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Bavíme sa s občasníkom

S čistým štítom do zálohy...

Ešte v minulom storočí bežné heslo, týkajúce
sa ľudí, ktorí naplnili svoje povinnosti a poslanie
v spoločnosti a za potlesku (a možno aj tichej
závisti) spolupracovníkov odchádzali do
dôchodku. Kým sa ale dostanem ku skutočnej
osobe, ktorej sa toto hesielko týka aj
v dnešných demokratických dobách, dovolím si
ešte pár poznámok na záver roka v poslednom
tohtoročnom občasníku.
Vyšli sme o niečo skôr, aby sme Vám ponúkli
informácie u ľuďoch, od ktorých kvality bude
v nasledujúcich
štyroch
rokoch
závisieť
napredovanie našej dediny. Doterajšie vedenie
obce pomaly končí, hodnotí, bilancuje
a rozmýšľa
o novom
rozpočte
a ďalších
plánoch, ktoré predá novému vedeniu.
V trezore nebehajú myši, obec získala
nehnuteľnosti aj hnuteľnosti, ľudia sa trošku za
uplynulé dve volebné obdobia zblížili pri
kultúrnych akciách, deti si užili množstvo
zábavy pri detských akciách, cudzí ľudia boli
prekvapení vzhľadom dediny a nešetrili chválou
nad zmeneným výzorom a mohol by som
pokračovať ďalšími postrehmi. Ale netreba,
stačí otvoriť oči a uši a porovnávať. Toto

dokázali nejakí fušeri a amatéri vo vedení???
Samozrejme, že sa nájdu veci, ktoré by boli pre
niekoho prednejšie, ale obecná kasa nepustí.
A rozumný gazda vie tiež, čo si môže
v gazdovstve
dovoliť,
aby
nepriviedol
hospodárstvo na psí tridsiatok. Poslanci sa
nedelili na bielych alebo čiernych, tých
v správnej alebo nesprávnej strane, na správne
(nesprávne) veriacich alebo neveriacich,
z horného alebo dolného konca, ale vytvorili
skutočne ladiaci orchester pod taktovkou
zapáleného zbormajstra. Vy teraz máte
možnosť rozhodnúť o zložení nového orchestra
a (žiaľ) aj o inom - novom dirigentovi. Ja sa len
pýtam: „Zverili by ste ďalšiu rekonštrukciu
svojho domu nejakým neodborníkom a fušerom
len preto, že sú biely alebo čierny, že sú
v správnej alebo nesprávnej strane, že sú
správne príbuzní alebo nepríbuzní, majú
správne vyznanie alebo nie ...a mohol by som
vymenovávať ďalšie vlastnosti ...!?“ NIE !
Zistili by ste si o vybranej firme referencie, o jej
mene a kvalite prác na predchádzajúcich
pracoviskách. Vy máte teraz možnosť prísť
a rozhodnúť, kto a ako bude pokračovať
v načatom
diele.
A nechajte
si
mená
kandidátov prejsť hlavou, poraďte sa a pýtajte
zainteresovaných, ako vážne to myslia
s ďalším rozvojom obce. Za starostu obce
kandidujú dvaja rozumní ľudia, rodáci obce,
ktorí už roky žijú problémami obce.
A kandidátov na poslancov je dokonca
päťnásobne viac, ako sa ich vmestí do
poslaneckých lavíc. Tam už bude Vaše
rozhodovanie náročnejšie. Prajeme si šťastnú
ruku pri zaškrtávaní deviatich mien.
Ešte ma poprosila vedúca najväčšej predajne
v obci, aby som Vás informoval o „nákupných
aktivitách“
občanov,
slušne
oblečených

a inteligentne vyzerajúcich, ktorí asi nečítali
pred prázdninový príhovor o „nákupných
aktivitách „ našich detičiek. Tie sa už polepšili,
ale na ich miesto teraz nastupujú dospeláci!!!
Platy našich predavačiek nie sú také, aby
pravidelne platili zo svojho pri inventúrach za
odcudzený tovar. Buďte ohľaduplní prosím
a odolajte pokušeniu. Čo keď sa na Vás zhora
niekto díva a potom Vám to spočíta – napr.20
dkg zatajenej šunky ...5 dní v kotle pri teplote
72 stupňov...a podobne. Myslite nato!
NEROBTE SI HANBU! ...Alebo to dnes už
hanba nie je??? Napíšte nám do Občasníka
a najlepšie príspevky zverejníme.
A na záver pár teplých slov. Vážený pán
dirigent, zbormajster a hlavne pretvoriteľ. Som
nesmierne šťastný, že som mohol pracovať
a spolupracovať
so
skvelým
človekom,
obetavým,
rozumným,
rozhľadeným
a naladeným na rovnakú pracovnú strunu.
Nevybraté dovolenky si už nestihneš do konca
roka vybrať. Tak ti treba! Mal si byť menej
obetavým pre obec a viac sa venovať rodine.
Teraz by Ti určite dovolili kandidovať znova, aj
keď si už dosiahol ten správny vek na
kolchozníčenie. Verím, že sa do parlamentu
dostaneš ako poslanec a pomaličky budeš
odbrzďovať (pracovné nasadenie) a predávať
ďalšie nápady pre kvalitu života v obci Drienov.
Odchádzaš so skutočne čistým štítom a môžeš
smelo pozerať štyrom pätinám občanov do očí
(zbytku si nevyhovel aj pri najlepšej vôli, ale na
slovenské pomery je to aj tak slušné číslo) za
odovzdanú robotu. Budeš chýbať.
V mene redakcie občasníka prajem len dobré
a pekné dni a veľké ĎAKUJEME.
P.S. To sľúbené lietadlo som vzhľadom na
Tvoje kvality už dávno oželel.
Šéfredaktor

