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Pán starosta, na slovíčko!
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A po roku sme tu späť

Modelári

ZŠ Drienov

Dobrovoľný hasičský zbor Drienov sa po Vatru pri príležitosti 62. výročia SNP. Pre
vlaňajšom úspechu rozhodol opäť zorganizovať návštevníkov, ktorí sa rozhodli prísť, bol
pripravený pekný celodenný program.
Všetko sa to začalo detskou diskotékou, kde si
deti mohli z chuťou zatancovať, zasúťažiť si
v rôznych súťažiach, pozrieť si z blízka terénne
auto Hummer a zajazdiť si na koni. Nebyť
občasného dažďa, ktorý maril naše snahy
o hodnotnejší program pre deti, sa dá povedať,
že si aj tak prišli na svoje.
Program
ďalej
pokračoval
samotným
zapálením vatry. O zapálenie sa postaral
zástupca starostu obce p. Jozef Petro
a predseda drienovskej časti Organizácie
protifašistických bojovníkov p. Jozef Jurek. Po
zapálení vatry nasledovala slovenská hymna
a ohňostroj.
Po ňom už len voľná zábava až do rána.
O zábavu sa postarala mladá prešovská
skupina Emotion a DJ Rasťo, ktorí pripravili pre
návštevníkov zábavu, kde sa striedala ľudová
hudba s modernou. Nás veľmi teší fakt, že na
večernú zábavu si našlo cestu oveľa viac ľudí
ako minulého roku. A tých približne päťsto ľudí,
čo prišli, veríme a dúfame, že neodišlo
sklamaných. Určite o zmienku stojí aj fakt, že

Hasiči

Autosedačky

k dispozícii bol celý deň bufet, obrovský záujem
bol o skvelý hasičský guláš, opekané klobásy
a varenú kukuricu.
V neposlednom rade treba spomenúť všetkých,
ktorí nám pomohli zorganizovať toto podujatie,
t.j. sponzorov: MK Servis- p. Milan Korem,
ELDAN- p. Vladimír Dancák, RONEX- p.
Róbert Ivan, JOSAMA- p. Jozef Sabol, STEEL
HUMMER LEMEŠANY- p. Blažej Podolák a p.
Jozef Guláš, Cukráreň Jozef Jurek, lesná
spoločnosť KERŇA Drienov, p. Rado Vaľko jazda na koni, atď.
Poďakovanie patrí aj OcÚ Drienov a všetkým
členom a sympatizantom DHZ Drienov, ktorí
venovali svoj osobný čas a námahu a niekoľko
týždňov
pripravovali
kultúrno-spoločenskú
akciu, ktorá sa pomaly ale isto stáva
neodmysliteľným
symbolom
konca
leta
a začiatku nového školského roka.
A na záver ostáva len dúfať, že naša snaha
nebola zbytočná, a že sme pripravili príjemný
večer pre všetkých, ktorí merali cestu na
futbalové ihrisko do Drienova či už z blízkeho
alebo ďalekého okolia.
Takže o rok dovidenia Drienov.
Matúš Jurko, člen DHZ Drienov

Údim, údiš, údime ...a tak dookola
Je to tak. S príchodom jesenných prác naši drobní poľnohospodári
usilovne spaľujú všetko čo chytne od škrtnutej zápalky. Aj to, čo by
spokojne zhnilo v kompostovisku alebo pokrčené a odnesené za budovu
Jednoty. Pred pár týždňami prebehla správa o kuracích vajíčkach od
súkromníkov zo Šale, ktoré zakázali predávať na trhoviskách kvôli
karcinogénnym látkam. Prekvapením (len pre nezainteresovaných !)
bolo zistenie, že pochádzajú zo spaľovania PET fliaš v blízkosti miest,
kde pravidelne hrabe hydina. Určite aj vo vašom okolí sa nájdu
jednotlivci, ktorí takto zabezpečujú pravidelný prísun rakovinotvorných
látok svojím blízkym (a aj susedom). A ten príjemný smradík! Skúste
prehovoriť takýchto ľudových liečiteľov, aby keď nevládzu stlačiť, dať do
vreca a odniesť plné vrece PET fliaš na zmienené miesto, že to
ochotne urobíte za nich, len nech plasty NEPODPAĽUJÚ!!! No
a s polosuchou „nacinou“ a ostatným polomokrosuchým, neochotne
horiacim odpadom to už nejako do novembra vydržíme. Niet nad
poriadkumilovného suseda, ktorý dokáže za krásneho slnečného dňa
„donútiť“ svojich susedov k behu zo záhrady, aby stihli pozatvárať
pootvárané okná na dome. Pre kozmonautov z obežnej dráhy musia byť
tieto dymové signály jasne viditeľné – „Aha, tamto je určite Drienov!“.
Prídu zimné a jasné dni a nadýchame sa čerstvého vzduchu dosýta –
zase do ďalšej podpaľačskej kampane. Prosím za všetkých, ktorí majú
radi čerstvý a zdravý vzduch – trieďte odpad, kompostujte a najmä
zapaľujte až zbytkový a vysušený horľavý odpad vo večerných
hodinách, keď dôjde k ochladeniu a dym stúpa hore až k nebesiam.
Nech aj tam hore vedia o nás, že sme poriadkumilovný a pracovitý
národ.
Bránime sa nezdravému ovzdušiu a mali by sme sa brániť pred
nebezpečnými miestami na našich komunikáciách. Dennodenne sme
svedkami o tragických nehodách na cestách Slovenska. Už pár týždňov
na najväčšej našej hlavnej križovatke pilne pracujú ľudia, ktorí pretvárajú
nebezpečné miesto stretu troch ciest na bezpečnejší kruhový objazd.
Žiaľ pre niektorých nespokojencov je to zase len dôvod na lamentácie
a nadávky v klasickom duchu zatrpknutých domasedov . Zatiaľ (pokiaľ
viem) na tomto mieste nezahynul žiadny miestny občan alebo dieťa, ale
párkrát k nešťastiu veľa nechýbalo. Môžete sa opýtať jedného nášho
miestneho občana, na čo myslel, keď sa naňho valila šmykom plne
naložená Tatra a on sa v krehkom motoríku snažil vyhnúť na opačnú
stranu. Koľko centimetrov chýbalo k miestenke na miestnom cintoríne!
Ak by už vtedy bol objazd ... však viete a doplňte si to sami. Som veľmi
rád, že aj vaše deti za môjho pôsobenia v drienovskej škole prispeli
k realizácii sprvu ťažko predstaviteľnej bezpečnej križovatky. Na

