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63. výročie SNP
Prejav starostu obce Ing. Jozefa Petra na slávnostnom kladení vencov
pri príležitosti výročia SNP dňa 28. augusta 2007.
Ako každoročne, aj dnes sme sa tu zišli, aby sme si v predvečer 63.
výročia začiatku SNP pripomenuli tieto pamätné dni a kvetinovým
vencom, básničkou, či len tichou spomienkou pri zapálenej svieci vzdali
hold tým drienovským rodákom, ktorí položili svoje životy vo dvoch
svetových vojnách.
Aj keď je dostatočne dlhá doba na preskúmanie opodstatnenosti a
prínosu SNP do slovenských dejín, názory na túto udalosť sa stále
rôznia. Bez ohľadu na to, ktorý výklad dejín považujeme za správny,
všetci sa zhodneme na tom, že SNP bolo celonárodné povstanie
všetkých odporcov fašizmu, bez ohľadu na ich politické presvedčenie.
Nevyvrátiteľnou pravdou je, že práve zásluhou SNP sme boli po 2.
svetovej vojne zaradení medzi tie demokratické štáty, ktoré majú
historickú zásluhu na porážke fašizmu a do histórie sme vošli bok po
boku víťazných veľmocí. Svet uznal podiel slovenského národa na
celosvetovom víťazstve nad nacizmom. Preto aj my buďme hrdí na túto
historickú udalosť.
Nedovoľme, aby sa spolitizovaním a skreslením historických faktov
ublížilo ľuďom, ktorí s nasadením vlastných životov bojovali, aby pre nás
pripravili nový a krajší svet.
Do boja proti fašizmu sa aktívne zapojili aj mnohí drienovskí rodáci.

... a opäť horí

Pomaly sme si už začali zvykať, že hasiči si pre nás pripravili niečo na
koniec leta. To niečo ma názov Vatra a usporadúva sa pri príležitosti
výročia SNP. Tento rok pripadla táto akcia na sobotu 25. augusta.
Cela príprava spočívala v niekoľkomesačnom zháňaní sponzorov,
vybavovaní atrakcii a pripravovaní programu. Samotne stavanie vatry
bolo naplánované už na piatok a tí ktorí prechádzali okolo futbalového
ihriska, si určite všimli ten čili ruch, ktorý sa dial na ihrisku. Veľmi nás
potešil fakt, že okrem tradičných hasičov, ktorí už tretí rok pripravujú
vatru sa k nám pridali ďalší, ktorí na úkor svojho voľného času prišli na
ihrisko a každý svojim spôsobom pomáhal ako sa dá. Za všetkých by
som vymenoval poslancov obecného zastupiteľstva p. Jureka, p.
Tomka, zamestnancov firiem Bamida (Timko, Feňuško) a Plastt (Matej,
Germuška) a taktiež starostu obce, ktorí taktiež obetoval veľa svojho
času.
Snaha všetkých vyvrcholila v tu spomínanú sobotu, kde ste mohli vidieť
program, ktorí bol počas dňa venovaný hlavne deťom, ale myslím si, že
aj rodičia sa nenudili. Štart bol o 15:00, kde sa pomaly začala rozbiehať
detská disko, počas nej boli pripravené rôzne atrakcie. Deti si mohli
zastrieľať na strelnici, zajazdiť na koni, zaskákať na nafukovacej žirafe
a zasúťažiť. Ku peknému sobotňajšiemu programu prispelo aj bábkové
divadlo a ukážka záchrannej akcie príslušníkov OR HaZZ Prešov, medzi

Pán starosta, „na slovíčko“
V Drienove sa v lete na viacerých miestach
„kopalo“. Poviete nám, čo sa postavilo a čo
sa ešte plánuje urobiť ?
Pred ukončením sú práce na čističke
odpadových vôd. Napojená je škola, obecný
dom, obecný úrad, bytovky a budova COOP
Jednoty. Po ukončení montáže technológie,
oplotení a úprave terénu môžeme stavbu
skolaudovať.
Pokročili sme pri výstavbe šatní , sociálnych
zariadení a tribúny na futbalovom ihrisku. Je
hotová hrubá stavba prízemia, osadené
a zamrežované okná. V týchto dňoch sa
pracuje na rozvode elektriny a vody. V jeseni
budeme svojpomocne robiť vnútorné omietky
a ak to počasie dovolí, zaizolujeme strechu,
ktorá bude zároveň podlahou budúcej tribúny.
Máme pripravené podkladové vrstvy chodníkov
na Košickej a Žižkovej ulici, parkoviska
a prístupovej
cesty
v parku
pri
rímskokatolíckom kostole aj veľké parkovisko