Pán starosta, na slovíčko!
V decembri končíte druhé volebné obdobie. Ešte raz by sme Vás chceli nedokázali ponúknuť rozumné riešenie a hodnotili na ulici, v obchodoch,
poprosiť o odpovede na naše otázky.
pred krčmami, pred kostolom...
Jedna z posledných „zaručených“ (a zrejme predvolebných) informácií je
1. Obzrite sa a popíšte, čo vám dalo osem rokov v tejto náročnej to, že obec platí neskutočne vysoké nájomné za škôlku. Pravda je taká,
že ročné nájomné je 60 000 Sk (pre gréckokatolícku farnosť) a bolo
a nevďačnej funkcii.
Aj keď som predtým pracoval v dvoch veľkých podnikoch 30 rokov na zmluvne dohodnuté na dobu neurčitú ešte Okresným úradom
investičnom oddelení, predsa len osem rokov starostovania bolo pre v Prešove, a tak to bolo presunuté zákonom na obec. Pre porovnanie
mňa najdôležitejších, najťažších, ale pracovne aj vo výsledkoch aj uvádzam, že nájomné za oveľa menšie priestory knižnice (pre
najlepších a najkrajších. Stretol som mnoho zaujímavých ľudí a spoznal rímskokatolícku farnosť) sa od 1. 1. 2006 zvýšilo z 11 300 Sk na 46 200
som, že hodnota človeka nezávisí od jeho veku, vzdelania, majetku, Sk zmluvou na dobu do 31. 12. 2007. Nájomné je v obidvoch prípadoch
národnosti a vierovyznania, ale od toho, čo sa niekedy nazýva bez plynu a elektriny. Stačilo prísť na obecný úrad a spýtať sa.
človečina, čomu sa nedá naučiť a s čím by sa mali ľudia rodiť Ďalej ma nepríjemne prekvapila ľahostajnosť „mlčiacej väčšiny“ v obci
a pestovať si to po celý život. Budem spomínať v dobrom na ľudí, ktorí a odovzdané čakanie na riešenie svojich ťažkostí niekým zhora. Myslím,
mi od začiatku nezištne pomáhali a verili, že chcem viesť obec nie pre že ani vandalizmus by nemusel dosahovať také rozmery, ak by
osobný zisk, ale spoločný úžitok a pozdvihnutie obce na úroveň, ktorá ľahostajnosť vo výchove vlastných detí nebola taká rozšírená
jej historicky patrí. Splnili sa mi niektoré sny a stratil som niektoré ilúzie. a zarážajúco veľká.
Veľa času a síl mi zaberali susedské spory, ktoré mohli byť riešené
vzájomnou dohodou alebo súdnou cestou.
2. Čo vás najviac sklamalo...
Jednoznačne to bolo nekompetentné, podozrievavé, predčasné Našlo by sa toho viac, ale nekazme si tento záverečný rozhovor.
a zlostné hodnotenie niektorých činností v obci ľuďmi, ktorí sami
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Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 55, Hospodárske plodiny,
zapísané r. 1935
V chotári pestovali kedysi lenču, bob,
hrach, proso, avšak prestali tieto
plodiny siať celkom. Dnes pestujú
ovšem už v malom, cukrovku a cigoriu,
ktorú odvážajú na stanicu Drienovská
Nová Ves, menujú ju „Tekeriš, alebo
Vintáre“ a odtiaľ potom vlakom do
trebišovského cukrovaru a cigoriu do
Franckovej
továrne
v Košiciach.
Z ostatných plodín pestujú pšenicu,
žito, jačmeň a málo ovsa, potom
zemiaky, kapustu, za ktoru po válke
dobre platili, ďalej kukuricu, fazuľu,
mak, repu krmnú zvanú „burgundu“,
sejú konope a ľan.
Obrabacie odvetvia
Asi pred 60-mi rokmi ľudia neobrábali
pozemky tak dôkladne na veľkostatku
racionalne ako dnes. Polovica roli
ležala úhorom. Gazda sa im nemohol
tak venovať, nebol poučený, však on
radšej bol povozníkom, alebo ako tomu
tu hovorili bol „furmanom“ od čoho sú
pomenované aj terajšie hradské –
furmanec. Vozili tovar, zbožie do

Poľska, Maďarska a keď sa opäť
z furmanky vrátili museli hneď na
panské. Pri furmankach bola pijatika
veľmi rozšírená. Gazda keď mal
voľného času sedel v krčme pri „šenku“.
Polia neboly tak úrodné ako dnes.
Pažic, Tistafenír, Rovne boly lesy
a lúky. Starí ľudia nepoznali žiadnych
strojov, mlátili zrno cez zimu a vo dvore
celý rok iba cepami. Nepoznali
čistiacích mlýnkov, zrno čistili od pleví
iba na vetru, viali ho vejačkou. Asi okolo
1868 začali statkári mlátiť strojom
poháňaným
konským
poťahom,
žentúrom, zrno čistili však tiež len
vejačkou. U gazdu začali mlátiť ručným
strojom okolo roku 1900. Veľkostatkári
mlátili už na parných strojoch. Asi
v roku 1908 už mlátili mláťačkou
pohaňanou
benzinovým
motorom.
V roku 1932 už mláťačky poháňal
elektromotor, u nás ho majú Štefan
Mižák a Jozef Fecko mäsiar má
elektromotor na výrobu udenárskych
výrobkov. Prvý železný pluh bol uživaný
na veľkostatku asi 1900. Predtým boly
a užívali len drevených pluhov. Dnes
statkár ore a mlati traktorom.

Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Boli sme celkom obyčajné dievčatká, malé školáčky. Sesternica Marinka mohla
mať tak 8 - 9 rokov, ja o dva menej. Platili sme doma za dobré a poslušné detičky
a až po mnohých rokoch sme sa rodičom priznali, že veru aj nám sa prihodila
takáto neprístojnosť:
U Marinkiných rodičov žil milý a nenápadný človek – Ďuri. Ani ujco, ani strik, len
Ďuri. Mal pre nás vždy láskavé oči a prívetivé slová. Mali sme ho rady. A keďže to
bol už starší človek, občas nás popýtal o drobnú službu a my sme mu rady
pomohli. Najčastejšie nás posielal do obchodu na dohan – TarasBuľbu
a papieriky a potom si, sediac vonku na drevenej lavičke, mozoľnatými rukami
šúľal cigaretky a pofajčieval. My sme ho chvíľku pozorovali a o ďalšiu sme si už
šli po svojom. Ale tie zaslinené dymiace cigaretky nás nenechali ľahostajnými.
Chceli sme odhaliť, čo to už len za dobrota to fajčenie môže byť, keď to dospelí
chlapi majú tak radi. Tak sme si raz, keď Ďuri nechal náš nákup pohodený na
lavičke, odsýpali z toho dohanu a odlúpili z jemných papierikov a poďho na pôjd,
aby nás nikto v našich výskumoch nerušil. Triasli sa nám nôžky od strachu zo
zakázaného, až nám pri výstupe po rebríku vo vrecku na zásterke štrngali
zápalky, čo sme potiahli z kuchyne, ale túžba po poznaní zvíťazila. Usadili sme
sa do sena, rozprestreli zásterky na kolenách a výroba cigariet sa začala. Už
neviem, na koľký pokus sa nám podarilo zošúľať a zlepiť čosi ako cigaretu, ale
muselo sa nám to podariť. Na túto etapu pokusu si vôbec nespomínam. Všetky
ostatné spomienky sa mi totiž vygumovali a zostala mi len spomienka na malý
ohník v sene a dym a samozrejme na paniku, ktorá nás chytila. Oheň neprepukol,
Marinka musela byť šikovná. Dokonca aj stopy sme po sebe zlikvidovali tak, že
nám na toto dobrodružstvo nikdy neprišli.
A tak až teraz, po štyroch a pol desiatkach rokov prosím o odpustenie dobrého
Ďuriho. Keby nebola Marinka taká šikovná a červený kohút by sa bol rozkikiríkal,
iste by ti boli dávali za vinu, že si na nás nedal pozor. Ale ty si nebol na vine, veď
kto si mohol o nás, dvoch neviniatkach, pomyslieť, že nevieme odolať fajčeniu.
Helena Vancová
Kovomat Drienov,
kpt. Nálepku 10,
082 04 Drienov
tel. 0908 084 383
www.kovomat.drienov.sk
Počítače, notebooky, komponenty do počítačov,
tlačiarne, spotrebný materiál do tlačiarní, komplet
počítačový sortiment za výborné ceny. Servis a
opravy počítačov za polovičné až tretinové ceny oproti iným firmám.
Zhotovenie a prevádzka internetových stránok. Realizácia menších sieti.
Ponúkame aj používané značkové počítače a príslušenstvo zo zahraničných
bánk za výborné ceny. Používaný počítač si môže dovoliť každý.
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Novonarodení Drienovčania
23. 09. Kristián Ladič
17. 10. Peter Ferko
22. 10. Patrik Kajovský
25. 10. Danka Kišidayová
27. 10. Jakub Kosiar
27. 10. Radovan Kosiar
27. 10. Daniel Sabol
08. 11. Tamara Bezegová
Vitajte medzi nami.

Pod Dvorom 2/A
Pod Dvorom 25
Osloboditeľov 58/A
Kvetná 45
Revolučná 8
Revolučná 8
Jarková 22
Májová 27

Navždy sme sa rozlúčili:
05. 10. Andrej Turóci, 86 ročný
24. 10. František Mroč, 76 ročný

Revolučná 19
Osloboditeľov 13

Sobáše:
30. 09. Bc. Jozef Kišiday
a Andrea Murajdová

Kvetná 45
Žižkova 19

14. 10.

Peter Gáll
a Anna Varhoľová

Jarková 30
Dúbrava 89

Bavíme sa s občasníkom
Leží muž na smrteľnej
posteli a pri ňom sedí
manželka. Muž hovorí:
- Bola si pri mne, keď som
bol chorý, bola si pri mne,
keď nám ukradli auto, bola si
pri mne aj keď nám do tla
zhorel dom, aj teraz si tu pri
mne... Tak si tak hovorím, či
mi ty, potvora, nenosíš
smolu?!
V rodine kynológa sa narodili
trojčatá. V pôrodnici ich
priniesli ukázať šťastnému
otcovi,
ten
ich
chvíľu
pozorne prezerá a potom
hovorí:
"Toho stredného nechajte."
Manžel zíva a manželka mu
hovorí: Keď už máš otvorené
ústa, nože zavolaj deti
z dvora!
Stretnú sa dvaja dedkovia a
jeden sa sťažuje:
– Človeče, ja mám strašné
problémy so spaním. Nie a
nie zaspať.

A druhý nato hovorí:
– To musíš robiť ako ja. Ja
počítam do troch a vždy
zaspím.
– Fakt len do troch?
– No niekedy aj do pol
štvrtej.
Stretnú sa dvaja.
- Vraj si sa nedávno oženil.
- Áno, pred troma mesiacmi.
- A čo, aká je tá tvoja žena,
pekná?
- Nuž vieš, to je vec vkusu.
Mne sa napríklad nepáči.
Muž v noci vstane, ide na
malú potrebu a hovorí:
- Vidíš, keď ty potrebuješ, ja
vždy vstanem.
Dvaja
kamaráti
sa
rozprávajú pri pive:
- Ja som si za tisíc dolárov
prenajal chlapíka, ktorý si
robí starosti za mňa.
- Hej? A kde na to zoberieš
peniaze?
- To je jeho problém!

Športovo-strelecký klub Drienov
Družstvá žiakov a žiačok našej základnej školy zabojovali
18.10.2006 v Obvodnom kole v streľbe ZŠ a OG zo
vzduchovej pušky – 20 rán a získali zaujímavé umiestnenia:
Družstvo chlapcov, v zložení Filip Krišš(169b.),Kristián
Očenaš(172b.) a Marek Tomko(170b.), za účasti 14-tich
družstiev, 2. miesto a družstvo dievčat, v zložení Veronika
Červenická(163b.), Veronika Fogarašová(163b.) a Anka
Kurucová(162b.), za účasti 10-tich družstiev, 3. miesto.
V Slovenskej streleckej lige v streľbe zo vzduchových
zbraní v kategórii VzPi 60 obsadil Ing. Jozef Mižák
nástrelom 555 b., 2. miesto a Imrich Varga nástrelom 547
b. v kategórii VzPu60, 3 miesto.
Imrich Varga

Redakcia Drienovského občasníka Vám praje šťastné Vianoce a tešíme sa na Vás v aj
novom roku 2007. Dočítania priatelia!
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Pán starosta, na slovíčko!
3. Čo vás najviac potešilo...
Našťastie toho bolo viac ako nepríjemných vecí. Ak si otvoríme na
internete adresu www.drienov.sk a prelistujete tam jednotlivé stránky,
môžete tam vojsť do niekoľkých mojich splnených snov. Prvým je malá
okružná križovatka, ktorá je v Drienove, ako v prvej dedine v kraji
skutočnosťou. Druhým splneným snom je prebudovaná (v minulosti už
takmer rozpadajúca sa) budova bývalého kina.
Máme jednu z najlepších škôl v okrese a výborne vybavenú materskú
školu.
Porovnajte vzhľad, majetok a meno obce teraz a pred ôsmimi rokmi.
Počuli ste, žeby za tento čas mala obec nejaké nesplatené faktúry, dlhy
alebo úvery? Spomeňte si, v akých podmienkach žili deti v materskej
škole v „starej fare“. Ako sa haldy odpadkov povaľovali pri cintoríne a po
obci, ako vyzeralo námestie, okolie klubu dôchodcov, cesty, cintorín, či
obec mala traktor s vlečkou, snehovú radlicu, fekálne vozidlo, kosačky,
náradie a ako sme snívali o začatí výstavby vodovodu.
Samozrejmosťou sú aj drobnosti pre potešenie: zvonkohra, novinový
stánok, osvetlenie kostolov, lávka cez Torysu do Ličartoviec. Od roku
2000 máme noviny – občasník a heraldicky platný erb obce a jej
symboly.
V spoločenskej oblasti sú to veľmi kvalitné a obľúbené Valentínske
plesy, koncoročné ohňostroje, behy obcou, futbalové turnaje, výstavy,
súťaže, majstrovstvá na rôznych úrovniach a iné akcie. Dobrí sú naši
šachisti, futbalisti, hasiči, strelci, holubári, chovatelia psov, modelári.
Činia sa dôchodcovia, únia žien, spevácka skupina atď.
Tak, toto všetko ma teší. Vďaka patrí fantastickým ľuďom
v poslaneckom zbore, komisiách ale aj občanom bez funkcií, ktorí
pracujú pre dobrý pocit z práce. Pomáhali aj naši rómski občania, ktorí
si organizujú svojské podujatia a ich ulica sa dá porovnávať s inými
ulicami v obci.

