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#VATRA

#MIKULÁŠ

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech vás vedie v každom kroku!

#vianoČnÉ

trhy

Zo zákulisia obecného zastupiteľstva
6. Verejné zasadnutie OZ – 27.6.2019

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal
starosta obce Mgr. Peter Tomko, ktorý dal na
schválenie program zasadnutia. Informoval prítomných, že uznesenia z predošlého zasadnutia
sú splnené. Následne bola starostom obce predložená Správa nezávislého audítora k účtovnej
závierke obce za rok 2018. Poslanci túto správu zobrali na vedomie. Poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ obdržali aj záverečný účet
obce za rok 2018. Záverečný účet vypracovala
účtovníčka obce Mgr. Katarína Golodžejová.
K záverečnému účtu predniesol stanovisko hlavný kontrolór obce JUDr. Franko, ktorý konštatoval, že záverečný účet je spracovaný v súlade
so zákonom o obecnom zriadení a rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a odporúča
schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Poslanci tento účet schválili. Poslancom bola
ďalej predložená žiadosť spoločnosti Korida
Group, s.r.o. Ličartovce o bezplatný prenájom
priestranstva na ul. Osloboditeľov – parkovisko pri COOP Jednote o výmere 50m². Poslanci
navrhli stretnutie so žiadateľmi, kvôli bližšiemu
upresneniu využitia priestoru. Poslancom bol
ďalej predložený návrh ZŠ v Drienove na vyradenie nepotrebného majetku, ktorý poslanci
odsúhlasili a následne odsúhlasili aj výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. Do Rady školy ZŠ Drienov, na miesto
nebohej pani Marty Patakyovej bola delegovaná
p. Adriana Sakalová. Starosta oznámil poslancom, že k vydaniu stavebného povolenia pre
manželov Tomkových, bytom Lemešany 49,
ktoré bolo prejednávané už v minulosti, je potrebné prejednať návrh na obstaranie zmien
a doplnkov územného plánu Drienov, týkajúcich sa len zmeny funkčného využitia pozemku
parc. č. KNC 965/1 k.ú. Drienov, z funkcie urbanistickej zelene na obytnú plochu rodinných domov.
Na návrh poslanca Ing. Jozefa Petra poslanci hlasovali o návrhu uznesenia o súhlase na výstavbu rodinného domu žiadateľov Tomkových. OZ
s výstavbou rodinného domu súhlasilo. Ďalším
bodom na prejednanie bola žiadosť spoločnosti
M.S.Profi Internet, s.r.o. Ličartovce o vyjadrenie
na výstavbu optickej siete v obci Drienov. Poslanec Ing. Orlovský navrhol, aby obec požiadala
o vyjadrenie iných dodávateľov internetu (TCOM, Orange), či neplánujú výstavbu optickej
siete v obci. Bude to prezistené do budúceho zasadnutia. Starosta predložil aj geometrický plán
s vizualizáciou výstavby novej lekárne od TaJ
s.r.o. Prešov. Táto žiadosť bola prejednávaná už
v r. 2018. Poslanec Ing. Petro navrhol posunúť
výstavbu lekárne do zadnej časti pozemku,
aby ostal dostatočný priestor na zastávku SAD.
Ďalej vystúpili obyvatelia obce. Pán Štefan Kmec