www.drienov.sk

Spomienky na otca Doľáka

Zo ZŠ v Drienove

Futbal

Niektorí položili svoje životy, niektorí frontové a povstalecké peklo
prežili. Tých, ktorí prežili, je medzi nami, bohužiaľ, z roka na rok menej.
O to vzácnejšie sú chvíle, ktoré môžeme venovať ich rozprávaniu
a spomienkam. Tí, ktorí padli, aj tí, ktorí prežili, si zaslúžia našu úctu
a vďaku.
Veniec pri pamätníku nenahradí stratené roky života, vyjadríme ním
však, že si ich činy hlboko vážime. Aj do budúcnosti zachovajme
tradíciu týchto spomienkových aktov, aby
ani mladšie generácie nezabudli, že ich dedovia a pradedovia riskovali
a aj položili svoje životy za ich šťastnú budúcnosť. Česť ich pamiatke.
Drienovský pamätník nám pripomína týchto drienovských občanov, ktorí
padli v prvej a druhej svetovej vojne:
Ján Sokol, Juraj Dancák, Ondrej Košč, Jozef Lukáč, Ondrej Fabián,
Michal Ivan, Juraj Kustra, Ján Feko, Michal Rustin, Ján Varga, Ján
Brecko, Gábor Kapcár, Ondrej Timko, Ján Demek, Ján Mroč, Štefan
Zakarovský, Štefan Driňanský, Štefan Dudek, Ján Sabol, Ján Straka,
Ján Markuš, Štefan Jurčík, Martin Zlacký, Juraj Livik, Pavel Jurko,
Alexander Balog, Ondrej Balog, Jozef Havrila, Štefan Balog (podľa
kroniky padli aj ďalší – Štefan Skoloda, Michal Hudačko, Jozef Mitro,
Ján Košč, Juraj Krajňák) – v 1. svetovej vojne;
František Kmec, Juraj Nerodolík, Ján Sosa, Michal Ondrej, Ondrej Foriš,
Ondrej Sepeši-Bednár – v 2. svetovej vojne

ktorými bol aj drienovčan J. Demek, ktorí ukázali záchrannú akciu
a vyslobodenie raneného pri dopravnej nehode.
Večerný program začal vystúpením folklórneho súboru Kračunovčan, po
nej nasledovalo samotné zapálenie vatry o ktoré sa postarali starosta
obce Ing. Jozef Petro a predseda drienovskej časti Organizácie
protifašistických bojovníkov p. Jozef Jurek. Po dôstojnom zapálení vatry
sa už drienovským ihriskom ozývali melódie ľudovej hudby(skupina
Emotion a f.s. Kračunovčan) a modernej DJ R+M, ktoré skončili až
tesne nad ránom.
Počas celého večera boli pripravené dva bufety s čapovaným pivom,
kofolou, a kto mal hlad tak si mohol pochutnať na guľáši, opekaných
špecialitách a iných pochutinách.
K peknému večeru prispeli aj sponzori a to: RONEX, JOSAMA, ELDAN,
PLASTT, REMOZA, MK SERVIS, lesná spol. KERŇA, OcÚ DRIENOV,
J.SEMANČÍK, M.CVIK, rod. KOLENIČOVÁ, I.VARGA, p. KOMÁR,
JURKO Vl., rod. VAĽKOVÁ atď.
A čo povedať na koniec, len to, že sme zažili jeden pekný večer
a v mene DHZ Drienov by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí prišli
na ihrisko do Drienova a tým nám dali najavo, že naša práca mala
zmysel a že v tejto námahe budeme pokračovať aj naďalej. Takže o rok
dovidenia Drienov.
Matúš Jurko, člen DHZ Drienov

pri nákupnom stredisku. V októbri máme
zabezpečené položenie asfaltu na týchto
plochách. Ukončujeme terénne úpravy v centre
obce a chceme pokračovať postupnou opravou
chodníka na ulici Osloboditeľov vrátane
položenia asfaltu na ceste okolo hasičskej
zbrojnice.
A čo vodovod ?
13. septembra bolo kolaudačné konanie
dokončenej vetvy vodovodu a po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia sa
občania na časti ulice Osloboditeľov môžu
napájať na vodu. Obec má pripravený rozvod
vody pre obecné budovy a školu, ktoré
napojíme hneď, ako to bude možné. Celá obec
bude napojená na vodovod pravdepodobne
v budúcom roku. Chcem touto cestou vyzvať
tých občanov obce, ktorí si chcú po ukončení
vodovodu zriadiť vodovodné prípojky, aby
uzatvorili s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou „Zmluvu o budúcej zmluve“ .
Návrhy zmlúv sú k dispozícii na obecnom

úrade.
Počul som niečo o výstavbe priemyselného
parku v Drienove. Je to pravda ?
Pravdou je, že firma RATON s.r.o. požiadala
obec o súhlas na výstavbu priemyselného
parku so zameraním na výrobnú a logistickú
činnosť v areáli bývalého poľnohospodárskeho
družstva. Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí 11. septembra 2007 jej tento súhlas
dalo. Zatiaľ nevieme v akom štádiu je
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ani
konkrétne zameranie činnosti priemyselného
parku, preto je predčasné dávať neoverené
informácie. Obecné zastupiteľstvo podmienilo
vydanie rozhodnutí v územnom a stavebnom
konaní svojim súhlasom, čím si zabezpečilo
kontrolu nad priebehom výstavby a výberu
budúcich investorov. Chceme, aby priemyselný
park vytvoril pracovné príležitosti, aby
zabezpečil perspektívu do budúcnosti, ale s čo
najmenším negatívnym dopadom na životné
prostredie.
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Stalo sa nestalo v Drienove Miniatúrky zo života

