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Niečo pekné o Veľkej noci
Dostala som od šéfredaktora Petra úlohu,
napísať niečo pekné o Veľkej noci. Niečo
pekné…
Nuž,
posielanie
vlastnoručne
písaných pohľadníc na sviatky sa už asi nosí
čoraz menej, ale pamätáte sa, keď nám
voľakedy chceli naši známi popriať niečo
pekné, tak napísali: Želáme Vám veselú Veľkú
noc, ženám veľa vody a chlapom veľa vodky.“
Školáčkam by sa možno zdalo pekné, keby
sme poradili mamičkám, čo by im mali kúpiť
„na seba“, aby sa na Veľkú noc zaskveli
v novom oblečení. Chlapcom by zasa bodlo,
že, keď sa už vo veľkonočný pondelok majú
pred dievčatami znemožniť s voňavkou, či
vedrom v ruke, aby aspoň tých získaných
koruniek bolo veľa – to by bolo pekné. No, a
nezabudnime na čokoládové vajíčka a zajkov
od výmyslu sveta – to by sa zase páčilo našim
drobcom, ale hlavne obchodníkom. Sú to
pekné veci a patria k životu (skoro sa mi chce
napísať – bohužiaľ), ale šéfredaktor určite
myslel na niečo iné.
Aj keď niekedy, či už z potreby vypnúť a
relaxovať, alebo pod tlakom médií a reklám,
podliehame túžbe po prostých veciach, ktoré

nás zbytočne duševne nezaťažujú, predsa len
si myslím, že na Veľkej noci oceňujeme niečo
iné. Mnohí z nás, často dokonca aj neveriaci
ľudia, prijímajú ponuku, ktorú im dáva
kresťanstvo, a obdobie pred týmto sviatkom
využívajú na zamyslenie sa nad sebou samým.
Takáto sebareflexia a duševná očista je pre
naše ťažko skúšané duševné zdravie
prepotrebná.
Vrátim sa k úlohe, ktorú som dostala. Keby sa
ma niekto spýtal, čo pekné by som chcela
popriať všetkým na Veľkú noc, tak by som
odpovedala
tak,
ako
odpovedajú
tie
sedemnásťročné missky na súťažiach krásy –
želám každému mier. Máme štyridsať dní na
zloženie zbraní, na uhasenie vojnových
požiarov v našich vzťahoch. Na naše
agresívne chúťky doplácajú vždy hlavne
nevinní a to predsa nechceme. Jeden taký sa
pred mnohými rokmi sám ponúkol trpieť za
hriechy iných na kríži. Keby nám ten pekný
veľkonočný mier zachutil, nemuseli by pribúdať
ďalšie nevinné obete. Ale práve to je to
najťažšie.
Helena Vancová

Spomienky na otca Doľáka
23. marca 2007 by sa bol duchovný otec
František Doľák dožil deväťdesiatich rokov.
Venujme mu aj v tomto čísle občasníka pár
spomienok.
Boli sme chlapci, zvedaví, neposední a
rozlietaní po všetkých kútoch nášho chotára,
okolo Torysy, jarkov, v lesoch. V hrách sme sa
učili poznávať život. Ešte sme neboli školákmi,
ale na sväté omše sme chodievali každý deň.
Možnosť pomáhať pri oltári nám prinášala
radosť. Duchovný otec Doľák boli pre nás
skutočným otcom. Vedeli nás pochváliť, keď sa
nám niečo vydarilo, povzbudiť, keď sme
šomrali „prečo práve ja, keď to môže urobiť iný“
a aj otcovsky pokarhať, keď sme sa nevedeli
vpratať do kože.
Spomínam si, keď sme ako miništranti chceli
mať svoj kútik, kde by sme sa mohli stretnúť
a porozprávať aj mimo kostola, duchovný otec
nám vysvätili malú pivnicu. Tam sme si spolu
čítavali, modlievali sa a hrali pod vedením

starších kamarátov, miništrantov. Keď prišli
časy, že nás na sväté omše chodievalo menej,
duchovný otec nás motivovali súťažou. Kto
prišiel miništrovať, mal body k dobru. Za našu
snahu potom organizovali výlety. Spolu sme
navštívili ich rodnú obec, Dobšinskú ľadovú
jaskyňu, soľnú baňu vo Wieliczke, starobylý
Krakov a naše Tatry. Keď sme trochu
povyrástli, pripravili pre nás, spolu s pánom
kantorom Murajdom, jasličkovú vinšovačku.
Báči Sepeši z jarku nám urobili drevený
Betlehem, valašky a ozembuchy. Na Vianoce
zima štípala, ale my sme vinšovali ostošesť
v Drienove aj po „okolici“.
Roky ubiehali a náš duchovný otec v službe pre
nás zostarli. Dodnes nechápem, čo sa vlastne
stalo a ako došlo k ich odchodu. No aj tak
nás, nikdy neopustili. Ich život ostal navždy
spätý s Drienovom a aj rozhodnutie byť
pochovaný na našom cintoríne svedčí o láske
k nám.
Imrich Varga

Dôstojný pán František Doľák celých štyridsať
rokov spravoval farnosť Drienov, niekoľko rokov
aj farnosť Ličartovce. Ešte aj dnes mám
v pamäti primičnú slávnosť dôst. pána Jozefa
Jurku. Práve v tom čase bol farárom
v Ličartovciach, a tak to bol práve on, kto
priviedol novokňaza k oltáru. Spomienok je
priveľa, aby sa zmestili do týchto skromných
riadkov, hlavne, aby sme na nášho duchovného
otca nezabúdali a vo svojich modlitbách s ním
boli aj naďalej. Len tak splatíme veľký dlh
kňazovi Ježiša a Márie. Len tak sa mu
odvďačíme za lásku, ktorú nám každodenným
životom dokazoval.
Spočívaj tíško, spočívaj sladko, spočívaj,
spočívaj v tmavom hrobe v tej drienovskej
ťažkej zemi, po ktorej si tak neúnavne, horlivo
kráčal deň čo deň ako kňaz za zverenými
dušami.
Juraj Murajda

