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ZDRAVÁ VODA BEZ DUSIČNANOV – NECHCEME!
V roku 2004 bol vybudovaný rozvod vody na ulici Osloboditeľov,
Mierovej a časti Námestia kpt. Nálepku v celkovej hodnote 5 miliónov
korún. Práce za 600 tisíc korún v roku 2005 budú zamerané na
uvedenie vybudovanej časti vodovodu do užívania a stavebné úpravy
terénu. Výstavba ďalších rozvodov po obci závisí od záujmu občanov
pripojiť sa na odber vody. Doteraz je prihlásených 9 domácností. Je to
príliš malý záujem na to, aby Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Košice mala vôľu rýchlo pokračovať vo výstavbe
vodovodu v ostatnej časti obce. Celé desaťročia sa naši občania
oprávnene sťažovali na zlú kvalitu pitnej vody, pri dlhotrvajúcom suchu
poukazovali na nedostatok vody v niektorých častiach obce a žiadali
postaviť verejný vodovod. Teraz, keď je vodovod rozostavaný, keď jeho
ďalšia výstavba závisí od odberu vody domácnosťami, záujem
o nezávadnú a kvalitnú vodu sa stráca. Teda, neškodíme si sami?
Pre tých, ktorí majú záujem o vodovodnú prípojku z vybudovanej trasy
zverejňujeme vzor vodomernej šachty, jej umiestnenia a základné
informácie ako prílohu občasníka.
Ing. Ján Štefaňák, starosta obce

Naša obec v minulom roku hospodárila s prebytkom
Hospodárenie obce v roku 2004 bolo účtovne uzavreté dňom 31. 12.
2004. Teraz sa pracuje na štatistických výkazoch a audite. Obecné
zastupiteľstvo bude o hospodárení v roku 2004 verejne rokovať na
svojom zasadnutí v apríli. Pred zasadnutím bude na obecnej tabuli
zverejnené plnenie príjmov a výdavkov podľa položiek. Príjmy boli 17
447 406,36 Sk a výdavky 17 180 678,23 Sk. Prebytok hospodárenia je
266 728,13 Sk bez toho, aby bola použitá finančná rezerva
z predchádzajúceho roka, alebo bol braný úver. Do hospodárenia obce
je započítané aj financovanie materskej školy, školskej jedálne
a školskej družiny z dotácie na originálne kompetencie obce
a základnej školy z dotácie na prenesené kompetencie v celkovej sume
7 031 800,- Sk. V hospodárení obce je aj štátna dotácia 3 500 000 Sk
na pokračovanie výstavby čističky odpadových vôd pre centrum obce,
rekonštrukčné práce na budove bývalého kina, rekonštrukcia časti
obecného rozhlasu a náklady spojené s prácami, ktoré vykonávajú
nezamestnaní občania. Práce vykonané na výstavbe vodovodu sú
vedené vodárenskou spoločnosťou.

Prebytok vo finančnom hospodárení preukazuje snahu obce rozvážne
nakladať s každou korunou a naďalej hospodáriť bez zadlženia
získavaním nenávratných finančných dotácií a iných finančných zdrojov.
Preto na výstavbu kanalizácie súvisiacu s uvedením čističky
odpadových vôd do prevádzky v roku 2005 obec žiada dotáciu od
Ministerstva životného prostredia SR a ďalšia výstavba vodovodu je
v projekte „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy“ pre roky
2006 a 2007, ktorý je financovaný EÚ.
Patríme medzi obce, ktoré aj v minulom roku prekonali problémy
spojené s nedostatkom peňazí na činnosť základnej školy, materskej
školy, školskej družiny a školskej jedálne. Poďakovanie preto patrí
riaditeľkám škôl, ich pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom. Za
podiel na celkovom hospodárení obce, ale i v iných oblastiach života
obce ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnej kontrolórke,
členom komisií a pracovníčkam obecného úradu. Ďakujem aj tým
občanom, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju a propagácii obce.
Ing. Ján Štefaňák, starosta obce

Jasná správa o obetavosti (už po siedmykrát!) alebo Valentín 2005
Už pravidelne v takýto zimný čas prinášame správu o nezvyklej akcii ,
ktorú pripravujú v netradičných priestoroch telocvične zanietení občania
pre občanov a pre školu.. Áno , ide o 7. Valentínsky ples. Po týždňoch
príprav (kto, čo, kedy, ako,…) sa vyzdobená telocvičňa dočkala .Aj
keď vonku už pár dní panovala treskúca zima , vďaka pochopeniu zo
strany vedenia školy a príkladnému „ústrednému kúreniu“ p. Ondrejovej
hostia necítili chlad. S pravidelným niekoľkominútovým meškaním
starosta (nie z jeho viny) pootvoril ples jedným rýchlejším „diabolsky
husľovým“ kolom na zahriatie ovzdušia , tanečníkov a hudobníkov.
Nesmieme zabudnúť ani na pekné predtančenie (dvojnásobné) mladej
tanečnej dvojice z tanečnej školy z Prešova. No a keď už boli všetky
miesta obsadené mohol starosta skutočne otvoriť ples valčíkom so
svojou manželkou. To už bol pokyn pre všetkých, aby sa oddali
tanečným rytmom hudobnej skupiny MELODIC od Giraltoviec, dobrej
večeri pripravenej zlatými rukami p. Ferkovej a p. Kalitovej - kucháriek
zo škôlky pod vedením p. Sakalovej , rýchlej a vzornej obsluhe mladými
stredoškolákmi– absolventmi našej základnej školy , skupovania
množstva tombolových lístkov pri pohľade na spustu cien na stolíkoch ,
kúpe kvetu (kvetov) za dobrovoľnú cenu pre vyvolenú(é) , zábave pri
vrchovato naložených stoloch , ochkaniu nad perfektným osvetlením…
atď. Až ráno , až ráno … a poniektorí až doobeda so smútkom opúšťali

