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Príroda trpí, ľudia už menej?
Každé ráno cestujem do práce v Šarišských Bohdanovciach a sledujem
skrášľovanie Krížového jarku tesne za dedinou. Vpravo sú natlačené
baly so slamou až ku jarku. Tá aspoň po určitom čase zhnije, čo ale so
sieťovaným plastovým obalom? Tomu to bude trvať dlhšie. A čo nás
čaká naľavo od mostíka? V krásne zakvitnutých krovinách plastové
fľaše, stavebný odpad, suché zbytky zo záhrad, plastové vrecia s
odpadom pred krovinami, vedľa cestičky. Viackrát sme ráno stretli
staršiu pani, ktorá sa vracala s prázdnym „fúrikom“.Zastaviť sa, spýtať
sa jej, povyzvedať? Aká by bola odpoveď? Najskôr by povedala, že sa
bola len prejsť, alebo niečo podobné. Aj keby sme prichytili občana pri
čine s fúrikom, výhovorka by bola štandardná: “Ta druhé ľudze voža na
motoroch, a mne idzece ...“.
A to je len jedno miesto v okolí. Viac záberov máte na obecnej stránke.
Choďte sa prejsť do okolitých lesov, do Agátov, ku cintorínu. Poprajme
zvieratkám dobrú chuť a kvalitný žalúdok, ak si v tom odpade nájdu
niečo pod zub. DOKEDY???
P.S.: Odporúčam, pozrite si video na stránke www.midwayfilm.com.
Starší, poproste vnúčikov a svoje deti nech si ho (aj Vám) prehrajú tiež.
Aby sme nedopadli podobne.
Peter Illiáš

8 a 8 a 8 ... alebo „Prečo práve prvý máj?“
„1. máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. V r. 1886 sa
všade v USA, od New Yorku po San Francisco, zdvihla vlna
demonštrácií. Centrom boja bolo Chicago. Do ulíc vyšlo 1. mája
40000 štrajkujúcich. Štrajky pokračovali dva dni. 3. mája využila
polícia stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu do
robotníkov. Šesť osôb bolo zabitých a päťdesiat ťažko ranených.
Po krvavých udalostiach v Chicagu rozpútali úrady po USA
štvanice proti robotníckemu hnutiu a masovo zatýkali.“
Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku
1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácii
chicagských robotníkov, ktoré sa konali roku 1886 za osemhodinový
pracovný čas. Na výzvu II. internacionály boli v roku 1890 masové
prvomájové demonštrácie už v mnohých krajinách sveta. Napriek
tvrdým represiám voči organizátorom i účastníkom – v Paríži strieľali v
roku 1891 do davu manifestujúcich guľometom, pričom zabili 14 ľudí –
pokračovali aj v nasledujúcich rokoch. Prvomájové oslavy sa stali pre
buržoáziu obávaným sviatkom, pri ktorom pravidelne tiekla pri stretoch
s políciou krv. Po vzniku ČSR bol od roku 1919 1. máj vyhlásený za
štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti
nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933
– 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne.
Ani komunisti, ani cirkev sa o vznik Sviatku práce nezaslúžili. Pri jeho
zrode stáli obyčajní robotníci, snažiaci sa o ľudskejšie podmienky práce.
Najmä o kratší pracovný čas, ktorý bol na konci 19. storočia desať a
viac hodín denne. Prvé víťazstvo dosiahli stavební robotníci v Austrálii,
ktorí si štrajkami vydobyli osemhodinový pracovný čas už v roku 1856.
Od konca občianskej vojny v roku 1865 bojovali za rovnaké právo aj

Jar ...

Je tu jar – tohto roku prišla o trochu neskôr, ale to nič nemení na
tradičnom jarnom upratovaní v našich domoch, záhradách a okolí. Je to
veľmi chvályhodné, že si ešte väčšina občanov dokáže svojpomocne
poupratovať pred vlastným domom tzv. verejný priestor. Veľkým
problémom sú povyhadzované vrecia s odpadom na prístupových
cestách do našej obce . Tento problém nám spôsobujú aj cudzí občania

robotníci v Spojených štátoch amerických. To, čo spočiatku dosiahli,
bolo osem hodín šesťkrát v týždni. Centrom boja za osemhodinový
pracovný čas sa postupne stalo najpriemyselnejšie mesto – Chicago.
Chicagský masaker z mája 1886 zmenil dejiny. Dodnes nám pripomína,
že osemhodinový pracovný čas, ale aj volebné právo pre ženy neboli
dary z nebies. Rodili sa v tvrdom politickom boji a boli vykúpené krvou.
Na druhej strane robotníci vďaka nim dosahovali úspechy v boji s
nezamestnanosťou a pri presadzovaní mnohých sociálnych
požiadaviek. Daň však bola neraz vysoká. V roku 1906 prišlo napríklad
len vo Varšave na 1. mája o život až šesťdesiat ľudí. 1. máj nestrácal vo
väčšine sveta na revolučnosti ani potom, čo sa pracovné podmienky
začali zlepšovať. Zmenili sa iba priority.
Dnes si na 1. Mája vystačíme s paródiami na organizované sprievody z
čias „reálneho socializmu“. Preto si nezaškodí pripomenúť, že pôvodne
to boli bojové pochody, búrlivé demonštrácie, ktoré nezriedka rozháňala
polícia a vojsko. Ich účastníci žiadali viac času pre seba a svojich
blízkych. V tých časoch sa bežne pracovalo od 5. hodiny rannej do
neskorých nočných hodín. Dokonca sa bežne pracovalo aj v nedeľu
dopoludnia. Napríklad voľnú nedeľu uzákonili v rakúskej časti
monarchie až v roku 1905. Československá republika patrila medzi prvé
štáty, ktoré uzákonili osemhodinový pracovný čas. Počas rokovania
zaznieval výrok z Komenského Didaktiky o potrebe rozdelenia dňa na tri
časti: 8 hodín na prácu, 8 na relax a 8 na spanie. A týžden rozdeliť na 6
plus 1 deň – siedmy deň celý si k odpočinku nechať. Treba sa obzrieť
späť a v duchu poďakovať všetkým, ktorí sa o pracovné výdobytky
postarali aj za cenu obrovských obetí. Pre nás už samozrejme
samozrejmé.
Peter Illiáš