Pre našich záhradkárov
V ostatných rokoch zažívajú naše záhradky
inváziu slimákov a slizniakov. Tieto poškodzujú
hádam všetky rastliny, ktoré sa nachádzajú
v našom chotári. Preto musíme mať na pamäti,
ako proti nim úspešne bojovať. Dovoľte mi,
poskytnúť vám pár rád:
Je potrebné udržiavať pôdu bez zvyškov
rastlín. Dobre pôdu posýpať drveným popolom,

drobným štrkom, podrvenými vaječnými
škrupinami.
Použiť tablety proti slimákom, ktoré obsahujú
metaldehyd alebo metiokarb, alebo poprášiť
pôdu síranom hlinitým.
Podporujte prirodzených predátorov, ako sú
žaby, bystrušky, ježe a ropuchy.
Existuje aj parazitné háďatko!

Účinné je aj pivo, ak ho v nádobe zapustíte do
pôdy tak, aby horný okraj bol zarovno
s povrchom pôdy.
Želám vám veľa trpezlivosti a pozorovania už
od skorej jari! Nech sa nám všetkým vydarí aj
ten rok 2007 v našich záhradách.
Juraj Murajda
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Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 59, Vysťahovalectvo
V Amerike bola jedna mužská sila
bezmála
z každého
domu.
Vysťahovalo sa najviac ženatých
mužov.. Mladí vysťahovalci zväčšia sa
nevrácajú, taktiež, ktorí sa priženia.
S rodinami zostávajú v Amerike. Po
válke vysťahovalo sa hodne mužstva
do Kanady a do južnej Ameriky.
Vysťahovalci za usporený groš doma
si vystavili dom, alebo si prikúpili polia;
dnes
je
vysťahovalectvo
veľmi
obmedzené (písané v roku 1935 –
poznámka redakcie).
Tehelňa, jarmoky
Južne od panského kaštieľa stála
tehelňa,
ktorá
bola
majetkom
veľkostatku, pánske budovy boli z jej
tehál stavané. Zanikla asi 1860-om
roku. Po vyše i kde má funduš kronikár
Vrábel bolo jarmočné miesto pre
dobytok. Jarmoky zanikly vo svetovej
vojne. V sozname vyročitých trhov
a jarmokov na Slovensku prináša
každý rok kalendár tieto označenia:
„Drinov (Šariš. Ž.) vo štvrtok pred
Veľkou nocou a Sv. Duchom v posled.
štvrtok
aug.
a pred
13.
dec.
Interesovaní a zástup. chcú zaniklé
jarmoky znova uskutočniť.“
Škola
Stará
cirkevná
ľudová
škola
zbudovaná bola roku 1811-tom.
Budova bola drevená stala v terajšej
záhrade rk. kantora. Bola malých
rozmerov a nevhodná. Na škole

účinkoval kántor – učiteľ Andrej
Adamkovič, človek dobrých mravov.
Žiaci len v zime navštevovali školu,
školská dochádzka bola nedbalá.
Miestna ľudová škola bola zbudovaná
r. 1848-om. Účinkoval v nej len jeden
učiteľ, ktorý bol i kántorom. Starší
občania dobre pamätajú na Jána
Iglodyho, ktorý vyše 40 rokov na škole
učinkoval, bol dobrý a obľubený učiteľ,
po ňom nastúpil Jozef Smith, ktorý len
za jeden rok ešte v starej škole
pôsobil. 1860 škola sa rozšírila
a učinkujú v tej dobe dvaja učitelia,
vyučovací jazyk bol slovenský, od roku
1900 vyučovací jazyk bol maďarský
(trebarže všetci obyvatelia boli Slováci)
až do roku 1918. Učitelia plat dostali
od cirkevnej obce. Štátnu podporu
užívajú od r. 1900. Žiaci chodia spolu
rkat. a grkat.. náboženstva. Roku 1903
grkat. vybudujú svoju grkat. školu,
týmto sa odosobnia, majú svojich
grkat. učiteľov. Na rkat. škole
učinkovali Juraj Husovský a Matej
Muczejko. Husovský učinkoval 40
rokov, bol to človek priamej povahy
a dobrý učiteľ, ktorý zaoberal sa
a vykonával nedovolené advokátske
funkcie, pre ktoré mal mnoho
nepríjemnosti,
mal
byť
aj
suspendovaný,
1909
odišiel
na
odpočinok, na jeho miesto bol zvolený
ako učiteľ Gustáv Glevický dňa 28.
októbra, ktorý od tej doby účinkuje. Od
3. septembra 1924 tu učinkuje kántor
učiteľ Ján Vrábel.

Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Neverili by ste, aké môže byť požadovanie dodržiavania pravidiel cestnej
premávky niekedy nebezpečné.
Stalo sa nestalo, žila raz, už to bolo dosť dávno – cez dvadsať rokov, jedna
úzkostlivá mamička. Mala dve šantivé dcérky, a keďže ich otec rodiny práve
obdaroval bicyklami, popritom, ako ich učila udržiavať rovnováhu, vštepovala im
aj pravidlá správania sa na ceste – Na bicykli sa jazdí po pravej strane! Ak idete
obe, jazdite za sebou, nie vedľa seba! Pred križovatkou ukážte rukou, kam
chcete odbočiť! A podobne.
Po nejakej skúšobnej dobe, keď sa už dievčence v sedle bicykla cítili isto,
naveľa, naveľa, dovolila im táto dobrá žena pobicyklovať sa aj inde, ako
v najbližšom okolí. Zašli za roh, zišli z očí. Umienili si beťárky, že sa prevezú až
k Jednote. Netrvalo ale dlho, a už sa v hneve a s krikom vrátili ku materi: „Áá,
mamíí, ona je taká blbá, neverila by si, aká je hlúpa! Ja to nechápem, tak sa za
ňu hanbím!!“ „Ticho, ticho! Upokoj a povedz pomaly, čo sa stalo.“ „To nie je
možné! Predstav si, tak si nám to vysvetľovala a ona, taká hlúpa! Išli sme od
Jednoty a ona pred križovatkou ukázala pravou rukou, že odbočuje do Lemešian
a odbočila smerom na Bohdanovce! Veď ju mohlo zraziť nejaké auto!!!“ „Ach,
dievčatko, dievčatko, čo si to urobila, to je veľmi nebezpečné. Veď sme si to tak
vysvetľovali.“ „Ale mamka, veď ja som si zapamätala, že musím rukou ukázať,
že odbočujem, aj som ukázala, ale vieš, ja sa viem na bicykli držať len ľavou
rukou. Keby som sa držala iba pravou, tak by som spadla!“ Uf! To dobrú matku
celkom dorazilo. Uvedomila si, že čo ako by chcela byť dôsledná, nikdy nebude
schopná domyslieť všetko.
Z toho síce plynie poučenie pre matky, ale hlavne pre šoférov – Neverte deťom
na cestách!

Predbežná pozvánka na májové akcie
7. mája sa uskutoční Večerný beh Drienovom. Je najvyšší čas začať trénovať.
19. mája sa môžeme vytancovať na Májovom bále. O podrobnostiach Vás
budeme informovať.
Ešte nevieme presný termín Drienovského vrabca – modelárskej výstavy
pravdepodobne tentoraz spojenej s výstavou Šikovné ruky drienovské. Boli by
sme radi, keby ste nás upozornili na ľudí, ktorí vyrábajú zaujímavé veci, hodné
zverejnenia.
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Spoločenská kronika
Všetko najlepšie, pevné zdravie a pokojný život želáme
jubilantom, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú
60 rokov:
16. 04. Imrich Stach
12. 06. Mária Cviková

Osloboditeľov 16
Mlynská 5

70 rokov:
18. 04. Jolana Kalitová
07. 06. Regina Balogová

Záhradná 3
Žižkova 9

80 rokov:
14. 04. Aurélia Petrová
07. 06. Tomáš Fialka
14. 07. Margita Suchovičová

Žižkova 37
Košická 6
Májová 27

Medzi nami vítame nových občiankov:
28.01.
Ján Samuel Fecko
Košická 2
19.02.
Peter Kolesár
Tehelná 21
26.02.
Tatiana Melníková
Osloboditeľov 83
01.03.
Jana Jureková
Záhradná 80
Navždy sme sa rozlúčili:
08.02.
Margita Vargová
11.03.
Verona Nemcová
19.03.
Jozef Švihura
22.03.
Vladimír Murajda

Mlynská 6
Tehelná 27
Okružná 23
Kvetná 48

83-ročná
84-ročná
54-ročný
35-ročný

Bavíme sa s občasníkom
Do plného autobusu nastúpi
babka,
postaví
sa
k
chlapcovi a hovorí :
- Chlapče, nemohol by si sa
postaviť?
- Babka, dobrý pokus, ale
toto ja poznám. Ja sa
postavím a vy si sadnete.
Príde dievčatko do obchodu
so zvieratkami a vraví:
- Chcela by som malé
morčiatko.
- Aké? Biele, hnedé, šedé...
- Mne je to jedno a môjmu
hadovi na farbe aj tak
nezáleží.
Janko po prvý raz vidí páva:
- Ocko, pozri, tá sliepka
práve kvitne!
Večer príde vyhladnutý muž
domov a hovorí žene:
- Daj mi večeru!
- A čarovné slovíčko?
- Abraka-dabra.
Hovorí blondínka svojmu
novopečenému manželovi:
- Drahý, tu polievku som
dnes napiekla úplne sama!
Žena sa pýta muža:
"Drahý, aké ženy sa ti páčia
viac, pekné, alebo múdre?"
"Ani jedny, ani druhé. Veď
vieš, že ľúbim len teba!"
Príde pacient k doktorovi.
- Pán doktor ja som strašne
nervózny.