dolnej Torysy s centrálnou čističkou v Seniakovciach.
Dokončenie stavby šatne a tribúny na futbalovom ihrisku čaká tiež na
nového starostu.
Dobudovať všetky chodníky a cesty som tiež nestihol. Na dokončenie
spomínaných akcií (okrem akcií financovaných z EÚ) sú peniaze
z každoročného dobrého prebytkového hospodárenia s obecným
rozpočtom.

5. Čo teraz, resp. od januára 2007, keď odídete do „civilu“,
plánujete (pravda, ak nám to môžete porozprávať) robiť?
V komunálnych voľbách toho roku kandidujem na poslanca, aby som
nevyšiel z cviku. Ak budem zvolený a nový starosta bude mať záujem
o moje rady a skúsenosti, rád pomôžem. Záleží mi na tom, aby sa obec
ďalej rozvíjala, aby fungovali školy, aby sa ľudia opäť nedelili na takých
a onakých, aby klesol hrozný počet nezamestnaných a viac ľudí mohlo
pracovať aspoň na aktivačných prácach. Želal by som si, aby ľudia boli
smelší v podnikaní a nemuseli sme tak hundrať, že v obci nie je možné
kúpiť mäso alebo dať opraviť rozbité veci.
V „civile“ mi zostane viac času na rodinu a priateľov. Teším sa na život
starého otca s vnukmi, na prácu v záhrade a skleníku a na opravu
môjho aj rodičovského domu a častejšie návštevy mojich staručkých
rodičov. Čaká ma kopa neprečítaných kníh a odbornej literatúry. Rád by
som konečne s manželkou ísť na dlhšiu dôchodcovskú dovolenku
a nebudiť sa na nočné telefonáty, že vyliala Torysa, že sused susedovi
robí prieky, že sa sociálne neprispôsobivý občan túla niekde po dedine,
že treba niečo robiť s túlavým a zahodeným psíkom... Chcem už mať
konečne voľné soboty a nedele a vôbec, voľnejšie dýchať.
Pred tým ale chcem srdečne poďakovať tým, ktorí ma nahovorili
kandidovať na starostu, vám, ktorí ste ma volili, poslancom za obidve
obdobia, komisiám, správcovi cintorína, p. Sokolovi, pracovníkom
obecného úradu, jednoducho priateľom, ktorí pomohli obci aj mne.
4. Čo ste nestihli a bolo by dobré čím skôr urobiť?
Úplne nakoniec, ale nie v poslednom rade, ďakujem svojej rodine
Dokončiť vodovod, ktorého výstavba bola prerušená v roku 2005 hlavne a hlavne manželke za neustálu a neochvejnú podporu a vytvorenie
preto, že nebol záujem občanov na vybudovanej trase o odber vody. pokojného rodinného zázemia, nevyhnutného pre tento druh práce.
Pokračovanie bude podľa prísľubu vodárenskej spoločnosti v júni 2007. Váš, o chvíľu už bývalý, starosta Ján Štefaňák
Výstavba kanalizácie je projektovo riešená v projekte EÚ pre 8 obcí

Zo Základnej školy v Drienove
Projektový manažment
O úspešnom získaní grantu vo výške 100 000,Sk v rámci výzvy MDPaT SR sme už
informovali, v súvislosti s týmto projektom nás
čaká už záverečná analyzačná a hodnotiaca
fáza.
Kurzovú fázu projektu sme ukončili, účastníci
získali naše školské osvedčenia o úspešnom
absolvovaní
kurzu.
O pozitívnom
prijatí
a výsledkoch
kurzov
svedčia
hádam
i vyjadrenia niektorých absolventiek:
Som rada, že som sa do kurzu zapojila
a prenikla trochu do sveta počítačov.
Najviac som sa tešila na posielanie pošty cez
internet. Je to fakt zázrak doby.
Keby nie tohto kurzu, tak si k počítaču vôbec
nesadnem.
Aj my staršie ročníky chceme na sebe
pracovať.
Som s celým kurzom veľmi spokojná a som
rada, že som sa na to dala.
Názov
počítačového
kurzu
Digitálna
gramotnosť
šanca
na
úspech
a spokojnosť celkom vystihuje jeho podstatu
a význam pre jeho absolventov. Bez digitálnej
gramotnosti každý pracujúci človek nemá
šancu na úspech. A bez úspechu v práci nie je
ani spokojnosť.
Kurz digitálna gramotnosť bol výborný nápad.
Skutočne sa oboznamujeme s prácou na
počítači. Je to jedna z foriem relaxu, ktorú sme
my - ženy v domácnosti s radosťou uvítali.
Je tu perfektne a dúfam, že aj v budúcnosti
takýto kurz ešte zorganizujete.
V oblasti projektového manažmentu, ktorý je
v súčasnosti potenciálnym zdrojom finančných
prostriedkov, sme v rámci výzvy MŠ SR boli
úspešní i v ďalšom projekte.
Prijatý projekt Elektronizácia a revitalizácia

