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Príprava detí na školu

Bavíme sa s občasníkom

Drienovský „opernbál“ s nádychom SUPERSTAR
Po ôsmy krát poslúžili parkety v našej telocvični tanečným párom na bále
s prívlastkom „Valentínsky“. Po roku sa opäť stretli známe partie ľudí,
ktorí majú radi príjemnú zábavu, kde alkohol slúži ozaj iba na uvoľnenie
príjemných emócií, kde mužské oko môže bez zábran spočinúť na
kráskach, ktoré sa nehrdia plastickými „vylepšeniami“, kde dámy môžu
dostať od partnera kvietok aj mimo narodenín, či menín, kde v tanečnom
rozlete neprekáža malý tanečný parket a živá hudba nedovolí tanec len
tak odflákať, kde si môžu byť istí, že svojou korunkou prispejú na dobrú
vec – školské zariadenia v obci. Tohto roku nám do tanca hrala kapela
TRITON z Malej Idy so svojou speváčkou Lenkou Kvakovou (cítite ten
nádych SUPERSTAR?), v predtančení nám predviedol správne držanie
tela a kmitanie nôžkami Mišo Gimerský so svojimi priateľmi z tanečného
klubu v Košiciach. Sponzorskými cenami prispeli: JOSAMA – J. Sabol,
ROTKIV – p. Kušnirík, manželia Podolákovci, OcÚ, TMT – T. Horvát,
Tvoja doba – p. Cvik, ELDAN – p. Dancák, Ronex – p. Ivan, Stavebniny –
p. Čitbajová a p. Straka, Zubná technika – p. Tomková, Kníhkupectvo – p.
Vašo, p. Guľáš, p. Jurek, MK Servis – p. Korem M., p. Bardák, p.
Janičová, p. Kakalecová, NASARIA – p. J. Korem, PD Drienov – p. Leško,
cukráreň – p. Kolesárová, riaditeľka ZŠ Drienov. O večeru sa postaral pán
Jozef Jurek s pomocníčkami z Klubu dôchodcov, v bufete vypomohla pani
A. Demeková, plesajúcich obslúžili M. Dancáková, M. Mihoková, S. Jurek
a D. Očenáš. Do základnej školy poputuje 10 000 Sk, do materskej školy 2000 Sk a do školskej jedálne 1000 Sk.

Európsky sociálny fond

PROJEKT UoZ - Aktivácia nezamestnaných
V roku 2005 a 2006 sa obecný úrad ako jediný
v obci zapojil do aktivačného projektu
organizovaného Európskym sociálnym fondom
pre nezamestnaných občanov, odkázaných na
dávku v hmotnej núdzi. Obecný úrad uzatvoril
v rámci projektu s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Prešove /ÚPSVR/ dohodu, že
na aktivačné práce v obci zamestná 77 až 81
občanov. Škoda, že takto neurobili aj iné zo
zákona oprávnené organizácie, združenia
alebo podnikatelia v obci.
Podľa zákona č. 5/2004 je hlavným cieľom
projektu podpora udržiavania pracovných
návykov
uchádzačov
o zamestnanie
s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných
a nezamestnaných
v hmotnej
núdzi.
V žiadnom prípade neide o akúsi formu

podpory
či
dávok.
Osoby
zapojené
v aktivačnom projekte sú povinné odpracovať
najmenej 40 hodín v mesiaci, za čo im ÚPSVR
vyplatí finančnú odmenu 1700 Sk za mesiac.
Tieto odmeny teda nevypláca obec a nie sú
hradené z rozpočtu obce. Obec je oprávnená
žiadať ÚPSVR o preplatenie presne určených
oprávnených nákladov za uplynulý mesiac.
Medzi ne patrí aj preplatenie miezd a odvodov
koordinátorom, materiálu, pracovného náradia
a iné. Druh a rozsah prác, ktoré uchádzači
o zamestnanie zaradení do aktivačnej činnosti
budú vykonávať, určuje obecný úrad. Do
aktivačnej činnosti je možné zaradiť len taký
počet uchádzačov o zamestnanie, ktorý
ÚPSVR na určitý čas potvrdí v dohode s obcou
a pre ktorých má obec prácu. Teraz je to pre

81 občanov na dobu od 10. januára 2006 do
30. apríla 2006. Pri ich výbere a zaradení
okrem toho, aké aktivačné práce budú
vykonávané, sa prihliada aj na to, či sa
uchádzač nachádza v hmotnej núdzi a chce si
dávku v hmotnej núdzi zvýšiť poberaním
aktivačného
príspevku
vykonávaním
aktivačných prác v obci za daných podmienok.
Výber organizátora projektu a možnosť sa
uchádzať o zaradenie do aktivačnej činnosti
v mieste bydliska alebo mimo neho je na
rozhodnutí občana. V našej obci je dosť práce
pre uchádzačov o zamestnanie, preto verím,
že
pri
súčasnej
vysokej
miere
nezamestnanosti
ÚPSVR
rozhodne
o pokračovaní aktivačnej činnosti aj po apríli
2006.
Ján Štefaňák, starosta obce