Autoškola

hodinách matematiky sme na požiadanie starostu prevádzali v priebehu
troch rokov pravidelne merania hustoty premávky v inkriminovanom
mieste. Čudovali by ste sa, aké čísla sme zaznamenávali, spracovali
a odovzdávali. Skončili v správnych rukách a na patričných miestach.
A to ešte hustota premávky bude každým rokom rásť. Opýtajte sa
vodičov (poriadnych), s akými obavami vchádzali do starej križovatky od
Žižkovej ulice! Nové riešenie určite pomôže aj bezpečnosti našich
ratolestí, ktoré budú menej ohrozené prichádzajúcimi autami od
Prešova (budú nútené spomaliť skôr pred vjazdom do objazdu)
a vychádzajúcimi autami z objazdu. Okolie školy sa stane bezpečnejším
a určite si zato náš starosta nadávky nezaslúži. On ho určite nenakreslil
a nenaprojektoval, urobili to odborníci tak, aby v objazde nemali
problémy bežné motorové vozidlá. Aj vodiči kamiónov majú obavy, či sa
vmestia do objazdu najmä v zimných mesiacoch. Keď píšem tieto
riadky, nie je ešte objazd úplne hotový, ale verím v dobré parametre
a bezproblémovú jazdu všetkých motorových i nemotorových vozidiel.
A chodcom bezpečné prechody. Samozrejme treba pochopiť aj to, že
parkovanie pri obidvoch božích stánkoch bude obmedzenejšie (ale budú
vytvorené maximálne možné počty parkovacích miest v blízkosti –
okrem už vytvorených), ale keď idete do Prešova alebo Košíc, tiež
neparkujete až pri oltári. Autom by sa mali prepravovať skutočne len tí,
ktorí majú zdravotné problémy. Prejdite sa a tešte sa zo stretnutí
a spoločnou cestou s inými dobrými ľuďmi. Objazd sa stane „majetkom
obce“, hoci nie je postavený za obecné peniaze. Len dúfam, že nejaký
nezodpovedný vodič, neznalý pravidiel nespôsobí na drienovskej
novinke nešťastie. Ale zato by už objazd samotný určite nemohol.
V prešovskom okrese je zatiaľ mne známy len jeden klasický kruhový
objazd pri Šarišských Lúkach. Pochybovačom a mudroškom prajem
príjemný a bezpečný nácvik po nákupoch v blízkom Merkuri Markete.
Pre deti chystáme ďalší ročník Drienovského Kuba – pripravte si tekvice
a na vyzvanie hor sa na miestny amfiteáter. Preukážte svoju šikovnosť,
fantáziu a vynaliezavosť. Ceny určite budú!
Odporúčam do pozornosti internetovú stránku www.drienov.sk – sú tam
perfektné mapy a fotografie našej obce s detailami. Treba vidieť !!!
Vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili.
Ďalšie číslo by sme chceli vydať pred voľbami do obecných orgánov,
kde by sme predstavili kandidátov na starostu a do poslaneckého zboru.
A samozrejme dali naposledy slovo končiacemu starostovi. Takže
dočítania v novembri a vyhýbajte sa údeniu. Zdravie človeka je veľmi
krehké a často sa zvrtne na neviditeľnej drobnosti.
Váš šéfredaktor a redakcia
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Z pamätnej knihy obce Drienov Spoločenská kronika
Strana 135, Rok 1949
„S hrôzou bude spomínaný 15. august
1949. Nik sa zo starých ľudí nepamätá
na takú povodeň. Popoludní v ten deň
prehnaly sa ponad našu obec početné
búrky, z ktorých večer, kedy padal
ľadovec veľkosti dobrých orechov a lialo
sa , že cesty vyzeraly ako rieky. No
najstrašnejšie bolo o 8. hodine večer,
kedy v jarkoch viac ako 3m vysoká
besná riava všetko ničila čo jej prišlo do
cesty. Už od lesa niesla vyvrátené
stromy, ktoré zničily domy tumajších
Cigánov a ďalej brala a ničila voda rad
radom stodoly, domy, niesla stohy
nevymláteného obilia, drevo, chlievy,
všetko čo sa odvliesť dalo.
Ľudia holým životom zachraňovali sa na
streche domov, na stromoch, iný zas
stal vo vode v izbe a čakal kedy príde
koniec. Pomóc, pomóc z každej strany
počuť, ale pomoc nemohla prísť. V tme
nedalo sa pomáhať. Plač, kvílenie
a vtom hlasy rodičov „ Ilonko, - Feričku –
mamo kde ste?“ Už večer sa vedelo
o stratách
na
ľudských
životoch.
V zničenom dome našla smrť Júliu
Dobronskú, 68 roč., Helenu Dobronskú,
11 roč., Annu Demekovú, 65 roč., Máriu
Demekovú 32 roč. a Helenu Javorovú
27 ročnú odniesla voda na pole, kde ich
potom ľudia našli. Helenu Dobronskú
našli až o mesiac, bola zamytá.
Voda z jarku vystupila na 3 metrov
vysoko a rozliala sa (na štát. hradskej
smerom na Petrovany bol prúd vody na
300m široký – stará krčma až dom
Michala Tomku.)
Smutné ráno našlo ľudí na miestach
nešťastia. Uhlisko (osada Cigánov)
a Jarek poskytoval strašný obraz. 12
domov úplne zničených, že ľudia ani
nevedeli,
kde
stály,
37
domov
poškodených tak že sa musia od
základov prebudovať.
16. augusta je u nás ako odpust ľudia
i zďalekého okolia prichádzajú, aby
videli toto veľké nešťastie. Keď sa vrátili
domov, započali sberať milodary pre
poškodených. Nasnášali obilie, múku,
šaty a peňažné dary. Tu spomeniem
aspoň obce, ktoré väčšie milodary
priniesly. Sväz slov. žien Živena Košice

