Číslo: 5 Ι Ročník 15 I 4. 11. 2014 I Cena 0,10 €

Popoludnie s Jankou Guzovou

V nedeľu, 5. októbra, sa v telocvični základnej školy už po piatykrát
stretli fanúšikovia folklóru s amatérskymi spevákmi, tanečníkmi a
hudobníkmi, ktorí na javisku vykúzlili ilúziu návratu čias veselých
"valalskich dzievkoch a parobkoch".
Meno známej speváčky ľudových piesní, Janky Guzovej, prilákalo
výborných účinkujúcich aj vďačných divákov a je potrebné povedať, že
záujem o naše podujatie zo strany folklórnych skupín je každý rok
väčší. Folklóristi sa sem radi vracajú a my máme nemilú úlohu ich
niekedy odmietnuť, a to z jedinej príčiny – že sme si dali za úlohu,
predstaviť každý rok ďalší a ďalší súbor. Okrem toho je našou
prvoradou úlohou dať priestor na vystúpenie našim vlastným
drienovským talentom, ale aj skúseným interprétom.
Tohto roku sme sa tešili z vystúpení speváckej skupiny Drienka z

Október – mesiac úcty k starším

Je dobrou vizitkou každej spoločnosti, ak sa dokáže dobre starať o
svoje slabšie články. Starší ľudia, ktorých život obmedzuje nielen vek,
ale aj choroby, zvýšené finančné náklady bez možnosti a schopnosti
zarobiť si, často duševné trápenia a osamelosť, sú tiež testom
charakteru našej spoločnosti. A veru, neraz je výsledok tohto testu
katastrofálny.
20. októbra pripravili členky Únie žien Slovenska v spolupráci s
Obecným úradom v Drienove stretnutie jubilujúcich seniorov v obecnom
dome. Samozrejme, že takéto posedenie nevylieči boľavé údy,

V Drienove sa zvolebnieva

O necelé dva týždne si budeme voliť nového starostu a nových
poslancov. Kandidátov na najvyššieho predstaviteľa máme až osem (z
toho jedna žena) a na poslancov je zapísaná necelá tridsiatka. V
podstate má šancu každý tretí kandidát na poslanca. Tak ako sme
sľúbili, dávame priestor kandidátom na starostu (-ku), aby sa predstavili
so svojimi plánmi, predstavami a predsavzatiami. Ďalej zverejňujeme aj
zoznam záujemcov o poslanecké kreslo, aby ste mohli doma vyberať a
prísť k volebnej urne rozhodnutí.
Aký bol záujem o voľby v obci predchádzajúcich dvoch volebných
obdobiach – pre pripomenutie. V roku 2006 z 1585 oprávnených voličov
sa volieb zúčastnilo 887. Odovzdaných bolo 859 platných hlasov.
Volebná účasť bola 55,96%. V roku 2010 bolo vydaných obálok 826,
počet platných hlasovacích lístkov na voľby poslancov 820 a počet
platných hlasovacích lístkov na voľby starostu bol 817. V zoznamoch
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Drienova, detského FS Drienka z Drienova, heligonkára Danka Falata a
huslistky Sašky Brutovskej z Kostolian, FS Jazero z Rožkovian, FS
Petroviančan z Petrovian, skupiny Šebeš - priatelia folklóru Šariša z
Vyšnej Šebastovej, Zemplínskych heligonkárov z Michaloviec, FS
Starišan z Prešova, sólistiek Emky Mitríkovej a Livky Šmalecovej a
spevákov Márie Nemcovej a Jána Fecka. Dobre sa počúvajú chvály na
jednotlivé vystúpenia aj na program ako celok. Milým zakončením akcie
bolo odhalenie pamätnej tabule Janke Guzovej na obecnom dome.
Toto podujatie je každý rok produkované na amatérskej báze.
Účinkujúci aj usporiadatelia sú na jednej lodi. Ich úsilie je odmenené iba
dobrou atmosférou a potleskom. Nenárokujeme si (našťastie ani naši
diváci) na dokonalosť, ale trúfame si povedať, že sa nám aj tohto roku
podarilo uviť krásny veniec farebnej živej ľudovej kultúry a príjemným
spôsobom obohatiť svojim spoluobčanom jedno jesenné popoludnie.
Vďačíme za to ženám z Únie žien v Drienove a ich rodinám, pretože na
ich pleciach bola nielen príprava samotného podujatia, ale niektoré z
nich si to prekladali ešte aj s nácvikom vystúpenia, keďže sú členkami
speváckej skupiny Drienka. Za všestrannú pomoc ďakujeme
Obecnému úradu v Drienove. Nie menšia vďaka ďalej patrí ochotným a
šikovným majstrom zvukárom Ing. Mariánovi Ivanovi a Mišovi Jurekovi,
zodpovedným pracovníčkam základnej školy za vytvorenie podmienok v
telocvični, pani Illiášovej za štýlové kvetiny a fantastickým sponzorom,
ktorí prispeli finančne, materiálne, duševne aj prácou.
Sponzori: Stavivá a palivá Košice, Nemec a spol., p. Komár –
Zemiakáreň Drienov, Štefan Holot, Ekomont - Ing. Derdáková, BOPA
BAR Košice, p. Janičová – Kaderníctvo Drienov, Minifarma Udavské,
Novinový stánok Drienov, p. Golodžej Drienov, p. Ondrej Zuzkáč
Drienov, p. Peter Korem – Kovomont Drienov, Mgr. Rastislav Pribula Oxcom Drienov, p. Jozef Ferko - Bafer s.r.o., p. Peter Kakalec - Eukos
s.r.o., p. Manolo Monzon, p. Podoláková - Hummer Lemešany, Rapes
Drienov, nemenovaná osoba, Jednota Drienov, p. Jozef Sabol, p.
Robert Jurášek - Pekáreň Teriakovce, Ing. Viliam Sabol Lemešany, p.
Jozef Guľaš Drienov, Bar Korida Drienov, JUDr. Jozef Vaško, p. Ján
Korem - kvetinárstvo Nasaria, Ing. Iveta Gimerská - Moldom Moldava
nad Bodvou
Usporiadatelia - Únia žien Slovenska Drienov a Obecný úrad Drienov.

