
Bombardovanie
Od tej doby ukazujú sa na lazurnom nebi prvé ruské a spojenecké lietadlá, ktoré
dňa 19. dec. 1944 spustili bombu na dom Babinčáka, pri čom bola ťažko poranená
dcéra Alžbeta (jedno oko jej museli vybrať). Taktiež s palubnými zbraňami bola
prestrelená krava.
Andrej Sepeši tun. občan zas bol zabitý pri veľkom bombardovaní Prešova 20. dec.
1944, kde bol vykomandovaný Nemcami ako pohonič dobytka.
Smrť granátom
31. okt. 1944 v neďalekom lese boli zabití najdeným granátom traja chlapci a to:
Imrich Tomáš, Jozef Gajdoš a František Sabol.

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva
18. mája sa uskutočnilo 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva, zúčastnilo sa ho 8
poslancov, hlavný kontrolór obce, ekonómka obce a občania obce. Po schválení
programu poslanci prešli ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ a vypočuli si správu audítorky Ing. Jany Hiriakovej, ktorú vzali na
vedomie. V ďalšom bode schválili záverečný účet obce, ktorý predniesla ekonómka
obce pani Katarína Golodžejová a vypočuli si stanovisko hlavného kontrolóra JUDr.
Jozefa Franku. V nasledujúcich bodoch schválili úpravu rozpočtu, schválili záväznú
štúdiu k zmene územného plánu, s ktorým sa mali možnosť oboznámiť občania
obce na obecnej tabuli a internetovej stránky obce – jedná sa o lokalitu ulice Pod
Dvorom. V ďalšom bode:
•
schválili nájomnú zmluvu na umiestnenie telekomunikačného stĺpa pri
základnej škole,
•
delegovali členov do rady ZŠ a MŠ,
•
schválili sociálnu výpomoc pre občianku obce
•
schválili plat starostu
•
schválili výstavbu rodinných domov pre mladých obyvateľov obce s
podmienkou vysporiadania pozemkov pre prístupové cesty resp.
vykúpenie pozemkov už pod existujúcimi miestnymi komunikáciami lebo
to je základným predpokladom pre budúci rozvoj obce.
To je zhruba všetko z 9. zasadnutia obcného zastupiteľstva, podrobnejšie
informácie nájdete na internetovej stránke obce alebo priamo na obecnom úrade.
Ďalšie zasadnutie je plánované koncom augusta.
Vydavateľ: OcÚ Drienov, šéfredaktor: Mgr. Peter Illiáš
Adresa redakcie a šéfredaktora: Osloboditeľov 64, 082 04 Drienov
Miesto vydania: OcÚ Drienov, EV 3707/09, cena: 0,10 € - kopírovacie práce
Redakcia: Mgr. Peter Illiáš, Ing. Helena Vancová
Grafická úprava: Mgr. Rastislav Pribula
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Spoločenská kronika
V treťom štvťroku roka 2012 gratulujeme týmto
jubilantom:
K 60-tym narodeninám
08. 07. Anton Vavrek
13. 07. Marta Kolesárová
20. 08. Mária Ivanová
03. 09
Mária Balogová

Záhradná 9
Žižkova 80
Žižkova 41
Pod Dvorom 19

K 70-tym narodeninám
28. 07. Štefan Vaľko
06. 08. Regina Gimerská
06. 08. Ján Dráb
20. 08
Milan Vanca
29. 09
Jozef Demek

Záhradná 2
Žižkova 6
Revolučná 11
Letná 15
Kvetná 7

K 80-tym narodeninám
14. 09. Imrich Matej

Kvetná 20

Medzi nami vítame nových občiankov:
28. 04.
Vanesa Szlanicsková
Pod Dvorom 14
07. 05.
Barbora Kuzmiaková
Kpt. Nálepku 14
07. 05.
Anastázia Džobáková
Pod Dvorom 18
27. 05.
Diana Sára Obšutová
Osloboditeľov 8
12. 06.
Leonard Lazor
Jarková 41
K sobášu gratulujeme:
05. 05. Marcel Andrejčák
a
Bc. Katarína Čarnogurská

Ploské 41
Mlynská 17

Navždy sme sa rozlúčili:
16. 06. Anton Demek, 64 ročný
17. 06. Peter Kačkoš, 51 ročný

Osloboditeľov 21
Mlynská 19

Bavíme sa s občasníkom
- Mamííí?
- Prosím.
- Opuchol mi prst!
- Ako si na to prišiel?
- Nevmestí sa mi do nosa.
- Vidíš Veronika, aj ocko ťa
vie okúpať, vraví ocko
dcérenke.
- Vidím, vidím, ale
maminka mi pred kúpaním
vyzlečie nohavice.
Príde Jožko domov zo
školy a mamka sa ho pýta:
- Čo ste dnes v škole
robili?
- Písali sme písomku.
- A na koľko otázok si
vedel odpovedať?
- Na dve – meno a
priezvisko.