z blízkeho a ďalekého okolia. Vďaka verejnoprospešným pracovníkom
to poupratujeme, ale tým si zapĺňame veľkokapacitné kontajnery,
ktorých vývoz nás stojí nemalé peniaze. Pritom v našej obci
separujeme takmer každý druh odpadu. Zodpovednejším prístupom k
likvidácii odpadu by sme v našom rozpočte ušetrili nemalé finančné
prostriedky.
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Spomínam si, že za svojho „parobčenia“ som si s kamarátmi užíval život naozaj na
sto percent. V sobotu sme napríklad boli večer na zábave, alebo ako je to v mojom
príbehu, na svadbe v Budimíri, v nedeľu ráno sme dorazili domov, o pol jedenástej
sme boli v kostole na veľkej omši, cez obed sme si pospali, lebo popoludní sme už
mali na programe futbal a ešte sme nemali dosť.
V tú nedeľu sme si s kamarátom Jožom naplánovali ligový zápas Tatranu v
Prešove. Autobus nám išiel okolo tretej, ale keď som prišiel pre Joža domov, našiel
som ho ešte chrápať v posteli. Rýchlo som ho zobudil, hodil som mu nohavice a
košeľu a hádam ešte so zalepenými očami som ho ťahal z domu. Ešteže sa stihol
po ceste obuť.
Autobus sme stihli a futbalová atmosféra nás prebrala celkom k životu. Tatran
vyhrával a moja nálada bola výborná. Len Jožo sa mi po čase akosi prestal
pozdávať. Stále sa ošíval, mračil a prestupoval z nohy na nohu. Po nejakom čase
ma to začalo znervózňovať a chcel som zistiť, čo mu vlastne je. Nechcelo sa mu
veľmi rozprávať, ale zjavné utrpenie ho napokon dohnalo k priznaniu: „Znašco, ja už
nemôžem vitrimac, jak me ciskaju topanki!“ Pozrel som sa na jeho nohy a nezdržal
som sa smiechu, ba priam rehotu. Jožo tam zúbožený prestupoval v ženských
kožených poltopánkach s „gombami“ na šnúrkach, ako sa vtedy nosili.
Tak toho bol schopný naozaj iba on. Keď sme sa v tej rýchlosti poberali od nich z
domu na autobus, obul si jediné čisté topánky, ktoré doma uvidel – mamine
kostolné poltopánky s „gombami“. Teraz nielenže strašne trpel bolesťou, ale sa aj
hanbil za ženské topánky. Moju radu, že si má brmbolce odtrhnúť a topánky
zamaskovať blatom, nemohol poslúchnuť, pretože si uvedomoval, aká vojna ho ešte
čaká doma a zničené topánky by bol jeho koniec. A tak dokázal čosi neuveriteľné –
vydržať, ba vrátiť sa v nich domov.
Keby niekto písal knihu o tom, aké obete prinášajú športovci a fanúšikovia na oltár
futbalu, tá Jožova by bola iste jedna z najväčších.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 122, rok 1945
Úroda
Pšenica a žito pre teplú jeseň, kedy sa rozmnožili myši, ktoré zničily slabú oziminu
ešte pred zimou, sa veľmi málo urodilo. Roľníci museli si pšenicu a žito dovážať zo
Zemplína. Úroda jarného obilia a zemiakov bola dobrá.
Ceny
Cena 1q pšenice (úradná) 385.- Kčs (čierna) až 3000.- Kčs
1q žita
-II298.-II1700.1q zemiaky -II75.-II150.1q jačmeň -II295.-II600.1q ovos
-II365.-II700.Obnova rk. kostola
Z vďačnosti, že vojna cez obec prešla tak rýchle a to bez menších škôd, rím. kat.
veriaci prispeli podľa svojho majetku peňažnými sumami na obnovu svojho kostola.
Složili spolu cez 300.000 Kčs. Maľbu obrazov previedol Mikuláš Jordán, akademický
maliar a ornamentiku Ladislav Koch, maliar z Prešova. Maľba sa prevádzala
koncom septembra a v októbri. Stála cez 300.000.- Kčs. Posviacku obnoveného
kostola previedol Dr. Štefan Hesek, páp. protonotár.
Kolkovanie a zmena peňazí
V júli previedlo sa kolkovanie peňazí. Srážka pri tom žiadna nebola.
15. novembra 1945 previedla sa zmena peňazí. Na každú osobu zamenili po 500.Kčs, ostatné peniaze musel dať na viazaný vklad, z ktorého po čase sa uvoľňovalo,
ale len vo veľmi odôvodnených prípadoch.
Vrátenie zaistených z SSSR
10. decembra 1945 vrátili sa z SSSR Martin Čulen, def. učiteľ, Juraj Mroč, roľník a
Jozef Jacko, obchodník, ktorí boli tam zaistení.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
V poslednom období sa obecné zastupiteľstvo zišlo dvakrát, a to 8.3. a 18.3. Na
týchto zasadnutiach poslanci schválili rozpočtové opatrenie v príjmovej a výdavkovej
položke na tento rok. Prijali VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na rok 2013 na území našej
obce. Schválili výstavbu rodinného domu na ul. Májovej, sociálnu výpomoc pre
občanov našej obce a zakúpenie stoličiek do domu nádeje. Zaoberali sa správou
hlavného kontrolóra, ktorú vzali na vedomie a schválili plán kontrolnej činnosti.
Odsúhlasili kúpu veľkokapacitného stanu, ktorý sa bude využívať pri rôznych
kultúrno-športových akciách v obci. Na zasadnutí 18.3. sa zaoberali jediným bodom
programu a to návrhu kúpno - predajnej zmluvy na zakúpenie pozemkov do majetku
obce. Pozemky sa nachádzajú na ul. Jarkovej. Na dobrovoľnej dražbe ich získala
spoločnosť GTM vision s.r.o. Tieto pozemky by slúžili ako prístupová cesta k
pozemkom na ul. Osloboditeľov, ktoré môžu byť v budúcnosti využité ako stavebné
pozemky. Po diskusii poslanci schválili kúpu pozemkov.

