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Tretí ročník Drienovského vrabca

Za príjemného slnečného počasia sa začiatkom apríla v priestoroch
našej školy zišli mladí drienovskí modelári a zástupcovia modelárskych
klubov Východného Slovenska na treťom ročníku Drienovského vrabca.
Chlapci súťažili v siedmych kategóriách s týmito výsledkami.
Bojová technika: 1. Kristián Očenáš 2. František Marcin 3. Michal Jurek
Dopr. technika: 1. Lukáš Žemba 2. Kristián Očenáš 3. Stanislav Žoldák
ml.
Diorámy: 1. Kristián Očenáš 2. Jakub Pištej 3. Krišš

Pán starosta, na slovíčko!
1. Na prvý pohľad sa zdá, že tzv. aktivačné práce priniesli osoh
nezamestnaným aj obci. Budú môcť nezamestnaní občania
pracovať v obci aj v lete?
Sociálna politika v štáte je postavená na aktivite a iniciatíve jednotlivca.
Nezamestnaným, a najmä tým, ktorí sú v hmotnej núdzi, je umožnené
uchádzať sa o prácu v obci alebo v inej oprávnenej organizácii , ktorá
organizuje aktivačnú činnosť. V druhom polroku minulého roka až do
30. apríla 2005 u nás pracovalo na aktivačných prácach priemerne 58
občanov. Po dohode s Okresným úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Prešove od 1. mája do konca tohto roka bude v obci
pracovať 75 evidovaných nezamestnaných občanov. Za 40
odpracovaných hodín dostanú mesačný aktivačný príspevok 1500
korún. Projekt organizovania aktivačných prác je spolufinancovaný zo
štátneho rozpočtu a fondov EÚ.
Ďakujem tým občanom, ktorí pre obec urobili veľa dobrej roboty. Verím,
že na konci tohto roka budeme môcť konštatovať toto isté. Vyzývam aj
ostatných občanov, aby pomohli udržiavať poriadok a čistotu v celej
obci, predovšetkým vo svojom najbližšom okolí. Iba spoločným úsilím
napr. dokážeme zabrániť vytváraniu čiernych skládok odpadu, ktoré
najmä v tomto období, keď ich neskrýva sneh ani tráva, tak strašia
okolo ciest aj inde. Všetci sme zodpovední za to, aké životné prostredie
odovzdáme našim potomkom.
2. Aké práce väčšieho rozsahu čakajú v najbližšej dobe našu
obec?
Pripravujeme začatie technicky a finančne náročnej nadstavby druhého
podlažia s novou strechou nad bývalé kino. Náklady na stavbu budeme
uhrádzať z vlastných peňazí obce.
Požiadali sme o dotáciu na dokončenie čističky odpadových vôd a na
jej kanalizačné napojenie. Časť prác zaplatíme z rozpočtu obce.
Budeme pokračovať v oprave a rekonštrukcii obecného rozhlasu,
verejného osvetlenia a ciest.
Budú dokončené práce na vybudovanej trase vodovodu tak, aby v máji
bolo možné zvolať kolaudáciu. Výstavba ostatných trás vodovodu v obci
bude z fondov EÚ po ukončení verejnej súťaže stavby „Pitná voda
v povodí rieky Torysa“, ktorá má byť dokončená do roku 2009.
Odkanalizovanie celej obce bude riešené v rámci projektu „Zásobovanie

Lietadlá malé: 1. František Marcin 2. Lukáš Žemba 3. Miloš Tomko
Vrtuľové lietadlá: 1. Miloš Tomko 2. Jozef Tomko 3. Kristián Očenáš
Lietadlá veľké: 1. František Marcin 2. Lukáš Žemba 3. Marko Mruz
Papierové modely: 1. Stanislav Žoldák ml. 2. Richard Wilga 3. Michael
Jurek
Celé popoludnie plynulo v príjemnej atmosfére pre starších i mladších.
Mladší modelári obzerali modely, besedovali a naberali poznatky od
skúsenejších modelárov, lietali na počítačových simulátoroch,
obdivovali vystavené modely starších modelárov a netrpezlivo
pokukovali po trojici mladých rozhodcov, ktorí hodnotili modely. Prvé
poďakovanie teda patrí bratom Szentandrasyovcom a F. Marcinovi za
dobré bodovanie modelov. Druhé patrí vedeniu školy za poskytnuté
priestory školy a povzbudivé slová pri otvorení súťaže pre mladých
modelárov. Tretie vedeniu obecnému úradu za poskytnuté finančné
prostriedky na nákup cien pre súťažiacich. Štvrté členom (a najmä
členkám) kultúrnej komisie za primeranú starostlivosť o hladký priebeh
pri stravovaní prítomných a pripravené priestory. Najdôležitejší potlesk
patrí mladým modelárom, ktorí ešte vydržali pri tomto ušľachtilom
koníčku.
Najkrajší patrí znovu p. Gimerskej, ktorá znovu pripravila modelársky
cenené tričko s logom Drienovského vrabca. A kto ho získal? Michael
Jurek s modelom legendárnej „vétriesky". Model vybral p. Leopold Klas
zo Svitu, legenda modelárstva na Slovensku.
Chceme upozorniť čitateľov, že fotografie zo súťaže sú zverejnené na
drienovskej internetovej stránke.
V tejto chvíli je ešte ťažké hovoriť (ako je u nás zvykom) do videnia
o rok. Dúfame, že na budúci rok prejavia chlapci záujem o modelárstvo
v primeranom množstve a náš „Vrabec“ znova vzlietne.
Ved. krúžku Peter Illiáš

pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne EKOTORYSA“
v programovom období Kohézneho fondu v rokoch 2008 – 2010 tiež
z fondov EÚ.
Nevzdávame sa zámeru vybudovať kruhový objazd v centre. Podľa už
vypracovaného projektu pripravujeme územné konanie. Zatiaľ sme pre
zabezpečenie lepšieho výhľadu vodičov na križovatke zrezali živý plot
v parku. Kým bude križovatka definitívne upravená, budeme omladený
živý plot strihať podstatne nižšie.
Na futbalovom ihrisku robíme kanalizáciu na odvedenie záplavových
vôd do melioračného kanála.
Čaká nás ešte veľa práce, ktorá si vyžiada ešte mnoho úsilia,
trpezlivosti a času.
3. Na verejnosti sa veľa hovorí o nedostatku peňazí pre školy. Má
také problémy aj naša obec?
Nedostatok peňazí pre školy je skutočnosťou pre obce a mestá, ktoré
sú ich zriaďovateľmi. Nie je nič nezvyčajné či výnimočné, že sú
zrušované základné školy, centrá voľného času, školské družiny
a jedálne a predovšetkým materské školy, ktoré sú financované len
z rozpočtov obcí a miest. V tomto roku štát neposkytne financie na
kapitálové výdavky. Aj naša obec má finančné problémy súvisiace
s materskou školou, základnou školou, školskou jedálňou a školskou
družinou. Finančné problémy sú o to väčšie, že budovy sú staré a do
doby ich odovzdania obci neboli na nich vykonané výraznejšie opravy.
Prejavilo sa to predovšetkým na zlom stave okien, podláh, ústredného
kúrenia, vodovodu, kanalizácie a zvlášť na streche telocvične. Tieto
problémy boli viackrát prerokovávané na zasadnutiach obecnej rady
i obecného zastupiteľstva. Bolo rozhodnuté, že finančné možnosti obce
sa podriadia zachovaniu a ďalšiemu rozvoju škôl v spolupráci s ich
vedením a rodičmi. Konkrétnymi opatreniami sú: oprava podláh a lavíc,
namontovanie piatich nových tabúľ, opravy v telocvični vrátane strechy,
nové ponorné čerpadlo a vyčistenie vonkajšej kanalizácie v základnej
škole. Pozornosť sústreďujeme na opravu okien, školskú jedáleň
a vnútorné vybavenie v materskej škole. Z dnešného pohľadu sú
vytvorené všetky podmienky na zabezpečenie riadneho chodu škôl
a školských zariadení v roku 2005. Za pochopenie a vynaložené úsilie
ďakujem poslancom, vedeniu a pracovníkom škôl a rodičom.
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K okrúhlym výročiam v týchto dňoch gratulujeme:
K 60-tym narodeninám:
06. 04.
Anna Tkáčová
Kvetná 13
12. 04.
Anna Straková
Žižkova 16
14. 04.
Alžbeta Jureková
Žižkova 62
22. 04.
František Sedlák
Mlynská 34
31. 05.
Mária Jacková
Osloboditeľov 27
03. 06.
Jozef Pinka
Osloboditeľov 42
27. 06.
František Ivan
Osloboditeľov 46
K 70-tym narodeninám:
11. 04.
Rudolf Kostúr
Partizánska 21
18. 04.
Mária Vancová
Letná 17
15. 05.
Kristína Dobroňská
Tehelná 12
18. 05.
Mária Sýkorová
Mierová 8
K 80-tym narodeninám:
01. 05.
Johana Matejová
Žižkova 52
08. 05.
Mária Mazáková
Revolučná 18

Strana 40, rok 1935
Rádio
Rádiových staníc v obci je 8. Prvé rádio namontované bolo u p. Lea
Schwarca statkára v roku 1930. Posluchalo sa amplionom. Ďalšie
stanice u Jána Danaja, Alex. Demjančíka sp. gk. školy, občania prvýkrát
počuli rádiový rozhlas, ktorý vtedy bol ešte v plienkach. Ďalej dal
namontovať Gustav Glevický, ktorý čiastočne dal upraviť i pre školský
rozhlas. Ďalšie stanice u d.p. Aurela Uhlárika rk. farára, Jána Vrábla ,uč.
Magdy Karaffovej a Imricha Ferencza org.
Pošta , telefón, telegraf
Pošta, telefon a telegraf pre miestnu obec je v Lemešanoch. Pre poštu
dochádza Anna Koščová, každý deň v uzamknutej taške, ktorú odomkne
poštmajster, vloží do nej poštu, uzamkne ju. Doma ju otvorí, jej obsah
adresátom sama doručí. Pred svetovou válkou bol v obci zariadený
i telefon, ale po valke zanikol. ... Telefonu a telegrafu užívajú zväčšia
úradníci, u hospodárov sa menej užíva, výnimočne vo zvláštnych
prípadoch. Obyčajne len vtedy, keď synovi, ktorý je u vojska, niekto
z príbuzných zomre.
Auto
Poválečná doba i do dediny doniesla auto. Prvé súkromné auto mál i má
p. Leo Schwarcz, statkár. Nákladné auto mal Štefan Mižák obchodník.
Šport
V obci sa málo pestuje futbalový šport. Tunajší študenti v lete mávajú
s okolnými klubmi menšie zápasy. Mladých občanov šport zaujíma,
zápasy navštevujú. Hrisko, čiže cvičište v obci nemáme.
Zábavy
Zábav bolo pred válkou ročne asi 2 – 3. Po prevrate sa ich počet zvýšil.
Pri zábavách sa parobci radi pobijú, vinou alkoholu. no pomaly aj bitky
prestávajú.
Časopisy
Z novín dochádzajú do obce Slovenská pravda, Gazdovské noviny,
Slovenský východ, Slovenský deník, Slovenský týždeník, Zpravodaj,
Lidové noviny, Šariš, Naše divadlo, Život, Agra, Slovenský chýrnik,
Slovenský ľud A-zet, Kassai ujság, do škôl dochádzajú odborné
i žiakovské časopisy. Potom ešte Posol Božského Srdca, Kráľovná Sv.
Ruženca a Misijné listy.