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 47, zapísané v roku 1935
Studne Vodovodu v obci niet, ani nebolo. Bezmala pri každom dome
majú studňu, ktoré sú od 2 – 18 m hlboké. Pre studne občania mali
veľké spory. Gajdoš a Jurkovo majú studne v záhradách u nás nazvané
„četerne“ z ktorých voda vyteká, obyčajne ako vyviera z horských
prameňov a tečie patôčkom.
Poľovný revír Poľovný revír máme trojaký obecný, urbarský a grofský.
Grofský revír užíva Dr. Aranyossy riaditeľ veľkostatku. Obecný
a urbarsky sa dáva do prenajmu. Do r 1934 poľovný revír obce urbáru
mal v árende prenájmu Dr. Aranyossy. Po ňom držiteľom je miestny
občan a hajník Michal Havrila, ktorému obec dala do úžitku za plat
hájnika, za spoločníka si pribral p. stat. Schvarcza.
Divá zver Z divej zvere sú v chotári obce tieto: zajac, liška, diviak, srna,
vyskytne sa divá mačka a niekedy pritulá sa i jeleň. Lišky boly

rozmnožené najmä pred válkou a r. 1918., kedy sa už ani veľmi nebály
človeka a odvažovaly sa za hydinou do dediny. Dnes je ich pomerne
málo, udajne „riňová nemoc“ ich vykantrila. Honba na divú zver začína
sa ráno cez nedele. V hore ozýva sa hluk, škrek, ktorý zapričinia
miestni občania, ktorí sú na honbu povolaní. Lovecká spoločnosť
pozostáva z 5 – 8 členov. Cez jednu takuto honbu vystrieľajú od 30 –
80 zajacov, 2 – 5 lišiek, 2 – 4 diviakov, srny šetria, nestrieľajú.
Zastrelená korisť je expedovaná do Košíc.
Nočná stráž Nočnú stráž vykonávajú v obci takzvaní „noční vartáši“.
Obecnými vartašmi boli títo občania. Hajduk, Mazák, Andrej Hudačko,
Ján Semančo, terajším je Jozef Hudačko. Po válke počas žatvy stražili
polia i občania, lebo krádeže boly na dennom poriadku.
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Fašiangy - čas zakáľačiek Spoločenská kronika
Môj brat Cyril bol fachman na zakáľačky. Čo mi pamäť slúži, prešli mu rukami
desiatky prasiat. Vždy bez problémov. Až sa raz na Nižnom konci stala táto
príhoda:
„Ciril, dal bi ši mňe šekeru? Ňiška chcem ja zabic našu šviňu.“ Znace, to aňi nebula
veľka šviňa. Brat na mňe figľarski, jak ľem von znal, kuknul a hutori: „Ti a zabic
šviňu?“ Ja som aľe ňepopuščel zo svojeho a teľo som žobroňel, aš mi totu šekeru
podal: „Tu maš, aľe daj pozor, mušiš ju uderic po hlave! Rozumel ši?“ „Dobre, ta
uderim.“ Brat podal šviňi zarno. Ket še zohnula, ja uderel! Aľe ňe po čoľe, aľe ľem
po uchu. Šviňu to zaboľelo, aľe neomračelo. Ľudze, aňi zme še ňenazdaľi a šviňa
s kvikom viskočela z chľivka a vnohi poza humno do zahradi. Brat še rozzurel
a namesto žebi za šviňu, ta začal na mňe kričic a ľem bic a bic. Ja ňečekal
a vnohi. Von za mnu. Na hurhaj višľi rodiče z prikľeta a upokojeľi brata. Ňemušim
povedac, že i tak še mi daskeľo buchnatoch ušlo. Nakoňec zabijačka dopadla jak
furt. Šviňu sme zahnaľi do chľivka, ukľudňeľi ju, ja jej podal zarno a brat svojim
osvečenim sposobom ju ušmercel, opaľel, porozbiral, poporciroval. Narobel kolbasi
a hurki jak ľem von znal a odrazu bul pokoj a radosc v dome i s tej zabijački. Joj,
dobre še to teras hutori, aľe keľo ja še mušel nasluchac o tej mojej „šikovnosci“.
Druhá, a to skutočne vážna príhoda sa prihodila v našom rodnom Drienove.
Starším občanom bude ešte pamäť slúžiť. Vedia, že počas druhej svetovej vojny si
ľudia robili kryty. Po pivniciach, po stodolách. Našli sa aj takí, ktorí si úkryt zhotovili,
neurazte sa, z hnoja. Áno, nesmiete zabúdať, že išlo o životy! Nemci brali chlapov
na práce a potom, ľudia sa báli aj náletov, či už z jednej, alebo druhej strany. Len
na osvieženie - ešte žije pamätník Imrich Čarnogurský – ako na nás spustilo
streľbu jedno lietadlo, keď sme sa korčuľovali na lúke Halaštov... A tak vo
viacerých dvoroch existovali aj takéto úkryty. Slamnastý hnoj bol ako stvorený na
dobrý úkryt. Tam Nemci nehľadali. Ani ich nenapadlo tam hľadať. A veru nenapadlo
ani jedného mäsiara a nemenovanú rodinu! Tam došlo k záhadnému zmiznutiu
ošípanej počas zakáľačky. Sú viaceré spôsoby zabitia zvieraťa – aj nožom pod
lopatku, či inak. Dosť na tom, že keď ju mäsiar zaklal, gazda ho pozval na pohárik
do kuchyne. Ako dobre vieme, pri jednom neostalo. Keď vyšli z kuchyne a chceli
prasa opáliť, ostali ako obarení. Po ošípanej akoby sa bola zem prepadla.
A skutočne sa aj prepadla. Ošípaná preč, gazda bez slaniny. A až v jari, keď
vyvážali hnoj na roľu zistili, čo sa v ten nešťastný deň prihodilo. Naša svinka
nebola usmrtená. Keď ostala sama, postavila sa na nohy a ešte sa v tej bolesti
dokázala zahrabať do hnoja. Ten bol vedľa bunkra a ani jedného z aktérov
nenapadlo hľadať ju práve tam.
Nuž, aj takéto prekvapenia dokáže priniesť život. Veľa zaujímavých príhod dokáže
život zosnovať, ale takúto? No, neviem, či sa niekde zopakovala.
Juraj Murajda

Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života

Zdalo by sa, že ťažiť z iných spôsobom, ktorý sa volá vydieranie, si vyžaduje veľké
znalosti psychiky a značné životné skúsenosti. Opak je pravda. Každé malé dieťa
vie týmto spôsobom donútiť svojho rodiča porušiť všetky výchovné zásady.
Malá Danka sa nevie vmestiť v čakárni u lekára do kože. Behá a vykrikuje,
provokuje ostatné deti. Viete, ako to je. Spočiatku sa to zdá od dieťaťa milé, ale
keď to trvá dlho, začne to ísť všetkým na nervy. Mamka ju preto karhá, tíši, ale keď
nič nepomáha, tak ju lapí a pevne drží na kolenách. To samozrejme malej
všetečnici nevyhovuje: „ Pusť ma, púúsť!“ „Nepustím, lebo ma neposlúchaš.“
A malá zasa: „Púúsť ma, púúsť! Ja chcem behať!“ Ale mamka tvrdohlavo:
„Nepustím, neposlúchaš ma, vyrušuješ.“ Vtom Danka dostane výborný nápad
a šepká mamke: „Mama, pusť ma, lebo zahveším...“ a pozrie mamke smelo do
očí. Mamka spozornie, zaváha, ale to už ju Danka má na lopatkách a čoraz
silnejším hlasom si zabezpečuje uvoľnenie mamkinho zovretia: „Ozaj zahveším –
do piii...“ Nemusí ani dokončiť „hvešenie“, mamka ju púšťa na zem celá červená
od zlosti, zahanbenia a bezmocnosti. Ako rýchlo malá vydieračka prišla na to, že to
zakázané slovíčko jej mamka pred ľuďmi nedovolí dopovedať.

V týchto dňoch k okrúhlym jubileám gratulujeme a veľa
zdravia a životnej sily želáme týmto občanom:
60 rokov
22.03.
Jozef Demek
Košická 4
70 rokov
02.01.
Aurélia Ivanecká
Kvetná 40
12.01.
Ján Fecko
Košická 3
17.01.
Helena Suchovičová
Žižkova 88
09.03.
Alžbeta Matejová
Kvetná 20
13.03.
Jozef Straka
Jarková 3
80 rokov
09.01.
Mária Bíla
Jarková 21
Novonarodení Drienovčania:
Vítame Vás a prajeme Vám šťastný život.
10.01.
Simona Čontofalská
Kvetná 13
26.01.
Karin Cviková
Mierová 6
Navždy sme sa rozlúčili:
25.01.
Ján Šustrík
26.01.
Žofia Fogarašová
10.02.
Veronika Jurková
12.02.
Mária Sýkorová
13.02.
Ema Pohlotková

Záhradná 66
Májová 24
Jarková 24
Mierová 8
Pod Dvorom 11

66-ročný
74-ročná
85-ročná
70-ročná
67-ročná

Kde ohlásiť poruchu na elektrickej prípojke?

Poruchu v dodávke elektrického prúdu do domu, ktorá nie
je za meraním odberu v dome, t.j. elektrickými hodinami,
ani v poistkách v poistkovej skrinke na dome, treba ohlásiť
na linke operátora VSE – Východoslovenská energetika,
a.s., Košice, č.t. 0850 123 333.

Bavíme sa s občasníkom
„Pán doktor, niektorí lekári
predpíšu lieky napríklad na
zápal pľúc a pacient potom
zomrie na niečo celkom iné.
To sa vám nemôže stať,
však nie, pán doktor?“
„Nemajte obavy. Keď vám ja
predpíšem lieky na zápal
pľúc, tak zomriete na zápal
pľúc!“
Dedinský lekár je vášnivým
poľovníkom.
Raz
po
poľovačke sa ho manželka
pýta: „Tak čo, mal si dnes
úspech?“
„Ja som spokojný. Dva
zajace, jedna srna a štyria
noví pacienti!“
Doktor na gynekologickom
oddelení v nemocnici má
vizitu. Vojde do jednej izby
a pýta sa prvej pacientky:
Tak mamička, kedy to

čakáte?“
„Dvadsiateho.“
odpovedá mamička. „A vy?“
pýta sa druhej. „Ja tiež
dvadsiateho.“ „A čo vy,“ pýta
sa tretej, „ snáď nie tiež
dvadsiateho?“ „Nie, prosím,
ja som na tom školení vtedy
nebola.“
Doktor pacientovi: „Vidíte tú
malú bodku na snímke
vašich pľúc?“ „Áno, vidím.
Takže to so mnou nebude
také zlé?“ „Ako sa to
vezme. To je jediné zdravé
miesto na vašom tele.“
Psychiater
prevádza
inšpekciu z ministerstva po
nemocnici.: „Toto je izba pre
automobilových
bláznov.“
„Ale, veď tu nik nie je!“
„Omyl, všetci sú pod
posteľami a opravujú.“

Reklama
ÉlanVital, s.r.o. – Urologická ambulancia, MUDr. Peter Ščerbák, t.č. 055/633 4511, klapka 130
Košice, Poliklinika Sever, Komenského 37/A, 4. poschodie
Ordinačné hodiny: pondelok 8.00 – 14.00, utorok 9.00 – 15.00, streda 15.00 - 18.00, štvrtok 8.00 – 14.00, piatok 8.00 – 13.00
Kompletné vyšetrenie a liečba ochorení obličiek, močovodov, moč.
mechúra, moč. rúry, penisu, semenníkov, nadsemenníkov a prostaty.
Základné urologické vyšetrenia a liečby detských pacientov.
Preventívne urologické vyšetrenia.
Predoperačné urologické vyšetrenia (pred chirurg. alebo gynekolog.
operáciami).
Ponuka jednotlivých vyšetrení: chemické vyšetrenie moču a moč.

