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Z ME v stopách sme priniesli striebro aj bronz

Jednou z disciplín kynologického športu sú stopy. Pes vyhľadáva
v rôznom teréne predmety na cudzej, 3 hodiny starej stope, dlhej cca 2
km. V našom Kynologickom klube Drienov trénujeme psy aj v tejto
disciplíne. Nemecký ovčiak Fina Sing-Sing Slovakia so psovodom
Imrom Vargom sa v roku 2012 kvalifikovali na Majstrovstvá Európy
v stopách, ktoré organizoval v posledný októbrový týždeň v Ohlsdorfe

Rakúsky kynologický zväz.
Ohlsdorf je malá dedinka neďaleko malebného podhorského
kúpeľného mestečka Gmunden, ležiaceho pri brehu jazera Traunsee.
Zázemie preteku bolo v perfektne vybavenom areáli Ohlsdorfského
kynologického klubu.
Po absolvovaní veterinárnej kontroly so skúškou agresivity (či skôr
neagresivity) psích pretekárov, slávnostnom zahájení preteku
a vylosovaní terénov, začali štyri dni stopárskych súbojov.
Imro s Finou nastúpili na prvú stopu vo štvrtok. Nový spôsob tréningu
vypracovania lomov sa osvedčil a s Fininou prácou, až na jedno malé
overenie na prvom ostrom lome, bol Imro spokojný. S hodnotením 97
bodov zo 100 možných mali po prvej polovici preteku požičanú tretiu
priečku. Finin nášľap na sobotňajšiu stopu bol umiestený neďaleko
ohrady s bučiacimi býkmi. Jej práca v trávnatom teréne s rozmetaným
čerstvým maštaľným hnojom už nebola taká presvedčivá ako vo
štvrtok. Rozhodca im prisúdil „iba“ 94 bodov. Zo soboty na nedeľu
krajinu pokryla súvislá vrstva snehu. Švajčiar Erwin Patzen s
nemeckým ovčiakom Aly Hause Patzen, po výbornom výsledku 98
bodov v piatkovom preteku, na nedeľňajšom snehu nezaváhali a s 96
bodmi za druhú stopu získali zlato. Imrovi s Finou zostalo striebro.
V súťaži družstiev získala Slovenská reprezentácia bronz.
Vďaka za medailovú čerešničku na torte patrí chlapcom z KK Drienov,
najmä Ľubovi Jačišinovi, profesionálnemu kynológovi, za neoceniteľnú
pomoc pri tréningoch.
Za KK Drienov Zlata Vargová

Knižnica Drienov – „FUNGUJEME!“
Vyberáme z dennej tlače: „V dedinách nemá kto čítať knihy. Tento trend
hlásia mnohé obce, ktoré roky prevádzkovali menšie knižnice. Záujem
o čítanie kníh je podľa skúseností starostov, pracovníkov obecných
úradov a knižníc z roka na rok menší. Psychológovia nezáujem ľudí,
najmä mládeže, o čítanie kníh považujú za chybu. Zanietený čitateľ,
ktorý si na dva týždne požičal dve - tri knihy a už sa nevedel dočkať
ďalšej návštevy knižnice, je už minulosťou v obci ...“.
Začal pravidelný mesiac knihy. Aká je situácia v našej obci? Čítate
pravidelne okrem novín aj knihy? Čítajú s takou vervou ako kedysi vy aj
vaše deti a vnúčatá? Majú pri posteli alebo v detskej izbe (okrem
počítača) aj poličku s knihami – nezaprášenými? Vedia vám
porozprávať o prečítanej knihe? Rozširujú si slovnú zásobu novými
slovami (mimo počítačovej a komunikačnej – mobilovej komunikácie)
v rozhovoroch? Napíšte nám vaše názory a my ich zverejníme v ďalšom
čísle Občasníka.
Ako funguje naša knižnica? Dáme slovo p. Klapkovej, ktorá má na
starosti dlhé roky túto stránku kultúry v obci.
„Knižnica poskytuje služby svojim čitateľom formou požičiavania kníh
(ročne okolo 1000 výpožičiek) z vlastného fondu, ktorý tvorí odborná
literatúra pre dospelých a deti, krásna literatúra pre dospelých a deti.
Knižničný fond sa dopĺňa každoročne. Finančné prostriedky poskytuje
obecný úrad. Väčšina čitateľov v stanovenom termíne (jeden mesiac)

podľa výpožičného poriadku vracia vypožičané knihy, ale nájdu sa semtam aj takí, ktorí si nepokladajú za povinnosť vrátiť knihy včas a tak
brzdia chod výpožičiek a ochudobňujú náš knižný fond.
Knižnica je miesto, v ktorom si každý môže vybrať knihu, ktorá mu
pomôže v práci, v štúdiu, alebo pomocou ktorej sa dokáže človek
uvoľniť. Medzi najúspešnejšie tématické okruhy zatiaľ patria: O ženách,
Z histórie, Náboženská literatúra, Zaľúbené príbehy, Človek a príroda.
Medzi mládežou sú obľúbené najmä: Dievčenské romány,
Dobrodružstvá a pre tých najmenších: Rozprávky na každý deň, Pre
deti – o deťoch atď.
Aj deti z materskej školy a základnej školy (1. stupeň) s učiteľkami
navštevujú knižnicu v rámci informačnej výchovy – získavať vzťah ku
knihe.“
Celý chod knižničných služieb a knižnice zabezpečuje p. Klapková na
polovičný úväzok v odpoludňajších hodinách. Tak hor sa do čítania,
nech v každej domácnosti šuštia a voňajú papiere posiate písmom.
Nedajte papieru zahynúť, myslíte aj na slovenských drevorubačov,
lesníkov, spracovateľov dreva, výrobcov novinového papiera,
polygrafov, novinárov, spisovateľov, ilustrátorov, predajcov kníh
a hlavne na čitateľskú gramotnosť našich generácií. Samotné počítače
nás z „čitateľskej biedy“ nevytrhnú.
Do čítania – praje Peter Illiáš a Magda Klapková.

Pôstne zamyslenie
Pôst, ktorý sa páči Pánovi
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti

sa od posudzovania druhých. Objav Krista, ktorý v nich žije.
sa od slov, ktoré zraňujú. Naplň sa vetami, ktoré uzdravujú.
sa od toho, byť nespokojný. Naplň sa vďačnosťou.
sa od hnevu. Naplň sa trpezlivosťou.
sa od pesimizmu. Naplň sa kresťanskou nádejou.