nepomôže zaplatiť inkaso, ani nenahradí rozhovor so vzdialeným
synom. Môže iba pošepnúť starému človeku, že nie je bezvýznamný, že
my ostatní pamätáme na to, čo v živote dokázal, možno si z neho
berieme príklad a sme ochotní pomôcť mu, ak nás o to požiada.
Jubilanti si pozreli malé kultúrne pásmo, prijali malé pohostenie,
podebatovali a na záver si veru aj zaspievali.
Usporiadatelia pamätali aj na tých, ktorí sa kvôli chorobe nemohli
zúčastniť spoločného stretnutia a spolu so starostom obce pánom
Petrom ich navštívili doma.

voličov bolo zapísaných 1612 občanov – voličov. Volebná účasť bola
teda mierne nad 50 percent. Veríme, že tento rok sa priblížime k
šesťdesiatke.
A ešte základné informácie. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa
konajú 15. novembra 2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. v budove
Základnej školy v Drienove. Sú vytvorené 2 volebné okrsky.
Okrsok č. 1 ulice - Jarková, Mierová, Mlynská, Okružná, Osloboditeľov,
Partizánska, Pod Dvorom, Tehelná.
Okrsok č. 2 ulice – Jarná, Košická, Krátka, Kvetná, Letná, Májová,
Nám. kpt. Nálepku, Revolučná, Záhradná, Žižkova.
Redakcia Občasníka praje občanom šťastnú ruku pri výbere, aby obec
s novým vedením napredovala v rozvoji na všetkých „frontoch“. Aby
nám mladí neodchádzali do sveta s batôžkom za lepším ...
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Marián Jurek, kandidát za SMER – sociálna demokracia