Miniatúrky zo života

Stalo sa nestalo v Drienove
Jestvuje jeden druh humoru, ktorý zaručene pobaví a nikoho
neuráža. Jeho tvorcami sú tí, ktorých máme najradšej –
drobčekovia, ktorí sa učia hovoriť.
Po drienovskej ulici kráča statný pán v čiernom. Malá
Martuška stojí pri plote v prednej záhradke, a keď ho zbadá,
pekne nahlas, ako sa patrí, mu pozdraví: „Pótalenikitut!“ Keď
nereaguje, tak zopakuje silnejšie: „Póótalenikitúút!!“ Mamka,
ktorá pred domom okopáva kvety sa narovná a pozerá,
komu to dievčatko tak vytrvalo zdraví. Keď vidí, že to je sám
pán farár Doľák, pustí sa do smiechu a snaží sa vysvetliť –
preložiť pánovi farárovi, čo to malá hovorí. Martuška však
nerozumie, prečo sa mama smeje, veď sa to nepatrí a tak
sa rozčuľuje: „Co meješ, co meješ? Sat to peban!“ Sama ju
predsa učila, že “pľebanovi“ sa zdraví „Pochvaľeni Ježiš
Kristus.“
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Novonarodení Drienovčania:
23. 01
Sára Hricková
12. 02.
Klára Hudačková
29. 03.
Nina Ľašová
08. 04.
Lívia Beliszová

Pod Dvorom 10
Kvetná 19
Revolučná 20
Žižkova 16

Sobáše:
03. 03.
a

Pod Dvorom 8
Pod Dvorom 23

Dušan Balog
Zuzana Balogová

Navždy sme sa rozlúčili:
27. 02
Jozef Dobronský
07. 03.
František Bilý
18. 03.
Verona Staneková
21. 03.
Margita Sokolová
22. 03.
Helena Jurková
23. 03.
Ladislav Sabol
27. 03.
Anton Hudačko
03. 04.
Ján Bilý

69 r.
78 r.
96 r.
88 r.
74 r.
75 r.
54 r.
81 r.

Krátka 8
Košická 20
Okružná 6
Žižkova 30
Kvetná 29
Osloboditeľov 32
Žižkova 49
Jarková 21

Biblická súťaž

Deň 5.apríl 2005 bol možno ako každý iný, ale nie pre deti našej školy, ktoré
patria do gr. kat. farnosti Drienov. V ten deň sa zúčastnili biblickej súťaže
z náboženskej výchovy. Okresné kolo sa konalo v priestoroch gr. kat. fary
v Prešove, kde bojovalo o body a umiestnenie. Súťažiacich privítal a povzbudil
o. dekan G. Szekely. Celkove sa súťažilo v štyroch kategóriach , v dvoch z nich
sme mali zastúpenie.
V kategórii 3.-4. roč. ZŠ súťažilo družstvo v zložení L. Demeková, , A. Sokolová
a P. Varholy. Vybojovali si 3. miesto.
V kategórii 5.- 9. roč. ZŠ súťažili žiačky A. Vansačová, Ľ. Demeková a M.
Demeková. Skončili na peknom 2. mieste.
Súťažiaci zúročovali svoje vedomosti v štyroch kolách. Všetci účastníci súťaže
boli odmenení diplomami a peknými knihami.
Takéto stretnutie prispieva nielen k hlbším vedomostiam, ku vzájomnému
spoznávaniu sa, ale aj k plnšiemu prežívaniu viery a vytváraniu spoločenstva.
M.Sabolová

Čo je to Túlavá Veverička?
Iba málo z vás by vedelo odpovedať na túto otázku. Donedávna som to
nevedela ani ja. No a potom sa mi dostal do rúk časopis formátu
Drienovského občasníka, ktorý vydáva niekoľko drienovských detí.
Predstavte si, nie škola, nie krúžok, ale samotné deti, ktoré spája
záujem o prírodu, svet, počítače, mobily a iste mnoho ďalších vecí. So
záujmom som si prečítala všetky články, dozvedela som sa všeličo
nové, polámala som si hlavu nad hlavolamom a vyskúšala som, či sa
na mailovej adrese tulavavevericka@centrum.sk dozviem od
šéfredaktorky časopisu Ivany Matejovej to, na čo som zvedavá. Ivka na
moje otázky veľmi ochotne odpovedala.
Ako si prišla na nápad vydávať časopis?
Myšlienka vydávania časopisu bola vo mne už dlhšiu dobu a postupne
som ju začala napĺňať. Chceme, aby v našom časopise Túlavá
Veverička si každý mohol nájsť to, čo ho zaujíma.
Ako často sa môžu vaši čitatelia tešiť na nové číslo a kde ho môžu

dostať?
Boli by sme radi, keby časopis vychádzal každý mesiac, ale všetko
závisí od nášho voľného času. Najbližšie číslo by malo vyjsť 1. mája
a dostať ho môžete buď u mňa, na ulici Kvetnej alebo u Jožka Tomka,
Osloboditeľov 57.
Príprava časopisu zaberá dosť času. Nedopláca na to škola?
Na časopise pracujem vo voľnom čase.
Vidím, že výborne zvládate prácu s počítačom. Je pre vás počítač
skôr pomocník, alebo „požierač voľného času?
Ako kedy, ale väčšinou je pre nás pomocník.
Ak máte záujem dozvedieť sa niečo o časopise, využite uvedenú
mailovú adresu, alebo najlepšie – zaobstarajte si časopis samotný.
Budete milo prekvapení.
Helena Vancová
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Anonym náš každodenný...
A je to tu (zas a znova). Prišla do našej miniredakcie rozčúlená
občianka, so žiadosťou zverejnenia anonymných listov, ktoré prišli na
jej adresu. Toť nedávno pred pár dňami aj rozčúlení veriaci z božieho
chrámu vychádzajúc a rozčúlene debatujúc nad anonymnými
sťažnosťami na nášho dušpastiera, ktoré prišiel riešiť vikár až z Košíc.
Samozrejme nikto sa na vyzvanie neprihlásiac a ani sa nepriznajúc
k dotyčným sťažnostiam. Verejne nenašli odvahy, ale toť na papier (vraj
veľa znesie) slov sa zmestí – či už pravdivých (v lepšom prípade), ale
väčšinou nepravdivých a osočujúcich.
Tieto riadky vyzerajú ako keby boli písané pred sto rokmi, ale
pojednávajú (žiaľ) o aktuálnej prítomnosti v našej obci. Uvažovali sme,
či zverejniť všetko, alebo len časť, alebo vôbec nič. Aby ste nám
nezačali do redakcie hromadne nosiť anonymné udania. Urobili sme
kompromis a zverejníme skoro úplne znenie anonymov (vynechajúc
konkrétne osoby – prezumpcia neviny) , ktoré prišli na Slovenskú
Poštu. Možno to veci pomôže a situácia sa trochu zlepší.

