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Bavíme sa s občasníkom

Vianočný koncert ZUŠ

Hostia z Prešova, žiačky: P. Ďuranová, B. Vilčeková, A.
Ščerbáková, A. Svatová zahrali skladbu Boogie od J. Czernyho
pre štyri priečne flauty a klavír. Doprovádzala ich p. Marcinová.

16.12. 2005 budova bývalého kina ožila tónmi vianočného koncertu,
ktorý pre nás pripravili učitelia a žiaci ZUŠ.V úvode nám najmladší žiaci
zaspievali koledu, ktorú sprevádzala Silvia Fialková na keyboarde. Ďalej
sa nám predstavili: S. Kontrošová, Ľ. Sopková, L. Fialková, V. Kurucová,
L. Sabolová, M. Bucherová, M. Sabolová, D. Kakalecová, M. Marcin, S.
Gromošová, V. Valancová, M. Valancová, V. Matejová, M. Mruzová, J.
Matejová, D. Lichvárová, Ľ. Kostelníková, M. Kostelníková, S. Fialková,
M. Sopková, F. Krišš, N. Kuchárová, A. Sabolová, Š. Marcin, S.
Gomulecová, I. Gimerská, O. Orlovský, A. Sabolová, I. Matejová, D.
Ščepitová, M. Havrillová, K.Havrilla.
Naše pozvanie prijali aj hostia z Prešova, žiačky: P. Ďuranová, B.
Vilčeková, A. Ščerbáková, A. Svatová, ktoré nám zahrali skladbu Boogie
od J. Czernyho pre štyri priečne flauty a klavír. Ich výkon sa nám veľmi
páčil. V závere vystúpil Matúš Pavlík, študent druhého ročníka
Konzervatória v Košiciach, v podaní ktorého sme si vypočuli Uhorskú
rapsódiu od J. Brahmsa a Etudu Ges dur od F. Chopina. Jeho hru sme
ohodnotili dlhým potleskom.
Za príjemný večer, ktorý sme strávili pri pekných melódiách sa chceme
poďakovať účinkujúcim, pedagógom i všetkým, ktorí pomohli pri príprave
a organizácii. Tešíme sa na ďalšie koncerty a vystúpenia našich žiakov.
František Marcin

A sú tu opäť – Vianočné sviatky
VIANOCE - Málo slov je takých výnimočných,
ako sú Vianoce, po nemecky Weihnachten. Je
to totiž slovo dvojrečové. Vzniklo zlúčením
staronemeckého weih – svätý a slovanského
noc. Význam slova Vianoce je teda „svätá noc“.
(Jozef Pavlovič: Podivuhodné príbehy našich
slov)

A ako znie slovo Vianoce v iných jazykoch?
Anglicky – Christmas, arabsky – id al-milad,
dánsky – jul, esperansky – Kristnasko, fínsky –
joulu, francúzsky – Noel, hebrejsky –
chagamolad hanotsri, holandsky – Kerstmis,
chorvátsky – Bozic, indonézsky – Hari Natal,
japonsky – kurisamusu, maďarsky – karácsony,
nórsky – jul, portugalsky – Natal, rumunsky –
Graciun, španielsky – Navidad, taliansky –
Natale, turecky – Noel.
V našom nárečí sa Vianociam hovorilo „hodi“.
Po advente, kedy sa dodržiaval pôst, prišiel
deň, keď sa zasadlo k štedrovečernému stolu,
a jedlo na ňom – oblátka s medom, kyslá
hubová polievka ( u gréckokatolíkov dodnes
bez klobásky), bobaľky, neskôr vyprážaná ryba
so šalátom a rôzne koláčiky – predstavovali
skutočné hody.
O tom, ako prežívali voľakedy Drienovčania
tieto krásne sviatky sa zmieňuje Anton Korem
vo svojej knihe Ako sa niekedy žilo v Drienove:
„Na Hodi še chodzelo po viňčovaňu na Viľiju,
na Bože narodzeňe a na Novi rok.“
A vinšovalo sa takto:
„Ja som mali žiačik, špivam jako ftačik,
korunku mi dajce, zbohom ostavajce.“

Alebo:
„Viňčujem, viňčujem, za pecom kolače čujem.
Kebi som z ňich koštoval, ľepši bi som
viňčoval.“
Alebo:
„Ta ja vam viňčujem na toto svate Bože
narodzeňe,
žebi vam Panboh pomohol toto Bože
narodzeňe prežic,
druheho še dožic,
hojňejši, pokorňejši, urodzeňejši,
z meňšima hrichami, z vekšu radoscu.
Ešči ja vam viňčujem
od kravi ceľičku,
od ovci jahňičku,
od kozi kozičku
a od gazdiňi chlapčika
s kandratu hlavičku.“
„Na Hodi gazda mal na stoľe taňerik , v chtorim
buli všeľijake šemiačka, jak zarno, fizola
z každej sorti, žebi še i na teraz rok šicko
urodzelo. Šeno i slama še davalo za stol do
kuta a zostalo tam prez šviatki. Vecka s totu
slamu oviazaľi ovocne stromi, žebi ňevischľi
a žebi dobre zarodzeľi.
Dakedi cale šviatki še ňezamitalo, bo to bul
veľki hrich. Okrem karmeňa kravoch, šviňoch
a kuroch še ňerobela nijaka robota, bo to bul
hrich.
Dakedi na Hodi jašľičkare chodzeľi z domu do
domu. V Drinove tento zvik už davno vikapal.“
Našťastie,
tieto
pekné
zvyky
celkom
„nevikapali“. Veľa ľudí ovláda a pri vianočných
návštevách úprimne recituje aj uvedené