ples s predsavzatím … o rok prídeme zas!
Organizátorov veľmi mrzí ,že (po rokoch, keď sme obchádzali
drienovské domácnosti s ponukou lístkov) telocvičňa nie je nafukovacia
a nemohli uspokojiť všetky požiadavky na
vstupenky.
Neuprednostňovali sme pri predaji nikoho, ale platilo to povestné … kto
skôr príde, ten skôr melie! Musíte si preto zabezpečiť lístky u
organizátorov aspoň o dva mesiace skôr.
Organizátori srdečne ďakujú a chvália pomoc týchto sponzorov –firma
ELDAN Drienov- p. Dancák V., firma DREVOTECH Petrovany - p.
Kokoška, MK SERVIS Drienov - p. Korem M., firma NOVELL
Lemešany - p. Novák, firma OSVOCOMP Prešov, STAVEBNINY
Drienov - p. Straka, p. Čitbajová, firma ROTKIV Prešov, Kaderníctvo
EVA Drienov - p. Janičová, STEEL TRANS Košice - p. Podolák B.,
predajňa NASARIA - p. Korem J. Drienov, firma JOSAMA – p. Sabol J.
Drienov, rodina Guľašová Drienov, p. Bardák Drienov, Dr. Dzadik M.
Prešov, p. Stredňáková a p. Stredňák Košice a organizátori plesu.
Je naším dobrým zvykom podať aj jasnú správu o finančnom prínose
pre naše deti (tým to vlastne všetko pred siedmymi rokmi začalo) – 10
000.- Sk ide pre základnú školu, 2 000.- Sk pre materskú školu a 1
000.- Sk pre školskú jedáleň. A to je aj koniec našej správy.
Záver – DO VIDENIA O ROK !!!
Dobrovoľný pracovník
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Z Pamätnej knihy obce Drienov
Strana 37, Verejná správa obce
Verejnú správu obce vedie starosta s obecným zastupiteľstvom, notárom
a okresným úradom. Do roku 1923 patrila obec do okresu lemešanského, od
roku 1923, kedy lemešanský okres bol zrušený, patrí do okresu prešovského,
ktorého terajším náčelníkom je hlavný radca politickej správy Dr. Vladimir
Gallay. Sidlo našho notariátu je v Lemešanoch. (pred válkou i v Drienove bolo
sidlo notariátu) ktorého vedúcim toho času je notár adjunkt Emil Válek prídelený
notár adjunkt Jozef Šuľovský a pomocná kancelárska sila Ružena Sásová,
doručovateľ Jozef Suchovič. ... Starostami miestnej obce boli títo občania, na
ktorých sa ešte terajšia generácia pamätá: Martin Sepeši, Michal Petro, Ján
Mitro, Juraj Varya, Štefan Sabol, Ján Tomko, Štefan Havrila, Ján Soták, Ján
Havrila, ktorý 32 roky bol starostom obce v okresnej správe a najmä u pánov
bol veľmi obľubený, ako starosta všade kde bol známy, ale najmä u nás mal
autoritu. Povaleční starostovia Ivan Juraj, Ján Fialka, za jeho starostovania bola
v obci prevedená parcelácia, Ján Vaško, Juraj Porvazník. Za boľševického
vpádu nebolo rychtára, ale komisariat. terajším starostom je mladý občan Jozef
Juhás, za jeho starostovania bola založená táto písaná pamätná kniha. Členmi
terajšej obecnej rady sú: Jozef Sepeši, I. nám. starostu. Michal Petro II. nám.
starostu členovia: Juraj Mroč, Michal Korem, Jozef Gromoš, Matej Varya, Jozef
Petro, Ján Balčák, Jozef Sepeši, Ján Jurek, Andrej Jurko, Michal Džombák,
Jozef Sokol, Leo Schwarcz, statkár, Michal Havrila, Jozef Matej, Karol
Močársky, Ján Medvec, Gabriel Havrila, Ladislac Juhás, Jozef Ivan (Pončák),
ktorý je obecným pokladníkom, Ján Fialka a Juraj Mitro.
Členmi finančnej komisie sú: Alexander Demjančík sp. gk. školy, Ján Vaško,
Jozef Demek, Ján Porvazník ml. Michal Jurek, Kmec, Ján Murajda.
V obci verejné správy máme: Správa štát. ľudovej školy, spr. grkat. školy
a farský úrad.

Miniatúrky zo života

Stalo sa nestalo v Drienove
Bolo slnečné jesenné predpoludnie. Mária robila na
dvore poriadok s fazuľou. Rukami lúskala ostatné
struky, ktoré odolali sile cepov a tešila sa z dobrej
úrody. Vedľa nej sa hral synček Jožko. Z pokoja ju
vyrušil práve on. Odrazu si začal nervózne vŕtať
v nose a už aj spustil plač. „Jožku, co ci? Co še ci
stalo?“ Jožko nešťastne krútil hlavičkou a ukazoval na
nos. Raz-dva prišla na to, že si strčil fazuľu do nosa.
Márne sa ju všetci, čo boli doma, snažili vybrať,
posúvala sa čoraz hlbšie. Neostávalo iné, len sadnúť
na autobus a ponáhľať sa k lekárovi do Lemešian.
O pár hodín už Jožko zase šťastne behal po dvore
a Mária šikovne pokračovala v nedokončenej práci.
Zrazu spozornela, dačo sa jej nepozdávalo. Jožko
začal nervózne krútiť hlavičkou a vŕtať sa v ušku...
Tentoraz s ním musela ísť na pohotovosť až do
Prešova.
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K okrúhlym výročiam v týchto dňoch gratulujeme:
K 60-tym narodeninám:
19. 01. Ing. Ján Štefaňák
Kvetná 49
21. 01. Jozef Fabián
Partizánska 4
01. 03. Agnesa Dombrovská
Letná 7
21. 03. Ján Matej
Kvetná 18
K 70-tym narodeninám:
14. 01
Jozef Krakovský
18. 01. Anna Dzúrová

Revolučná 13
Záhradná 52

K 80-tym narodeninám:
04. 02. František Fialka
22. 02. Mária Humeňajová

Záhradná 10
Mlynská 24

Novonarodení Drienovčania:
03. 12. Nikola Vargová
26. 12. Richard Kokavec

Osloboditeľov 37
Žižkova 37

Navždy sme sa rozlúčili:
21. 12. Mária Koremová
22. 12. František Andraščík
28. 12. Jozef Tomko
03. 01. Barbora Sosová
26. 01. Helena Porvažníková

85 r.
80 r.
80 r.
89 r.
91 r.

