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O Vianociach pred osemdesiatimi rokmi (Z rozprávania mojej susedky)
Zaklopala som na dvere svojej susedky,
babky Anny Kovalickej. Čakala som, že ju
moja návšteva a moje želanie prekvapí, ale
najprv prekvapila ona mňa. Babka má 86
rokov a ja som ju zastihla za elektrickým
šijacím strojom – že čosi nefunguje, že ho
treba opraviť. Nuž áno, spodná nitka je
príliš voľná, bude sa musieť nastaviť, to
zariadia deti. Odsunuli sme tento problém
a ponúkla ma stoličkou pri stole.
„No, co bi ši chcela, Helenko?“ „Ta ja bi
chcela, žebi sce sebe dakus pospominali,
jak to bulo na Vianoce, ket sce vi buli mala.
Chcela bi som o tim napisac do našich
novinkoch – Občasnika.“
Babka Kovalická začala tým, že sviatky boli
oveľa skromnejšie, lebo dnes sú deti
darčekmi rozmaznávané, ale boli vzácne
a radostné. Nepamätá si už, či im niečo
nosil Mikuláš, ak, tak nanajvýš nejaký
cukrík. A tak isto to bolo na Vianoce. Pre chlapcov bolo zaujímavosťou, že na „viliu“
mohli chodiť po vinšovaní, vyslúžiť si dajaký grajciar a ochutnať v každom dome
koláče, potom si to zopakovali ešte na Nový rok. Dievčatá sa naopak na návštevu
„vinčovačoch“ tešili.
Chlapi obriadili statok a ženy piekli koláče –kysnuté – cenké. Pamätá si, že ich bolo
až jedenásť druhov, podľa plnky – napr s makom, lekvárom, tvarohom, figami,
sladkou ryžou, Jánovým chlebom, sušenými slivkami, jablkami, hruškami. „Bulo nas
šidzem dzeci, ale tak sme še ojedli, že sme buli jak vaľuški.“ Možno preto sa u nás
Vianociam hovorilo „hodi“- (vyslovuje sa tvrdo), lebo ešte aj teraz zaznel v babkinom
hlase ten dobrý pocit z hojnosti, ktorá nebola bežná.
V rodinách mávali aj stromčeky, ozdobené cukríkmi z praženého cukru, zabalené vo
farebných papierikoch.
A čo bolo na štedrovečernom stole? Nemali chýbať peniaze – aby nechýbali po celý
rok, modlitebná knižka a pre zabezpečenie bohatej úrody misa s fazuľou, kukuricou

a zrnom.
Keď bol takto stôl pripravený, mohli si všetci sadnúť a začať
večerať. Zo všetkého najskôr však musela zaznieť modlitba,
a potom už nasledovali oblátky s medom a cesnakom, kyslá
hubová polievka s klobáskou a bobaľky s makom. Žiadna
ryba, žiadny šalát.
Aký bol vlastne recept na tieto jedlá? Babka Kovalická
hovorí – jednoduchý. Dala sa spolu variť ryža s posekanými
sušenými hubami a klobáskou a neskôr sa pridala juška
z kyslej kapusty, povarilo sa všetko spolu a to bolo všetko.
Bobaľky dodnes pre celú rodinu pripravuje takto: Upečené
bobaľky najprv namočí, aby zmäkli, potom ich zasype
pomletým makom a preleje horúcou sladkou vodou a dobre
premieša.
„No co by som ešče povedala? Už sebe teraz nemôžem
spomnuc. Hej, ba ešče, že po večeri sme hašeli švički, že
jak še nam budze daľej daric. Ket išol dim hore, do nebička,
ta že budzeme dalej žic a ket do boka, možeme umric.“
Polnočná omša, ktorá nasledovala, bola vlastne začiatkom
samotných sviatkov. Ľudia úprimne a bez akéhokoľvek
stresu zasvätili nasledujúce dni narodeniu Ježiška.
Celkom dobre sa nám spomínalo na zašlé časy. Keby nie
moje povinnosti, možno by sme si boli ešte posedeli
a babka by si bola spomenula aj na iné veci.
Pomyslela som si, že tie staré časy boli v mnohom lepšie,
pokojnejšie. Ale babka Kovalická ma prekvapila opäť. Ona
sa má dobre aj teraz. Keby nie toho, že ju bolia nohy, tak je
spokojná, páči sa jej jej život. „A nezapomni napisac, že
mam dobre dzeci, Martu a Štefana i s rodzinami. Bars dobre
še o mne staraju.“ Napíšem, prečo nie? Je omnoho
príjemnejšie písať o takýchto pekných vzťahoch, ako
o nevďačnosti a smútku. A veľmi dobre sa to hodí v tomto
čase vianočnom.
Helena Vancová

Vianočné koncerty a darček na Mikuláša
Presne na sviatok sv. Mikuláša naša obec dostala darček v podobe
klavíra – pianína, ktorý mal premiéru na vianočných koncertoch žiakov
Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša. Hoci cestoval po
mraze a musel sa aklimatizovať a patrične naladiť, veľmi sa tešil
z výkonov našich žiakov a hostí. Prvý koncert sa konal 13. 12. 2007.
Začal sa pekným spevom detského zboru žiakov hudobnej náuky
druhého, tretieho a štvrtého ročníka, ktorý nacvičila pani učiteľka Mgr.
Dopiráková. Klavírne čísla spestrila aj hra na flaute žiakov pani učiteľky
Ivony Očkovičovej. Na záver sme si vypočuli hru nášho bývalého žiaka
a teraz študenta košického konzervatória Matúša Pavlíka. Druhý koncert
sa konal 17. 12. 2007, kde vystúpili žiaci našej pobočky z tried pani
učiteľky Márie Petrócziovej, Mgr. Evy Dopirákovej, Ivony Očkovičovej,
Mgr. Zuzany Marcinovej a Anny Gojdovej. Počas druhého koncertu
zazneli rôzne vianočné klavírne, flautové a iné skladby a na konci nám
zatancovali žiaci tanečného odboru, ktorí si pre nás pripravili veselý
tanček.
Štefan Marcin