30. 4. 2013

Spoločenská kronika
V druhom štvrťroku roka 2013 gratulujeme týmto
jubilantom:
K 60-tym narodeninám
01. 04. Helena Čajkovská
10. 04. Andrej Lukáč
25. 05. Juraj Mižák
16. 06. Cyril Murajda

Mierová 4
Kvetná 16
Osloboditeľov 47
Mlynská 12

K 70-tym narodeninám
05. 06. Pavol Marko
16. 06. Anna Olejárová

Kvetná 23
Kvetná 56

K 80-tym narodeninám
20. 04. Helena Pfefferová
21. 05. Irena Sepešiová
06. 06. Margita Riňáková
08. 06. Imrich Bruner

Mierová 15
Kvetná 50
Okružná 51
Žižková 2

K 90-tym narodeninám
23. 05. Mária Turociová
22. 06. Verona Paločková

Revolučná 19
Záhradná 62

Gratulujeme najstarším občanom Drienova:
28. 01. Ján Štefaňák st., 99 r.
Kvetná 49
10. 03. Mária Vaľková, 93 r.
Jarná 9
06. 05. Jozef Kušnír, 97 r.
Revolučná 11
27. 05. Helena Semančíková, 95 r. Osloboditeľov 71
01. 07. Margita Lazorová, 92 r.
Mlynská 15
30. 07. Anna Kovalická, 92 r.
Kvetná 8
25. 09. Anna Petrová, 94 r.
Osloboditeľov 17
Medzi nami vítame nových občiankov:
12. 01. Samuel Guľaš
Osloboditeľov 72
16. 03. Alexandra Balogová
Pod dvorom 17
26. 03. Pavol Sosa
Tehelná 6
Navždy sme sa rozlúčili:
30. 01. Aurélia Stašková, 73 r.
12. 03. Milan Velček, 74 r.
25. 03. Helena Novotná, 84 r.
09. 04. Regina Gurbaľová, 63 r.
10. 04. Irena Andraščíková, 84 r.
29. 04. Ján Varga, 57 r.

Kpt. Nálepku 5,
Kvetná 11
Záhradná 64
Kvetná 41
Okružná 33
Š. Bohdanovce

Bavíme sa s občasníkom
Manželka sa vráti ubehaná domov a vraví:
- Teda, ale si ma naštval! Ja ťa hľadám po všetkých
krčmách a ty si tu spokojne umývaš riad!!!
Zobudí sa ráno zrelá žena, povystiera sa, vstane
rozospatá z postele, poberie sa pomaly k zrkadlu, dlho,
dlho sa pozerá, vytáča sa, obzerá sa spredu, zboku,
zozadu, hodnotí sa ...
Potom pozrie na spiaceho manžela a škodoradostne si
odpľuje:
"Tak ti treba, ty smrad !"
Žena: "Dnes ráno v električke traja chlapi vstali, aby mi
uvoľnili miesto."
Muž: "A zmestila si sa?"
Ja na zlepšenie trávenia pijem pivo, pri nechutenstve
pijem biele víno, pri nízkom tlaku červené víno,
pri vysokom tlaku koňak a keď som nachladnutá tak si
dám slivovicu!"
"A kedy piješ vodu?"
"Tak takú chorobu som ešte nemala!"
Chlapec: "Tak veľmi ťa milujem, že by som napísal tvoje
meno na môj dom"
Dievka: "Keď ma tak veľmi miluješ, radšej napíš tvoj dom
na moje meno.“

30. 4. 2013
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Obecná zakáľačka
Keby som bola Aghatou Christie, napísala by som, že stopy vedú k
Mariánovi. Samozrejme, ako v mnohých podujatiach v Drienove, aj v
tomto je namočený pán Marián Jurek. Kedysi v priebehu minulého roka
sa rozprával s iným pánom - Ľubomírom Strakom, ktorý mu ako
poslancovi sponzorsky ponúkol produkt svojho podnikania – svinku
napríklad na obecnú zakáľačku. No a od tejto chvíle mu táto myšlienka
nedala pokoj, ba nadobúdala v jeho predstavách stále reálnejšiu
podobu a postupne ňou nakazil aj iných.
Deň D nastal v poslednú sobotu roku 2012. Počasie sa ukázalo ako
akurátne, pán Straka splnil, čo sľúbil, a tak nastalo už od rána okolo
drienovského „amfiteátra“ zabíjačkové rušno. Tí, čo mali záujem, mohli
sledovať zakáľačku od momentu, kedy bola nebohá svinka zavesená
na trojnožku, a potom jej ďalšie premeny až po konečné spracovanie na
oškvarky, jaternice, klobásky, mäská dusené, pečené, všetko voňavé a
prudko jedlé.
Kto boli tí, ktorí zdvihli Mariánom hodenú rukavicu a boli ochotní
predviesť svoje majstrovstvo? Tak po poriadku: starosta ako hlava obce
a mäsiar amatér, rodina Jozefa Koleniča ako majstri od mäsa, poslanci
Peter Tomko a Ján Marcin ako exteriéroví kuchári, Marek Polák, Martin
Humeňaj a Marek Korem, ako majstri interiérového varenia, ženy
Marienka Jureková, Inga Nohajová, Ľudka Cviková ako asistentky a
servírky, členky a členovia klubu dôchodcov ako pomocný personál,
lahodné teplé nápoje ponúkal Jožko Jurek, o hudobnú kulisu sa staral
Mišo Jurek. Im môžeme poďakovať za to, že obetovali čas medzi
sviatkami, ktorý zvykne patriť rodine, aby urobili radosť nám ostatným.
Kto prijal pozvanie a prišiel na prvú obecnú zakáľačku v Drienove,
nemyslím, že odchádzal sklamaný. Určite nie, čo sa týka zabíjačkových
špecialít. Klobúk dole, milí majstri mäsiari a kuchári. Bolo to skvelé.
Atmosféru príjemného dedinského stretnutia sme si už museli vytvárať
sami. Podarilo sa?
Helena Vancová

Hasičská brigáda

Dňa 27. apríla sme zorganizovaním brigády začali s čiastočnou
renováciou budovy našej Hasičskej zbrojnice. Počas tejto brigády sme
opravili fasádu, vyčistili okolie, a natreli brány zbrojnice. V nasledujúcich
dňoch ešte prebehne farebná úprava fasády a pribudnú výstražné a
upozorňujúce symboly, neskôr sa chystáme na renováciu strechy.