Malý braček sa pýta veľkej
sestry:
- Sestrička, čo máš v tom
bruchu?
Sestra odpovedá:
- Dieťatko.
Brat sa pýta:
- A máš ho rada?
- No jasné.
- Tak prečo si ho zjedla?
Syn: “Mami, vieš koľko je
zubnej pasty v jednej
tube?”
Mama: “Neviem”
Syn: “Od gauča k telke”
- Erik, čo zaujímavé ste
dnes robili v škole?
- Super pokusy na chémii.
- A čo sa chystáte v škole
robiť zajtra?
- V akej škole?

Na zamyslenie

Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať
dobro. Keď mladým bezvýhradne ukazujeme
dobro naším príkladným životom, zlo v ich
živote nakoniec stratí význam.
Ferari
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Prvá pomoc u detí - úžeh (tepelný úpal), prehriatie
Spôsobuje ho vysoká teplota prostredia alebo ťažké horúčkové
ochorenie, pri ktorom sa veľmi zvýši telesná teplota a dieťa už nie je
schopbné regulovať svoju telesnú teplotu potením. Potrebná je
okamžitá lekárska pomoc.
Príznaky:
•
veľký smäd,
•
slabosť, nepokoj, zmätenosť,
•
nevoľnosť, niekedy vracanie,
•
rýchle plytké dýchanie,
•
bolesť hlavy,
•
horúčka 40° C i viac,
•
bezvedomie
Čo robiť?
Ak sa objavia u dieťaťa niektoré z predchádzajúcich príznakov,
okamžite zavolajte lekársku pomoc. Pokým príde, urobte nasledovné:
1. Preneste dieťa do chladného prostredia a vyzlečte ho.
2. Ak je pri vedomí, uložte ho do polosedu a podoprite mu hlavu

a plecia.
Zabaľte ho do studenej mokrej plachty a udržujte ju mokrú.
Ak je dieťa pri vedomí, môžete ho dať do chladného (nie
studeného) kúpeľa, resp. pod chladnú sprchu.
4. Ak je dieťa pri vedomí podávajte mu po dúškoch chladený
nápoj.
5. Ak dieťa vracia, obráťte ho na bok, aby ste zabránili
vdýchnutiu zvratkov.
6. Merajte mu teplotu. Kým neklesne na 38°C, pokračujte v
ochladzovaní.
Myslite na prevenciu! Učte deti, aby pili veľa tekutín pred, počas i po
aktivitách v teplom a slnečnom prostredí, aj keď smäd nepociťujú.
Dbajte, aby sa vyhýbali pobytu na slnku v čase obeda, aby nosili svetlý
odev a pokrývku hlavy.
3.

Upozornenie: Všetky informácie tu obsiahnuté sú len na vzdelávacie účely.
Nenahrádzajú konzultáciu s lekárom. S diagnostikou, liečbou a odborným
poradenstvom sa obráťte na svojho detského lekára. Odborným garantom článkov
o prvej pomoci je Slovenský červený kríž.

Z Materskej školy v Drienove
Dopravná výchova

primerané a tvoria ich: elektrický semafór, dopravné značky, terčíky,
autíčka, odrážatká, kočiare…
Z príležitosti MDD prijímajú deti rôzne darčeky a tie naše dostali krásny
darček vďaka sponzorom, zriaďovateľovi, rodičom a ľudom, ktorí túto
stavbu realizovali - dopravné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli MŠ.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 31. mája 2012 za účasti širokej
verejnosti, sponzorov, zriaďovateľa, polície, hasičov, kolektívu MŠ a
hlavným aktérom podujatia - našimi deťmi. Naše poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na slávnostnom
otvorením dopravného ihriska.
Na záver ubezpečenie všetkým: úprimne sa tešíme z darčeka, budeme
ho v plnej miere aj využívať a aj takouto formou utvrdíme poznatky a
skúsenosti z dopravnej výchovy.

Noc v materskej škole

Dopravná výchova je dlhodobý proces a len poctivá a cieľavedomá
práca môže znamenať úspech v podobe dobrých výsledkov. Dieťa sa
od najútlejšieho veku dostáva do priameho kontaktu s dopravnými
situáciami a úlohami cestnej premávky. Základným cieľom je utvárať
a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného
správania sa v cestnej premávke.
Dopravnú výchovu na materskej škole v Drienove uskutočňujeme vždy
so zreteľom na dopravné podmienky najbližšieho okolia miesta
materskej školy. Vychádzame z konkrétnych podmienok každej,
niekedy i neopakovateľnej situácie. Dopravná výchova sa uskutočňuje
v týchto smeroch:
•
Utváranie uvedomelých postojov detí k sebaochrane na
cestách a k používaniu ciest, ohľaduplnosti a zdvorilosti v
doprave
•
Poskytovanie
základných
vedomostí
o
dopravných
predpisoch a pravidlách cestnej premávky
•
Utváranie základných vedomostí, zručností a návykov
sebaochrany pri cestnej premávke a pri používaní ciest
•
Utváranie uvedomelého vzťahu k polícii
V MŠ je potrebné utvoriť isté podmienky: dostatok plôch, kde by bolo
možné bez nebezpečia zasväcovať deti do dopravných situácií a kde by
mali deti možnosť voľného pohybu s pocitom bezpečia. Materiálne
vybavenie a pomôcky sú základným predpokladom smerujúcim k
metodickej zdatnosti, odborným vedomostiam a bezpečnosti.
Pravidlo,”vidieť a byť videný” sa napĺňa v našej materskej škole v plnej
miere. Pre každé dieťa bola zakúpená reflexná vesta a šiltovka a tak
deti, ak sú účastníkmi cestnej premávky hlavne na vychádzkach
pozorujú dianie na cestách a sú videné vodičmi v dopravných
prostriedkoch. Pomôcky, ktoré nám pomáhajú zvládnuť túto úlohu sú