z ul. Revolučnej vyjadril nespokojnosť s realizáciou komunikácie na konci záhrad ul. Revolučnej.
Dal ústny súhlas na odobratie oplotenia na jeho
pozemku, aby mala prístup k svojmu pozemku
p. Humeňajová k výstavbe RD. Starosta obce
oslovil vlastníkov pozemkov, súhlasia s odpredajom a následne bude vyhotovený nový geometrický plán na budúcu obslužnú komunikáciu v časti záhrad ul. Revolučnej smerom z ul.
Žižkovej. Pán Stanislav Domanič z ul. Kvetnej
sa zaujímal, ako je to s výstavbou ulice, ktorá
by prepojila ul. Revolučnú a Jarnú. Starosta odpovedal, že zatiaľ nie sú vykúpené všetky pozemky.
Do rokovania sa prihlásila aj Ing. Vancová, ktorá informovala prítomných, že dňa 26.6.2019 na
uvedenej časti pozemkov boli odcudzené tvárnice
a naložené do motorového vozidla. Pani Humeňajová žiadala o úpravu vjazdu pred MŠ a vyjadrila nespokojnosť s odhlasovaním deti zo stravy
v školskej jedálni. Poslanec Ing. Petro navrhol,
aby sa zasadnutí zúčastňovali aj riaditeľka ZŠ
a MŠ. Poslanec Tomko navrhol, aby sa stretnutí zúčastňovala aj vedúca školskej jedálne.
Za občanov vystúpila aj p. Sopková, ktorá navrhovala zmeniť územný plán ohľadom ,,spaľovne“. Starosta predložil poslancom aj žiadosť
p. Marcinčinovej bytom Prešov, Novomeského 2
o vysporiadanie pozemku, na ktorom sa nachádza miestny cintorín. Ďalej bola prejednávaná
sťažnosť p. Makuchovej, že na susednom pozemku (po nebohom p. Vavrekovi) na ul. Okružnej sa nachádzajú ovce, pozemok je zarastený
burinou a náletovými drevinami. Poslanci Kolesár a Ing. Orlovský pôjdu preveriť situáciu. Poslanec Jurek navrhol jednanie s Grécko-katolíckym biskupským úradom ohľadne budovy MŠ.
Ďalej informoval o rekonštrukcii ,,starých šatní“, ktorú je potrebné ešte dokončiť.Poďakoval
za pomoc pri organizovaní hasičsje súťaže a navrhol udeliť p. Regine Sokolovej poďakovanie
za 55 rokov aktívnej činnosti v spoločenských
organizáciách obcí. Starosta ešte informoval
o odpovedí Hydromeliorácií, š.p. Bratislava na
našu opätovnú žiadosť o vyčistenie melioračného kanála na ul. Májovej – žiadosť evidujú a je zaradený na údržbu. V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

7. Verejné zasadnutie OZ – 29.7.2019

OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce Mgr. Peter Tomko. Starosta informoval
poslancov o možnosti prijatia preklenovacieho
úveru na vysporiadanie pohľadávky voči firme MERATEs.r.o. vo výške 332 194,11eur. OZ
udelilo súhlas s realizáciou investičných akcií:
Obnova Obecného úradu Drienov – zníženie
energetickej náročnosti budovy vo výške 332
194,11eur. Na návrh poslanca Golodžeja poslanci hlasovali o návrhu uznesenia ohľadom

havarijného stavu cesty na úseku cesty z ul. Žižkovej smerom na ul. Májovú. Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

8. Verejné zasadnutie OZ – 28.8.2019

Starosta privítal poslancov a prítomných
občanov. Pred zasadnutím sa poslanci zúčastnili slávnostného aktu kladenia venca k pomníku
padlým v 1. a 2. svetovej vojne. Starosta informoval prítomných o plnení uznesení. Zatiaľ
nesplnené uznesenie bolo ohľadom udelenia
ďakovného listu p. Sokolovej, ale pracuje sa
na jeho príprave, a tiež uznesenie o rekonštrukcii chodníka na ul. Žižkovej. Poslanci sa po
diskusii dohodli, že súhlasia s rekonštrukciou
a odsúhlasili čerpanie rezervného fondu vo výške
40 000,- eur na uvedenú opravu. Následne bolo
udelené slovo PharmDr. Šimanskej z lekárne TaJ
v Prešove, ktorá predložila návrh na výstavbu lekárne. Žiadateľka súhlasila s posunutím stavby
podľa návrhu poslancov a následným vyhotovením geometrického plánu. Poslanci obdržali návrh rozpočtového opatrenia, ktorý vypracovala
Mgr. Golodžejová a zároveň odpovedala poslancom na ich pripomienky. OZ následne schválilo
úpravu rozpočtu podľa návrhu rozpočtového
opatrenia. Starosta obce informoval prítomných
o odpovediach na listy spoločnostiam T-COM
a Orange o plánovaní výstavby optickej siete