Posti
Posti
Posti
Posti
Posti

sa zo zbytočných starostí. Naplň sa dôverou v Boha.
sa z hundrania. Naplň sa obdivom života.
sa z ukrivdenosti. Naplň sa odpustením.
sa z dôležitosti samého seba. Naplň sa súcitom pre iných.
sa z dychtivosti po veciach. Venuj sa rozšíreniu Kráľovstva.
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Keď boli naše dvojičky maličké, privítali sme s manželom každú pomocnú ruku. No
aj tak sme sa o ne starali najčastejšie sami. Ešteže môj manžel vyniká popri iných
cnostiach aj šikovnosťou a ochotou. Neexistovali preňho neprijateľné – ženské
práce. Nezvládol snáď len dojčenie. Keď sa deti začali prikrmovať kašičkami, bol
vždy pripravený zaplniť hladné zobáčiky touto dobrotou.
Raz som musela veľmi rýchlo prichystať krupičku, lebo jeden z chlapcov už dával
veľmi hlasno najavo, že má prázdne bruško. Kým kašička vychladla, Maťko už reval
na raty. V plnej rýchlosti som mu nasadila podbradník, schytila som jeho misku a
veľkú lyžicu, aby som ho čím skôr utíšila a zasýtila. Napchávala som ho,
napchávala, ale asi som to prehnala, lebo Maťka odrazu naplo, a koľko kaše vošlo
doňho, toľko bolo za chvíľku nazad v mištičke, ba niečo sa ušlo aj mojej sukni.
Maťko od prekvapenia stíchol, tak som nechala misku na stole a tú chvíľku pokoja
som šikovne využila na prezlečenie. V čistom som sa vrátila do kuchyne a hovorím
manželovi, ktorý mi prišiel pod ruku: „Prosím ťa, mohol by si nakŕmiť Jurka? Tam na
linke má prichystanú kašičku. Už bude pomaly studená.“ A manžel, usmievajúc sa
na chlapca, mi na to: „Ale mamka, veď my sme sa už napapali, však Jurko? Už som
mu dal tú kašu, čo bola na stole.“
Dúfam, že si práve na niečom nepochutnávate. Ak áno, tak mi to prepáčte. Nie je to
také strašné. Veď aj manžel, aj Jurko to v zdraví prežili.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 121, rok 1945
Zásobovanie
Zásobovanie v prvých mesiacoch po oslobodení bolo veľmi biedne, cukor, mydlo,
droždie, zápalky boly hľadaným zlatom. Mnoho ľudí pustilo sa do čierneho
obchodovania, z ktorého sa lepšie žilo, ako z poctivej práce, preto do
rekonštrukčných prác k železničnej trati treba bolo ľudí vyháňať.
Prvý máj
Prvého mája 1945 z tun. obce šlo sa manifestovať do Prešova. Jak komunistická
tak demokratická strana, žiaľ, že sa už v počiatku stávajú roztržky, nedorozumenia.
Slávnosť mieru
Desiateho mája bol v kultúrnom dome okázale oslavovaný pokoj, nastal v Európe
tak túžobne očakávaný mier. Nastal mier, prišla doba práce a to práce
budovateľskej.
Mrtví hrdinovia a ranení
Pamätajte aj na padlých!!
Na slovenskom povstaní padli títo synovia Drienova: Michal Ondrej, Ján Sosa,
František Kmec (parašutista).
Na fronte padol Juraj Nedorolik, a Juraj Mageran.
Ranení boli: Jozef Balog, Andrej Fialka, Juraj Porvažník, Ladislav Jurko, Pavel
Vavrek, a Ján Lyzák.
Zmena názvu školy
Škola podľa zákona dostáva nové meno a to „Štátna ľudová škola“. Je
sedemtriedna. Na nej od 1. apríla 1945 pôsobia: Michal Haluška, pov. riaditeľ, Jozef
Ráhl, Alexander Demjančík, Magda Čulenová, Helena Porvažníková, Alžbeta
Mužičková.
Prvého septembra 1945 vrátil sa zo zdravotnej dovolenej Gustáv Glevický, def.
riaditeľ. Alžbeta Mužičková odišla na iné pôsobisko.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Starosta obce Ing. Jozef Petro zvolal na 31. januára mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo sa zaoberalo jediným bodom a to bolo
prerokovanie návrhu postupu obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov k
územnému plánu našej obce. Vzhľadom na to, že schválený územný plán obce je
ešte z roku 1994 je potrebné doňho zapracovať všetky zmeny a doplnky za uplynulé
obdobie. Pripomienky od občanov a iné návrhy sa budú v priebehu obstarávania
cestou OcÚ predkladať spracovateľovi zmien a doplnkov ÚPN-O. Tento proces
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie z európskych
fondov. Obec z vlastných zdrojov zabezpečí spolufinancovanie vypracovania zmien
a doplnkov k ÚPN najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na tento účel.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a po prijatí uznesení starosta zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Mgr. Rastislav Pribula – OXCOM,
Kvetná 24, 082 04 Drienov,
tel. 0908 084 383, www.oxcom.sk
Počítače, notebooky, komponenty do počítačov, tlačiarne,
spotrebný materiál do tlačiarní, komplet počítačový sortiment za výborné ceny.
Servis a opravy počítačov za polovičné až tretinové ceny oproti iným firmám.
Zhotovenie a prevádzka internetových stránok. Realizácia menších sieti. Ponúkame
aj používané značkové počítače a príslušenstvo zo zahraničných bánk za výborné
ceny.
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Spoločenská kronika
V prvom štvrťroku roka 2013 gratulujeme týmto
jubilantom:
K 60-tym narodeninám
27. 01. Irena Balogová
04. 02. Jozef Kužma
22. 03. Jozef Hudák
30. 03. Irena Balogová

Pod Dvorom 20
Osloboditeľov 33
Záhradná 56
Pod Dvorom 12

K 70-tym narodeninám
11. 01. Ružena Faguľová
14. 01. Regina Sokolová
20. 01. Elena Marková
24. 01. Ján Šulek
26. 01. Milan Paločko
21. 02. Michal Stanek
08. 03. Marta Zreláková
21. 03. Mária Sepešiová

Žižkova 38
Letná 8
Kvetná 23
Osloboditeľov 82
Májová 20
Mlynská 7
Mierová 6
Tehelná 18

K 80-tym narodeninám
23. 01. Alžbeta Murajdová
24. 01. Helena Mikitová
03. 02. Anton Staško
23. 02. Jozef Švihura
20. 03. Anna Juhásová

Osloboditeľov 6
Žižkova 37
Kpt. Nálepku 5
Revolučná 15
Osloboditeľov 11

Medzi nami vítame nových občiankov:
07. 12.
Bibiána Balogová
Pod dvorom 25
30. 12.
Michal Balog
Pod dvorom 21
02. 01.
Laura Jurková
Kvetná 29/A
08. 01.
Hana Kotuličová
Revolučná 18
15. 02.
Filip Freiwald
Letná 11
K sobášu gratulujeme:
05. 01. Ján Ferko
a
Zuzana Grusová

Mlynská 36
Šindliar 42

Navždy sme sa rozlúčili:
08. 01. Jozef Sosa, 71 r.
21. 01. Jozef Mižák, 61 r.
01. 03. Jozef Balog, 50 r.