vinšovačky. A aj keď sa hovorí, že naše srdcia
by mali byť pripravené rozdávať lásku po celý
rok, predsa len, Vianoce so svojou kúzelnou
atmosférou zostávajú časom, keď mäknú aj tie
najtvrdšie charaktery a svoju šancu dostávajú
city viac ako inokedy. Posolstvo Božieho
Dieťatka vstupuje do našich životov.
Pár zaujímavostí okolo Vianoc
Tradíciu stavania betlehemov zaviedol ako prvý
svätý František z Assisi na Vianoce v roku
1223. Chcel všetkým ľuďom názorne ukázať,
v akom skromnom prostredí sa Ježiško narodil.
V jaskyni v talianskych horách postavil jasličky,
dal do nich bábiku, priviedol zvieratá. Bratia
františkáni zapálili sviece a sv. František ľuďom
kázal o narodení chudobného kráľa – všetkých
to oslovilo a zvyk sa rýchlo rozšíril.
Najslávnejšia vianočná pieseň Tichá noc, svätá
noc zaznela prvýkrát v roku 1818 v kostole sv.
Mikuláša v rakúskom meste Oberdorf. Jej
autormi sú kaplán z tohto chrámu Josef Mohr –
slová
a organista Franz Gruber – hudba.
Slávna skladba vznikla za 24 hodín.
Prvým vianočným stromčekom bol smrek, ktorý
v domove pre siroty prvýkrát ozdobili kedysi
v stredoveku v Nemecku. Nemci potom obyčaj
úspešne rozšírili do sveta. Angličanov naň
naučil v roku 1841 nemecký princ Albert,
manžel kráľovnej Viktórie.

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo Vám vinšujú šťastné a požehnané
vianočné sviatky a úspešný nový rok 2006.
Ako vždy vás pozývame osláviť vstup do nového roka slávnostným ohňostrojom,
ktorý vypukne 1. 1. 2006 o 030 hod. pri obecnom úrade.

2

DRIENOVSKÝ OBČASNÍK

Čas radosti

Chvíle stretnutí človeka s blízkymi sú najvzácnejšie. Bežne sa stretávame len
letmo, krátko. Ženú nás povinnosti, úlohy, strháva nás uponáhľanosť dnešného
času a ľudí v ňom. Stres sa prenáša aj do našich rodín. Zastavme sa, hľadajme
porozumenie. Čas vianočný, prinášajúci pokoj do nášho života. Hoci je vonku zima
a mráz, naše srdcia sú v tomto čase prívetivejšie, teplejšie, otvorené pre všetkých
blízkych. Detské očká žiaria nedočkavosťou z prekvapení ukrytých pod vianočným
stromčekom. Naše deti radosť z krásnych chvíľ prežívajú dvakrát – v materskej
škole a na Štedrý večer doma U nás v Materskej škole sa pripravujeme na tieto
krásne vianočné sviatky spolu s deťmi už od jesene. Na vychádzkach do prírody
zbierame krásne rozkvitnutú trávu, šípky, šišky a iné prírodniny, ktoré potom
využijeme na prípravu rôznych ozdôb v pracovnej výchove. Nenásilne vedieme deti
k tomu, aby nám pomáhali pri výzdobe triedy, šatne a mali radosť z toho, ako sa
nám práca podarí. Tým tiež prispievame k rozvíjaniu ich estetického citu. V
jednotlivých výchovných zložkách postupne deti tiež pripravujeme na tieto
najočakávanejšie dni. Pesničky, básničky a vinše koledníkov, dopĺňame
štedrovečernými zvykmi. Vysvetľujeme im, prečo sa musia pred večerou najskôr
nakŕmiť zvieratká, prečo nesmú na stole chýbať vianočné oblátky, čo symbolizuje
na prekrojenom jabĺčku hviezdička a vzbudzujeme v nich úctu k narodenému
Jezuliatku. V každej triede potom vyzdobujeme vianočný stromček, pod ktorým ich
bude čakať veľa príjemných prekvapení a darčekov. Je úžasné a neopakovateľné
vidieť ich rozžiarené očká plné očakávania. Život po tieto predvianočné dni
ovplyvňoval aj náladu rodičov, hlavne mamky a babky, ktoré spoločne s nami
prežívali prípravu škôlkarských Vianoc. K predvianočnej atmosfére určite patrilo aj
dopoludnie pod názvom „Naše babky nám chystajú vianočné kysnuté koláče
„ Babka Mikolajová ukázala ako také koláče vznikajú. Aké suroviny musíme
nachystať, ako cesto kysne, ako vznikajú záviny a rohlíky, ako sa koláče pečú a na
záver prichádza sladký výsledok na ktorom si pochutnali všetky deti. Príprava
týchto koláčov bola plná zaujímavosti, radosti, ktoré sprevádzal spev vianočných
kolied. Kolektív MŠ a deti veľmi pekne ďakujú babke Mikolajovej, ktorá spestrila
tento predvianočný čas svojou prítomnosťou a rozprávaním ako sa žilo voľakedy.
K predvianočnej atmosfére určite patrí aj príprava vianočných pozdravov, ktorými
chceme potešiť tých, ktorí na nás mysleli po celý rok. Zapálili sme si sviečku,
uvarili bylinkový čaj a celou školou sa šírila vôňa klinčekov a škorice. Po všetkých
prípravách vrcholí atmosféra Vianoc v MŠ vystúpením na vianočnej besiedke pri
stromčeku. Tento deň plynie v nevšedne čarovnej atmosfére. Spolu s deťmi
obohacujeme tieto slávnostné chvíle o tradície a vianočné zvyky. Táto besiedka
určite naplnila všetko do bodky ,ako také besiedky majú vyzerať. Vystúpenie
našich deti odzrkadľoval život v MŠ v predvianočnom období. Mnohí rodičia boli
dojatí, keď počuli ako ich deti poznajú rôzne vinše o láske, zdraví a spokojnosti.
Každá z nás učiteliek mala príjemný pocit z toho, že sme urobili kus dobrej
práce. K umocneniu zážitku určite patrilo aj vystúpenie detského folklórneho
súboru Dúbravienka z Prešova. Všetkých prítomných potešili spevom, hudbou
a tancom ,ľudovými tradíciami, koledami a vinšovačkami. K príjemnej atmosfére
patrilo aj voňavé vianočné pečivo od našich skvelých mám a babičiek, ktorým sa
ponúkli všetci prítomní. Medzi prítomnými nikdy nechýba pre nás vzácny hosť, náš
pán starosta, ktorý si zaslúži čestné miesto medzi deťmi a kolektívom MŠ za jeho
dobré srdce, lásku, ktoré rozdáva nám všetkým.
Na záver krásneho večera sme si všetci spolu zaspievali Tichú noc. S príjemnými
pocitmi a v slávnostnej nálade sme sa rozchádzali domov pokračovať v oslave
týchto najkrajších sviatkov roka.
Riaditeľka MŠ: Hnatová Anna