Keď som bol malý chlapec, rád som chodil k svojmu o desať rokov staršiemu
bratrancovi. Malé deti sa rady mocú okolo starších a „nasávajú“ od nich múdrosti.
Viete si predstaviť tie múdrosti, čo som od neho pochytil. Nie z každej veru mali
moji rodičia radosť, ale rodina je rodina. Vždy sa to nejako utriaslo.
Raz som sa tam dostavil, práve keď teta dávala svojim večeru. Hovädziemu
gulášu som sa aj ja veľmi potešil. Ešte sme ani poriadne nezačali jesť, keď na
dvere zaklopal dedo od susedov. Čo mala tetka robiť, usadila ho k stolu a tiež
ponúkla gulášom. Rád súhlasil, a tak sme si svorne uchlipkávali a dospelí pri tom
rozoberali rôzne dôležité i nedôležité záležitosti. Nás dvoch – bratranca a mňa to
samozrejme nezaujímalo. Viac nás zaujalo, ako sa susedov dedo mocuje
s kúskami mäsa, lebo nemal zuby. Zabávali sme sa na jeho grimasách, keď tu
bratrancovi padol zrak na korkovú zátku – ďugov, čo ležala pri mne na stole.
Očami mi niečo naznačoval, ukazoval na zátku, potom na dedov tanier, až som
pochopil, že ju mám hodiť dedovi do gulášu. Čo som mal robiť, keď to kázal
Imro? Hodil som. Až potom nastala tá správna zábava a to správne napätie.
Sledovali sme každý záber lyžice a hypnotizovali ten kúsok korku, aby sa do nej
dostal skôr, ako dedo vzdá ťažký boj s hovädzinou. Až prišla očakávaná chvíľa
a ďugov sa ocitol v tých bezzubých ústach. No, to ste mali vidieť! To boli
grimasy! Dedo až prestal rozprávať a sústredil sa na ten kúsok „mäsa“, akoby
išlo o život. Všetky oči boli upreté na ten márny boj. My dvaja sme div od
zadržiavaného smiechu nepukli. Skončilo sa to tým, že dedo sa postavil, vylovil
„mäso“ z úst a hodil ho pod lavicu s takým slovným vyjadrením, že ho
vonkoncom nemôžem uverejniť v novinách, zato však naňho do smrti
nezabudnem. Darmo, niet nad staršieho bratranca.

Zabudnutý drienovský paroch (farár)
Gréckokatolíci v Drienove pokiaľ do 2. svetovej
vojny nemali vlastnú farnosť, boli vždy filiálnou
obcou Varhaňoviec. Pre nedostatok kňazov to tak
bolo aj neskôr.
Medzi kňazov, ktorých si už pamätá iba najstaršia
generácia patrí otec Eugen Mižičko, ktorý bol
„svjaščenikom“ vo Varhaňovciach v rokoch 1905
až 1942. Bol to teda on, ktorý krstil,
myropomazoval (birmoval), spovedal, ale aj
zaopatroval a pochovával Drienovčanov za tých
dlhých 37 rokov.
Otec Eugen Mižičko sa narodil 5. januára 1877
v obci Porúbka v dnešnom okrese Humenné.
Rodina Mižičkova pochádzala z Okružnej pri
Prešove, v Porúbke bol kňazom otec o. Mižičku,
Jozef Mižičko. Otca neskôr preložili na faru do
Soboša, kde Eugen chodil do školy a kde mu vo
veku 34 rokov zomrela mama, ktorá bola dcérou
kňaza Mihaliča z Okružnej. V roku 1891 preložili
Eugenovho otca do rodnej dediny Okružná, odkiaľ navštevuje gymnázium v Sp.
N. Vsi. V týchto rokoch mu zomierajú najprv 16 ročná sestra Irma a neskôr po
maturite aj brat Mikuláš. Jozef Mižičko spolu s jediným synom ostáva v hlbokom
smútku a možno aj preto ho biskup Vályi povoláva v roku 1897 natrvalo do
Prešova. Tu Eugen v roku 1898 nastupuje na Vysokú bohosloveckú školu. Ako
bohoslovec navštívil v jubilejnom roku 1900 Rím, kde sa vo Vatikáne zúčastnil
audiencie u Sv. Otca Lea XII. Ten mu dal osobitné požehnanie a tiež pre jeho
príbuzných až do ukončenia tretieho pokolenia.
Pred kňazskou vysviackou sa oženil s Margitou Timkovou, dcérou gr. kat. kňaza
v Košickom Klečenove. Kňazskú vysviacku prijal z rúk vladyku Vályiho 23.
marca 1902 v Prešove. Jeho prvou farnosťou sa do roku 1905 stala obec
Hradisko v okrese Prešov. A potom bol preložený na faru do Varhaňoviec, kde
pôsobil až do svojej smrti.
Otec Eugen bol obetavým kňazom, ktorý si veľmi zodpovedne plnil svoje
povinnosti. V lete na koči, v zime na sánkach, často v nepriazni počasia
navštevoval veriacich a mládež učil po školách v Šar. Bohdanovciach, Brestove,
Mirkovciach, Vtáčkovciach, Červenici náboženstvo. Neskôr ako protopresbyter
(dekan) prešovského dekanátu vyzitoval kňazov, školy a cirkevné inštitúcie
v celom okrese. Ako kňaz mal zvyk raz do týždňa prejsť celú obec, porozprávať
sa s veriacimi o ich problémoch, situácii na gazdovstve, a kde vedel, poradil
a povzbudil. Zároveň bol aj sám dobrým hospodárom a niektoré stromy vo
farskej záhrade vo Varhaňovciach a okolo cesty smerom na Bohdanovce, ktoré
tam dodnes rastú, boli posadené jeho rukami.
S národnostného pohľadu sa cítil byť Rusínom a v pastorácii používať rusínsky
dialekt Šarišanov.
Manželka Margita bola prísnou, ale spravodlivou domácou „gazdiňou“ (ako my,
rusnaci, hovoríme -popaďou ), ktorá držala domácnosť pevne v rukách. Kým do
vzniku Československej republiky nemali kňazi plat, muselo sa aj na fare vo
Varhaňovciach hospodáriť a farské polia sa obhospodarovali. Plody zeme sa
potom predali na trhu v Prešove alebo v Košiciach a získané korunky boli
jediným príjmom rodiny kňaza. Ak kňaz nevedel dobre hospodáriť, jeho rodina
sa dostávala do existenčných problémov. To však nebol prípad otca Mižička.
(Ukončenie v budúcom čísle)
Peter Krajňák , ml., študent grkat. teológie
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Medzi nami vítame nových občiankov:
14.06.
22.07.
26.07.
03.08.
22.08.
29.08.