V Drienove žijem od svojho narodenia, tzn. 50 rokov. Mám úplné stredoškolské vzdelanie. Pracujem ako
referent v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.
Komunálnej politike sa venujem od roku 1994 ako poslanec, člen obecnej rady a posledné 4 roky
zástupca starostu. Za toto obdobie som nadobudol v oblasti riadenia a fungovania obce veľa skúsenosti.
Funkciu starostu vnímam s veľkým rešpektom. Ak by niekto videl za funkciou starostu iba finančné
výhody, rýchlo zistí, že to tak nie je. Prvoradou povinnosťou starostu je, vytvoriť z poslaneckého zboru a
pracovníkov obecného úradu, na čele ktorého stojí kolektív, ktorému ide o napredovanie obce. Je to
poslanie veľmi náročné, pretože v záujme veci sa musia často hľadať kompromisy. Za posledných 16
rokov sme bez ohľadu na rôzne politické smerovanie jednotlivých poslancov takýmto kolektívom boli. Ak
chceme, aby obec prosperovala, starosta a poslanci musia spolupracovať a nie politikárčiť.
Mal som možnosť veľmi úzko spolupracovať s predchádzajúcimi starostami Ing. Jánom Štefaňákom a
Ing. Jozefom Petrom. Od roku 1998 sme dávali obec dokopy finančne aj materiálne a to sa nám aj
podarilo. Dnes patríme v tejto oblasti medzi veľmi dobre zaopatrené obce.
V posledných rokoch by som chcel vyzdvihnúť snahu starostu a zastupiteľstva o vyčistenie
majetkoprávnych záležitostí obce a uvedenie zmien a doplnkov k územnému plánu do života. Toto
možno nie je pre bežného občana viditeľné, ale je to časovo a finančne náročné a je to základný
predpoklad rozvoja našej obce a nevyhnutná podmienka pri čerpaní eurofondov. Aj toto sa z veľkej časti
podarilo.
Preto, poznajúc realitu, nebudem dávať plané sľuby. Chcel by som pokračovať v rozpracovaných
akciách:
•
rekonštrukcia budovy obecného úradu (výstavba ambulancie pre ďalšieho lekára)
•
rekonštrukcia toaliet v škole a telocvični
•
a vytvoriť podmienky pre ďalšie využitie eurofondov, ak budú vyhlásené výzvy:
•
vytvorenie podmienok na výstavbu kanalizácie Vsl. vodárenskou spoločnosťou. Jej realizácia, financovaná z eurofondov, by mohla
začať už v rokoch 2015-16 po vyhlásení prvej výzvy,
•
obnova centrálnej zóny obce, na ktorú v minulosti nebolo možné čerpať prostriedky z eurofondov kvôli nevysporiadaným pozemkom pod
miestnymi komunikáciami – nutná finančná spoluúčasť obce
a ďalej:
•
výkup pozemkov pre prístupové cesty k pozemkom podľa nového územného plánu obce,
•
pri zhode nového zastupiteľstva výstavba bytovej jednotky na Kerte,
•
oprava rigolov, chodníkov, miestnych komunikácií, rozhlasu, zefektívnenie verejného osvetlenia – úsporné svietidlá, oplotenie cintorína,
•
vytvorenie podmienok pre športové a kultúrne aktivity v našej obci.
Chcel by som ako dlhoročný poslanec a člen komisií poďakovať všetkým členom komisií, dobrovoľníkom, funkcionárom a členom
spoločenských a športových organizácií, ktorí na úkor svojho voľného času a bez finančného ohodnotenia pripravujú v Drienove kultúrne a
športové akcie. Robia to pre dobrý pocit z toho, že sú užitoční pre ľudí a obec.
Mojim heslom, ktorým sa v živote riadim, je: „Nepýtaj sa, čo môže obec urobiť pre teba, ale čo ty môžeš urobiť pre obec.“
Základnou úlohou každého starostu je predovšetkým finančná stabilita a vytváranie podmienok pre pokojný život v obci. Ak budem mať možnosť
naďalej pracovať, či už ako starosta, alebo poslanec, budem sa snažiť obec Drienov rozvíjať ešte viac.
Všetkých kandidátov na post starostu a poslancov poznám, vážim si ich a prajem im dobrý výsledok v nadchádzajúcich voľbách.