Z Pamätnej knihy obce Drienov
Strana 46, Nemoci
Z nákazlivých chorôb sa v obci najčastejšie vyskytuje tyfus. Pochádza
pravdepodobne z pitnej vody. 1863 v obci bola rozšírená cholera, jej obeťou padlo
asi 70 mladých životoch, vtedy mládeži bolo zakázano sa zúčastňovať pohrabov,
v radoch starších cholera menej kantrila. 1918 onemocnelo mnoho ľudí španelskou
chrípkou. Podľahlo jej asi 20 ľudí. Iní chytľavé choroby sú ešte sypanice, spála
a dyftéria, ktorá napaduje mladé deti do 6-7 rokov. Iné chytľavé choroby sa v obci
nevyskytujú.
Osvetľovanie
... Od roku 1930 svieti sa v obci aj elektrickým svetlom. Elektrické osvetlenie toho
času /Po roku 1935 – poznámka redakcie./ má asi 27 rodín, ostatné rodiny, skoro
celá obec osvetľujú svoje byty petrolejovými lampami. Po uliciach elektrické
verejné svetlo svieti od 1930 r. Verejných pouličných lámp bolo 12, neskoršie tento
počet sa zvýšil na 40 l., týmto osvetlením obce dodalo skutočne mestského rázu,
pohľad na obec bol ozaistne malebný. Táto jej pýcha dlho netrvala, lebo zapási
s finančnými nedostatkami, a verejné svetlo riadne splácať nemohla, takže na
žiadosť obce elektrické svetlo verejné dala zhasiť na neurčitú dobu košická elektr.
spoločnosť 1934 r.
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Novonarodení Drienovčania:
14.11.
Jakub Miškár
15.11.
Katarína Lengyelová
27.11.
Eliška Tomková
01.12.
Vanesa Grusová
Navždy sme sa rozlúčili:
30.10.
Ján Kačkoš
09.11.
Imrich Oršuľák
08.12.
Justína Matejová
09.12.
Štefan Havrilla

Mierova 2
Okružná 9
Osloboditeľov 57
Mlynská 24

Mlynská 19
Osloboditeľov
Revolučná 3
Osloboditeľov 23

58-ročný
48-ročný
77-ročná
82-ročný

MIKULÁŠ POD DVOROM
Deťom v tejto časti našej obce pripravil svätý Mikuláš
príjemné prekvapenie už deň pred svojimi meninami.
V sprievode Anjela a Čerta s veľkou nošou balíčkov chodil
z domu do domu a obdarovával dobré deti. Trošku musel ,
samozrejme, spolupracovať s ich rodičmi. Veď ako by
mohol sám od seba vedieť, ktoré deti si balíček zaslúžia
a ktoré nie? Odmenou mu boli žiariace čierne očká
a možno aj odhodlanie detí robiť dobrotu, veď o rok
možno bude mať Mikuláš zase cestu okolo.

Bavíme sa s občasníkom
Chlapec vbehol s veľkým
krikom do vidieckeho
obchodu: „Pomôžte mi,
prosím vás! Na lúke
naháňa rozzúrený býk
môjho otca!“
„Ale,
ako
ti
máme
pomôcť, chlapče?“
„No, potrebujem nový film
do kamery!“
Dievčatko sa potklo na
chodníku o kameň: “Do
prdele, skoro som spadla.“
Ocko jej hovorí : „ Ak
nabudúce
vynecháš
to
neslušné slovo, dám ti päť
korún, dobre?“
Na
druhý
deň
malá
dobehne radostne zo školy:
„ Oci, oci, už viem neslušné
slovo najmenej za dvacku!“
Poštár zazvoní na dvere
domu.
Otvorí
mu
sedemročné
chlapča,
fajčiace obrovskú cigaru.
Prekvapený poštár sa
pýta:
“Robko,
počuj,
ehm..., rodičia sú doma?“
Chlapča
si
potiahne
z cigary, vyfúkne na neho
dym, odklepne popol na
koberec
a znudene
prehovorí: „Čo myslíš?
Sú?“
Mamička

odchádzajúca

pred večerom do divadla sa
pýta synáčika: „Tak čo,
miláčik, budeš sa večer hrať
s vláčikom,
alebo
s vychovávateľkou?“
„Ja ešte neviem, mami.
Podľa toho, čo si vyberie
ocko!“
Deti
pribehnú
za
mamičkou
do
domu:
„Mami, mami, spadol nám
rebrík!“
„Povedzte to tatkovi.“
„Už o tom vie, drží sa
rukami na odkvape!“
Pred blokom sa pýta pán
chlapčeka: „ Prosím ťa,
ukážeš mi, kde býva pán
Novák?“
„Veľmi rád,“ hovorí chlapec
a vedie funiaceho pána po
schodoch
na
desiate
poschodie. „Tu býva, ale ,
ak
sa
s nim
chcete
rozprávať, tak sedí pred
domom na lavičke.“
Peťko sa modlí pred
Vianocami a na konci
modlitby
zakričí:
„ Ježiško! A prines mi
biicyykééél!“
„Nemusíš
tak
kričať.
Ježiško nie je hluchý,“
dohovára mu sestra.
„Ježiško nie, ale babka
áno.“