Osloboditeľov 29
Okružná 33
Osloboditeľov 58
Kvetná 14
Osloboditeľov 65

Dôchodcovské rande

Ešte pred začiatkom plesovej sezóny sa stretli starenky a starci v klube dôchodcov.
Bolo to 27. januára. Na to, koľko je v Drienove dôchodcov, je počet organizovaných
členov veľmi malý. Schôdza sa však uskutočnila presne načas. Zahájil ju pán
predseda Jožko Pavúr. Privítal všetkých prítomných a poďakoval pánovi starostovi,
že naše prijal pozvanie. Pán predseda, ktorý ďalej viedol schôdzu, oboznámil
prítomných s hospodárením s danými finančnými prostriedkami a zhodnotil prácu
výboru, s ktorou nebol celkom spokojný. Po tomto informačnom bloku otvoril
diskusiu. Pán starosta informoval prítomných s finančnou situáciou obce, kriticky sa
vyjadril k vandalizmu, ktorý momentálne šarapatí v Drienove. Ďalej pokračovala
otvorená diskusia, často sa diskutovalo v skupinkách, ale predsa sme sa dohodli na
usporiadaní výletu. Schôdza pokračovala navrhovaním kandidátov do výboru klubu.
Boli s nimi urobené pohovory. Kandidáti súhlasili so svojou nomináciou, preto sa
uskutočnili voľby. Po jednohlasnom zvolení nových členov výboru sme si ešte v
príjemnej atmosfére posedeli pri kávičke, v ktorej nechýbal ani štamperlíček rumu.
Po tom všetkom pán predseda Jožko Pavúr schôdzu ukončil.
A. S.

Ako sa to staráme o čistotu životného prostredia?
Milí Drienovčania,
mali by sme vedieť a nezabúdať, že zdravie je náš najväčší dar. Preto
by sme sa mali sami starať o jeho dobrý stav. Nehovorím nič nové,
veď masmédiá o tom denne informujú, ale nedá mi, aby som touto
cestou nepoukázal na niekoľko faktov.
Ide o naše zdravie, preto by sme v prvom rade mali dbať na
čistotu. Tak tela, ako aj duše. A ďalej o čistotu životného prostredia.
To sú najdôležitejšie faktory, ktoré nám na našej planéte zabezpečia
zdravý život. Verím, že čistotu tela zvládame, až na výnimky pomerne
dobre aj čistotu duše. Ale s tou našou prírodou už spokojní byť
nemôžeme. Len sa pozrite po obci, po lese, po rieke Toryse, ale aj po
lúkach. Všade neporiadok. Darmo sa snaží starosta obce, niektorí
pracovníci jeho úradu aj zametači. Je to stále málo. A viete prečo?
Lebo sú medzi nami ľudia, starší aj deti, ktorým na verejnom poriadku
nezáleží. Tam ohorky cigariet, tam papiere rôzneho druhu od
žuvačiek, cukríkov až po neviem aké odpadky. To hovorím len
o cestách v obci. A čo potom potoky, lesy, rieka? Čo, hádam tam
neplatí zákon a zákaz robiť skládky odpadkov z našich domov? Kto
chodí po chotári s otvorenými očami, tak to tam jasne vidí: staré
železo, reťaze, pneumatiky, hrnce, dokonca celé konáre
z prerezaných ovocných a iných stromov, o nepotrebných handrách
a fľašiach ani nehovorím! Tak ako sa to staráme o čistotu životného

prostredia nás, našich detí, našich vnukov? A pritom tu existuje tvrdý
zákon! A nikto, pardon, niektorí to nerešpektujú. Ba ani naši
zodpovední netrestajú jeho porušovanie!?
Potom sa nečudujme, že počasie tak vyvádza! Pred 50
rokmi bolo, až na výnimky, ustálené. Nesúvisí to aj s tým, že chotáre
boli čisté, vzorne obrábané, les vyzeral ako háj, Torysa čistá, ani
chýru o odpadkoch? Dnes má priveľké výkyvy. A my len nadávame na
veľmoci, na priemysel, ktorý znečisťuje ovzdušie. Ale aj my sami sa
o to znečistenie pričiňujeme. Pochopme aj my tu v Drienove, že
žijeme v 21. storočí. Od malička sme v rodine, v škôlke, škole
vychovávaní. Učia nás, ako sa máme správať doma, na cestách a aj
v prírode. Tak sa toho držme. Neotravujme si prírodu, aby sme si pri
prvej jarnej prechádzke mohli bez obáv odtrhnúť žltý kvietok podbeľa
a čajíkom z neho sa ochránili pred nachladením, alebo si pomohli pri
zápaloch priedušiek a astmatických ťažkostiach. Príroda lieči, ale
sama musí byť zdravá.
Nehnevajte sa milí moji, že takto otvorene píšem o živote
v našej obci a v celom chotári, ale sú to veci, na ktorých mi záleží.
Váš J. Murajda
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ROZHLASOVÝ A TELEVÍZNY PRÍJEM V DRIENOVE