Druhá sťažnosť nie je datovaná . Vyberáme „Týmto podávame
sťažnosť na .....nedodržiava mlčanlivosť, ktorú podpísala. Vynáša
z pracoviska informácie kto a koľko berie dôchodok, kto má aký
nedoplatok alebo preplatok, výšku sociálnych dávok. Nielen to, ona sa
cíti vedúca pošty, rozkazuje pani J.J., podráža ju. Pri doručovaní hoci
kde odstaví vozík
z poštou, ide na kávu ...........Jak jedná
doručovateľka môže dať podnikateľovi lístok zo sociálnej dávky na
vymáhanie nezaplateného účtu – dlžoby. Konkrétne nosí nosí sociálne
odkázaným, ktorý dlhujú do obchodu – podnikateľovi. Nedáva letáky do
schránok, ma za to zaplatené, ale tietoletáky páli doma na záhrade.
Koľko ľudí v Drienove je nezamestnaných, ale ona si myslí, že je
nenahraditeľná.
S pozdravom Občania D.“

Prvá „Sťažnosť“ - prišla na SP 17.3.2005 , vyberáme: „ Dávame
sťažnosť na pani M.I., ktorá je doručovateľkou v D. Je to stará
pracovníčka, ale nedodržiava bezpečnosť pri práci, ani pravidlá
slušnosti voči občanom, ktorým prináša poštu. V ranných hodinách
pravdepodobne predlžuje pracovnú dobu a využíva to na návštevy
známych (káva...), kde sa prejednávajú osobné veci, ohováračky
a občania čakajú pri vrátkoch doručovateľku. Ona stále má čas , lebo
pracovná doba je do 13. hodine. Vyvoláva hádky a vôbec nerešpektuje
občana pri doručovaní pošty, nevysvetlí len reve a vreští na občanov,
lebo ona je veľká pani, prečo nie, keď ona už o pol jedenástej už ide
domov. Ohovára vedúcu pošty a vynáša z pošty to, čo sa tam deje.
Nepodpísala mlčanlivosť .Veríme, že túto
sťažnosť prejednáte
a urobíte záver, keď v dedine je
veľa nezamestnaných.
S pozdravom Občania D.“

Tohto roku bude 20 rokov odkedy pracujem na pošte v D. 18 rokov som
pracovala na dor. Rajóne č. 1 a nikdy nebola na moju prácu anonymná
sťažnosť. Čo sa deje teraz, ... je neslýchané. .... Prosím Vás OBČANIA
D. ak máte na moju prácu nejakú sťažnosť riešme to ako slušní ľudia
priamo nie anonymne. Takže veľmi pekne Vám ďakujem občania D. za
tie krásne listy, ktoré ste na mňa napísali (koľko ich ešte bude ?) Lenže
aj mne došla trpezlivosť a rozhodla som sa podať na políciu trestné
oznámenie za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena. Takže
všetko už rieši polícia.
Ďakujem M. I.

Obidve sťažnosti nechávame v „pôvodnom znení“. A teraz dáme slovo
„obvinenej“ :

Čo dodať na záver. Veríme, že vec (veci) dopadne (dopadnú)
k spokojnosti „obvinených“ a občania D. prestanú vypisovať
anonymy a začnú riešiť problémy otvorene .... a všetky!

Diéta podľa krvných skupín
V medicíne je už dávno jasné, že niektoré ochorenia sa u ľudí s určitou
krvnou skupinou vyskytujú častejšie. americkí lekári prednedávnom
zistili, že existuje súvislosť medzi stravovaním a jednotlivými krvnými
skupinami. Ľudia s krvnou skupinou 0, ktorí vývojovo pochádzajú
z lovcov a zberačov, potrebujú mäso, aby sa dobre cítili. kto má krvnú
skupinu A, je založený skôr vegetariánsky. pre ľudí s krvnou skupinou B
sú najvhodnejšie mliečne výrobky a vajcia. Kto má krvnú skupinu AB,
môže si vybrať zo širokej palety jedál, existujú však i také, ktorým by sa
mal vyhýbať...
Tak ako jeden odtlačok prsta sa nepodobá na druhý a štruktúra DNA
nie je identická so žiadnou inou, tak isto sú rôzne aj naše individuálne
stravovacie potreby.
Rôzni ľudia potrebujú rôznu stravu. Čo však doteraz chýbalo, aby sa
tento poznatok pretavil do rozumnej stratégie, bol kód, ktorý by
pomohol odhaliť individuálne potreby organizmu, týkajúce sa
stravovania.
Práve podľa Dr. Adama je krvná skupina kľúčom otvárajúcim dvere do
tajomného sveta zdravia, chorôb, dlhovekosti, telesnej vitality
a emocionálnej sily.
Každá krvná skupina obsahuje genetický odkaz spôsobu stravovania
a počínania našich predkov a mnohé ich znaky nás ovplyvňujú ešte
i dnes. Náš imunitný a tráviaci systém zjavne uprednostňuje tie
potraviny, ktoré konzumovali už naši prapredkovia rovnakej krvnej
skupiny.
Ako vznikali krvné skupiny
Pri štúdiu krvných skupín v priebehu dejín ľudstva sa ukazuje, že
jednotlivé krvné typy sa najvýraznejšie odlišujú typom trávenia
a obranyschopnosťou organizmu. Je to z jedného jednoduchého
dôvodu – od nepamäti sa človek musel prispôsobovať meniacim sa
existenčným podmienkam, aby prežil. Musel odolávať mrazom, znášať
prudké zmeny podnebia, brániť sa útokom zveri, prekonávať choroby,
spájať sa s inými skupinami ľudí a v neposlednom rade zásadne meniť