Poďakovanie patrí členom DHZ Drienov, ktorí sa brigády aktívne
zúčastnili. Boli to: Imrich Čarnogurský, Ján Semančík, Stanislav Jurek,
Michael Jurek, Milan Korem, Róbert Pfeffer, Jozef Mitrík, Matúš
Šimčák, Michal Mikolaj. Fotografie z brigády a opravy zbrojnice si
môžete pozrieť na stránke www.hasici.drienov.sk
Hasiči Drienov

Z MŠ - Vynášanie Moreny
Vynášanie Moreny - jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval
do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí
skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Tento zvyk
má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu
ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto
silám pripisovali aj striedanie ročných období.
Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli
ju zabiť, utopiť, v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny
oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k
potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.
Táto zima bola dlhá, ale hlavne plná rôznych chorôb. Preto sme sa v
našej MŠ rozhodli, že tomu urobíme koniec. Vyženieme zlú zimu a s
ňou aj všetky choroby podľa starodávnych zvykov a tradícií. Vyrobili
sme Morenu a pri tom sme si takto spievali:

„Morena, Morena, kde si prebývala?
Tam hore na slame, v tej tmavej stodole.“
Len dievčatá - mladé, krásne, mocné, čisté môžeme čeliť krutovláde
zlej Moreny, od ktorej pochádza všetko zlo a choroba. Spievali sme jej,
okolo nej tancovali, trhali sme si ju z rúk do rúk a nakoniec nazlostene
sme ju zapálili a hodili do vody rieky Torysy, aby odplávala preč od nás
a s ňou aj zima a choroby. S radosťou sme jej kývali a ďalej vyvolávali
slniečko rôznymi riekankami a pesničkami, aby sa už krásne na nás
usmievalo, zohrievalo nás, aby sme už boli zdraví a mohli sa vonku hrať
jarné hry na lúke.
„Slnko, slnko, poď na naše líčko...
dosť už bolo zimy zlej
a ty slnko hrej zem, hrej!“
Anna Hnatová

Prichádza máj - lásky čas
Takmer každý mesiac v roku má istý prívlastok. Inak to nie je ani s
piatym mesiacom v roku, ktorý sa považuje za čas lásky.
Jedna zo starých ľudových múdrostí vraví, že ak chce mať dievča po
celý rok dostatok lásky, musí ho v prvý májový deň mládenec pobozkať
pod rozkvitnutou čerešňou. V češtine máj - květen zase znamená, že
všetko je v rozpuku a začína kvitnúť. A nielen kvety, stromy, ale i
dievčence.
Láska je mocná čarodejnica - a cez bozky sa jej moc znásobuje. A

práve bozk je jedným z prejavov náklonnosti i fyzickým vyjadrením lásky
a vznikol vraj v starom Grécku. Bolo to v čase, keď bojovníci bývali
často na dlhých výpravách a ich ženy si tak nezriedka spestrovali svoju
samotu holdovaním plodov boha vína Dionýza. Muži po návrate
privoniavali k ústam svojich žien, aby sa presvedčili, či moku nebolo o
čosi viac. Osvietený rímsky cisár Flavius Valerius Konštantín I. Veľký
(275-337) už o bozku hovoril, že je to ušľachtilá záruka predbežnej
manželskej zmluvy.

Drienovská kvapka krvi 2013
Už tretí rok sa v našej obci uskutočnila akcia „Drienovská kvapka krvi“ –
dobrovoľný odber krvi mobilnou odberovou jednotkou.
V piatok 12. apríla 2013 sa v Obecnom dome tohto odberu zúčastnilo
18 bezplatných darcov krvi, medzi ktorými sme privítali aj darcov, ktorí
prišli krv darovať prvýkrát.
Bol to tak trochu aj symbolický dátum darovania tejto vzácnej tekutiny

pre tých, ktorí to najviac potrebujú – práve 12. apríla bol „Deň narcisov“charitatívna akcia na pomoc ľuďom trpiacim onkologickým ochorením,
kedy naši darcovia aj takouto cestou pomohli chorým.
Želáme všetkým darcom hlavne pevné zdravie, aby mohli v tejto
ušľachtilej činnosti veľmi dlho pokračovať a nikdy nemuseli patriť k tým,
ktorí budú krv niekedy potrebovať.
Helena Kakaščíková
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Zo Základnej školy v Drienove
REGIONÁLNA VÝCHOVA
Vyučovacia hodina regionálnej výchovy v 3. roč. bola v jeden školský
deň trošku iná, plná očakávania. Na túto hodinu si žiaci pozvali svojich
starých rodičov, aby im porozprávali, aké bolo ich detstvo, život v
období, keď boli malí, aké zvyky a tradície dodržiavali na vtedajšej
dedine. Pozvanie prijali manželia Mitrikoví a pani Cviková. Ako prvá sa
rozhovorila pani Mitriková, ktorá deťom porozprávala, ako prežívala
svoje detstvo, aké zvyky pestovali na Vianoce a na Veľkú noc tu v
Drienove. Potom nám svoje príbehy prerozprávali babka Filipa Cvika a
dedko Emky Mitrikovej. Hovorili s nami aj v nárečí tej obce, z ktorej
pochádzajú, a tak sme pripojili aj tému Nárečia nášho regiónu. K
„najkrajším“ zážitkom patril okamih, keď pani Cviková ponúkla deti
sladkosťami, ktoré im doniesla. Milí naši starkí, ďakujeme za krásnu a
netradičnú vyučovaciu hodinu.

babka Šarlotky Tomčovej i dedko Mitrík. Keďže cesta bolo dosť, s
veľkým entuziazmom sme dopiekli ďalšie tri veľkonočné koláče, to nám
už pomáhali aj staršie žiačky i žiaci z rôznych ročníkov, dokonca naše
deviatačky. Na záver celej akcie sa "koštovala paska i syrek". Čo sme
si pripravili, navarili i upiekli, to sme si aj zjedli. A veruže nám chutilo.
Bol to krásny a vydarený deň. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.
Pozrite aj fotografickú galériu Veľká noc v tradíciách na našej webovej
stránke.

