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Obecná studňa Výsledky volieb do obecného

zastupiteľstva a starostu obce

Odkúpením pozemku pri budove COOP
– Jednota obec získala v centre dediny
plochu, ktorú predbežne plánuje upraviť
na parkovanie, ďalej chce trávnikom a
výsadbou
zelene
upraviť
očiam
dostupné
miesta,
aby
pôsobili
príjemnejšie ako pôsobia dnes. S
pozemkom dostala do starostlivosti aj
ďalšiu
obecnú
studňu.
Kvôli
bezpečnosti a kvôli príjemnému pohľadu
na nej bola koncom roka na kamenný
základ nainštalovaná táto ozdobná
kovová nadstavba.

List Ježiškovi

Milý Ježiško,
deti Ti rady píšu pred Vianocami listy, ale prečo
by som to nemohla urobiť aj ja, dospelá? Nie
žeby som Ti práve teraz, keď máš taký frmol,
chcela pridať roboty, naopak, chcem sa Ti
poďakovať za všetku prácu, čo so mnou máš
počas roka. Chcem Ti poďakovať za všetky
odkazy, ktoré mi posielaš rôznym spôsobom
a ja sa teším, že ich dokážem rozlúštiť, aj keď
nie sú napísané jasne na papieri.
Veď, čo iné, ako odkaz od Teba, je na jar
opakovane sa hlásiaci život v prírode? – „Po
noci a smútku príde slnečný jas a preberie ťa
k životu!“
Čo iné, ako odkaz od Teba, je podaná ruka
a úsmev od človeka, ktorému som sa
ospravedlnila? – „Zabudni na hnev, priznaj si
chybu, ten druhý to ocení!“
Čo iné, ako odkaz od Teba, sú citlivé telefonáty
mojich dospelých detí, keď sa ozvú, kdekoľvek
na svete sa práve nachádzajú, keď vedia, že sa

Voľby konané dňa 02. 12. 2006
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:
1585
Počet osôb odovzdaných obálok:
887
Počet platných hl. lístkov- voľby poslancov:
860
Počet zvolených poslancov:
9
Počet platných hl. lístkov – voľby starostu:
859
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných platných hlasov:
Por.č.
Meno a priezvisko
Politická strana, ktorá ho navrhla
Počet pl. hlasov
1.
Ján Štefaňák, Ing.
SMER - Sociálna demokracia
444
2.
Helena Vancová, Ing.
Slov. demokratická a kresť. únia
417
3.
Jozef Petro, Ing.
SMER - sociálna demokracia
373
4.
Marián Jurek
SMER - sociálna demokracia
313
5.
Milan Korem
Ľudová strana – HZDS
308
6.
Radoslav Gáll
Slovenská národná strana
274
7.
Marián Lendel
Misia 21 - Hnutie kresť. solidarity
238
8.
Peter Tomko
Misia 21 – Hnutie kresť. solidarity
235
9.
Danka Koremová
Slov. demokratická a kresť. únia
223
10.
Ján Marcin, Ing.
Kresťanskodemokratické hnutie
216
Ing. Marcin nahradí vo zvolenom poslaneckom zbore Ing. Petra, ktorý preberie funkciu starostu.
Kandidáti na funkciu starostu obce:
Meno a priezvisko
Politická strana, hnutie, ktoré ho navrhlo
Počet pl. hlasov
Cyril Murajda
Misia 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
231
Jozef Petro, Ing.
Koalícia: SMER – SD, ĽS – HZDS, SNS, ANO, KSS
628
Prvé zasadnutie nového obecného zastupiteľstva je zvolané na 30. decembra 2006.

nachádzam v ťažkostiach? – „Neboj sa
a nevzdávaj. Aj keby ti bolo veľmi ťažko, tvoje
deti sú pripravené pomôcť ti!“
Môj priateľ sa spamätáva po ťažkej
onkologickej liečbe, ale žije. Nie je to Tvoja
výzva pre mňa? – „Choď už konečne na tú
preventívnu prehliadku!“
Čo iné, ako Tvoj odkaz, sú žiarivé alebo aj
uplakané očká mojich vnúčat? – „Zabudni na
trápenia. Sú pri tebe stále nejaké detské
dušičky, ktorým budeš užitočná, ak budeš
veselá a šťastná!“
Čo iné, ako odkaz od Teba je slovo kňaza pri
spovedi? – „Odpusť tomu, kto ti ublížil, aj keď
to stále bolí. Tvoje odpustenie mu bude väčším
trestom a zároveň poučením, ako tvoj hnev, ale
tvoja duša dosiahne mier!“
Nie sú odkazom od Teba desaťročiami
nariaseným závojom ozdobené oči mojej
mamky, ktoré nesmelo, ale s dôverou hľadajú
vo mne istotu? – „Pozri sa do tých očí, buď