Sabína Boldižárová
Michal Saloň
Marcela Horvátová
Liana Gállová
Klaudia Balogová
Daniel Miškár

Záhradná 34
Žižkova 54
Pod Dvorom 22
Jarková 30
Pod Dvorom 13
Mierová 2

Sobáše:
07.07.
a

Bc. Ľuboš Guľaš, Lipany, ul. Tajovského 7
Mgr. Terézia Šišková-Sabolová, Osloboditeľov 72

02.08.
a

František Pohlodko,
Lucia Polhotková,

Petrovany 345
Záhradná 48

18.08.
a

Vladimír Ivančo,
Zuzana Azariová,

Jarková 23
Ploské-Ortáše 44

25.08.
a

Peter Uličný,
Martina Ferková,

Malý Šariš 283
Mlynská 38

01.09.
a

Ladislav Zeleňák,
Zuzana Porvažníková,

Lemešany 238
Letná 20

01.09.
a

Ľuboš Kočiščin,
Mária Janičková,

Okružná 9
Prešov Pod Kalváriou 15

06.09.
Dušan Balog,
a
Magdaléna Gáborová,
Navždy sme sa rozlúčili:
25.06.
27.06.
27.06.
28.06.
17.08.
05.09.
10.09.

Helena Sabolová
František Tomko
Peter Kolesár
Anton Murajda
Anna Faguľová
Margita Mazáková
Alžbeta Jureková

Pod Dvorom 25
Kecerovce 165

Tehelná 26
Žižkova 31
Tehelná 21
Partizánska 3
Tehelná 27
Revolučná 14
Tehelná 22

87-roč.
64-roč.
30-roč.
70-roč.
96-roč.
73-roč.
86-roč.

Bavíme sa s občasníkom
Čo hovoril manžel na
dovolenku v Taliansku?
Veľmi sa mu páčili historické
pamiatky. Keď naša mladá
sprievodkyňa ukazovala
zaujímavú vykopávku,
počula som, ako si mrmle:
„Tú by som bral, tú by som
bral...!
Manžel sa predčasne vráti
zo služobnej cesty a vidí,
ako po obývačke pobehuje
nahý chlap.
A vy tu čo robíte?

Hľadám núdzový východ.
Na policajnej akadémii
vyučuje lektor policajtov
matematiku.
Kolegovia, dám vám jeden
jednoduchý príklad: 57+2=0. Rozumeli ste
príkladu? Nie? Tak vám to
vysvetlím názornejšie:
V autobuse cestuje 5
policajtov, 7 z nich vystúpi.
Koľkí policajti musia
nastúpiť, aby bol autobus
prázdny?

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 71, Kultúrne pomery, zapísané približne v roku 1935
Obyvateľstvo len v malej miere nevie čítať a písať. To sa
obyčajne vyskytne len u starších občanov, ale ich počet stále
klesá. V obci bývajú časté prednášky, najmä z oboru
hospodárskeho, kultúrne práce konajú sa s veľkými
ťažkosťami (finančnými). V zime zriaďujú sa ľudové
naukobehy a divadelné ochotnícke kružky. V obci prvé
divadelné predstavenie bolo 8. II. 1923. Usporiadal ho sp. gk.
školy Demjančík Alex. „Kubo, Ženské slzy.“ Na veľkonočné
sviatky 1923 bolo zahrané: „Slečna grofka, polovica vody
a vína“ Na divadelnom predstavení boli prítomní Dr. Hodža,
minister, Dr. Fábry župan, Dr. Brezný a celý aparát úradníctva.
Od tej doby zahralo sa už asi 50 kusov div. hier. Divadlá
usporiadajú miestni učitelia.