svoju stravu. Tým sa v priebehu dejín Zeme radikálne menili fyzické,
psychické a sociálne vlastnosti ľudí. Aby zvládli každodenný boj na
život ana smrť, musel
sa novým podmienkam prispôsobiť
predovšetkým imunitný a tráviaci systém.
Krvná skupina 0 – mäsožravce
0 ako old-starý
Je to najstaršia krvná skupina a vyvinula sa pred asi 40 000 rokmi.
Vtedy existoval nám už veľmi podobný typ človeka, zvyčajne sa nazýva
cromagnonský ( pomenovaný podľa jaskyne Cro Magnon vo
Francúzsku). Žil pravdepodobne v dnešnej Indii. Jeho starší vrstovník,
človek neandertálsky, žil v poslednom období doby ľadovej v tundrách
a lesoch. Prečo sa asi pred 30 000 rokmi jeho stopy v európskom
priestore stratili, nie je presne známe. Predpokladá sa, že nedokázal
zvládnuť boj s podmienkami života.
Cromagnonskí ľudia boli šikovní a ľstiví lovci, vedeli zhotovovať
a používať rôzne náradia a zbrane ( oštepy, kyjaky ). Keďže sa živili
mäsom, hlavným zdrojom ich energie boli živočíšne bielkoviny. V ich
časoch sa vytvárali podstatné znaky tráviaceho systému krvnej skupiny
0. Cromagnonskí ľudia sa rýchlo rozmnožovali, čo malo za následok
boje o lovištia. Korisť už nestačila pre všetkých. Asi pred 20 000 rokmi
počas hľadania nových zdrojov potravy prišli do Európy.
Tu sa pravdepodobne zmenili ich stravovacie návyky – stav zveri sa
drasticky znížil, takže sa už nemohli uživiť lovom. Pod tlakom okolností
začali jesť všetko, čo dokázali stráviť: orechy a iné plody, hmyz,
korienky a drobné zvieratá, v pobrežných oblastiach aj ryby.
Krvná skupina jedákov mäsa je dnes najčastejšie sa vyskytujúcou sa
krvnou skupinou na svete. V našich končinách má krvnú skupinu 0
približne 38-40% obyvateľstva. Vďaka svojej genetickej výbave majú
títo ľudia silný imunitný systém a výraznú vôľu presadiť sa.
Spracoval MUDr. V. Ďurkáň
Pokračovanie v budúcom čísle.

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 PC Drienov, kpt. Nálepku 10, tel. 0908 084 383, www.drienov.sk/firmy/kovomat
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Zo základnej školy v Drienove
Blíži sa koniec Apríla
Už viackrát sme informovali o možnosti poukázať 2% zaplatenej dane
na podporu našich žiakov. Viacerí z Vás tak už urobili a ostatných
informujeme, že sa blíži koniec apríla, čo je posledný termín
poukázania 2% formou tlačív VYHLÁSENIE a POTVRDENIE, ktoré
treba vyplniť spolu s Vašou mzdovou účtovníčkou a odovzdať na
príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska alebo vyplnené tlačivá
doniesť do našej školy a na daňový úrad ich doručíme za Vás.
V minulom školskom roku sme s Vašou pomocou i skutočne aktívnym
oslovením iných darcov našimi zamestnancami získali pekné finančné
prostriedky. V spolupráci s radou rodičov sme vypracovali projekt, ktorý
z týchto financií už realizujeme. Zamerali sme sa na podporu
vyučovania modernými technológiami, zakúpili sme napr. i anatomický
model kostry človeka. Projekt plánujeme ukončiť v júni 2005, keď
pripravujeme poznávaciu exkurziu pre žiakov 9. ročníka do Osvienčimu.
Ďakujeme.
Mgr. B. Boboková
Veľkonočný koncert
Hudobná výchova inak, regionálne zvyky v období Veľkej noci a snaha
spríjemniť žiakom predsviatočný čas nás viedli k tomu, že sme 23.
marca 2005 pozvali do našej školy pána Tichého.
Interpretáciou známych i menej známych skladieb slávnych skladateľov
klasickej hudby sa predstavil sólista Divadla Janka Borodáča
v Košiciach a častý hosť DJZ v Prešove basbarytonista pán Peter Šóš.
Árie z opier striedali piesne z operiet a muzikálov, moderne
zaznamenaný hudobný sprievod pána Tichého vystriedala hra na gitare
pána Šóša.
Sprievodca koncertom pán Tichý vhodne vsunul do hovoreného slova
aj informácie o ľudových zvykoch vo veľkonočnom období, a tak rozšíril
poznanie našich žiakov.
Mgr. K. Šmigová