Kvetná 12,
Revolučná 24
Žižkova 9

Bavíme sa s občasníkom
- Haló, je tam poradňa pre alkoholikov?
- Áno. Aké máte problémy?
- Povedzte mi, čo sa pije k pečenej husi: biele víno alebo
červené?
Opilec sa potáca po ulici a vrazí do neznámej ženy. Tá
mu dá hneď facku, až sa zatočí. Keď sa spamätá zo
šoku, hovorí:
"To už som doma, Cecilka?"
Povzdychol si v reštaurácii pán Kyselý nad dopitým
pohárom vína:
"Mať tak všetky tie peniaze, ktoré som za tie roky prepil,
to by bolo vína!"
Pred polnocou hovorí hosť barmanovi:
"Budem musieť už ísť domov, teraz mi dajte niečo, aby
som vytriezvel!"
"Tu je, prosím, váš účet!"
Pán Veselý sa má vo vinárni stretnúť so svojimi priateľmi.
Vojde dnu, posadí sa k stolu a pýta sa čašníka:
"Prosím vás, nie je tu žiadny z tých blbcov?"
"Nie, pane, vy ste prvý!"
Dvaja debatujú v kaviarni a popíjajú vínko. Odrazu jeden z
nich pozrie na hodinky, vyskočí zo stoličky a povie:
„Už musím letieť, o chvíľu mám schôdzku so známym,
ktorému dlhujem 500 eur.
„A kde sa s ním máš stretnúť?“
„Tu!“
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Futbalové novosti
O tom ako naše mužstvá skončili v jesennej
časti sme sa dočítali v médiach. Naši žiaci, ako
aj dorast, sú na tom výborne. Obidva kolektívy
sa delia o prvé miesto iba o skóre a súperi z
prvého miesta v jari budú hrať u nás. Žeby sme
rozšírili zbierku pohárov v našej vitríne? Záleží
na tréneroch, ale hlavne na prístupe hráčov na
tréningu a v samotných zápasoch. K dispozícii
majú dvakrát v týždni telocvičňu, multifunkčné
ihrisko, ale aj samotné ihrisko na prípravné
zápasy. To isté platí aj o dospelých, ktorí zaberajú v telocvični a v
nedeľu na ihrisku. Piate miesto pre nováčika súťaže je výborným
umiestnením. Treba zabudnúť na nešťastné zápasy doma a súperom to
vrátiť na ich ihriskách. Pred sebou máme ešte 12 zápasov, to znamená,
že 36 bodov je otvorenou záležitosťou pre každé mužstvo. Čo tak
zopakovať minulú sezónu? Od novej sezóny majú byť zase zmeny v
súťažiach a to od 1. ligy a následne až po ostatné súťaže. Jedna 1. liga,
dve 2. ligy a to východ a západ, štyri 3. ligy a to východná, stredná,
západná a Bratislavská. V našej súťaži má všetko nabehnúť na info

systém. To znamená, že všetko sa má robiť cez počítač a na internete
sa dajú zistiť všetky potrebné veci. Vybavenie nového registračného
preukazu, prestup, registrácia žltých a červených kariet, výsledky
všetkých zápasov na celom Slovensku, súpisky mužstiev atď. Všetko
vybavuje klubový manažér, ale zápis o stretnutí vypisujú tímoví
manažéri. To znamená, že každé mužstvo musí mať aspoň jedného
tímového manažéra. Novinkou je aj to, že hráči môžu mať dvojitý štart,
to znamená, že v sobotu môže hrať za napr. Lemešany a v nedeľu za
Drienov, ale to iba po dohode oddielov a samotných hráčov.
Registračné preukazy platia iba na 5 rokov, nie na 10 rokov ako to bolo
doposiaľ a cena za preukaz je 5 € vo všetkých kategóriách. Všetky
podrobnosti si môžete nájsť na internete na futbalsfz.sk. V našom
futbalovom klube ukončil svoju činnosť predseda futbalového klubu po
17 rokoch. Dôvodov je viac, ale ten najhlavnejší je odporúčanie lekárov
vzhľadom na zdravotný stav. 15. marca sa má zísť starý výbor a ten
rozhodne o nástupcovi na predsedníckej stoličke. Novozvolenému
predsedovi a výboru želám veľa úspechov v práci a hlavne, aby
drienovský futbal kráčal smerom hore do kvalitnejších súťaží. Športu
zdar a futbalu zvlášť.
Milan Bardák