30q pšenice, 10q múky, Trebišov 18q
obilnín, Sečovce 18q obilia a 6q múky,
Kendice 4.000Kčs a rad iných obcí,
ktoré sa snažily smierniť biedu
povodňou postihnutých.
Hneď prišly úradné komisie, aby zistily
škody u každého poškodeného. Až teraz
sa zistilo, aké veľké, milionové škody
zapričinila povoďeň. Zistilo sa, že okrem
ľudských životov voda zaliala a odniesla
7 kusov hovädzieho dobytku, 1 koňa, 3
kozy, 11 ošípaných a mnoho hydiny.
17. augusta a v nasledujúcich dňoch
prichádzaly z Prešova pracovné brigády,
aby pomáhaly tunajším občanom
v odpratovacích prácach. Práca veľmi
ťažká a namáhavá, najmä pri moste na
štátnej hradskej smerom na Petrovany,
keďže tu bola spresovaná masa ako
beton (hlina, slama, drevo, dosky, hnoj,
reťaze, dobytok atď.)
18. augusta zavítali do našej obci pani
povereníci Dr. Okáli a Lukáčovič, ktorí
s úradným personálom na tvári miesta
presvedčili
sa
o katastrofalnych
následkov povodni, potom k občanom
prehovorili a nabádali občanov, aby
preukázali ozaistnú kresťanskú lásku
voči postihnutým a zas postihnutým
prisľúbili pomoc. Rozhodlo sa, že
postihnutým vystavia sa nové domky na
honoch „Faluser“. Za niekoľko dní sa aj
ukázalo, že skutočne domky behom
niekoľkých týždňov budú vystavané, ale
nedostatok jednotlivých stavebných
potrieb, nedovolilo, aby do zimy boly
domky
vystavané.
Tehly,
vápno
a cement boly navozené hneď, ale
ostatné veci sa nedodaly. Čsl. červený
kríž spolu s Okresnou starostlivosťou
o mládež, zapojily sa do práce. Bola
zriadená spoločná kuchyňa, kde sa za 4
dni podavala dobrá strava 321 osobám.
O ďalšie bolo postarané tým, že každá
postihnutá rodina obdržala stravné lístky
ako aj šatenky a peňažnú výpomoc.
V národnej
škole
bola
zriadená
nocľaháreň, kde spali bezprístrešní.
Okresná starostlivosť o mládež deti od 2
do 14 rokov chcela ubytovať v detskom
domove v Prešove a v kúpeľoch, ale len
asi 7 detí ubytovala, keďže rodičia
ostatných detí obávali sa dať deti.“

Stalo sa nestalo v Drienove

Veľa z nás dospelých „štramákov“ časom dospeje do štádia, že svojou krásou
môžeme ohúriť už len vlastné, do nás stále zaľúbené matky, alebo deti, ktoré ešte
veľa rozumu nenabrali. Tak aj jeden môj priateľ by bol neraz, keď sa napríklad
v nedeľu celkom sám vychystal na prechádzku, rád počul od svojej manželky, že
sa jej páči, ako sa obliekol, ale... „Daj mi pokoj, nemám čas ťa obdivovať, mal si
mi pomôcť s riadom – ja ešte nie som ani namaľovaná, daj ešte Danku na nočník,
a tak podobne...“ Slovom, pochvaly by sa nedočkal, ešte tak kritiky. A tak si zvykol
prejsť sa pred dvojročnou dcérkou a prihovoriť sa jej: „Čo povieš, Danuška, páčim
sa ti? Som fešák?“ A Danuška sa len usmieva, veľa toho nenahovorí, ale vidno, že
je s ockom spokojná a on je spokojný tiež. Až raz... Dieťatko múdrie z dňa na deň,
a tak pri obvyklej nedeľnej procedúre, keď sa jej ocko opäť spýtal: „Danka, som
fešák?“, Danka s nadšením prehovorila: „Ty ši pišááák, osi!!“ aj s celkom jasnou
známou šarišskou sykavkou „š“.
Inzercia
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.
Kovomat Drienov, kpt. Nálepku 10,
tel. 0908 084 383
www.kovomat.drienov.sk

Na konci roka oslavujú svoje jubileá títo oslávenci:
60 rokov
19. 10. Marián Andreanský
Mierová 4
01. 11. Elena Sosová
Kvetná 12
26. 11. Andrej Živčák
Jarková 7
05. 12. Július Kožeľ
Žižkova 7
70 rokov
03. 10.
24. 10.
31. 10.
01. 11.
30. 12.

Štefan Sedlák
Jozef Jurek
František Arvay
Ján Sabol
Anna Kostúrová

Mlynská 34
Košická 22
Letná 5
Jarková 22
Partizánska 21

80 rokov
16. 10. Mária Mišková
Okružná 9
20. 10. Jolana Vavreková
Okružná 38
10. 11. Verona Mižáková
Košická 10
22. 11. Mária Sepešiová
Osloboditeľov 60
Želáme Vám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Novonarodení Drienovčania
10. 06. Lenka Hricková
29. 06. Dominik Hricko
18. 07. Petra Bardáková
21. 07. Vanesa Slebodníková
25. 07
Marián Džobák
31. 07. Veronika Vaľková
01. 08. Milan Krajňák
07. 08. Lucia Kovaľová
03. 09. Ján Valečko
Vitajte medzi nami.
Navždy sme sa rozlúčili:
01. 07. Jozef Suchovič, 72-ročný
27. 07. Milan Bugeľ, 48-ročný
28.07.
František Sepeši, 82-ročný

Pod Dvorom 10
Pod Dvorom 10
Kvetná 28
Mierová 4
Pod Dvorom 18
Okružná 30
Pod Dvorom 9
Osloboditeľov 21
Záhradná 7

Žižkova 88
Osloboditeľov 30
Záhradná 82

Sobáše:
25. 05. Milan Pribula, Drienov, Kvetná 24
a Natalia Orsina, Samara, Rusko
15. 08. Rudolf Balog, Drienov, Pod Dvorom 12
a Monika Gáborová, Drienov, Pod Dvorom 2
19. 08. Marián Marko, Drienov, Kvetná 23
a Katarína Mihaľová, Ličartovce 197
16. 09. Zdenko Šoltis, Prešov, Mirka Nešpora 11
a Katarína Balčáková, Drienov, Osloboditeľov 79
18. 09. Peter Ochlan, New Jersey, USA
a Mária Gabanová, Drienov, Žižkova 78

Bavíme sa s občasníkom
Stretnú sa dvaja:
"Prečo si taký nešťastný?"
"Ále, v noci sa pomočujem."
"A bol si s tým u lekára?"
"Áno, ale nepomohlo."
"Tak skús psychoterapiu."
Po týždni sa zase stretli,
priateľ má očividne lepšiu
náladu:
"Tak čo, pomohla
psychoterapia?"
"Vidíš, pomohla!"
"Takže už sa
nepočúravaš?"
"No, ešte sa počúravam,
lenže už ma to nedeptá, ale
som na to hrdý."
Otec sa pýta svojej
osemročnej dcéry:
- Čo by si chcela k
narodeninám?
- Tampón.