SPOTREBITEĽSKÁ VÝCHOVA
Na spotrebiteľskú výchovu sme sa veľmi tešili, pretože sme sa mali hrať
na obchod. Každý si doniesol obaly od jedla a iného tovaru. Potom sme
porozdávali cenovky a mohli sme začať. Ako prvé sme určili, kto bude
predavačka a kto kupujúci. Bolo to veľmi zábavné. Potraviny sme mali
porozdeľované tak, aby sme vedeli, čo je mliečny výrobok, čo je
zelenina a podobne. Keď bolo už všetko prichystané, mohli sme začať.
Niektorí sa síce nezapojili, ale aj tak nás bolo dosť. Mali sme veľa
predmetov, teda tovaru, preto bolo pre nakupujúcich ťažké rozhodnúť,
čo si majú kúpiť. Každý, kto chcel, si mohol vyskúšal rolu predavačky.
Zistili sme, že je to dosť náročne. Bolo nám ľúto, že sa hodina skončila
tak skoro.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Už 59. ročník sa začal školskými prehliadkami. Školské kolo
Hviezdoslavovho Kubína sme aj my pripravili a uskutočnili v marci.
Zúčastnilo sa na ňom 24 žiakov, z prvého stupňa 11 detí a z druhého
stupňa 13 detí. Víťazmi, ktorí nás budú reprezentovať v tejto postupovej
súťaži, sú Gregor Tomko a Kristína Bartková. Atmosféra bola fajn, i keď
sa na postupových priečkach nemohol umiestniť každý súťažiaci, boli
sme spokojní.

ZLATÝ HREBEŇ
Pod názvom „Zlatý hrebeň“ sa konala v našej škole súťaž v účesovej
tvorbe. Na súťaži sa zúčastnili žiačky 1. a 2. stupňa. Ich úlohou bolo
predviesť zaujímavý, kreatívny účes a vymyslieť mu vhodný názov.
Víťaznou dvojicou sa stala Simona Baranová – Klaudia Engelová. Ak
máte záujem inšpirovať sa, pozrite si fotoalbum Ach, tie účesy na našej
webovej stránke: www.zsdrienov.edupage.org.

Ale akáže by to bola Veľká noc bez korbáčov pre šibačov. Regionálna
výchova, ktorú sme uskutočnili projektovým dňom Veľká noc v
tradíciách, pokračovala aj v utorok pred veľkonočnými sviatkami. Pán
Mitrík si na nás našiel čas, priniesol i prútikársky materiál, a tak sme
mohli pripraviť peknú hodinu pre našich školákov – tretiakov. Strávil s
nami užitočnú a zaujímavú hodinu, prišiel priamo do triedy ukázať
chlapcom a dievčatám, ako sa pletú veľkonočné korbáče z vŕbových
prútov. A hoci nám príroda nepriala (niektoré prútiky boli ešte neohybné

MATEMATICKÝ KLOKAN
25. marca sa desať žiakov našej školy zúčastnilo na medzinárodnej
súťaži v matematike – Matematický klokan. Prvýkrát sa zapojili aj
prváci, ktorých reprezentovala S. Funkerová. Ďalšími účastníkmi boli: J.
Kuľka -3. r., S. Harvan – 4. r., S. Klajber - 4. r., M. Tomčo – 5. r., M.
Kuľka - 6. r., D. Dzúr – 7. r., K. Kuľková – 8. r., Š. Remeta – 8. r., S.
Harvanová – 9. r. Dúfali sme, že aj tento rok nás budú úspešne
reprezentovať a držali sme im prsty. Dnes už máme aj výsledky tejto
medzinárodnej súťaže: Katka Kuľková z 8. r. sa umiestnila medzi 3 %
najlepších žiakov v tejto kategórii, Jakub Kuľka z 3. r. patrí medzi 8 %
najlepších žiakov. Matúš Tomčo predbehol 91% účastníkov v danej
kategórii, Soňa Harvanová z 9. r. je lepšia ako 87% účastníkov a
Samuel Klajber zo 4. r. je lepší ako 86 % súťažiacich žiakov. V každej
kategórii v rámci tejto medzinárodnej súťaže sa zapojilo niekoľko tisíc
účastníkov. Na základe výsledkov je zrejmé, že naši žiaci boli veľmi
úspešní. Viac o súťaži: http://www.matematickyklokan.sk.

VEĽKÁ NOC V TRADÍCIÁCH
Je 20. marec 2013 – prvý jarný deň a konečne aj krásny slnečný deň.
Žiaci našej školy mali naplánovaný projektový deň v rámci vyučovania
regionálnej výchovy s názvom Veľká noc v tradíciách. Tretiaci už od
rána chystali triedu na nezvyčajné vyučovanie predmetu ŠkVP regionálnej výchovy. Do školy si priniesli varešky, zásterky, misky a
ingrediencie na prípravu tradičných miestnych jedál. Spolu si pripravili
"syrek" a postupne zamiesili cesto na veľkonočný koláč - pasku. Práca
to bola zaujímavá. Kým išli spolu s ostatnými žiakmi 1. stupňa vyniesť
Morenu – symbol zimy (tento rok sa zima držala zubami-nechtami),
upiekli sa dva veľkonočné koláče. S Morenou sme išli celou dedinou až
k Toryse. Na deravom moste sme sa s ňou krásne rozlúčili za spevu a
tanca detského folklórneho súboru Drienka. Popoludnie patrilo
maľovaniu kraslíc, modelovaniu symbolov jari z modelovacej hmoty a
vyfarbovaniu keramických výrobkov. Prišli nám pomôcť aj starí rodičia:

a nechceli počúvať), deti boli šťastné a spokojné. Ďakujeme, pán Mitrík,
za Váš čas a ochotu. Pozrite aj fotoalbum: Veľkonočné korbáče.