Záhadná noc v materskej škole pripravená pre najstaršie deti sa
uskutočnila 8. júna 2012. Deti prichádzali v sprievode rodičov do MŠ v
podvečerných hodinách. Pre deti to bolo veľmi zaujímave, lákalo ich,
čakali na niečo nové, pretože v MŠ spia počas dňa a nie v noci.
Radostná atmosféra sprevádzala deti počas celého večera, ktorý bol
popretkávaný zaujímavými akciami, hrami, hľadaním pokladu,
využívaním bateriek, vedomostnými hrami, večerou, prechádzkou
večerným Drienovom, diskotékou, sprchovaním, večernou rozprávkou
na dobrú noc, spánkom. Ráno po prebudení ich čakala ranná hygiena,
raňajky, diplom o odvahe, sladkosti a odchod domov. Deti boli z prežitia
noci v MŠ nadšené a určite budú mať na čo spomínať. Nevadilo im ani
odlúčenie od rodiny, pretože sa stretli so svojimi kamarátmi, mali
možnosť sa spoločne hrať a zabávať a to je práve hlavný zámer
kolektívu MŠ.
Anna Hnatová – riad. MŠ

POZVÁNKA
Pozývame Vás na 5. ročník futbalového turnaja Memoriál Petra Kolesára a spomienky na bývalých zosnulých futbalistov.
Turnaj sa uskutoční na futbalovom ihrisku FK Drienov 8. júla 2012 (v nedeľu) o 11:00 hod.
Pripravené budú atrakcie a občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť.
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Dobrovoľný hasičský zbor obce Drienov
zásahy, kultúrno-spoločenská činnosť, súťaže a pod. za celý rok
pôsobenia, ktorú nakoniec hodnotí Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky pre jednotlivé okresy. Náš Hasičský zbor
v tejto súťaži aktivity za uplynulý rok 2011 v okrsku Lemešany skončil
na prvom mieste a celkovo v okrese Prešov z pomedzi 79 dobrovoľných
hasičských zborov sme skončili na druhom mieste. Čo ale chcem
zdôrazniť je, že naša jednotka bola vyhodnotená ako najaktívnejšia
zásahová jednotka v okrese Prešov za rok 2011. Disponujeme
modernou zásahovou výbavou a technikou, ktorá nám bude naďalej
pomáhať vykonávať hlavné poslanie hasičiny a to je pomoc ľuďom a
obci pri riešení mimoriadnych situácií.
Michael JUREK, člen DHZ Drienov

Hasičské previerky pripravenosti
V nedeľu 10. júna v obci Žehňa prebehlo obvodové kolo previerok
pripravenosti hasičských zborov. Na plnenie disciplín týchto previerok
sme nastúpili už s čiastočne omladeným družstvom, čo sa odzrkadlilo aj
na dosiahnutom výkone v disciplíne štafeta na 400 metrov, kde nebyť 5
sekundovej penalizácie za prešľap, tak dosiahneme celkovo najlepší
čas celej súťaže.
Dňa 24. júna sme sa zúčastnili na súťaži o pohár starostky obce
Šarišské Bohdanovce, ktorá bola spojená s kolom košickej a prešovskej
hasičskej ligy. V tejto extrémne silnej konkurencii 42 hasičských
športových zborov a klubov sme obsadili pekné 15 miesto. Chcem sa
poďakovať novým mladým členom, ktorí tento rok doplnili a tak omladili
naše hasičské družstvo a svojim zodpovedným prístupom pomáhajú
zlepšovať aj športové výkony nášho zboru. Tak isto ešte dávame do
pozornosti, že ak má niekto záujem zapojiť sa do tejto dobrovoľnej ale
zodpovednej činnosti, vrelo ho privítame.
Stanislav JUREK, predseda DHZ Drienov