- A vieš ty vôbec čo to je?
- Neviem, ale v televízii som
počula, že sa s tým dá
dobre hrať tenis, plávať a
jazdiť na bicykli.
-Jožko, prečo si svojmu
ockovi nakreslil zelené
vlasy?
-Lebo nemám plešatú
farbičku.
Spytuje sa otec svojho
trinásťročného syna:
- Preberáte už v škole
sexuálnu výchovu?
- Nie ocko, ale čo chceš
vedieť?
Lepšie je mať mladú ženu s
niekým na polovičku, ako
starú sám pre seba!
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Pán starosta, na slovíčko!
Práce na našom námestí pokročili natoľko,
že sa dá povedať jediné – budeme mať
kruhový objazd!
Križovatka v obci na ceste III. triedy z Prešova
do Košíc a do Šarišských Bohdanoviec svojou
konštrukciou už nevyhovovala dnešným
požiadavkám
kladeným
na
plynulosť
a bezpečnosť cestnej premávky. Situácia na
križovatke sa postupne sťažila aj tým, že cez
obec prechádza stále viac áut, ale aj ťažkých
kamiónov, za ktoré pri prejazde po diaľnici
alebo ceste I. triedy cez Hanisku je treba platiť.
Keď
k tomu
prirátame
rýchlu
jazdu
a nedisciplinovanosť
niektorých
vodičov,
výsledkom boli časté dopravné kolízie. Snahou
obecného úradu a zastupiteľstva bolo vyriešiť
nepriaznivú situáciu prestavbou križovatky tak,
aby spĺňala predovšetkým bezpečnostné
požiadavky. Kruhový objazd určite spomalí
jazdu vodičov – „pirátov“ a ťažkých kamiónov,
ale o to nám hádam aj ide, lebo musíme mať
na pamäti, že v bezprostrednej blízkosti
križovatky sa nachádza škola. Druhou
požiadavkou bolo, aby prestavba križovatky
zapadla do plánu vybudovania malého
námestia v centre dediny. Architektonicky mala
nadväzovať na dominantné stavby v obci, ako
sú kostoly, budova základnej školy, COOP –
Jednoty a teraz už aj zrekonštruovaného kina
ako obecného domu. Podľa mojich osobných
poznatkov zo zahraničia som presvedčený, že
tieto podmienky spĺňa len kruhový objazd.
Našu víziu sa podarilo spracovať ako projekt
stavby „Drienov – malá okružná križovatka“ pri
rešpektovaní veľkosti priestoru, so zachovaním
miestneho parku a bez technicky a finančne
náročných prekládok podzemných vedení (plyn,
voda, telefón...)
Teraz už môžem povedať, že vízia či zámer sa
postupne stáva skutočnosťou. Kruhový objazd
je vo výstavbe, jazdí sa už po objazde podľa
nového dopravného značenia, buduje sa už
vnútorný kruh križovatky a chodníky. Pripravuje
sa osvetlenie zo stĺpa v strede križovatky.
Môžem povedať, že sa napĺňa aj môj v kútiku
duše ukrytý sen o modernej križovatke práve
v Drienove, ako prvej obci v Prešovskom
samosprávnom kraji. Nemôžem ale zabudnúť
poďakovať sa za pochopenie a pomoc
poslancom
obecného
zastupiteľstva,
projektovej organizácii WOONERF, spol. s r. o.,
Prešov a jej projektantovi Ing. Jurajovi
Martonovi, Správe a údržbe ciest Prešovského
samosprávneho kraja a jej riaditeľovi Ing.
Vladimírovi Kozákovi, ako aj riaditeľovi oblasti
Prešov
Ing.
Bartolomejovi
Leškovi,
zhotoviteľovi stavby CMR, s.r.o., Prešov
a ASPRON, s.r.o., Košice, všetkým orgánom
a organizáciám, ktoré svojimi vyjadreniami
výstavbu podporili a tiež nezamestnaným
občanom obce, ktorí ako aktivační pracovníci
pomáhajú pri výstavbe. Zvlášť ďakujem
Prešovskému
samosprávnemu
kraju
a predsedovi MUDr. Petrovi Chudíkovi.

Už v minulom čísle sme trocha rozoberali
situáciu na ostatných cestách v obci, ale
nezaškodí si to pripomenúť.
Je len pochopiteľné, že taká rozsiahla
a náročná stavba, akou je kruhový objazd, si
vyžaduje značné finančné prostriedky aj
z obecného rozpočtu. Budujeme chodníky,
upravujeme okolitý terén a osvetlenie súvisiace
s križovatkou. Ale predsa sa snažíme opraviť
najviac „postihnuté“ obecné cesty. Urobili sme
nový povrch na uliciach Krátkej, Záhradnej,
Kvetnej a Pod Dvorom. Chceme ešte stihnúť
časť ulice Partizánskej, Kvetnej, Jarkovej
a Jarnej, ale toto záleží na dostatku peňazí,
kapacitných možnostiach firiem a počasí.
Budova bývalého kina má nový šat. Ale čo je
vo vnútri?
Občania mali možnosť vidieť, ako vyzerá prvé
podlažie, ktoré je skolaudované a ktoré je už
rok využívané na rôzne akcie organizované
obecným úradom, ale aj občanmi. Teraz
dokončujeme druhé podlažie tak, aby 5.
októbra mohla byť skolaudovaná celá budova
a odovzdaná do užívania a aby slúžila
občanom ako obecný dom. Po doriešení kvality
vody bude možné uviesť do prevádzky aj
kuchyňu pre potreby školskej jedálne. Podľa
môjho názoru v obci aj teraz budujeme to, čo
v iných obciach vybudovali pred viac ako
desiatimi rokmi.
Aký zámer má obec s pozemkom vedľa
COOP – Jednoty? Nepatrí súkromníkovi?
Čo tá murovaná studňa?
Pozemok medzi budovou Jednoty a vedľajším
rodinným domom je už majetkom obce. Studňu
na pozemku chceme dostavať tak, aby bola
estetickým doplnkom okolia a v budúcnosti
bola využitá pri skultúrnení pozemku ako
verejného priestranstva obce. Mohlo by tam byť
vybudované napr. parkovisko a zelená plocha
na oddych. Toto už bude úloha pre nové
vedenie
obce,
ktoré
vzíde
z nových
komunálnych volieb, ktoré budú 2. 12. 2006.
Dovtedy chceme nad kamenný múr osadiť
kovový dekoratívny vrch, aby studňa bola
stavebným prvkom budovaného centra –
námestia.
Je niečo nové v súvislosti s výstavbou
vodovodu a kanalizácie?
Pre nezáujem občanov o odber vody z doteraz
vybudovanej vodovodnej siete je ďalšia
výstavba vodovodu v obci zastavená. Je
dobudovaný
vodojem
s napojením
na
vodárenskú sústavu Starina, s prívodom do
obce a rozvodom na ulici Osloboditeľov,
Mierovej a kpt. Nálepku. Ďalšia výstavba bude
súčasťou schváleného projektu stavby „Prešov
– pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy“
v roku 2007 až 2009 z peňazí EÚ. Kanalizácia
v obci bude budovaná spolu s kanalizáciou
v obciach Drienovská Nová Ves, Ličartovce,
Lemešany, Šarišské Bohdanovce, Janovík,
Bretejovce, Seniakovce cez hlavný kanalizačný
zberač do centrálnej čističky v katastri