Pozvánka
Milovníci tanca a dobrej zábavy, pozývame Vás na 8. Valentínsky ples, ktorý sa bude konať dňa 18.2. 2006 v telocvični Základnej školy
v Drienove. Vstupenky a podrobnejšie informácie budú po Novom roku k dispozícii na známych miestach: u pani M. Klapkovej, M. Jurekovej (ul.
Žižkova), J. Jurekovej (ul. Kvetná), D. Koremovej (ul. Jarkova), u pána Illiáša (ul. Osloboditeľov).
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Drienovčatká v bazéne Predplavecká príprava v predškolskom veku
Voda je pre deti jedným z najobľúbenejších prostredí. Čím je dieťa
mladšie, tým sa mu vo vode viac páči. A preto , čím skôr sa začne
s vodou zoznamovať, tým lepšie.
Predplavecká príprava neznamená, že sa deti naučia plávať. Jej cieľom
je oboznámiť deti s vodným prostredím, naučiť ich bezpečne sa
pohybovať vo vode, ponárať sa , špliechať...Pomáhajú nám pritom hry
na oboznamovanie sa s vodným prostredím, na nácvik nádychu
a výdychu, na nácvik splývania, cvičenie na správne držanie tela vo
vode, cvičenie a hry s doskou a hry na orientáciu vo vode.
Ak sa dieťa pohybuje vo vode bez zábran, môže sa naučiť i základom
plávania, pretože nízka hustota detského tela mu pomáha ľahko sa
udržať na vode pohybmi končatín. To však predpokladá dokonalé
oboznámenie sa s prostredím. Najväčšiu radosť má dieťa vtedy, keď
zistí, že ho voda nesie, môže na nej ležať, hojdať sa. Deťom nesmie
prekážať voda na tvári, nesmie im robiť problémy ponoriť sa. Keď sa
dieťa naučí dýchať vo vode tak, aby nevdychovalo vodu, aby malo oči
pod vodou otvorené a postupne začalo splývať, uvoľní sa a ľahko zistí,
že pohyby končatín mu pomáhajú pohybovať sa vo vode. A to je prvý
krôčik k tomu, aby sa naučilo plávať. Akýkoľvek pokrok s deťmi však
možno dosiahnuť iba hrou, činnosťami, ktoré sú preň príťažlivé. Aby
mala predplavecká príprava správny priebeh, treba ju riadiť tak, aby
nedochádzalo k stresovým situáciám, ktoré dieťa psychicky nezvládne.
V našej materskej škole sa predplavecká príprava uskutočnila od 14.

11. do 16. 11. 2005 v MŠ na Bajkalskej ul. v Prešove. Absolvovali ju deti
najstaršej vekovej skupiny a spolu s pani učiteľkami prežili pekné
chvíle, na ktoré určite tak skoro nezabudnú.
Pobyt vo vode bol zameraný na zvýšenie telesnej zdatnosti, upevnenie
zdravia detí a odolnosti voči chorobám. Najviac ma potešilo, že deti boli
šťastné a tešili sa na každý deň. Hovorí sa, že deti sú všade rovnaké
a všetky, či už sú z mesta alebo z vidieka, majú rovnaké právo využívať,
čo dobré a užitočné doba ponúka. Táto myšlienka mi nedáva pokoj, ale
tu narážame na finančnú stránku takýchto akcií. Aj keď Drienov nie je
veľmi vzdialený od Prešova a náš obecný úrad sa veľmi snaží vyjsť MŠ
v ústrety, doprava našich detí na príslušnú MŠ v Prešove bola dlho
problémom. Naviac, z 25 prihlásených detí mohlo nakoniec absolvovať
kurz iba 15, ostatné pani doktorka pre chorobu neodporučila, a tak sa
suma za dopravu iba 15 detí objednaným autobusom stala
neadekvátnou. Vyriešili sme to nakoniec tak, že deti za doprovodu troch
dospelých osôb cestovali bežným spojom a všetci to výborne zvládli, za
čo im patrí poďakovanie.
Cieľ, ktorý sme si pri plánovaní plaveckého výcviku stanovili, sme
splnili. Čo nás teší dvojnásobne, je radosť detí z pobytu a pohybu vo
vode. Veríme, že sme deťom pripravili krásne zážitky a skúsenosti
z niečoho nového. Stúplo im sebavedomie z toho, že dokázali splniť
úlohy. Na záver dostali diplom o absolvovaní výcviku.
Riaditeľka MŠ Anna Hnatová

Polícia a občania Obvodné oddelenie Policajného zboru v Drienove
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Drienove (ďalej len OO PZ)
sídli na Revolučnej 1. V jeho pôsobnosti, okrem obce Drienov, je
ďalších 17 obcí.
Hlavné úlohy, ktoré OO PZ plní a ktoré vyplývajú zo zák. č. 171/93 Zb.
o Policajnom zbore, sú ochrana životov, zdravia a majetku občanov,
ochrana verejného poriadku a s tým súvisiace úlohy na úseku trestného
konania a v priestupkovom konaní.
Nechcem tu vyratúvať všetky úlohy, ktoré plníme, uviedol som len tie
najdôležitejšie. Byť policajtom znamená slúžiť občanovi, chrániť jeho
život, zdravie a majetok. To znamená, že policajt je tu pre občana a nie
naopak. Avšak, bez vašej pomoci, pomoci občanov, vás nemôžeme
dostatočne chrániť. Chcem vás preto požiadať, aby ste sa s dôverou
obracali na OOPZ pri potrebe riešiť vzniknuté problémy, aby sme
spoločne prispeli k zabráneniu páchania protispoločenského konania
iných.

