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Drienovskí hasiči oslavovali 80. výročie založenia DHZ
Dobrovoľný hasičský zbor v Drienove spolu s kultúrnou komisiou
usporiadal v nedeľu 26.6.2005 na miestnom ihrisku oslavu 80. výročia
založenia dobrovoľného hasičského zboru. Pri tejto príležitosti bola

vykonaná aj obvodová súťaž hasičov pre 3 okrsky. Súťaže sa
zúčastnilo 17 družstiev mužov a 3 družstvá žien. U mužov získalo
prvenstvo družstvo mužov z Mirkoviec a u žien zvíťazilo družstvo
z Bretejoviec. Po obvodovej súťaži a malej prestávke pokračovala
súťaž o pohár starostu obce. Tej sa zúčastnilo 7 družstiev pozvaných
z okrsku Lemešany a družstvo žien z Bretejoviec. Naše družstvo mužov
skončilo v oboch súťažiach na nepopulárnom 4. mieste, hoci od tretieho
miesta ich v súťaži o pohár starostu obce delilo len 0,2 sekundy.
Súťaže v požiarnom športe sú považované za previerku pripravenosti

družstiev v prípade potreby zásahu k požiaru alebo inej živelnej
pohrome. Náš dobrovoľný hasičský zbor vznikol podľa kroniky obce
v roku 1924, ale na okresnom zemskom úrade bolo zaevidované až
v roku 1925. Preto sme oslavovali 80-te výročie až tento rok. Zbor mal
aj prvú striekačku, ktorá bola vyrobená v r. 1898. Prvým veliteľom bol p.
Ondrej Gabana. V roku 1924 bol ustanovený nový veliteľ a to p. Jozef
Gromoš. Od roku 1933 bol za veliteľa ustanovený p. Juraj Sepeši.
Prvým povojnovým veliteľom hasičov bol p. Dudek. Po ňom prevzal
funkciu veliteľa p. Gábor a od roku 1989 je predsedom DHZ p. Marko
doteraz.
Najväčší požiar v obci bol v roku 1855, keď požiaru podľahol celý nižný
koniec. Podobných prípadov bolo viac. Preto bol aj ustanovený
dobrovoľný hasičský zbor v Drienove. V dnešnej dobe je DHZ povinná
mať každá obec zo zákona č. 315.
Predsedníctvom Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany bol
obci udelený Pozdravný list pri príležitosti 111. výročia prvej písomnej
zmienky o Obecnom hasičskom zbore a 80. výročia založenia DHZ.
Predseda DHZ Pavol Marko
Okrem požiarnikov sme mohli vidieť aj kultúrny program. V ňom
vystúpili: hudobná skupina Žobráci, ženy z Únie žien Drienov, ktoré
spievali ľudové pesničky. Na harmonike ich sprevádzal Ing. Jozef Petro.
Vystúpil aj mládežnícky rómsky súbor z Červenice, ktorý zaspieval
moderné pesničky. Na tieto pesničky veľmi pekne tancovala členka
tohto súboru. Ďakujeme Základnej organizácii chovateľov poštových
holubov v Drienove a predsedovi Andrejovi Ivanovi za ich účasť pri
zahájení osláv.
Ďakujeme sponzorom:
Blažej Podolák, Vladimír Dancák, Ing. Karol Lipták, Róbert Ivan,
Ing. Pavel Leško, Jozef Sabol – Josama, Ing. Iveta Gimerská, Jozef
Jurek.

LETO A KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA SÚ TU
Koniec školského roka je tu. Ešte nás čakajú školské olympijské hry
a môžeme rozdávať vysvedčenia. Osobitne sa teším na tento deň,
pretože sa nám vďaka milým sponzorom podarilo pripraviť prekvapenie
pre deviatakov v podobe absolventských tričiek. Verím, že zavedieme
peknú novú tradíciu.
I keď v našich novinových príspevkoch nie je možné predstaviť celú
našu prácu, všetky naše aktivity, myslíme si, že i tieto noviny sú naším
vysvedčením o celoročnom úsilí.
Deti sa tešia na prázdniny, priznám, i nám sa zíde dovolenka. Brány
školy sa však 30. júna nezatvoria na celé dva mesiace. Aj počas týchto
prázdnin by sme naďalej radi pracovali na obnove školy, aby nový
školský rok bol aj po tejto stránke krajší. S podporou pána starostu,
ktorý zabezpečil finančnú pomoc na nákup farieb, sme sa pustili do
renovácie okenných náterov, v ktorej tak budeme pokračovať, aby škola

i takto získala sviežu, veselú tvár a nám všetkým sa do nej dobre
chodilo a pracovalo. Prvé júlové dni či týždne budeme pracovať aj na
rekonštrukcii odkladacích priestorov lavíc, aby v novom školskom roku
nemali deti viac problémy s odkladaním svojich pomôcok.
Ďakujeme všetkým priateľom školy za pomoc i sponzorské aktivity, za
podporu ďakujeme OcÚ i členom rád školy a všetkým rodičom,
ďakujeme i koordinátorke aktivačných pracovníkov i im samotným za
spoluprácu. Ďakujem všetkým zamestnancom školy, klubu i školskej
jedálne za to, že ich povolanie pre nich nie je len prácou.
Všetkým čitateľom pekné leto.
Mgr. B. Boboková
Ďalšie články zo ZŠ nájdete vnútri občasníka.

MÁJOVÝ BEH - 60. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY
Šesťdesiate výročie oslobodenia našej vlasti od fašizmu a ukončenia 2.
svetovej vojny si naši športovci – žiaci aj dospelí - uctili tradične
Májovým behom v centre obce. Posilnení chlebíkom a sladkosťami
podali najlepšie výkony títo bežci:
1. a 2. ročník
Dievčatá: 1.Sabína Žigová, 2. Soňa Sabolová, 3. Eva Semančíková
Chlapci : 1. Pavol Matej, 2. Marek Straka, 3. Filip Jacko
3. a 4. ročník
Dievčatá: 1. Mirka Mrúzová, 2. Andrea Semančíková, 3. Zuzana
Paločková
Chlapci: 1. Jakub Korem, 2. Martin Kolenič, 3. Michal Straka

5. a 6. ročník
Dievčatá: 1. Iveta Žigová, 2. Silvia Kalitová, 3. Ľubica Trochanová
Chlapci: 1. Ivan Balog, 2. Tomáš Sokol, 3. Filip Demek
7. až 9. ročník
Dievčatá: 1. Veronika Červenická, 2. Anka Kucková, 3. Renáta
Balogová
Chlapci: 1. Rastislav Staňo , 2. Marek Matej, 3. Matej Engler
Dospelí
1. Maroš Parkanský, 2. Ján Jurek ml., 3. Jaroslav Očenáš
Víťazi boli za ich výkon odmenení tričkami, ďalší v poradí si pomlsali na
čokoládkach. Tešíme sa na ďalší ročník.
Helena Vancová
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Strana 41, rok 1935, Cigáni a cudzinci
V obci máme celú cigánsku štvrť. Bývajú na severovýchodnej strane obce,
majú 27 chatrč, medzi ktorými sa vyskytujú dosť slušné budovy.
U niektorých cig. Byty majú veľmi slušne zariadené, šezlony, toalety,
kredence, záclony, slovom vyskytujú sa staro-modné zariadenia. Počtom
cez 150 členov. Na celej doline sú najlepšími hudobníkmi „muzikantami“.
Pacík dokonca hraje i z nôt. Keď je v obci svadba, alebo zábava, cigáni
vyhrávajú na nej. V lete pracujú kde sa len im dostane práce. Niektorí sú
pomerne dosť dobre situovaní. Dane neplatia a žiadne obecné ťarchy
znášať nechcu. Z cudzincov sa usadili: Lizák, Biela, Stanislav Gomulec,
Andrej Krass, Ladislav Kalita, Michal Stanek, Svitovský.