Redakcia Drienovského občasníka Vám praje šťastné
Vianoce a tešíme sa na Vás v aj novom roku 2008.
Dočítania priatelia!
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Stalo sa nestalo v Drienove
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Spoločenská kronika

Miniatúrky zo života
Nechce sa mi to ani veriť, ale veruže som už pamätníkom. Dnes si už nevieme
predstaviť život bez televízora, ale my, ako deti, sme trávili večery bez neho.
Zvlášť zimné večery boli dlhé a ja si pamätám, že k nám po robote často
chodieval na klebety strýko. Strýko mal pasiu v rozprávaní strašidelných
príbehov, bol v tom majster. A tak miesto počítačových hier a telenoviel sme
sledovali jeho napínavé historky o bosorkách a strašidlách. Tie mali úspech aj
u mojich kamarátov zo susedstva .
V jeden takýto zimný večer, keď sa vonku čerti ženili, sedeli sme v kuchyni,
v kachľovci plápolal oheň, pukali uhlíky, žiarovka štyridsiatka vydávala príjemné
skôr prítmie, ako svetlo, a môj strýko Ferenc začal kúzliť príbeh o bosorkách
a duchoch a úbohých pocestných na nočnej ceste, keď dobre pamätám, tak cez
cintorín. Dospelí počúvali s úsmevom na tvári, občas pokrútili hlavami, ale my,
deti, sme ani nemukli, Zimomriavky sa nám preháňali po chrbtoch a krvi by sa
nám nebol dorezal. Môj kamarát Jožo, ináč „veľký hrdina“, bledý ako kancelársky
papier sedel na diváne a ledva lapal dych. To by sa dalo pochopiť, ale on tam
takto sedel, aj keď bol strýko už dávno preč a tváril sa, akoby nevedel, že spať
chodieva o tri domy ďalej – domov. Našim to bolo čudné, ale až po hodnom čase
ich napadlo, že milý smelý Jožo má strach ísť potme domov. Nechceli sa dotknúť
jeho „smelosti“, a tak mu len otec nenápadne navrhol: „No poc, Jošku, ce
odprevadzim domu.“ Jožo, síce nerád, ale vstal a prilepený na otca vyšiel na
cestu. A potom sa odrazu vytrhol a neuveriteľne hlasným bojovým pokrikom,
ktorý by isto zneškodnil všetkých bosorákov: „Mamóóóóóó!!! vyrazil smerom
k svojmu domu.
Dnešní detskí psychológovia by asi neboli nadšení z takejto večernej rozprávky,
ale ja mám pocit, že nám to neublížilo o nič viac, ako škodia deťom dnešné
filmové a počítačové horory.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 73, Gr. kat fara, zapísané v roku 1935
Miestni obyvatelia gr. kat. vyznania prisluchali a prisluchajú vždy pod gr. kat. faru
vo Varhaňovciach. Nová gr. kat. cerkev vo Varhaňovciach bola vystavaná roku
1837-om. Stará cerkev bola malých rozmerov. Mená grkat. duchovných tam
učinkujúcich sú tiež známe len od časov založenia matriky od roku 1774. Mená
učinkujúcich duchovných: Štefan Zatvornický od 1774-1807, Jozef Dudinský od
1807-1810, Peter Geleňak od 1810-1817, Pavel Bovankovič od 1817-1820, Juraj
Takács od 1820-1825, Alexander Ruzsmocky od 1825-1832, Matej Brinský od
1832-1872, Mikuláš Ilkovič administrátor od 1872-1873, Mikuláš Hvozdovič od
1873-1904. Tomuto grkat. farárovi boly cirkevné obrady v našom rkat. kostole
hatené dek. Farárom Belizár Keczerom, asi od tejto doby začala sa medzi rkat.
a grkat. ešte i dnes trvajúca neznašanlivosť. Ďalej Štefan Andráško od
1904-1905, tento duchovný bol administrátorom. Terajším duchovným grkat. fary
je dôstojný dekan Eugen Mižičko, ktorý od 1. nov. 1905 roku zdarne pôsobí.
V matrike narodených pri jej založení od roku 1774 vyskytujú sa tieto mená
grkat. veriacich: Sabol, Havrilla, Sokol, Fecko, Ivan, Balog atď.
Kalvinská a evanj. fara
V obci ref. Kalvinov nemáme, ale cirkevné záznamy svedčia, že tunajší občania
vo veľmi nepatrnej čiastke boli i kalv. vierovyznania. V roku 1743 v Zázname
pokrstených vyskytujú sa občania ref. Kal. Náboženstva Ján Havrila bývalý
starosta obce udáva, že jeho predkovia boli ref. kalvini, ktorí mali svoju ref. kal.
faru a ref. kal. farára, býval kde dnes má stavebné miesto (funduš) Andrej
Gurbaľ. Menovaný ďalej udáva, že veľká čiastka kalvinov sa odsťahovala na
Dolnú zem. Toto sťahovanie vraj previedli potajomky cez noc, pritom ale ukradli
i veľký zvon menom „Urban“ a preto tunajší občania ich začali prenasledovať,
aby sa im ubranili, „Urbana“ vhodili do Tisy. I evanjelické náboženstvo bolo
v obci rozširené. Cirkevné záznamy svedčia, že od 1706-1749 rim kat. kostol
mali v moci evanjelici. V matrike pokrstených sú mená i evanjel. náboženstva.
Dnes kalvinsku a evanjelickú faru v obci nemáme.