V prípade, že potrebujete pomoc vy, alebo iní občania, a policajti nie sú
prítomní na OO PZ, vás žiadam, aby ste zavolali na číslo 158, kde
oznámite, že potrebujete pomoc a my prídeme za vami.
Od 1.januára 2006 dochádza k rekodifikácii trestného poriadku
a trestného zákona. Ide o zmenu trestného poriadku a trestného
zákona, pri ktorej došlo k sprísneniu výmeru trestov za jednotlivé
trestné činy a týka sa to trestných činov proti majetku, životu a zdraviu
občanov.
Taktiež vás chcem upozorniť, že od apríla 2006 platí zbraňová
amnestia, t.j. že ten, kto má v držbe zbraň, ktorá nie je evidovaná (v
nezákonnej držbe) a do uvedenej doby ju odovzdá na hociktoré OO PZ,
nebude postihnutý za jej nezákonnú držbu. Dokonca je taká možnosť,
že zbraň možno zlegalizovať, t.z. vybaviť si povolenie na jej držbu
v zmysle zákona o zbraniach a strelive.
Mgr. Peter Krupa, riaditeľ OO PZ

Stalo sa nestalo v Drienove

Potraviny

Spomínate si na Mača? To by ste museli mať okolo 50 a viac rokov,
alebo sa spýtať starších. Bol to človek, na ktorého sa rozhodne nedá
zabudnúť.
Predstavte si, že práve doznievajú vianočné sviatky, Drienov je prikrytý
snehobielou zimnou perinou a ľudia sa vo svojich domovoch, ako
každý rok, tešia z vône kadidla a návštevy pána farára Doľáka. Pán
farár ani teraz nezabudol na „Uhlisko“. Rád sa zastavil aj u Cigána
Maču, vysvätil mu príbytok, obnovil nápis na ráme dverí, podebatoval
o živote, a keď sa so sprievodom odobral z domu, na rozlúčku ťapol
Mača po pleci a priateľsky pozdravil: „ Ta ostaňce tu s Bohom.“ A hlava
rodiny, starý Mačo , mu v úprimnosti svojho srdca odpovedal: „ Ta ice
do Boha.“ No, ako neprísť k takémuto kresťanovi o rok zas?

Harmonogram vývozu
komunálneho odpadu na
rok 2006
12. a 13. januára
2. a 3. februára, 23. a 24. februára
16. a 17. marca
6. a 7. apríla, 27. a 28. apríla
18. a 19. mája
8. a 9. júna, 29. a 30. júna
20. a 21. júla
30. a 31. augusta
21. a 22. septembra
12. a 13. októbra
2. a 3. novembra, 23. a 24. novembra
14. a 15. decembra.

To je názov nášho obchodu, pohľad z vonku. Ale keď vojdeme dnu,
nájdeme tam tovar rôzneho druhu. Tento tovar musí niekto objednať
a samozrejme predávať. A sú to obchodníčky: dve Marty, dve Anny,
jedna Zlatica a jedna Ivana. Na to všetko dohliada a riadi vedúca, ktorá
nosí v kalendári najčastejšie opakujúce sa meno Mária. Keď som pred
dvomi rokmi začal chodiť na nákupy, priznám sa, nevedel som, ani kde
sa odovzdávajú prázdne fľaše. Samozrejme, musel som sa spýtať.
Vždy som dostal veľmi úprimnú odpoveď, ba dokonca , ešte aj teraz,
keď niečo nemôžem nájsť, spýtam sa a ochotne ma obslúžia. Preto
vám za ochotu veľmi pekne ďakujem.
A. S.
P.S.: Žeby platilo: „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva?“

MUŽ ROKA (prevzaté z Obecných novín č. 51-52)
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FUTBALISTI HODNOTILI UPLYNULÝ ROČNÍK
V sobotu 17.12.2005 sa v miestnosti kultúrneho domu (bývalé kino)
konala hodnotiaca schôdza futbalového oddielu. Schôdze sa zúčastnilo
pomerne málo ľudí, napriek osobným pozvaniam, ako aj výzve
miestnym rozhlasom. Je to už ale v „ móde“, že schôdzi na ktorých sa
dá niečo prejednať sa vyhýbame. Či už sú to voľby, referendá, obecné
zasadnutia, atď., ale kritizujeme, nadávame, riešime na nesprávnych
miestach, kde to neprináša žiaden cieľ. Aj tejto schôdze sa nezúčastnili
ani všetci členovia výboru (niektorí sa ospravedlnili), čo bolo poukázané
ako slabá práca v našom futbalovom oddiele a to sa prejavuje aj na
samotných našich mužstvách a hlavne ich umiestnení. Žiaci sú na
predposlednom mieste iba s jednou výhrou a jednou remízou a majú
iba 4 body a skóre 10:36. Nemali stabilného trénera a „núdzovo“ pri
nich cez prázdniny pracoval pán Štefanko a pán Marko. Ešte horšie to
bolo v zápasoch, keď s nimi striedavo chodili pán Marko, potom pán
Bardák alebo pán Štefanko, ale aj pán Gall. Veľkej kritike čelili naši
dorastenci od svojho trénera pána Šarišského. Sú síce na piatom
mieste, ale je v nich viac. Ich výkyvy a stálosť formy je otrasná. Naše
A mužstvo je na 11. mieste z 15 mužstiev, ale malo tiež naviac. Hlavne
prehry v Širokom a Haniske veľmi mrzia, pretože sme boli výrazne lepší
a nevedeli sme sa presadiť. Boli aj objektívne príčiny, najmä povodeň,
ktorá 5x zaplavila ihrisko a prvý zápas sme hrali doma až v 8 kole. Bolo
v našich silách niečo viac, ale ukáže sa to v jari, keď budeme častejšie