Deň Zeme
Teória a prax v jednom. Našich štvrtákov ste možno v uplynulých
týždňoch stretli na uliciach Drienova s kamerou. Natočili zaujímavý
video film, ktorý sa venoval reálnemu obrazu drienovských lokalít
v súvislosti s čistotou, čiernymi skládkami, odpadom. Zároveň pripravili
pútavú prezentáciu pre všetkých žiakov školy, ktorá nás veru
nepotešila. Zem v Drienove svojim obyvateľom, žiaľ, nemôže ďakovať.
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Zo Základnej školy v Drienove
DEŇ VODY A ZDRAVÁ VÝŽIVA
Pripomíname si ho každoročne 22. marca. Svetový deň vody bol
vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na konferencii v
brazílskom meste Rio de Janeiro. Smutnou skutočnosťou je, že v
posledných dvadsiatich rokoch je to s pitnou vodou, jej kvalitou i
množstvom naozaj vážne. Mnohým ľuďom sa nedostáva. Pre mnohých
obyvateľov Zeme sa pitná, sladká, krištáľovo čistá, priezračná,
životodarná tekutina stala cennejšou ako zlato. My, školáci, sme si
sviatok vody pripomenuli krátkou upútavkou v školskom rozhlase, no
najmä týždňom hľadania poukrývaných "kvapiek čistej vody" v
priestoroch školy. Celý týždeň bolo v škole živo. Kvapky hľadali starší
žiaci i menšie deti. Výsledky celotýždňového snaženia to potvrdili.
Víťazmi sa stali štvrtáci a deviataci. Druhou aktivitou spojenou s Dňom
vody bola už tradičná súťaž o najkrajší pršiplášť a gumáky. Netradičná
módna prehliadka sa konala v marcový utorok cez veľkú prestávku. Deti
previedli kus umenia i fantázie. Najúspešnejší boli súrodenci Murajdoví.
Zdravá výživa sa niesla v znamení zdravých nátierok, ktoré sme
pripravili v spolupráci s našou školskou jedálňou a ktoré mali možnosť
ochutnať žiaci našej školy. Nezabudli sme prirodzene ani na zdravý
nápoj – čaj s medom. Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Deň
vody a zdravá výživa.

Hlasné čítanie
V našej škole je už tradične mesiac marec venovaný knihám. My,
pedagógovia, ale veľmi dúfame, že aj rodičia našich žiakov si prajú, aby
budúca generácia, ktorú spolu vychovávame, bola múdra. Všemožne
sa snažíme vštepovať deťom lásku ku knihe. Hľadať v nej priateľa, ktorý
poradí, ale i pobaví a zmysluplne naplní voľný čas. Kladný vzťah ku
knihám budujeme už v prvej triede, lebo najlepšie je začať v útlom veku.
Neskromne si myslíme, že sa nám to celkom darí, pretože naše deti z
prvého stupňa čítajú rady, rady si knihy vypožičiavajú a s novými
knihami, ktoré dostali, sa nám neraz prídu aj pochváliť. Tento fakt
potvrdzuje aj pekná účasť našich mladších žiakov na utorkovom
podujatí venovanom hlasnému čítaniu. Deti sa zišli na dolnej chodbe,
aby sa so svojím čitateľským majstrovstvom pochválili pred spolužiakmi
i učiteľmi. Čitateľská gramotnosť, to nie je len čítanie, to je kompetencia
na celý život, gramotnosť, ktorú potrebujeme vlastne vo všetkých
oblastiach, bežných životných situáciách.

Týždeň slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc zastrešuje podujatie s názvom Týždeň
slovenských knižníc. Ani my sme nezabudli. Kniha, knižnica, čítanie,
informácie, zážitok. To predsa k našej škole patrí. Viac o podujatí sa
môžete dozvedieť aj z oficiálnej stránky: http://www.sakba.sk/?
page=tsk. A čo pripravila naša školská knižnica, na čo sa mohli tešiť
naši žiaci? Realizovali sme viacero podujatí, aktivít: výstavu „Fotografie,
ktoré hýbu svetom“; „Hry s pamäťou“ – tangram, optické klamy
v nadväznosti na Týždeň mozgu; Dvere dokorán - návštevy v školskej
knižnici – súťaž Milionár, interaktívne prezentácie o knihách,
knižniciach, výrobu záložiek a pod.; registráciu nových čitateľov,
absenčné a prezenčné výpožičky nielen pre žiakov a napokon Noc s
Andersenom, medzinárodné podujatie pre milovníkov kníh.
Naplánované sme zvládli, podujatia boli fajn.

Noc s Andersenom
V piatok 5. apríla 2013 sa konal už ôsmy ročník Noci s Andersenom na
Slovensku, počas ktorého strávili nezabudnuteľnú rozprávkovú noc na
„spacích miestach“ v 197 verejných a školských knižniciach vo všetkých
regiónoch Slovenska viac ako 8500 slovenských detí. Celkový počet
detí, ktoré strávili Noc s Andersenom v slovenských knižniciach za
všetky predchádzajúce ročníky od roku 2006 vrátane tohto ročníka,
predstavuje počet takmer 40 000 detí, ktoré sme „nakazili čítaním“.
Úspešné podujatie na Slovensku od roku 2006 koordinuje Spolok
slovenských knihovníkov a zatiaľ každý rok bol prekonaný rekord v
počte prihlásených knižníc a v počte detí. Na prvý ročník podujatia v
roku 2006 sa zaregistrovalo 1 500 detí, v roku 2013 to bude až o 7 000
detí viac – 8 500. Vzhľadom na veľký záujem o podujatie sú v mnohých
knižniciach poradovníky, a preto by rodičia nemali zabúdať na včasné
prihlásenie detí za detských čitateľov. Motivácia je veľká - je totiž
vedecky dokázané, že vďaka čítaniu kníh majú deti oveľa bohatšiu
slovnú zásobu, dosahujú lepšie výsledky v škole a čo je to
najdôležitejšie, v knihách nachádzajú aj vhodné vzory správania pre
reálne životné situácie. Knihám vďačí aj veľa slávnych osobností za
svoj úspech. Čítanie má stále svoj význam a je stále moderné!
Podujatie Noc s Andersenom prvý krát zorganizovali dve knihovníčky
Mirka Čápová a Hana Hanáčková v roku 2000 v Uherskom Hradišti,
kedy v ich knižnici prespalo 20 detí. Počas dvanástich rokov sa z
pôvodne komorného podujatia Noci s Andersenom stalo úspešné