K okrúhlym výročiam v týchto dňoch gratulujeme:
K 60-tym narodeninám:
17. 07. Justína Kucková
Mierová 2
04. 09. František Korem
Osloboditeľov 29
14. 09. Alžbeta Drábová
Revolučná 11
19. 09. Jozef Reguľa
Nám. Kpt. Nálepku 2
22. 09. Anna staneková
Mlynská 7

Spokojní napriek dažďu

Veru, počasie v druhej polovici mája nebolo práve dovolenkové. Aj našich
dôchodcov sprevádzala na ich ceste za zaujímavými zážitkami zima
a dážď. Ich cieľovým objektom bol kostol zasvätený Panne Márii fatimskej
v Zakopanom. Vyrazili zavčasu, a tak v Nowom Targu si už mohli urobiť
nákupy a potom sa už len tešiť na cestu poľskými Tatrami a najmä na
známu stavbu v Zakopanom. V tomto turistickom poľskom meste vyrástol
tento krásny chrám po atentáte na nebohého pápeža Jána Pavla II. Takto
si Poliaci uctili svojho rodáka ešte počas jeho života. Vidieť ho je naozaj
zážitok. Umocnený bol aj konanou bohoslužbou, ktorú slúžili štyria kńazi.
Šťastní boli tí, ktorí boli pripravení a mohli ísť aj na sväté prijímanie. Cesta
domov plynula rýchlo. Škoda len tej zamračenej oblohy. Zážitkov mohlo
byť viac. Dôchodcovia si však aj tak jeden nedali ujsť. Kto by prechádzal
okolo salaša „U Franka“ pri Starej Ľubovni a nedal by si tam niečo
z ponuky, mohol by potom doma už len ľutovať. A tú chybu naši výletníci
neurobili. Domov dorazili – ako sme to povedali v titule – napriek dažďu
spokojní. Mnohí z nich majú v pláne koncom júna spolu navštíviť známe
termálne kúpalisko v „Šarošpataky“ v Maďarsku. Prajeme im šťastnú cestu
a slniečko nad hlavou.

Miniatúrky zo života

Stalo sa nestalo v Drienove
Dnes už nevieme ako presne a prečo sa tak udialo, len ten
pamätný výrok stojí za zopakovanie. Či už ho pozval na ryby,
či sa len v letnej horúčave okúpať, dosť na tom, že sa jeden
drienovský „pristáš“ pochádzajúci zo stredného Slovenska aj
so svojím vlastným bratom, ktorý tu bol na návšteve, ocitli
spolu v rozvodnenej Toryse a veruže ich začala unášať zlostná
voda. A tu chlapík, čo už bol doma v Drienove, zakričí
ľúbozvučnou slovenčinou, aj v dnešnej dobe v našich
končinách nezvyčajnou, po prúde dobrú radu svojmu
ohrozenému bratovi: „Jano, drž sa vŕby! Lepšia vŕba ako sto
Bohov!!!“

K 70-tym narodeninám:
03. 07. Aurélia Fialková
08. 08. Miron Sokol
27. 08. Jolana Ščepáková
17. 09. Regina Valečková

Záhradná 42
Jarková 35
Jarková 41
Osloboditeľov 81

K 80-tym narodeninám:
24. 07. Justína Čarnorurská
04. 08. Andrej Jančuš
01. 09. Mária Krakovská
11. 09. Verona Hudáková

Kvetná 6
Mlynská 16
Záhradná 70
Záhradná 56

Novonarodení Drienovčania:
20. 05. Viktória Balogová
25. 05. Ivana Krajinská
30. 05. Viola Pohlotková
10. 06. Šimon Zelina

Pod Dvorom 28
Pod Dvorom 5
Záhradná 48
Revolučná 24

Sobáše:
04. 06. Pavol Humeňaj
a
Zuzana Murajdová

Žižkova 24
nám. kpt. Nálepku 14

Navždy sme sa rozlúčili:
23. 05. Štefan Hudačko

Okružná 57, 75-ročný

Problém Laciho z Hanisky
Mam problem. Ket som odchodzel do dvochodku a stal som še najsmarkatejšim
penzista vo vlastnim valale, dostal som od kolegoch „účelovú dotáciu“, ta som
sebe kupel, jak som sľubel – mikrovlnku. Co vam povim – super stroj – co do
neho šturiš, šicko še duškom zohreje – švetova mašina.
Vonehdy pred troma zamarznutima (teho roku buli jakoška skorej), bulo žimno,
padal dišč, naceklo mi do topankoch, autobus mi uceknul, zmarznul som jak
sopeľ. Pridzem domu – kukam, mikrovlnka, šak reku šturim nohy do dnuka –
ket ti ďabľe šicko hreješ – zohrej mi i nohy, šak ja placim eletriku, ňe?
Kvoľi higiene a vekšemu učinku som i fusekľe dal dolu, aľe tu jen problem. Dal
som ju na stolek, bose nohi poležački šturel dnuka, ale – nemož zavric vratka.
No, a ket nezavreš vratka, nehreje. Tak, na toto je ten stroj glupi. Ešče ščesce,
že prišlo ceplo. Zdravi vas Laci z Haniski, užpenzista.

O čom sa v kronike nepíše
Minule som si opäť raz zaspomínala na svoje detsvo a vybavil sa mi
jeden obraz z dedinského života. Nie, žeby to bola nejaká dôležitá vec,
ale aj obyčajné veci môžu byť zaujímavé. A hlavne, s mojou
generáciou už vlastne upadajú celkom do zabudnutia. Tak vam o tom
niečo napíšem.
Drienovčania , ale vlastne dedinčania vôbec, chovali voľakedy koľko
len mohli hovädzieho dobytka a svíň. Tým pádom , predstavte si to,
bola v chotári vykosená každá jedna medza, každá jedna sihoť okolo
Torysy a potokov. Trocha odbočím, ale napadlo mi, ako si môže teraz
Torysa udržať svoje koryto a nevylievať, keď je nevyčistená a okolo
nej taký prales? Vtedy bola vzácna každá trávka.
V každej dedine boli pastieri, čo pásli hovädzí dobytok. Každé ráno si
trúbou zháňali svoje stádo. Tu, u nás, zjari pásli na Bielej hline povyše
dediny, a potom, v lete, až do jesene pásli v lese. Aj keď to bolo
ďaleko, stálo to zato, lebo tam bola trava bujnejšia. Bol však aj druhý
pastier, ktorý sa volal kondaš a ten pásol svine. Ten každé ráno
vytruboval na kravskom roku. Pásol celý rok na Bielej hline. Svine tam
mali svoje ležoviská. V nich ryli a váľali sa v blate okolo jarku. Boli tam
celý deň, tým pádom ich ľudia nemuseli krmiť.
Pastieri boli platení od každého kusa dobytka, myslím, že im platili
v zrne.
S takýmto hromadným pasením bol spojený jeden zvyk. Na štedrý
večer po večeri si pastieri chodili po výslužku. Vytrubovali po dedine
a z každého domu im vyniesli koláče zvané „kuchy“. Boli to vlastne
také posúchy bez plnky a tie si pastieri dávali do vreca. Niekedy mali
so sebou aj vozík. Ženy, ktoré išli s nimi, si niesli na chrbte, keď im

ľudia dali, koláče s plnkou. Tie kuchy si potom doma vysušili v peci
a na dlhú dobu ich používali do polievky miesto rezancov. Bola to pre
nich vzácna vec. A vôbec, ľudia si veľmi vážili obyčajný chlieb. Keď
prišiel niekto na návštevu do rodiny, tak si ho uctili krajcom chleba.
Nikto nečakal kávu alebo alkohol, ako teraz.
Pri týchto spomienkach sa vždy čudujem, aké zmeny môžu nastať za
jeden ľudský život. Najmladšej generácii môžu moje spomienky
pripadať ako z druhého sveta. Ale nie sú.
Aurélia Petrová