Seniakoviec z peňazí EÚ. Teraz je vypracovaný
spoločný projekt obcí združených v Ekotoryse
a prebieha územné konanie všetkých 29
stavieb vrátane výstavby v našej obci. Celá
stavba pod názvom „Ekotorysa – Zásobovanie
pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd“ je projektovo pripravovaná
tak, aby jej výstavba bola zaradená do
projektov EÚ pre plánovacie obdobie rokov
2009 – 2013. Práce na dokončovaní
rozostavanej čističky v obci sú smerované tak,
aby na budúci rok bolo možné uskutočniť
skúšobnú prevádzku a obec mohla rokovať ako
akcionár s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s., Košice o zaradení čističky
do majetku tejto spoločnosti so zámerom
pokračovania vo výstavbe kanalizačného
napojenia jestvujúcich budov v centre obce
(ZŠ, Obecný úrad, bytovky...)
Končí vaše druhé volebné obdobie. Skúste,
prosím, trocha zhodnotiť – čo bolo a čo
ďalej?
Komunálne voľby budú 2. decembra. Veru, čas
hodnotiť, čo sa podarilo a čo sa nepodarilo
urobiť, je tu. Výsledky práce posúdia občania
a tak aj budú voliť z kandidátov na starostu
a poslancov. Osobne môžem povedať, že obec
je v inej, neporovnateľne lepšej situácii, ako
bola v čase, keď som prevzal funkciu starostu.
Poslanci a členovia komisií vykonali veľa dobrej
a užitočnej práce. S ich podporou sa podarilo
obci zbohatnúť materiálne, ale aj oživiť jej
spoločenský život – plesy, výstavy, športové
a iné súťaže a vydávanie obecných novín.
Napriek tomu sa nemôžem ubrániť dojmu, že
veľa z toho, čo sa podarilo urobiť nám, malo
byť urobené už predtým (materská škola,
obecný dom...). Doba je taká pokročilá, že také
základné veci tu už mali byť a my sme sa mali
venovať už nadstavbe – skrášľovaniu obce,
kultúrnemu rozvoju, starať sa o sociálne
odkázaných, robiť bežnú údržbu a zavádzať
prospešné novoty.
Aj takto chcem teda poďakovať spomínaným
spolupracovníkom, ale aj pracovníčkam
obecného úradu, riaditeľkám a pedagogickým
aj nepedagogickým pracovníkom základnej
a materskej školy, ale aj občanom a priateľom,
ktorí mi akokoľvek pomohli. Som rád, že som
vo funkcii v oboch volebných obdobiach mohol
pracovať
s odborne
dobrým
a citlivým
kolektívom ľudí, ktorí vedia a chcú pracovať pre
dobro a rozvoj našej obce niekedy, ba často, na
úkor vlastného pohodlia. Z môjho hľadiska je
toto najdôležitejšie kritérium pre kandidáta na
post starostu aj poslancov. U starostu by mala
byť ešte samozrejmosťou schopnosť pracovať
samostatne,
orientácia
v ekonomických, právnych
a najnovšie
aj
stavebných záležitostiach, vrátane stavebného
zákona tak, aby nebolo potrebné všetko
objednávať a z obecného rozpočtu platiť všetky
tieto služby. Vybrať tých správnych ľudí je teraz
na vás, občanoch.

ZNOVU DYŇOVÝ KUBO
Kedy ?
29.09.2006 ( t.j. v piatok )
Kde ?
NA DRIENOVSKOM AMFITEÁTRI
Čo ?
VYREZAŤ KUBA S FANTÁZIOU
Za čo ?
Za odmenu !!!
O koľkej ?
o 17.30 hod.
Váhať ?
Nie !!! Kto nepríde, bude ľutovať !!!
ČAKÁME ! Stačí prísť s náradím , s nápadom a samozrejme
s vyčistenou dyňou.
Vaša kultúrno-športová komisia pri OcÚ v Drienove.
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Autoškola pri kruhom objazde
Obyvateľov Drienova čakajú v budúcnosti dve
novinky, ktoré sa týkajú cestnej dopravy v obci.
Tou prvou je skutočnosť, že ku koncu
septembra, presnejšie od 28. septembra,
otvára svoju učebňu v Drienove autoškola
SABIA z Prešova. Ten deň o 18,00 hod. sa
vykoná zápis do prvého kurzu pre získanie
vodičského oprávnenia skupiny B – osobný
automobil. V učebni na 1. poschodí Obecného
úradu Drienov bude všetko pripravené, aby
pracovníci autoškoly mohli podať ucelenú
informáciu o najbližšom kurze. Zámerom
autoškoly je otvárať domáce kurzy v intervale
okolo troch mesiacov prípadne aj vtedy, ak sa
naplní počet minimálne piatich záujemcov.
Teoretická
časť
výcviku
sa
uskutoční
v Drienove, praktická časť na autocvičisku
autoškoly v obci Drienov, v priľahlých obciach a
v meste Prešove. Autoškola zabezpečí skúšku

v Prešove. Výcvik budú vykonávať inštruktori
s dlhoročnou praxou a overeným prístupom ku
žiakom. Autoškola SABIA bude podporovať aj
dopravnú výchovu obyvateľstva v Drienove.
Bude záležať od mnohých okolností ako
intenzívne sa v tejto veci bude postupovať.
Informácie sa dajú získať aj na tel. 0905 784
112.
Druhou novinkou je kruhový objazd, ktorý sa
intenzívne pripravuje blízko centra obce.
Všeobecne je kruhový objazd moderné
úrovňové križovanie minimálne dvoch ciest,
ktoré má oproti pôvodnej križovatke niekoľko
zmien. V prvom rade sa jedná o vyvolané, teda
nevyhnutné, zníženie rýchlosti pri prejazde
takouto križovatkou, kedy vodič nemôže ísť
priamo, ale musí vykonať odbočenie vpravo.
Platí to pre všetkých vodičov prichádzajúcich
do takejto križovatky. Prednosť v jazde je daná

dopravnými značkami. Pri príjazde a vjazde do
križovatky s kruhovým objazdom vodiči vozidiel
nedávajú pravý ukazovateľ. To isté platí pri
jazde po kruhovom objazde, ale pred výjazdom
a pri výjazde vodič vozidla dáva pravý
ukazovateľ na označenie miesta, kde chce
opustiť a opúšťa kruhový objazd. Priechody pre
chodcov, ktoré sú v blízkosti kruhového
objazdu, rešpektuje vodič tak ako každý iný
priechod pre chodcov. Teda chodec, ktorý
vstúpil na priechod, má pred vozidlom
prednosť, pritom chodec nie je zbavený
povinnosti prispôsobiť svoj vstup na vyznačený
priechod rýchlosti prichádzajúceho vozidla. Aj
takto v krátkosti sa dá popísať to, čo
v budúcnosti dennodenne bude sprevádzať
život obyvateľov obce Drienov.
Ing. Andrej Buday, autoškola SABIA