v obci Drienov. Uvedené spoločnosti uviedli,
že neplánujú výstavbu siete v obci, tak poslanci súhlasili s výstavbou optickej siete spoločnosťou M.S.Profi Internet s.r.o.. Ďalej dostali
slovo občania, kde vystúpil p. Semančík, ktorý
sa informoval o dokončení výstavby priekopy
na ul. Okružnej. Starosta informoval, že časť
komunikácie je vo vlastníctve p. Vargu a preto
je problém s dokončením. Bola prednesená žiadosť o finančnú výpomoc pre občanov (p. Balog
a p. Kačkošová). Uvedené žiadosti prehodnotí sociálna komisia. Poslanec Ing. Petro vytkol
starostovi nízku kapacitu MŠ a poslanec Vaľko
navrhol vykonať statický posudok, či je možné
realizovať rekonštrukciu budovy. Ako posledný
vystúpil p. Stanislav Jurek, ktorý vyjadril nespokojnosť s tým, že DHZ Drienov vystupuje
ako spoluorganizátor akcie ,,Vatra 2019“. Na to
reagovala Mgr. Tomčová – predsedníčka kultúrnej komisie, ktorá uviedla, že akcia je spoločnou
akciu celej obce a nakoľko chlapci pod vedením
p. Mitríka stavali vatru dovolila si ich uviesť ako
spoluorganizátorov. Následne sa ospravedlnila
p. Jurekovi a oznámila, že v budúcnosti nebude
DHZ uvádzaný ako spoluorganizátor a považuje
túto vec za uzavretú. Poslankyňa Mgr. Tomčová uviedla, že na ul, Jarkovej (pri RD p. Pišteja)
je zlá viditeľnosť, a bolo by potrebné umiestniť
tam zrkadlo. V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

...Z galérie ZŠ Drienov

ŠKôlkari sa hlásia
o slovo!
Aj život v našej materskej škole neustále plynie a my
sme sa opäť niečo nové naučili.
Od začiatku školského roka uplynulo pár mesiacov
a my sme už stihli zopár vystúpenía spoločných akcií.

Šarkaniáda:
Symbolom jesene je pre deti samozrejme šarkan, ktorý musí nielen zaujímavo vyzerať, ale musí aj vynikajúco
letieť. My sme to s deťmi skúšali na
miestnom futbalovom ihrisku. Počasie
bolo krásne, slniečko svietilo, vetrík
príjemne pofukoval. Všetky deti sa
vyšantili so svojím šarkanom, ktorí
boli rôznych tvarov a farieb. Najväčšou
radosťou pre deti bol moment, keď
šarkany vo vetre ožili.
V rámci besedy s bezpečnostnými zložkami nás postupne navštívili hasiči,
policajti, záchranári. Deti si mohli posedieť v policajnom či hasičskom aute,
oboznámiť sa s pravidlami bezpečného
pohybu po ceste. Súčasťou bola aj beseda ohľadom správania sa k domácim
zvieratám – psíkom.

Mesiac október je tradičným mesiacom „ Úcty
k starším“. Aj tento rok sme si my škôlkari pripravili pre
našich starkých kultúrne vystúpenie všetkých troch tried a k tomu maličký darček – vrecúško čaju s vlastnoručne vyrobeným hrnčekom. Na podujatí ako špeciálny
hosť vystúpila Hanka Servická s hudobným doprovodom. Súčasťou vydarenej akcie bolo aj ochutnávka
tradičných jedál, ktoré boli pripravené za pomoci pána
starostu, učiteliek materskej školy a rodičov detí.

V našej materskej škole je aj tanečný krúžok, ktorý vedie
p. učiteľka Veronika Valancová. Deti sa tu oboznamujú s
tradičnou ľudovou kultúrou nášho regiónu, ktoré potom
prezentujú na rôznych vystúpeniach. Deti svoje umenie
a potenciál previedli aj na tohtoročných vianočných trhoch.

Neodmysliteľnou súčasťou bola
aj návšteva sv. Mikuláša v našej materskej škole. Sv. Mikuláš
obdaril deti balíčkami so sladkosťami.
Radosť detí bola nielen z prítomnosti sv. Mikuláša, ale aj z
prvej tohtoročnej guľovačky.
A na záver  roka všetkým našim čitateľom deti našej materskej školy a kolektív materskej školy
pripája vinš:
Hromadu darčekov čo srdce pohladia,
rodinu a priateľov čo nikdy nezradia,
k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
nádherné Vianoce a šťastný Nový rok!