Deň matiek
Spoločenské organizácie v Drienove Červený kríž, Demokratická
únia žien, Slovenský zväz zdravotne postihnutých a obecný úrad
pripravili pri príležitosti „Deň matiek“ slávnostnú akadémiu troch
generácii žien, ktorá sa uskutočnila 19. mája v obnovenej budove
bývalého kina. Bolo pozvaných 33 žien, zúčastnilo sa 25.
V kultúrnom programe vystúpila žiačka základnej školy Silvia
Sokolová prózou. Deti z materskej školy mamičky a babky potešili
krásnym tancom a spevom. Slávnostný príhovor mal starosta obce
Ing. Ján Štefaňák. Každú ženu obdaril kvetom a malým darčekom.
Odchádzali sme s krásnym zážitkom a dohodli sa, že ženy v krojoch
pozdravia slávnosť ku dňu hasičov ako odmenu starostovi za jeho
pozornosť k nám.
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Čo priniesol školský rok 2004/2005 Materskej škole v Drienove
Celoslovenský úspech
Život v MŠ v Drienove sa podobá životu stoviek MŠ na celom
Slovensku. A predsa je niečim výnimočný, iný, zaujímavý. Školský rok
2004/2005 skončil a my môžeme hodnotiť, aký vlastne bol. Práca
všetkých ľudí, ktorým záleží na dobrom mene MŠ v Drienove priniesla
uznanie odborníkov v podobe ocenenia za prezentovanie MŠ na úrovni
celého Slovenska. Môžeme hovoriť, že práve pedagogické pracovníčky
svojou prácou s deťmi predstavili pedagogickej verejnosti ďalší kút
nášho krásneho Slovenska na seminári celoslovenskej výtvarnej súťaže
„Svet okolo nás“ videoprojekciou a výtvarnými prácami detí s názvom
„Výtvarné vyjadrenie vizuálnych zážitkov pri odhaľovaní krásy
vidieckeho života.“
Tento projekt získal hlavnú cenu súťaže. Uznanie patrí celému kolektívu
MŠ, pani Harvanovej, ktorá veľmi ochotne pomohla pri realizácii
videozáznamu, aj obecnému úradu, ktorý aj v tomto prípade pomohol
a podporil tento projekt.
Veľkú zásluhu majú aj naše deti, ktoré ukázali svoje majstrovstvo
v zobrazení vidieckeho života na výkrese, maľbami, kresbami,
lepením... Na slávnosti v MŠ boli všetky deti, ktorých práce prezentovali
šikovnosť, pozornosť a vytrvalosť, ocenené.
Jeseň
Práca v MŠ počas celého šk. roka bola popretkávaná rôznymi
podujatiami a zážitkami, ktoré prináša život. Začiatok školského roka je
vždy poznačený bojazlivosťou, slzičkami, očakávaním niečoho nového,
neznámeho. To sa týka detí, ktoré prekročia prah materskej školy po
prvýkrát. Odlúčenie od mamy býva niekedy smutné, ľútostivé. Všetko
sa zmení po nadviazaní kamarátskych vzťahov, pretože deti zistia, že aj
Maťko od susedov je v tej istej škôlke ako on sám. Zoznamovanie sa
s novým prostredím máme za sebou a život v materskej škôlke ide
ďalej. Krásne ročné obdobie – jeseň – je bohatým zdrojom k práci
s deťmi. Oboznamujú sa s týmto ročným obdobím pri vychádzkach,
pozorovaniach, poznávaní zberu ovocia a zeleniny, ich úpravy v podobe
kompótov, uskladnenia na zimu, ochutnávke dobrôt pod názvom „Jeseň
pani bohatá“. „Európsky deň“ prežili v prešovskom EKO Centre, kde
ich privítala Jeseň svojou úrodou a výzdobou celého areálu. Deti
najviac zaujali im blízke zvieratká, ktoré tam uvideli.O spestrenie života
v MŠ sa už pravidelne stará bábkové divadlo „Gašparko“, ktoré obohatí
detské poznanie o klasické rozprávky.
Zima
So Zimou začína celá MŠ dýchať zvláštnou atmosférou, prípravami na
najkrajšie sviatky roka – Vianoce a príchod Mikuláša. Sú to sviatky,
kedy všetci dobrí ľudia majú k sebe bližšie a ich srdiečka sú otvorené
pre lásku a radosť. Prípravy prežívajú deti veľmi emotívne, vrcholia
príchodom Mikuláša, ale aj čerta, odovzdaním balíčkov so sladkosťami
a slávnostným vystúpením pred rodičmi., kde každé dieťa chce ukázať,

čo všetko dokáže. Počas zimného obdobia, ak nie je skúpe na sneh, sa
deti oboznamujú s vlastnosťami snehu. Hrajú sa na ňom rôzne hry
a končí to medzitriednou súťažou „O najväčšieho snehuliaka“. So zimou
sa deti lúčia „pálením Moreny“ a tešia sa na fašiangový karneval., kde
sa ukáže aj šikovnosť mamičiek pri predvádzaní masiek od výmyslu
sveta. Mamičky sú veľmi vynaliezavé, o čom svedčí rôznorodosť
masiek. Predškolákov potom čaká veľmi zodpovedná úloha, uspieť pri
testoch školskej zrelosti.
Príprava vlastnoručne zhotoveného darčeka pre mamičku zaberie
deťom veľa času, no každé jedno dieťa sa s veľkou radosťou pripravuje
na sviatok MDŽ a dúfa, že mamku poteší.
Aj branné vychádzky sú udalosťou, kde si deti dokazujú šikovnosť,
nebojácnosť, trpezlivosť a úctu k svojmu kamarátovi.
Jar
To je krásne obdobie, kedy sa všetko prebúdza a rodí sa nový život, čo
deti vnímajú cez prírodu – kvitnúce stromy, prvé jarné kvietky, ktoré deti
dôverne poznajú. Na výkres sa snažia dať všetko, čo o jari vedia, čo
videli. Potom nástenky na chodbách dýchajú jarou v zobrazení
snežienky, kvitnúceho stromu, zelenej trávy, ale aj nového narodeného
kuriatka, húsatka, či kačičky.
Blíži sa sviatok mamičiek „Deň matiek“, a to je čas, keď deti prežívajú
cez básne, piesne, tance atmosféru, že slávnostným vystúpením
poďakujú mamkám za ich lásku, výchovu a pocit bezpečia.
Naše deti sú vnímavé, šikovné, zvedavé. Tieto vlastnosti ukázali svojim
rodičom na otvorenej hodine anglického jazyka, a tak predviedli, že za
jeden školský rok dokážu veľa. Aj oboznamovanie sa s cudzím jazykom
im ide na výbornú.
Predškoláci sa už veľmi poctivo pripravovali na slávnostnú rozlúčku
s MŠ, kde poďakujú pani učiteľkám za ich starostlivosť a prípravu na
veľkú školu. Kostýmy na vystúpenie si deti pripravili samé za pomoci
učiteliek. Vlastnoručne si vyfarbili tričká, a tak všetkých prítomných
prekvapili vlastnou originalitou. Za svoje vystúpenie si každý predškolák
vyslúžil darček v podobe knihy, diplomu, detského prívesku na kľúče.
Slávnosť ukončila pani riaditeľka prianím správneho vykročenia do
novej etapy života, kde sa vystrieda život plný hier za život
so zodpovedným prístupom k učeniu písania, čítania, počítania.
Tak sa skončil jeden školský rok. Veríme, že ten nasledujúci bude taký
úspešný, ako minulý, ak nie lepší. A na záver patrí poďakovanie pánovi
starostovi obce Drienov, že svojim prístupom a umom podporuje
materskú školu, napriek zložitej situácii v našom školstve; všetkým
rodičomm ktorí si prácu kolektívu materskej školy vážia a vedia ju
odceniť, lebo základy, ktoré tu každé dieťa získa ho budú sprevádzať
po celý život.
Anna Hnatová, riaditeľka MŠ