Medzi nami vítame nových občiankov:
31.10.
Katarína Raniaková,
Jarková 10
10.11.
Richard Kosyk,
Mlynská 36
25.11.
Viktória Čarnogurská,
Mlynská 17
Navždy sme sa rozlúčili:
23.10.
Anna Hudačková, Žižkova 46,
02.11.
Mária Ivanová,
Kvetná 35,
16.11.
Pavol Mroč,
Májová 2,
18.11.
Alžbeta Babinčáková, Záhradná 21,
10.11.
Ľubomír Sopko,
Jarková 38,
09.12.
Peter Hudačko,
Osloboditeľov 34,
17.12.
Helena Tomková, Záhradná 21,

85- ročná
73- ročná
35- ročný
80- ročná
42- ročný
37- ročný
76-ročná

Bavíme sa s občasníkom
Veľrybí samec pláva okolo
svojej polovičky a šomre:
„
Ekologickí
aktivisti,
svetové
vlády,
rôzne
nadácie vyvíjajú enormné
úsilie, aby zachránili náš
druh pred vyhynutím ... ale
teba bolí hlava!“
Chlapík
u holiča
sediac
v kresle
osloví
vedľa
pracujúcu manikérku: „Hej,
krásavica,
nepovečeriaš
dnes so mnou? Vieš, tlmené
svetlo sviečky, tichá hudba,
a ostatné
sa
uvidí.“ „Nemôžem,
som
vydatá.“ „No tak tomu
svojmu povedz, že ideš do
kina s kamarátkou.“ „Povedz
mu to sám, práve ťa holí.“
Sedí opica na brehu rieky,
na povrázku má priviazaný
banán a máča ho vo vode.
Ide okolo slon a pýta sa jej,
čo to robí. „Poviem ti, ak mi
dáš dolár.“ Keď jej ho dal,
dostal informáciu: „Máčam
banán vo vode.“ „Ty si ale
hlúpa krava!“ povie slon
a odíde. „Hlúpa, hlúpa,“
šomre si pre seba opica,
„ale od rána som takto
zarobila už 70 doláčov!
„Tak si predstav, vo vlaku
ma obťažoval úplne cudzí
chlap, musela som si

štyrikrát presadnúť.“ „A ktorý
to bol?“ „“Až ten štvrtý!“
„Môj manžel stále viac
stráca pamäť.“ sťažuje sa
dôchodkyňa. „Včera vliezol
do vane oblečený.“ „Tak to
sa musel premočiť do nitky.“
vraví suseda. „Vôbec nie,
zabudol si napustiť vodu.“
Príde policajt na hranici k
autu. Otvorí kufor a vidí
vrecúška s bielym práškom.
Ochutná a zasmeje sa:
- Herák, herák?
A z auta sa ozve:
- Nie, nie. Antrax!
Včera večer sme s mojou
ženou viedli trocha hlbší
rozhovor
o rôznych
životných situáciách. Prišla
reč aj na eutanáziu. K tejto
senzibilnej téme o voľbe
medzi životom a smrťou
som poznamenal:
„Nechcem, aby si ma
nechala žiť v takomto stave,
keď by som bol závislý na
prístrojoch a živený tekutou
stravou
z nejakej
fľaše.
Keby si ma niekedy takto
videla, vypni tie mašiny,
ktoré ma udržujú pri živote.“
Ona vstala, vypla televízor
a počítač a vyliala mi pivo
do záchodu.

Športovostrelecký klub Drienov
Náš športovostrelecký klub Drienov v spolupráci s Obecným úradom
a ZŠ Drienov usporiadal na počesť učiteľa tunajšej školy, ktorý pritiahol
mnoho tunajších detí k streleckému športu, tretí ročník streleckej
súťaže žiakov „ Memoriál Júliusa Vágnera“.
Najlepší strelci sa umiestnili takto:
Dievčatá:
1. Evka Semančíková
257 b.
2. Silvia Fialková
165 b.
3. Julka Matejová
157 b.

Starší chlapci:
1. Kristián Očenáš
275 b.
2. Marek Tomko
263 b.
3. Ondrej Dudek
221 b.
Dňa 23.11.2007 sme usporiadali v telocvični ZŠ 2. kolo krajskej
streleckej ligy mládeže. Na pretekoch sa zúčastnilo 33 strelcov
z Popradu, Prešova, Prešova-Solivaru, Šarišských Michalian a
Drienova. Z Drienovčanov mali najlepšiu mušku Evka Semančíková
a Kristián Očenáš.

Mladší chlapci:
1. Filip Jacko
2. Šimon Tomko
3. Marek Straka

24.-25. 11. 2007 Ing. Jozef Mižák, pištoliar nášho športovostreleckého
klubu, zabojoval v 1. dvojkole Extraligy v Košiciach a nástrelom 565
kruhov sa umiestnil na 1. mieste a 548 kruhov na 6. mieste. Puškár
Imrich Varga nástrelom 535 kruhov obsadil 8. a 542 kruhov 9. miesto.