Polrok 2012 činnosti Hasičského zboru v skratke
V suchých jarných mesiacoch sme zasahovali pri niekoľkých požiaroch
trávnatého porastu a asistovali sme HaZZ pri jednom nočnom požiari
udiarne.
4. mája sme sa zúčastnili Dňa hasičov na Hlavnej ulici v Prešove pri
príležitosti osláv sv. Floriána - patróna hasičov kde prebiehala ukážka
techniky.
11. mája sme zorganizovali už tradičnú kultúrno-spoločenskú májovú
akciu Stavanie mája pri Obecnom dome.
31. mája sme vykonali ukážku techniky v materskej škole pri príležitosti
Dňa detí.
Jún sa niesol v súťažnom duchu.
Uvidíme čo nové nám prinesie druhý polrok roku, ktorý začneme hneď
1. júla účasťou na futbalovom turnaji o pohár starostu obce Drienov, v
auguste plánujeme zorganizovať v poradí už 8. ročník populárnej
kultúrno-spoločenskej akcie Vatry SNP. Veríme, že nás prídete
podporiť.
Hasiči Drienov, www.hasici.drienov.sk

Najaktívnejšia zásahová jednotka okresu Prešov
Každoročne prebieha tzv. súťaž aktivity dobrovoľných hasičských
zborov, do ktorej sa eviduje všetka činnosť hasičského zboru to jest

V Kendzicoch vešelo
Pod týmto názvom sa 6. mája konala v Kendiciach už desiata súťažná
prehliadka folklórnych speváckych zborov a sólistov.
Na túto krásnu akciu s celodenným programom pozvali usporiadatelia aj
drienovskú ženskú spevácku skupinu a sólistku Máriu Nemcovú.
Kendické publikum je zvyknuté na výborné výkony svojej folklórnej
skupiny a za dobu, kedy sa toto podujatie koná, aj na vynikajúce
vystúpenia najlepších folklóristov - spevákov nášho regiónu. Bez
skúseností zo súčasných súťaží, iba s ambíciou, že naše speváčky za
doprovodu harmonikára Filipa Krišša ukážu, že aj v Drienove vieme
spievať, sme sa do súťaže prihlásili. Boli sme spokojné už s tým, že

sme od publika zožali srdečný potlesk. To že sa naša sólistka aj
spevácka skupina večer ocitla medzi ocenenými v striebornom pásme,
považujeme za úspech, pretože súťaž mala veľmi dobrú úroveň a
účastníkov bolo veľa.
Hovoríme si síce, že spievame pre radosť, ale takéto ocenenie tiež
nepadne zle a povzbudí do ďalšej práce. A tá nás práve čaká, lebo v
októbri pripravujeme 3. ročník Popoludnia s Jankou Guzovou. Dúfame,
že môžeme počítať s vašou podporou.
Ženská spevácka skupina

Sväté misie v Drienove
V dňoch 16. až 24. júna 2012 sa po 70-tich rokoch konali v drienovskej
gr. kat. farnosti sväté misie. Celých deväť dní sa k nám prihovárali cez
Božie Slovo o. Mikuláš Tressa CSsR a o. Jozef Troja CSsR.
Celý tento čas bol časom milostí, naplnený čítaním Slova, slúžením
Božskej liturgie, katechézami, modlitbovými stretnutiami. Bol to čas,
keď sa nás Boh zvláštnym spôsobom dotýkal a klopal na naše srdcia,
aby mohol vstúpiť do našich životov. Po nesmelom úvodnom dni
oslovila táto duchovná udalosť mnohých katolíkov oboch obradov z
Drienova, Lemešian a blízkeho okolia.
Každý deň mal svoj program. Otcovia misionári – redemptoristi pre nás
pripravili misijné kázne, slávnostné stretnutia pre mužov, ženy, mládež
a deti, sviatosti zmierenia. Nezabudnuteľná ostane v pamäti krížová

cesta po dedine, keď pri nesení kríža sa vystriedali všetky vekové
skupiny. Cez obnovu krstných sľubov sa mohol Ježiš znova stať naším
Pánom a prostredníctvom obnovy manželských sľubov mohol zas
vládnuť v našich rodinách. Počas molebenu k matke Ustavičnej
Pomoci, ktorá nás vždy čakala v chráme, sme prednášali svoje prosby
a poďakovania. Mohli sme si tiež uctiť relikvie bl. o. Metoda Dominika
Trčku a vyprosovať požehnanie pre našu Cirkev.
Sväté misie skončili posvätením a inštalovaním misijného kríža a
poďakovaním o. Mikulášovi a o. Jozefovi za ich námahu a službu.
Veríme, že misijný kríž bude pre nás neustálou výzvou, aby misie
pokračovali v každom z nás každý deň. Tešíme sa na stretnutie s
misionármi o rok.
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Zo Základnej školy v Drienove
Slovenský slávik
Koncom apríla sa na našej škole uskutočnila talentová súťaž v speve
Slovenský Slávik. Do súťaž sa zapojilo 19 žiakov zo všetkých ročníkov.
Výber piesní bol rôznorodý od ľudových cez rómske až po zahraničnú
modernú pieseň. Svojich spevákov prišli podporiť aj spolužiaci, ktorí
zároveň vyberali aj SLÁVIKA. Diváci v úlohe poroty svojimi hlasmi
rozhodli, že školským Slávikom sa stal žiak 9. roč. Jakub Hudačko. Na
druhom mieste skončila minuloročná víťazka Emma Mitríková. Tretí bol
jej spolužiak Filip Cvik. Víťazi svoje spevácke umenie predvedú na
školskej akcii „Deň rodiny“.