dobrou a ohľaduplnou dcérou. Pamätaj, že
možno raz aj tvoje oči budú takto prosiť!“
Čo iné, ako odkaz od Teba, je rozhovor
s človekom, ktorého som považovala za vrchol
človečenstva a on sa mi priznal, že v živote bol
neraz zlý a nespravodlivý? – „Len Boh je
dokonalý. Ty si len človek a človek robí aj veľké
chyby. Musíš si vedieť aj odpustiť!“
Nad kamarátkou z detstva plačú jej rodičia aj jej
deti. Zmyslela si, že svoje problémy najlepšie
vyrieši alkoholom. Je to Tvoja správa aj pre
mňa. – „Tade cesta určite nevedie!“
Milý Bože, celý rok dešifrujem Tvoje odkazy
a snažím sa z nich zistiť, aké je moje miesto vo
svete. Ak som sa z nich dokázala poučiť,
nemusím Ťa prosiť o darček pod stromček.
Určite ho tam nájdem a nemusí byť práve
materiálny. Ak nie, budem mať o čom
premýšľať celý ďalší rok.
Há

Pozvánka na Valentínsky ples
V roku 2007 si môžeme zatancovať na valentínskom plese už 27. januára. Hrá skupina FAMILY. Je
najvyšší čas rezervovať si lístky. Ich cena je 220 Sk. O ich predaj sa starajú, ako obyčajne – pani
Klapková, Jureková (ul. Žižkova), Jureková (ul. Kvetná) a pán Illiáš. Srdečne Vás pozývame.
Vydavateľ: OcÚ Drienov, šéfredaktor: Mgr. Peter Illiáš, adresa redakcie a šéfredaktora: Osloboditeľov 64, 082 04 Drienov
Miesto vydania: OcÚ Drienov, registrované OÚ č. OÚ-14/2000, cena 3 Sk - kopírovacie práce
Redakcia: Mgr. Peter Illiáš, Ing. Helena Vancová
Grafická úprava: Mgr. Rastislav Pribula
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Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 56, Železnica, Zapísané po
r. 1935
Cez chotár obce železničná dráha
nevedie. Ľudia ak majú niekam
cestu,
chodievajú
k vlaku
na
železničné stanice do Lemešan
a Drienovskej
Novej
Vsi.
Najčastejšie
cestujú
povozom
a pešky.
Od
1932-ho
roku
i v Ličartovciach zastavujú motorové
vlaky, ale cez Torysu priechod nie je
možný, lebo niet mosta (vinou
obecného zastupiteľstva). Medzi
Drienovom a Lemešanami cez rieku
Torysu bol vystavený moderný,
betonový most za 830.000 Kč.
Stavitelia boli inžinieri Toszogy
a Federber
z Prešova.
Most
verejnosti bol odovzdaný 1935 roku
v jeseni.
Autobusová doprava
Autobusová doprava vedie cez obec
od apr. 1929. Majiteľom aut. dopravy
bol súkromník Eduard Musil. Chodil
z Varhaňoviec do Košíc v stredu
a sobotu, v tie dni byvajú v Košiciach
trhy a jarmoky. V r. 1933. prevzal na
autobusovej
trati
premávku
Bogdanovce – Košice štát, tj.
Riaditeľstvo
štát.
železníc
v Košiciach. Premávka cez obec
prevádza sa týždenne 4-krát ato 2krát na železničnú stanicu Lemešany
a 2 – krát do Košíc. Z Lemešian do

Košíc chodieva deň po deň.
Cestovné autobusom do Košíc stojí
6 Kč, zpiatočný listok 12 Kč. Na žel.
stanicu do Lemešan 1 Kč.
Bane
Baní v chotári obce niet. Kamene na
stavbu domov dovážajú z Mirkoviec
a Obyšoviec. Na vyvážanie obecnej
cesty dovážajú štrk z Toryse, alebo
z jarku.
Ovocné záhrady
Špeciálnych ovocných záhrad v obci
niet. Zahradníctvom racionalným
občania sa menej venujú, trebaže
znamenalo by ono pre občanov
pekný príjem, ovšem sú medzi
občanmi i horliví ovocinári, lenže
záhrady majú malé. Na základe
poľnohospodárskeho súpisu máme
4550
ovocných
stromov,
368
viničkových
a ribizľových
krov.
Z ovocných stromov máme najviac
slivky,
jablká,
hrušky,
orechy,
čerešne a broskyne.
Meteorologická stanica
V obci
sa
zaznamenávajú
meteorologické dáta. Na základe
záznamov máme: ročnej zrážky
300cm (3 m) (priemerne). Najnižšia
teplota – 29.9 stupňová, najvyššia 43
stupňová.

Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Mohol som mať okolo 11 – 12 rokov a býval som celkom na konci Drienova,
poriadne ďaleko od školy, obchodov, kina, kostolov, slovom od všetkého
dôležitého. Ešteže to moji rodičia pochopili a kúpili mi bicykel. Zodrel som
na ňom nejedny tepláky, bol to môj verný spoločník. Iba raz ma kruto zradil.
Mamka ma poslala do obchodu na chlieb. Prečo nie, nasadol som na môjho
tátoša a o desať – pätnásť minút som si to už popiskujúc, s chlebom
v sieťovke zavesenej na volante, svižne šinul do poslednej zákruty. Naša
ulička je rovná, prehľadná, a tak som si hneď skraja všimol, že uprostred nej
sa pohodlne vyvaľuje veľký psisko – boxer z vedľajšieho dvora. „Ci beka, co
teras?!“ Pekelne som sa sústredil a v okamihu som vymyslel jedinú vhodnú
taktiku – „Poriadne še roscaham, naberem poriadnu richlosc a preľecim kolo
neho, žebi me nescihol dobehnuc.“ Všetko mi vychádzalo až do momentu,
keď sa mi rozkolísaný chlieb v sieťovke dostal medzi špice predného
kolesa. Potom už len výstrel zo sedla, buch! a tma. Prebral som sa na
nežné dotyky niečoho vlhkého na mojej tvári. Vďačne som otvoril oči a prvé,
čo som zbadal, bola veľká uslintaná boxerova papuľa. Čo vám poviem,
nezabudnuteľný príbeh.

Výročná schôdza hasičov

Dňa 9. decembra sa v Obecnom dome za prítomnosti hostí z OV DPO
Prešov pani Orlovskej, pána Sabola, starostu obce, pána Ing. Štefaňáka,
novozvoleného starostu, pána Ing. Petra a poslancov obecného
zastupiteľstva konalo Výročné valné zhromaždenie DHZ Drienov. Na tomto
zhromaždení členovia zhodnotili uplynulé obdobie a vytýčili si nové úlohy na
rok 2007. Prijali aj nových členov do DHZ, z toho je jeden profesionálny
hasič. Vo svojom vystúpení pani Orlovská vysoko hodnotila našu
organizáciu a zaželala nám veľa zdaru pri plnení ďalších náročných úloh
v nasledujúcom období.
Problém, ktorý nás trápi
Jeden z vážnych problémov, ktorý nás trápi, je úmyselné podpaľovanie
odpadu v kontajneroch pri cintoríne, do ktorých občania z blízkeho a možno
aj ďalekého okolia nazvážajú rôzny odpad, ktorý by mohli separovať aj
doma. V týchto kontajneroch sa nachádza aj odpad, ktorý patrí do
kontajnerov umiestnených za budovou COOP – Jednoty, určených na
plastové fľaše a sklo. Tohto roku boli kontajnery podpálené už druhýkrát,
naposledy v nedeľu 17. decembra. Horel tam rôzny domový odpad, medzi
iným aj plastové fľaše, pneumatiky, atď. Svojím veľmi nezodpovedným
prístupom občania škodia prírode a hlavne sebe a celému okoliu.
Výbor DHZ Drienov
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Sobáše:
25. 11. Peter Ferko
a Iveta Balogová