školskej
knižnice
ako
centra
rozvoja
čitateľských zručností a rozvoja kultúrnosti
osobnosti
žiaka
v
období
silnejúceho
mediálneho tlaku priniesol pre našu školu
získanie nového grantu vo výške 100 000,- Sk.
Na obsahovej realizácii projektu už pracujeme,
v jeho rámci pripravujeme a organizujeme
viaceré zaujímavé aktivity, ktorými zvyšujeme
kvalitu zmysluplného využívania voľného času
našich žiakov, výška grantu zároveň umožňuje
skvalitňovanie
i materiálno-technického
vybavenia školy. Celý projekt bude ukončený
do konca kalendárneho roka, prinesie však
i trvalý prínos tak v oblasti rozvoja dieťaťa, ako i
nových knižničných služieb či kvalitných
materiálnych podmienok.
Medzi uskutočnené projektové aktivity patrí
napr. výstava komiksov, knižné ilustrácie,
výstava „najkníh“, na ktorej sa ešte môžete
aktívne zúčastniť napr. tým, že poskytnete
pozoruhodné knižné publikácie, ktoré by sa
mohli uchádzať o titul najväčšia kniha,
najmenšia kniha, najstaršia kniha či naj...
kniha.
Medzi vydarené podujatia tohto projektu patrila
beseda o životnom štýle dnešných detí, ich
zvyklostiach,
záujmových
činnostiach
a názoroch na ponuku programov a literatúry
pre deti a mládež, ktorú sme pripravili pri
príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc v školskej knižnici našej základnej
školy. Predprípravou na toto podujatie bol
anonymný dotazník pre našich žiakov
a v diferencovanej podobe aj pre rodičov našich
detí, vytvorený so zámerom podporiť získanie
objektívnejšieho pohľadu na život detí a ich
záujmy. Naším cieľom nebolo hodnotiť, ale
porozumieť ich súčasným postojom a následne
vytvárať motivujúce stimuly na ich osobnostný

rast.
Naplánovali sme a pripravujeme aj iné
spoločensko-kultúrne aktivity: súťaž o najstarší
komiks,
najkrajšiu
ilustráciu ku knihe,
zobrazujúcu postavu, prostredie alebo literárny
konflikt, súťaž o najaktívnejšieho čitateľa
knižnice, literárno-hudobno-výtvarné pásmo kreslíme podľa pocitov z hudobného diela A.
Vivaldiho 4 ročné obdobia, čajovú besiedku
spojenú s počúvaním a s ilustrovaním motívov
rozhlasovej adaptácie slovenských rozprávok,
pásmo otázok a odpovedí Čítam a čítal som ja,
čítame spolu, besedu so žiakmi o vlastných
čitateľských zážitkoch a (ne)potrebe čítania
verzus opojenie z „reality show“.
O jednotlivých podujatiach, ktoré realizujeme
a budeme
realizovať
v rámci
projektu,
informujeme i na našich webových stránkach.
Mgr. B. Boboková, Mgr. P. Mirdalová

Angličtina s americkou lektorkou

Základná škola v Drienove sa profiluje ako
škola so zameraním na vyučovanie cudzích
jazykov a práce s počítačom.
Pokračovanie na ďalšej strane.
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Zo Základnej školy v Drienove
Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
využívanie
rôznych
foriem,
materiálnotechnická podpora, úsilie o čo najlepšie
podmienky
a samozrejme
kvalifikovaní
pedagógovia.
V spolupráci s pánom Mišinom z Obišoviec
sme využili možnosť získať pre našu školu
americkú dobrovoľníčku s cieľom skvalitniť
vyučovanie angličtiny, priblížiť osvojovanie
a upevňovanie komunikatívnych jazykových
zručností čo najviac reálnej praxi. Jazykový
kontakt so „živou“ angličtinou sprostredkuje
svojou účasťou na niektorých vyučovacích
hodinách v tomto školskom roku učiteľka,
lektorka Rebeka.
Žiaci našej školy majú príležitosť konverzovať
v anglickom
jazyku
v
prirodzenom
cudzojazyčnom prostredí, učiť sa tento jazyk
i inak. So samotným projektom sme začali už v
novembri. Prvé hodiny a skúsenosti majú za
sebou tretiaci a siedmaci, ale i deviataci.
Veríme, že túto nekaždodennú šancu naši žiaci
"poriadne" využijú!
Mgr. B. Boboková

Šport stále v kurze

Šarkaniáda
Zaujímavo a príjemne sa dá stráviť októbrové
popoludnie na školskom dvore. Niekedy má
i jesenný vietor svoje čaro. Kúpené, ale
i vlastnoručne vyrobené šarkany sme v ňom
prinútili lietať. Presvedčili sme sa, že púšťanie
šarkana si vyžaduje nielen šikovnosť, ale
i dobrú kondíciu. Prináša však veľa radosti
a vzrušenia. Okrem toho spája kolektív, pretože
sa nikomu nechcelo ísť domov. Na záver
chceme poďakovať neznámemu dobrodincovi,
ktorý nám jedného neposlušného šarkana
vyslobodil zo strechy telocvične. Ďakujeme.
Mgr. Z. Remetová a štvrtáci

Zdravie a voda
Bez vody niet života. Zdravie človeka závisí od
viacerých faktorov, nepopierateľný význam patrí
vode.
„Obyčajná“ pitná voda je v súčasnosti
problémom nejednej krajiny – predovšetkým
afrického kontinentu. Prístup k vode, dostatok
pitnej vody, našťastie, nie je aktuálnym
problémom Slovenska.
Kvalita pitnej vody však ani u nás nie je všade
rovnaká. V posledných rokoch pribúdajú
s klimatickými zmenami, suchami a dažďami,
no hlavne so sústavným užívaním „chémie“
nielen v priemysle či poľnohospodárstve, ale
i v každej domácnosti problémy napr. i
so znečistenými spodnými vodami, ktoré sú na
mnohých miestach zdrojmi pitnej vody.
Naša škola je školou podporujúcou zdravie,
a tak pozornosť venujeme i problematike
kvalitnej pitnej vody pre naše deti. Dospievajúci
organizmus dieťaťa je na kvalitu vody
mimoriadne citlivý, preto sme v tejto súvislosti
riešili v rámci projektu ZDRAVÁ ŠKOLA i túto
praktickú úlohu.
Porozumenie pre realizáciu zabezpečenia
kvalitnej pitnej vody preukázal OcÚ v Drienove,
poďakovanie patrí starostovi obce, ktorý škole
ponúkol pomocnú ruku nielen v oblasti
finančnej podpory, ale i v konkrétnej praktickej
realizácii. Výsledkom snáh sú nainštalované
automaty na výdaj kvalitnej, certifikovanej,
zdravej pitnej vody v základnej škole na oboch
podlažiach, v školskej jedálni i v materskej
škole. Kvalitným pitným režimom, kvalitnou
pitnou vodou sú tak vytvorené dobré
predpoklady zdravého vývoja našich detí.
Mgr. B. Boboková