sedimentu, mikrobiolog. vyšetrenia, vyšetrenia prostatického špecif.
antigénu (PSA), ultrazvukové vyš. (USG) obličiek, nadobličiek, moč.
mechúra, semenníkov, nadsemenníkov a prostaty moderným
prístrojom ESAOTE MyLab 15, ambulantné cystoskopické vyšetrenie
ženy aj muža pomocou flexibilného cystoskopu OLYMPUS CYF-51,
biopsie prostaty a moč. mechúra.
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PRÍPRAVA DETÍ NA ŠKOLU
Rodina je prvým prostredím , v ktorom dieťa žije od narodenia.
Najdôležitejšou úlohou rodiny je zabezpečiť dieťaťu pocit istoty,
bezpečnosť a citovú oporu v nových a ťažkých situáciách. Je veľmi
potrebné, a dnešná doba to priam vyžaduje, aby sa výchova
uskutočňovala nielen v rodine, ale aj v štátnych či súkromných
výchovných zariadeniach, ktoré sú plne profesionalizované.
Materská škola uskutočňuje svoje zámery premyslenou, cieľavedomou
organizáciou výchovnej práce, ktorej ťažiskom sú výchovné prostriedky,
výchovný obsah. Materská škola v rámci svojho každodenného
programu ponúka a umožňuje dieťaťu mnohoraké aktivity, ktoré
pokrývajú základné druhy ľudskej činnosti – hru, učenie i prácu. V
predškolskom veku nie je pre dieťa dôležitejšia činnosť než hra. Hra je
jeho prirodzenou potrebou, prameňom spokojnosti a radosti. Je aj
medzinárodne uznávaným právom dieťaťa, zakotveným v deklarácii
detských práv. Tam kde niet hry, niet ani radosti. Neuspokojená potreba
hrať sa vyvoláva nežiaduce formy správania, neurotické prejavy,
agresivitu. Nič nepodnecuje celkové rozvojové možnosti dieťaťa
natoľko, ako hra. V nej dieťa premýšľa, pozoruje, prežíva, rieši
problémy, komentuje, vyjadruje sa, naplno uplatňuje svoju fantáziu,
podriaďuje sa hrovým pravidlám, komunikuje s partnermi. Život
v detskom kolektíve je dobrým predpokladom pre celkový harmonický
rozvoj dieťaťa, pretože o jeho telesný a duševný rozvoj sa starajú
odborne kvalifikované učiteľky. Treba spomenúť, že absencia materskej
školy môže spôsobiť problémy pri zaškoľovaní dieťaťa a sťažiť jeho
adaptáciu na školu. Vieme, že deti prichádzajúce z materských škôl sú
lepšie pripravené na zvládnutie základných školských zručností, na
osvojenie si základov čítania, písania a počítania a sú aj citovo
a sociálne vyspelejšie. Význam materskej školy a jej výchovno –
vzdelávacej funkcie treba podporiť, pretože pripravuje deti na vstup do
školy a je kvalifikovaným doplnkom rodinnej výchovy. Nové školské
prostredie a nová organizácia dňa kladie na dieťa požiadavky, s ktorými
sa musí vyrovnať. Musí zvládnuť novú životnú úlohu- stať sa žiakom.
Zvládne ju? Otázka, na ktorú hľadajú odpoveď viacerí, najmä však
rodičia, ale aj pedagógovia, psychológovia, pediatri. Aby dieťa bolo
schopné plniť požiadavky školy, musí byť na ne pripravené. Prvý ročník
základnej školy predpokladá istú vývinovú úroveň u každého
začínajúceho školáka. Ak je rozpor medzi požiadavkami, ktoré na dieťa
kladie škola a jeho vývinovou úrovňou, dochádza k ťažkostiam v jeho
vzdelávaní. Dieťa nestačí nasadenému tempu, to ho deprimuje, stráca

záujem o učenie, zlyháva a často potom odmieta chodiť do školy.
Včasná diagnostika pomáha vyhnúť sa podobným problémom. Na
posudzovanie úrovne vývinu dieťaťa pri vstupe do školy sa používajú
testy školskej zrelosti.
Dieťa, ktoré je pripravené plniť školskú dochádzku by malo spĺňať určité
kritéria školskej pripravenosti:
A.
B.
C.

oblasť kognitívna- vnímanie, predstavivosť, pozornosť,
pamäť, myslenie
oblasť emocionálno - sociálna – prijatie novej úlohy školáka,
schopnosť rešpektovať školské normy správania, spôsob
komunikácie s učiteľom a spolužiakmi
pracovná -. dieťa by malo prevziať nielen pracovné úlohy, ale
tiež pri nich určitú dobu zotrvať

Ak má rodič pochybnosti, či jeho dieťa ako budúci prvák zvládne školu,
mal by sa obrátiť na psychológa, ktorý ho otestuje. Ak ešte nenastal
jeho čas, môže navrhnúť odklad školskej dochádzky. Upozornenie
psychológa, že váš predškolák nie je zrelý, neznamená, že je nešikovný
alebo málo inteligentný, iba potrebuje viac času.
MALI BY STE VEDIEŤ:
A.

O odklad požiadajte riaditeľa školy, kam musíte dieťa po
dovŕšení 6. veku zapísať. Škola vám vydá doklad pre
materskú školu, aby mu podržali miesto.

B.

O odklad môžete požiadať aj z vlastnej iniciatívy, bez
predchádzajúceho pohovoru u psychológa.