Diéta podľa krvných skupín
Krvná skupina A – vegetariáni poľnohospodárky (agrarian)
Táto krvná skupina sa objavila ako druhá, a to v mladšej dobe kamenej
(pred 25 000 až 15 000 rokmi (pravdepodobne v Ázii alebo na
Strednom Východe. Títo ľudia sa usadili, žili v poľnohospodárskych
spoločenstvách. Boli potravinovo sebestační, pretože sa naučili
pestovať obilie a chovať dobytok. Konzumácia mäsa výrazne ustúpila
potrave rastlinného pôvodu. Radikálna zmena životných podmienok
a stravovania sa prejavila predovšetkým v tráviacom trakte a imunitnom
systéme. Jednoduchý tráviaci systém lovca a zberača sa musel
prispôsobiť novej, prevážne vegetariánskej strave, aby ju mohol
patrične spracovať. Okrem toho, museli byť títo roľníci mimoriadne
odolní voči infekciám, pretože žili na husto obývanom území. Gény
krvnej skupiny A sa napokon dostali cez Áziu a Predný východ do
Európy . Tráviaci trakt pozvoľna strácal schopnosť spracovávať mäsitú
stravu.
Krvná skupina A je najčastejšie zastúpená medzi obyvateľmi západnej
Európy. Túto krvnú skupinu má napríklad 43 – 45 % Nemcov. Po
svojich predkoch zdedili dobrú znášanlivosť rastlinnej stravy.
Krvná skupina B takmer všežravce – znamená rovnováhu / BALANCE
Vznikla pred 15 000 až 10 000 rokmi v oblasti Himalájí. Títo ľudia sa
šírili po východnej Ázii, Európe, severnej Ázii, strednej a južnej
Amerike. Bola typická napríklad pre ľudí žijúcich v juhovýchodnej Ázii
a stepiach Eurázie. Živili sa chovom dobytka, veľmi dôležitou zložkou
ich potravy boli mliečne a roľnícke produkty. Vo všeobecnosti sa krvná
skupina B spája s kultúrami, ktoré konzumovali väčšie množstvo

fermentovaných mliečnych produktov.
Nástup Mongolov v Ázii sa spája so vznikom dvoch krvných skupín B.
Jedna skupina sa usadila na juhu a východe kontinentu a zaoberala sa
poľnohospodárstvom. Druhá nomádska a bojovná skupina prenikla až
do východnej Európy.
Dôsledky toho možno pozorovať aj dnes. V porovnaní so západnejšou
časťou Európy má v Nemecku a Rakúsku prekvapujúco veľa ľudí (až
každý 10.) krvnú skupinu B. Nositelia krvnej skupiny B po svojich
prapredkoch zdedili ako biologickú výbavu mimoriadne dobrú
schopnosť prispôsobiť sa rôznym životným podmienkam.
Krvná skupina AB moderní všežravci
Je to najmladšia zo všetkých krvných skupín a vyskytuje sa veľmi
zriedkavo – tento typ krvi je starý iba 1000 až 12000 rokov a má ho
okolo 5% ľudí. Je výsledkom miešania ľudí s krvnou skupinou A a B.
Imunitný systém ľudí so skupinou AB je schopný vytvárať špeciálne
protilátky voči bakteriálnym pôvpdcom chorôb, takže zriedkavejšie trpia
alergiami a autoimunnými ochoreniami. Na druhej strane sa zistilo, že
ľudia tejto skupiny sú viac ohrození určitými druhmi rakoviny. Značne
chúlostivé majú aj tráviace ústrojenstvo. Keďže títo ľudia v sebe
zjednocujú vlastnosti skupiny a a B, prichádza pre nich do úvahy
vyrovnaná zmiešaná strava.
Spracoval MUDr. V. Ďurkáň
Pokračovanie v budúcom čísle.
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Zo základnej školy v Drienove
Školské výlety
Hurá na výlet!
1. júna na MDD sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili na školskom výlete.
37 žiakov a ich pani učiteľky navštívili Krajské múzeum v Prešove
a oboznámili sa s prírodovednou časťou expozície. V Prešovskej galérii
si prezreli výstavu s názvom Vedecká hračka, ktorá spestrila i obohatila
nielen ich zážitkový, ale i vedomostný svet. Voľné hry v Parku umelcov
uzavreli vydarený výlet.
zš
Ako sme „výletovali“
Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy si spríjemnili sviatočný deň školským
výletom do chránenej oblasti PIENAP. Ráno nás vítalo usmiate
slniečko. Pred školou sme nastúpili do autobusu, čakala nás pomerne
dlhá cesta na severovýchod Slovenska.
Po ceste sme videli zrúcaninu Plavečského hradu , na kopci nad riekou
Poprad sa vypínal hrad Ľubovňa. No cesta viedla ďalej až k hranici
s Poľskom. Rieka Dunajec nás čakala pokojná, ale studená. Chodník
prielomom Dunajca bol poloprázdny a mohli sme sa nerušene venovať
informačným tabuliam PIENAPu. V múzeu Červeného Kláštora sme sa
oboznámili s históriou Zamaguria, s vtedajším životom mníchov, ktorí
žili v tomto kláštore. Zaujal nás prepis Biblie i život mnícha Cypriána.
Cesta naspäť bola síce únavná, ale príjemná a plná dojmov.
zš
Deň detí na výlete
Keď sme išli na výlet, cestovali sme autobusom. Niektorým žiakom
prišlo zle, no my sme sa zabávali. Keď sme vystúpili z autobusu, videli
sme jeden kláštor. V ňom nás privítala teta, porozprávala nám, ako tam
kedysi žili ľudia, aké tam mali knihy, ba dokonca aj fotky. Potom sme
vyšli von a tá teta nám ukázala, ako si svätili jedlo. Keď sme odišli,
kúpili sme si hračky. Potom sme sa išli pozrieť na vodu, boli tam skaly.
Napokon sme si nasadli do autobusu a išli sme domov. Na druhý deň
sme dostali od Obecného úradu nanuky. A to bolo všetko. Toto bol
skoro najlepší výlet v detstve.
žiacke
Spoločne na výlete
Dňa 13. júna 2005 sa uskutočnil školský výlet pre žiakov piateho
a šiesteho ročníka. Na akcii sa zúčastnilo 27 žiakov pod vedením
pedagogického dozoru svojich triednych učiteliek. Cieľom cesty bolo
Ľubovnianske múzeum, t. j. Ľubovniansky skanzen a hrad Ľubovňa.
Trasu rozšírila i návšteva ľubovnianskych kúpeľov, kde mohli výletníci
ochutnať z čírej vody vytekajúceho prameňa.
Múzeum poskytlo našim deťom niekoľko príležitostí na pekné zážitky.
Počas prehliadky hradu mohli z výšky 150 m veže obdivovať krásu
okolitého mesta i prírody, v skanzene mohli vidieť pamiatky ľudového
staviteľstva, napr. zrubový gréckokatolícky kostolík i výrobné nástroje
používané pri výkone rôznych zamestnaní (drotárstve, debnárstve,
obuvníctve a pod.).
Po zaujímavej prehliadke pamiatok našich dejín sa deti samozrejme
občerstvovali náležitou dávkou sladkostí a pitia, aby sa mohli spokojne
s plným batohom „prepotrebných“ maličkostí vrátiť domov.
Napriek tomu, že sa na ceste domov málo spievalo, vládla v autobuse
pohodová atmosféra a deti sa aj s nami vracali náležite unavení.
Môžeme však úprimne konštatovať, že sme s deťmi prežili pekný deň,
bohatý na zážitky a hádam budeme môcť za rovnakých, ak nie lepších
podmienok absolvovať ďalší výlet aj v budúcom školskom roku.
Mgr. P. Mirdalová
Výlet za poznaním
Deň sa začal krásnym slnečným počasím. Bol pondelok a chystali sme
sa na výlet do Starej Ľubovne.
V autobuse bola fantastická nálada! Na hrad sme vyšliapali, dalo to
zabrať, ale stálo to zato. Sprievodca nás sprevádzal po hrade
a rozprával o jeho histórii.
Hrad mal veľmi silné, pevné a vysoké múry a novú, zrekonštruovanú
vežu. Dostali sme sa aj do veže, ktorá merala 70 metrov. Bol z nej
krásny výhľad na Vysoké Tatry, Pieniny. Bol to krásny výlet a som rada,
že nás tam pani učiteľky vzali.
A. Vansačová
Po prechádzke hradom sme sa vybrali do skanzenu. Najviac nás zaujal
starý drevený gréckokatolícky kostolík. Úžasné je, že bol postavený bez
jediného klinca. Páčil sa nám aj richtárov dom a mlyn. Domčeky boli
chudobné, ale veľmi pekne zariadené.
Anka

Potom sme išli do kúpeľov na minerálnu vodu. Cestou domov sme sa
zastavili na jednej lúke a riadne sme sa vyšantili. Keď sme utekali späť,
skoro každý bol mokrý a špinavý, a tak sme sa umývali pri prameni,
ktorý tu vyvieral.
V autobuse sme napokon hrali karty s pani učiteľkou Mirdalovou. Jeden
spolužiak mal foťák, tak nás odfotil. Bol to vynikajúci výlet.
Tomáš
Domov som prišla veľmi unavená, ale aj tak som všetko vyrozprávala
a mamke som dala malý obrázok, na ktorom bol hrad v Starej Ľubovni.
Silvia, 6. ročník