z ktorých najkrajšie boli vybrané do okresného kola tejto súťaže.
Účastníci okresného kola našu školu reprezentovali skutočne úspešne:
žiačka 6. ročníka Lenka Sakalová sa v kategórii B - starších žiakov
umiestnila na 2. mieste a žiačka 3. ročníka Danka Tomčová sa
v kategórii A - mladších žiakov umiestnila na 3. mieste. Zručným
mladým tvorcom srdečne blahoželáme!
PaedDr. M. Rišková
Vybíjaná
18. marca sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej dievčat v Petrovanoch.
Súťažili tri družstvá: Petrovany, Lemešany a Drienov. Bola tam
„sranda“. My sme mali oblečené nové školské dresy - žlté tričká
s logom našej školy. Nepáčilo sa nám, že z ostatných družstiev súťažili
staršie dievčatá, a tak sme vyhrali tretie miesto.
D. Mitríková, 5. roč.
Matematika na plný plyn
Ako minulý školský rok aj v školskom roku 2004/2005 sme sa zúčastnili
na medzinárodnej súťaži v matematike s názvom Klokan. Dúfame, že
úspešne zabojovali títo žiaci: Bujňák, M. - 4. ročník; Germuška, V. – 5.
ročník; Fecková, P. – 6. ročník; Sabolová, A. – 7. ročník; Vansačová,
M. – 8. ročník; Ščepitová, D. – 9. ročník.
Klokan ale nie je jediná matematická súťaž, do ktorej sme sa zapojili.
Nadanie či záujem o matematiku rozvíjame i zapojením našich žiakov
do ďalších „matematík“. Matematická olympiáda je jednou z nich,
uskutočnili sme školské kolo, na ktorom sa zúčastnili žiaci 4. – 8.
ročníka. Najlepší žiaci postúpili do okresného kola: P. Fecková ; Š.
Marcin – 6. ročník
Matematická Pytagoriáda patrí na našej škole rovnako k „tradičnej
matematike“. Žiaci 3. – 8. ročníka sa zúčastnili na školskom kole a
najlepší z nich postúpili do okresného kola: 6. ročník – P. Fecková, Ľ.
Kostelníková; 8. ročník – R.. Jurek, J. Sosa.
Držíme im palce, držte aj Vy!
Mgr. M. Illiášová

Drogy nie, šport áno

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

18. 3. 2005 sa šiesti žiaci (R. Jurek, E. Olejár, M. Žemba, M. Juhásová,
V. Fogarašová, A. Vansačová) zúčastnili na oblastnom kole súťaže Nie
drogám . Súťaž sa odohrávala v Prešove, toto kolo sa nieslo v znamení
športu a zábavných športových aktivít. Naše družstvo skončilo v tejto
časti súťaže na 4. mieste.
Mgr. M. Illiášová

Dňa 7. marca 2005 sa v obradovej sieni Obecného úradu v Drienove
konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom prednese
poézie a prózy. Na súťaži sa zúčastnilo 22 žiakov, z toho 16 dievčat a 6
chlapcov.
Na vnímanie umeleckého zážitku pripravil všetkých prítomných svojím
milým nesúťažným príspevkom malý Janík Šimčák z prvého ročníka.
V prednese prózy a poézie ďalej pokračovali ostatní žiaci rozdelení do 6
kategórií podľa veku a druhu literárneho textu. Nie všetky kategórie
však mali svoje prvé miesto. V prvej kategórii žiakov 2. - 4. ročníka
v prednese poézie nebolo udelené prvé miesto, ďalšie miesta získali
Michal Bujňák zo 4. r. a Soňa Kontrošová z 2. r. V kategórii 2. – 4.
ročník v prednese prózy postupuje do okresného kola Andrea
Semančíková zo 4. r. a ďalšie miesto získala Veronika Matejová z 3.
ročníka.
V ďalšej kategórii žiakov 5. – 6. r. v prednese poézie bolo udelené prvé
miesto Štefanovi Marcinovi zo 6. ročníka. V prednese prózy v tejto
kategórii bolo prvé miesto udelené Dominike Mitríkovej z 5. ročníka, 2.
miesto získala Ľudka Kostelníková zo 6. r. a tretie miesto Julka
Matejová z 5. r.
Posledná kategória predstavila našich najstarších žiakov. V prednese
poézie sa na 2. mieste umiestnil Michal Gimerský z 9. r. a na ďalšom
mieste Petra Ivanová z 8. r. V prednese prózy bolo udelené tretie
miesto Silvii Sokolovej zo 7. r.
Tohtoročné školské kolo HK možno hodnotiť ako príjemné stretnutie
s poéziou a prózou, ktoré bolo milou zastávkou v pracovnom tempe
našich detí, rodičov i učiteľov.
Mgr. M. Straková

Poznávame prírodu
Prírodoveda a prírodopis, vedomosti a zručnosti, záujem a chuť, to
všetko sa nájde v prírodopisných súťažiach. V apríli sa žiačky 6.
ročníka Patrícia Fecková a Anna Vansačová zúčastnili na súťaži
Poznaj a chráň. Medzi rovesníkmi z celého okresu bojovali o čo
najlepšie umiestnenie v odbore botanika a zoológia.
S konkurenciou si aj vďaka skúsenostiam z minulého ročníka lepšie
poradila P. Fecková a umiestnila sa na 6. mieste. Prísľubom do
budúcnosti je aj A. Vansačová, ktorá bude svoju úspešnú spolužiačku
nasledovať už v budúcom roku.
Mgr. D. Plevová
Veľká noc v súťaži
Veľkú noc majú radi aj naši prváci. Nedali sa zahanbiť a nakreslili,
namaľovali či kolážou vytvorili takéto pekné kraslice:
V marci tohto roku sa v našej
škole uskutočnila aj súťaž
Veľkonočné
variácie
na
témy:
veľkonočné
aranžovanie, kraslica pre
teba a oslávme jar. Súťaž
bola vyhlásená Ekocentrom
v Prešove.
Zúčastnili sa na nej aj žiaci
našej školy, ktorí navštevujú
záujmový útvar Šikovné
ruky. Postupové školské kolo sme spojili s výstavkou najlepších prác,