Keď dieťa necháte o rok dlhšie medzi deťmi v materskej škole, nič
sa nestane, keď ho však dáte do školy skôr, ako na to dozrel,
ovplyvní to jeho celý život.
Je v záujme detí, rodiny i materskej školy čo najviac uľahčiť deťom
prvé kontakty so ZŠ a poskytnúť im čas na nenásilný prechod od
bezstarostného života plného hier a radosti k zodpovednému
plneniu každodenných školských povinnosti.
Použitá literatúra: Odborný pedag. časopis: Predškolská výchova
Riaditeľka MŠ Anna Hnatová

Ján Fecko oslávil životné jubileum 70 rokov
Dňa 12. januára 2006 oslávil sedemdesiate narodeniny pán Ján Fecko,
predseda šachového oddielu. Ako aktívny šachista, pre túto ušľachtilú
hru vykonal zaslúžilú prácu. Neoceniteľnú zásluhu ma tom, že šachu sa
v obci venujú aj mladí ľudia. Šachový oddiel robí dobre meno obci aj

vďaka nášmu jubilantovi. Ku krásnemu životnému jubileu, veľa
trpezlivosti a dobrých výsledkov, spokojnosť v rodine Vám praje obecný
úrad, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia
šachového oddielu a všetci priaznivci šachu.

Inzercia
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. Bezplatné poradenstvo z oblasti PC.
Kovomat Drienov, kpt. Nálepku 10,
tel. 0908 084 383
www.kovomat.drienov.sk
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Okienko do histórie Drienova

PRVÝ SLOVENSKÝ BENEDIKTÍN V AMERIKE BOL Z DRIENOVSKEJ FARNOSTI
Pochádzal, ako o tom svedčia mnohé písomné dokumenty, ale hlavne,
ako o tom píše vo svojej publikácii prof. František Hrušovský, vynikajúci
historik, autor prvej učebnice dejepisu Slovenska, z našej drienovskej
farnosti.
Predtým, než pristúpim k podstate veci, chcem poznamenať, že život
slovenských prisťahovalcov v USA sa rozvíjal v nepredstaviteľne
ťažkých podmienkach, zvlášť na konci 19. storočia. Bieda
a národnostný útlak, ktorý tu zaviedli Maďari, našim vysťahovalcom
zobral istotu a aj národné cítenie. Najväčšou ťažkosťou bolo, že nemali
svojich slovenských kňazov, tým boli vo veľkom americkom svete
stratení. Nemali svoje strediská, ktoré vznikali spravidla okolo farností
s kostolom a školou. A tak už koncom 19. storočia uvažujú naši krajania
o potrebe slovenských škôl a reholí. Hlavná potreba bola, aby tieto
centrá viedli slovenskí absolventi a to chcelo čas a peniaze.
Na benediktínskom kolégiu sv. Vincenta v Latrobe /Pensylvánia/
študovalo v tej dobe niekoľko mládencov, a tak sa tam začalo študovať
aj po slovensky. V roku 1903 prišli do tohto kolégia ďalší štyria
slovenskí mládenci, medzi nimi aj Ján Vaniščák, ktorý sa narodil 24.
júla 1884 v Lemešanoch. Odišiel z kraja ako 16ročný chlapec. Usadil sa
v Johnstowne. Z rodného kraja nepriniesol so sebou ani vzdelanie a ani
slovenské povedomie, ani skúsenosti, nevynikal vzrastom, ani telesnou
silou. No mladý Ján vynikal vrúcnou zbožnosťou a veľkou túžbou slúžiť
Bohu. Chcel všemožne nadobudnúť vzdelanie, aké potreboval pre
duchovné povolanie. Tejto myšlienke sa oddal celý. V slovenských
spolkoch sa stal uvedomelým Slovákom a toto povedomie šíril aj medzi
študentmi.
Počas štúdia v kolégiu sv. Prokopa rástlo nové pokolenie amerikánov
slovenského pôvodu a vodcom tohto pokolenia za ten čas bol Ján
Vaniščák. On však netúžil po vodcovskej úlohe. Po skončení štúdia na
vyššej škole a na kolégiu vstúpil do rehole benediktínov a prijal rehoľné
meno Gregor. V r. 1908 odišiel do kláštora sv. Jána Krstiteľa
v Cillegawille, kde v r. 1912 zložil slávnostné sľuby. Už ako klerik
vyučoval slovenčinu, slov. literatúru a dejepis. Svojim nadšením budil
u mládeže záujem o slovenský život a dvíhal národné povedomie. Tu sa
prejavila sila jeho povahy.
6. júna 1914, po skončení teológie, bol ako 30ročný vysvätený za
kňaza. Kňazské účinkovanie začal ako kaplán na slovenskej osade
v Chicagu. O rok neskôr sa tam stal farárom a pôsobil tam 28 rokov. Po
celú túto dobu vstupoval do verejného života Slovákov v Chicagu, ktoré
sa stalo najväčším strediskom a zároveň najväčším slovenským
mestom na svete /žilo tam 200 000 Slovákov/. V jeho duši však
dozrieva myšlienka založiť samostatný slovenský benediktínsky kláštor,
ktorý by Slovákov zjednocoval, vzdelával a pomáhal uvedomovať ich