Mokré vysvedčenie
Na plavecký výcvik sme sa veľmi tešili. Spolu s nami šiestakmi chodili
aj štvrtáci. My sme sa zdokonaľovali, štvrtáci sa učili.
Pred vstupom do bazéna bola vždy rozcvička. Potom sme už v bazéne
skúšali plavecké pohyby a skoky do vody, pričom sme sa dotýkali dna
bazéna. Na konci sme mali ukázať, čo sme sa naučili. Niektorí
preplávali 200 m, iní 4 m. No aspoň sa ako tak naučili plávať.
Každý z nás dostal plavecké vysvedčenie – MOKRÉ, kde je uvedené,
koľko metrov už dokáže sám preplávať.
Paťka
Ja som preplávala o 10 m viac ako minulého roku. Bol to super týždeň!
Erika
A najlepší deň bol piatok! Plávali sme ako o život – kto najviac
prepláva. Ja som preplávala 200 m a patrila som medzi najlepších
plavcov.
Nikola
Skákali sme z múrika do vody rybičku. Mne a Kristiánovi Havrillovi to
išlo najlepšie. Potom sme skákali z mostíka. Raz som skočil zle
a štípalo ma celé telo. Vo štvrtok sme sa učili plávať prsia a znak,
preplával som 200m a viac som už nemohol.
Marek
Každému človeku je určite veľmi dobre na kúpalisku. Mne tiež. Darilo
sa mi, a tak som doma mohol povedať: “Na mokrom vysvedčení budem
mať 200 m!“
Kristián Havrilla, 6. ročník
Na plaveckom výcviku bolo fajn. Aj keď to bolo krátko, bola aj sranda.
Nikto sa tam neutopil a dalo sa tam skákať. V piatok sme bojovali
o diplom, ja som preplával 5 metrov. Bola tam veľká voda, ale neutopil
som sa.
M. Dzur, 4. ročník
Keď sme prišli po prvýkrát na plaváreň, strašne som sa tešila, že
budem vedieť plávať. Snažila som sa a podarilo sa. Bolo tam veľa
zábavy, najviac sa mi páčilo, ako sme sa učili správne skákať do vody.
No ešte bolo super to, keď sme sa mali ponoriť na dno a vytiahnuť
granát. Je tam fajn a strašne sa teším aj o dva roky.
D. Kakalecová, 4. ročník
Plavecký výcvik mi pomohol spoznať dobre vodu a plávanie. Keby som
nebola na plaveckom, tak by som sa nikdy nenaučila plávať. Keď som
to skúšala, tak som sa skoro utopila a ostali po mne samé bublinky.
Veľmi sa mi tam páčilo to, že na konci si mohol každý vybrať, aký štýl
mu už ide. Bolo to skrátka super.
Navzájom sme sa i potápali, skákali do bazéna, bláznili sme sa,
potápali sme sa za granátmi. Zdokonaľovať sa v plávaní nás učila pani
inštruktorka. Slabších (neplavcov) učila plávať naša pani učiteľka. Boli
to super plavkyne.
A. Semačíková, L. Demeková, 4. ročník

Vedecká hračka
V pondelok 16. 5. 2005 sme boli na exkurzii v Prešove. Na výstave
sme našli prekrásne veci! Boli tam hračky z dreva, ktoré fungovali
mechanicky i využitím gravitačnej sily Zeme, rôzne hlavolamy a ďalšie
divotvorné veci, ktoré fungovali na princípoch využitia zákonitostí
prírody.
Posledný „div“ bola biela doska, na ktorej sa zachytávali naše tiene.
S fotoaparátom bez filmu pomocou blesku sme niekoho odfotili a na
doske vznikol jeho tieň. Tak sme vytvorili krásne obrazy rúk, rôznych
účesov a mnoho „multižiackych“ obrazov.
Š. Marcin, 6. ročník
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Zo základnej školy v Drienove
Putovné poháre
Dňa 1. 6. 2005 pri príležitosti MDD zorganizovala ZŠ v Drienove pre
svojich žiakov už tradičné podujatie – prestížnu súťaž o Putovný pohár
školy vo vybíjanej a futbale.
Dievčatá si merali svoje sily vo vybíjanej a chlapci vo futbale. Zápasy
boli usporiadané tak, aby si zahrala každá trieda s každou. Postavenie
piatakov proti ôsmakom a deviatakom sa mohlo zdať pre ne silne
demotivačné, no ukázalo sa, že naši najmenší žiaci 2. stupňa vyvážili
svoje fyzické
„nedispozície“ vyplývajúce
z veku obrovským
entuziazmom a úprimnou radosťou z hry. Za piatačkami v sile nadšenia
z hry v ničom nezaostávali siedmačky. Staršie žiačky už nedisponovali
rovnakou pohybovou zdatnosťou, no ani u nich nechýbal úprimný
záujem o hru a víťazstvo. Fyzické danosti napomohli rozsúdiť hru, a tak
sa na stupni víťazov vo vybíjanej aj vo futbale umiestnili v rovnakom
poradí v oboch súťažiach žiaci 9., 7. a 6. ročníka.
Na konci spoločného stretnutia boli víťazom rozdané sladké odmeny
i diplomy a Putovný pohár ZŠ v Drienove.
Myslíme, že rozpálené tváre i obité kolená na konci súťaží nikomu
nezobrali chuť na ďalšie stretnutie v novom roku.
Mgr. P. Mirdalová

dievčatá v kartách. Od 2. 00 do 3. 00 sme si ako samotní na tejto škole
zahrali skrývačky. Potom sme sa zišli v triede a šli sme „spať“. Niekto
spal a niekto nie. Po spánku bol každý ako vyoraná myš s bolesťami
hlavy. Ráno sme upratali a čakali na vyučovanie. Počas hodín sme
samozrejme driemali. Ďakujeme našim pani učiteľkám.

Deň rodiny v ZŠ
J. Jurková, 9. ročník

Výlet do Oswienčimu

V posledný májový deň sa na pôde ZŠ opäť stretli na tradičnom Dni
rodiny generácie Drienovčanov.
Žiaci pod vedením svojich učiteliek pripravili pre svojich rodičov pekný
kultúrny program, ktorý predviedli v telocvični, vyzdobenej vlastnoručne
nakreslenými portrétmi. Každý dospelý bol obdarovaný vkusným
darčekom.
Začiatok programu patril vyvrcholeniu súťaže SCHOOLSTAR, ktorá
prebiehala v škole od apríla. Jej iniciátormi boli žiaci školského
parlamentu. Po úvodnej spoločnej piesni finalistov súťažili štyria
súťažiaci dvoma piesňami – povinnou Kráľovnou bielych tenisiek
a jednou podľa vlastného výberu. Spomedzi štyroch finalistov si po
hlasovaní prítomnými divákmi odniesol tortu víťaza Števko Marcin zo 6.
ročníka.
Čakanie na výsledky spríjemnili duetami Mirka Lazorová a Gaφeo
Fecko.
V druhej časti programu sa svojimi kultúrnymi darčekmi prestavili žiaci
1. - 4. ročníka. Najmladší ukázali, čo všetko sa už v škole naučili. Tí
starší zodpovedne a s láskou predviedli spoločné pásmo básní , piesní
a tanca. Svoje vystúpenie ukončili symbolicky piesňou Čo všetko
deťom k šťastiu treba a zvolaním: „Otecko, máme ťa radi! Mamička,
máme ťa radi!“, čím spečatili to, čo chceli celým svojím vystúpením
povedať.
V závere vystúpila s príhovorom k sviatku rodiny pani riaditeľka,
prítomných divákov programom sprevádzala Silvia Sokolová.
Veríme, že vystúpenie žiakov dalo krásnu bodku za mesiacom lásky,
ktorej prejavov nie je nikdy dosť, a spríjemnilo chvíle všetkým
prítomným.
Mgr. K. Šmigová

Noc v škole
Spať v škole? Ste normálni? 14. júna
a hurá do školy! Tu sa im o 19.
diskotéka. Druhá skupina sa zasa
Nadránom diskotéka utíchla a mohol

si všetci deviataci vzali spacáky
00 začala v deviatackej triede
zabávala v počítačovej učebni.
sa začať veľký turnaj chlapci -