S ujom včelárom
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden ujo včelár. Vlastne nie bol, ale je. A je
to náš ujo Jozef. Taký rozprávkový ujo, ktorý je pre našu školu
skutočným kamošom. Keď len trošku môže, hneď pomôže, to je celý
on, takto ho poznáme veru už pekných pár rokov. Okrem všeličoho
iného je p. Jozef Jurek, v tomto školskom roku aj dedko tretiačky Sone
Fialkovej, aj dlhoročný miestny včelár. A tak hodina regionálnej výchovy
v 3. roč., ktorá bola zameraná na včelárstvo v našom regióne, nemohla
byť bez neho. O práci včelára a o všetkom, čo k včelárstvu patrí, prišiel
deťom nielen porozprávať, ale im aj všeličo zaujímavé poukazovať.
Hodina sa uskutočnila v našom školskom parku a pre deti bola
zaujímavá hlavne tým, že všetko: úľ, nástroje, kuklu, odev... si mohli
chytiť do rúk a vyskúšať. Najviac pozornosti deti venovali zadymovaniu
včiel a vyberaniu medu. Samozrejme neodolali a do medu strčili aj svoje
pršteky. Tretiaci sa tak mohli dozvedieť o živote včiel, o produktoch a
celkovej práci okolo týchto usilovných a užitočných zvieratiek. Na záver
si p. Jurek pre pozorných žiakov pripravil dokonca sladkú odmenu (veď
je to aj známy cukrár) - medový koláčik Marlenku. Ďakujeme za peknú,
praktickú a zaujímavú hodinu.

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA
V rámci Týždňa modrého gombíka v spolupráci s UNICEF sme sa
tradične do týchto aktivít zapojili aj my. Prezentácia pre deti,
dobrovoľníci. Veľmi nás teší, že mnoho našich detí (vieme, že aj ich
rodičov) má otvorené srdiečka a uvedomuje si potrebu pomáhať iným.
Tento rok sme pomáhali deťom v Zimbabwe, aby mali pitnú vodu. Je
skutočne smutné, že v 21. storočí ešte existujú krajiny a deti, ktoré
zápasia s takou pre nás samozrejmou vecou ako je pitná voda. V
mnohých oblastiach afrického Zimbabwe, ale aj v iných krajinách, nie je
voda vhodná na pitie. Keďže tu však inú vodu nemajú, používajú ju na
varenie a pitie. Znečistená voda (či už biologicky alebo chemicky)
spôsobuje silné hnačkové ochorenia, ktoré telíčka detí odvodnia a
vysilia a nezriedka majú za následok smrť. V Zimbabwe umiera na
hnačkové ochorenia až 12% živonarodených detí; najviac sú ohrozené
deti, ktoré majú menej ako 5 rokov. Ďalšie deti majú pre nedostatok
pitnej vody zhoršenú kvalitu života. 2 € = pitná voda na 100 dní pre 1
dieťa (reálny prepočet). Ďakujeme.

Dopravná výchova v praxi
Aj tento rok sa žiaci 1. stupňa zúčastnili v rámci dopravnej výchovy na
vyučovaní na DDI. Žiaci absolvovali teoretickú a praktickú časť. Na
teoretickej časti sa naučili dopravné značky, ako bezpečne prechádzať
po cestách, konštrukciu bicykla a venovali sa aj bezpečnosti cyklistov
na cestách. Praktická časť nadväzovala na teoretickú a prebiehala
vonku na improvizovanej ceste dopravného ihriska. Žiaci za pomoci
inštruktora prešli po dopravnom ihrisku najprv pešo, pričom si
zopakovali jednotlivé značky, a potom si zapožičali bicykle, kolobežky a
snažili sa správne dávať prednosť pred kruhovým objazdom, dodržiavali
pravidlo pravej ruky. Fotografie o tom, ako sa nám bicyklovalo a
kolobežkovalo, si prezrite v školskej fotogalérii.

Naše výpravy za krásou i poznaním
Už každoročne MDD patrí objavovaniu zaujímavostí a prírodných krás v
našom regióne. Využívame skutočnosť, že 1. jún je Medzinárodným
dňom jaskýň, a tak si vybranú jaskyňu môžeme dosýta vychutnať za
veľmi výhodné vstupné. Tohtoročný prvý júnový deň zrána vôbec
nevyzeral ideálne. Obloha bola zatiahnutá, fúkalo a počas cesty do
Tatier sa aj celkom "rozdaždilo". No stará dobrá múdrosť, že
„odvážnemu šťastie praje“, nás ani tentoraz nesklamala. V jaskyni
predsa neprší a kým sme ju celú prešli, prestalo aj pršať. Vyplatilo sa
nám aj zdolať nie práve najkratšiu, no zato o to strmšiu cestu vo svahu
Kobylieho vrchu, pretože k vchodu v nadmorskej výške 890 m vedie z
Tatranskej Kotliny náučný chodník, ktorý prekonáva výškový rozdiel 122
m. Ako inak by sme mohli vidieť kamenné vodopády, Vysoký dóm, Dóm
SNP, Vodopádový dóm, Hudobnú sieň a Palmovú sieň. Plní dojmov z