U nás netreba ani
vtáčiu chrípku

Občania obce Drienov (aspoň
tí, ktorí majú záujem o živú
prírodu)
nám
počas
uplynulých chladných týždňov
signalizovali,
že
nezodpovední
mládežníci,
vlastniaci strelné zbrane,
strieľajú všetko, čo má krídla.
Namiesto
prikrmovania
a pomoci
vyhladovaným
tvorom, strieľali vyhladované
vtáctvo
po
záhradách
a blízkom okolí. Smutné, ale
pravdivé. Konštatujeme to
každý rok a pokiaľ ich
neprichytíme a neusvedčíme,
bude sa to opakovať aj o rok.
Ak bude ešte čo. Ide totiž
vtáčia chrípka a tým sa bude
dať „ospravedlniť“ všetko. Ak
nepomôžete,
aspoň
nestrieľajte.
Znepokojený šéfredaktor

národne. Zvlášť aj preto, že Česi už takýto kláštor mali.
Založil družinu siedmych odvážlivcov, ktorí za tuto myšlienku boli
pripravení priniesť každú obetu. Títo priekopníci pod vedením rev.
Gregora
Vaniščáka
začali
budovať
základy
slovenského
benediktínskeho kláštora za prekonávania nepredstaviteľných ťažkostí.
Rev. Vaniščák už v predstihu pripravoval pre budúci kláštor slovenských
benediktínov za pomoci ostatných slovenských kňazov. Od začiatku
vedeli, že najlepšie miesto pre kláštor je v Clevelande, kde už bolo 7
slovenských farností a vďaka rev. Furdekovi tam prúdil čulý slovenský
život. Veľmi veci pomohol aj nový biskup Jozef Schrembs /pôvodom
z Bavorska/, ktorý si myšlienku slovenského kláštora osvojil
a všestranne podporil. Na schôdzi slov. kňazov 21. januára 1922
oznámil, že farnosť sv. Andreja – Svorada odovzdáva slovenským
benediktínom. Prví slovenskí benediktíni sa nedali odradiť prekážkami,
mali vieru, preto aj odvahu a vytrvalosť. Farnosť sv. Andreja – Svorada
za pomoci rev. Furdeka v r. 1908 už mala svoj kostol, pri ňom postavili
školu aj faru a začali so stavbou nového kostola a kláštora. Tak
konečne v roku 1927 začal fungovať kompletný kláštor aj vyššia škola,
kde mohli prichádzať slovenskí študenti. Na jeseň r. 1929 sa otvára už
tretí ročník vyššej školy. Počet študentov bol 142. Konečne v r. 1928 sa
mohol rev. Vaniščák, ktorý z Chicaga celý proces riadil, presunúť do
Clevelandu a prevziať správu osady sv. Andreja – Svorada. Kláštor
dosiahol taký rozvoj, že sa mohol stať nezávislým priorátom. Podali
žiadosť a Svätá stolica v Ríme jej vyhovela 12. augusta 1929
s nariadením, aby si zvolili svojho kanonického priora.. 3. októbra 1929
bol zvolený za prvého priora samostatného slovenského kláštora rev.
Gregor Vaniščák, prvý slovenský benediktín.
Bola to udalosť, ktorá vyvolala radosť v celej slovenskej Amerike. Pod
jeho vedením kláštor prosperoval tak dobre, že Svätá stolica v r. 1934
doterajší priorát povýšila na opátstvo. Radosť bola tým väčšia, že na
Slovensku všetky benediktínske opátstva zanikli už pred 400 rokmi.
A tak vďaka silnej viere, ktorú na našom území zanechali, mohlo po
400 rokoch vďaka našim emigrantom vzniknúť v Amerike nové
slovenské opátstvo.
Neviem, či táto radosť prešla aj na naše Slovensko a do našej farnosti.
Nevieme, kto z našich farníkov o tejto udalosti vedel. Ale v živote sa dá
všetko napraviť. Pripomeňme si týmto článkom udalosť po 77 rokoch
preto, aby sme na ňu nezabudli, boli hrdí na svojho krajana, vzdali mu
úctu a vďaku za dielo, ktoré svojou veľkosťou prekročilo hranice našej
vlasti. Nezahynie človek, ani jeho dielo, pokiaľ naňho budú ľudia
s úctou spomínať.
Článok zo zahraničnej literatúry pripravil PhDr. Jozef Mižák,
predseda Matice slovenskej v Košiciach

Inzercia

Značkové používané počítače so zárukou za vynikajúcu cenu
Počítače značiek Dell, Siemens, Compaq, HP, IBM
po cca dvojročnom leasingu so zárukou 12 mesiacov
v cenách za zostavy, napr.:
Pentium II 400 MHz, 128 MB RAM, 6,4 GB HDD,
FDD, CD-Rom, zvuková karta, sieťová karta, on board
grafika za 2 490 Sk s DPH

Pri servisných zásahoch dlhších ako 14 dní
zapožičiame náhradný počítač.
Kovomat Drienov, kpt. Nálepku 10,
tel. 0908 084 383
kovomat@drienov.sk
www.kovomat.drienov.sk

Pentium III 866 MHz, 256 MB RAM, 15 GB HDD,
FDD, CD-Rom, zvuk, sieť, on board grafika za 5 290
Sk s DPH
Monitory 17“ už od 2 310 Sk s DPH
Monitory 19“ už od 3 820 Sk s DPH
Monitory 21“ už od 4 450 Sk s DPH
Toto je len zlomok zo sortimentu. K dispozícii je široký
výber konfigurácií.
Ďalej ponúkame počítače Pentium 4, laserové
tlačiarne, notebooky Pentium III od 13 750 Sk s DPH,
notebooky Pentium 4, lacno používané značkové
grafické a zvukové karty.
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dramatizácie a rozprávky starších i najstarších starších či hudobnotanečné pásmo nežných vločiek a elegantné i moderné tanečné
prezentácie i sólové vystúpenie možno budúcej speváckej hviezdy, to
všetko boli tohtoročné Vianoce.
Napriek hektike v období príprav sme opäť raz mohli prežiť spoločný
úžasný večer.
Mgr. P. Mirdalová