Počas celého školského roka venuje naša
škola veľký priestor rozvoju a podpore športu.
Medzi obľúbené športové disciplíny našich
žiakov patrí predovšetkým futbal a streľba.
V tomto školskom roku sme do športového
programu školy zaradili aj cezpoľný beh.
Naši žiaci sa 28. septembra 2006 zúčastnili na
okresnom kole v cezpoľnom behu v Prešove.
Najlepšie umiestnenie získal Marek Matej z 9.
ročníka, ktorý sa umiestnil na peknom 5.
mieste. Družstvo chlapcov, ktoré reprezentovali
Marek Matej a Dávid Jurek z 9. ročníka a
Kristián Očenáš z 8. ročníka, získalo celkom 7.
miesto a družstvo dievčat, reprezentované
Silviou Fialkovou zo 7. ročníka a Veronikou
Fogarašovou a Veronikou Červenickou z 9.
ročníka, 15. miesto.
18. októbra sa opäť v Prešove uskutočnilo
okresné kolo v streľbe zo vzduchovky, kde naši
žiaci dosiahli výborné výsledky: chlapci (K.
Očenáš, M. Tomko, F. Krišš) získali konečné 2.
miesto
a dievčatá
(V.
Fogarašová,
V.
Červenická, A. Kucková) 3. miesto.
25. októbra sa uskutočnil futbalový turnaj
žiakov v Petrovanoch, ktorý bol zároveň
obvodovým kolom starších žiakov. Obvodové
kolo mladších žiakov sa uskutočnilo 30.
októbra. Naši žiaci obsadili 3. miesto.
Európsky deň rodičov a škôl
Okrem vedúceho družstiev pripravuje našich
žiakov v streľbe i p. I. Varga, ktorý vedie Na ihrisko priletel vrtuľník. Keď pristál vrtuľník,
stoličku, čo bola na ihrisku, odhodilo na štyri
strelecký krúžok.
metre. Mal skákať aj parašutista ale neskákal
Mgr. J. Baran
lebo bol silný vietor. Vrtuľník letel nad strechou
a jednému ujovi odfúklo lepenku.
Deň zdravej výživy
L. Žemba
Človek
môže
nesprávnou
stravou Európsky deň sa mi veľmi páčil, pretože tam
a životosprávou škodiť svojmu telu, a tým aj boli ľudia s povolaním, ktoré sú pre nás veľmi
svojmu zdraviu. Tento poznatok deťom dôležité, a to sú hasiči, vojaci s vrtuľníkom
vštepujeme na mnohých prírodovedných a pyrotechnik .
a spoločenskovedných predmetoch. Vari preto Mne sa najviac páčili vojaci s vrtuľníkom . Aj
sme sa rozhodli teóriu spojiť s praxou a jeden keď počasie nebolo dobré, tento deň bol dobrý.
deň zasvätiť zdravej výžive, aktivizáciou V. Germuška
všetkých zmyslov, vrátane chuti. Deti si priniesli Páči sa mi, že naša škola organizuje takéto
zdravú desiatu, cez prestávky sa nalieval čaj podujatia. Na iných školách dni ako EDRaŠ
s medom, na chodbe rozvoniavalo čerstvé nepoznajú. Najviac sa mi páčil vrtuľník, pretože
ovocie a všetko to dopĺňala sprievodná na ihrisku nepristane každý deň. Páčilo sa mi,
výstavka, ktorú si bolo možné ohmatať. Nie že sme si mohli doňho aj sadnúť. Podľa mňa je
náhodou nám takýto poučno-chutný program EDRaŠ najlepší deň školského roka.
spestroval jedno jesenné dopoludnie v tomto Richard Fialka
„predchrípkovom“ čase. Na 16. október pripadol Keď sme prišli do školy, mali sme besedu v
totiž tohtoročný Svetový deň výživy.
knižnici. Rozprávali sme sa o knihách. Veľmi sa
Mgr. Z. Remetová a štvrtáci
mi páčilo, keď prišli hasiči. Ukazovali nám

prístroje, s ktorými pracujú. Páčilo sa mi, keď
priletel vrtuľník na ihrisko. Bolo tam veľmi veľa
ľudí. Na EDRaŠi bolo veľa aktivít. Bolo to
výborne.
Matúš Straka
Deň Edraš sa mi veľmi páčil, zažila som na
ňom veľa smiechu i ponaučenia. Veľmi dobre
nám padlo divadlo na začiatku dňa. Bolo
zábavné. Pekne prekvapil pyrotechnik, ktorý
nám veľa porozprával aj ukázal. Páčila sa mi aj
streľba z pištole a tiež výbuch z granátu. Bolo
to veľmi zaujímavé. Na konci dňa ma veľmi
prekvapil aj vrtuľník, ktorý preletel nízko nad
našimi hlavami a potom pristal. Celý tento deň
bol super a zábavný. Dúfam, že aj na druhý rok
učitelia pripravia taký pekný deň.
Martina Sabolová
Už piaty ročník podujatia priniesol opäť mnoho
zábavy. Deň sa začal komickým divadelným
predstavením
kočovného
divadla
Drak
a pokračoval aktivitou „škola dokorán“. Tohto
roku nás navštívilo mnoho rodičov, ale i starých
rodičov, ale i bývalých žiakov či obyvateľov
Drienova.
Blok povolaní otvorili country tancom členovia
tanečného krúžku Drienka. V bloku
sa
predstavili cukrári – manželia Jurekoví, ktorým
asistovali naše dievčatá. Na ich sladké dobroty
„stáli rady“. Všetky náklady na ich prípravu
znášali spomínaní manželia, ktorým pekne
ďakujeme.
Počas kuchtenia si deti mohli zastrieľať
v telocvični a na školskom dvore pozrieť
neľahkú prácu profesionálnych hasičov U. S.
Steelu pod vedením pána Mitríka. Rovnako
i jemu a jeho kolegovi patrí naše veľké
poďakovanie. Súčasne sme pre verejnosť
sprístupnili internetovú kaviareň, ktorú využili
predovšetkým absolventky nášho počítačového
kurzu. Po tomto bloku prezentoval svoju
náročnú prácu pyrotechnik z Prešova, ktorý
nielen
predviedol rôzne ručné zbrane
a nebezpečné výbušniny, ale poučil deti o tom,
ako sa správať pri nájdení akejkoľvek zbrane,
granátu a pod., ktoré je na našom území ešte
stále možné nájsť ako pozostatok 2. svetovej
vojny. Ďakujeme. Po obedňajšej prestávke sme
v napätí očakávali prílet vrtuľníka. Prázdna
obloha, krátke hučanie a takmer priamo nad
našimi hlavami sa objavil mohutný stroj, ktorý
akoby vyrástol spoza striech domov. Hotový
akčný film! Fúkal silný vietor, a tak nebolo
možné predviesť zoskok parašutistov, veríme
však, že nás to počká na budúci rok. Ďalší
fotografický materiál sprístupníme na našej
webovej stránke v časti „fotoalbum“ v bloku
2006/2007: www.zsdrienov.edupage.org.
Mgr. B. Boboková