Matúš Jurko, Ing., kandidát za stranu TIP

Vážení drienovčania, 15. november 2014 rozhodne ako sa bude ďalej vyvíjať naša obec, preto je
potrebné, aby ste poznali kandidátov a ich program. Ja patrím medzi mladších (najmladší) kandidátov,
ale som ochotný dať obci a občanom to čo viem. Niečo o mne: Mám 31 rokov, som ženatý a mám jednu
dcéru. Vyštudoval som na katedre protipožiarnej ochrany TU Zvolen odbor ochrana osôb a majetku,
avšak pracujem v hutníctve ako zmenový majster na Vysokej peci.
Prečo voliť práve mňa:
•
Pretože zastupujem mladú generáciu s novými názormi, ale aj víziami pre obec
•
Pretože podpísaním etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy som sa písomne
zaviazal okrem iného aj poskytovať nad rámec zákona majetkové priznanie ktoré vypracovala
Aliancia fair-play a je nahliadnuteľný na webstránke politikaopen.sk vždy 1 krát do roka a to do
konca mája
•
Pretože môj program rozvoja obce je stavaný na faktoch, reálnych myšlienkach a postojoch,
niekoľkokrát bol konzultovaný s odborníkmi z rôznych oblastí napr. ľuďmi pracujúci v oblasti
masmédií
•
Pretože vo svojom programe sa venujem oblastiam, ktoré sú pre obec a občanov dôležité, a
ktoré je potrebné realizovať
•
Pretože podiel mladých v samospráve je mizivý a tento fenomén je potrebné zmeniť
Môj volebný program je založený na kľúčových bodoch a to hlavne na:
•
Výstavbe obecných nájomných bytov, ktoré v súčasnej dobe predstavujú jeden z najlacnejších
spôsobov bývania
•
Výstavba malých zakrytých tribún na futbalovom ihrisku, ochranných sieti za bránkami a
výstavba oddychovej zóny s krbom a prístreškom, oprava a doplnenie spŕch a sociálnych zariadení v telocvični ZŠ
•
Rozvoj kultúry a športu v obci: napr. amatérske turnaje (stolný tenis, šach, hokej), výsadba drienky ako symbolu obce počas osláv
výročia Vatry SNP, kultúrny program počas futbalového turnaja o pohár starostu obce a iné
•
Založenie nadácie, ktorej prispievateľom bude aj starosta obce. Finančné prostriedky budú pod patronátom obecnej rady, alebo
obecného zastupiteľstva. Pomocou nej bude obec finančne vypomáhať sociálne slabším občanom, ale aj občanom postihnutým
živelnými pohromami a nadaným deťom
•
Riešenie protipovodňovej ochrany obce výstavbou drobných zadržiavacích nádrži pred obcou, odstraňovanie prekážok v toku obecných
potokov (po komunikácii so správcom toku), aktívne poukazovanie na prekážky na toku rieky Torysa, postupné zvyšovanie ochranných
valov okolo obce a iné
Uvedomujem si náročnosť jednotlivých bodov programu, ale program je uskutočniteľný. Postupnou realizáciou projektov vytvorme z Drienova
lepšie miesto pre život!
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Zuzana Koncová – rod. Sokolová, Mgr., kandidátka za Stranu
demokratického Slovenska (SDS)