- A prečo?
- Čo prečo, čo prečo!!!
Stretne neurológ kolegu gynekológa a vraví:
- U nás je to na nervy, a u
vás ako?
Popoluška
dostane
tri
oriešky. Otvorí prvý - nič.
Otvorí druhý - nič. Z tretieho
prázdneho orieška vylezie
červík, žmurkne na ňu a
hovorí:
- Trapas, čo?
Ide rybár okolo jazera a vidí
druhého rybára. Pýta sa:
- Tak čo, aká je voda?
A druhý odpovedá:
- Výborná, rybám sa ani
nechce von.
"Ferko, ten náš baran je
akýsi smutný. Nemali by
sme ho zabiť?"
"No, keď myslíš, že ho to
rozveselí..."
Čašník ponúka hosťovi:
- Mám teľacie srdce,
bravčovú pečeň, hovädzí
jazyk, údené kolená, rybie
prsty a volské oká...
Hosť ho preruší:
- Vaše problémy ma
nezaujímajú. Dal by som si
guláš a pivo
- Ocko, čo je toto za ovocie?
- To sú čierne ríbezle.
- A prečo sú červené?
- No, lebo sú ešte zelené.
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Ženy v akcii
Aspoň 11. februára z nich vyžarovalo veľké odhodlanie. Vtedy sa konala
výročná členská schôdza Únie žien v našom obecnom dome. Svojou
prítomnosťou ho poctila predsedníčka okresnej organizácie, pani
Janigová a starosta obce, Ing. Petro.
Únia žien prechádza obdobím novej registrácie, čo síce znamená pre jej
dlhodobú predsedníčku, pani
Sokolovú, obdobie maximálneho
pracovného nasadenia, ale na druhej strane aj potešenia, pretože sa
zistilo, že drienovská organizácia je s vyše sto členkami najväčšia
dedinská organizácia v okrese Prešov. To dokazuje, že je tu veľký
záujem žien o prácu v únii a aj veľký potenciál pre uskutočnenie
zaujímavých projektov. Zároveň je Drienov možno jediná obec, v ktorej
sa zaregistrovalo vyše desiatky rómskych žien.
Na výročnej schôdzi, ktorej sa zúčastnilo vyše 60 žien, bola zhodnotená
doterajšia činnosť únie, navrhnutý nový plán činnosti a zvolený nový
výbor. Možno najdôležitejšie slová však padli v diskusii, v ktorej sa ženy
snažili vystihnúť oblasti dedinského života, v ktorých je ich miesto
nezastupiteľné.
V prvom rade ide o ich miesto pri výchove detí. Deti sú vizitkou oboch
rodičov, ale, čo si budeme nahovárať, matky sú tie, čo sa ich výchove
venujú viac, povedia im, ako sa majú chovať na verejnosti, kontrolujú,
kde sú a čo robia večer a podobne. Slovom, matky by si mali byť isté, či
to nie sú práve ich deti, čo ničia v obci dopravné značky, likvidujú
zariadenia na futbalovom ihrisku, pohoršujú neúctivým správaním sa na
cintoríne, fajčia a ktovie čo všetko robia po večeroch na školskom

schodisku a zabávajú sa inými vandalskými praktikami.
Druhá vec, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za ženskú záležitosť, je
estetické stvárnenie svojho okolia. Obec preberá zodpovednosť za
verejné priestranstvá. To, aký máme dvor, záhradky, balkóny, okná je
nie vždy, ale väčšinou vecou žien. Únia žien môže pomôcť svojim
členkám spropagovať vydarené záhradné zákutia, skalky, kvetinové
záhony, okná a pod. napr. v Drienovskom občasníku alebo na
internetovej stránke obce.
Pre svoju zdravú existenciu by ženy mali, okrem plnenia si svojich
povinností, viac myslieť na spoločenský život, odpútať sa od telenoviel
a navštíviť radšej knižnicu, vypočuť si zaujímavú prednášku, zacvičiť si
v telocvični alebo zaspievať v súbore.
Rokovanie výročnej členskej schôdze únie žien spestrila a výborne
naladila mladá drienovská rómska kapela „JIJM“ (čítajte anglicky „džei,
ai, džei, em“), čo neznamená nič iné, ako začiatočné písmená mien jej
členov – Julka, Ivan, Janík, Mišo.
To, že naše ženy majú srdcia na mieste, budú môcť dokázať už skoro.
Spolu so Základnou školou zorganizujú a zrealizujú v Drienove dňa 13.
apríla 2007 akciu „Deň narcisov“. Každému je známe, že ide akciu
Ligy proti rakovine a známe sú aj ciele, na ktoré sú vyzberané peniaze
určené. Dúfame, že v Drienove vykúpime všetky narcisy a tým
prispejeme na dobrú vec – pomoc rakovinou postihnutým ľuďom.
Helena Vancová

Klub dôchodcov - výročná schôdza
1. Stretnutie po roku
2. Každé stretnutie je dobré
3. Spomienka za rokom 2006
Otázka: "Ta jak bulo na schodzi ?"
Odpoveď: "Ta bulo dobre a vešelo !"
Dňa 13.2.2007 o 10.00 hod. sa začala výročná schôdza dôchodcov,
ktorú zahájil podpredseda p. Jozef Jurek. Prítomných aj zástupcu
obecného úradu Ing. Jána Štefaňáka veľmi pekne privítal. Ďalej
oboznámil účastníkov s programom schôdze, ako aj s počtom členov
"Klubu dôchodcov" v Drienove, ktorých je 63 a všetci sa schôdze
zúčastnili. Potom sa ujal slova p. predseda Jozef Pavúr, ktorý zhodnotil
uplynulý rok ako veľmi úspešný . Pripomenul zájazdy dôchodcov na
kúpaliská, ako aj ďalšie aktivity, ktoré sa pod jeho vedením zrealizovali.
Zároveň oboznámil členov s rozpočtom a s novým plánom aktivít na rok
2007. Kriticky sa vyjadril o malom počte návštev v klube dôchodcov,
ktorý je otvorený denne od 9.30 hod. do 12.00 hod. V závere svojho
vystúpenia požiadal prítomných o nové návrhy, nápady a pripomienky k
rozpočtu alebo plánu aktivít, aby ich v diskusii prezentovali. Pán
predseda bol za príhovor odmenený potleskom. Ďalej vystúpil Ing. J.