14. 9. 2007

DRIENOVSKÝ OBČASNÍK

3

Spomienky na otca Doľáka
Pri príležitosti nedožitého deväťdesiateho výročia narodenia a blížiaceho sa desiateho výročia smrti.
Spomienky na otca Doľáka, ktorý v našej farnosti pôsobil
neuveriteľných štyridsať rokov, z môjho subjektívneho hľadiska, môžem
rozdeliť na niekoľko etáp.
Prvé spomienky spadajú do útleho detstva. Dôstojný pán farár často
navštevoval môjho otca, veď stále bolo čo vylepšovať na skrášlení
interiéru kostola. Či už to bola odlomená ozdoba na oltári, pokazené
dvere, lavice, či vyrobenie rôznych podstavcov, nosidiel pre obraz alebo
sochu Panny Márie. Návštevy sa opakovali aj niekoľkokrát týždenne so
slovami: „Tak čo, majster, ešte to nie je hotové?“ Veď nedeľa, sviatok
sa blížia a je potrebné, aby náš kostol vyzeral k svetu. Osobne
dohliadali na upratovanie kostola, úpravu exteriéru kostola, ale hlavne
výzdobu kvetmi. Sám vkladali a vyberali kvety, aké a kde budú uložené.
Už ako miništranti po rannej svätej omši sme vymieňali vo vázach vodu
a odstraňovali sme zvädnuté listy a kvety. Stále nachádzali nové
motívy, ako pritiahnuť do chrámu Božieho čím viacej ľudí.
Samozrejme, ako stále hovorili, ozdobou tohto kostola ste vy, veriaci,
ktorí prichádzate na služby Božie a pobožnosti. Celý svoj požehnaný
život venovali nám, Drienovčanom a veriacim filiálok, ktorí im boli
zverené. Skutočne bol to dobrý pastier, ktorý svojim životom a konaním
ovplyvňoval život v dedine. Denne slúžil svätú omšu, vyučoval
náboženstvo, kde formoval a viedol deti k poznaniu Božej pravdy.
Chcel, aby kostol bol stále plný a nepostávalo sa pred kostolom – veď
určite každý z nás pamätá slová: „Postúpte dopredu!“ Veľa hodín
presedel v spovednici, prakticky pred každou svätou omšou a pred
prvým piatkom obetoval pre nás a pre naše duše svoj čas a pozornosť.
Denne bol v jeho rukách ruženec, modlením ktorého vyprosoval pre nás
a našu farnosť pokoj a vzájomnú toleranciu.
Bol to kňaz Ježiša a Márie a jeho úcta k Panne Márii sa odzrkadľovala
aktívnou účasťou na prosáciách do Obišoviec. Spomínam si, ako sme
putovali peši a v strede nás, detí, mládeže a starších vyčnievala hlava

nášho duchovného otca, ktorého kondičná pripravenosť bola
obdivuhodná. Veď, ako už bolo publikované v predchádzajúcich
článkoch, denne sadal na bicykel, aby mohol ohlasovať Božie slovo na
filiálkach, vyučovať náboženstvo nielen na školách, ale vyučoval aj
Rómov a pripravoval ich na sväté prijímanie.
Bol to človek otvorenej mysle, presný, spravodlivý, ale aj prísny nielen
na nás, ale predovšetkým na seba. Žil skromným, ale plným životom,
ktorým rozdával lásku všetkým nám.
Po odchode z Drienova pôsobil v Obišovciach ako správca farnosti. Aj
keď sa tešil, že bude v blízkosti Panny Márie Obišovskej, pri mojej
návšteve vyjadril sklamanie z prístupu tamojších farníkov. Na miestnej
fare nebol zavedený plyn, voda mu tiekla len počas určitej doby, takže
bol zatrpknutý.
Po odchode do dôchodku žil určitý čas v Snine pri dôstojnom otcovi
Koremovi. V tomto období sa konal lekársky seminár v Snine, preto
som navštívil aj otca Doľáka. Rozžiarili sa mu oči, taký bol rád, že aj
napriek dôchodcovskému veku naň Drienovčania nezabúdajú.
Vypytoval sa, čo je v Drienove nového, ako tí jeho farníci žijú.
Jeho ďalšia zastávka bola v Haniske pri Košiciach, kde ako dôchodca
oslávil 50. výročie kňazskej vysviacky. Samozrejme, pri tomto výročí
boli prítomní aj veriaci z Drienova. Bolo to milé stretnutie a otec Doľák
vo svojom príhovore nezabudol pozdraviť všetkých Drienovčanov,
s ktorými prežil prakticky celý život: “Krstil som vás, sobášil, ale aj
odprevádzal na poslednej ceste. Ak som niekoho vedome, či nevedome
urazil, prosím o odpustenie.“
Dňa 6. 1. 2008 si pripomenieme 10. výročie smrti otca Doľáka. Keď
navštívime cintorín, nezabudnime na človeka, ktorý celý život obetoval
za nás, ktorý bol ochotný každú dennú či nočnú hodinu obetovať za
spásu našich duší.
MUDr. Pavol Sosa