Školský parlament v akcii
Školský žiacky parlament je opäť raz v stave plného nasadenia. Po
skúške organizačných schopností v realizácii medzitriednych turnajov
sa pustil do náročnejšej úlohy: pripraviť a zrealizovať Schoolstar. Prvé
kolo Schoolstar sa stretlo s veľkým záujmom, jedenástka postupujúcich
bude prechádzať ďalšími vyraďovacími kolami. Súťaž ukončí veľké
finále. Výsledky prvého kola v čase uzávierky novín ešte nemáme,
a tak postupujúcich predstavíme v ďalšom čísle.
Mgr. D. Krajňáková
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Zo základnej školy v Drienove
Výstava ABC stavebníctva a záhrady
Dňa 16. 3. 2005 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili na predmetovej exkurzii výstave ABC stavebníctva a záhrady v Prešove. Oboznámili sa
s progresívnymi metódami výstavby rodinných domov, alternatívnymi
zdrojmi vykurovania i možnosťami znižovania nákladov na prevádzku
rodinného domu.
Dievčatá najviac zaujalo pestovanie domácich aj cudzokrajných rastlín.
Taktiež sa pristavili u vystavovateľov zaujímavých pomocníkov do
domu i záhrady.
Verím, že podobné exkurzie prispejú k rozšíreniu poznatkov našich
žiakov a rovnako i k spestreniu vyučovacieho procesu.
Ing. Ľ. Straka, PhD.
Drienka už trojročná
Školský časopis Drienka zažíva už tretí rok svojej obnovenej existencie.
Nemalú zásluhu na jej vydávaní má tvorivý tím redaktorov (V.
Fogarašová, S. Sokolová, L. Valečková, P. Murajda, K. Bujňáková, D.

Ščepitová, G. Fecko), ktorým nechýba nápad, kreativita, svojráznosť,
komunikatívnosť a schopnosť spracovať témy zaujímavo a pútavo. Aj
vďaka nim získala Drienka svoj nový vzhľad, no hlavne splnila svoj

vidieť ako stokrát počuť, do pozornosti dávame nielen školákom, ale aj
širokej verejnosti ďalšie číslo školského časopisu Drienka. Čítajte
a dozviete sa viac.
Mgr. M. Straková
Reči sa hovoria a chlieb sa je
alebo
Monitor 9 2005
Je za nami, máme ho za sebou, ale predovšetkým nás tešia jeho
výsledky. Reči sa hovoria, ale chlieb sa je. Reči sa hovoria: príliš
nároční, prísni, ... I nároční, i prísni, ale ľudskí, primeraní
a s absolútnym pocitom zodpovednosti voči dieťaťu, žiakovi ako
jedinečnej osobnosti a súčasne so zreteľom na poslanie základnej
školy – pripraviť žiaka na štúdium na akejkoľvek strednej škole,
poskytnúť mu všeobecné základy zo všetkých predmetov na primeranej
úrovni tak, aby mohol úspešne študovať i na gymnáziu, i na akadémii,
i na učilišti, aby podľa záujmu a svojich schopností i predpokladov
mohol získať či výučný list, či maturitné vysvedčenie. Naším
vysvedčením je uplatnenie našich žiakov, ich návraty na našu školu, na
naše podujatia, ich návštevy, keď sa prídu pochváliť či len tak
porozprávať. To nás teší, to pre nás veľa znamená.
Chlieb sa je: každé dieťa je iné, každá trieda je iná, každý školský rok je
iný. V minulom školskom roku sme zaznamenali pekné výsledky
v Monitore. Tento rok písali Monitor všetci žiaci, nielen žiaci – budúci
gymnazisti, dokonca ho absolvovali aj integrovaní žiaci. Monitor v ZŠ
Drienov sme pripravili v objektívnych podmienkach. Zásielku
s testovacími hárkami sme otvorili v prítomnosti členky rady školy ráno
pred testovaním, žiaci sa opierali len o svoje vedomosti, nie o tabuľky,
kalkulačky a pod. Nenazerali si do testov, každý mal svoj vlastný
priestor na samostatnú prácu. Všetko tak, ako má byť, aby získané
výsledky boli objektívne a odrážali skutočnosť. A tu sú: priemerná
percentuálna úspešnosť v rámci SR v matematike – 65,1 %, ZŠ
Drienov 75,5 %, bez integrácie – 79,1 %; v slovenskom jazyku v rámci
SR – 71,1 %, ZŠ Drienov – 73,3 %, bez integrácie – 76,3 %.
Mgr. B. Boboková
Drienovský vrabec
Tretí ročník modelárskeho sviatku sa opäť konal v priestoroch našej
školy. Viac sa o podujatí dočítate na inom mieste občasníka.
Mgr. P. Illiáš
Krátko
Po ukončení stolnotenisovej ligy, v ktorej sa prezentovali aj naši žiaci,
pokračuje strelecká súťaž i šachová liga a futbalové súťaže, v ktorých
rovnako máme žiacke zastúpenie.
Máme tu jar a s ním jarný zber papiera, finišujeme i so zberom hliníka.
Netreba o prírode veľa hovoriť, radšej ju i takto skutočne chrániť!
rš
Pripravujeme

pôvodný účel: Byť tvorená žiakmi a pre žiakov! A keďže je lepšie raz

Inzercia:

Čo prináša dôchodkový systém?
Zavedenie starobného dôchodkového sporenia, čo vám umožní
dostávať dôchodok z dvoch nezávislých zdrojov – zo sociálneho
poistenia a zo starobného dôchodkového sporenia.
Peniaze, ktoré na svoj dôchodok odvediete do starobného
dôchodkového sporenia, budú uložené na vašom osobnom
dôchodkovom účte. Výška odvodov na dôchodok, ktoré už
v súčasnosti odvádzate, sa pritom vôbec nezmení, takže nezaplatíte
ani korunu navyše.
Aké vám to prinesie výhody? Spravodlivý dôchodok, vyšší starobný
dôchodok, dedičnosť nasporených peňažných prostriedkov.
Využite ponúknutú možnosť dozvedieť sa aj o ostatných výhodách
práve tu:
Marcela Hasárová, mobil 0903 675 943

Čaká nás toho ešte nemálo. V máji to bude predovšetkým plavecký
výcvik, na ktorý sa tešia štvrtáci a šiestaci, a Deň rodiny, na ktorý Vás
takto vopred pozývame.
rš