V roku 2004 došlo k zmene vysielania Slovenského rozhlasu v pásme stredných vĺn Preto pre ľahšiu orientáciu v rozhlasovom a televíznom
vysielaní som zostavil tabuľky s uvedenými stanicami, ktoré je možné zachytiť v Drienove.
Rozhlas - pásmo stredných vĺn, označené na prijímači SV (angl. MW; prípadne AM)
- pásmo veľmi krátkych vĺn, označené VKV (angl. UKW; alebo FM)
Na stredných vĺnach Slovenský rozhlas vysiela len rádio Regina a rádio Patria (národnostné vysielanie) na frekvencii 702 kHz. Predtým na tejto
frekvencii bola stanica Bratislava, teraz si ju môžeme naladiť len v pásme veľmi krátkych vĺn 96,6 Mhz. Nedeľná omša sa vysiela na staniciach
Bratislava a Regina. Radio Lumen vysiela omšu každý deň o18.hodine.
V tabuľke č.1 sú uvedené stanice, ktoré je možné zachytiť v Drienove podľa frekvencie v pásme veľmi krátkych a stredných vĺn. Počet staníc
a kvalita príjmu závisia od rádioprijímača a miesta príjmu. Na prijímačoch ktoré nemajú VKV s rozsahom 87 až 108 MHz nie je možné prijímať
uvedené stanice.
V tabuľke č.2 sú uvedené stanice podľa abecedy s vysielacími frekvenciami pre Prešov, Košice a východ Slovenska.
Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2

Rozhlasové stanice VKV
FUN
TWIST
DEVIN SRO 2
KIKS
FLASH
LUMEN
REBECA B1
LUMEN
EXPRES
BRATISLAVA SRO 1
DEVIN SRO 2
VYCHOD B1
EXPRES
RADIO FM SRO 3
OKEY
OKEY TOP
FUN
REGINA SRO 4
FLASH
KIKS
KIKS
TWIST
EXPRES

frekvencia[MHz]
87,7
81,1
88,8
90,8
91,7
92,9
94,2
94,4
95,2
96,6
96,9
98,6
99,5
100,3
100,9
102,0
102,9
103,2
103,7
104,1
104,5
105,8
106,2

Rozhlasová stanica SV
Regina SRO 4

frekvencia [kHz]
702,0

Rozhlasové stanice VKV
Prešov
Košice
východ
/podľa abecedy/
frekvencia /MHz/ frekvencia /MHz/ frekvencia /MHz/
BRATISLAVA
96,6
DEVIN
88,8
96,9
EXPRES
99,5
95,2
106,2
FLASH
103,7
91,7
FUN
102,9
87,7
KIKS
104,1
104,5
90,8
LUMEN
92,9
94,4
OKEY
100,9
OKEY TOP
102,0
REBECA B1
94,2
REGINA
103,2
RADIO FM
100,3
TWIST
105,8
88,1
VYCHOD B1
98,6
Televízny príjem
Televízne pásmo

VHF – kanály 1 až 12
UHF - kanály 21 až 60
V tabuľke č.3 sú uvedené pozemné televízne stanice, ktoré sa dajú
zachytiť v Drienove.
Tabuľka č. 3

Televízne stanice /pozemné/
STV 1
Dubník
STV 2
Dubník
Markíza
Dubník
JOJ
Prešov
JOJ
Košice
TV Naša
Košice

číslo tv kanálu
6
25
59
52
27
50

tv pásmo
VHF
UHF
UHF
UHF
UHF
UHF

Televízia JOJ vysiela s veľmi malými výkonami z Prešova a Košíc. Tiež
televízia TV Naša vysiela s malým výkonom z Košíc a len večer. Preto
je príjem týchto staníc slabý a len na niektorých miestach v Drienove.
Ing.Marián Ivan

Nonstop pripojenie na Internet cez Wi-Fi len za 499 Sk
S pojmom Internet, čiže celosvetová počítačová sieť, ste sa už určite
stretli. Možnosti pripojenia k tejto sieti je mnoho, bohužiaľ nie
v Drienove. Tu okrem pomalej pevnej linky či pomerne drahej ISDN,
alebo cez „mobil“ (GSM, GPRS najnovšie EDGE), ktoré tiež nie je
lacné, a všetky sú navyše viazané na hlasové služby, nebolo inej
možnosti. No na sklonku minulého roka pribudla ďalšia možnosť.
V Drienove v rámci rozširovania svojej pôsobnosti postavila firma
MSprofi s.r.o. (www.msprofi.sk) prístupový bod tzv. Access Point (AP)
mikrovlnej siete (MW). Štandardne pomenovanej tiež Wi-Fi sieť.
Temín Wi-Fi (Wireless Fidelity) sa používa pre označenie produktu
alebo služby využívajúceho akýkoľvek druh technológie IEEE 802.11.
Zariadenia s funkciou Wi-Fi môžu vysielať a prijímať dáta bez
drôtového spojenia v nelicencovaných pásmach 2,4 GHz (802.11b,g)
alebo 5,8 GHz (802.11a) s prenosovými rýchlosťami 11 Mb/s resp.
54Mb/s. Ako? Prístupové body nainštalované v rámci Wi-Fi lokality

vysielajú RF signál do Wi-Fi zariadení, ktoré sú v dosahu AP.
Toto pripojenie je niekoľkonásobne rýchlejšie v porovnaní s pripojením
cez modem. Nie je viazané na „pevnú linku“, a je bez ďalších
telekomunikačných poplatkov. Za mesačný paušálny poplatok tak
získate nonstop pripojenie na Internet. Pre jej využívanie potrebujete
vytvoriť prípojku. Za týmto účelom alebo v prípade ďalších informácií
môžete kontaktovať nasledujúce osoby:
Jozef Sabol:
Martin Bardák:

tel.: 0908 709 705 e-mail: admin@msprofi.sk
tel.: 0908 707 188 e-mail: mbardak@msprofi.sk