14. ročník turnaja o pohár starostu
Po jednoročnej odmlke sa uskutočnil prvú júlovú nedeľu 14. ročník
futbalového turnaja o „Pohár starostu obce Drienov“. Tradične sa
uskutočnil za pekného a slnečného počasia na ihrisku FK Drienov. Pre
pozvané 12-členné družstvá organizátori pripravili dve hracie plochy
s rozmermi na malý futbal. Zúčastnené mužstvá boli rozlosované do
dvoch skupín. Na čela jednotlivých skupín boli nasadení finalisti
posledného ročníka turnaja. V „A“ skupine to boli Starí páni Drienova,
ku ktorým boli prilosované mužstvá DHZ Drienov a Inter Róma.
V skupine „B“
k mužstvu Okresného riaditeľstva PZ Prešov boli
prilosované mužstvá
Internacionálov Drienova a Internacionálov
Ličartoviec, reprezentovanými mladými hráčmi dorastu. Po rozlosovaní
turnaja a ďalších organizačných pokynoch pre účastníkov turnaja, sa
jednotlivé mužstvá pripravili na svoje športové vystúpenia.
Pred úvodným hvizdom prvých zápasov v skupinách si všetci
zúčastnení splnili smutnú povinnosť a minútou ticha si uctili pamiatku
tragicky zosnulého priateľa a športovca Petra Kolesára.
Potom už nič nebránilo tomu, aby pod dozorom „ligových“ rozhodcov
Vlada Fejerčáka a Mira Kožleja rozprúdili tuhé futbalové boje. Za veľmi
slušného záujmu divákov sa od prvých minút bolo načo pozerať.
Nasadenie a bojovnosť jednotlivých hráčov – profesionálov
i neprofesionálov – niekedy prekonávalo ich futbalový um, ale
dokazovalo ich veľkú túžbu po víťazstve. Po tuhých, ale korektných
bojoch sa v skupinách vytvorilo nasledujúce poradie. V „A“ skupine
obsadili prvé miesto Starí páni Drienova, ktorý porazili DHZ Drienov 5:1
a Inter Róma 6:0. Lepším pomerom gólov skončili na druhom mieste
futbalisti DHZ, ktorí remizovali s DHZ 3:3. Tretie miesto tak ostalo
chlapcom Interu Róma.
V „B“ skupine skončilo prvé mužstvo PZ Prešov, ktoré postupne vyhralo
nad Internacionálmi Ličartoviec 3:1 a Internacionálmi Drienov 2:1.Druhý
skončili futbalisti z Ličartoviec, ktorý porazili Drienovčanov 1:0. Po
skončení bojov v skupinách , nasledovala dlhšia prestávka, v ktorej sa
mohli posilniť výborným gulášom a vychladenými čapovanými nápojmi.
Zápasy o konečné umiestnenie začali súbojom o 5. miesto, v ktorom
Internacionáli Drienova zvíťazili nad Inter Róma 4:0. O tretie miesto

proti sebe nastúpili hráči DHZ a Ličartoviec. Mladosť „profesionálov“
slávila úspech. Ličartovce zvíťazili 4:1 a obsadili konečné tretie miesto.
Finálový zápas 14. ročníka turnaja teda zaobstarali finalisti posledného
ročníka. Alebo skôr ich nástupnické družstvá. Od začiatku finálového
zápasu bolo poznať, že sa v ňom stretli futbalovo vyzreté mužstvá.
Vyrovnaný prvý polčas, v ktorom sa odohrával pozičný futbal
s minimom šancí, sa skončil nerozhodne. V druhom polčase sa podarilo
„policajtom“ vstreliť prvý gól. Tento gól psychicky nahlodal „starých
pánov“ a po skorom obdŕžaní aj druhého gólu bolo o víťazovi turnaja
rozhodnuté. Po víťazstva 2:0 sa teda nimi stali futbalisti reprezentujúci
Okresné riaditeľstvo PZ Prešov.
Záverečné vyhodnotenie turnaja urobil starosta obce Drienov Ing. Petro
Jozef. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Erik Portila (PZ
Prešov), najlepším brankárom Stanislav Farbuľa (Starí páni Drienov),
najlepším strelcom turnaja bol Jaroslav Očenáš (Starí páni Drienov) –
rozvlnil sieť súperov štyri krát. Putovný pohár získali reprezentanti PZ
Prešov. Na záver starosta poďakoval všetkým súťažiaci, divákom
i organizátorom, že svojou účasťou prispeli k úspešnému priebehu
akcie a pozval všetkých na budúcoročný turnaj s dlhou tradíciou.
Záverom mi dovoľte menovite poďakovať organizátorom turnaja za ich
veľký kus úsilia a práce, ktorú odviedli pre úspešný priebeh turnaja. Na
príprave ihrísk sa podieľali M. Fialka, St. Fogaraš, L. Straka, E.
Čontofalský, M. Kmec, Ing. J Petro a J. Očenáš. O kvalitný bufet sa
postarala I. Fialková s hlavným výčapníkom M. Koremom a dievčatami
M. a V. Fogarašovými. Guláš navarila pod odborným vedením starostu
čata kuchárov v zložení : M. Jurek, M. Jureková, St. Jurek, G.
Tomková, P. Tomko, M. Koremová.. V prípade zdravotných ťažkostí
alebo zranení boli pripravení zdravotníci M. Jureková a St. Fogaraš.
Dopravu zaobstarával M. Jurek, počítačovú podporu zabezpečil Mgr. R.
Pribula. Zvukový sprievod (slovom) obstarávali Mgr. Štefanko a M.
Bardák. Nad všetkými držal ochranno-riadiace krídla J. Očenáš.
Pevne verím, že o rok sa všetci zídeme pri 15. ročníku turnaja
o putovný pohár starostu obce Drienov.
Jaroslav Očenáš