Bavíme sa s občasníkom
Vtipy
Rozprávajú sa dvaja sedemroční:
- My sa každý deň pred jedlom modlíme. A čo vy?
- My nemusíme, naša mama vie variť.
- Aký je rozdiel medzi mrazom a traktorom?
- Ak vám po chrbte prejde mraz, dá sa to vydržať.
- Aký je rozdiel medzi kanadským a slovenským drevorubačom?
- Žiadny! Každý si za deň zarobí na cestu do Bratislavy.
- Aký je to silný požiar?
- Keď zhorí iglu na popol.
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Futbalová jar 2005
Po zimnej prestávke, ktorá trvala od októbra do apríla, sa vrátila jar,
ktorá sa nevie ujať svojej moci, pretože je stále chladno, a to nie je
dobrá klíma pre futbalistov ani fanúšikov. Pred jesennou časťou nás
postihli záplavy a to isté sa zopakovalo v jari, kedy naše ihrisko bolo
opäť pod vodou. Prekáža to v príprave, nedá sa trénovať a určite to má
následky v hre nášho mužstva. Žiaci, dorastenci i dospelí trénovali
v zime v telocvični, ale prechod na trávu sa kvôli záplave nevydaril.
Telocvičňa je pre futbalový klub veľmi drahou záležitosťou.
Prehľad zápasov začnime žiakmi, ktorým sa opäť nedarí doma, keď
prehrali s Prešovom 0 : 1, ale vonku zas získali remízu. Všetky body si
zatiaľ vybojovali vonku. Musím apelovať na rodičov a ostatných
milovníkov futbalu, aby žiakov prišli povzbudiť na zápas. Z Prešova
prišiel plný autobus fanúšikov, a tak v domácom prostredí boli naši

mladí futbalisti čo sa týka obecenstva v nevýhode. Pomohlo by, keby sa
našli ľudia, ktorí by chceli pomôcť v práci so žiakmi. Môžu sa prihlásiť
vo výbore FK.
Dorastenci v jari všetko vyhrali. Hlavne nás teší výhra nad SAFI Prešov,
pretože to je prvá prehra prešovského mužstva.
Dospelí v posledných piatich zápasoch prehrali iba raz., ale o to viac
mrzí prehra doma s mužstvom Janova. Zápas nevyšiel podľa predstáv
hráčov, ale hlavne trénera Očenáša. Ich všetkých nabádame
k zlepšeniu výkonov, pretože na to určite majú. V hre je ešte 27 bodov
a bolo by ich treba čím viac. Aj keď nám ako nováčikovi nehrozí
vypadnutie, je príjemnejšie pozerať na tabuľku, keď sú naše mužstvá
v nej čím vyššie. A tu sú tabuľky a jarné rozlosovanie.
Milan Bardák

Dospelí

Žiaci

03.04.05 13.15 hod. Drienov - Ovčie

15.30 hod. Drienov - Žipov

16.04.05 15.00 hod.

Drienov - Prešov

10.04.05 13.15 hod. Drienov - Dulová Ves

15.30 hod. Drienov - Bertotovce

23.04.05 15.00 hod.

Záborské - Drienov

17.04.05 13.45 hod. Drienov - Prešov

16.00 hod. Drienov - Janov

30.04.05 15.00 hod.

Drienov - Petrovany

24.04.05 13.45 hod. Sedlice - Drienov

16.00 hod. Sedlice - Drienov

07.05.05 15.00 hod.

Kendice - Drienov

01.05.05 14.15 hod. Drienov - Záhradné

16.30 hod. Drienov - Záhradné

14.05.05 15.00 hod.

Drienov - Žehňa

08.05.05 14.15 hod. Fričovce - Drienov

16.30 hod. Kojatice - Drienov

21.05.05 15.00 hod.

Drienov - Tatran 7.B

15.05.05 14.15 hod. Drienov - Kendice

16.30 hod. Drienov - Široké

28.05.05 15.00 hod.

Dulová Ves - Drienov

22.05.05 14.45 hod. Haniska - Drienov

17.00 hod. M. Šariš - Drienov

Dorast

29.05.05 14.45 hod. Drienov - Š. Bohdanovce 17.00 hod. Drienov - Š. Bohdanovce
05.06.05 14.45 hod. Chmeľov - Drienov

17.00 hod. Kapušany - Drienov

12.06.05 14.45 hod. Drienov - Lemešany

17.00 hod. Drienov - Lipniky

19.06.05 voľno

17.00 hod. Prešov - Drienov

II. A trieda dospelí:

II. A trieda dorast:

1. M. Šariš

18

13

1

4

50:21

40

1. Safi Prešov

17

15

1

1

84:10

46

2. AFK Prešov

18

11

4

3

47:16

37

2. V. Šebastová

17

14

2

1

70:10

44

3. Lipníky

18

12

1

5

47:20

37

3. Záhradné

16

12

2

2

72:16

38

4. Janov

18

11

3

4

52:29

36

4. Fričovce

16

10

2

4

34:27

32

5. Kapušany

18

11

1

6

46:26

34

5. Drienov

17

10

0

7

39:34

30

6. Žipov

18

10

1

7

41:32

31

6. Chmeľov

17

8

1

8

30:36

25

7. Záhradné

18

9

2

7

39:31

29

7. Š. Bohdanovce

17

7

3

7

48:31

24

8. Chmiňany

18

8

4

6

55:33

28

8. Dulová Ves

17

5

2

10

30:58

17

9. Bertotovce

18

8

1

9

25:44

25

9. Haniska

16

5

1

10

28:42

16

10. Drienov

18

6

2

10

25:27

20

10. Kendice

16

4

3

9

21:36

15

11. Kojatice

18

5

5

8

29:36

20

11. Ovčie

17

4

2

11

41:54

14

12. Š. Bohdanovce

18

5

1

12

33:58

16

12. Lemešany

17

3

1

13

17:60

10

13. Široké

18

2

1

15

18:75

7

13. Sedlice

16

1

0

15

12:112

3

14. Sedlice

18

1

1

16

17:70

4
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