AUTOSEDAČKY – alebo tiež Detský zadržiavací systém
Detské autosedačky, téma ktorá už niekoľko
rokov víri hladinu verejnosti. Sú potrebné? V
ktorých vozidlách? Pre ktoré deti? Ak mám viac
detí, ako ich vtesnám do vozidla? Tieto a
podobné otázky dostávajú pomaly konkrétne
odpovede. Pred niekoľkými dňami vláda
schválila nariadenie o povinnom používaní
bezpečnostných
pásov
a
detských
zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých
kategórií. Je dôležité vedieť, že toto nariadenie
vstúpi do platnosti po odsúhlasení v
parlamente a zverejnení v zbierke zákonov s
určitým dňom účinnosti.
Nariadenie
ustanovuje
používať
detské
sedačky vo vozidlách kategórie M1 /osobné
motorové vozidlá/, M2 a M3 /autobusy/, N1,
N2, N3 / nákladné automobily/, s konštrukčnou
rýchlosťou prevyšujúcou 25km/h , ktorých
sedadlá sú vybavené bezpečnostným pásom, a
ktoré sa používajú na prevádzku v premávke
na pozemných komunikáciách. Nariadenie
rozdeľuje autosedačky do skupín podľa
hmotnosti dieťaťa. Ak sa na sedadle
vybavenom bezpečnostným pásom prepravuje
dieťa s výškou menšou ako 150 cm, musí byť
sedadlo vybavené detským zadržiavacím

zariadením vhodným podľa hmotnosti dieťaťa.
Na sedadle, ktoré
nie je vybavené
bezpečnostným pásom, sa nesmú prepravovať
deti do veku 3 rokov. Ak sa bude používať
autosedačka na prednom sedadle obrátená
dozadu / proti smeru jazdy/, musí byť airbag
pred týmto sedadlom vyradený z činnosti. Vo
vozidlách kategórie M2,M3 používaných na
prepravu detí do škôl, vo vnútroštátnej
nepravidelnej
doprave
a
medzinárodnej
doprave nesmie byť počet prepravovaných
osôb väčší ako počet miest na sedenie podľa
osvedčenia o evidencii. To sa nebude
vzťahovať na vozidlá, ktoré majú - podľa
osvedčenia - aj miesto pre stojace osoby.
Vodič, alebo sprievodca skupiny bude povinný
informovať prepravované osoby o používaní
bezpečnostných systémov a každé sedadlo
bude musieť byť doplnené piktogramom
upozorňujúcim na pripútanie. Pre dospelé
osoby s výškou menšou ako 150 cm naďalej
platí zákon 315/96 Z.z.
Vo vozidlách M1,N1 kde budú umiestnené dve
sedačky na zadných sedadlách a nedostatok
priestoru bráni umiestniť tretiu, môže byť dieťa
vo veku 3 a viac rokov pripútané

bezpečnostným pásom. Ak vozidlá kategórie
M1,N1 nie sú vybavené detským zadržiavacím
systémom, alebo ich je nedostatočný počet,
môžu byť deti vo veku 3 a viac rokov pri
preprave v obci na zadných sedadlách
pripútané bezpečnostným pásom. Aj naďalej
platí, že na prednom sedadle vedľa vodiča
nesmie sedieť osoba mladšia ako 12 rokov s
výškou menšou ako 150 cm. To neplatí, ak
používa schválený a pre ňu určený
bezpečnostný systém. Ak ešte stále patríte
k rodičom, ktorí doposiaľ vozia svoje deti bez
autosedačky a čakáte na príkaz, skúste sa
zamyslieť, koľko stojí zdravie Vášho dieťaťa.
Máloktorý rodič si dokáže predstaviť, že pri
čelnom náraze v rýchlosti 40 km/h nepripútané
dieťa stojace medzi sedadlami je katapultované
von z vozidla. Alebo náraz v takejto rýchlosti
zodpovedá voľnému pádu z výška 6 m. Tak čo
rodičia, ak by Vaše dieťa balansovalo 6 m nad
zemou, boli by ste tiež takí pokojní, ako keď si
posadíte dieťa do vozidla bez sedačky alebo
iného zabezpečenia?
Ing. Daniela Budayová, autoškola SABIA

Futbalová jeseň v znamení zmien
Futbalový ročník 2006 – 2007 priniesol zmenu
štruktúry od najvyššej súťaže až po okresné
súťaže. V našom okrese boli zrušené III. triedy
a vytvorené tri II. triedy, pretože sa prihlásilo
málo mužstiev. Súvisí to najme so slabou
ekonomickou situáciou na dedinách, keď ceny
za dopravu, odmeny rozhodcov, štartovné,
výstroj pre športovcov, pokuty, atď. sú z roka na
rok stále vyššie a vyššie. Už počas jesennej
časti sa odhlásili niektoré mužstvá zo súťaže.
Napríklad Lipovce, dorast Š. Bohdanoviec,
Ľubotíc a veľmi zle sú na tom v aj Terni
a ďalších
mužstvách.
Za
odstúpenie
v rozbehnutej súťaži je pokuta 7000 Sk. Je to
nie najlepšie riešenie a budúcnosť ukáže, ako
to s dedinským futbalom dopadne. My máme
v súťažiach tri mužstvá, ktoré začali sezónu
veľmi dobre, ale dorastenci poľavili, keď najme
doma trikrát prehrali. Na oplátku trikrát vonku
vyhrali. Žeby bolo domáce prostredie