Štefaňák, ktorý súhlasil so slovami p. predsedu a upozornil hlavne na
rozpočet, ktorý poskytuje OcÚ. Zároveň sa nezabudol pochváliť, že už aj
on je členom "klubu".
Nasledoval prípitok s veľmi dobrou medovinkou. Po ňom nás prišli
zabaviť najmenšie deti z materskej školy, ktoré boli za svoj krásny výkon
odmenené potleskom a sladkosťami. Žiaci zo základnej školy sa
prezentovali spevom a scénkou. Najviac nás zaujala svojim spevom v
čistej rómčine dievčinka "Spod dvora". Po vystúpeniach sa podával
výborný guľáš s knedľou, ktorý nám pripravil Jožko Jurek. O obsluhu
nás všetkých sa postarali p. Danka Koremová a Jojka Hudáková.
V závere sa do diskusie prihlásila p. Anka Olejárová, ktorá sa veľmi
pekne poďakovala všetkým, ktorí sa postarali o občerstvenie. Pán Milan
Bardák v diskusnom príspevku poprosil o užšiu spoluprácu, hlavne pri
organizovaní kultúrnych podujatí.
No a čo bolo ďalej? Po krátkom rozspievaní nasledovala lepšia zábava.
Najprv začali ženy tancovať "do kolesa", pridali sa aj muži. Pri
reprodukovanej hudbe sa tancovalo aj v pároch. Naša zábava, či vlastne
výročná schôdza sa skončila v poobedňajších hodinách.
(fotky k článku sú na strane č. 4)
Anton Staško

Čo s počítačom pripojeným na internet?
Čoraz viac ľudí sa v dnešnej dobe pripája k internetu. Internet nám
poskytuje nepreberné množstvo informácií. Asi nikto nepochybuje o
tom, že je to veľmi užitočné médium. Dá sa na ňom poučiť i zabaviť
a vyhľadať si informácie, ktoré potrebujeme. Môžeme sa skoro zadarmo
porozprávať s priateľmi, rodinou, často žijúcimi aj na inom kontinente.
Uľahčuje nám život, napr. nemusíme chodiť do banky ale vybavíme si
potrebné veci cez internetbanking, stiahneme a pošleme rôzne
dokumenty atď. Na internete však číha aj mnoho hrozieb. Nebudem sa
zmieňovať o nevhodných stránkach, to si musíte ustrážiť sami, najmä
rodičia detí. Ja mám teraz na mysli hrozby, ktoré sa vám dostanú do
počítača ani neviete ako a kedy. Ako sa o PC pripojené do internetu
starať, čo robiť, aby sme sa hrozbám vyhli alebo ich minimalizovali a čo
sa stane ak to robiť nebudeme, vám teraz opíšem. Ak už sme
k internetu pripojený treba pravidelne vykonávať tieto činnosti
1. Odstránenie nepotrebných súborov na disku, prípadná
defragmentácia disku
- vyhľadanie a odstránenie nepotrebných súborov (rozhodnúť, ktoré to
sú), rozhodnúť či je potrebná defragmentácia, ak áno, vykonať ju
2. Aktualizácia operačného systému, antivírového programu,
antišpionážnych programov (kombinácia dvoch, jeden s imunizáciou),
všetkých programov komunikujúcich po internete (prehliadače
internetových stránok, poštové programy, „kecalkovia“...)
- kontrolovať či sa automaticky aktualizovateľné programy
zaktualizovali, ak nie, vykonať nápravu
- aktualizovať programy, ktoré sa sami neaktualizujú
3. Kontrola PC na vírusy, škodlivý softvér
- vykonávať kontrolu, s prípadnými nájdenými „infekciami“ správne

naložiť
4. Automatická záloha dát
- nastaviť a kontrolovať vykonávanie aktualizácie dát
5. Čistenie a kontrola hardvéru
- aspoň raz ročne vykonať vyčistenie vnútra PC, prípadne aj periférií, od
prachu, kontrolovať stav chladičov a pevných diskov
Pri nevykonávaní týchto činností je otázkou času kedy dôjde k:
1. Strata dát
- pri pokazení pevného disku z neho dáta vedia získať len
špecializované firmy za desiatky tisíc korún, nie vždy sa však podarí
získať všetky dáta, niekedy vôbec žiadne, záleží to od druhu poruchy
disku
2. Únik dát a peňazí
- pri úniku dát firiem a organizácii hrozí ich zneužitie, je možné prísť aj o
peniaze na účtoch v banke
3. Spomalenie PC
- pri kritickom spomalení PC sa spomalí aj práca pracovníka, ktorý na
ňom pracuje, neriešenie tohto problému vedie k znefunkčneniu PC, až k
pokazeniu hardvéru
4. Znefunkčnenie PC
- znefunkčnenie sa prejaví nemožnosťou spustiť určitý program alebo
všetky programy, nenabehnutím operačného systému (Windows), tým
pádom je nemožné s PC pracovať
5. Pokazenie hardvéru
- pri neudržiavaní PC sa z prehriatia kazia súčiastky, najčastejšie
chladiče, pevné disky, procesory, zdroj, pamäť.
Rastislav Pribula
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Futbal – zase zmeny v organizácii tried
Po neveľmi vydarenej jeseni mali naše mužstvá do konca roka
prestávku. Hneď od nového roku začali s prípravou v miestnej telocvični
a odohrali aj niekoľko prípravných zápasov. Taktiež sa zúčastnili na
zimných halových turnajoch v mestskej hale v Prešove. Dorastenci
skončili na 6. mieste. Viac sa darilo dospelým, ktorí v prvom turnaji
skončili na 2. mieste a postúpili do B finále. Tam štartovali mužstvá
z vyšších súťaží a umiestnili sme sa na 5. mieste, čo nebolo na
zahodenie. Uvidíme ako táto príprava pomôže v jarnej časti, v ktorej
bude veľmi záležať na umiestnení, pretože v ďalšej sezóne od jesene
nás čakajú opäť zmeny. Rušia sa opäť tri II. triedy. Mužstvá na 2. až 5.
mieste z A, B, C tried ostávajú v II. triede, ostatné mužstvá vypadnú do
znovu vytvorených III. tried. V okrese bude jedna I. trieda pozostávajúca