Behanie ako životný štýl
Pred časom sme zverejnili príbehy
rodákov, ktorí nežijú v rodnom
Drienove. Aj v nových domovoch si
často spomenú na rodičov, rodinu,
rodný dom, priateľov a prídu sa
pozrieť, ako si tu žijeme. A čítajú
pravidelne náš Občasník. Za
pomoci p. Sepešiovej s nami
nadviazal kontakt pán Ing. Milan
Hajduk. Podarilo sa mi s ním
porozprávať v príjemnom prostredí.
Keby som mal pri sebe diktafón, mali by sme materiál na rozhovor do
Občasníka možno až do troch čísel. Rozhovor so skvelým človekom
– maratóncom, ma presvedčil o tom, že život po 50-ke môže byť
aktívny a plnohodnotný. Prajeme mu pevné zdravie do ďalších rokov
a dobré maratónky. A z Drienova ďalších spolubežcov.
Stručný výber z rozhovoru:
Prečo behanie, keď sa dá voľný čas využiť menej namáhavými
aktivitami, primeranými k nášmu veku?
„Nie som nejaký špičkový výkonnostný bežec. Behám preto, lebo ma to
baví a mám z toho dobrý pocit. No a každá minúta, o ktorú človek skôr
dobehne do cieľa, poteší. S behom som začal v r. 1990, keď začalo
v armáde (bol som profesionálny vojak) preskúšavanie z telesnej
výchovy.“
Takže ste bol do aktívneho športovania „pritlačený „ nutnosťou
fyzickej kondície v náročnom povolaní, ktorú začala vyžadovať
armáda.
„Výhodou pre mňa bolo, že som mal motiváciu aj v kolegovi, ktorý už
dlhšie aktívne behával. Spolu s ním sme behávali celú jeseň a zimu.
Najprv 2 km, 4 km, 6 km, 10 km a postupne sa to zvyšovalo na 15, 20
km a viac. A telo si postupne zvykalo na zvyšujúcu sa záťaž.“
Kedy ste sa odhodlali nastúpiť do prvých pretekov? Tisíce bežcov
behávajú pre zdravie, pre potešenie a nemajú chuť na súťaže. Čo
samozrejme neodsudzujem.
„Na jar roku 1991 som zabehol svoj prvý pretek. Boli to Blažice
a absolvoval som prvých súťažných 16 km. No a potom to už išlo
vlastne samo. V októbri 1991 môj prvý maratón - MMM Košice – už po
roku tréningu. Momentálne môj najlepší čas na maratón je 3 hodiny
a 30 minút.“
Koľko ste doteraz absolvovali maratónov, načo myslíte počas
behu, ako sa bavíte so „spolutrpiteľmi“, aké máte najkrajšie

spomienky?
„Doposiaľ som zabehol spolu 60 maratónov. A to som pôvodne chcel
zabehnúť maratón aspoň raz v živote. Beh sa postupne stal súčasťou
môjho života, pri ňom sa odreagujem a vypnem. Všetky problémy
a starosti nechám na štarte. Najkrajšie spomienky mám na maratón
v Aténach r. 2000, ako aj na samotné Atény. Krásne mesto
s množstvom historických pamiatok. Štart samotného maratónu bol
z dedinky Marathon a cieľ na Olympijskom štadióne. Bežalo nás tam asi
5000 bežcov, nádherná atmosféra s milými ľuďmi okolo, no a po
maratóne nám dobre padlo ísť sa okúpať do Egejského mora. Pekné
spomienky mám aj na Dunajský maratón: Bratislava- Hainburg a späť,
keď sme pri prezentácii potrebovali ešte predložiť aj cestovné pasy. No
a ešte ďalšie - Rajecký maratón, Michalovce - okolo Šíravy, Kysucký
maratón v Čadci. A mojou srdcovou záležitosťou je samozrejme MMM
Košice a potom aj Pražský maratón, na ktorých sa zúčastňujem
pravidelne. A počas behu je čas aj na sledovanie okolia, divákov,
kolegov a kolegýň. A tešiť sa z pozornosti, záujmu, povzbudzovania
špalierov ľudí okolo trate.“
Správny vrcholový športovec má svoje ciele, sny. Určite aj vy máte
ešte niečo, čo by ste chceli dosiahnuť, dobehnúť, vidieť. Prezraďte
nám to.
„Mojím veľkým snom je ešte zabehnúť aspoň raz maratón v Londýne
a zažiť tú určite neopísateľnú atmosféru na vlastnej koži. Pokiaľ to bude
v mojich silách a zdravie dovolí, chcel by som dosiahnuť počet
odbehnutých maratónov 80, v najlepšom prípade 100. No okrem
maratónov sa však samozrejme beháva aj množstvo kratších behov,
ako sú polmaratóny v Budimíri, Kysaku, Kavečanoch; 10, 15 a 20
kilometrové behy a to nielen v mestách po celom Slovensku, ale aj
dedinách na východe, kde vedia ľudia pripraviť veľmi dobrú atmosféru
a úroveň.“
Ak by sa našli sily a prostriedky na podobnú akciu v Drienove,
vedeli by ste nám pri organizácii poradiť?
„Nebolo by to zlé, pouvažovať o nejakej podobnej akcii aj v Drienove,
a možno by sa tým motivovali aj mladí ľudia k pohybu a fyzickej aktivite
a v neposlednom rade, by sa ešte viac zviditeľnila moja rodná obec
Drienov.“
Ďakujem za ochotu a váš čas, ktorý ste venovali nášmu
Občasníku. Aj ja by som sa potešil, keby sme sa stretli na
kombinovanej športovej akcii v drienovskom chotári. Aby časť
súťažila na svojich nohách a druhá časť na dlhšej trati na svojich
bicykloch.
Mgr. Peter Illiáš

Šachisti bojujú a bodujú
Drienovskí šachisti v tretej lige bojujú o
záchranu a v štvrtej lige o prvé miesto.
Začiatkom marca zvíťazili v tretej lige
osemčlenných družstiev nad silným družstvom
Humenné „C“ v pomere 5:3. Za naše mužstvo
získali po bode Sosa, Sokol, Molnár a
Petrigáčová a po polovičku boda získali
Marvanyi a Vavrek. Oveľa lepšie sme na tom v
štvrtej lige, keď dve kolá pred jej ukončením
bojujeme v tesnom závese o prvé miesto. Po
remíze so Sabinovom v siedmom kole, prišli už
na rad len samé víťazstvá. Postupne sme

porazili Sláviu Prešov, Giraltovce, Hanisku a Elán Prešov.
Pavla Sosu, jedného z najúspešnejších hráčov, sme sa spýtali, ako a
kedy sa naučil hrať šach.
„Šach ma naučil hrať môj otec, ešte ako malého chlapca. Viac som sa
začal venovať šachu ako jedenásťročný v škole, keď sme s kamarátmi
„prepadli“ šachu a pod vedením pána Ing. Tomáša Murajdu sa
zúčastňovali súťaží šachových družstiev. Už v mladom veku som hrával
za družstvo dospelých a mojimi prvými šachovými priateľmi boli Marek
Klajber a Tomáš Murajda ml.“
V mesiaci máji chceme odohrať šachový turnaj jednotlivcov o pohár
starostu obce. Prihlásiť sa môžu záujemcovia priamo na obecnom
úrade, alebo u hlavného rozhodcu Jozefa Straku.
Ján Fecko
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Deti materskej školy v soľnej jaskyni v Prešove