hrať doma. Hráči trénujú v miestnej telocvični a v zime sú prihlásení na
halové turnaje v Prešove, kde minulý ročník vyhrali (dorastenci). Žiakov
sa podujal trénovať pán Šarišský, ochotu prejavil aj pán Kolesár, takže
sa vracia k mužstvu. Do výboru Futbalového oddielu sme zvolili pána
Stanislava Cenkého a pána Šarišského. Dúfame, že sa to prejaví na
práci výboru a ako povedal aj starosta obce pán Štefaňák, obec bude
naďalej podporovať športové aktivity. Veľkou podporou je dotácia
50 000 Sk od nadácie Markízy v spolupráci s ANO, ktoré môžeme
použiť iba na rozvoj mládežníckeho športu. Na schôdzi sa zúčastnil aj
zástupca Východoslovenského futbalového zväzu v Košiciach pán
František Gábor, ktorý sa vo svojom príhovore vyjadril pochvalne
a taktiež hovoril aj o zákulisnej práci, nakoľko bol rozhodcom vo vyšších
súťažiach a pôsobí ako delegát aj v ligových zápasoch. Zmienil by som
sa aj o úradnej správe Oblastného futbalového zväzu, najmä
o pokutách pre mužstvá, ktoré dosahujú aj cez 5000 Sk. Sú za
výtržníctva nielen hráčov, ale aj trénerov a aj divákov. Preto Vás
žiadame, aby sa u nás také niečo nestávalo, lebo to svedčí o vyspelosti
a kultúre nás všetkých. Na záver schôdze bolo vyslovené želanie, aby
práca výboru ako aj našich mužstiev napredovala k lepšiemu, k čomu
môže prispieť každý občan a fanúšik futbalu. Úradná správa a tabuľky
sú pred knižnicou.
Milan Bardák

DRIENOVSKÍ ŠACHISTI BILANCUJÚ
Reprezentanti drienovského šachu v roku 2005 úspešne reprezentovali
našu obec v 3. lige 8členných družstiev, keď z 12 účastníkov skončili na
5. mieste, pritom sme jediná dedina medzi mestami – Prešov, Košice,
Bardejov atď. O toto umiestnenie sa výbornými výkonmi najviac
zaslúžili: Stanislav Marek, Danka Petrigáčová, Jozef Varga a Pavol
Sosa.
Ešte úspešnejší boli naši šachisti v okresných majstrovstvách
6členných družstiev, keď po poslednom kole po víťazstve nad PŠK
Prešov 5,5 : 0,5 medzi 12 účastníkmi obsadili 1. miesto. Za tento veľký
úspech drienovského šachu patrí vďaka všetkým hráčom. Najviac
bodov získali: Danka Petrigáčová 6,5 , Pavol Sosa 6,5 , Jozef Varga 6 ,
Ján Fecko 4,5 , Miloš Molnár 3,5 , Jozef Hudačko 3,5 , Jaroslav
Petrigáč 3 body. Škoda len, že pre nedostatok financií naše víťazné
družstvo nemôže postúpiť do vyššej súťaže.
Veľký úspech získala Michaela Očenášová, keď vyhrala okresné kolo
stredných škôl v súťaži jednotlivcov v Košiciach. Hráčka Drienova
Daniela Petrigáčová sa v roku 2005 zúčastnila majstrovstiev Slovenska
v šachu mladších dorastencov vo Vrútkach, kde v kategórii do 16 rokov
získala zlatú medailu a právo účasti na majstrovstvách Európy.
Žiaci ZŠ Drienov súťažili v žiackej lige 4členných družstiev
a najúspešnejší jednotlivci sa zúčastnili okresných majstrovstiev. Našu
školu reprezentovali: Gabriel Fecko, Jozef Sosa, Jakub Tomko,
Kristián Očenáš, Lívia Valečková a Anna Mária Sabolová.

spoločenských návykov a postojov až po reprezentáciu školy, obce
a našej krajiny v zahraničí. Je preto až neuveriteľné, že na našej ZŠ
došlo k zrušeniu šachového krúžku.

Všeobecným cieľom výučby šachu v rannom veku až po ukončenie
povinnej školskej dochádzky je rozširovanie vedomostí a schopnosť
využívania získaných poznatkov o šachovej hre. Poznaním množiny
variantov riešenia daného problému a jeho uplatnenia v konkrétnej hre
dosiahneme
schopnosť
rýchleho
rozhodovania
a prirodzené
rozširovanie mozgového potenciálu detí. Účasť na rôznych turnajoch
zasa
poskytuje
možnosť
preberania
poznatkov,
správnych

Záverom by sme chceli poďakovať vedeniu obce i obecnému
zastupiteľstvu za poskytnuté priestory k odohratiu šachových zápasov
a za finančnú výpomoc.
Prajeme všetkým priaznivcom a fanúšikom drienovského šachu
príjemné, šťastlivé a veselé prežitie vianočných sviatkov a do Nového
roku veľa zdravia a Božieho požehnania.
Ján Fecko