Niečo o skryštalizovanom mede
Veľa sa už pohovorilo a popísalo o tom, prečo
med kryštalizuje. Názor: Včelári dávajú do
medu cukor. To nie je pravda. To je len laický
názor. Aj ja sám som zažil, že zákazník pri
kúpe medu ironicky poznamenal: „Dúfam, že
kým prídem domov, bude ešte tekutý.“ Preto
som sa rozhodol poskytnúť širokej verejnosti
na túto tému názor odborníka.

V časopise Včelár, číslo 7/2007 MVDr. Pavel
Hovorka píše: „Veľmi veľa spotrebiteľov
odmieta kryštalický med. Ani mnohí včelári
nevedia vysvetliť, prečo med kryštalizuje.
Tento proces dozrievania medu je daný tým,
že med je presýteným roztokom cukrov.
Okrem toho, že z cukrov prítomných v mede je
vo vode najmenej rozpustná glukóza, je aj

stupeň presýtenia najviacej závislý od tohto
cukru (med repkový, alebo med z jabloňových
kvetov).
Fruktóza
podstatne
spomaľuje
kryštalizáciu glukózy v nasýtených roztokoch
(agátový med). V krajinách západnej Európy je
obľúbený
kryštalický
med,
alebo tzv.
pastované medy. Tekuté medy tam nie sú (až
u 95% konzumentov) v obľube. Anton Staško
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Futbal – návrat do starých koľají?
Začala sezóna 2007 – 08, v ktorej máme opäť
3 družstvá, plus tzv. „starých pánov“. Žiaci po
výmene generácie, keď 7 žiakov k dorastu sa
iba „aklimatizujú“ v súťaži. Zatiaľ prehrali 3
stretnutia, ale treba im dať šancu aby sa pod
vedením trénera p. Očenáša naučili lepšie
poznávať tajomstvo úspechov. Dorastenci
začali veľmi sľubne, ale dve „sprchy“ Hrabkova
a Nemcoviec im asi zmyjú z hlavy smotanu. Už
v nedeľu sa rehabilitovali proti Radaticiam

výsledkom 7:1. Uvidíme, či ich tréneri p.
Šarišský a p. Mroč udržia v tejto víťaznej
nálade. Najlepšie začali muži, keď prvé štyri
kolá absolvovali suverénne a získali 12
bodov, skóre 16:3 a boli na prvom mieste.
V piatom kole opäť začali uplatňovať starú
„taktiku“, keď sa zase venujú hre s rozhodcom
a nie so súperom. Platí to o trénerovi aj
niektorých
hráčoch.
Svojim
správaním
znervóznia nielen rozhodcu ale aj fanúšikov,

pretože divák chce hlavne víťazstvo nášho
mužstva. Klesli sme na tretie miesto a neradi
by sme boli, aby sa opakoval minulý ročník,
keď sa naši hráči cítili suverénmi a nakoniec to
bolo fiasko. Pred nami je ešte veľa zápasov
a bodov, preto nevešajme hlavy, ale nech
prevláda optimizmus. A tu je prehľad
jesenných zápasov.

DOSPELÍ
16.09. o 15:00 Drienov – Ľubotice
23.09. o 15:00 Lemešany – Drienov
30.09. o 15:00 Drienov – Ruská N. Ves
07.10. o 14:30 Žehňa – Drienov
14.10. o 14:30 Š. Bohdanovce – Drienov
21.10. o 14:00 Drienov - Chmeľov
28.10. o 14:00 Haniska – Drienov
04.11. o 13:30 Drienov – Dulova Ves
11.11. o 13:30 Kométa – Drienov

DORAST
16.09. o 12:45 Drienov – Sedlice
23.09. o 12:45 Lipníky – Drienov
30.09. o 12:45 Drienov – Kendice
07.10. o 12:45 Lemešany – Drienov
14.10. o 12:45 Drienov – Kométa
21.10. VOĽNO
28.10. o 11:45 Drienov – Dulova Ves
04.11. o 10:45 Miklušovce – Drienov
11.11. o 10:45 Fričovce – Drienov

ŽIACI
15.09.
22.09.
29.09.
06.10.
13.10.
20.10.

o 15:00 Dulova Ves – Drienov
o 15:00 Drienov – V. Šebastová
o 15:00 Kokošovce – Drienov
o 15:00 Drienov – Ruská N. Ves
o 15:00 Drienov – Záborské
o 14:30 Žehňa – Drienov