jaskyne sme opäť nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol do
neďalekého kaštieľa v Strážkach, ktorý je dnes súčasťou mesta Spišská
Belá. Pani sprievodkyňa nás už netrpezlivo čakala. Vyrozprávala nám
históriu zámku, poukazovala priestory so starobylým nábytkom a
krásnymi obrazmi. Zaujala nás vzácna historická knižnica, obrazy
Ladislava Mednyánszkeho, ktorý tu prežil svoje detstvo, a krásny
rozľahlý anglický park s riekou Poprad uprostred. Každý, kto s nami bol,
môže potvrdiť, že sa ani chvíľu nenudil, veľa videl a zažil. Domov sme
prišli o hodinu neskôr než sme plánovali, ale zrekreovaní, niektorí
možno trochu unavení, no šťastní. Fotografie vo fotoalbume školy:
www.zsdrienov.edupage.org.

Deň rodiny a 50-ka
Ako bolo? Veselo. Ako v poriadnej rodine. Napokon, posúďte sami.
Zábery nájdete vo fotoalbume. Ďakujeme všetkým za pomoc pri
organizácii i podporu, starostovi obce i poslancom i ich pomocníkom,
ďakujeme našej mamičke pani Strakovej za ušitie ďalších krojov pre
naše deti, sponzorom i podporovateľom p. Pavlíkovi, p. Gimerskej, p.
Jurekovi a všetkým naším bývalým mladším a "menej" mladším žiakom
a priateľom, ktorí nás v milom stretnutí podporili. Ďakujeme.

Fyzika v pokusoch
Chceli sme našim malým spolužiakom ukázať, že fyzika nie je len o
vzorcoch, počítaní, ale aj o zábave, ako je napríklad skúmanie, rôzne
pokusy a iné. Žiaci 6. A, 7. ročníka a 8. ročníka ukázali tie lákavejšie
časti fyziky. Žiakov dolného stupňa sme zaujali, a to presnejšie čiernou
sopkou v horúcej vode (Šárka Jacková a Nikoleta Pribulová), videli
miešanie kvapalín rôznej hustoty (Miroslav Herbert, Marcel Mruz a
Kristína Kovalická). Dávid Dzúr dokázal, že plyny sú tekuté a to tak, že
vodu určitými látkami priblížil k sviečke a ona „záhadne“ zhasla. Aj keď
by ste možno povedali, že to nie sú žiadne kúzla, no sú: čary fyziky.
Nikoleta Pribulová sa nám so svojou tvorivosťou ukázala ešte raz –
priblížila vesmír svojím polystyrénovým projektom a prezentáciou o
ňom. So 6. A sme ešte neskončili. Zuzana Kaputová a Ráchel
Hromjáková nám ukázali, ako fungujú a akú silu majú naše pľúca.
Prejdeme do 7. ročníka, kde nám Šimon Remeta ukázal prezentáciu o
meteorológii. Katka Kuľková predviedla vedenie tepla pomocou sviečky,
kovovej paličky, na ktorej bol kúsok vosku a taktiež aj zohrievanie a
topenie telesa s rovnakými pomôckami. Presunieme sa do 8. ročníka,
kde nám Soňa Harvanová a Damiána Mikolajová ukázali prezentáciu o
slnečných paneloch a tiež si so spolužiakmi jeden urobili. Ľubomír
Ducko a Denis Mitrík ukázali získavanie tepelnej energie spaľovaním
orieška. Chceli sme a dúfame, že sme aj ukázali, že fyziky sa netreba
báť. Veríme, že našich spolužiakov bude fyzika baviť aspoň tak ako
nás. Saša a Zdenka

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kategórie E
Podrobnejšie spoznať rozmanitý svet živočíchov sa rozhodla žiačka 7.
ročníka Katarína Kuľková. Zapojením sa do biologickej olympiády si
rozšírila svoje poznatky o biotope, potrave, rozmnožovaní, starostlivosti
o potomstvo, spôsobe zimovania a ochrany živočíšnych druhov.
Okresné kolo kategórie E, odbornosť zoológia, organizovalo CVČ v
Prešove. Obsahovým zameraním boli živočíchy ľudských sídlisk. Katka
sa ich naučila identifikovať, systematicky zaradiť i pomenovať
slovenským a vedeckým názvom. V silnej konkurencii obsadila 5.
miesto.