Prvácka imatrikulácia

Na Vianoce sme už pomaly i zabudli, predsa len, keďže sme sa na
stránkach Občasníka odvtedy nestretli, radi by čitateľom priblížili náš
už tradičný Vianočný koncert a predajnú výstavu, na príprave ktorých

A už sú naši! Kto? Predsa naši prváci!
Zábavno-súťažné imatrikulačné dopoludnie sa nieslo v slávnostnom
duchu. Všetci žiaci školy sa v tento „veľký prvácky“ deň stretli

sa podieľali všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy,
ŠKD i ŠJ a pod ich vedením i žiaci školy. Týždne príprav sa zdá
nevyšli nazmar a výsledok
sa odzrkadlil na kvalite programu

i umelecko-úžitkových predmetov výstavy. Prítomní hostia, rodičia
i príbuzní, bývalí žiaci, známi i neznámi (a veru ich tohto roku bolo
opäť neúrekom, pomaly sa nezmestíme ani do priestoru telocvične,

v telocvični školy, kde boli svedkami pasovania tohtoročných prvákov
za riadnych žiakov ZŠ v Drienove. Po prechode cez balónovú bránu,
ktorou ich prijímali najstarší žiaci školy – deviataci, im triedne učiteľky
pripli pamätnú stužku a pani zástupkyňa ich veľkým dreveným
pravítkom pasovala za skutočných členov početnej rodiny
drienovských školákov. Záver imatrikulácie patril rôznym zábavným
a súťažným hrám a aktivitám, ktoré priniesli smiech i oddych v rušnom
živote školských povinností.
Mgr. Z. Remetová

Nezabúdame
17. február sa niesol v škole v znamení oslobodenia obce Drienov. Pri
tejto príležitosti sa v telocvični našej školy konala verejná strelecká
súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky Slávia a ISSF. Pekné podujatie
sme pripravili i na podnet p. I. Vargu, dlhoročného streleckého
nadšenca, v spolupráci miestnym streleckým klubom i OcÚ. Na súťaži
sa zúčastnilo 30 žiačok a žiakov z piatich škôl prešovského okresu.
Zopár pekných umiestnení sa podarilo ukoristiť i našim žiakom. Veľmi
pekné umiestnenia získali naši chlapci:

taká návštevnosť nás naozaj teší) mohli spolu s nami zažiť atmosféru
vianočných kolied a vinšov, rozprávkových príbehov, tanečných
i speváckych vystúpení a všeličoho iného. Všetkých privítalo vkusne
a útulne vyzdobené a vysvietené prostredie, ktorému výrazne
dominovalo pódium, ktoré spolu s kvalitným ozvučením v spolupráci
s hudobníkmi rómskej hudobnej skupiny prispelo k nerušenému
zážitku. Spontánnosť a bezprostrednosť malých i menších, príbehy,

Daniel Dancák, 9. ročník - 1. miesto v oboch kategóriách;
Kristián Očenáš, 7. ročník - 2. miesto v oboch kategóriách;
Jakub Pištej, 9. ročník - 3. miesto v kategórii Slávia
V rovnakej kategórii žiačok vystrieľala Veronika Fogarašová, 8. ročník
pekné 4. miesto a Laura Demeková, 5. ročník 5. miesto. Víťazi boli
odmenení diplomom a vecnou cenou. Srdečne blahoželáme a veríme,
že o rok sa opäť stretneme.
Mgr. J. Baran
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Projekty v praxi

Medzitriedny futbal

Zdravo žiť, mlieko piť
V rámci projektu Zdravá škola sme v spolupráci s našou školskou
jedálňou pripravili a už aj do života uviedli MLIEČNY PROGRAM. Patríme tak
k málo školám, ktoré sa podujali myšlienku o podpore zdravia
a zdravého spôsobu života detí realizovať aj v praktickom živote.
V rámci programu majú naši žiaci možnosť vybrať si každý týždeň
počas štyroch dní z niekoľkých chutí „krabičkového“ mlieka. Po
prvotnom zisťovaní záujmu zo strany detí a vlastne i ich rodičov
a všetkých organizačných i legislatívnych prípravách sme vlastnú
aktivitu „spustili“ od februára tohto roku. Počet účastníkov programu sa
blíži k 25%, čo považujeme za skutočne pekný úspech. Vynaložené
úsilie sa v takýchto prípadoch premieňa na radosť z dobre vykonanej
práce.
Do programu majú možnosť vstúpiť aj ešte nezapojení žiaci,
prihlásiť sa treba u p. A. Sakalovej, vedúcej školskej jedálne.

Je utorok popoludní, vyučovanie dnes ubehlo akosi rýchlejšie, pretože
nás popoludní čakala medzitriedna akcia – futbal chlapcov a dievčat
medzi 5. a 6. ročníkom. Stretli sme sa v telocvični a už to išlo! Hralo
sa smrteľne vážne, víťazi boli všetci, ktorí si zahrali, zašportovali. Aby
sme ale povedali všetko, zvíťazili dievčatá zo 6. ročníka a chlapci
piataci.
tu

Environprojekt
V ostatnom občasníkovom čísle sme sľúbili výsledky prvého kola
školského zberu papiera v rámci súťaže škrečok Triedko, do ktorej
sme zapojili aj našu školu. Zbierajú učitelia, zbierajú žiaci. Najlepšie sa
umiestnili:
najlepší jednotlivci
1.
Miroslava Mruzová, 172 kg
2.
Ondrej Dudek, 160 kg
3.
Soňa Harvanová, 156 kg
najlepšie triedne kolektívy
1.
5. ročník
2.
4. ročník
3.
9.ročník
Víťazom blahoželáme a všetkým želáme veľa ďalších zberateľského
elánu v ďalšom jarnom kole, ktoré sa už nezadržateľne blíži.
Mgr. D. Krajňáková