medzinárodné podujatie, do ktorého sa zapájajú knižnice nielen v
Českej republike, ale aj na Slovensku, Poľsku, Slovinsku a postupne sa
pridávajú ďalšie krajiny. Podujatie sa koná vždy v posledný piatok pred
narodeninami dánskeho rozprávkara – Hansa Christiana Andersena. V
roku 2013 bude celkový počet zúčastnených detí vo všetkých krajinách
60 000. Noc s Andersenom sa ako prvá začne v austrálskom Sydney,
zapájajú sa deti v Poľsku, Slovensku, na pôde Českých škôl bez hraníc
v Drážďanoch, Frankfurte nad Mohanom, Paríži, Londýne aj v USA, na
mnohých miestach Slovinska a Chorvátska, v ruskej Kirillovke a
Novorossijsku. Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva v ČR nominovalo
podujatie Noc s Andersenem na cenu Hans Christian Andersen Award,
ktorej slávnostné odovzdanie prebehlo 2. apríla 2013 v dánskom
Odense. K Noci s Andersenom sa Školská knižnica pri ZŠ v Drienove
zapojila už po piaty raz. Deti dostali možnosť stráviť noc v priestoroch
školských tried a prežiť dobrodružstvo na ceste rozprávok, súťaží, hier a
dobrej zábavy. Pre deti vo veku 7 až 13 rokov bol pripravený zaujímavý
a pestrý program. Večera sa zúčastnilo 40 zúrivých čitateľov. Naša noc
sa niesla v znamení fantastickej literatúry s H. Potterom. Večer začal o
18:00 tradičným rozdelením detí do súťažných družstiev:
Chrabromilcov, Bifľomorov, Bystrohlavov, Slizolinov a voľbou kapitánov.
Už po druhý raz zodpovedne pomáhali s organizáciou večera naši
najstarší žiaci S. Harvanová. D. Mikolajová, F. Koremová, J. Šimčák, Ľ.
Ducko a P. Sivák. Celkovo súťažili 4 družstvá, ktoré si merali sily v
jednotlivých znalostiach z oblasti elixirológie, herbológie, mágiológie, v
športových súťažiach, rozprávkovom a vedomostnom kvíze či
čitateľskom rébuse. Na vyučovaní zaujímavých potterovských
predmetov deti spoznali princípy neviditeľného písma, spoznali kúzlo
samonafukovacieho balóna, na vyučovaní herbológie vyhľadávaním v
knihách dešifrovali názvy byliniek, ako napr. husia nôžka, cigáňske
gombiki, divé proso, svätojánska bylina, vetrová bylina, matkino líčko
atď. a tiež spoznávali rôzne vône. V ďalších úlohách riešili slovné
rébusy, prešmyčky, skladali slovné i obrazové puzzle a v neposlednom
rade riešili otázky venované vybranej knihe večera. Športové súťaženie
sa nieslo v znamení metlobalu, zemiakolabyrintu a bežeckých pretekov.
Úspech zaznamenala nočná aktivita v externom areáli školy, keď za
mihotania vreckových svietidiel hľadali účastníci ukryté "nočné sovy".
Počas súťaženia sme si vďaka našim tetám kuchárkam pochutnali na
výborných lekvárových buchtách. Popri plnení súťažných úloh si deti
mohli kedykoľvek za asistencie starších knihovníkov vybrať knihu, čítať
alebo len tak oddychovať. Okolo 2 hodiny rannej zaspali prví spáči, no
našli sa i takí, ktorí statočne vydržali do rána s minimom spánku. Večer
utiekol veľmi rýchlo a všetkým nám bolo super. Ráno dostal každý
účastník aj svoj pamätný list. Už teraz sa veľmi tešíme na ďalší ročník.
Pozrite aj náš fotoalbum Noc s Andersenom.

Týždeň hlasného čítania
V mesiaci apríl už pravidelne organizujú školy a školské knižnice
Týždeň hlasného čítania určený žiakom 1. a 2. stupňa. Myšlienkou tejto
akcie je zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov
a rozprávok. Naša škola sa do projektu zapojila už po druhý raz. Počas
celého týždňa sme sa venovali mnohým aktivitám, ktoré môžeme
hodnotiť ako veľmi úspešné. Akciu odštartoval Maratón hlasného
čítania, do ktorého sa zapojili žiaci všetkých tried spoločne s pedagógmi
a vzácnymi hosťami. Zavítali medzi nás p. J. Rendeš, p. J. Hromjak, p.
J. Petro, p. Z. Klapková a p. M. Žeronová, bývalá učiteľka našej školy.
Cieľom dlhého čítania nahlas pre nás bolo, okrem samotného zážitku z
čítania a stretnutia s našimi hosťami, vytvoriť na jednom mieste vo
vymedzenom čase reťaz plynulého hlasného toku čítania. Počas celého
dňa sme čítali jednu z odporúčaných kníh pre detského čitateľa,
konkrétne Rozprávky H. CH. Andersena. Aktivity súvisiace s hlasným
čítaním pokračovali v nasledujúcom dni návštevou miestnej materskej
školy, kde vybraní žiaci K. Bartková, K. Pitoňák, A. Murajdová a M.
Remeta čítali našim najmenším kamarátom
rozprávky pred ich
obedňajším odpočinkom. Do tretice pokračovalo hlasné čítanie čítaním
z kroník. Vďaka OcÚ v Drienove sme mohli zalistovať a čítať záznamy z
obecnej kroniky a pamätných kníh. Tiež sme vyhľadávali rôzne
informácie v školských a triednych kronikách. Dostali sme sa aj ku
skutočnému skvostu, kronike, ktorá zachytávala napr. obdobie
Slovenského štátu, 2. svetovú vojnu. Žiaci mali možnosť hľadať
a nachádzať informácie zo života svojich rodín, svojich predkov, toto
hľadanie bolo miestami skutočne vzrušujúce, zaujímavé. Celý týždeň
akciu sprevádzalo vyhľadávanie najstarších, najväčších, najmenších a
inak naj kníh. S potešením sme zistili, že najstaršie knihy, ktoré sa nám
podarilo získať pre našu výstavu, boli knihy staré i viac ako 150 rokov.
Veľmi zaujímavé bolo pre nás všetkých čítať napr. z učebníc zo 40. a
50. rokov 20. storočia. Výstava naj kníh bude pokračovať aj v priebehu
nasledujúceho týždňa v priestoroch školskej knižnice. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zapojili do akejkoľvek zo sprievodných akcií THČ a
tešíme sa na ďalšie stretnutia pri knihách. Do čítania, priatelia!
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Zo Základnej školy v Drienove
Škola namiesto ulice