247 b.
246 b.
242 b.
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10. výročie úmrtia duchovného otca Františka Doláka
(zo spomienok nášho rodáka, kňaza Jozefa Korema)
Som veľmi povzbudený aktivitou mojich spolurodákov, ktorí nielen
podnietili, ale sa aj zapojili do rubriky spomienok na zosnulého kňaza,
dlhoročného drienovského farára a duchovného otca - vdp. Františka
Doláka. Vďaka Ing. Hele Vancovej som si niektoré spomienky prečítal a
veľmi sa teším z úcty nás Drienovčanov, ku svojmu kňazovi, lebo on mi
vo svojej starobe často pripomínal: „Jóži, neže zapomneš na mne.“
Nezabúdam - ani ja, ani vy, milí rodáci.
Od jeho odchodu z Drienova r. 1991 prešlo už vyše šestnásť rokov,
preto je veľmi dobré, že sa o ňom teraz píše a sa spomína naňho, aby
sa jeho odkaz šíril a pripomínal aj mladej generácii.
Ak by som mal vo svojich osobných spomienkach charakterizovať
jednou vetou duchovného otca Doláka - môjho principála – hneď na
úvod by som použil jeho najčastejší vzdych – vzdych k Panne Márii:
"Učiň nás hodnými chváliť Ťa, Panna, presvätá!" Bol totiž veľkým
mariánskym ctiteľom a celú svoju 54-ročnú kňazskú službu zveril
Panne Márii.
František Dolák sa narodil 23. marca 1917 v Ňaršanoch, terajších
Ražňanoch. Svoje kňazské štúdiá absolvoval v pohnutých časoch
druhej svetovej vojny. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1944 v
Prešove.
Hneď po vysviacke nastúpil ako novokňaz na kaplánske miesto do
farnosti Petrovany, kde pôsobil do roku 1947. Ďalšie kaplánske roky
prežil vo Vranove nad Topľou (1947-1948) a v Solivare pri Prešove
(1948-1951). Z jeho spomienok mnohí vieme, že už ako kaplán rád
chodieval za svojimi pastoračnými povinnosťami na bicykli. Raz do
neho narazil traktor. Bolo to také vážne, že mu v jednej Solivarskej
filiálke vyzváňali. Boli presvedčení, že to neprežil. Dostal sa však
z toho, hoci určité následky zostali na celý život. Za svoje uzdravenie
bol vďačný predovšetkým Panne Márii.
Po kaplánskom pôsobení nastúpil ako farár do nášho Drienova, kde
pôsobil nepretržite 40 rokov (1951-1991). Drienovčania, ale i ľudia zo
širokého okolia, ktorých vedel osloviť, prihovoriť sa bez rozdielu
každému,
majú vo svojich spomienkach neodmysliteľne vžitú
podobizeň pána farára Doláka, dlhoročného duchovného otca. Mnohí si
ho pamätáme ako horlivého kňaza, obetavého spovedníka, vytrvalého
učiteľa náboženstva, poriadkumilovného človeka..., niekedy však
prísneho, niekedy nepokojného, niekedy aj nervózneho...,ale popritom
všetkom starostlivého a otcovského; a myslím si, že aj preto máme na
neho pekné spomienky.
Vo svojej farnosti, kde žijú rímsko- i grécko-katolíci, - ktorým v čase
neslobody tiež slúžil - chcel mať stále poriadok. Bolo pre neho typické,
že svoje nároky neskrýval, ale požadoval ich presné plnenie. Jeho
vzťah k zvereným veriacim priniesol a ešte prináša svoje ovocie. Ja
osobne môžem povedať, že som pri ňom, pri „jeho“ oltári vyrástol.
Vdp. František Dolák bol veľmi zrastený so svojou drienovskou
farnosťou. O tom svedčí aj to, že vo svojej novej farnosti, keď bol v roku
1991, po páde totality, na sklonku svojho aktívneho kňazského
účinkovania preložený do Obišoviec, pôsobil iba necelý rok. Nedokázal
sa tam už udomácniť. Drienovská farnosť mu veľmi prirástla k srdcu.
V roku 1992 odišiel do dôchodku a miesto jeho stareckého odpočinku
bola komunita Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave - vtedy pod

vedením sr. Bernardy Dzurovej, generálnej predstavenej, našej
rodáčky, rovnako už teraz nebohej - kde pomáhal ako duchovný.
Prostredie Bratislavy bolo pre neho, tak povediac dedinského kňaza,
dosť tvrdé, cudzie. Neprivykol si. Veľmi sa pýtal naspäť, na východ.
Písal mi 23.mája 1992: “Drahý Jozef, ...‛keď môžeš, zober ma
k sebe‛..., lebo iného riešenia nemám... Nenechávaj ma v neistote...
Napíš, aby som bol spokojný a vedel som, na čom som...“
Prívetivé miesto pre svoju kňazskú starobu našiel najprv v Snine
(1992-1996) a neskôr v Haniske v blízkosti fary, kde som účinkoval.
V Haniske bol v opatere Milosrdných sestier Sv. kríža (1996-1998),
odkiaľ si ho potom Pán povolal do večnosti.
Svoju kňazskú horlivosť a zanietenie nestratil ani v rokoch dôchodku. V
sninskej farnosti takmer do poslednej chvíle slúžil sväté omše a kým
mohol, vysedel v spovedelnici dlhé hodiny. Keď mu to už zdravotný stav
nedovoľoval, všetko nahrádzal neúnavnou modlitbou v kostole. Tam
trávil veľkú časť dňa s breviárom a s ružencom v ruke. S láskou žehnal
deti, keď prichádzali do kostola na poklonu vracajúc sa zo školy. Počas
prechádzok vyspieval „všetky“ mariánske piesne a kým ešte vládal,
chodieval na pútnické miesta do Obišoviec, do Levoče, do Gaboltova...
Vďaka svojej dobrej kondícii vyšiel pešo na Mariánsku horu v Levoči aj
v roku 1995, keď spolu s inými kňazmi koncelebroval svätú omšu so
Svätým Otcom Jánom Pavlom II.
Vo veľkej vďačnosti si v Snine v roku 1994 pripomenul 50-te výročie
svojej kňazskej vysviacky. Neskôr na Kvetnú
nedeľu 1997 si
pripomenul životné jubileum, 80 rokov. Prítomnosť nielen kňazov a jeho
príbuzných, ale i jeho bývalých veriacich, slová vďaky, kytice kvetov,
hovorili za všetko. Farníci na svojho kňaza nezabudli.
Na sklonku roka 1997 sa pán farár pri náhodnom páde zranil.
Vzhľadom na jeho pokročilý vek i na dlhšie trvajúce zdravotné ťažkosti,
už sa z toho nedostal. Pripravený, vnútorne vyrovnaný, pokojne
odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi, večer, v deň sviatku Troch kráľov, 6.
januára 1998.
Mám v živej pamäti posledné chvíle jeho života, i moment vydýchnutia.
Každé stretnutie so smrťou má svoju silu. Stáť pri zomierajúcom
človekovi – je to silné, oslovujúce; zvlášť, keď sme s ním prešli kus
života.
Skôr než ukončím svoj príspevok, chcem vyjadriť vďaku a uznanie
terajšiemu vášmu duchovnému otcovi, vdp. Jozefovi Maňkovi. Keď som
mu pred časom spomenul, že sa blíži 10. výročie smrti duchovného
otca Doláka a bolo by vhodné opraviť jeho hrob – kameninová vrchná
doska sa rozpadávala, - bez váhania prisľúbil opravu a potom - asi aj po
dohode s farníkmi - dospelo to až k tomu, že sa dal urobiť nový pomník.
Je to krásna vizitka vzťahu farnosti ku kňazovi, ktorý tu toľké roky
účinkoval.
Som presvedčený, že vdp. Dolák môže nielen veriacim, ale
i neveriacim, ba aj nám mladším kňazom byť príkladom - vo vytrvalosti,
v disciplíne, v pastoračnej starostlivosti, v pracovnej askéze a v
neustálej modlitbe.
S vďakou pamätajme vo svojich modlitbách na nebohého vdp.
FRANTIŠKA DOLÁKA, dlhoročného farára v Drienove, ktorý nám
všetkým ukázal príklad obetavej a slúžiacej lásky k Bohu i k ľuďom.
Jozef Korem