SNP a Vatra 2019
Tento rok sme si pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania. Slovenské národné povstanie   bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami,
nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s JozefomTisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská Bystrica.
Okolo 15. hodiny poobede 29. augusta 1944 dostalo povstalecké velenie v Banskej Bystrici prvé správy
o vstupe nemeckých vojsk na Slovensko a začalo organizovať otvorený odboj, čím sa vlastne začalo povstanie.
Povstanie začalo na rozkaz Jána Goliana 29. augusta 1944 o 20:00 po odznení dohodnutého hesla („Začnite s vysťahovaním“). Na druhý deň bol rozkaz potvrdený písomne. Do Banskej Bystrice, ktorú už v tej dobe kontrolovali povstalci, vošli jednotky 1. partizánskej brigády J.V.Stalina,
ktorej velil kpt. A. Jegorov. Partizáni aj tu vyhlásili obnovenie Československej republiky. Začal vysielať Slobodný vysielač. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar 1945.
A čo partizáni v Drienove?
„Prichádzajú správy o partizánoch, že sú ukrytí v lesoch. Niekto už videl v noci partizánov aj v
obci a to v noci. V skutočnosti chodili do dediny cudzí ľudia do krčmy a súkromných domov, ale nik
nevedel o tom, že sú to snáď partizáni.Prvých ozbrojenýchpartizánov videli občania prechádzať cez
obec zrána dňa 2. septembra 1944. Šli na motorových vozidlách. S nimi šlo 8 tankov. Šli smerom na
Kysak, Obišovce, kde bola zrážka s Nemcami, keďže v obci bolo zreteľne počuť výstrely nielen ťažkých zbrani, ale aj automatov. Niekoľko výstrelov padlo aj do záhrad občanov. 4. septembra 1944, vracali sa z boja partizáni cez našu obce. Ušli do hôr. Od toho času častejšie navštívili obec. Pravda, len
za súmraku. Vyprosili si voľajaký proviant, ktorý im občania s radosťou dávali. Pri tom im podávali  
aj potrebné správy. 10 októbra 1944 nad ránom, ukradomky sa sťahovali partizáni z hôr. Šli k západu.
Keďže boli v dedine Nemci, šli len po okrajoch obce a troch z nich Nemci zradou niekoľkých občanov chytili na panských povaloch. Chytených partizánov odviedli do Prešova. O ich osude sa nič nevie.“

Stalo sa už tradíciou, že si SNP každoročne pripomíname zapálením vatry. Tento rok
sme sa stretli 31. augusta na miestnom futbalovom
ihrisku. Akcia začala programom pre najmenších.
Svoju odvahu si deti mohli dokázať jazdou na koníkoch, poskákať na nafukovacom hrade. Kto sa
chcel zmeniť na zvieratko, nejakého komiksového
hrdinu alebo dievčatká na lesné víly, naši kreatívni
maliari na tvár , im to splnili.Najmenší si mohli
zasúťažiť a zatancovať so Šašulienou. A kto bol
smädný alebo hladný, pochutnal si na cukrovej
vate, palacinke, kofole  a inej sladkej dobrote. Dospeláci si mohli pochutnať na pive, ktoré zahasilo
smäd po pečenej klobáske, guláši alebo hamburgeri.
Prešovský klub vojenskej histórie Dukla
k nám zavítal, aby nám jeho členovia predviedli
rekonštrukciubojov z obdobia 2. svetovej vojny.
Rekonštrukcie sa zúčastnili bojovníci z viacerých
klubov, spomeniem KVH Karpaty Snina, KVH
Krasnogvardejci, poľských bojovníkov z klubu
Projekt Historyczny Marusia a KVH Bardejov a
ďalších bojovníkov, ktorí pomohli k dobrému chodu
tejto ukážky. Počas ukážky ste sa mohli započúvať
do odborného výkladu , ako boje prebiehali, čo im
predchádzalo. Dozvedeli sme sa, čo to z histórie z 2.
svetovej vojny a o taktike samotného boja.
Slávnostnému zapáleniu vatry predchádzalo vystúpenie našej folklórnej skupiny Drienka. Podujatie nám spestril DJ Stenlly so skupinou Štift a hosťami programu
bola prešovská hudobná skupina Komajota.