Malý Slivník, Furmanec 104
Drienov, Pod Dvorom 25

Bavíme sa s občasníkom
Žena robí volské oko, keď v
tom momente do kuchyne
vtrhne muž a začne kričať:
"POZOR !!! POZOR !!! VIAC
OLEJA !!! > POTREBUJEME
VIAC OLEJA !!!! ZHORI TO....
POZOR !!!! OTOČIŤ, OTOČIŤ,
OTOČIŤ.... RYCHLO !!!
POZOR !!! ZBLAZNILA SI
SA ??? TEN OLEJ !!!!
PRE BOHA, SOĽ !!!!
NEZABUDNI NA SOĽ !!!!"
Žena to už nevydrží a úplne
vynervovaná sa spýta:
'Čo tak reveš ?!? Myslíš si že
neviem urobiť volské oko ????'
Muž pokojným hlasom
odpovedá: 'To len aby si mala
predstavu, aké to je, keď po
mne vrieskaš počas
šoférovania…
Príde muž do drogérie a pýta si
prípravok proti komárom.
Predavač vytiahne škatuľku,
kde je injekčná striekačka a
malá ampulka s istým
prípravkom.
Vysvetľuje:
- Chytíte komára, naplníte
striekačku a celý obsah do
neho pustíte. Účinok je 100%.
- Čo je to za kravina?! Keď ho
budem mať v ruke, tak ho
rozpučím.
- Alebo tak, - pripustí predavač.
Zhovárajú sa Jano s Dežom a
Dežo vraví:
- Ráno som išiel po ulici a tu, z
ničoho nič ma zasiahla
plechovka rovno do hlavy.
- A čo v nej bolo?
- Nič.
- A v plechovke?
Dobrý deň, prosím vás,
potrebujem sa dostať čo
najrýchlejšie na stanicu.
-Počkajte, odviažem vlčiaka.
Mišo príde na parkovisko
bratislavského Auparku a
zbadá že do jeho auta ktosi
nabúral. Pod stieračom však
nájde odkaz. Číta:
- Keď toto píšem, sleduje ma
asi tucet ľudí. Myslia si, že sem
píšem svoje meno, telefón a
číslo poistky. Ale nepíšem…
- Pán sused, predstavte si, na
víkend hlásia 30-stupňové
horúčavy.
-To nemyslíte vážne !
-Ale áno 15 stupňov v sobotu a
15 v nedeľu !
Do firmy prijali nového

zamestnanca. Hneď prvý deň
si ho vezme do parády
starý majster. Hovorí mu:
- Tak, mladý, tu máš metlu a
pôjdeš pozametať halu!
- Ale, ja som inžinier! protestuje nováčik.
- Aha! - poškrabe sa majster za
uchom - Tak poď, ja ti to
ukážem..
NIEČO AJ NA VIANOČNÚ
TÉMU…
VIANOČNÉ PEČENIE
Zapni trúbu. Odprac z linky
zapackané poháriky, lego a
prázdne obaly od cukríkov.
Priprav misu a suroviny.
Vylúskaj orechy, odváž múku a
cukor. Vyber z múky puzzle.
Odožeň deti a umy z nich
múku. Zober vajíčko. Podaj
manželovi pivo. Vráť sa,
odožeň deti, zober handru a
utri rozbité vajíčka. Zober iné
vajíčka a rozbi ich do misy.
Zdvihni telefón, odožeň deti,
pozametaj črepiny z misy a utri
podlahu. Zober druhú misu.
Zarob nové cesto. Nájdi rum.
Odober rum manželovi.
Odožeň deti a umy z nich
cesto. Plech vytri palmarínom.
Podaj manželovi tlačenku. Vráť
sa, odožeň deti a vyber z
plechu orechové škrupinky.
Podaj manželovi noviny. Vráť
sa a odožeň kocúra, ktorý
dojedá zbytky cesta. Zavolaj
veterinára. Zober si
upokojujúce prostriedky. Umy
podlahu, stôl, stoličky, riady,
chladničku, sporák, steny, deti
a kocúra.
Choď do cukrárne. Kúp
vianočné koláčiky.
Rodičia majú dve deti. Jedno
riadneho pesimistu a druhé
veľkého optimistu. Na Vianoce
chcú rodičia deti vyskúšať.
Pesimistovi vykúpia obchod s
hračkami a optimistovi dovezú
do izby kopu konského hnoja.
Zazvonia na zvonci a deti bežia
do izby pozrieť darčeky. Z izby
pesimistu sa ozýva plač.
- Toľko darčekov, všetci mi
budú závidieť, hračky sa budú
kaziť a bateriek koľko ide do
nich.
Z izby optimistu sa ozýva
smiech. Keď prídu do izby,
optimista sa prehŕňa v hnojí a
vraví :
- Toľko hnoja, tu musí byť
niekde koník.
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Zo života v Materskej škole
Každý z nás si uvedomuje dôležitosť prvých rokov života. Dieťa ich trávi
v rodine a neskôr v materskej škole. Vstupom do MŠ sa prvýkrát
odlučuje od rodiny, prvýkrát vstupuje do neznámeho, iného sveta.
Musí sa naučiť začleniť do skupiny a nadobúdať nové znalosti. Tieto
roky sú rozhodujúce pre jeho budúci rozvoj. Rodina a MŠ sú činitelia,
ktorí prispievajú odlišnými, nezastupiteľnými funkciami v príprave
dieťaťa na život v spoločnosti. Rodina sa vo všeobecnosti chápe ako
najdôležitejšia inštitúcia pre dieťa. Dieťa však už v predškolskom veku
prekračuje rámec rodinného prostredia a dostáva sa do MŠ. Dieťa si
v nej osvojuje systém noriem a hodnôt. Život dieťaťa v kolektíve
rovesníkov v MŠ je pre jeho sociálny vývin vari to najdôležitejšie. V
živote malého dieťaťa je práve obdobie prvých uvedomelých kontaktov
s okolitým svetom tým časom, keď najintenzívnejšie vníma rozličné
citové, mravné, estetické i tvorivé podnety. Materská škola je miestom,
kde na dieťa pôsobí komplexne premyslený súbor podnetov, miestom
kde dochádza k vedomostnej a pohybovej stimulácii.
Materská škola mu pomáha prijímať seba samého, mať v seba samého
dôveru, podporuje budovanie jeho osobnosti. Pedagógovia v MŠ berú
do úvahy rozdiely v schopnostiach, záujmoch detí, ale určitý vývinový
stupeň v tom ktorom veku by zdravé dieťa malo mať. Rodičia by nemali
zabúdať, že základy všetkých poznatkov, schopností by malo dieťa
nadobúdať v rodine a predškolské zariadenie by malo tvoriť doplnok
rodinnej výchovy. No niekedy je to naopak a rodičia si menia priority
výchovy dieťaťa.
V našej MŠ sa usilujeme aby bol výchovno - vzdelávací proces
príťažlivý, hravý a nenásilný, popretkávaný množstvom zaujímavých
činnosti. Množstvom úloh , ktoré rodičia neevidujú, ale obsahujú ročný
plán práce sa plnia požiadavky programu výchovy a vzdelávania. Ako
mnohé školy i my máme kroniku, v ktorej sú zachytené záznamy