Pobyt v soľnej jaskyni blahodárne vplýva na imunitný systém a pôsobí

proti ochoreniam ako astma, lupienka (psoriáza), rôznym alergiám či
ďalším chorobám. Soľná jaskyňa je miestom, kde sa upokojíte a
necháte na sebe pôsobiť silu soli. Jedna terapia v soľnej jaskyni trvá 45
minút. Behom tejto doby návštevník leží na veľmi pohodlnom ležadle a
relaxuje v sprievode príjemnej hudby a farebného osvetlenia.
Pri liečba svetlom sa používajú teplé farebné odtiene žltej, oranžovej a
červenej farby, ktoré majú telo povzbudiť a naplniť novou energiou.
Oproti tomu studené farby ako je fialová, svetlomodrá, alebo indigo,
upokojujú zmysly a zlepšujú náladu. Teplota v soľnej jaskyni sa
pohybuje okolo 20-23 stupňov Celzia, preto sa odporúča oblečenie s
dlhým rukávom.
Takúto soľnú jaskyňu v Prešove navštívili deti z našej materskej školy.
Zúčastnila sa skupinka prihlásených detí s p. učiteľkami. Pre všetkých
to bolo niečo neznáme, plné očakávania a radosti Už samotný vstup do
jaskyne ich očaril a so zatajeným dychom počúvali výklad o vzniku a
zložení interiéru a priebehu pobytu. Deti prežili pobyt v kľude, pohode,
niektoré aj podriemkávali. Spoločne sme zvládli aj presun autobusom z
Drienova do Prešova a mestskou hromadnou dopravou v Prešove, kde
sme prakticky uplatnili poznatky, vedomosti z dopravnej výchovy a
správania v hromadných dopravných prostriedkoch. Touto návštevou
nekončíme, ale podľa záujmu a možnosti si to zopakujeme.
Anna Hnatová, Anna Oľhová

Centrum sociálnych služieb svätej Márie

Dennodenne chodíme okolo ľudí, miest, budov a kým ich konkrétne
nepotrebujeme, tak si ich nevšimneme. Až pri vzniku potreby, nutnosti,
pomoci a aktuálnosti začneme vnímať daný subjekt alebo objekt. Aj v
našej obci dlhé roky chátrala v centre obce budova, ktorá ale pričinením
duševným, fyzickým a hlavne finančným od dopredu pozerajúcich ľudí,
zmenila svoj vzhľad. A hlavne splnila môj (náš) tajný sen (s bývalým
starostom) spred rokov – postaviť, urobiť, sprevádzkovať miesto, kde by

sme mohli umiestniť nevládnych, starých, chorých ľudí, ktorí potrebujú
celodennú odbornú starostlivosť.
Máloktorý starý človek si dobrovoľne vyberie život v zariadení pre
dôchodcov. A napriek srdcervúcim príbehom o nevďačných deťoch, aj
väčšina rodín nerada umiestňuje svojho blízkeho do domova
dôchodcov. Zariadenia pre starších ľudí existovali vždy a potrebuje ich
každá spoločnosť. Za socializmu, keď sa všetko na Slovensku
centralizovalo, sa budovali veľké domovy dôchodcov, zriaďovateľom bol
štát, v niektorých prípadoch magistráty. Po roku 1989 sa aj u nás prišlo
na to, že svet je v tejto oblasti niekde úplne inde. Začali vznikať
agentúry opatrovateľských služieb, aby starý človek nemusel odchádzať
z domáceho prostredia, vznikli neštátne zariadenia, menšie penzióny a
domovy s opatrovateľskou službou.
A to sa podarilo v priebehu pár mesiacov aj v našej obci. O zriadení a
zariadení centra informuje webstránka www.postaramesaovas.sk. Z nej
sa dozvieme všetko o umiestnení a priestorových možnostiach,
poskytovaných službách, prijímaní klientov, kontakte a najviac nás
zaujme fotogaléria z vnútorných priestorov.
Centrum
má
svoju
vetvičku
aj
na
„fejsbuku“
www.facebook.com/CentrumSocialnychSluziebSvMarie.
Bol som sa pozrieť vo vnútri aj vonku. Keď sa podarí dostavať
rozostavanú časť pre ďalších klientov a urobiť (na momentálne
stavebným materiálom zapratanom dvore) vychádzkový parčík pre
vozičkárov, potom môžeme smelo hovoriť o priestore a mieste, kde
môžeme s dôverou (a ťažkým srdcom) umiestniť nám blízkych ľudí.
Verím, že v spolupráci s obcou doriešia majitelia Centra aj miesto na
parkovanie a zastavenie, ktoré momentálne slúži ako blatistá pasca na
sanitky a ostatné autá, ktoré zaparkujú pred budovou.
Poďakovanie za dobrú vec od využívateľa služieb Centra

Pätnásty drienovský bál
Zmena je život – povedali si usporiadatelia tradičného drienovského
Valentískeho plesu (kultúrna komisia a obecný úrad) a premenovali ho
na Drienovský bál. Zmenený bol aj termín. Práve to, že dodržať termín
okolo 14. februára, keď je Valentína, je každý rok ťažšie a ťažšie, bolo
príčinou, že sa upustilo od pomenovania Valentínsky ples. A keďže to
bol taký polojubilejný ročník, skrášlili ho usporiadatelia novou
moderátorkou, originálnym programom a napokon dosť veľké
očakávania vložili do hudobnej skupiny v našich končinách zatiaľ
nepôsobiacej.
Očakávania sú očakávania a múdri bývame, až keď je po všetkom.
Pätnásty drienovský bál sa uskutočnil 19. januára a ukázalo sa, že
zmeny tentoraz zaúčinkovali pozitívne. Aj keď sa určite vyskytli aj
nejaké chyby a chybičky krásy, bezprostredné ale aj internetové ohlasy
boli dobré, čo je pre tých, ktorí ples pripravujú, tým najlepším
a najväčším poďakovaním. Pre naše školy je zas dôležité, že ani tento
rok neboli prítomní skúpi, kupovali tombolové lístky a kvety. Príspevok
bol samozrejme dobrovoľný a výnosy z tohto predaja sa následne
posunuli do pokladne základnej a materskej školy.
Je však potrebné po pravde povedať aj to, že, tak ako počas celej
pätnásťročnej histórie drienovského plesu, ani teraz nesklamali samotní