Ôsmak v koži zdravotníka
Vžiť sa do roly zdravotníka a preukázať svoje znalosti a zručnosti v
poskytovaní prvej pomoci malo možnosť družstvo troch žiakov 8.
ročníka: Soňa Harvanová, Damiána Mikolajová a Ľubomír Ducko. Štvrtý
ročník zábavno-vedomostnej súťaže organizovala Stredná zdravotná
škola sv. Bazila Veľkého v Prešove. Súťažilo sa v odborných učebniach
školy. O súťažiacich sa starali hostesky, študentky školy, skúšajúcimi
boli ich pedagógovia. Úlohy boli náročné, ale aj zaujímavé. Okrem
preverenia vedomostí v rozsahu učebnice biológie 7. ročníka si
vyskúšali aj kŕmenie pacienta, kúpanie a prebaľovanie bábätka. Poskytli
prvú pomoc zranenému po zasiahnutí elektrickým prúdom, umelé
dýchanie, ošetrili vyvrtnutý členok. Umiestnili sa na peknom 5. mieste.
Prínosom bola zaujímavá beseda so záchranármi a detailná
prezentácia zdravotníckej výbavy záchranárov.

E-Twinning
Získali sme cerifikáty kvality projektu i žiacke. Veľmi sa tešíme,
pokračujeme v úspešnej tradícii.
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Zo Základnej školy v Drienove
Botanikiáda
Zaujímavým a príťažlivým projektom pre talentovaných žiakov 5.
ročníkov základných škôl Prešovského a Košického kraja je
Botanikiáda. Organizátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Metodickopedagogického centra v Prešove a mesta Košice tohto roku realizovali
jej tretí ročník s podtitulom „Farebný svet prírody“. Projekt prebiehal v 2
kolách, preveril vedomosti súťažiacich z učiva biológie 5. ročníka.
Školské kolo pozostávalo z on-line testu. Bez straty bodov ho zvládol
Martin Kuľka. Postúpil do regionálneho kola, ktoré sa konalo 30. mája
2012 priamo v priestoroch botanickej záhrady. Žiaci po rozdelení do
skupín pod dohľadom svojej vedúcej, poslucháčky PF, hravou formou
súťažili na jednotlivých stanovištiach. Oboznámili sa s rastlinami,
pestovanými v BZ, určovali dreviny podľa vetvičiek, naučili sa zásady
presádzania, riešili tajničky, prešmyčky a osemsmerovky. Martin si z
tohto podujatia okrem drobných darčekov a sadeničky odniesol veľa
nových poznatkov i zážitkov. Nezabudnuteľná je výstava českej
výtvarníčky, ilustrátorky a spisovateľky Vítězslavy Klimtovej
Rozprávkový svet priamo v botanickej záhrade či nádherných,
pestrofarebných tropických druhov motýľov voľne si poletujúcich v
skleníku. Škola získala päťdesiatpercentnú zľavu na vstupnom do
botanickej záhrady do konca kalendárneho roka.

Delfín
Zaujímavé úlohy riešili žiaci v piatich sériách korešpondenčného
seminára Delfín. Je to celoslovenská medzipredmetová súťaž
podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Naši šiestaci a
siedmaci si porovnali svoje vedomosti z biológie a ostatných prírodných
vied s 568 rovesníkmi z celého Slovenska. Opäť dokázali, že ich
vedomosti o prírode a prírodných dejoch sú veľmi dobré. Úspešnou
riešiteľkou v kategórii 7 sa stala Zdenka Bílková zo 6. A.
SUPERDELFÍNMI, teda úspešnými riešiteľmi, ktorí sa vo svojej
kategórii umiestnili medzi 10 % najlepších riešiteľov na Slovensku sú
siedmaci: Adam Demek (10. miesto), Katarína Kuľková (11. miesto) a
Kristína Bartková (16. miesto). Veríme, že tento úspech povzbudí
ďalších nadšencov o štúdium prírodovedných disciplín a v
nasledujúcom ročníku budeme mať zastúpené všetky 3 súťažné
kategórie.

KORSEM
Obľubu medzi žiakmi 2. stupňa si získala celoslovenská internetová
súťaž Korsem. Tento korešpodenčný seminár z prírodných vied
zaujímavou formou rozširuje a upevňuje vedomosti žiakov v oblasti
biológie, chémie, fyziky, matematiky a geografie. Žiaci riešili on-line v
priebehu školského roka zadané úlohy v troch súťažných kolách.
Najlepšie výsledky zo zapojených žiakov našej školy dosiahla Katarína
Kuľková. Odmenou bola pozvánka na 5-dňové odborné sústredenie do
Bardejova. Jeho obsahom sú prednášky, laboratórne cvičenia,
prírodopisné terénne cvičenia, ale aj oddychový program ako sú výlety,
exkurzie, hry.

Olympiáda o životnom prostredí
Aj naša škola sa zapojila do VII. ročníka olympiády o životnom
prostredí. Niesol sa v duchu ekologickej stopy. Súťažné otázky boli
rozdelené do 6 oblastí: ekologická stopa, uhlíková stopa, vodná stopa,
stopa stravovania, zelená stopa a odpadová stopa. Do súťaže sa
prihlásilo 1 326 žiakov II. stupňa z celkového počtu 222 základných
škôl. Nás reprezentovali dievčatá zo siedmeho (K. Bartková, K.
Kuľková, B. Macejková) a ôsmeho ročníka (S. Harvanová, D.
Mikolajová). Za vzornú reprezentáciu bol škole udelený diplom.