II. A trieda DORAST:

II. A trieda MUŽI:
1. Kapušany

zo 16 mužstiev, jedna II. trieda pozostávajúca zo 14 mužstiev a tretie
triedy podľa počtu prihlásených mužstiev, nakoľko sa zo súťaže odhlásili
v jeseni 3 mužstvá a teraz po zime sa odhlásili aj dospelí Terne a dorast
Chmeľova. Veľkú úlohu hrá finančná otázka, ktorá rozhoduje o bytí, či
nebytí jednotlivých mužstiev. Nášmu mužstvu dáva obecný úrad
finančné záruky a preto je na hráčoch, aby sme v II. triede zostali,
pretože vieme ako sa hrá v III. triede. Výhodné vyžrebovanie v jeseni
sme na 100% nevyužili, preto bude treba viac zaberať v jari, aby sme 5.
miesto na ktorom sme po jeseni udržali alebo vylepšili. Je hlavne na
hráčoch a tréneroch, aby šancu využili.
Milan Bardák
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II. A trieda ŽIACI:

Kovomat Drienov,
kpt. Nálepku 10,
082 04 Drienov
tel. 0908 084 383
www.kovomat.drienov.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.
Používaný počítač si môže dovoliť každý.

Fotky z klubu dôchodcov k článku Klub dôchodcov - výročná schôdza zo strany č. 3
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Zo Základnej školy v Drienove
Hviezdoslavov Kubín
Na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína sa v tomto školskom roku
zúčastnilo 23 žiakov. Mohli sme medzi nimi zazrieť recitátorské stálice,
ale i nové tváre, ktoré nás zaujali a prekvapili. Pred 6-člennou porotou to
však nemali ľahké ani tí najvýrečnejší a najostrieľanejší reprezentanti
školy v prednese poézie a prózy. Úvod nám nesúťažne spríjemnili prváci
– Martin Remeta a Šárka Jacková. Celý priebehom školského kola
sprevádzal prítomných žiak – moderátor Michal Bujňák. K umocneniu
pozitívnej atmosféry a diváckeho zážitku iste prispelo i nové prostredie
školskej knižnice.
Tohtoročné školské kolo HK môžeme považovať za úspešné. Našu
školu totiž budú v apríli reprezentovať šiesti recitátori - víťazi
jednotlivých kategórií a ich častí v okresnom kole HK v Prešove:
v poézii Patrícia Kaputová (2. roč.), Dominika Kakalecová (6. roč.),
Štefan Marcin (8. roč.);
v próze Diana Domaničová (4. roč.), Daniela Tomčová (5. roč.), Ľudmila
Kostelníková (8. roč.).
Teší nás, že v dnešnej uponáhľanej počítačovej dobe sa ešte nájdu
žiaci, ktorí siahnu po peknej knihe. (foto: www.zsdrienov.edupage.org )
Mgr. M. Straková

Týždeň boja proti rasizmu

zamerania.
V pondelok: Čítame, kreslíme a poznávame rozprávkové postavičky s
Osmijankom a 1. výstava rozprávkových kníh pre deti. V utorok:
Poznávame dobrodružný svet westernov K. Maya s Old Shatterhandom
a Winnetouom - filmové spracovanie: Winnetou a Old Shatterhand v
Údolí smrti a 2. výstava dobrodružnej literatúry. V stredu: Funkcie
náučnej literatúry: fascinujúci svet zvierat - prírodopisný film a 3. výstava
náučnej literatúry. Vo štvrtok: Detektívka: Pátranie po stopách tajomstiev
– hľadanie riešení úloh a hlavolamov a 4. výstava detektívnej literatúry.
V piatok: Život detí v minulosti a dnes – B. Nemcová, Babička – filmové
spracovanie a 5. výstava románov o živote detí. Aktuálne fotografie
zverejníme na našej webovej stránke.

2. apríl – Medzinárodný deň detskej knihy
2. apríl – Medzinárodný deň detskej knihy (narodenie H.Ch. Andersena)
Kto by nepoznal Statočného cínového vojačika, Malú morskú vílu,
Snehovú kráľovnú, príbeh o cisárových nových šatách alebo Škaredé
káčatko? Rozprávky veľkého dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena
čítajú mladí i starí, deti i dospelí. Ich pôvab spočíva v rozprávačskom
umení autora, ktorý dokázal vyčariť cit a krásu z jednoduchých vecí. V
jeho rozprávkach nájdeme postavy známe z ľudových rozprávok: kráľov
a princezné, škriatkov a boháčov. Čarovné sú najmä rozprávky o
prostých veciach, ktoré si nik vo všednom živote ani nevšimne: Ihla na
plátanie; Smrek; Strieborniak a pod.
„Bolo raz dvadsaťpäť cínových vojačikov. Všetci boli bratia, uliali ich z
jednej starej cínovej lyžice. V rukách držali pušky, pozerali rovno pred
seba a mali krásne červeno-belasé rovnošaty. Prvé, čo počuli na tomto
svete, keď sa otvoril vrchnák škatule, v ktorej ležali, bolo: „Cínoví
vojaci!“ Takto zvolal malý chlapček a zatlieskal. Vojaci boli rovnakí, len
jediný sa od ostatných trochu líšil. Mal iba jednu nohu, lebo ho uliali
posledného a nezvýšilo už dosť cínu. Ale predsa stál na nohe pevne ako
ostatní na dvoch. A práve jemu sa prihodilo niečo nezvyčajné...
Milí čitatelia, v našej knižnici môžete siahnuť po zaujímavých knižkách
aj od ďalších autorov napr. Danka a Janka; Smelý zajko; Smelý zajko v
Afrike; Tri prasiatka; Pinocchiove dobrodružstvá; výbery Dobšinského
rozprávok a iných. Starších žiakov určite oslovia dobrodružné alebo
vedecko-fantastické romány, príbehy zo života detí, nemenej dievčatá
dievčenské romány alebo denníky.
Mgr. P. Mirdalová