o podujatiach.
Prvým podujatím bola jesenná branná vychádzka a podujatia venované
jeseni. Toto ročné obdobie nám ponúka množstvo podnetov na rôzne
akcie. Jeseň pani bohatá pod týmto názvom sme realizovali výstavku
plodov z našich záhrad, spojenú s aranžovaním a ochutnávaním ovocia,
zeleniny s výdatnou pomocou niektorých rodičov. Dopoludnie venované
literárnym chvíľkam s jesennou tematikou bolo pre deti veľmi pútavým
a zaujímavým obohatením dňa v MŠ.
Jeseň zaklopala na naše dvere – varenie jablkového kompótu, spojené
s ochutnávkou pošteklilo chuťové poháriky všetkým deťom.
Jesenné dopoludnie - deti kreslili, maľovali, zhotovovali šarkanov,
realizovali pri rôznych nápadoch svoje dojmy a skúsenosti
z pozorovania jesennej prírody.
Jeseň sme privítali krásnou estetickou výzdobou celej MŠ, na ktorej sa
podieľali pracovníci MŠ a odviedli pár hodín užitočnej práce.
25.09. akcia „Chceme dýchať zdravý vzduch“
1.10. Deň starších ľudí – posedenie s poučením, ako sa správame
k starším ľuďom a prečo si ich musíme vážiť.
16.10. sme si pripomenuli Deň zdravej výživy, ako symbol bolo využité
jablko.
Zimné dopoludnia mali deti vyplnené prehliadkou detskej poézie
v podaní učiteliek pod názvom: „ Dopoludnie ožíva umeleckým slovom „
Po roku opäť prichádza zima a s ňou aj krásne sviatky na ktoré sa celá
MŠ začína pripravovať už v novembri a to nácvikom spoločných básní,
piesní a kolied na vianočnú oslavu a príchodu Mikuláša, začína sa aj
estetická výzdoba MŠ. Na tieto sviatky sa deti veľmi tešia a my
dúfame, zima prinesie všetkým veľa krásnych zážitkov.
Riad. MŠ: A. Hnatová

Poďakovanie vzácnemu človeku
V živote každého človeka je niekoľko nezabudnuteľných momentov. Pre
nás, kolektív MŠ v Drienove to určite bola spolupráca s p. starostom
Ing. J. Štefaňákom. Je to človek s veľkým srdcom, ktoré načúva
všetkým ktorí ho obklopujú. Vždy je na pravom mieste, kde potrebuje
človek poradiť, pomôcť, usmerniť. Nech sa cítime akokoľvek mlado,
jedného dňa príde čas, kedy sa rozhodneme, že si zaslúžime
odpočinok. Že sa chceme venovať viac sebe i svojej rodine. Konečne
budeme mať čas na dobrú knižku, prácu v záhradke i dlho odkladaného
koníčka. Tento čas si zaslúžil p. starosta dlhoročnou obetavou prácou.
Napriek tomu sa mu na dôchodok možno neodchádza ľahko. Ale berte

tento čas vážený p. starosta ako dar, lebo „ je najväčšou silou života“.
Pre Vás p. starosta nastal tento čas práve teraz. Dovoľte nám, aby sme
sa Vám poďakovali za Vašu dlhoročnú prácu. Mali sme tu česť, že sme
tých pár rokov aktívneho pracovného života mohli prežiť s Vami.
Chceme Vám zaželať veľa zdravia, šťastia a ešte mnoho rokov v kruhu
najbližších. Prijmite, prosím, v mene celého kolektívu Materskej školy
v Drienove vďaku a úctu za všetko, čo ste spravili pre deti, pre nás
a celú MŠ.
„Pekne žiť znamená nežiť pre seba“.
Kolektív Materskej školy