Mnohí svetoví veľmajstri tvrdia, že komponovanie a riešenie
samomatov im pomáha hrať lepší šach. Preto dnes pre riešiteľov
prinášame úlohy, ktorých cieľom nie je zvíťaziť nad súperom, ale nájsť
sériu ťahov, ktorá umožní vášmu súperovi, aby vás zmatoval.
Úloha č. 1
Biely: Kh1, Sa7
Čierny: Kf3, Sa8
Biely na ťahu má pomocný mat v prvom ťahu. Viete nájsť pokračovanie
bieleho, ktorý dovolí čiernemu dosiahnuť svojim ťahom mat?
Úloha č. 2
Biely: Kh2, Vh8
Čierny: Kf1, Jh6
V tejto úlohe má biely pomocný mat v dvoch ťahoch: biely potiahne,
čierny odpovie, biely zahrá ešte jeden ťah a čierny ho zmatuje.
Koncovka s kráľom a jazdcom je vždy remíza, ale biely má ešte vežu –
a to robí celý rozdiel. Ste schopní zistiť, ako čierny s pomocou bieleho
dá mat v druhom ťahu? Biely je na ťahu.

Inzercia
Počítače, notebooky, komponenty do počítačov, tlačiarne, spotrebný materiál do tlačiarní, komplet počítačový
sortiment za výborné ceny.
Servis a opravy počítačov a tlačiarní 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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Zo základnej školy v Drienove
Európsky deň rodičov a škôl
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Ďalšia cesta smerovala do telocvične, kde sa strieľalo. Potom sme sa

Deň otvorených dverí
Naša škola sa môže pochváliť, že v pekný deň 27. 10. 2005 mala
Európsky deň rodiny a školy. So spolužiakmi sme išli do učebne a tam
sme stavali elektrický obvod. Bolo to zaujímavé.

Potom sme išli s triednou učiteľkou na výstavu maliara, nášho bývalého
učiteľa, p. J. Staviščáka. V kultúrnom dome boli vystavené pekné
obrazy, páčili sa nám hlavne tie nakreslené ceruzkou.
Na školskom dvore nám bolo popoludní predvedené zneškodnenie
nepriateľa policajtmi a kukláčmi. Neskôr sme videli výcvik strážnych
psov a špeciálne vycvičených psov, ktorí mali hľadať omamné látky.
Po týchto ukážkach sme sa presunuli na ihrisko, kde už skôr pristál
vrtuľník. Boli sme ohromení jeho veľkosťou a všetkým, čo sa ho týkalo.

išli naobedovať. O jednej prišli na školský dvor kukláči, ktorí hádzali
petardy, strieľali, bolo to pekné predstavenie. Popoludní sme celá trieda
išli na ihrisko, bol tam vrtuľník, mohli sme sa pozrieť dnu, potom sme
museli ísť nabok, lebo vrtuľník odlietal, fúkal slabý vietor, ale potom
začal fúkať veľmi silný vietor. Keď vrtuľník odletel, prišli zase vojaci,
zasa bola prestrelka, potom prišli hasiči, ale im sa pokazil motor, a tak
nás pustili domov.
Ešte dopoludnia hore na poschodí v školskej telocvični kaderníčka

a kaderník robili účesy. Bol to náš Jakub Pištej z 9. ročníka a jeho
sestra. Jakub hlavne farbil vlasy a jeho sestra strihala.
Ostrihať sa chceli i mladší, i starší.
A takto sme pracovali napr. na anglickom jazyku. Pripravili sme si

Bol vojenský, zeleno-hnedej farby. V prednej časti mal guľomet. Na
menších krídlach mal držiaky na rakety, po štyri na každom.
Pri vrtuľníku vojaci ukazovali zbrane. Odlet vrtuľníka sme skoro
nevideli, pretože pritom zvíril piesok. Zdalo sa nám až neuveriteľné, že
sa taká obrovská a ťažká vec môže vznášať vo vzduchu.
Na druhej strane ihriska boli hasiči, no čosi sa im pokazilo, a tak nám
nemohli ukázať využitie techniky.
Všetko sa nám veľmi páčilo a dúfame, že na budúci rok budeme mať
všetci podobné zážitky.
Ľuboš Palisko, Miron Keruľ- Kmec (7. ročník)
Európsky deň
Deň otvorených dverí bol takýto: najprv sme prišli do školy, potom prišla
pani učiteľka a povedala, že budeme kresliť planéty so suchým
pastelom. Všetky planéty boli nádherné. Najprv prišla pani zástupkyňa,
tak pani riaditeľka. Potom prichádzali mamičky. Tento rok prišla
konečne aj moja mamka! Deniska nám dávala lízanky, lebo mala 1.
novembra meniny. Potom sme išli na výstavu obrazov pána učiteľa
Staviščáka. Keď som zbadala jeho diela, myslela som, že to namaľoval
Leonardo Da Vinci!!! Ale namaľoval to pán Staviščák!
Potom sme išli do telocvične. Bol tam malý turnaj v strieľaní, hore na
poschodí kaderníčka robila moderné účesy.
Mirka Siváková, 4. ročník

vlastné rekvizity s pani učiteľkou i nejaké občerstvenie.
Bol to veľmi pekný deň.
žiaci ZŠ