plesajúci hostia, ktorí zostali verní tejto skvelej myšlienke. Prišli mladší,
starší, domáci aj cezpoľní, krásne dámy, upravení páni, všetci s cieľom
príjemne sa zabaviť a nie hľadať chyby. To bolo a je devízou
drienovského bálu.
Na záver ešte krátke pripomenutie, do tanca hrala skupina GEROCK z
Humenného, v rámci programu vystúpila tanečná skupina SORAJA
z Košíc, ktorá predviedla brušné tance a skoro 200 – členná tanečná
skupina hostí bálu, ktorí sa bavili do skorých ranných hodín.
Poďakovanie patrí sponzorom: OcÚ Drienov, Marek Golodžej-GOLO,
Peter
Korem-KOVOMAT,
Rastislav
Pribula-OXCOM,
všetko
Drienovčania, MUDr. Peter Chudík, predseda – župan PSK, PD, s.r.o
Ing. Sabol, RAPES, s.r.o. stavebniny Drienov, PhDr. Jozef Kičura,
Kaderníctvo EVA, Drienov, Kultúrna komisia pri OcÚ v Drienove, CSS
Clementia Ličartovce, Hasičský dobrovoľný zbor Drienov, TVOJA
DOBA, s.r.o. p. Cvik Maroš, Drienov, firma RONEX – Róbert IVAN,
Drienov, firma GaG – p. Jozef Guman Hubošovce.
Už teraz sa usporiadatelia tohto pätnásteho plesu tešia na jeho ďalší
ročník a veria, že priaznivci hudby, tanca a dobrej nálady opäť
nesklamú.
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Zo Základnej školy v Drienove
Vianoce na valale
Vianočné zvyky. Jednotlivé regióny Slovenska viac či menej udržiavajú
počas roka zvyky našich predkov. Regionálna výchova na našej škole je
toho svedkom. Žiaci 1. B triedy pod vedením vyučujúcej počas svojej
vyučovacej hodiny pripravili vianočný stôl aj s tradičnými jedlami
(bobaľky, vianočka...). Na stole nechýbali dobové predmety, jedlá a nad
stolom visel malý vianočný stromček vyzdobený len slamenými a
papierovými ozdobami. Nohy stola boli zviazané reťazou, aby rodina
držala pohromade, a na stole bola misa umiestnená v kôpke zrna, čo
symbolizuje bohatstvo v rodine. Aj takto zážitkovo sa u nás vyučuje.
Vianočnými zvykmi sme pokračovali aj tohtoročnými Vianocami na
valale. Okrem koncertu vystúpení našich detí v ľudovom tóne a
sviatočného vystúpenia súboru Drienka nechýbali tradičné pokrmy
(kapustnica z kapusty, ktorú sme si sami naložili, klobásky darovala
rodina Kažimírová a huby zasa naši zamestnanci; kapustové koláče,
zemiakové placky či medovníky), ale ani remeselné dielne: drotárska,
keramikárska a medovnikárska. Ďakujeme sponzorom a ako to všetko
dopadlo, pozrite v školskom fotoalbume na našej webovej stránke, kde
bola pridaná nová galéria Vianoce na valale.

Naša adoptovaná spolužiačka má za sebou úspešný
prvý rok
Veľa afganských detí pracuje na
ulici, aby pomohli uživiť rodinu v
ťažkej sociálnej situácii. Živia sa
zberom
plastov,
papiera
či
predajom
drobného
tovaru.
Nemajú tak možnosť chodiť do
školy ani hrať sa ako deti na
Slovensku.
Podpora
dieťaťa
predstavuje na 1 školský rok 330
EUR. Táto suma je vyplácaná v
postupných mesačných splátkach
rodičom dieťaťa, ktorí platia
školské poplatky a pomôcky do
školy. Aj my sme sa pred rokom
zapojili do pomoci pre takéto deti v
rámci programu Škola namiesto
ulice a adoptovali si našu novú
spolužiačku. Je polovičná sirota s menšími zdravotnými problémami,
žije v dome s vodou, ale bez elektriny, spáva na zemi a pred našou
podporou musela pracovať na ulici, do školy chodiť nemohla. Združenie
Človek v ohrození našej škole, teda i našim žiakom a ich rodičom, veľmi
pekne ďakuje za doterajšiu podporu nášho adoptovaného dieťaťa našej ďalekej spolužiačke Khatera Zar Jan v programe Škola namiesto
ulice. Khatera Zar Jan aj vďaka nám mohla už rok navštevovať školu a
vzdelávať sa. Náš príspevok vyplácala partnerská organizácia
ASCHIANA rodine, ktorá tak nemusela Khateru posielať za prácou na
ulicu. Na našu adoptovanú spolužiačku môžeme byť pyšní: jej
priebežne dosiahnuté výsledky predstavujú 295 získaných bodov z
celkom 360, čo je 82%.
V januári 2013 končila ročná podpora našej spolužiačky a my sme sa
rozhodli, že jej opäť pomôžeme pokračovať v štúdiu. Ďakujeme
všetkým, ktorí ju podporili a umožnili jej pokračovať vo vzdelávaní.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí neľutovali vzdať sa svojho vreckového
či sladkostí. Vyzbierané príspevky nepokryli potrebnú sumu pre
Khateru, preto ďakujeme aj zamestnancom školy a ďalším štedrým
prispievateľom, ku ktorým patrí pán Rendeš, rímskokatolícky kňaz, pani
Velková, detská lekárka i pán Petro, starosta obce. Ďakujeme! Úžasný
pocit, že sme pomohli, že sme súčasťou svetovej siete darcov z
rôznych krajín, okrem Slovenska napr. i Veľkej Británie či USA, to
predsa za to stálo. (http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/afganistanroz/1033-balicky-od-slovenskych-darcov-potesili-afganske-deti). Spolu
sme to dokázali!

Dušičková ,,výzdoba“ potoka
(Environmentálna výchova - 8. ročník)
Možno si poviete, Dušičky, teraz? Nuž áno, prieskum sme urobili
v jeseni, ale pretože sa zima chýli ku koncu, radi by sme apelovali na
tých, ktorých sa to týka, aby sa využili jarné upratovanie aj na
neporiadok, ktorý sa im „podarilo vyrobiť“ na „cudzom dvore“.
Neuvedomiac si, že i ten cudzí je náš drienovský. A čo sme zistili?
Naša planéta je znečistená odpadom a inak to nie je ani v našej obci.
Na mnohých miestach sú skládky odpadu, ktorý denne produkujeme.
Niektorí z nás ale vyprodukovaný odpad vyhadzujú do rieky, na ulicu či
k miestnemu cintorínu. V našej obci môžu ľudia odpad separovať, no sú