Dovoľte, aby som sa Vám predstavila tak, ako to cítim ja. Chcem, aby ste si urobili vlastný názor a
neprijímali názory od iných. Narodila som sa v roku 1971 ako Zuzana Sokolová, som tretie dievča v
rodine Reginy a Imricha Sokola. Áno som to ja! Tá blonďavá okatá Zuzana (bytovkárka), ktorá sa v
Drienove narodila, chodila do školy, prijala všetky sviatosti a jednou zo sviatostí bola aj sviatosť
manželstva, kedy som v roku 1991 povedala svoje „áno“ mužovi z Prešova s priezviskom Koncový a
teraz som Zuzana Koncová. Ale to neznamená, že nebudem a nie som vždy tou „blonďavou Zuzkou“,
ktorej veľmi záleží na rozvoji tejto obce. Teraz sa pýtate, kladiete si otázku, prečo som sa rozhodla
kandidovať za starostku obce Drienov? Drienov je moja srdcová záležitosť a konečne je potrebné začať
robiť pre všetkých občanov obce, ktorých trápi veľa problémov. Je to moje slobodné rozhodnutie.
Ukončila som vysokoškolské štúdium na GTF v Prešove odbor mediátorstvo. Titulom Mgr. som získala
nie len veľa vedomostí, ale aj schopnosť vedieť komunikovať a riešiť medziľudské vzťahy, pretože o tom
mediátorstvo je (mediácia je riešenie medziľudských vzťahov mimosúdnou cestou). Práve preto som sa
ďalej vzdelávala a získala som ďalší certifikát.
16. rokov pracujem v štátnom podniku Lesy slovenskej republiky v Prešove na poste „sekretárka“.
Pracujem samostatne, riadim, pripravujem a stále niečo riešim. Získala som veľa skúseností ale aj
spoznala veľa ľudí, ktorí mi budú oporou a pomocou.
Milí občania, budem tu pre Vás, dvere budú otvorené pre každého občana obce pri riešení jeho
problémov a problémov obce.
Ak by som mala v skratke zhrnúť môj volebný program, tak len naozaj krátko:
•
vyviniem maximálne úsilie, aby som v spolupráci s Vami pripravila pre obec odkanalizovanie a
presvedčila Vás, že je to potrebné kvôli ochrane životného prostredia ale hlavne kvôli ochrane
Vášho zdravia a zdravia Vašich detí. Budem chodiť od domu k domu a budem presviedčať, presviedčať a ešte raz presviedčať.
•
ak sa nám podarí odkanalizovanie budeme riešiť aj nové chodníky a cesty,
•
spoločnými silami pribudujeme k detskému zdravotnému stredisku rehabilitačné centrum pre deti a dorast,
•
efektívne riešiť pomoc chorým a osamelým občanom v rámci opatrovateľskej služby, rôznymi formami,
•
vychádzať v ústrety sociálne odkázaným občanom, rodinám, resp. zdravotne postihnutým (znížením daní a poplatkov, na službách, soc.
výpomocou...),
•
vybudovať pri miestnom cintoríne parkovisko a zrekonštruovať oplotenie cintorína,
•
realizovať druhú etapu rekonštrukcie základnej školy, telocvične a obecného úradu a jeho okolia, upraviť priestor pred obecným
úradom,
•
v spolupráci s ministerstvom životného prostredia vyviniem maximálne úsilie a budem sa snažiť presadiť realizáciu preventívnej
protipovodňovej ochrany, osloviť ministerské a iné ústredné orgány štátnej správy so žiadosťou o finančné prostriedky pre obec,
•
zvýšiť informovanosť občanov o dianí v obci, vytvoriť stránku „prianí a sťažností, nápadov“,
•
chcem pokračovať v prepojovaní ulíc, vytvárať nové stavebné parcely,
•
mám záujem vybaviť nainštalovanie bankomatu v obci na výber peňazí,
•
zvýšiť počet spoločenských podujatí v rámci obce a pokračovať v organizovaní tradičných podujatí, športových a kultúrnych akcií, ale aj
priniesť niečo nové, napr lesná pedagogika,
•
pripravovať pre deti a mládež rôzne súťaže a aktivity (MDD, Mikuláš), záujmové prednášky, stretnutia s odborníkmi,
•
zapájať do diania obce aj rómskych spoluobčanov výstavbou Komunitného centra, pretože medzi rómskymi občanmi je veľa
študovaných mladých ľudí, ktorým je potrebné dať šancu, aby ukázali čo dokážu.
Ani ten najlepší volebný program neobsiahne všetko to, čo je pre obec a občanov najlepšie. Dôležité je získať pre obec každé jedno euro.
Vážení občania, príďte 15. novembra k volebných urnám. Uchádzam sa o Vašu dôveru, o hlas vo voľbách starostky obce.