Z KLUBU DôChODCOV...
Dochodcove na viľece
„A či v žime a či v ľecedochodcove na viľece“.
Áno tak spievajú dôchodcovia v autobuse smerom
na výlet. Jedným z najčastejších výletov je výlet
za teplou vodou na kúpalisko v Sárospatak, kde
si majú možnosť vyhriať svoje telo a najmä kĺby.
Ďalším výletom za vodou bola návšteva Domaše.
Keďže nebol dobrý čas na kúpanie tak sme si to
vynahradili peknou plavbou na lodi „BOHEMIA“
okolo brehu celej Domaše. Aj kultúrno – nákupný  
výlet do poľského Krosna. Stál za to najmä po finančnej stránke, keďže sa tam dajú nakúpiť pekné
vecí pred dušičkami, ale aj iného tovaru, keďže sú
cenovo výhodnejšie ako naše ceny. Výlet do soľno
- banského múzea v Solivare za technikou ťažby a
spracovania soli bol zaujímavý najmä preto, že je
už iba minulosťou, kde bolo veľa ľudí zamestnaných a budovy chátrajú. Po prehliadke múzea sme
odišli do rekreačnej oblasti Sigord, kde sme si  po
spoločnom obede oddýchli a potom aj zaspievali.
Výlet do nášho lesa k chate trampistov je čarovný, pretože pri varení gulášu a opekaní v prírode
je to čarovné, ako pre dušu tak aj pre telo človeka. Aj na domácej pôde, to je v našom klube sa
vždy niečo deje. Posedenie pri sviatku MDŽ, kedy
nám prídu naše ratolesti z materskej školy zarecitovať , a zaspievať má svoje čaro pre dušu. V
máji je sviatok deň matiek, ktorým si uctíme naše
matky. V októbri si žiaci našej školy nezabudli pozvať z príležitosti úcty k starším na posedenie, ale
aj na hry, či už športové alebo spoločenské. Je to
veľmi pekný počin zo školy.

Z príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov bude
tradičné pečenie medovníčkov spolu so žiakmi našich škôl a výzdoba nášho klubu. Stromček už svieti.
Pekná je výzdoba pred klubom. Snehuliak s metlou
o to, aby bolo všetko , ako má byť. Nedarí sa mu
lebo nejaký dobrodinec nedal pokoj škriatkovi. Do
konca adventu musí dávať pozor na krásne vyzdobený adventný veniec pretože sľúbili, že bude krajší, ako minuloročný. Vďaka hlavne naším členkám
za ich motiváciu s chuť k práci. Je na posúdenie aj
našich občanov, či treba v tom pokračovať lebo v
okolitých obciach nezaháľajú .
My dôchodcovia prajeme príjemné prežitie
Vianoc aj Nového roku hlavne deťom , vnukom
,ale aj všetkým Drienovčanom. Bohatého Ježiška a
šťastný Nový rok !
Milan Bardák
predseda klubu dôchodcov

VIANOČNÉ TRHY
2019

Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora. My sme síce sane do dvora nedávali, no 30. novembra 2019 sa na parkovisku pri COOP Jednote v Drienove konali v poradí už piate drienovské vianočné trhy.
K čarovnému času adventu patrí aj stretnutie s priateľmi pri varenom vínku či punči, ochutnávanie opekanej klobásky, mačanky a ďalších dobrôt, alebo
spoločné spievanie vianočných kolied. To je tá pravá atmosféra vianočných trhov.
Parkovisko sa začalo už pred 15:00 hodinou zapĺňať nielen divákmi, ale aj
predávajúcimi. Už sa stalo tradíciou , že trhy nám svojím programom spestrujú deti
zo základnej školy, materskej školy a žiaci ZUŠ, ktorý s nimi trpezlivo nacvičovali pani
učiteľky. Vystúpila aj tvorivá hudobná skupina Poetica Musica , ktorá spája mladých
talentovaných ľudí s cieľom vytvárať, ponúkať a prezentovať umelecké programy
na rôzne spoločenské a duchovné témy a v nich poetickou a hudobnou formou sprostredkovávať hodnoty, príbehy, postrehy zo života. Ponuka stánkov na pochutiny bola
veľmi bohatá. Po dostatočnom nasýtení žalúdkov sme si mohli zakúpiť milé výrobky
od našich šikovných detí zo ZUŠ , ZŠ a ďalších zručných predajcov. Tým návštevníkom
,ktorí nepohrdli prevareným vínkom , punčom či teplým guľášom, zima veru nebola.
Všetkým , ktorí nestihli malé, ale milé vianočné trhy odkazujeme: O rok dovidenia!