Od 19. do 23. marca sa naša škola zapojila do projektu TÝŽDEŇ BOJA PROTI
RASIZMU, ktorý vyhlásila organizácia ĽUDIA PROTI RASIZMU. V tomto týždni
sme venovali otázkam porozumenia zvýšenú pozornosť, pripravili sme
viaceré besedy, nástenné noviny či informačné tabule. V rámci
prosociálne zameraných aktivít sme organizovali i tematický filmový
príbeh či futbalový turnaj. Futbalový turnaj mal výbornú úroveň a na 1. i
2. stupni sa odohrali dramatické zápasy:
1. miesto: 4. ročník 6 bodov
9. roč. 10 bodov
2. miesto: 3. ročník 1 bod
8. roč. 10 bodov
3. miesto: 2. ročník
5. roč. 4 body
7. roč. 4 body
6. roč. 0 bodov.
Otázkam porozumenia a znášanlivosti venujeme pozornosť v rámci
nášho projektového zámeru Nebuďme ako oni, ktorý začína vždy Dňom
holokaustu v septembri a končí v júni poznávacou exkurziou
v Oswienčime. Zapojenie školy do TÝŽDŇA BOJA PROTI RASIZMU sme preto
chápali ako obohatenie vlastného projektu predovšetkým vzhľadom na
skutočnosť, že uvedená problematika je, žiaľ, stále aktuálna i na Deň narcisov
Škola nie je len o vedomostiach. Škola je aj živote, o ľuďoch, o ich
Slovensku.
Mgr. D. Krajňáková
vzťahoch...
Stalo sa tradíciou, že jeden z prvých aprílových dní je očakávaný ako
Svetový deň vody
zvláštny, ako iný v tom, že ulice miest a obcí celého Slovenska zažiaria
Popularizátormi tohtoročného Svetového dňa vody boli štvrtáci. Na nažlto, môžeme v nich stretnúť tisíce mladých ľudí - dobrovoľníkov, ktorí
hodine výtvarnej výchovy vytvorili veľkorozmerné plagáty, ktoré v mene Ligy proti rakovine oslovujú občanov s prosbou o podporu boja
rozmiestnili v areáli školy. V školskom rozhlase odznela ich relácia proti rakovine a pomoc ľuďom, ktorých táto choroba postihla. Deň
zameraná na ochranu vodných zdrojov. Všetkým spolužiakom tlmočili narcisov sa počas svojich desiatich ročníkov stal najznámejšou verejnou
nielen niekoľko „suchých“ faktov, ale aj mnoho zaujímavostí o vode, o jej finančnou zbierkou na Slovensku. Tento rok vstupujeme do druhého
znečisťovaní i o tých, ktorým sa jej nedostáva. Všetkých jej užívateľov desaťročia organizovania tejto zbierky, v rámci ktorej ľudia pomáhajú
vyzvali, aby si všimli poklad, ktorý denne užívajú, a aby ním neplytvali. ľuďom, ktorá také dlhé obdobie existuje len vďaka podpore verejnosti.
Atmosféra dýchala sviatočnosťou i preto, že reč podfarbená hudbou Do 11. ročníka projektu verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorý sa
aktivizovala naše lepšie ja. Štvrtácka relácia bola aj prvou reláciou uskutoční 13. apríla, sa prihlásila aj ZŠ Drienov. Žiaci - dobrovoľníci
v našom novom školskom rozhlase.
Mgr. Z. Remetová
budú zbierať dobrovoľné finančné príspevky v našej obci od darcov a
sympatizantov Ligy proti rakovine. Dobrovoľníci budú označení
identifikátorom dobrovoľníka - žltý kvet narcisu na papierovej podložke s
Karneval 2007
15. februára. 2007 sa uskutočnil jeden z najlepších karnevalov našej číslom dobrovoľníka, šiltom dobrovoľníka - žltý papierový šilt s modrým
školy. Aj tento rok ho pripravovali deviataci. Karneval sa začal o 15. nápisom Deň narcisov 2007, zbierať budú do originálnych modrých
hodine vystúpením našich družinárov a neskôr členov tanečného pokladničiek označených žltým narcisom, logom LPR, názvom zbierky
krúžku Drienka. Po navodení skvelej atmosféry sa začali predvádzať Deň narcisov 2007. Deň narcisov pripravíme v spolupráci s p.
naše masky. Boli také pekné, že porote sa veľmi ťažko rozhodovalo. Sokolovou a jej členkami. Prispievatelia dostanú za svoj príspevok od
Prvé miesto získala maska Shreka a Fiony. Po vyhodnotení masiek bola dobrovoľníkov kvietok narcisu, vyjadrujúci spolupatričnosť s chorými a
očakávaná tombola (1. časť) a po nej vyhodnotenie jesenného zberu podporu preventívnych, informačných a psychosociálnych projektov a
papiera (vyhrali šiestaci), po ktorom nasledovala 2. časť tomboly. Po programov Ligy proti rakovine.
všetkých povinnostiach sa začala zábava a o pol šiestej musel odísť Všetky aktivity a projekty Ligy proti rakovine, ktoré sú financované z
prvý stupeň domov. Druhý stupeň sa na diskotéke zabával do pol výťažku zbierky sú zamerané na pomoc a podporu ľuďom postihnutým
onkologickým ochorením tak v oblasti psychosociálnej pomoci, ako i v
desiatej.
Dúfame, že sa každý dobre bavil a že sa náš karneval páčil. (foto: oblasti priamej finančnej podpory pacientov a ich rodín. Nemenej
dôležitou zložkou aktivít sú informačné a edukačné programy zamerané
www.zsdrienov.edupage.org)
deviataci
na oboznamovanie verejnosti s možnosťami prevencie a predchádzania
ochoreniu. Časť získaných prostriedkov je používaná na podporu
Kniha, ako žiješ
výskumných a klinických projektov, súvisiacich s onkológiou.
Deň narcisov organizujeme 13. apríla, pridajte sa k nám. Veríme, že
Týždeň slovenských knižníc
Marec - mesiac knihy a zároveň TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC v sa Drienov nenechá zahanbiť. Bližšie informácie o pohybe
dobrovoľníkov zverejníme prostredníctvom obecného rozhlasu.
našej škole od 26. marca do 30. marca.
Počas tohto týždňa bola školská knižnica otvorená každý deň, v zš
jednotlivé dni sme sprístupnili výstavy kníh podľa obsahového
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Zo Základnej školy v Drienove
Krátko
Základná škola v Drienove získala ocenenie PÍSMENKOVÁ ŠKOLA.
Samko Kocák z 1.B triedy sa zúčastnil na výtvarnej súťaži Jarné
kvietky. Za úspešnú účasť získal diplom od redakcie časopisu Zvonček.
POZOR! Jarný zber je už tu. Posledná možnosť „tromfnúť“ spolužiakov
v tohtoročnom zbere papiera.
V Prešove na súťaži SLÁVICI Z ULICE bola úspešná Katka Balogová
zo 7. ročníka, ktorá postúpila a bude našu školu ďalej reprezentovať.
Projekt
MOSTY
S ANGLIČTINOU
umožní
našim
žiakom
korešpondenciu v anglickom jazyku i spoznávanie nových anglicky
hovoriacich kamarátov. Projekt pripravujeme v spolupráci s americkou
lektorkou Rebeccou, ktorá pôsobí na našej škole.
Po zápise žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2007/2008
otvoríme jednu triedu. Deti budú mať možnosť prihlásiť sa na jazykové
vyučovanie.