Drienovské A mužstvo futbalistov zatiaľ na 3. mieste
11. 11. 2007. sa zatvorili brány futbalu v okresných súťažiach. O tom
ako sa darilo našim futbalistom v jeseni a aké majú nádeje a šance na
zlepšenie v postavení a prípadnom postupe, dosť predznamenáva už
jesenná časť. Začneme od žiakov. V II. A. triede štartuje 10 kolektívov.
Začali veľmi slabo, nakoľko boli oslabení odchodom 7 chlapcov do
dorastu. Prvé 4 zápasy prehrali a chytili sa až v piatom zápase remízou
proti V. Šebastovej 1:1. Ďalšie dve remízy a jedna výhra s R. N. Vsou
ich po jeseni vyniesli na 8. miesto. Chlapci sa už lepšie zohrali a bolo to
vidieť na hre. Veríme, že zimná príprava v telocvični pod vedením
trénera Očenáša im prospeje a 8. miesto si ešte vylepšia.
Naši dorastenci išli do súťaže s veľkými ambíciami. Po štyroch kolách
boli na prvej priečke, ale od piateho kola po prehre 1:7 s Hrabkovom
doma, začala séria piatich prehier doma a pád v tabuľke až na 10.
miesto zo 16 mužstiev. Chlapci mali výpadky v tréningoch, čo sa
prejavilo v hre a za to vinili rozhodcov. V tom im napomáhal aj vedúci
mužstva a prichádzali žlté a červené karty a z toho plynuli aj pokuty. Je
treba viac sa venovať hre, lebo pri vylúčení je mužstvo oslabené a
výsledky to jasne dokazujú. Tréner p. Šarišský sa teraz s nimi
pripravuje v telocvični. Veríme, že sa bude venovať ako hernej stránke,
tak aj morálnej a výsledky sa dostavia v jarnej časti, ktorá začne 23.
marca.
Naši futbalisti z prvého mužstva si tiež predsavzali, že budú bojovať o
postup. Začali výborne a prvé 4 zápasy vyhrali so skóre 16:3. V

rozhodujúcom zápase doma prehrali s Kométou Prešov 1:2. Tu sa
prejavilo to staré známe, že nestačí len hrať pekný futbal, ale treba aj
bojovať a hlavne dávať góly v dôležitých zápasoch. Mienka našich
súperov, že hráme najkrajší futbal v súťaži nestačí. Rozhodujúci je
prístup ku každému zápasu. Spomeňme zápas v Prešove s Kométou,
kde sme aj vyhrávali, ale pre zmenu nás nepodržal brankár. Tento
zápas nás odsunul na 3. miesto o 3 body za Hanisku a Kométu. Teraz
je prestávka. Treba ju využiť na prípravu do odvety. Čakajú nás 4
„ľahké“ zápasy v Ľuboticiach a R. N. Vsi, doma s Lemešanmi a Žehňou.
Potom ešte 3. kolo pozostávajúce z 9 zápasov, v ktorom sa bude
rozhodovať o postupe. Je to spolu 13 zápasov, čiže 39 bodov. Je na
trénerovi Bujnovskom a hlavne na hráčoch, aby sa viac venovali hre,
ako pokrikovaniu na rozhodcu, čo sa potom prejavuje zbytočnou
nervozitou a nesústredenosťou na hru.
V jeseni sme dali 40 gólov, čo je priemer viac ako 3 góly na zápas. Ani
v jari netreba šetriť súperových brankárov. Strelci nech využívajú viac
šancí. Doteraz sa najviac darilo týmto hráčom: Čontofalský 12 gólov,
Sosa 7 gólov, Staško a F. Jurko po 5 gólov. Ďalší nech neváhajú
strieľať z každej príležitosti, lebo samo to tam nepadne. O tom budeme
mať šancu presvedčiť sa 30. marca v Ľuboticiach a v prvom jarnom
zápase doma proti Lemešanom 6. apríla. Dúfajme, že jar nám prinesie
krásne futbalové zážitky a očakávaný postup.
Milan Bardák
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Pán starosta, „na slovíčko“
Blíži sa koniec roka - prvého roka Vášho funkčného obdobia. Ako
hodnotíte toto obdobie ?
Prvý rok funkčného obdobia bol pre poslancov aj pre mňa čas na
oboznámenie sa s problémami obce a zároveň čas na stanovenie
smeru ďalšieho rozvoja. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 26/2007
z novembrového zasadnutia schválilo „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Drienov na roky 2007 – 2015“. Jedná sa o
dôležitý dokument, ktorý korešponduje s Územným plánom obce a
predstavuje program rozvoja obce do roku 2013 s výhľadom do roku
2015. Je to strategický plánovací nástroj obce so strednodobým
charakterom. Vízia obce bola formulovaná na základe komplexnej
analýzy minulého i súčasného stavu obce, možnosťami jej rozvoja
v súvislosti s využitím štrukturálnych fondov a iných verejných zdrojov.
Naplnenie cieľov programu je našou úlohou pre ďalšie roky.
Jedným z cieľov programu je rozvoj priemyslu a zabezpečenie
zamestnanosti občanov. Bol zverejnený zámer firmy RATON s.r.o. na
výstavbu priemyselného parku Drienov. Obec Drienov dala k zámeru
kladné stanovisko. Oznámenie o zámere bolo vyvesené od 12.11.2007
do 4.12.2007 s vysvetlením, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť a
bolo zverejnené aj na internetovej stránke obce Drienov. Zo strany
občanov neboli k zámeru vznesené žiadne pripomienky. V týchto
dňoch je na úradnej tabuli obce vyvesená verejná vyhláška, ktorou sa
oznamuje začatie územného konania a na deň 3. januára 2008 je v tejto
veci nariadené ústne konanie, spojené miestnym zisťovaním.
V tomto roku sme pracovali na viacerých stavebných akciách. Podarilo
sa nám dať pod strechu šatne a sociálne zariadenia na futbalovom
ihrisku. Je hotová hrubá stavba prízemia, vrátane rozvodov elektriny
a vody. Ešte pred príchodom prvých mrazov sme osadili a napojili
žumpu. V prácach na vnútorných omietkach budeme pokračovať v jari.
Dokončili sme chodníky na Košickej a Žižkovej ulici, parkovisko pri
nákupnom stredisku Jednota SD a prístupovú cestu v parku pri
rímskokatolíckom kostole. Upustili sme od pokládky asfaltov na
niektorých miestnych komunikáciách, na ktorých bude prebiehať
výstavba vodovodu.