MIKULÁŠ

Mikuláš,
našimi
najmenšími očakávaný deň, na ktorý sa vždy
dôkladne pripravia. Očistiť čižmičky,
dať do okienka a čakať, kým priletí
štedrý deduško so sobikmi na saniach
a pripraví im sladučké prekvapenie.
V tejto krásnej tradícii pokračujeme aj
my z našej obce. Nie len pre naše detičky, ale pre všetkých ľudí sme pripravili sladké prekvapenie. Mikuláš, anjel
a čert rozveseľovali ľudí po celej obci.
V koši plnom cukríkov sme
vyčarovali úsmev na tvári nejednému
z nás. Od rána sme začali s touto krásnou myšlienkou, prešli sme celú obec,
navštívili detičky v materskej škôlke
a tento dlhý deň sme ukončili pri obecnej knižnici, kde na deti čakali balíčky
plné sladkosti. Hoci bolo mrazivo, ale
v našich srdciach nás hrial pocit lásky
k tejto práci, pretože vyčarovať úsmev
na tvári človeku je ten najkrajší zážitok.
Verím, že tieto zvyky budú pokračovať.

L.K.

FARMAGEDDON
Po mrazivom Mikulášovi, ktorý deti obdaroval sladkosťami, sme našim deťom pripravili spoločnú
akciu, kde sme sa opäť mohli stretnúť pokope všetci tí,
ktorí sú fanúšikovia zábavy a dobrej nálady. Cinemax
Prešov bolo to miesto, kde nás čakalo premietanie filmu
bláznivo veselej ovečky Shaun vo filme Farmageddon.
Predstavenie bolo naplánované na nedeľňajšie popoludnie, kde sme sa všetci stretli pri na jednom mieste a spoločne vyrazili za zábavou. Autobus bol plný veselých a
nedočkavých detských tváričiek, ktoré sa s veľkým džavotom prekrikovali jeden cez druhého. Konečne sme
dorazili a boli sme pred sálou. Deti s nadšením vyberali
drobné, aby si mimoriadny zážitok obohatili pukancami
a sladkým nápojom. To čakanie na zábavné dobrodružstvo bolo pre malých nedočkavcov nekonečné. Pohľad
na podupkávajúce deti stál za to. Za odmenu dostalo
každé dieťa pri vstupe do sály zubnú kefku, ktorú počas
návštevy toaliet chcelo nejedno dieťa okamžite použiť.
Hoci tí najmladší vydržali s otvorenými ústočkami, v tmavej a možno desivo vyzerajúcej miestnosti premietanie reklám bez mihnutia, film bol už
na vedľajšom mieste. Výlety von a dnu boli ďaleko zaujímavejšie ako samotný film. Pre tých starších bolo
predstavenie zábavné, čo bolo počuť po celom priestore.
Toto nedeľné predstavenie bolo pre dospelých
štafeta, kde sme sa striedali a rušili predstavenie iným,
kvôli dopitej vodičke alebo, naopak, kvôli vode, ktorá mala za následok tieto výjazdy z kina von a behom
opäť dnu. Myslím, že napriek tomu, nikto z nás by takéto spoločné akcie nemenil. Pretože, keď sa stretne
partia veselých a úprimných detí, tam vie každý unavený človek nabrať toľko pozitívnej energie, kde nikde.
Pretože naše deti nám vedia svojimi očkami, v ktorých
svieti iskrička takto s veľkým nadšením poďakovať.
Verím, že ďalšia akcia nenechá na seba dlho čakať.

L.K.