Zo Základnej školy v Drienove
pracovných úspechoch. Želáme všetkým pevné zdravie, pokoj
v srdciach i mnoho šťastných okamihov v kruhu svojich blízkych.
Je december a my sme opäť o rok starší. Je december 2006 a my sme žiaci a zamestnanci základnej školy
starší o jedno celé volebné obdobie.
Vývoj regionálneho školstva bol v uplynulých rokoch závislý i od Mikuláš
postojov regionálnej samosprávy. Prierez spoluprácou základnej školy 6. decembra sme aj v našej základnej škole oslavovali Mikuláša.
a jej súčastí s obecným zastupiteľstvom v Drienove prinášali O učení nemohlo byť ani reči, a tak sa malí i veľkí vybrali do Prešova,
i pravidelné príspevky v Drienovskom občasníku. Konkrétne výstupy kde mali možnosť pozrieť si filmové predstavenie s názvom Asterix
vzájomnej súčinnosti oboch participujúcich strán - obce a školy - vo a Vikingovia. Podujatie sme mohli zorganizovať vďaka podpore OcÚ
vývoji drienovského školstva iste pocítili žiaci, ich rodičia i zamestnanci v Drienove, ktoré prispelo na uhradenie finančných nákladov na dopravu
či širšia verejnosť.
žiakov autobusmi. Vďaka.
Škola sa stala organickou súčasťou obecného života. Vnímanie školy
ako relevantného fenoménu budúcnosti celej obce sa stalo základným Pekný úspech
východiskom vzájomných prístupov. Konštruktívnosť, korektnosť, úcta zaznamenala naša žiačka Kristínka Kostelníková z 3. ročníka v súťaži
a zodpovednosť, to sú atribúty, ktoré dominovali v spoločnej práci Písmenkový kráľ, ktorú organizovala Prešovská univerzita v Prešove.
manažmentu obce i školy v uplynulom období.
Pod vedením pani učiteľky, ktorú ju na súťaž pripravila, obstála
Každá kvalita je odrazom kvality ľudí, ktorú ju tvoria. Ďakujeme Ing. v nemalej konkurencii starších i mladších spolužiakov v rámci okresu
Jánovi Štefaňákovi, starostovi obce, ďakujeme poslancom obecného Prešov a získala ocenenie v rámci najlepších prác.
zastupiteľstva za ich prínos v rozvoji školstva v Drienove, ďakujeme Blahoželáme!
i členom pracovných komisií, ktorí sa podieľali na spoločných Mgr. B. Boboková
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Skončila sa futbalová jeseň
Skončila sa futbalová jeseň, v ktorej štartovali
mužstvá z Drienova - žiaci, dorast a dospelí
v organizovaných súťažiach II. A triedy a tzv.
starí páni v extra lige.
Žiaci začali jeseň dobrými výsledkami, ale po
odchode siedmich chlapcov do kategórie
dorastu boli ich výsledky horšie. Najviac bolo
cítiť neúčasť trénera na príprave, pretože pán
Šarišský sa pre pracovné povinnosti nemohol
zúčastňovať na tréningoch. Je len na škodu
veci, že ani u rodičov týchto chlapcov nie je
záujem o prácu s nimi. Najhoršie to bolo
s dopravou na zápasy vonku, keď sme išli iba
s dvomi autami a viezli sme 13 – 15 chlapcov.
Ešteže pán Šarišský, niekedy pán Dudek alebo
pán Mroč poskytli svoje autá, začo im patrí
vďaka. Najviac pomohol pán starosta tým, že
obecné auto bolo takmer vždy k dispozícii.
Podobne to bolo aj s dorastom, pretože zohnať
dva autobusy – pre dospelých a pre dorast, keď
hrali na dvoch rôznych miestach, bolo nad naše
sily. Tu opäť musíme poďakovať za pochopenie
pánom Fogarášovi, Cenkému, Mročovi a
starostovi, že poskytli pre týchto chlapcov svoje
a obecné auto. Adekvátne k tomu boli aj