Výstavba vodovodu už vlastne začala, čoho svedectvom je stavebný
ruch a často aj množstvo blata na uliciach v Drienove. Vodovod sa už
robí na uliciach Okružná, Mlynská a Letná. Pokračovať sa bude na
Májovej a Kvetnej. Celá obec, alebo aspoň jej rozhodujúca časť, bude
napojená na vodu už v priebehu budúceho roka.
V septembri bolo kolaudačné konanie dokončenej vetvy vodovodu.
Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a občania na časti
ulice Osloboditeľov a na Mierovej ulici sa môžu napájať na vodu.
Prihlášky na zriadenie vodovodnej prípojky sa podávajú na
zákazníckom oddelení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti na
Jarkovej ulici v Prešove. Občania, ktorí si chcú zriadiť vodovodnú
prípojku, si musia dať vypracovať projekt, podať prihlášku na
Vodárenskú spoločnosť a ohlásiť drobnú stavbu na OcÚ v Drienove.
Tam dostanú aj bližšie informácie.
Ukončili sme výstavbu čistiarne odpadových vôd a kanalizáciu od
verejných budov a bytoviek. Po udelení súhlasu od Obvodného úradu
životného prostredia môžeme začať skúšobnú prevádzku čistiarne.
Bude slúžiť na odkanalizovanie centrálnej časti obce a čistenie
zvážaných žumpových vôd.
Okrem toho sme urobili stavebné a terénne úpravy na cintoríne
a parkoch v centre obce, novú autobusovú zastávku na Žižkovej ulici
a iné drobné práce.
V prvom roku pôsobenia nového obecného zastupiteľstva a starostu
obce sa teda udialo dosť, čo sa týka odvedenej práce na
rozpracovaných akciách, ale aj čo sa týka závažných rozhodnutí,
ovplyvňujúcich budúcnosť Drienova. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa
o posun vecí dopredu akýmkoľvek spôsobom pričinili - pracovníkom
obce, poslancom a ostatným občanom. Chcem vyzdvihnúť prácu
uchádzačov o zamestnanie, ktorí v rámci aktivačnej činnosti okrem
udržiavania čistoty v obci pomáhajú aj pri investičných akciách. Zostanú
po nich stavby, ktoré budú v budúcnosti slúžiť všetkým.
Touto cestou prajem všetkým drienovčanom veľa pohody počas
vianočných sviatkov, do nového roka veľa zdravia a osobných
úspechov.

Drienovskí šachisti v okresných majstrovstvách na 1. mieste
11. kolom sa ukončili majstrovské zápolenia 8členných družstiev
v šachu pre rok 2007. Naše šachové družstvo medzi šachovou elitou
Košického a Prešovského kraja obsadilo s 10 bodmi pekné 7. miesto za
PŠK Prešov B (25 b.), Magurou Zborov (24 b.), sachy.sk KEC (22 b.),
Ttran B (20 b.), Sl. UPJŠ C (14 b.) a DPMK B (12 b.) a zachovalo si
účasť aj pre budúci ročník 2007/2008. O tento úspech sa najväčšou
mierou zaslúžili a najviac bodov získali: Jozef Varga, Pavol Sosa
a Miloš Molnár.
Ešte väčší úspech získalu hráči drienovského B družstva, keď
v okresných majstrovstvách okresu Prešov a Sabinov získali medzi
trinástimi účastníkmi 4. ligy 1. miesto a zlaté medaily. V tejto súťaži
našu obec úspešne reprezentovali: Petrigáčová, Očenášová, Varga,
Sosa Pavol, Sosa Jozef, Fecko, Hudačko, Krakovský, Straka, Molnár
a Ondrej František.
Po počiatočných neúspechoch, keď sme prehrali so Sláviou Prešov,
remizovali s Haniskou a prehrali s Tatranom Prešov, prišli samé výhry,
ktoré nám zabezpečili konečné 1. Miesto. O tento veľký úspech sa
najviac zaslúžili hráči: Pavol Sosa, Varga a Fecko. Získali zhodne po 8
bodov.
V dňoch 9. až 11. novembra odohrali drienovskí šachisti v zasadačke
obecného úradu Turnaj jednotlivcov o putovný pohár starostu obce
a o majstra Drienova pre rok 2007. Na treťom mieste skončila Daniela
Petrigáčová, na druhom Jozef Varga a prvé miesto a zlatú medailu
získal Pavol Sosa.
Ďalším veľkým úspechom drienovského šachu je účasť hráčky OcÚ
Drienov Danky Petrigáčovej na majstrovstvách sveta. Po víťazstvách
na majstrovstvách okresu Prešov, krajských majstrovstvách a 1. mieste
na majstrovstvách Slovenska v šachu jednotlivcov si vybojovala právo
účasti na majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v Antálii v Turecku.
Želáme jej, aby úspešne reprezentovala našu obec i celé Slovensko.