Cena Andreja Chudobu a rozhovor s
Kristínkou Bujňákovou
CENA ANDREJA CHUDOBU je celoštátna literárna súťaž určená žiakom základných a stredných škôl i dospelým – začiatočníkom v literárnej
tvorbe.
Celoslovenská autorská literárna súťaž „Cena
Andreja Chudobu“ je jednokolová súťaž, ktorej
cieľom je prispieť k vyhľadávaniu talentovaných
a nadaných žiakov základných a stredných škôl
i dospelých začínajúcich autorov bez obmedzenia
veku. Zároveň začínajúcim autorom vytvoriť
podmienky pre rozvoj vlastnej tvorby v podobe
poézie a všetkých prozaických žánrov, umožniť im
prezentovať sa s vlastnou tvorbou a tým podporiť
ich rozvoj.
Nielen ZŠ Drienov, ale aj našu obec reprezentovala v literárnej súťaži Kristína Bujňáková.

Ktorý spisovateľ/ka je tvojím vzorom?
No... mojím vzorom je Gabriela Futová,
pretože sa mi páči, ako píše o škole, alebo o rodine
a moja tvorba je po obsahovej stránke niekde med-

S kým si si bola prevziať cenu Andreja Chudobu
v Pukanci?
Bola som s mamkou. Bolo to lepšie, ako
keby so mnou mala ísť niektorá z pani učiteliek,
pretože to bola diaľka.

Chystáš nejakú ďalšiu knihu?
Aj nepriek tomu, že mám málo voľného
času, píšem stále. Chcela by som hlavne nejako
zverejniť príbeh, ktorý som písala počas prázdnin.

zi tým.
Aké žánre píšeš?
Píšem prevažne poviedku a už dlhší čas sa
chystám napísať román, no na to je potrebný čas,
ktorý vzhľadom na školu veľmi nemám.
Čo ťa inšpiruje?
Ani nie čo, ale kto. Inšpirujú ma hlavne
moji učitelia a učiteľky – práve preto bol môj text,
ktorý bol zapojený do súťaže venovaný práve im.
No asi najviac ma inšpiruje môj učiteľ hudobnej
náukyna umeleckej škole.

Je to tvoja prvá cena?
Čo sa týka literatúry, tak áno.
Čo Ťa viedlo k písaniu?
Tak toto je otázka na dlhšie premýšľanie...
Príbehy píšem už od mojich ôsmich rokov a dodnes si pamätám, ako vznikla moja prvá ,,kniha‘‘.
Volala sa ,,Záhada tajomnej masky‘‘ a nápad na ňu
prišiel pri hre. V tom čase som chodila na výtvarnú
(nie že by som teraz nechodila) a raz sme tam vyrábali masky, na ktoré sme si mohli namaľovať hocičo, čo sme chceli. Keď som si môj výtvor priniesla domov, veľmi rada som sa hrala, že má čarovnú
moc. A práve pri jednej takejto hre som vzala pero
a zošit a začala som písať môj úplne prvý príbeh
s vlastnými ilustráciami. Ale začínam odbáčať od
témy... K písaniu ma viedlo hlavne to, že som mohla dať všetko to, čo som si perdstavovala na papier.
Keď budeš dospelá , chceš byť spisovateľkou?
Tak určite by som chcela byť učiteľkou a
popri tom sa chystám písať.

Kristínka Bujňáková

Najradšej by som bola, ak by to bola už reálna
kniha, ktorá by sa predávala v kníhkupectvách.
Okrem toho mám práve jednu prácu rozpísanú,
tak ešte uvidím, koľkokrát si poviem: ,,To je zlé!‘‘,
zmažem ju a začnem písať odznova.
V obecnom časopise Krík Ti už vyšli dve poviedky
Zlaté pierko a Smart Watch. Chystáš ešte našim
detským čitateľom nejaké prekvapenie?
To ešte uvidím podľa toho, či bude mať
niekto záujem čítať moje príbehy. No podľa toho,

ako poznám deti z našej školy sa odvážim povedať,
že časopisoví čitatelia ešte stále sú a je len otázkou
času, kedy si všimnem niekoho zaujímavého a napíšem o ňom príbeh.
Kika ďakujem za rozhovor. A prajeme veľa úspechov .