Je 6:15 ráno 17. júna a my už nedočkavo čakáme pred školou. Plní
očakávania netrpezlivo prešľapujeme z nohy na nohu. Čas plynul
pomaly a naša pani učiteľka stále nechodila. Začali sme mať strach, čo
sa stalo. Už na nás čakal aj autobus. Vtom dorazila aj s pani
riaditeľkou. Rýchlo sme nastúpili, posadali a odfrndžali. Cesta trvala
strašne dlho, skoro 5,5 hodiny, no nuda nebola. Po dosť namáhavej
ceste sme konečne zbadali nápis „Arbeit macht frei“, čo v preklade
znamená „Práca oslobodzuje“. Ako skonštatoval pán učiteľ: „Od
pozemského života“. Počkali sme na sprievodkyňu a pomaly vyrazili do
tábora Auschwitz. Celé 3 hodiny nás sprevádzala melanchólia. Každý
z nás si uvedomil krutosť a neľudskosť nemeckých fašistov. Stáli sme
na miestach, kde pred 60 rokmi vyhasli milióny ľudských životov.
Chodili sme po popole nevinných na smrť utrápených ľudí, len
z rozmaru jedného človeka. Po smutnej prehliadke sme nastúpili do
autobusu a odviezli sa cca 3 km do ďalšieho tábora Birkenau. Tam
odviezli ľudí rovno na smrť. Túto časť tábora stihli Nemci
zbombardovať, takže sme videli len zrúcaniny. Po kilometrovej ceste
sme sa smutní odobrali domov. Po ceste sme sa ešte zastavili v meste
Wadovice, kde sa narodil Karol Wojtyla, známy Ján Pavol II. Keď sme
prešli
štátne
hranice,
naskytol
sa
nám
pohľad
na
čiastočne zregenerované, no víchricou stále zničené Tatry. Domov sme
prišli asi o pol dvanástej. Myslím si, že tá dlhá cesta stála za to.
Uvedomili sme si, že nikto z nás nechce, aby sa tieto hrozné časy
krutovlády znova vrátili späť. A ak by sa našiel človek, ktorý by
považoval ľudí inej rasy či zmýšľania za menejcenných či zbytočných
a chcel by ich zničiť, určite by sme sa po zážitku v Oswienčime
nepridali na jeho stranu.
D. Ščepitová, 9. ročník
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Zo základnej školy v Drienove
Čítam, čítaš ...
... niekto viac, niekto menej rád. Pútavé príbehy hrdinov si nemôžeme
často konfrontovať so spisovateľom. No mladším žiakom našej školy sa
to podarilo – medzi nich prišla spisovateľka Gabriela Futová.
Mnohé deti čítali jej knihy Naša mama je bosorka; Nezblázni sa,
mamička. Preto po úvodných slovách spisovateľky nebolo otázkam
konca – kraja. Žiakov zaujímali hlavne súvislosti medzi životom
spisovateľky a životom postáv jej kníh. Prežili sme zaujímavý deň so
skutočnou spisovateľkou a veríme, že aj tieto zážitky povzbudia čítať,
čítať ...
Mgr. K. Šmigová

Záverečná
V tomto školskom roku končí povinnú školskú dochádzku 22 žiakov.
Všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí v prvom kole. Na gymnázium boli
prijatí 3 žiaci, na SŠ 11 žiakov a SOU 4 žiaci. 4 žiaci končiaci v nižších
ročníkoch boli prijatí na dvojročné štúdium na SOU.
Prajeme im veľa úspechov a veríme, že na nich budeme môcť byť hrdí.
Mgr. D. Krajňáková

Krátko
Naša škola získala v X. ročníku medzinárodnej súťaže tvorivosti detí
a mládeže Zelený svet čestné uznanie za výtvarné práce žiakov na
tému moje mesto, moja dedina, môj dom.
DIPLOM v III. kategórii výtvarnej súťaže CVČ Portréty mojich
najbližších získala Anka Kucková zo 7. ročníka.
rš

Úspešný HK
Súťaž Hviezdoslavov Kubín má v našej škole dlhoročnú tradíciu. Traja
žiaci reprezentovali našu školu na okresnom kole, z nich do krajského
kola postúpil Števo Marcin zo 6. ročníka, ktorý vyhral v prednese
poézie v 2. kategórii a postúpil do krajského kola. V krajskom kole,
ktoré sa konalo 10. 6. 2005 v Starej Ľubovni bol opäť úspešný
a odniesol si DIPLOM ZA VÝBORNÝ PREDNES.
Mgr K. Šmigová

Chránime si prírodu
Environmentálna výchova je na našej škole dôležitou súčasťou výchovy
i vzdelávania, pričom prioritou je pre nás predovšetkým praktický
rozmer ochrany prírody.

V závere školského roka sme opäť hodnotili Hliníkového skarabea,
zapojili sme sa zberom hliníka do súťaže prešovských škôl, znova sa
nám podarilo zozbierať viac hliníkového odpadu ako v minulom roku,
a tak pomôcť prírode, aby sa s takýmto „nestráviteľným“ odpadom
nemusela zaoberať sama.
Teší nás aj to, že nám opäť vyšiel zber papiera – jarná časť. Po
počiatočných rozpakoch a skutočne aktívnom príklade pedagogického
kolektívu, ktorý zberá, nosí a preváža, sa pridali aj deti a zber sa pohol.
Prvé miesto v jesennom i jarnom zbere získali opäť deviataci, ktorým
blahoželáme, a my sme už dnes zvedaví, kto ich nahradí v budúcom
školskom roku. Zberom druhotných surovín sme sa zapojili aj do
súťaže Mesto snov, kde sme obsadili 2. miesto! A tak okrem
poďakovania prírody a nášho školského ocenenia získajú najlepší
jednotlivci aj pekné ceny a „školský najzberač“ sa v septembri zúčastní
na zájazde do Aquaparku v Poprade.
Mgr. B. Boboková

Kúpili sme strom
Strom a papier, to spolu súvisí. Papiera sa v škole spotrebuje nemálo.
My ho potrebujeme o čosi navyše, lebo vydávame napr. i školský
časopis. Jeho symbolickým predajom zarábame nielen na nový papier,
ale predovšetkým na stromy. V tomto školskom roku sme si teda
z výťažku predaja kúpili svoj strom. Touto aktivitou pomáhame
lesoochranárskemu združeniu, a tým prírode a sebe.
Mgr. D. Krajňáková

Školský rok 2005/2006
V školskom roku 2005/2006 ZŠ Drienov otvára dve prvé triedy prvého
ročníka. Na prvom stupni budeme realizovať jazykový variant – anglický
jazyk v 3. a vo 4. roč., skupinové vyučovanie. Na druhom stupni
pokračujeme v prijatom zameraní – vyučovanie anglického jazyka,
skupinové vyučovanie a druhého cudzieho jazyka – nemeckého jazyka.
Rovnako v skupinách budeme vyučovať aj prácu s počítačom na
druhom stupni, počítačové vyučovanie na prvom stupni bude
realizované nepovinnou formou. Pokračovať budeme v záujmovom
vyučovaní, otvárame i jedno oddelenie školskej družiny.
Otvorenie školského roka 2005/2006 bude 5. septembra (v pondelok)
o 8.30 hod. pre žiakov prvých tried v budove školy, o 9.00 hod. pre
ostatných žiakov na školskom dvore. Záujem o stravovanie v školskej
jedálni je potrebné oznámiť vedúcej školskej jedálne v dňoch 30. – 31.
augusta 2005.
rš