kvalifikovaného rozšíreného vyučovania cudzích jazykov. Mojím snom
zatiaľ ostáva realizácia jazykového laboratória, verím však, že tak ako
sa nám podarilo naplniť i iné smelé predstavy, v neďalekom časovom
horizonte bude jazykové laboratórium i v Drienove.
Mgr. B. Boboková

Transformácia školy v poslednom štádiu
Od roku 2002 sme pracovali na novom zameraní školy. Postupne sme
vypracovali novú koncepciu profilácie, transformácie školy na MODERNÚ
JAZYKOVÚ ŠKOLU – ŠKOLU S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CUDZÍCH JAZYKOV I VYUČOVANÍM
PRÁCE S POČÍTAČOM. Vychádzali sme jednak z aktuálnych potrieb trhu, zo
zmenených spoločenských podmienok, jednak z cieľa, aby naša škola
pripravila žiakov na štúdium na stredných školách, kde sú dva povinné
cudzie jazyky, čo najlepšie.
Jazyková škola – škola s triedami rozšíreného vyučovania cudzích
jazykov v Drienove, to bola smelá predstava. Aby sme stanovený cieľ
mohli splniť, museli sme pripraviť potrebné materiálne podmienky
a predovšetkým kvalifikované personálne obsadenie. Postupnosť krokov
sa nám podarilo dodržať, a tak už od školského roka 2007/2008 môže
ZŠ v Drienove ponúknuť jazykové vyučovanie už od 1. ročníka. Žiaci
sa budú môcť prihlásiť do jazykovej alebo nejazykovej skupiny.
Jazyková skupina sa bude učiť dva cudzie jazyky: v jazykovom
variante tried s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka to bude od
prvého do deviateho ročníka anglický jazyk, ku ktorému pribudne v 7.
– 9. ročníku nemecký jazyk. Počet vyučovacích hodín anglického jazyka
je v jazykovom variante vyšší ako v nejazykovej altenatíve, a tak budú
mať žiaci skvelú príležitosť viac komunikovať, zvládnuť angličtinu na
ešte vyššej úrovni. Žiaci, ktorí sa neprihlásia do jazykového variantu,
budú mať len jeden cudzí jazyk od 3. ročníka, od 5. ročníka budú
pokračovať vo vyučovaní ako v klasickej – nejazykovej skupine, teda
budú mať menej hodín angličtiny ako ich spolužiaci, ktorí sa prihlásia do
jazykovej skupiny. Prihlášky do jazykových skupín dostanú postupne
všetci žiaci.
V tomto týždni boli publikované prvé návrhy ministra školstva SR, ktorý
pripravuje nový školský zákon, novú obsahovú transformáciu
slovenského školstva; zákon má byť na schválenie predložený do konca
roka 2007. Jeho obsahom v oblasti vyučovania cudzích jazykov je
povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov už na základných školách.
I tieto zámery, ktoré boli v odbornej i neodbornej verejnosti už dlhšie
prezentované, boli východiskom na zmenu drienovskej základnej školy
na školu, ktorá sa dokáže vyrovnať s náročnými potrebami

Fotky z karnevalu

KONIEC APRÍLA – POSLEDNÁ ŠANCA
30. apríl je posledný deň, kedy môžu zamestnanci poukázať 2% svojich daní vybraným
subjektom.
V minulom školskom roku sme i s Vašou pomocou mohli realizovať projekt, ktorý bol zameraný
na podporu vyučovania a realizáciu poznávacej exkurzie deviatakov v Oswienčime, i obstaranie
niektorých pomôcok. Veríme, že opäť podporíte naše deti.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť v našej škole, resp. vyplniť sami.
Údaje o prijímateľovi - názov: SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole, sídlo:
082 04 Drienov, Nám. kpt. Nálepku 12, IČO: 17319617 (resp. 17319617/898), právna forma:
občianske združenie.
Ďakujeme.