Základná škola pozýva

Vianočný koncert a
predajná výstava







Tešíme sa na Vás
21. decembra 2006
o 17.00
v telocvični školy

SOLIDARITA: „Aby človek nezostal bez človeka“
Misia 21 – Hnutie kresťanskej solidarity „Za krajšiu obec“
Milí priatelia, vážení spoluobčania,
najdôležitejšou udalosťou tohto roka v našej obci sú komunálne voľby, na post starostu
a nového Obecného zastupiteľstva, kde aj mňa Misia 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
oslovilo. Po dlhom zvážení s mojou rodinou, priateľmi a občanmi tejto obce som túto
kandidatúru na post starostu prijal.
Do týchto volieb vstupujem s deviatimi kandidátmi, ktorí sa uchádzajú na post
poslanca do Obecného zastupiteľstva. Spoločne s radosťou a veľkým potešením, chceme byť
tvorcami všetkého čo je v prospech každého v našej obci Drienov. Preto prosím aj Vás,
Vážení spoluobčania, venujte spolu s nami tomuto dianiu pozornosť, lebo ten kto voliť
nepríde, prenechá rozhodovanie spoločnej budúcnosti našej obce iným ľuďom. Týmto
konaním sa sami dobrovoľne zbavíte možnosti podieľať sa na prosperite nášho rodného
hniezda.
Volám sa Cyril Murajda, narodil som sa v Prešove, mám 53 rokov. Pracujem od roku 1974 na tunajšom PD
Lemešany. Momentálne pracujem ako asistent správcu konkurznej podstaty. Som ženatý, mám dve deti, syna a dcéru.
Bývam v rodinnom dome ulica Mlynská 12, s manželkou a svokrou. Počas svojho života som hľadal a stále hľadám
kresťanskú odpoveď na každú životnú situáciu. Mám rád každú aktivitu, kde je radosť zo života, krásny úsmev na tvári
všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú okolo mňa. Veľkú radosť mám z toho, že kresťanov už nik neprenasleduje za
náboženské presvedčenie. V našej rodine sme boli stále vedení k viere v Boha napriek minulej diktatúre v našom štáte.
Nato, aby som kandidoval som potreboval veľkú dávku odvahy a optimizmus. V prípade úspešnosti chcem hľadať
pravdu. Verím v podporu Vás odvážnych občanov, aby sme spoločne naplnili zmysel slova „Starosta obce Drienov“.
Chcem viesť obec rozumne, citlivo, nechcem byť mocný, nikdy neodmietnem pomoc druhým. V plnej zodpovednosti
budem pracovať, aby každý občan našej obce zistil, že vedenie obecného úradu je každého z nás.
Dlho som rozmýšľal nad tým, kde nás v obci najviac tlačí topánka.
1.
2.
3.

Je to predovšetkým solidarita, aby človek nezostal bez človeka.
Hľadanie ducha spolupráce, kde sme pozabudli na našu mládež. V tejto oblasti chcem urobiť
nápravu, napr. v chýbajúcom mládežníckom klube.
Skutočná podpora mladých rodín, chcem aby ich členovia mohli žiť dôstojne a spolu. V tomto
im chýbajú obecné stavebné pozemky. V našej obci je vyhotovený územný plán už viac ako 20
rokov. Doteraz nezrealizovaný, pozastavený. V tejto veci nachádzam riešenie a nechcem
zabudnúť na rómskych spoluobčanov. Nezabudnem ani na rodiny v hmotnej núdzi, siroty,
vdovy, starých spoluobčanov. Myslím, že túto pomoc si zaslúžia.

Trápi ma kulminácia rieky Torysa, aj v tomto chcem byť nápomocný občanom, ktorí sú v trápení. Ja s nimi
osobne cítim. Ďalej povrchové vody v obci, kde vedenie obce nato pozabúda. Hnevá ma predvolebné asfaltovanie
jednotlivých ulíc. Či je to honba za voličom? Na budúci rok sa tieto ulice rozkopú kvôli technickej inštalácii vodovodu.
Chyba je aj to, že obec dodnes nevlastní materskú škôlku, budovu knižnice a kultúrny dom, ktorý je dôležitou súčasťou
veľkej a silnej obce ako je obec Drienov.
Môj volebný program Vám bude doručený do Vašej schránky. V ňom sa hlavne zameriavam na grantový systém,
čerpanie štrukturálnych fondov, doteraz sa naň pozabudlo.
Uchádzam sa o podporu Vašich hlasov pre mňa, na post starostu obce, ale aj pre kandidátov na poslancov do
obecného zastupiteľstva za Misiu 21. Ak by Vás niekto z našej kandidátky na poslanca neoslovil, nahliadnite do
poslaneckej kandidátky KDH.
Chcem Vás ubezpečiť, že v každej oblasti budem tvrdo pracovať, aby ovocie našej práce bolo dosiahnuteľné pre
každého z nás.
Týmto, chcem osloviť všetkých voličov našej obce - prajníkov aj neprajníkov.
Sľubujem tvrdú oddanosť, pre každého spoluobčana, dostatok času a priestoru na realizáciu môjho kréda:

„ Spravodlivosť , slušnosť, presnosť, precíznosť „

S pozdravom Cyril Murajda

Vážení spoluobčania.
V Drienove žijem od svojho narodenia, teda už vyše 55 rokov. Počas nich som mnoho času venoval
verejnému životu našej obce, ako poslanec, člen rôznych spoločenských organizácii a ruku k dielu som priložil
aj na nejednej obecnej brigáde. Stále cítim, že môžem Drienovu pomôcť ešte intenzívnejšie ako doteraz, preto
sa uchádzam o Vašu podporu vo voľbách, ako kandidát na funkciu starostu obce.
Ako drienovský rodák som chcel Drienov vždy vidieť ako sebavedomú modernú obec, v ktorej sa oplatí žiť
a z ktorej nebudú mladí ľudia odchádzať Počas svojho vysokoškolského štúdia, doterajšej pracovnej praxe, pri
vykonávaní funkcie poslanca, člena obecnej rady a zástupcu starostu obce vo dvoch volebných obdobiach som
nadobudol vedomosti a skúsenosti, vďaka ktorým verím, že náročné úlohy obecného richtára po profesionálnej
stránke zvládnem. Nekandidujem v snahe nájsť si zamestnanie. Som zamestnaný.
V posledných rokoch sa už v obci rozbehlo veľa projektov, ktoré pomáhajú zvyšovať životný štandard nás
všetkých. Ako poslanec som sa na nich podieľal, preto chcem na prácu svojho predchodcu nadviazať.
Vodovodná sieť bude dokončená najneskôr o dva roky, no sú vytvorené predpoklady, že už v roku 2007.
Bude financovaná z európskych fondov. Kolaudácia a napojenie hotovej vetvy je podmienená dostatočným
množstvom prihlášok na odber vody. Úlohou starostu bude nájsť dostatočný počet odberateľov, veď verejný
vodovod zvyšuje životný komfort a chráni zdravie občanov. Rovnako aj verejná kanalizácia, ktorej výstavba
nasleduje po ukončení vodovodnej siete. Pri výstavbe vodovodu a kanalizácie budem dohliadať na opravu
poškodených komunikácií. Stav obecných ciest sa zlepšil a v tomto trende plánujem pokračovať. Postupnou
rekonštrukciou prejdú aj ostatné verejné priestranstvá a budovy.
Aby z našej dediny mladí ľudia neodchádzali, ale naopak sa v nej aj usádzali bude potrebné realizovať aj
náročnejšie a odvážnejšie projekty. Jedným z nich bude postupná realizácia zámerov územného plánu obce
a jeho neustála aktualizácia. Do tohto procesu je potrebné zapojiť aj profesionálov, ktorí vypracujú štúdiu
využitia pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa v našej obci. Budem iniciovať verejné diskusie, tak, aby sa čo
najviac obyvateľov zapojilo do debát o tom, ako má Drienov vyzerať. Územný plán pomôže nájsť
v obci plochy na novú zástavbu a dá aj návod na efektívnejšie využitie jej súčasných verejných priestranstiev.
Tie chcem udržiavať v čo najväčšej čistote, s čím súvisí aj letná a zimná údržba ulíc. Považujem za potrebné
doplniť náš strojový park o niektoré mechanizmy, napríklad frézu na čistenie chodníkov, ktorých po výstavbe
kruhového objazdu pribudlo. .
S krajším a zdravším životom obce súvisí aj jej odpadové hospodárstvo. Nielen odvoz domového odpadu,
ale aj jeho separácia a ekologická likvidácia. Tieto ciele sa dajú dosiahnuť len vďaka dobrým zmluvám
s firmami, ktoré túto činnosť zabezpečujú. Toto je práca starostu, no dôležitý bude aj osobný príspevok
všetkých nás, Drienovčanov, inak budú naše lesy a priekopy okolo ciest zanesené odpadom.
Obec môže prosperovať len vtedy, ak sa do verejného života zapojí čo najviac obyvateľov. K tomuto
zomknutiu síl chcem napomôcť. Kandidujem za koalíciu strán, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú chod štátu.
Verím, že to pomôže pri realizácii rozvojových projektov obce z pohľadu získavania finančných prostriedkov zo
zdrojov štátu, alebo z fondov Európskej únie. Tieto zdroje sa dajú získať napríklad na dostavbu zariadení
futbalového ihriska, na výstavbu malého multifunkčného športového areálu pri miestnej škole, na
ekologické stavby a podobne. O to sa budem, spolu so zamestnancami obce, poslancami a všetkými ľuďmi,
zapálenými pre dobro obce, snažiť.
Ani ten „najlepší volebný program“ nemôže obsiahnuť všetky potreby občanov. Sľúbiť sa dá všetko,
splniť len to, čo dovolí rozpočet. Osem rokov som sa podieľal na jeho tvorbe a poznám jeho možnosti na
nasledujúce tri roky. Štvorročné volebné obdobie je krátke, úloh veľa a peňazí málo. Príjem do obecného
rozpočtu neprevyšuje výrazne výdavky, nevyhnutné pre zabezpečenie chodu obce. Dôležité je, aby sa účelne
využila každá koruna, ktorú sa podarí pre obec získať. Je treba dokončiť začaté akcie, rozhodnúť, ktoré nové
začať a pripraviť podmienky pre začatie ďalších v budúcnosti. Život prináša zmeny, na ktoré musia starosta
a poslanci reagovať a prispôsobovať im obecný rozpočet. Preto je také dôležité, aby sme v zastupiteľstve mali
zodpovedných ľudí, schopných rozoznať, čo je pre obec prospešné a má perspektívu do budúcna.
Výstavba nových objektov, rekonštrukcia starých je určite veľmi dôležitá, pretože tak vytvárame
a skultúrňujeme svoj životný priestor. Nemenej dôležité je zabezpečenie kultúrneho a spoločenského rozvoja
obce. Veľkú pozornosť je treba venovať predškolským a školským zariadeniam, ktoré pripravujú mladých
ľudí do života. V obecnej pokladni sa vždy musia nájsť peniaze na pomoc školám. Absolventi našich škôl sú
po stránke vedomostnej dobre pripravení pre život. Úlohou obce je, pripraviť pre deti čím viac mimoškolských
aktivít, ktoré ich dokážu upútať a rozšíriť ich obzor. Jednou z foriem je aktívny šport. K tomu smeruje naša
snaha postaviť viacúčelové ihrisko (podobné, ako je v obci Petrovany) s možnosťou celoročného využitia.
Investície, vložené do mladej generácie, sa vrátia. Sú to investície do budúcnosti Drienova, ktorú táto
generácia predstavuje. Nech už bude zloženie obecného parlamentu po voľbách akékoľvek, určite mi
v tomto ohľade dajú za pravdu.
Svojimi hlasmi rozhodnete, kto Vás bude pri rozhodovaní o budúcnosti obce zastupovať. Za štyri roky
možno veľa získať, ale aj stratiť. Som presvedčený, že rozhodnete správne a že budete nové vedenie obce aj
podporovať. Nezáleží na tom, na akej kandidátke poslanec prejde do obecného parlamentu. Dôležité je, aby
chcel pomôcť a cítil zodpovednosť za svoju prácu. Šancu na úspech majú len tie samosprávy, kde sa dá dokopy
čo najviac ľudí zapálených pre dobro vlastnej obce.
Ďakujem

Ing. Jozef Petro