VI. CHRÁMOVÝ KONCERT
„Život bez hudby je ako chlieb bez soli.“ Tento výrok známeho
hudobného skladateľa veľmi dobre vystihuje posolstvo a pedagogickú
ideu profesora a skladateľa Jozefa Podprockého, ktorý bol hosťom
nášho VI. Chrámového koncertu.
Pred rokom sme sa rozhodli s kolegyňou pani učiteľkou Anitou
Mirossayovou, dirigentkou Mládežníckeho sláčikového orchestra Jána
Pöschla, že najbližší koncert zostavíme z diel skladateľa Jozefa
Podprockého, ktorý bol našim pedagógom na Konzervatóriu
v Košiciach. Keď sme navštívili pána profesora, všimla som si v jeho
pracovni pod obrazom J. S. Bacha výrok hudobného skladateľa Zoltána
Kodalya: „Hudba je pokrmom duše. Kto nežije s hudbou, žije a umiera
na duševnú anémiu...“
Po VI. Chrámovom koncerte som si to naplno uvedomila. Žiaľ, mnohí
necítime, že sme duchovne podvyživení. Nemáme zmysel pre veci
duchovné ani duševné. Necítime, že nám chýba soľ v chlebe, ba často
nám nechýba ani chlieb.
Hudba? Sme ohlušení reprodukovanou hudbou s masmédií, ale často
sa sýtime „pralinkami“, ktoré nám pokazia žalúdok a deformujú vkus

a svedomie. Pýtali sa raz hudobného skladateľa I. Zeljenku, ako vníma
a prijíma populárnu hudbu. Hovorí: „ Ako pralinky, po dobrom obede...“
Takto som vnímala neúčasť Drienovčanov na koncerte a nezáujem.
Z doteraz usporiadaných koncertov na tomto bola najnižšia účasť. Pred
kostolom bolo veľa áut, avšak z okolia. Niektorí dokážu pricestovať,
nám sa nechce prejsť pár krokov. Hudba prišla za nami... Sťažujeme
sa, že sa nič nerobí. A keď sa niečo robí pre nás, sme ľahostajní,
nechce sa nám. Bude aj ďalší koncert? ...
Ako cvičí orchester ?
Žiaci orchestra majú dvakrát do týždňa hlavný nástroj, jedenkrát
Hudobnú náuku a v sobotu doobeda cvičia s orchestrom. Sú to
dobrovoľníci, ktorí nedostanú za túto činnosť ani korunu. Okrem toho
majú svoje povinnosti, keďže sú žiakmi základných a stredných škôl.
Za každou skladbou, sólovou či orchestrálnou, ktorú sme si mohli
vypočuť na koncerte je veľa, veľa hodín cvičenia a driny.
Vstupné na tieto koncerty je dobrovoľné. Teda mohli sme prísť
a počúvať zadarmo.

Minimálne marže, maximálna kvalita = vaša spokojnosť
Počítače, notebooky, komponenty do počítačov, tlačiarne, spotrebný materiál do tlačiarní, komplet
počítačový sortiment za výborné ceny.
Servis a opravy počítačov a tlačiarní za polovičné až tretinové ceny oproti iným firmám. Zhotovenie a
prevádzka internetových stránok. Realizácia menších sieti. Bezplatné poradenstvo z oblasti PC.
Nový počítač(s monitorom, klávesnicou, myšou, reproduktormi) už za 12 990 Sk aj s DPH.
Kovomat PC Drienov, kpt. Nálepku 10, tel. 0908 084 383, www.kovomat.drienov.sk
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V DRIENOVE
Hudobný odbor ZUŠ v Drienove existuje šesť rokov. Žiaci majú
možnosť získať základné odborné umelecké vzdelanie v hre na klavíri,
keyboarde a na organe. Štúdium začína Prípravným ročníkom ( PHV),
po ktorom nasleduje 1. až 7. ročník prvého stupňa. Hodiny hlavného
predmetu (klavír, keyboard a organ) sú doplnené Hudobnou náukou,
kde sa žiaci oboznamujú so základnými hudobnými pojmami, získavajú
základné vedomosti z intonácie a rytmu, učia sa orientovať v notovom
zápise, stupniciach, intervaloch a akordoch, spoznávajú hudobné
nástroje a Dejiny hudby. Svojim výchovno – vzdelávacím procesom
vytvára základ pre prípravu žiakov na ďalšie vzdelávanie na stredných
školách, na konzervatóriách, ale aj na vysokých školách s umeleckým
a umelecko – pedagogickým zameraním.
Prvý stupeň štúdia končí komisionálnymi absolventskými skúškami,
ktoré pozostávajú z teoretickej a praktickej časti. V Drienove sme mali
dosiaľ jedenásť absolventov. Dvaja z nich pokračujú v štúdiu na
Konzervatóriu v Košiciach a v Bratislave. Po absolvovaní prvého stupňa
je možné pokračovať v štúdiu na druhom stupni, ktoré je štvorročné.
Každoročne sa zúčastňujeme so žiakmi na Celoslovenskej prehliadke
mladých organistov v Dudinciach a vo Zvolene.
U nás je záujem o toto vzdelávanie, žiaci majú chuť a snahu cvičiť,
spoznávať krásu hudby , pracovať na sebe a upevňovať svoju vôľu.
Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí majú pochopenie nielen pre racionálny,
ale aj pre emocionálny rozvoj svojich detí, čím sa stávajú vyrovnanými
osobnosťami. Dnes sú vzácni ľudia, ktorí majú vzťah a zmysel pre
umenie.
Známe sú nám finančné a existenčné problémy základných, stredných
vysokých škôl a školských zariadení. Ešte väčšie problémy majú
základné umelecké školy, pretože schválené normatívy na žiaka vedú
k rozkladu a zániku. Najhoršie sú na tom hudobné odbory, keďže
vyučovanie prebieha individuálnou formou. No i napriek tejto naozaj
ťažkej situácii budeme hľadať všetky dostupné riešenia a podnikať
všetky kroky, aby sa ZUŠ v Drienove udržala a rozvíjala. Dôležitý je
záujem, pochopenie a ochota.
Zuzana Marcinová, učiteľka ZUŠ
Záverečné koncerty
Školský rok 2004/2005 sme ukončili dvoma koncertmi, ktoré sa konali
v obnovenej budove bývalého kina. Veľmi pekné a príjemné prostredie
inšpirovalo našich žiakov i hostí a cítili sme sa všetci príjemne. Naše
celoročné snaženie vyústilo do týchto dvoch večerov.
Na prvom koncerte hrali žiaci: Soňa Kontrošová, Samuel Korem,
Lenka Sabolová, Veronika Matejová, Silvia Gromošová, Dominika
Kakalecová, Miroslava Mruzová, Júlia Matejová, Silvia Fialková,

Michaela Valancová, Michal Marcin, Kristián Havrilla, Ľudmila
Kostelníková, Štefan Marcin, Silvia Sokolová, Natália Kuchárová, Iveta
Gimerská, Annamária Sabolová, Michal Gimerský, Oliver Orlovský,
Dominika Ščepitová. Oživením prvého koncertu bolo vystúpenie piatich
žiakov z husľovej triedy pani učiteľky Moniky Šechnej. Zvlášť veľký
potlesk si vyslúžil desaťročný huslista Marek Kušnír, ktorý v tomto roku
získal Zlaté pásmo v hre na husliach na Celoslovenskej súťaži ZUŠ
„Schneiderova Trnava“, 1. miesto v súťaži „Husľové talenty“ v Nižnej
a 3. miesto na Medzinárodnej súťaži Bohdana Warchala v Dolnom
Kubíne.
Na druhom koncerte sa nám predstavili: Veronika Valancová, Lenka
Sabolová, Lucia Fialková, Ľubka Sopková, Martina Sabolová, Veronika
Matejová, Júlia Matejová, Silvia Sokolová, Michal Marcin, Kristián
Havrilla, Natália Kuchárová, Štefan Marcin, Annamária Sabolová, Filip
Krišš, Oliver Orlovský, Silvia Sokolová, Ivana Matejová, Mária
Vansačová, Mária Kostelníkové, Jozef Maník, Michal Gimerský, Miriam
Havrillová. Hosťami tohto koncertu boli žiaci z triedy pani učiteľky Ivony
Očkovičovej, ktorí nám zahrali na flaute: Marianna Baksová a Nikola
Berčíková. Záverečné číslo patrilo nášmu bývalému absolventovi
a teraz študentovi Konzervatória v Košiciach Matúšovi Pavlíkovi.