Milan Bardák

Zo Základnej školy v Drienove
Leto za dverami
Všetkým čitateľom leto podľa ich predstáv. Takto sme sa rozlúčili v júni,
nechce sa mi ani veriť, že to bolo už pred dvoma mesiacmi. V každom
prípade sa však na tomto fakte už nič zmeniť nedá, ostáva len veriť, že
sa naše želanie naplnilo a leto, tohto roku štedré na slniečko a teplé
dni, ste strávili podľa svojich predstáv.
Prázdninové dni sme tentokrát venovali projektovému manažmentu a
pripravili sme dva nové projekty - elektronizáciu školskej jedálne a evzdelávanie detí. Pred koncom školského roka sme podali i projekt
jazykového laboratória, ktorý bol v prvom kole úspešne prijatý, žiaľ,
finálny výber bol pre prešovský región priaznivý len k dvom základným
školám, ktoré nás predstihujú počtom žiakov. My sa ale nevzdáme,
skúsime to opäť, veď do cieľa nemusí viesť len jedna cesta. V školskej
knižnici sme vybudovali dve edukačné a internetové pracoviská so
štyrmi novými počítačmi, ktoré budú slúžiť na vyučovanie v skupinách
i ako informačná študovňa v popoludňajších hodinách. Spolu s menšími
úpravami interiérov tried a učební a novými sukňami pre náš folklórny
súbor (ak by sme našli mamičky či babičky, resp. akákoľvek dobrá
duša, ktorí by boli ochotní pomôcť nám so šitím košieľ, nohavíc a pod.,
boli by sme veľmi radi) sme pripravení na nový školský rok.
Otvorili sme 10 tried a školský klub detí, ktorý ponúka jedno oddelenie
školskej družiny a oddelenie záujmového vzdelávania (záujmové
krúžky: športové, futbalový, počítačové, masmediálny, e-twinnig,
matematické, strelecký, výtvarný, prírodovedný, folklórny, teda tanečnospevácky súbor Drienka). Školské stravovanie bude v prípade záujmu
realizovať i mliečny program. Od školského roku 2007/2008 sme
školou, ktorá vyučuje cudzie jazyky (anglický jazyk ako 1. cudzí jazyk
a nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk) v rozšírenom variante vo všetkých
ročníkoch. S počítačmi majú žiaci možnosť pracovať už od 1. ročníka,
sme súčasťou Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Pokračovať
budeme i v projekte Nebuďme ako oni, ktorého vyvrcholením je
prehliadka Oswienčimu pre žiakov 9. ročníka, pričom náklady na túto
poznávaciu exkurziu sú hradené z projektu. Zdrojmi informácií o našej
práci bude i v tomto školskom roku školský časopis Drienka a
školská webová stránka: www.zsdrienov.edupage.org.
Nový školský rok 2007/2008 uvádzame novým školským logom, ktoré
je odrazom našej školskej filozofie, výrazom našej identity:

V živote ľudí sú chvíle slnečné, teplé i horúce, no občas prídu i ťažšie
okamihy, prozaická sivá sa nám vtisne do života. Uchádzame sa
o Vašu priazeň, poteší nás každá pomoc, verím, že sme pripravení i tú
životnú „prózu“ zvládnuť s úsmevom, že spoločne posunieme Základnú
školu v Drienove k novej kvalite.
B. Boboková

Deň holokaustu
Pamätný deň holokaustu si pripomíname 9. septembra, my sme mu
venovali 7. september. Otázky
porozumenia a znášanlivosti, ale
i pripomenutie
hrôz
holokaustu,
ktorých historický odkaz je ešte stále
aktuálny, boli obsahom aktivít tohto
dňa.
Pamätný deň holokaustu je zároveň
začiatkom projektu Nebuďme ako oni,
ktorého súčasťou od minulého
školského roku je v našej škole Peer
Helper, teda metóda rovesníckeho
vyučovania. „Učiteľom“ sa tento rok
stal náš bývalý žiak Jožo Nemec. Bol
to dobrý výber, Peer Helper v jeho
podaní v súčasnom 9. ročníku bol
priam
profesionálnym
výstupom.
Rovesnícke vyučovanie je iste
osobitou skúsenosťou i pre žiakov,
súčasných
i bývalých,
tentokrát
predovšetkým pre Joža, ktorý sa tak
na chvíľu ocitol v opačnej pozícii, i
pre nás, keď je zaujímavé vidieť, ako
sa mení vystupovanie žiaka, ako sa
posúva k zodpovednosti a primeranej vážnosti, keď stojí na druhej
strane. Jožo, vďaka a všetko dobré v ďalšom štúdiu i živote.
B. Boboková

Znovu Dyňový Kubo
Kedy?
14.9.2007 (piatok)
Kde?
Na drienovskom amfiteátri
Čo?
Vyrezať Kuba s fantáziou
Za čo?
Za odmenu! Sladkú aj inú!
O koľkej?
o 17:00
Hladní?
Nie! „Budze chleba zo šmaľcom, cibuľu a tejom!“
Stačí prísť s náradím, nápadom a samozrejme s vyčistenou dyňou.
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