Ekologická stopa
Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od
konzumácie prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem

prostredníctvom svojich ekosystémov. Každý z nás za sebou
zanecháva menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí – zdraví
našej planéty. Metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem
sa nazýva ekologická stopa. Ekologickú stopu je možné vypočítať pre
jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát. Aktuálnu veľkosť
ekologickej stopy našej školy na osobu je 0.2148 [gha]. Patríme medzi
najlepšie školy, medzi certifikované školy, sme jedinou základnou
certifikovanou školou v okrese Prešov.

Písmenkový kráľ
Už po niekoľko rokov sa žiaci l. stupňa našej školy zapájajú do
celoslovenskej súťaže, organizovanej Prešovskou univerzitou s názvom
Písmenkový Prešovský kraj, kde tvoria malé literárne diela na písmená
abecedy. Tento rok patrí ocenenie ďalšej našej žiačke 3. ročníka
Kristíne Semančíkovej. Organizátor súťaže pripravil pre deti historický
autobus, ktorým previezol deti od Pedagogickej univerzity až po
Caraffovu väznicu. Vedenie fakulty odovzdalo deťom ocenenia. Z
portálu mesta Prešov: "Na známosť sa všetkým dáva, že dňa 22. júna
roku pána (2012) o 16.00 h v priestoroch Caraffovej väznice v Prešove
sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka medzinárodnej súťaže
Písmenkový Prešovský kraj. O tom, že nejde o obyčajnú súťaž snáď
hovoriť netreba, veď 517 literárnych a 1023 výtvarných prác z
Maďarska, Srbska, Ukrajiny, Rumunska, Chorvátska a Slovenska
hovorí za všetko. Takže podčiarknuté, zhrnuté, tešia sa nás Písmenkoví
králi, radcovia a všetci, ktorým detská literatúra niečo hovorí.
Písmenkový Prešovský kraj je medzinárodná súťaž zameraná na
podporu čitateľskej a pisateľskej gramotnosti detí a žiakov Prešovského
kraja ako i Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorej vyhlasovateľom a
organizátorom je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
Autorom i nositeľom myšlienky „ako deti naučiť čítať, vymýšľať príbehy,
hrať sa s textom...“ je PaedDr. Ján Pochanič, PhD. "Táto súťaž
prezentuje mesto Prešov a celý Prešovský kraj nielen na Slovensku, ale
i v krajinách, kde žijú početné skupiny Slovákov ako Maďarsko,
Ukrajina, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko, uviedla Mária Putnocká,
vedúca oddelenie kultúry a športu MsÚ v Prešove. Ako ďalej dodala,
tohto roku prebehol už jej 5. ročník, do súťaže prišlo 517 literárnych a
1023 výtvarných prác z Maďarska, Srbska, Ukrajiny, Rumunska,
Chorvátska a Slovenska. "V rámci súťaže každoročne vychádza kniha –
Písmenkové rozprávky z Prešovského kráľovstva, ktorá je bezplatne
distribuovaná medzi deti a žiakov základných a materských škôl,
detských domovov a nemocničných zariadení mesta Prešov a celého
Prešovského kraja, " doplnila M. Putnocká. Súčasťou vyhodnotenia je aj
výstava víťazných výtvarných prác, ktorá bude na prízemí Caraffovej
väznice sprístupnená do 18. júla 2012."

Liečivé rastliny
V polovici marca začal 17. ročník celoslovenskej postupovej súťaže
Liečivé rastliny. V prvom kole súťažiaci riešili len teoretické úlohy. V
tejto zaujímavej a poučnej súťaži zameranej na liečivé rastliny a ich
všestranné využitie nás v kategórii mladších žiakov zastupovala Šárka
Jacková a Ráchel Hromjáková zo 6. A. Kristína Bartková a Katarína
Kuľková zo siedmeho ročníka zastupovali kategóriu starších žiakov. Boli
v súťaži vytrvalejšie a postúpili do druhého kola s praktickými úlohami.
Tohto roku bola úspešnejšia Katka Kuľková. Postúpila do záverečného
kola v Gabčíkove. Posledné kolo bolo najnáročnejšie. Testovaním
preverilo teoretické vedomosti súťažiacich, praktické poznávanie druhov
liečivých rastlín s uvedením slovenských aj latinských názvov. Ďalšou
kategóriou bolo spoznávanie rôznych čajových zmesí podľa vône,
vzhľadu, resp. chuti. A že sa Katka v problematike vyzná, o tom svedčí
strata jediného bodu, ktorý ju delil od tretieho miesta a získaný diplom.
Odmenou pre všetkých zúčastnených bol výlet do lužného lesa, plavba
po ramene Dunaja a prehliadka najväčšieho vodného diela na
Slovensku.

Bezpečné a nádherné a pestré a teplé prázdniny!

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.