Poplatok za vytvorenie štandardnej prípojky je 2999,- Sk. Mesačný
poplatok je 499,- Sk.
Martin Bardák
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V brušku tehotnej ženy boli dve bábätká. Prvé
sa druhého opýtalo: „Veríš na život po
pôrode?“
„Určite. Niečo po pôrode musí byť. Možno sme
tu hlavne preto, aby sme sa pripravili na to, čo
bude potom.“
„Hlúposť, žiadny život po pôrode nie je. Ako by
asi mohol vyzerať?“
„To presne neviem, ale určite tam bude viac
svetla ako tu. Možno budeme behať na
vlastných nohách a jesť pusou.“
„Ale to je predsa nezmysel. Behať sa nedá.
A jesť pusou, veď to je úplne smiešne! Živí nás
predsa pupočná šnúra. Niečo ti poviem. Život
po pôrode nemôže existovať, pupočná šnúra je
už teraz veľmi krátka.“
„Ale nie, určite niečo bude. Len to bude asi
všetko trochu iné, ako sme si zvykli.“

22. 2. 2005

d e t í Poučme sa z histórie

„Ale nikto sa predsa odtiaľ po pôrode nevrátil.
Pôrodom jednoducho život končí. A vôbec,
život nie je nič iné, ako stiesnenosť, ktorá sa
vlečie v temne.“
„No, ja presne neviem, ako to bude po pôrode
vyzerať, ale určite uvidíme mamu, a tá sa
o nás postará.“
„Mama? Ty veríš na mamu? A kde ako má
podľa teba byť?„
„No predsa všade okolo nás! V nej a vďaka nej
žijeme. Bez nej by sme neboli.“
„Tomu neverím! Žiadnu mamu som nikdy
nevidel, takže je jasné, že žiadna nie je.“
„No ale niekedy, keď sme ticho, môžeš počuť
ako spieva, alebo cítiť, ako hladká náš svet.
Vieš, ja si fakt myslím, že skutočný život
začína až potom.“
(Z internetu)

Jednou z najstarších kultúr v Európe bola
rímska kultúra, z ktorej aj v novoveku
prevzala veda jej latinský jazyk. Používa sa
najmä
v medicíne
a prírodopise.
Aj
rímskokatolícka cirkev ho používala ako
bohoslužobný jazyk. Myslím, že nezaškodí,
ak si všimneme stav súčasnej spoločnosti
a potom pouvažujeme o troch rímskych
prísloviach: „Viribus unitis.“ = „V jednote je
sila.“, „Divide et impera.“ = „Rozdeľuj
a panuj.“ , „Salus republicae suprema lex
esto.“ = „Blaho štátu (obyvateľov) nech je
najvyšším zákonom.“
Pouvažujme nad obsahom týchto
prísloví, či mali význam a platnosť len
v rímskej ríši, a či platia aj dnes.
Anton Džombák

Zabavme sa
s občasníkom

Povedzme si niečo o včelách a včelároch
Ej, keby tak včely nepichali, to by bolo včelárov
a medu! Ale predsa sa nájdu aj nebojazliví,
ktorí sa neboja a pekne si so včelami
rozumejú. V Drienove je nás 15. Každý z nás
obhospodaruje určitý počet včelích rodín. No
ono už spomínané nebezpečenstvo odrádza od
včelárenia. Med je hlavným produktom včiel.
Áno, cena medu je vysoká. Ale porovnajme si
ju s nákladmi na med. Keď stál cukor 7,30, bol
med po 35 korún. Liečivo vtedy nebolo
potrebné. Ale teraz stojí cukor 36,60, preto
musí kilo medu stáť minimálne okolo 90 korún.
Na jedno včelstvo je potrebných v priemere 10
kg cukru. Pred dvadsiatimi rokmi nebolo
potrebné dávať včelám liečivo, kým teraz je to

nevyhnutné. Do jedného úľa sú potrebné dva
kusy liečiva Gabon, ktorého cena je 15 korún.
Ďalšie
preliečenie
je
potrebné
urobiť
prípravkom Avartín, ktorý stojí 4,50.
Pretože včelárenie musí byť vecou
kolektívnou, urobili sme si takú malú
drienovskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila 10.
11. 2004 v klube dôchodcov. Na schôdzu boli
prizvaní aj priatelia z Janovíka a Chabžan.
Nechýbal ani predseda ZO v Prešove.
Posedenie prebehlo pri dobrom guláši, ktorý
odborne a sponzorsky pripravil priateľ Jožko
Jurek. Po poučnej výmene názorov sme sa
rozišli vzájomne obohatení o svoje skúsenosti .
A. S.

Ako (ne)kupovať počítač
Dnes už veľa domácností počítač má, alebo ho
v najbližšej dobe plánuje kúpiť, lebo kým pred
niekoľkými rokmi, keď som si kupoval svoj prvý
počítač ja, stál dobrý počítač do domácnosti
asi 40 000 Sk, dnes už dobrý počítač kúpite za
20 000 Sk aj menej a je asi 20 krát výkonnejší.
Uvažujete aj vy o kúpe počítača? Rád by som
sa s vami, na podnet priateľa, podelil
o skúsenosti niektorých ľudí, ktorí kupovali
počítač bez toho, aby sa tomu rozumeli. Aj on
sa často stretáva s ľuďmi, ktorí nakúpili PC s
ktorými boli potom nespokojní. A to len preto,
že im nikto neporadil, alebo si nedali poradiť.
Rodina z Prešova kúpila PC, doma ho vybrali
zo škatúľ, pospájali dokopy monitor, skrinku,
klávesnicu, myš, zapli ho a ..., nič. Kúpili
počítač bez operačného systému. Takže
museli zaplatiť ďalšie peniaze za programové
vybavenie svojho nového člena domácnosti
a za pracú človeku, ktorý im všetko inštaloval.
Prešovské a košické firmy berú za hodinu
práce 400 Sk až 600 Sk. Inštalácia OS
a programov trvá asi 3 hodiny. K tomu vám
ešte pripočítajú pekné peniaze za cestu k vám.
Keď som sa pýtal prečo kúpili práve tento
počítač od tejto firmy, otec rodiny mi ukázal na
asi 12 ročného syna a povedal: „On povedal,
že ten je dobrý.“ Ukázali mi aj leták podľa
ktorého si PC vyberali. Chlapec si vybral ten
najkrajší PC. Taký istý počítač sa pritom dal
kúpiť o 5000 Sk lacnejšie z inej firmy,
nehovoriac o tom, že do domácnosti to nebola
rozhodne najlepšia kúpa. PC sa kupuje nielen
podľa vzhľadu, ale hlavne podľa toho aké
súčiastky obsahuje. Veď tiež by ste si nekúpili
auto, ktoré ma karosériu z Mercedesa a motor