Ivana Matejová zvíťazila v okresných majstrovstvách stredných škôl
okresu Prešov a Michaela Očenášová si vybojovala 1. miesto
v krajských majstrovstvách a reprezentovala Košický kraj na
majstrovstvách Slovenska v súťaži 4členných družtiev v Dunajskej
Strede.
Aby sme úspešne reprezentovali našu obec v šachu družstiev 3. ligy
i okresných majstrovstvách v roku 2008, musíme zintenzívniť tréningový
proces s mládežou, ktorý je zatiaľ živelný a žiaci i dorastenci
nedosahujú úroveň, ktorá by im umožňovala vyniknúť v súťažiach.
Napriek nedostatkom sa však máme čím pochváliť. Za finančnú pomoc
chceme poďakovať vedeniu obce a obecnému zastupiteľstvu. Želáme
im, redakcii časopisu a všetkým priaznivcom drienovského šachu
radostné, veselé prežitie vianočných sviatkov a nech náš Pán žehná
a usmerňuje Vaše kroky po celý nový rok 2008.
Ján Fecko
Tabuľka
Z V R P Skóre Body
1. Drienov B
12 9 1 2
43
28
2. Slávia PU C
12 8 2 2
38,5 26
3. Elán TP
12 8 1 3
35
25
4. ŠKPŠ Prešov
12 7 3 2
39,5 24
5. Haniska
12 6 3 3
37,5 21
6. PŠK Prešov C
12 7 0 5
36,5 21
7. Tatran C
12 6 1 5
30
19
8. Sabinov C
12 5 3 4
34,5 18
9. Slávia PU F
12 6 0 6
32
18
10. TAMI Lipany
12 5 0 7
26
15
11. Slávia PU F
12 2 0 10 14,5 6
12. Slávia PU D
12 2 0 10 14
6
13. Sabinov D
12 0 0 12 5
0

Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM
Kvetná 24, 082 04 Drienov
tel. 0908 084 383
www.oxcom.sk
oxcom@oxcom.sk
Počítače, notebooky, komponenty do počítačov, tlačiarne, spotrebný materiál do tlačiarní, komplet počítačový sortiment
za výborné ceny. Servis a opravy počítačov za polovičné až tretinové ceny oproti iným firmám. Zhotovenie a prevádzka
internetových stránok. Realizácia menších sieti. Ponúkame aj používané značkové počítače a príslušenstvo zo
zahraničných bánk za výborné ceny.
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Zo Základnej školy v Drienove
Vyučovanie inak
Moderné metódy v praxi

s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov vo variante anglického
jazyka ako prvého cudzieho jazyka, uskutočnili sme napr. aj otvorenú
hodinu vyučovania anglického jazyka. Mamky či ockovia, ktorí využili
možnosť zúčastniť sa na vyučovacej hodine, tak mohli vidieť svoje deti
v priamej akcii.

Popoludnie hlasného čítania

V ostatnom období sa aj na slovenských školách aktívne uplatňuje
metóda projektového a integrovaného vyučovania a ani Základná škola
v Drienove nie je v tomto smere výnimkou.
Dôkazom toho je aj vyučovanie, ktoré sa uskutočnilo na našej škole 23.
11. 2007 v 9. ročníku. Keďže pre našich deviatakov je tento školský rok
pomerne náročný, privítali túto formu vyučovania ako príjemnú zmenu.
Jednou z charakteristických čŕt tejto formy práce je využívanie
medzipredmetových vzťahov, a tak sme zrušili hranice medzi
slovenským jazykom, matematikou, fyzikou a výtvarnou výchovou.

K prioritám našej školy patrí i čitateľská gramotnosť. Nejedno dieťa
dnes vstupuje do základnej školy s pocitom, že už čítať dokáže. Ešte
i dnes je nejeden žiak presvedčený, že čítať vie, pretože je schopný text
prečítať. Výsledky medzinárodných testovaní slovenských žiakov
hovoria ale jasne o tom, čo v našej škole tvrdíme a k čomu našich
žiakov vedieme už dlhšie obdobie. Poznať písmená, spájať ich do slov
a viet, to ešte nie je čítanie. Prečítať text, i keď pekne, to stále nie je
čítanie. Čítať vieme až vtedy, keď dokážeme vnímať, čo čítame, keď
rozumieme, o čom slová hovoria, keď sa so slovami v texte vieme
rozprávať, keď sme schopní nachádzať fakty i súvislosti. Rozvíjaniu
čitateľských kompetencií venujeme v našej škole veľa priestoru
i neformálnymi mimovyučovacími aktivitami. Dňa 28. 11. 2007 sa
v priestoroch knižnice pri ZŠ v Drienove uskutočnilo podujatie s názvom
Hlasné čítanie, ktoré bolo zamerané na rozvoj čitateľských zručností
mladších žiakov. Na akcii sa zúčastnili žiaci 1. - 5. ročníka, zúčastnení
čitatelia si navzájom ukázali, ako plynulo, gramaticky i intonačne
správne čítajú, povzbudili sa do ďalších úspechov v čítaní umeleckého
slova. Pri počúvaní príbehov mohli deti zároveň tvoriť vlastné záložky
do kníh, obal na knihu alebo leporelo a ilustrovať ich podľa vlastných
predstáv. Výtvarné dielka naďalej upravujú so svojimi pedagógmi na
vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy. Najkrajšie výtvarné práce
budú vystavené v mesiaci január v priestoroch školskej knižnice.