výsledky – doma 4 prehry a vonku 4 výhry.
Celkove skončili po jeseni na 7. mieste zo 14
mužstiev, čo je dosť dobré, pretože aj v doraste
skončili niekoľkí chlapci kvôli vekovej hranici a
začali hrať za dospelých.
Aj keď dospelí skončili vo svojej súťaži na
najlepšej – piatej priečke, je tu najväčšia
nespokojnosť s ich výsledkami. Začali dobre,
mali výborné vylosovanie v jesennej časti, keď
v prvých ôsmych kolách hrali 5krát doma a
nevyužili to na 100%. Aj prehry najmä v Ruskej
N. Vsi a v Lemešanoch boli zahanbujúce,
pretože, aj keď sme boli oveľa lepší, prehrali
sme oba zápasy 1 : 0. Uznávali to aj domáci
fanúšikovia a funkcionári, že nepremeniť takúto
prevahu, akú sme mali, je umením. Chýba nám
bojovnosť a túžba po víťazstve, akú predviedli
lemešanskí chlapci. Tí bojovali do konca
a víťazstvo prišlo tesne pred záverečným
hvizdom
rozhodcu.
Mrzí aj
prehra
s Nemcovcami a remíza s Kokošovcami. Ako je
možné, že hráme jednu nedeľu výborne
a o týždeň na nepoznanie, hoci zostava je tá
istá. Počúvame výhovorky na zlý terén
u súperov, na funkcionárov, na trénera, na

výstroj, lopty atď. A hlavne na rozhodcov. Často
sa hráči hádajú medzi sebou, čo rozhodne
výkonnosti
neprospieva.
Hrajú
pekný
a technický futbal, ale bojové srdce a túžba po
víťazstve je malá. Ale predsa diváci,
fanúšikovia a všetci sa tešia hlavne z víťazstva
domáceho mužstva.
Je pred nami ešte jarná odveta, ktorú sme
začali už v jeseni dvoma víťaznými zápasmi.
V tomto trende treba pokračovať. Máme celú
zimu na prípravu. Podmienky sú vytvorené
a záleží len na hráčoch, či to využijú.
O tom, ako budeme realizovať svoje plány si
povieme na schôdzi hneď po Novom roku, a to
6. januára o 16. hodine v obecnom dome.
Výbor FO pozýva všetkých funkcionárov,
trénerov, hráčov, ako aj priaznivcov nášho
mužstva, aby prišli a svojimi dobrými námetmi
pomohli v rozvoji nášho najpopulárnejšieho
športu. Tešíme sa aj na účasť nového starostu
a členov obecného zastupiteľstva. Obecný úrad
bol našim sponzorom
a dúfame, že nové
obecné zastupiteľstvo bude mať pre futbal
aspoň také pochopenie ako doterajšie.
Milan Bardák

Ivana Matejová, majsterka stredných škôl okresu Prešov
Jeden z najslávnejších svetových šachistov na
prelome 19. a 20. storočia Dr. Siegdbert
Tarrasch povedal: „Vždy je mi trochu ľúto
človeka, ktorý nerozumie šachu, práve tak, ako
človeka, ktorý nikdy nepoznal lásku. Šach, tak
ako láska a ako hudba, dokáže urobiť človeka
šťastným.“
Dnes máme vyššie budovy a širšie diaľnice, ale
plytké povahové vlastnosti. Máme väčšie domy,
ale menšie rodiny. Veľa hovoríme, málo
milujeme a veľa nenávidíme. Prežívame čas
slobody, ale menej radosti. Preto zbavme svoj
slovník
nevhodných
výrazov,
hľadajme
poznanie, viac čítajme náboženskú literatúru.
Viac času venujme svojej rodine a priateľom,
lebo každý deň a každá hodina sú zvláštne
a nikdy nevieme, či nebudú naše posledné.
Šach, slovo jednoduché a vznešené zároveň.
Obsahuje v sebe nevyčerpateľné množstvo
možností, radosť, športové napätie, férový
súboj
plný
zvratov,
prekvapení,
obetí
a krásnych kombinácií. Šachu sa venujeme

preto, lebo nás spája s priateľmi, obdivujeme
krásu tejto hry – športu, pretože núti človeka
pracovať
hlavou
veľmi
neobyčajným
spôsobom.
Po tomto krátkom zamyslení sa, ktoré snáď
v človeku vyvoláva tento krásny predvianočný
čas, mi dovoľte zrekapitulovať šachový rok
drienovských šachistov.
V apríli sa skončila súťaž družstiev 3. a 4. ligy.
V tretej lige medzi 12 účastníkmi naše družstvo
skončilo na 6. mieste, keď najlepšie výsledky
dosahovali: Varga, Csudaky a Pavol Sosa.
V štvrtej lige sme medzi 14 účastníkmi obsadili
veľmi pekné 4. miesto. Najviac bodov získali
Dana Petrigáčová, Pavol Sosa a Ján Fecko.
V mládežníckych súťažiach súťažili žiaci
o majstra ZŠ Drienov. V súťaži chlapcov
zvíťazil Kristián Očenáš a v súťaži dievčat Lívia
Valečková. Dorasteneckou majsterkou o pohár
starostu obce sa stala Michaela Očenášová.
Najväčší úspech dosiahla Ivana Matejová, keď
v okresných majstrovstvách stredných škôl