z Trabanta. Poznám aj človeka, ktorý si kúpil
PC z Bratislavy a ešte v ten istý mesiac ho bol
dvakrát reklamovať. Ďalší budúci majiteľ PC si
nedal poradiť a dal si poskladať PC od
známeho, ten teraz do neho chodí ako na
klavír každý týždeň a stále niečo opravuje. Z tej
istej dediny je aj človek, ktorý si kúpil PC
z nemenovaného obchodného reťazca a už na
druhy deň ho niesol na reklamáciu do Prešova
a čakal, kedy sa mu vráti z Bratislavy, lebo
servis majú len tam. Odvtedy to opakoval ešte
dvakrát. Takých prípadov poznám ešte veľa.
Čo vám chcem poradiť, je toto: nekupujte PC
z obchodných reťazcov, majú ich poskladane
z lacnejších súčiastok, hlavne základne dosky,
ktoré zákazníkovi nič nehovoria sú z tých
najlacnejších. Lákajú zákazníkov na dizajn. Ani
cenovo nie sú výhodnejšie ako počítače z
firiem, ktoré sa zaoberajú len predajom PC,
s nepomerne lepším servisom. Obchodné
reťazce majú servis zvyčajne len v Bratislave,
alebo v partnerskej firme, sami ho nerobia.
Myslite aj na rozširovanie počítača a hlavne
odborný servis. Pri firmách zaoberajúcich sa
len predajom a opravami počítačov vás
prevádzka PC vyjde niekoľkokrát lacnejšie, ako
keby ste mali nosiť PC do obchodu, kde ste ho
kúpili. O zničených nervoch ani nehovorím. Pri
firme od ktorej sa rozhodnete PC kúpiť si zistite
aj koľko vás vyjde servis. O tom aký počítač si
kúpiť si dajte poradiť od niekoho kto počítačom
naozaj rozumie a robí s nimi, nie od niekoho,
kto sa „rozumie“ všetkému. Trocha šťastia
a hlavne rozumu praje pri kúpe „rodinného
miláčika“
Mgr. Rastislav Pribula

Smrtka zvoní pri dverách: „Otvorte, prosím,
odčítanie obyvateľstva!“
Viete, ako sa volá človek, ktorý má
cukrovku a AIDS? DIAPOZITÍV.
„Mamáá, horí nám lampa.“
„Nehorí, miláčik, svieti.“
„Mamáá, svietia nám aj záclony!“
Babka ide do obchodu a už je skoro tam,
keď si spomenie, že zabudla vypnúť varič.
Nechce sa vracať, a tak sa aspoň pomodlí:
Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju
dvojplatničku a prepni ju na jedničku.
Do krčmy vojde chlap a už od dverí kričí:
„ Čí je ten bernardín na chodníku?“
Majiteľ mu odpovedá: „Môj, prečo?“
„Práve ho zabila moja čivava.“
„Nedaj sa vysmiať! Čivava bernardína?“
„Presne tak. Zabehla mu v hrdle!“

Harmonogram vývozu
komunálneho odpadu
na rok 2005
Marec:

10. a 11.,

31.,

Apríl:

1.,

Máj:

2. a 14.,

Jún:

2. a 3., 22. a 23.,

Júl:

14. a 15.,

August:

4. a 5., 25. a 26.,

September:

13. a 14.,

Október:

6. a 7., 27. a 28.,

November:

15. a 16.,

December:

1. a 2., 19. a 20.

21. a 22.,
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Strelecký
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klub

Členovia streleckého klubu v Drienove sa počas celého roku 2004
zúčastňovali streleckých súťaží v rámci Prešovského a Košického
kraja. Najväčšie úspechy dosiahli v streľbe z malokalibrovej pušky. Na
majstrovstvách oboch krajov sa umiestnil strelec nášho klubu na
prvom mieste.
V novembri minulého roka zorganizovali strelci súťaž na počesť učiteľa,
ktorý učil na tunajšej škole a bol zakladateľom streleckého krúžku – I.
ročník Memoriálu Júliusa Vágnera.
Začiatkom roku 2005 sme pripravili strelecké podujatie pre rodičov
a žiakov tunajšej školy. Všetci účastníci si zastrieľali o pekné ceny.

a

5

jeho

činnosť

Najviac sa darilo rodine Dancákovej.
Dňa 23. januára usporiadal strelecký klub súťaž „O cenu oslobodenia
obce Drienov“. Zúčastnilo sa jej 57 pretekárov z Prešovského
a Košického kraja.
V tomto roku plánuje strelecký klub usporiadať ešte osem zaujímavých
podujatí so streľbou zo vzduchových a malokalibrových zbraní.
Dúfame, že naša snaha rozšíriť športové podujatia v Drienove
nezostane nepovšimnutá. Tešíme sa na naše stretnutia.
Športoví strelci Drienova