Zápis prvákov
V dňoch 31. januára a 1. februára sa v našej škole uskutočnil zápis
detí do prvého ročníka v školskom roku 2006/2007. Na zápis sme sa
pravda chystali omnoho dlhšie, predzvesťou boli osobné pozvánky pre
budúcich prvákov.
Dvere školy sa v tieto dni ani nezatvárali. Prechádzali nimi deti plné
očakávania, radosti, ale i trémy a búchajúcich srdiečok. Kráčajúc po
pripravených stopách na školskej chodbe sa dostali až k dverám, za
ktorými už čakala ich budúca pani učiteľka. Mnohé deti ukázali svoju
šikovnosť v podobe kresieb, básničiek, pesničiek a riekaniek. Od pani
učiteľky zasa dostali pamätný list a drobné darčeky a sladkosti.
V budúcom školskom roku budú žiaci navštevovať dve prvé triedy: 1.
A a 1. B. Tešíme sa!
Mgr. H. Šeminská

Žiacky školský parlament opäť v akcii
Aby sme sa len neučili – nemučili, aby sme sa aj zabavili a pobavili,
tak sme si vymysleli veselé piatky: prvým z nich bol modrý deň, heslo
dňa: obleč sa do modrého. Nasledujúci piatok, aby to nebolo nudné,
sme sa „ošálili“, teda, presnejšie povedané, mali sme na sebe šály
i počas vyučovania. A čo bude nasledovať? Počkajte si, dočkáte sa.
Mgr. D. Krajňáková

Podpora
kultúry,
osobnosti

kultúrnosti,

rozvoja

Nielen chlebom či mliekom je človek živý. Mliečnym programom
podporujeme zdravé telo, projektom KULTÚRNYCH POKAZOV chceme
podporiť duševné zdravie, kultúrny rozmer rozvoja osobnosti žiaka.
Ministerstvo kultúry vytvorilo projekt, do ktorého sa môžu zapojiť aj
základné školy. Kultúrny poukaz predstavuje akúsi vstupenku na rôzne
kultúrne podujatia, napr. divadelné predstavenia, vstup do múzeí,
galérií, kín a pod. Poukaz má hodnotu 200,- Sk, ktoré môže využiť
každý žiak, ktorého škola sa do projektu zapojí. Je neprenosný,
vystavený na meno konkrétneho jednotlivca. Poukaz žiak v uvedenej
hodnote získava, neplatí zaň. Využiť ho môže do konca roka 2006.
Prehľad o kultúrnych inštitúciách, v ktorých môže byť poukaz použitý,
zverejní ministerstvo, inštitúcie budú označené logom.
Možnosť zapojiť sa do tohto projektu sme využili, naša škola je už
zaregistrovaná. Ostávajú finálne práce s prípravou poukazov a ich
distribúcia. Veríme, že zapojením do tohto projektu pomôžeme
sprístupniť našim žiakom kultúrne podujatia či predstavenia, ktoré sú
dnes často finančne nákladnejšie.
Mgr. B. Boboková

Deň zdravej výživy
V utorok 21. februára pripravili naše učiteľky prvého stupňa a pani
vychovávateľka výstavku zdravej výživy: ovocie, zeleninu, zdravé
cereálne výrobky, čaj, ... Počas desiatovej prestávky dostali deti
bylinkový čaj osladený medom a grahamové pečivo, ktoré sponzorsky
daroval p. Pataky. Ďakujeme. Naša škola zorganizovala toto podujatie
v rámci projektu Zdravá škola.
I.s.

Milí rodičia, vážení občania!
Prišiel čas, kedy môžeme rozhodnúť, ako budú využité naše peniaze, ktoré
sme poukázali v minulom roku štátu vo forme daní. O 2% z týchto už
zaplatených daní môže každý sám rozhodnúť, komu ich má štát
prostredníctvom daňových úradov vyplatiť. Aj Vy môžete rozhodnúť, využite
toto svoje právo. Rodičovské združenie pri našej škole je tiež prijímateľom 2%.
Veríme, že u Vás nájdeme porozumenie a Vy osobne, Vaša rodina, priatelia a
známi či Vaša firma pomôžu poukázaním 2% zaplatenej dane našim žiakom.
V prípade, že sa tak rozhodnete, vyplňte, prosím, spolu s Vašou mzdovou
účtovníčkou VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2%
ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY a POTVRDENIE
O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI. Uvedené tlačivá
tvoria prílohu Občasníka alebo si ich môžete vyzdvihnúť aj v našej škole. po ich
vyplnení vo Vašom zamestnaní ich doručte do našej školy. Doručenie na
príslušný daňový úrad a potvrdenie tlačív miestne príslušným daňovým úradom už zabezpečí naša škola, aby ste
s poukazovaním nemali zbytočné starosti. Ak Vám to lepšie vyhovuje, môžete odniesť tlačivá na daňový úrad aj sami. Údaje
o prijímateľovi sme už vyplnili: je to Rodičovské združenie pri základnej škole, sídlo: 082 04 Drienov, Nám. kpt. Nálepku
12, IČO: 17319617/898, právna forma: občianske združenie. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami,
a právnické osoby už majú VYHLÁSENIA priamo v tlačive daňového priznania, takže samostatné tlačivo VYHLÁSENIE
nepotrebujú, je potrebné len doplniť údaje o našom rodičovskom združení. Takto získané finančné prostriedky škola po dohode
s rodičovským združením využije pre potreby našich žiakov - Vašich detí.
ĎAKUJEME