Organizácia Slovenského Červeného kríža
Organizácia eviduje
34 darcov krvi. Teraz
máme darcov krvi,
ktorí sú držiteľmi 1diamantovej
jánskeho plakety, 8zlatých,
13
–
strieborných, 16 –
bronzových jánskeho
plakiet.
Každým
rokom pribúdajú noví
darcovia. Pravidelne
uskutočňujeme
stretnutia s darcami,
zdravotnými
sestrami, na ktorých darcom prejavujeme vďaku za najdrahší dar,
ktorý je potrebný pre záchranu života. Za to im patrí veľká vďaka. Na
spoločných stretnutiach sa zúčastňujú aj naše ženy, opatrovateľky.
Červený kríž je humánna organizácia. Každý občan by mal mať
záujem stať sa jej členom. Sme hrdí na našu obec, že máme dve
zdravotné strediská a to pre dospelých a pre deti, kde pomáhajú veľmi
dobrí a obetaví lekári a zdravotné sestry. Naše pozvanie na stretnutie
11. decembra 2006 prijal aj starosta obce Ing. J. Štefaňák a obvodný
lekár MUDr. V. Ďurkáň, ktorý spestril stretnutie prednáškou o krvnom

zvíťazila a obsadila tak 1. miesto.
V októbri sa začali súťaže v tretej lige i
majstrovstvách okresu Prešov a Sabinov
v šachu družstiev v ročníku 2006/2007. V tretej
lige z piatich zápasov sme získali 4 body po
jednej prehre a štyroch remízach. V týchto
zápasoch najviac bodov získali Jozef Varga
a Miloš Molnár.
Väčší úspech sme získali v okresných
majstrovstvách, keď po prehre s Tatranom
Prešov prišli samé víťazstvá a po štyroch
kolách sme sa vyšplhali až na prvé miesto.
O zisk 9 bodov sa najviac zaslúžili: Pavol Sosa,
Ján Fecko a František Ondrej.
Záverom by som sa chcel poďakovať vedeniu
obce za poskytovanie miestnosti zasadačky
OcÚ
na
tréningy
a na
odohrávanie
majstrovských zápasov v šachu, za materiálnu
aj finančnú výpomoc a starému i novému
vedeniu popriať do nového roka veľa zdravia
a ďalších úspechov pri zveľaďovaní našej obce.
Ján Fecko

tlaku. Pripomenul potrebu pravidelného sledovania a merania tlaku
v krvi. Darcovia boli odmenení malým zdravotným darčekom,
občerstvením a všetci sme si zablahoželali krásne sviatky, veľa
zdravia do Nového roka 2007.
Regina Sokolová

Únia žien v obci a jej činnosť
V našej obci pravidelne pracuje organizácia Únia žien, ktorá eviduje 83
členov a organizácia Slovenský Zväz zdravotne postihnutých. Počas
celého roka sa uskutočnili rôzne stretnutia ako Valentín, MDŽ, Deň
matiek a Úcta starším. Na týchto stretnutiach sme sa poďakovali
jubilantom za ich prácu. V letnom období sa uskutočnili šesť krát 1dňové zájazdy na kúpalisko v Maďarskej republike. O túto akciu bol
veľký záujem.
Od mesiaca mája pravidelne každý mesiac je organizovaný 1-dňový
zájazd na nákup do Leľuchova v Poľskej republike. Slovenský zväz
zdravotne postihnutých pracuje v obci pre občanov po stránke
metodicko-poradenskej a to pomoc v núdzi, invalidné ale aj starobné
dôchodky, opatrovateľské služby pre starších ľudí. Ženské organizácie
plnia svoj účel. V dnešnej spoločnosti je potrebné stretávať sa
a oboznamovať sa s rôznymi činnosťami v obci. Ponúknuť pomoc pri
výchove našich detí. Je potrebné sa poďakovať za spoluprácu
s obecným úradom, starostovi Ing. Jánovi Štefaňákovi a obecnému
zastupiteľstvu. Prajeme im veľa úspechov do ďalšej práce.
Regina Sokolová