pohodlní a nezodpovední. V televízii neraz počúvame o čiernych
skládkach, ktoré sú hojné po celom Slovensku. A že sa tento problém
netýka aj nás Drienovčanov? So sviatkami Dušičiek sa mnohí ľudia
prichádzali pomodliť za svojich blízkych zosnulých a často preto cestujú
aj Slováci žijúci v iných krajoch alebo v zahraničí aj k nám do Drienova.
Je však otázne, čo si o nás taký človek pomyslí, keď príde k cintorínu
a uvidí všetky tie odpadky, ktoré ,,zdobia“ potok pri cintoríne. Nie je to
tak dávno, čo sme my – deti a žiaci našej školy čistili tento potok, brodili
sa vodou a bahnom a vyťahovali z potoka najrôznejšie doslova
nezmysly ako zhrdzavené železo a ostré kusy skla a drôtu, nerátajúc
nespočetné množstvo plastových fliaš, plechoviek a starého oblečenia.
Prešiel rok a niečo a potok vyzerá možno ešte horšie ako predtým –
namáhali sme sa zbytočne, naši učitelia s nami aj zbytočne riskovali, že
si ublížime. A to všetko len preto, aby sme videli, ako niektorí občania aj
tak naďalej znečisťujú potok a jeho okolie. Prečo si vôbec niekto dá
námahu a míňa benzín, aby doviezol odpad na čiernu skládku, keď má
doma kontajner na každý druh odpadu a všetci občania dostávajú
rozpis vývozu odpadu na rok dopredu? Prečo vyhadzovať biologicky
rozložiteľný odpad na čiernu skládku, ak ho môžeme dať do
kompostéra alebo do kompostoviska a znovu ho zužitkovať v záhrade?
Je nepochopiteľné, ako môže byť niekto taký bezcitný, bezohľadný
a bezočivý. Cieľom tohto článku je apelovať i na občanov, ktorí o tom
vedia, ale mlčia. Nie je nič zlé na tom, že poviete pravdu. Ak máte
nejaké informácie o tomto probléme, kontaktujte, prosím, obecný úrad.
Aby sa raz naša obec neocitla v spravodajstve nejakej komerčnej
televízie pre pár neprispôsobilých občanov. Problémy so znečistením
životného prostredia, vôd, vodných tokov a podzemných vôd sú
celosvetovým i naším problémom. Ak sa všetci budeme správať
zodpovedne, separovať odpad a nevytvárať čierne skládky, budeme žiť
v čistom a zdravom prostredí. A o to nám ide.

Zápis do 1. ročníka
Každý rok medzi 15. januárom a 15. februárom zapisujú základné školy
budúcich prvákov. Naša škola 4. februára 2013 privítala na „palube
svojej lode“ 26 detí, ktoré sa od budúceho septembra budú plaviť
vodami vedomostí so svojimi staršími spolužiakmi. Pri dverách nových
a nedočkavých žiačikov čakali panie učiteľky, ktoré s druhákmi pripravili
milý uvítací program. Budúci prváci potom i so zatajeným dychom či
doširoka otvorenými očkami a detskou nedočkavosťou začali plniť rôzne
úlohy (určovanie počtu, spoznávanie farieb, orientáciu vpravo, vľavo...).
Pracovali na interaktívnej tabuli za pomoci Pepka Námorníka a
"pedagogických
námorníčok".
Nezaškoleným
deťom,
ktoré
nenavštevovali materskú školu, sa venovala a ich školskú zrelosť
posudzovala školská psychologička. Za správne splnené úlohy si deti
odniesli pamätný list, malé sladkosti, papierové lodičky a záchranné
kolesá, ktoré pre ne zhotovili školáci a p. vychovávateľka. Tešíme sa na
Vás veľkí škôlkari, čochvíľa malí školáci.

Angličtina súťažne
Olympiáda
V 1. polroku školského roku 2012/2013 sa uskutočnilo školské kolo
anglickej olympiády OAJ v kategóriách (A+B). Zúčastnili sa na ňom
žiaci 7. – 9. ročníka. V konkurencii starších žiakov najlepšie obstáli S.
Kocák zo 7. ročníka a K. Kuľková z 8. ročníka. Obaja našu školu
reprezentovali na obvodovom kole a boli úspešní. Získali krásne 4.
miesta v kategóriách 1A a 1B v konkurencii 20 žiakov. Sme veľmi radi,
že sa im podarilo takto pekne obstáť v neľahkej konkurencii škôl
prešovského obvodu. Prajeme im veľa síl a chuti do ďalšieho štúdia.
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Zo Základnej školy v Drienove
Angličtina súťažne
Talentová súťaž
Súkromné gymnázium s bilingválnou slovensko-anglickou sekciou v
Prešove organizovalo v zimných mesiacoch súťaž „Bilingválka got
talent“, do ktorej sa veľmi úspešne zapojila žiačka našej školy Katarína
Kuľková z 8. ročníka. Do súťaže sa mohol zapojiť každý, kto v
stanovenom termíne a v primeranej kvalite odoslal motivačný list, v
ktorom odpovedal na 5 otázok: Why do you like learning English? What
is your favourite way of using/learning English (films, books,
music/songs, games, the Internet)? Why? Which English speaking
country/city would you like to visit or possibly live in? Why? What is your
strongest skill in English and what do you feel you need to improve the
most? Which English speaking person do you most want to meet?
Why? Katka postúpila do užšieho výberu 2. kola, v ktorom si mohla
preveriť svoje jazykové zručnosti v čítaní s porozumením, posluchu a
komunikácii. Z 20 súťažiacich získala nádherné 2. miesto. Sme veľmi
pyšní na jej úspech a želáme jej všetko najlepšie do ďalších, nielen
jazykových, súťaží.

triednych dôverníkov či triedne učiteľky, resp. členov rady školy či
vedenie školy.
Vyučujeme netradične
Už tradične vyučujeme aj netradične. Pozrite si naše fotoalbumy
z prírodovedných projektov či zážitkového vyučovania.
Prvácka imatrikulácia