Naši šac hi sti sú n a bro nzovej prie čke
V januári 2005 sa rozbehli súťaže 8-členných družstiev v šachu 3. ligy
i okresných majstrovstiev. Reprezentanti drienovského šachu odohrali
8. kolo tretej ligy na horúcej pôde Bardejova, kde po výbornom výkone
zvíťazili 4,5 : 3,5. 23. januára sme v 9. kole na domácej pôde
remizovali s vedúcim družstvom 3. ligy Stropkov-Svidník 4 : 4. Tieto
úspešné výsledky nás zo 7. miesta posunuli až na bronzovú priečku.
O tento veľký úspech sa najväčšou mierou zaslúžili hráči Stanislav
Marek, Mikuláš Gaži, Jozef Varga, Daniela Petrigáčová, Peter
Csudaky, Ján Nagy a Pavol Sosa. Zaslúžia si obdiv a pochvalu
drienovských fanúšikov šachu, lebo v tabuľke predstihli také silné
družstvá ako Bardejov, Slávia Prešov a ďalšie. Disponujeme veľmi
silným družstvom, len škoda, že finančné podmienky nám nedovoľujú
bojovať o postup do 2. ligy.
14. januára v okresných majstrovstvách zvíťazili naši hráči
nad Elánom Prešov 5 : 1. 28. januára v 6. kole naši šachisti zvíťazili
nad Sláviou Prešov „C“ 4,5 : 1,5. 10. februára sme zvíťazili nad veľmi
silným družstvom Tatrana Prešov „D“ 3,5 : 2,5. Po týchto víťazstvách
družstvo Drienov „B“ je jedným z kandidátov na 1. miesto okresných
majstrovstiev 6-členných družstiev v šachu. O tieto úspešné výsledky
sa najviac zaslúžili Danka Petrigáčová, Jozef Varga, Pavol Sosa, Ján

Fecko, Jozef Hudačko, Jaroslav Petrigáč, a Jozef Straka.
V decembri usporiadal šachový klub pri OcÚ Drienov 1.
ročník vianočného turnaja o pohár starostu obce. Na 3. mieste sa
umiestnil Ján Fecko, druhá bola Danka Petrigáčová a Pavol Sosa.
Víťazom sa stal a pohár prevzal Jozef Varga. V kategórii žiakov bol
víťazom Gabriel Fecko, druhá bola Michaela Očenášová a tretí Kristián
Očenáš. Škoda len, že po zrušení šachového krúžku pri ZŠ žiaci
pravidelne netrénujú a hrozí stagnácia a obmedzenie prílevu mladých
šachistov do družstiev dospelých.
Pre milovníkov šachových úloh dnes prinášame pomocný
mat v piatich ťahoch. Ale netrápte sa, dlhé úlohy nebývajú vždy
najťažšie. Ak ste už raz vymysleli, ako dostať bieleho kráľa na
zraniteľné miesto – (pole), dať mat v tejto úlohe bude pomerne
jednoduché. Na ťahu je biely.

Biely: Kd5, Sb8
Čierny: Kb7, Sa8
Ján Fecko

Niečo o klasickej masáži
Masáž je najstarší liečebný prostriedok. Jej
hlavným cieľom je priaznivo ovplyvniť chorobný
proces, odstrániť následky zranení a telesnú
únavu. Má byť súčasťou komplexnej liečby. Má
význam aj pri prevencii chorôb, pôsobí proti
únave, posilňuje zdravie a zvyšuje celkovú
imunitu človeka.
V tele vyvoláva miestnu, celkovú alebo
vzdialenú reakciu. Ide o veľmi dôležité procesy,
ktoré sa odohrávajú až na úrovni mozgovej
kôry.
Miestny účinok sa prejavuje na koži, šľachách,
v kĺbových puzdrách, v krvnom riečisku,
lymfatickom systéme i v periférnom nervovom
systéme. Jednotlivé hmaty, ich priebeh a hĺbka
prieniku vyvolávajú reakcie v tkanivách.
Podporuje sa vstrebávanie opuchov, výpotkov,
krvných
výronov,
odstraňujú
sa
látky
vyvolávajúce únavu a zlepšuje sa výživa.
Mechanicky
sa
odstraňujú
povrchové
zrohovatené vrstvy kože, čím sa uvoľnia

vývody
miazgových
a potných
žliaz.
Priaznivým odtokom žilovej krvi sa urýchľuje
odstránenie nepotrebných produktov látkovej
výmeny. V hlbších tkanivových vrstvách
možno rušiť zrasty, a to v podkožnom väzive,
v okolí kĺbov a v priebehu šliach. V svalovom
tkanive je možné masážou dosiahnuť
zvýšenie alebo zníženie svalového tonusu,
zvýšenie svalovej výkonnosti alebo zníženie
bolesti a zlepšenie funkcie.
Masáž má celkový povzbudzujúci účinok na
telesnú
výkonnosť,
spánok,
na
stav
centrálneho nervového systému, ktorý spätne
ovplyvňuje periférne orgány a ich funkciu.
Vzdialené
účinky
sú
sprostredkované
prevažne reflexne, prejavujú sa zmenou
prekrvenia a zlepšením činnosti hlboko
uložených tkanív a orgánov.
Použitá literatúra: PhDr. Anna Plačková:
Liečebná masáž
Spracovala: M.K.