Učíme sa, súťažime, reprezentujeme
Podobnosť nie je zhoda, to bola téma, ktorá sa niesla celým projektom.
Deviatakom sa za pomoci vyučujúcich vytvoril priestor na ich vlastnú
realizáciu zadanej témy. Využitím a spracovaním už nadobudnutých
informácií vytvorili postupne vlastnú charakteristiku či karikatúru a do
štvorcovej siete detailne a precízne preniesli svoj obraz, ktorý
zdokonaľovali do konečnej podoby. Okrem získaných údajov im
zároveň pomáhala i vlastná fotografia. Výsledkom ich snaženia bola
napokon i výstava, ktorú si mohli prezrieť aj ostatní obyvatelia našej
školy.
Projektové a integrované vyučovanie plní svoje konkrétne, ale aj
všeobecné ciele. I v tomto prípade sa žiaci aktívne zapájali, pracovali
samostatne a zodpovedne, zároveň sa u nich rozvíjala tímová práca a
tvorivosť. Aj prostredníctvom tohto projektu sa vytvorila pozitívna
atmosféra počas vyučovania a posilnili sa vzťahy medzi žiakmi
navzájom i medzi žiakmi a učiteľmi. Projektové a integrované
vyučovanie je náročné na prípravu, je ale zároveň nielen zaujímavé a
motivujúce, ale i tvorivé a efektívne.
Otvorené hodiny
Aj forma tzv. otvorených hodín je priestorom, v ktorom môžu deti
prezentovať svoje zručnosti, rozvíjať svoju osobnosť, vlastnú
zodpovednú prácu i schopnosť pracovať v tíme či vystupovať pred
kolektívom. Od septembra 2007 pripravili pedagógovia našej školy
viaceré otvorené hodiny, prístupné nielen žiakom a kolegom, ale aj
rodičovskej verejnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že sme školou

Pytagoriáda

Matematická súťaž Pytagoriáda sa v tomto školskom roku uskutočnila
v dňoch 27. - 28. novembra, kedy sme pripravili školské kolo.
Zúčastnilo sa na ňom 25 žiakov, „matematikárov“ tretieho až ôsmeho
ročníka. Najúspešnejší riešitelia boli žiaci 5. ročníka Lenka Sabolová
a Pavol Matej, ktorí budú školu reprezentovať na okresnom kole.
Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa ďalších
úspechov i matematickej radosti.
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Zo Základnej školy v Drienove
Obvodové kolo vo futbale
Dňa 29. 11. 2007 sa uskutočnilo obvodové kolo vo futbale dievčat
v Petrovanoch. Po vyrovnaných výkonoch obsadili naše dievčatá 2.
miesto po výsledkoch: Drienov - Lemešany 1:0, Drienov - Petrovany
1:1, po predĺžení 0:0, z trestných kopov 0:1, teda výsledok 1:2. Našu
školu reprezentovali: Silvia Fialková, Lucia Fialková, Katka Balogová,
Mária Balogová, Katka Bujňáková, Lenka Sakalová, Dominika
Mitríková, Zlaťa Gavrunová, Julka Matejová, Laura Demeková,
Veronika Valancová.
Šikovné dievčatá a chlapci
Každý rok si žiaci 3. a 4. ročníkov overujú svoju šikovnosť v súťažiach
Šikovné dievča a Šikovný chlapec, ktoré organizuje ABC centrum
voľného času v Prešove. V tomto ročníku si svoju šikovnosť overili
a zároveň i reprezentovali našu školu žiaci 3. ročníka: Kristína Bartková,
Katka Kuľková, Kamil Benedikt Hudák a Šimon Remeta, za štvrtákov:
Soňa Harvanová, Damiána Mikolajová, Ján Šimčák a Ľubomír Ducko.
Možnosť zúčastniť sa na tomto podujatí našich žiakov potešila, poskytla
im príležitosť porovnať si svoje vedomosti a svoju pohotovosť
s tretiakmi a štvrtákmi prešovského okresu. Nás potešila skutočnosť, že
naši malí reprezentanti dosiahli výborné umiestnenie. Prvenstvo medzi
dievčatami, teda najšikovnejším dievčaťom v okresnom kole sa stala
Katka Kuľková z 3.A, šikovný chlapec Šimon Remeta, rovnako z 3.A,
obsadil 6. miesto. Obaja postupujú do finále súťaže, blahoželáme a
držíme im palce.

Olympiáda v anglickom jazyku
Dňa 30. 11. 2007 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády
v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ňom najlepší žiaci 5. až 8. ročníka,
ktorí súťažili v kategórii 1A, 1B. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej
časti, skúška bola obsiahnutá v štyroch úlohách: v písomnom texte so
zameraním na slovnú zásobu a gramatiku, v popise obrázkov,
v konverzácii podľa situačnej úlohy a v čítaní s porozumením. Ako
najúspešnejší zo všetkých zúčastnených sa ukázali žiaci 7. ročníka: M.
Bujňák a M. Valečko, ktorí súťažili v kategórii 1B. Títo žiaci budú
zastupovať našu školu i na okresnom kole OAJ.

Mliečny program
Prípravy na nové zapojenie školy do Mliečneho programu sú
v záverečnej fáze. V novom roku predpokladáme samotnú realizáciu už
v januári. V rámci Zdravej školy budeme radi, ak sa do programu zapojí
čo najväčší počet našich detí, možnosť zapojiť sa je vytvorená aj pre
deti materskej školy. Pitie mlieka namiesto rôznych sladených
a kolových nápojov, ktoré deti dnes bežne nosia do školy ako súčasť
svojej desiaty, bude mať aj u nás zelenú. Nezdravo jesť a piť - nezdravo
sa vyvíjať i žiť. Výsledky ostatných prieskumov v tejto oblasti sú
alarmujúce i v rámci našej republiky, a tak štátna koncepcia podporuje
zdravý vývin detí i Mliečnym programom. Zamestnanci školy, školskej
jedálne sú pripravení podať zvýšený pracovný výkon, aby sme deti
viedli k zdravému rastu. Finančne je program skutočne dostupný. Veď
napr. pri súčasných cenách predstavuje finančný náklad rodiča na
jedno dieťa na 1 l mlieka, čo je 4-dňová mliečna dotácia, teda zapojenie
sa dieťaťa do programu na jeden školský týždeň, 8,- Sk. Prihlásiť svoje
deti na konkrétny odber je ešte možné u vedúcej školskej jedálne.

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce
Vás všetkých srdečne pozývajú na

Kultúrno – športová komisia pri Obecnom
úrade Drienov
Vás všetkých srdečne pozýva na

NOVOROČNÉ STRETNUTIE
PRI OHŇOSTROJI

X. Valentínsky ples

30 minút po polnoci pri Obecnom dome
( zahriatie - v školskej jedálni )

19. januára o 19:00 hod.
V telocvični ZŠ Drienov
Vstupné 200,- Sk
Do tanca hrá skupina IDEAL
Prípitok, večera, káva a tombola