nevýhodou? Je pravda, že dorastenci už
hrávajú za dospelých a tým je dorast oslabený.
Práve preto sme radi, že sa uchytili v „A“
mužstve a je to vidno aj na výsledkoch
a na postavení v tabuľke. Je veľkou škodou, že
neskúsenosť ich pripravila o body v R. N. Vsi
a domáca remíza proti Kokošovciam zasa
o prvé miesto v tabuľke. Dobre hrali najme proti
lídrovi z Kapušian, ktorý u nás utŕžil prvú
prehru. Vynikajúco zahrali aj v Haniske, čo nás
vynieslo na druhé miesto v tabuľke. Je pred
nami ešte 6 zápasov jesene a celá jar, takže
iba dobrou hrou môžeme pomýšľať na vyššiu
súťaž. Aj naši žiaci sa držia dobre. Prehrali iba
prvý zápas v Kokošovciach a darí sa im aj
doma, aj vonku. Je potrebné s nimi pracovať,
ale sám tréner nestačí na všetko, lebo má aj
dorast a v súčasnosti je PNS. Prajeme p.
Šarišskému skoré uzdravenie a návrat na
ihrisko, lebo chlapci čakajú. Takisto by bolo

treba viac ľudí k všetkým mužstvám, pretože 2
– 3 funkcionári na všetko nestačia. Pekný
futbal hrávajú aj tzv. „Starí páni“, ktorí si
vytvorili mužstvo z bývalých hráčov a začínajú
mať aj svojich priaznivcov. Všetky 4 mužstvá
môžu hrať iba s pochopením obecného úradu
a starostu obce, ktorí sú jediným „sponzorom“
drienovského futbalu. Dúfajme, že tento elán
vydrží všetkým a futbal bude pre radosť
a potešenie ako hráčov, tak aj fanúšikov
a všetkých
Drienovčanov.
Už
najbližšie,
v nedeľu, hráme derby so Š. Bohdanovcami,
potom ideme do Lemešian, potom doma proti
Záhradnému, ďalej v Dulovej Vsi a nakoniec
doma proti Nemcovciam. Jeseň ukončíme
v Tulčíku. Je to veľmi dobre vylosovanie, takže
„DRIENOV DO TOHO!“
Tabuľky sú na strane č. 6.
Milan Bardák
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Previerky pripravenosti hasičov

Model Expo 06

Za pomerne pekného letného dňa,
v nedeľu 18. 6. 2006 sa konalo na
futbalovom
ihrisku
v Kokošovciach obvodové kolo
previerok
pripravenosti
Dobrovoľných hasičských zborov.
Obvodného kola sa zúčastnilo
spolu 14 družstiev zo štyroch
okrskov,
a
to
Kokošovce,
Mirkovce, Lemešany a Prešov.
Súťaž bola zostavená z troch
disciplín – požiarna štafeta,
požiarny útok a požiarna teória.
Pod okrsok Lemešany patria
družstvá Drienov, Bretejovce, Š
Bohdanovce, Lemešany, Dr. Nová
Ves,
Ličartovce.
Výsledkom:
požiarny útok – 23,2 sek.,

Ako Každý rok aj tento sa
v Košiciach konala modelárska
súťaž na ktorej sa zúčastnili
modelári z Drienova. Cez túto
nádhernú súťaž vonku pristával
Slovenský najrýchlejší vrtuľník Mi24. Súťažiaci si mali možnosť
nazrieť na skutočný lietajúci
zázrak.
Naše výsledky z tejto súťaže boli
v celku priemerné. Michael Jurek
obsadil dve 2.miesta a dve
3.miestá. František Marcin dve
1.miestá a dve 2.miestá.
Dúfame že sa nám bude i naďalej
dariť aspoň tak ako do teraz.

požiarna štafeta – 92,6 sek a čistá
teoretická
časť,
obsadili
drienovskí
hasiči
v okrsku
Lemešany veľmi cenné 2. miesto
a celkovo skončili v obvodovom
kole na 5. mieste zo všetkých
zúčastnených družstiev.
Ďakujeme obecnému úradu, že
nám pomohol so zakúpením
výkonnejšej prenosnej striekačky,
s ktorou sa dosiahli aj lepšie
výsledky.
V nedeľu
10.9.2006
na
futbalovom ihrisku v Žehni sa
drienovskí hasiči zúčastnili súťaže
o pohár starostu obce Žehňa.
Súťaže sa zúčastnilo spolu 7
družstiev.

Drienovský hasiči obsadili po
zodpovednom
výkone
veľmi
pekné tretie miesto a získali tak
prvý pohár pre Obec pod novým
vedením DHZ.
V sobotu
16.9.2006
v obci
Bretejovce bola pre drienovských
hasičov
posledná
tohtoročná
súťaž o pohár starostky obce
Bretejovce. Do súťaže sa zapojilo
8 družstiev. Pre menšie problémy
s hasičskou technikou sme aj tak
nakoniec
obsadili
síce
nepopulárne, ale vzhľadom na
podmienky súťaže pekné štvrté
miesto.
Hasiči Drienov

Zo Základnej školy v Drienove
Leto za dverami
Veru. Leto je už za dverami. A čo by bolo len
leto, ale aj prázdniny či dovolenky! Čo už,
týmito slovami sa zvykne v našich končinách
najnovšie komentovať čokoľvek. Čo už,
pridávame sa tiež, no dodávame: treba sa
pustiť do práce.
Leto v našej škole bolo už tradične pracovné.
V poslednom júnovom čísle sme informovali
o našom zámere zmeniť školské prostredie
novými omietkami, maľbami. Už sa teším na
návštevy rodičov i nerodičov, ktorí občas
konštatovali: „Však tie chodby sú také isté, ako
keď sme ešte my do školy chodili, odkedy
škola stojí, stále rovnaké steny!“ Už nie sú!
Dolné i horné podlažie, ba i medziposchodia,
slovom všetky vnútorné steny chodieb či
schodísk a zábradlia získali skutočne novú tvár.
Verím, že krajšiu, veselšiu, a dúfam, že sa
v takto zrenovovanom prostredí budeme všetci
príjemne cítiť. V tejto súvislosti je namieste
poďakovať OcÚ za podporu a pomoc, svojím
dielom pomoci prispeli i naši bývalí deviataci
a osobitná vďaka patrí i našim školským tetám
za kusisko odvedenej práce. Ďakujem.
Počas prázdnin sme pracovali i na príprave
učebne informatiky na vzdelávacie kurzy pre
dospelých. Z grantu úspešného projektu
Digitálni štúrovci, ktorý sme získali, sme
obstarali tri nové počítačové zostavy, ktoré
budú využívať i naši žiaci počas vyučovacieho
procesu i v mimovyučovacej činnosti.
V tomto školskom roku sme otvorili 10 tried
a školský klub detí, ktorý ponúka jedno
oddelenie
školskej
družiny
a oddelenie
záujmového
vzdelávania.
Naďalej
zabezpečujeme
aj
školské
stravovanie
a v prípade záujmu budeme opäť realizovať
i mliečny program. V rámci záujmového
vzdelávania
ponúkame
pestrý
výber
záujmových útvarov pre všetky vekové
kategórie, naši žiaci budú mať v škole
k dispozícii internetovú i knižnú študovňu.
Vyučovanie cudzích jazykov - anglického ponúkame už od prvého ročníka, od šiesteho
ročníka majú žiaci možnosť učiť sa druhý cudzí
jazyk – nemecký. S počítačom sa stretnú už na
prvom stupni, od piateho ročníka vyučujeme
prácu s počítačom v samostatnom predmete
v skupinách.
Základná škola v Drienove je patrí k „zdravým“
školám, je súčasťou Národnej siete škôl
podporujúcich zdravie i s environmentálnym
zameraním. Pokračovať budeme i v projekte
Nebuďme ako oni, ktorého vyvrcholením je