Diplom: Cena Adreja Chudobu
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Ja som malý snehuliačik, slnko spraví zo mňa fliačik...
Deti vyšli na zasnežený dvor a začali stavať snehuliakov. Každý chcel postaviť jedného. Ak sa
chcete dozvedieť, či si všetky deti postavili snehuliaka, pospájajte ich čiarou. Koľko je chlapcov a koľko dievčat? Koho je viac? Dvom deťom sa podarilo postaviť úplne rovnakých
snehuliakov. Nájdeš ich?

Vyrieš osemsmerovku!

Zdoj: internet

SmartWatch
„Super!“ povedala učiteľka, keď sa Lilly upokojila.  „
Posielam vám masky.“
„Čože?“ opýtala sa prekvapene Lilly a pozrela
na triednu, ktorá zmizla. Ale oblak tam ostal a teraz sa
v ňom vznášala zelená škraboška. Lilly váhavo natiahla ruku a ponorila ju do jemnej hmly.
Učka taká zahmlená nebola. Pomyslela si Lilly.
Opatrne sa dotkla  masky, ktorá sa roztočila. Jemne ju
chytila do ruky a vytiahla z objatia hmly.
„Super!“ zašepkala Lilly, keď si ju nasadila.
„Už chýba len lietanie. Žeby s tým malo niečo toto?“
dodala so smiechom a pozrela na snowbord.
Hneď, ako Lilly pomyslela na lietanie zo
snowbordu sa vykľula lietajúca doska. Vzniesla sa ,
a potom sa vznášal tesne nad zemou, pri Lillyných
nohách. Opatrne naň položila nohu. Síce už stála, na
skateboarde lietajúca doska, pre ňu bola nová.
„Hore“ povedala si Liily v duchu a odrazu sa
ocitla tesne pod stropom. Mala z toho úžasný pocit.
„Toto... je ...super!“ ozývalo sa zvonku Laura vletela
do vnútra. Nemala lietajúce dosky, ale Jet – pack.
„Čo tu robíš, Lila? Poď s tým von!“ povedala
Laura svojej sestre a stratila sa vo dverách na balkónoch.
Lilly za ňou vyletela rýchlosťou blesku a hneď
ako opustila chatu, vyletela (alebo sa o to aspoň snažila) najvyššie ako mohla. Čo čert nechcel , doplachtila
tam aj Lucia so svojimi krídlami, ktoré mala pripevne-

né na chrbte. Vyzerala ako víla ( teda... maska víly),
bola na karnevale v prvom ročníku. Lucia vrazila do
svojej sestry, ktorá sa pošmykla a strmhlav sa rútila
smerom dolu k zemi.
Lilly sa zhrozene dívala na spolužiačku Moniku , ktorá sa akoby naschvál postavila priamo pod
ňu. Lilly sa podarilo otočiť a teraz sa dívala na Luciu,
ktorá asi vysvetľovala Laure, čo sa deje. Nakoniec sa
pozrela dole pohľad sa jej stretol s Monikinou zhrozenou tvárou. Ale iba pár sekúnd. Medzi Lilline nohy
a Monikin pohľad sa postavil čierny predmet. Plochý.
Lillina lietajúca doska! Lilly si na ňu sadla a vyviezla sa
až hore na balkón.
„Llila, si v poriadku?“ opýtala sa Lucia. „Prepáč mi to.“ „ To je v poriadku. Hlavná vec, že žijem
nie?“ dodala so smiechom Lilly. Lilly sa z pádu spamätala  dosť rýchlo a teraz si už spokojne kráčala po
chodníku so svojimi sestrami vychutnávala si nanuk.
„To čo ste tej chudinke spôsobili?“ zašepkala
so smiechom Laura svojím sestrám, keď si všimla
Moniku sediacu na lavičke.
„Ja nič. To ona mi tam vbehla. Len dúfam , že
ma nepoznala.“ Dodala Lilly. S triednou sa dohodli, že
o svojej dôležitej úlohe nikomu nepovedia.
Pokračovanie nabudúce.
Kika

uverejnenie inzercie a odkazov pre vás
na: redakciadrienov@gmail.com

Zbierka vecí pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. ĎAKUJEME!
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