Zo základnej školy v Drienove
Týždeň boja proti drogám
sa niesol aj na našej škole v znamení väčšieho počtu rozhovorov na
témy s problematikou fajčenia, pitia alkoholu a drog.
Práve tabak a alkohol sú v našej spoločnosti tolerované a mládeži
ľahko prístupné, preto hrozí nebezpečenstvo, že im najskôr podľahnú.
Dievčatá a chlapci sa dostávajú do styku s týmito látkami často v kruhu
rodiny. A ich nebezpečenstvá si uvedomujú. Presvedčte sa o tom
v úryvkoch z ich prác!
Oslavovali sme babkinu päťdesiatku. Pitia, jediva bolo nadostač, na
stole poháriky s rumom, šampanským,... Mňa to lákalo a k tomu mali
všetci vypité. Ujo začal so mnou tancovať. Dovolil mi popíjať zvyšky
pálenky v pohároch.
Môj ocko fajčí. Snažili sme sa ho presvedčiť, aby nefajčil, že mu to
škodí. Už sa o to aj pokúsil, ale nepodarilo sa mu to... Mám ho veľmi
rád, ale bojím sa, že nám zomrie. Mne nemusí hovoriť, aby som sa
nenaučil fajčiť. Mne stačí vidieť, čo urobilo fajčenie s ním.
Keď nikto nebol doma a babka bola v záhradke, otvorila som si barovú
skrinku. Prisunula som si kreslo a otvorila som si barovú skrinku. Vypila
som z nej...
Bol večer a ocko dofajčil cigaretu a odrazu sa nemohol nadýchnuť...
Poslali ho na pľúcne a aj sa liečil. Povedal, že fajčiť nebude, no asi po
roku znovu fajčí.
Všetci dospelí, ktorí fajčia cigarety, vedia, že na cigaretovej krabičke je
napísané: „Fajčenie škodí zdraviu.“
Môj ocko začal fajčiť na vojne. Keďže nikotín, ktorý obsahuje cigareta,
je návyková látka, aj on si na ňu privykol. Postupne sa počet jeho
vyfajčených cigariet z 5 na deň zvýšil na 20. Prehovárali sme ho, aby
prestal, ale on odvetil: „Je veľmi ťažké odvyknúť si.“
Dedko v minulosti fajčil veľmi veľa. Postupom času podstúpil mnoho
závažných operácií, ktorých príčinou bolo najmä fajčenie, a tak si
uvedomil, že zdravie je najdôležitejšie.
Ocko si z toho zobral ponaučenie, a tak ako v minulosti zvyšoval, dnes
už znižuje dennú dávku cigariet. Dopomáhajú mu k tomu nikotínové
žuvačky.
Príklady (dobré, ale aj zlé) stále priťahujú. Skúsime s tým niečo urobiť?
práce žiakov 7. ročníka

Náš Mikuláš
Na žiakov našej školy čakala mikulášska nádielka už v predstihu, a to
v podobe filmu Charlie a továreň na čokoládu, ktorý si so všetkými
vizuálnymi efektmi pozreli v kine Klub v Prešove.

2

Film nadchol najmenších, a to lákavou čokoládou v rôznych podobách,
ale hlbší zmysel nenechal ľahostajnými ani tých starších.
Filmové predstavenie zorganizovali pedagógovia školy, pre našich
žiakov je však každá návšteva filmového či divadelného predstavenia
nákladná, keďže okrem vstupeniek musíme hradiť aj nemalé cestovné.
Ale riešenie sa našlo v spolupráci s pánom starostom. Filmové
predstavenie sa tak mohlo uskutočniť a vďaka finančnej podpore OcÚ,
ktorý takouto formou pripravil mikulášsky darček pre žiakov základnej
školy a za ktorú mu aj touto cestou ďakujeme, nebolo finančne také
náročné.
Mgr. M. Straková

Krátko
Chrípke sa nedáme
15. novembra vstúpil do platnosti vnútorný Pokyn na vykonanie
opatrení proti predchádzaniu epidémie chrípky v podmienkach ZŠ
Drienov. V rámci prijatých opatrení sme zorganizovali aj besedu s pani
doktorkou Velkovou, za ktorú jej ďakujeme.
Športom k zdraviu
Školský turnaj vo futbale sa uskutočnil v období uplynulých týždňov.
Priniesol nečakaný záver, jeho víťazom sa stalo družstvo siedmakov!
Environprojekt
Tradičný zber papiera zorganizovala škola v jeho jesennom kole.
Zapojili sme sa zároveň do súťažného projektu Škrečok Triedko.
Vyhodnotenie prvého kola prinesieme v najbližšom čísle.
Poďakovanie
Blíži sa koniec kalendárneho roka, a tak sa patrí obzrieť sa späť. Na
stránkach miestnych novín sa s nami stretávate po celý rok a i takouto
formou máte možnosť prežívať s nami naše radosti i starosti. Bez
dlhých rečí, neopakujúc už povedané, bol to bohatý rok – na úspechy
našich žiakov, na pekné spoločné zážitky i na zveľadenie a moderné
vybavenie školy. Splnili sme ciele, ktoré sme si postavili na začiatku
kalendárneho roka, ďalej profilujeme školu v oblasti cudzích jazykov
a práce s počítačom a rozvíjame záujmové vzdelávanie, opäť sa nám
podarilo aj čosi navyše – naše deti už nebudú pracovať len v pekne
vymaľovaných triedach, v nových laviciach a všetci aj s novými
tabuľami, ale budú sedieť aj na nových stoličkách.
Nemalé ciele, nemalé problémy, nemalé finančné náklady. Dosiahnuť
splnenie všetkých úloh sa nám podarilo vďaka kolektívnej práci
zamestnancov školy, ŠKD i školskej jedálne. Poďakovanie patrí
i členom rady rodičov a rady školy, rovnako celému rodičovskému
združeniu a OcÚ Drienov. Osobitne ma teší skutočnosť, že medzi
priateľov školy patrí stále viac Drienovčanov, ktorí nie sú našimi
rodičmi, o to vzácnejšia je preto pre nás ich ochota pomôcť dobrej veci.
Ďakujeme.
Mgr. B. Boboková