Bavíme sa s občasníkom – pár vtipov
„Deti, kde ste boli?“
„V ZOO.“
„A zvieratká ste videli?“
„Áno, aj tigra! Prišiel ku klietke a urobil pffff...“
„Kecáš, veď tiger robí vŕŕŕ!“
„Aj tak môže. Keď je otočený papuľou.“

„Xes a xrana!!!“

Hovorí jeden slimák druhému:
„Pred polrokom mi ušla žena a ja ju ešte
tááámto stále vidím.“

Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami,
siedmimi moriami stojí chalúpka a v nej sedí
za stolom babka a nadáva:
„Do frasa, prečo ja musím tak ďaleko bývať?!“

Popri rybníku ide agresívne prasiatko, keď
naňho z vody zavolá zlatá rybka:
„Prasiatko, splním ti tri želania!“
Prasiatko na to: „Skap! Skap! Skap!“

„Dežko, povedz dve zvieratá na x!“

Ide Škót so svojím osemročným synom
v meste okolo zmrzlinára . Chlapec začne
prosíkať: „Ockooo, ešte som nikdy nejedol
zmrzlinu, kúp mi jednu, prosííím!“
Naveľa, naveľa sa Škót dá uprosiť a kúpi mu tú
zmrzlinu.
Ten istý Škót ide po meste s tým istým
pätnásťročným synom a práve idú okolo
pivárne:
„Oci, ešte som nikdy nepil pivo. Už som veľký,
kúp mi jedno prosím!“
„Máš rozum , chlapče? Pivo za zmrzlinou?!“

www.drienov.sk - koľkokrát, kto, odkiaľ?
Milí čitatelia, iste vašej pozornosti neušlo, že obec Drienov má svoje
internetové stránky. Najprv sme používali adresu www.drienov.host.sk.
Bola umiestnené na bezplatnom serveri host.sk. Jeho kvalita bola
slabá, preto sa čoraz častejšie stávalo, že sa na našu stránku nedalo
pripojiť. Od 24. 3. 2005 už ale máme vlastnú doménu drienov.sk
a adresa našich stránok je www.drienov.sk. Používame platenú službu
firmy exohosting a na kvalite je to vidieť. Už sa vám nestane, aby ste sa
nemohli pripojiť na naše stránky kvôli nedostupnosti servera.
Využívame aj štatistické služby servera naj.sk a preto vám môžeme
teraz presne povedať koľko ľudí, odkiaľ a koľkokrát navštevuje naše
internetové stránky. Za mesiac máj naše stránky navštívilo zo 165

rôznych počítačov 202 ľudí 220 krát. V priemere je to 7 návštev za deň.
Ak to takto pôjde ďalej za rok to bude okolo 2500 návštev. Najčastejšie
naše stránky navštevujú ľudia zo Slovenska, ale máme aj návštevy
z Čiech, Nemecka, Poľska, Bulharska, Francúzska. Pri generických
adresách .com, .net a číselných adresách nevieme určiť odkiaľ
pochádza návštevník. Škoda možno by sme sa dozvedeli, že naše
stránky si pozrú aj ľudia mimo Európy.
Stránky sa snážíme stále vylepšovať a udržiavať aktuálne. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zapojili a zapoja do hlasovania o kvalite stránok.
Mgr. Rastislav Pribula
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Redakcia: Mgr. Peter Illiáš, Ing. Helena Vancová
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– knihy pre tých, ktorí chcú niečo viac
Hwee Hwee Tan

Úvodník
Čo sa Vám vybaví v mysli, keď sa povie leto? Mnohí ľudia
si predstavia čas dovoleniek – pri mori, na horách, iným sa vybaví
bežná práca na záhradke, či v garáži pri aute, zaváranie, a kopec inej
práce okolo domu.
V lete máme aj viac času vziať do ruky dobrú knihu (a cítiť
pri tom jej váhu, či vôňu papiera), pohodlne sa usadiť v kresle,
alebo sa „hodiť“ na posteľ a len tak... čítať. Nájdeme si čas
sa zastaviť, popremýšľať.
A veríme, že Vaše čítanie „len tak“ sa po prvých obrátených
stránkach našich kníh zmení na hĺbavé skúmanie. Naším cieľom je,
aby sa ľudia zastavili a rozmýšľali o živote, o sebe, o svete okolo
nás a o Bohu.
V tomto čísle Drienovského občasníka Vám bližšie predstavíme
tri knihy: Cudzie telá v nás – humorne ladený príbeh troch mladých
ľudí hľadajúcich odpovede na základné otázky života; a dve knihy,
ktoré veríme, že pomôžu všetkým rodičom: Ako milovať svoje dieťa
a Výchova chlapcov.
Prajeme Vám krásne leto.
Za vydavateľstvo Mgr. Milan Belák

Cudzie telá v nás
„Sú veci, ktoré nás silno ovplyvňujú… ale také veci
nemožno vidieť, lebo sú hlboko pod povrchom. Naše
rany boli hlboko vryté, neboli viditeľné ani tým
najbystrejším okom… Povieme vám príbeh o tom,
ako sme prišli k našim ranám … skutočný príbeh,
ten, o ktorom vieme len my, príbeh o cudzích telesách
v nás.”
Mei je právnička, Andy jej priateľ, ktorý
v Singapure učí angličtinu, a ktorého práve zatkli za ilegálne futbalové
stávky, a Eugene spoločný kamarát – traja mladí ľudia vo svete plnom
popkultúrnych ikon, techna, superhrdinov, vo svete, kde „dobrí trpia
a zlí si žijú spokojne“. Hľadanie kľúča, podľa ktorého chcú žiť, je hlavnou
myšlienkou tohto románu. Pri hľadaní dôkazov o Andyho nevine sa
dobre ukryté tajomstvá minulosti – „cudzie telesá” dostávajú na povrch.
Zneužívanie, vražda, klamstvá. Pomôže odhalenie týchto tajomstiev
oslobodiť Andyho alebo zničí budúcnosť každého z nich?
cena: 295,- Sk

James Dobson

Výchova chlapcov
V dnešnej kultúre je veľmi ťažké vychovávať
chlapcov. Rodičia, učitelia a tí, ktorí sa zaoberajú
formovaním charakteru chlapcov, majú mnoho
otázok:
• Sú chlapci úplne iní ako dievčatá? Ak áno, v čom?
• Aká je úloha otca vo výchove syna?
• Aká je úloha matky?
• Ako môžeme formovať ďalšiu generáciu mužov?

Kto sme
Vydavateľstvo Porta libri sa zameriava na vydávanie kvalitnej
literatúry z oblasti filozofie, psychológie, rodiny a výchovy detí,
kresťanstva a teológie, ako aj beletrie a poézie.

Náš cieľ
Cieľom nášho vydavateľstva je vydávať knihy, ktoré sú zaujímavé
a príťažlivé pre ľudí, ktorí hľadajú niečo viac. Knihy, ktoré čítať
je nielen potešením a radosťou, ale aj dobrodružstvom a výzvou
k objavovaniu nových svetov.

Informácie
Čakáme na Vaše názory, príbehy a skúsenosti s výchovou. Najzaujímavejšie odmeníme knihou a uverejníme v nasledujúcom čísle.
Všetky naše knihy nájdete na www.porta.sk
Objednať si môžete na telefónnych číslach: 02/53 41 68 61
0915 813 135
0904 652 190
cez e-mail: milan@citygate.sk
alebo pošlite vyplnenú objednávku na adresu: Porta libri
Liptovská 10
821 09 Bratislava 2
Učitelia alebo pracovníci miestnej knižnice
sa môžu informovať o zľavách.

Dr. Dobson, jeden z nauznávanejších a najdôveryhodnejších amerických
odborníkov na rodinné otázky, sa v knihe Výchova chlapcov púšťa do
týchto otázok a ponúka rady a povzbudenie založené na pevnom základe
biblických princípov. Vysvetľuje, prečo sú chlapci takí, akí sú, ako
rozumieť ich citovému a fyzickému rozvoju a ako ich motivovať, aby sa
stali Božími mužmi.
cena: 295,- Sk

Dr. Ross Campbell

Ako milovať svoje dieťa
Sme dobrí rodičia? Milujeme svoje deti viac než
čokoľvek iné a radi by sme im to aj prejavili. Dr.
Campbell v tejto knihe hovorí o tom, že pre zdravý
vývoj dieťaťa je nevyhnutná bezpodmienečná láska
rodiča. Odporúča štyri spôsoby vyjadrenia tejto
lásky deťom, a to kontaktom očami, telesným
kontaktom, venovaním sústredenej pozornosti
a usmerňovaním.
Dr. Ross Campbell je odborník, ktorý sa dlhé roky venuje výchove detí
a vzťahom rodičov s deťmi.
cena: 210,- Sk

Knihy pošlite na adresu

Záväzná objednávka
Názov knihy

Počet kusov

Meno a priezvisko
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e-mail
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