prehliadka Oswienčimu pre žiakov 9. ročníka,
pričom náklady na túto poznávaciu exkurziu sú
hradené z projektu. Zdrojmi informácií o našej
práci bude i naďalej školský časopis Drienka a
školská webová
stránka:
www.zsdrienov.edupage.org.
Držte nám palce, poteší každá pomoc,
spoločným výsledkom, verím, bude ďalší
úspešný školský rok - 2006/2007. Veľa zdravia,
optimizmu, otvorené mysle i srdcia nám
všetkým.
Mgr. B. Boboková

nezamestnanosťou.
Každý z účastníkov dostal pracovnú disketu
a príručku. Lektorkami sú pedagogičky našej
školy, ktoré sa podieľali i na príprave
samotného projektu. Celý kurz bude ukončený
po absolvovaní 20 hodín vyučovania a 10 hodín
konzultácií odbornou skúškou v októbri 2006.
V kurzoch sa pracuje veľmi vážne, neraz je
však i veselo. Dobre padnú i „prestávkové“
rozhovory s kávou či čajom. Ďalšie informácie
a fotografie z diania v kurzoch nájdete na
webovej
stránke
projektu:
www.zsdrienov.edu.sk.
teda veľa
úspechov
i spoločných
Digitálna gramotnosť – šanca Tak
príjemných
chvíľ
želajú
manažérky,
koordinátorky a lektorky projektu
na úspech a spokojnosť
Mgr. B. Boboková, Mgr. D. Krajňáková a
Dva kurzy, ktoré sú zamerané na priblíženie Mgr. M. Straková

Deň holokaustu
Pamätný deň holokaustu si pripomíname 9.
septembra. V našej škole sme tomuto
významnému sviatku, ktorého obsah je, žiaľ,
v dnešných dňoch znova aktuálny, venovali 8.
september.
Vymedziť
problematike
porozumenia a znášanlivosti jeden deň v roku
iste nemôže stačiť. Cieľom tohto pamätného
dňa je pripomenúť si hrôzy holokaustu a na
pozadí historického odkazu meniť súčasnosť
a budúcnosť, postoje nás všetkých.
práce
s počítačom
a tvorbu
základných
pracovných dokumentov sme pod názvom
Digitálna gramotnosť – šanca na úspech
a spokojnosť začali v zmysle projektu Digitálni
štúrovci s podporou MDPT SR 30. augusta
2006.
V popoludňajších hodinách v kurzoch pracuje
33 účastníkov z radov drienovských seniorov,
mamičiek
na
materskej
dovolenke,
nezamestnaných
či
žien
ohrozených
Pamätný deň holokaustu predstavuje v našej
škole začiatok projektu Nebuďme ako oni, ktorý
vyvrcholí návštevou Oswienčimu v júni.
Tento školský rok sme projekt obohatili o
rovesnícky rozmer. Na rozhovor o svojich
dojmoch a pocitoch z absolvovania prehliadky
koncentračného tábora sme so žiakmi
deviateho ročníka pozvali nášho bývalého žiaka
Daniela Dancáka, ktorý napriek svojim novým
školským
povinnostiam
naše
pozvanie
neodmietol. Vďaka.
Mgr. B. Boboková
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II. A trieda dospelí:

28. 9. 2006

II. A trieda dorast:

1. Kapušany

9

8

0

1

47:6

24

1. Ličartovce

8

7

0

1

35:10

21

2. Drienov

8

6

1

1

29:8

19

2. Dulova Ves

7

5

1

1

16:9

16

3. Kokošovce

8

6

1

1

22:8

19

3. Kendice

8

5

1

2

16:11

16

4. Záhradné

9

5

1

3

34:13

16

4. M. Šariš

8

4

1

3

25:12

13

5. Lemešany

9

5

1

3

25:10

16

5. Sedlice

9

4

1

4

24:21

13

6. AFK Prešov

8

5

1

2

13:6

16

6. Drienov

9

4

0

5

27:18

12

7. Haniska

9

4

3

2

21:9

15

7. Chmeľov

8

3

2

3

17:15

11

8. Nemcovce

8

4

1

3

14:7

13

8. Lipníky

8

3

1

4

17:15

10

9. Š. Bohdanovce

9

4

0

5

25:23

12

9. Radatice

7

2

3

2

16:19

9

10. Tulčík

8

2

2

4

10:18

8

10. Fričovce

8

2

3

3

9:12

9

11. Ruská N. Ves

8

2

1

5

10:24

7

11. Lemešany

7

2

2

3

15:20

8

12. Dulova Ves

9

2

1

6

11:48

7

12. Záhradné

7

1

4

2

8:11

7

13. Žehňa

8

2

0

6

11:26

6

13. Víťaz

8

2

1

5

11:33

7

14. Terňa

8

1

0

7

10:43

3

14. Terňa

8

1

0

7

11:41

3

15. Chmeľov

8

0

1

7

5:38

1

Z výstavby kruhového objazdu

Značkové používané počítače so zárukou už od 2 299 Sk s DPH
Počítače značiek Dell, Siemens, Compaq, HP, IBM po cca dvojročnom leasingu so zárukou 12 mesiacov
Ďalej ponúkame monitory 17“ od 1916 Sk s DPH, laserové tlačiarne od 1559 Sk s DPH, notebooky Pentium III od 12 103 Sk s DPH, notebooky
Pentium 4, lacno používané značkové grafické a zvukové karty, LDC displeje, tonery do laserových tlačiarní.
Kovomat Drienov, kpt. Nálepku 10,
tel. 0908 084 383
kovomat@drienov.sk
www.kovomat.drienov.sk