Masérske služby
•
•
•
•

PODOMOVÁ KLASICKÁ MASÁŽ
FOTOTERAPIA prístrojom BioSTIMUL
SVIEČKOVÁ TERAPIA
TERAPIA REIKI

(zmiernenie zápalových procesov, potlačenie
bolesti, detoxikácia organizmu, zlepšenie
trávenia, uľahčenie chudnutia, uvoľnenie
stresu, obnova zdravého vývoja buniek,
oživenie tkanív – zlepšenie zdravia, imunity
a telesnej pohody.)
Kontakt: Monika Kožeľová, Žižkova 7,
tel. 0910276863
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Zo základnej školy v Drienove
Ďakujeme
Ďakujeme OcÚ Drienov a predovšetkým členom kultúrnej komisie
a organizačnému výboru zároveň za materiálnu podporu, ktorú poskytli
našej škole zo zisku z plesu. Súčasne srdečne ďakujeme všetkým
účastníkom tohto už tradičného podujatia za ich účasť, vďaka ktorej nás
OcÚ mohol finančne podporiť. Vďaka.
Informujeme
Prostredníctvom informačných vývesiek sme už informovali o možnosti
poskytnúť 2% zaplatenej dane na podporu našich žiakov. Ide
o možnosť, ktorá ponúka každému, kto je zamestnaný a odvádza dane
štátu, určiť z týchto daní 2% pre niektoré občianske združenie, nadáciu
a pod. Nikto neplatí nič navyše, ide len o to, že máte možnosť sami
rozhodnúť, či 2% Vašich daní pôjdu štátu a ten rozhodne, ako s nimi
naloží, alebo poskytnete túto čiastku tomu, komu Vy chcete, a tak
budete vedieť, pre koho konkrétne sa Vaše peniaze využijú. Radi by
sme sa uchádzali o Vašu dôveru, navyše v tomto roku máte možnosť
poukázať svoje 2% priamo škole, resp. jej rodičovskému združeniu. Iste
už viacerí z Vás majú doma tlačivá VYHLÁSENIE i POTVRDENIE,
ktoré treba vyplniť spolu s Vašou mzdovou účtovníčkou a odovzdať na
príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska. Ak sa Vám nechce
komplikovať si život s daňovými úradmi, stačí vyplnené tlačivá doniesť
do našej školy, my ich doručíme za Vás. Tlačivá sú aj prílohou tohto
čísla Občasníka, údaje o našej škole – rodičovskom združení sú už
vyplnené.
Vopred ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.
Vianočný program 2004
Čas príprav, premyslených i neuvážených nákupov. Dychtivé
očakávanie v očiach detí. Ale aj množstvo práce – a nielen pre
dospelých. To všetko predznamenáva každoročne záver roka,
december, Vianoce. A práve deti sú tými, ktorí neľutujú čas a námahu,
aby pripravili pre svojich blízkych prekvapenie najkrajšie. Vedia sa
vypäť k vynikajúcim výkonom, aby spríjemnili krásny predvianočný čas
všetkým, ktorí si chcú pozrieť už tradičné vianočné vystúpenie.
Celý december sa niesol v znamení príprav. Žiaci pod vedením učiteľov
vyzdobili každú triedu. Každé okno symbolizovalo túžbu po Vianociach
a po snehu, ktorý však tohto roku meškal. Šikovné ruky pripravovali
rozmanité darčeky. Všetky voľné chvíľky vyplnili nácviky piesní
a scénok do vianočného programu. Diváci, ktorí sa prišli pozrieť do
školy na vystúpenie 21. 12 . 2004, mohli sledovať veselé i vážnejšie
príspevky mladších aj starších žiakov. Veršíky o zime, vianočné vinše,
koledy, ale aj rôzne spracovania rozprávok. V slovenčine aj po anglicky
či po nemecky. Pásma rozprávaní sa striedali s hudobnými
vystúpeniami. O tom, že úsilie účinkujúcich malo dobrú odozvu, svedčil
potlesk prítomných rodičov a príbuzných.

Priestor na prízemí sa zmenil na predajnú výstavu. Záujemcovia si
mohli pozrieť alebo aj zakúpiť rozmanité vkusné výrobky, zväčša
úžitkové predmety, ktoré vyrobili šikovní žiaci a učitelia.

Veríme, že aj vy sa už teraz tešíte na ďalšie, určite zaujímavé, spoločné
stretnutie na pôde školy.
Prvácka imatrikulácia
Opäť je nás viac – myslíme naozajstných žiakov školy, pretože aj naši
prváci už sú našimi skutočnými spolužiakmi. Prešli imatrikuláciou, prijali
sme ich za „svojich“ pasovaním za „žiaka ZŠ Drienov“. Súčasťou
imatrikulácie bolo množstvo súťaží a zábavných hier, ktorými sme si
spestrili „školský život“.
Karneval 2005
Boli sme na karnevale a vyhrala som 8. miesto, lebo som bola Včielka
Maja. Bolo tam super a pekné ceny, no na tombole som nič nevyhrala.
Škoda, že 1. stupeň musel odísť skôr domov.
Daniela Tomčová, 3. ročník
Nadišiel rok 2005 a s ním aj plánovaný karneval. Po dlhšom čase
príprav nastal deň D. 27. januára 2005 sa otvorili dvere telocvične

detskej fantázii a všetkým, ktorí sa chceli zabaviť. Nádherné
rozprávkové a iné bytosti – vodník, dinosaurus, čert, červená čiapočka
atď. – predvádzali svoj šarm na parkete. Za skvelé výkony boli
odmenení peknými cenami. Prvé miesto získala „Novinová pani“ alias
Mirka Mruzová. Za svoj nápad sme ju odmenili nádhernou a chutnou
tortou. Deti, ktoré neuspeli so svojimi maskami, mohli skúsiť šťastie
v tombole.
V neskorších hodinách menšie detičky opustili telocvičňu a začala sa
ozajstná zábava s DJ Pepom. Organizátori – MY DEVIATACI - skvele
vytancovali pani učiteľky a pánov učiteľov a naopak. Ako sa hovorí, v
najlepšom treba prestať! Pretože sme skvelá parta, vybrali sme sa
všetci spolu po karnevale zabávať niekam inam. Deň potom sme však
dospávali na hodinách (skvelí učitelia nám to prepáčili!)
Podľa slov viacerých učiteľov a žiakov sa karneval naozaj vydaril. A to
bol predsa náš zámer!
Deviataci
Začínajú súťaže, olympiády, ...
Prvý polrok sa niesol hlavne v znamení športových a výtvarných súťaží,
v ktorých naši žiaci bodovali aj v okresných kolách či v streleckej
a stolnotenisovej lige i v šachovom turnaji. V druhom polroku začínajú
prichádzať na rad i predmetové súťaže, ktorých prípravu sme však
začali už pred niekoľkými mesiacmi, a čakajú nás ďalšie športové
podujatia. Teší nás, že naši žiaci nás budú reprezentovať nielen svojimi
vedomosťami a zručnosťami či šikovnosťou, ale vďaka sponzorskej
pomoci p. Gimerskej i novými dresmi, ktoré sú skutočne veľmi pekné
a vkusné. Svoju premiéru budú mať už o pár dní - na okresnej súťaži
družstiev Nie drogám.
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