darčekov nájdete v prílohe). Na stretnutí sa deťom predstavila naša
kolegyňa Edita Bednárová, ktorá po 4 rokoch strávených v Keni
pricestovala na niekoľko mesiacov do Afganistanu. Taktiež sme od
pracovníkov Aschiany obdržali školské výsledky detí, ktoré sa s
kolegami podelili o najnovšie zážitky. V najbližších dňoch spustíme
webovú stránku programu Škola namiesto ulice, kde sa širšia verejnosť
bude môcť zoznámiť s programom, jeho činnosťou. V rámci rodičovskej
zóny budú konkrétne informácie o dieťati sprístupnené výhradne jeho
podporovateľovi. Aktuality a svedectvá samotných darcov a fotogaléria
samozrejme nebudú chýbať. S pozdravom a prianím pekného dňa
Jozef Magda, koordinátor programu Škola namiesto ulice." Je pekné
byť darcom, je fajn, ak môžeme a chceme pomôcť inému. A to sa našej
škole
opäť
raz
podarilo.
Pozrite
tiež:
http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/afganistan-roz/342-skola-namiestoulice-pomaha-detom-v-afganistane,
http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/afganistan-roz/965-slovenske-skolypodporuju-vzdelanie-afganskych-deti.

Nie drogám
Úspešné družstvo našej školy dominovalo v postupovej súťaži, po
získaní prvého miesta postúpilo do finále. Budeme informovať po jeho
uskutočnení.

Prírodovedné súťaže
Biológia, botanika, poznávanie a určovanie, projekty... Opäť je obdobie
prírodných vied, kedy všetko úsilie vrcholí. Máme svoje polienka v ohni.
Našich žiakov nezanedbávame ani v tejto oblasti. Držíme im prsty
a veríme, že svedomitá príprava prinesie svoje ovocie.

Okresné kolo Pytagoriády

Koordinátor programu Škola namiesto ulice nám poslal správu: "...rád
by som Vás informoval o tom, že dňa 28.3. sa stretli zástupcovia
Človeka v ohrození (Mário Straka a Edita Bednárová) za účasti miestnej
organizácie Aschiana s deťmi, ktoré podporujú Slováci prostredníctvom
programu "Škola namiesto ulice". Z celkového počtu 58 deti sa
stretnutia zúčastnilo 48 deti. Samotné stretnutie muselo byť z
pôvodného termínu 21.3. presunuté kvôli oslavám nového roka v
Afganistane. Počas stretnutia odovzdali naši pracovníci školské potreby
(11 deťom), zvyšným výhercom októbrovej súťaže v kreslení (tým, ktorí
sa posledného stretnutia nezúčastnili, 17 deti) a výrobky zo ZŠ
Bukovecká a Evanjelickej spojenej školy z Martina. Osobitné darčeky
od svojich podporovateľov dostali aj dve dievčatá Khatera Zar Jan (to je
naša spolužiačka, ktorú podporuje naša škola v spolupráci s niektorými
predstaviteľmi obce) a Frishta Lala Gul (fotky z odovzdávania vašich

Ku koncu sa blíži ďalší úspešný školský rok v matematike. Katarína
Kuľková z 8. r. sa zúčastnila na okresnom kole Pytagoriády. Z 38 žiakov
základných škôl sa umiestnila na krásnom druhom mieste, ale ako
jediná vypočítala 14 príkladov z 15. Žiaľ podľa pravidiel tejto súťaže sa
započítava aj čas riešenia. Našej Katke k úspechu blahoželáme.

Okresné kolo Matematickej olympiády
17. 4. 2013 sa náš matematický „génius“ Katka Kuľková z 8. ročníka
zúčastnila na okresnom kole Matematickej olympiády. Zo 42 žiakov
ôsmakov získala prvé miesto. Ako jediná mala plný počet bodov. Táto
súťaž je pomerne náročná nielen na logické myslenie, ale aj na celkovú
prípravu a spracovanie príkladov. Ak žiak chce byť v takejto olympiáde
úspešný, musí sa neustále vzdelávať. K fantastickému úspechu
blahoželáme.

Matematický klokan
A do tretice úspešný Klokan. Vyššie uvádzame konkrétne výsledky,
ktoré sú pre našich žiakov skutočne priaznivé. Tešíme sa spolu s nimi.

Pozvánka na stavanie Mája
Dobrovoľný hasičský zbor obce Drienov a Obec Drienov vás srdečne
pozývajú na akciu Stavanie Mája, ktorá sa uskutoční 17. mája v
popoludňajších hodinách pri obecnom dome. Bližšie informácie budú
zverejnené na stránke www.hasici.drienov.sk a v obecnom rozhlase.

Na zamyslenie
Z počiatku som si myslela,že je potrebné obracaťľudí na vieru.Dnes
viem,že mojou úlohou je milovať.
Matka Tereza
Mgr. Rastislav Pribula – OXCOM,
Kvetná 24, 082 04 Drienov,
tel. 0908 084 383, www.oxcom.sk

Deti našej Materskej školy pod vedením p. uč. Oľhovej sa zúčastnili
výtvarnej súťaže: „VESMÍR OČAMI DETÍ“. Medzi najlepšie
ocenenými prácami postupujúcimi do celoslovenského kola je aj
práca JANÍKA FECKA pod názvom: „NEPORIADOK VO VESMÍRE“.
Blahoželáme!!!

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.