Školský karneval a diskotéka 2013
Dňa 30. januára sa na našej škole uskutočnil Karneval. S prípravami
sme mali veľa práce. Potrebovali sme nakúpiť sladkosti a nápoje,
vyzdobiť telocvičňu, pripraviť ceny, program, súťaže a DJa. Už pred
štvrtou sa začali zbiehať rôzne masky a potom o štvrtej to vypuklo.
Masky sa prechádzali a naši porotcovia - učitelia vyberali tých
najlepších. Najkrajšie boli ocenené cenami. Ale súťaž o naj masku
nebola jediná, pri ktorej sa dalo niečo vyhrať. Mali sme aj tombolu, v
ktorej bolo 20 cien (prvá cena bola pizza). Počas krátkych prestávok
sme sa o zábavu postarali rôznymi súťažami. Po celý čas bola v plnom
prúde detská diskotéka pre našich najmenších, ktorá sa ale o 18.00
musela skončiť. Vtedy sa totiž začala diskotéka pre nás starších, ktorá
trvala až do deviatej. Tento náš karneval bol určite ten najlepší, aký
naša škola zažila. (Žiaci deviateho ročníka.)
Tento rok ako každý rok sa na našej škole uskutočnil karneval v podaní
tohtoročných deviatakov. Ako švihnutím čarovného prútika sa telocvičňa
premenila, a tak sa karneval začal. Niesol sa v štýle WESTERNU. Aj
tento rok ukázali žiaci svoju fantáziu a tvorivosť najrozmanitejšími
maskami. Zo žiakov prvého stupňa sa najviac posnažila Silvia
Herbertová v maske krásnych huslí a z druhého stupňa vyhral Patrik
Rajniak s kostýmom zemiakov. Svojimi výtvormi očarili porotu viacerí
žiaci, no ceny boli len pre najlepších. Ostatní mali šancu získať krásne
ceny v tombolách. Po prehliadke masiek pokračovala zábava pre
všetkých žiakov. Keď naši mladší spolužiaci museli telocvičňu opustiť,
začala sa rozbiehať diskotéka. Telocvičňou sa niesla rôzna hudba, o
ktorú sa celý večer staral DJ Johny. Pomaly nás začali bolieť nohy a
ľudí ubúdalo. DJ odštartoval poslednú pieseň. Krátko po 21. hodine sa
pomaly vypla hudba a kroky každého zo žiakov viedli domov. (Saša a
Šárka zo 7. r.)
Karneval máme zachytený samozrejme aj v našom fotoalbume.

Krátko
Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program (ŠKvP) by mal byť vo finálnej fáze Mal by,
ipretože sa znova hovorí o nejakých zmenách. Tak či onak sme
v období, kedy je potrebné uzavrieť postupné analýzy a hodnotenia.
Opätovne uvítame, aby sa do tohto procesu pripojila so svojimi nápadmi
čo najširšia rodičovská verejnosť, preto uvítame každý podnetný
praktický návrh či analytický podnet. Kontaktovať možno rodičov –

Malých prvákov sme ani tento rok nezabudli prijať za „veľkých“ žiakov.
Prvácka imatrikulácia, ktorú organizovali naši deviataci, vyzerala
úžasne. Niesla sa v čarodejníckom duchu, bola milá a zábavná.
Napokon pozrite sa sami do nášho fotoalbumu na školskej webovej
stránke. A aby sme nezabudli, mala aj osobitú príchuť: Frederiku, našu
deviatačku, sme do cechu žiakov školy počas jej prvého ročníka
neprijali, nebola vtedy v škole. A tak bola „imatrikulovaná“ dodatočne na
tohtoročnej slávnosti. Konečne je tiež naša.

HRAVO ŽI ZDRAVO
Hovorí sa: škola – základ života. Jedným z cieľov našej školy je viesť
žiakov k zdravému životnému štýlu. V čase počítačov, mobilov,
rýchleho občerstvenia a pohodlnej televíznej zábavy nie je ľahké
presvedčiť deti, že jablko na desiatu je lepšie ako čokoládová tyčinka z
reklamy. Načo behať s kamarátmi za loptou, keď virtuálne futbalové
hviezdy z počítačovej hry za nás dávajú góly. S radosťou sme privítali
možnosť zapojiť našich piatakov do celoštátneho projektu
organizovaného Potravinárskou komorou Slovenska pod názvom Hravo
ži
zdravo
(http://www.hravozizdravo.sk/index.php).
Teoretické
vedomosti o význame športu a aktívneho trávenia voľného času, o
vplyve životného prostredia či potrebe harmonických medziľudských
vzťahov získavali atraktívnou formou počítačovej hry. Tri mesiace riešili
praktické úlohy a viedli si denník o svojich stravovacích návykoch a
pohybových aktivitách. Interaktívne kvízy preverili, ako nielen ovládajú,
ale aj dodržiavajú zásady zdravého životného štýlu. Z celkového počtu
24 piatakov projekt najviac oslovil M. A. Feckovú, N. J. Ferko, A.
Kriššovú, V. Murajdovú a B. Nohaja. Všetky časti kurzu boli bodované a
hodnotené. A výsledok? Tým hmatateľným, okamžitým je certifikát,
ktorý si žiaci zaslúžili. Dúfame, že oveľa dôležitejšie výsledky sa
prejavia na zdraví a kvalite života detí.

Milí rodičia, vážení občania, priatelia a známi!
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhate, ktorí nás podporujete, ďakujeme všetkým za poukázanie 2% pre naše deti.
Je tu nový rok 2013 a s ním sa opäť uchádzame o Vašu priazeň, o Vašu dôveru.
Za naše deti Vás prosíme o poukázanie 2% Vašich už zaplatených daní za rok 2012 aj v tomto roku.
Opäť nastal čas, kedy rozhodujeme, ako budú využité naše peniaze, ktoré sme poukázali v minulom roku štátu vo forme daní.
Aj Vy môžete rozhodnúť, využite toto svoje právo.
Rodičovské združenie pri našej škole je tiež prijímateľom 2%. Veríme, že u Vás nájdeme porozumenie a Vy osobne, Vaša rodina, priatelia a
známi či Vaša firma pomôžu poukázaním 2% zaplatenej dane našim deťom.
V prípade, že sa tak rozhodnete, vyplňte, prosím, spolu s Vašou mzdovou účtovníčkou VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2%
ZAPLATENEJ DANE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
Uvedené tlačivá si môžete vyzdvihnúť v našej škole alebo stiahnuť z našej webovej stránky (www.zsdrienov.edupage.org). Ak ich po ich
vyplnení vo Vašom zamestnaní odovzdáte v našej škole, doručenie na príslušný daňový úrad a potvrdenie tlačív miestne príslušným daňovým
úradom už zabezpečí naša škola, aby ste s poukazovaním nemali zbytočné starosti. Ak Vám to lepšie vyhovuje, môžete odniesť tlačivá na
daňový úrad sami.
Údaje o prijímateľovi: SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole, sídlo: Drienov, 082 04, Námestie kpt. Nálepku 12,
IČO/SID: IČO: 17319617/SID: 898, právna forma: občianske združenie.
Takto získané finančné prostriedky škola po dohode s rodičovským združením využíva pre potreby Vašich detí - našich žiakov. V uplynulom
roku to bolo čiastočné financovanie ďalšej interaktívnej tabule.
ĎAKUJEME!