Marián Krakovský, kandidát za Komunistickú stranu Slovenska
Mám 54 rokov, som ženatý a mám dvoch synov. Pôvodným povolaním som strojník mechanizovaných
porubov a predkov, ktoré som získal na SOŠ baníckej v Karvinej. Nastúpil som do podniku Důl ČSM
Stonava, kde som pracoval 19 rokov ako predák- kombajnér. Ako predák som riadil a zodpovedal za 20 –
120 členné kolektívy. Po naplnení expozičnej doby práce v bani som bol zo zákona vyradený a v r.1994
som sa presťahoval s rodinou do rodnej obce. Absolvoval som kuričské skúšky, pracoval som v
podnikoch Hydina Prešov a Kafiléria Drienov a.s. V októbri 2002 som prešiel výberovým konaním do
firmy U.S. Steel Košice SBS s.r.o., kde pracujem doteraz. V r.2012 si ma zamestnanci a odborári SBS
zvolili za ich zástupcu a zároveň za predsedu výboru odborovej organizácie SBS.
Vážení občania, vaša ruka rozhodne! Už o niekoľko dní sa uskutočnia komunálne voľby, v ktorých
rozhodnete, kto vás bude zastupovať z postu starostu alebo poslanca obecného zastupiteľstva. Každý by
si mal uvedomiť, že nevolí len konkrétnu osobu na tento podľa niektorých lukratívny – finančný post, z
môjho pohľadu ak je tento post vykonávaný poctivo a zodpovedne, je veľmi náročný. Váš hlas pre
konkrétneho kandidáta rozhodne, či bude naša obec naďalej stagnovať, alebo smerovať k rozvoju,
kvalitnejšiemu školstvu, zlepšenej sociálnej starostlivosti, navyšovaniu obecného majetku a majetku
občanov.
Prečo som sa rozhodol kandidovať na starostu? Prácu spojenú s riadením obce poznám z 90. rokov, keď
som pracoval vo výbore mestského obvodu Svibice a v Mestskom národnom výbore Český Těšín som
bol členom aktívu pre obchod a služby (kontrola RSK). Bol som predsedom bytovej samosprávy a vo
výbore Bytového družstva Český Těšín, ktoré spravovalo 70% bytov mesta. Náročnosť a zodpovednosť
tohto postu si plne uvedomujem. Keďže som po finančnej stránke zabezpečený, môžem post starostu
obce vykonávať s tým, že plat starostu použijem v plnej výške na rozvoj obce. Ak budem zvolený, za
prioritu považujem Územný plán obce, ktorý sa môže v plnej miere realizovať až po vyriešení kanalizácie. Ďalšie kroky realizácie v obci sú :
•
Rekonštrukcia a výstavba nových obecných komunikácií
•
Výstavba obecných bytov pre mladých a mladé rodiny
•
Pomoc živnostníkom, spolupráca s podnikateľmi a firmami na vytvorení priemyselného parku s prioritným zamestnaním občanov
Drienova
•
Skvalitnenie kultúrneho života obce, športové podujatia, plesy, dni obce, obecné trhy a veľa ďalších podujatí pre zviditeľnenie obce
•
Naslúchať spoluobčanom a maximálne sa venovať riešeniu ich problémov
Ďakujem za podporu a prajem pevné zdravie. NEZBAVUJME SA ĽAHKOVÁŽNE SVOJHO PRÁVA A POĎME VOLIŤ!
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Jozef Tomečko, nezávislý kandidát
Kandidát nedodal materiál.

Marián Tomko, nezávislý kandidát

Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil v súvislosti s nastávajúcimi komunálnymi voľbami, kde sa
uchádzam o post starostu obce Drienov ako nezávislý kandidát.
Pre tých ktorí ma nepoznajú by som chcel touto formou priblížiť svoj doterajší život. Narodil som sa v
Drienove, kde som absolvoval základne školské vzdelanie. Stredoškolské vzdelanie som nadobudol v
Prešove na SPŠ Stavebnej. Po skončení základnej vojenskej služby som nastúpil ako projektant v OSP
Prešov. Neskôr som prijal ponuku a nastúpil som na tunajšiu farmu ako mechanizátor a vedúci údržby a
dopravy. Zo skúsenosťami prichádza zodpovednosť a moje ďalšie pôsobenie sa presunulo do centrály
firmy kde som zaujal pozíciu na oddelení investičného rozvoja. Nadobudnuté skúsenosti som
posledných 5 rokov zúročil v súkromnej firme kde som pracoval ako vedúci expedície. Dlhoročne
skúsenosti ma naučili že žiadna práca nie je taká ťažká ako práca s ľuďmi.
Keďže mi je celá genéza našej dediny jasná a hlavne nie ľahostajná, tak som sa rozhodol kandidovať.
Dlhodobo pozorujem problémy pri individuálnej bytovej výstavbe v našej obci. Myslím si, že je v našom
všeobecnom záujme vyvíjať väčší tlak v tejto oblasti. Zároveň nesmieme zabudnúť ani na ďalšie
možnosti, ako je budovanie nájomných bytov pre mladé rodiny. V čase keď v médiách počujeme len o
globálnom otepľovaní a o tlaku EU v oblasti životného prostredia je na mieste sa pýtať ako to vyzerá s
kanalizáciou a ako by to vyzerať malo. Nesmieme zabudnúť ani na oblasti našej obce, ktoré sú
pravidelne zasahované povodňami. V týchto oblastiach je potrebné vybudovať protipovodňové
zabezpečenia, pretože je lepšie sa škodám vyhnúť ako ich neskôr s ťažkosťami odstraňovať. Na druhej
strane nezabudnime ani na našu mládež a ich mimoškolské aktivity. Je dôležite aby sme ich správne
motivovali a poskytli im správne podmienky na ich profesionálny rast. Kto žije športom v našej obci tak
mu je isto známe, že športové priestory sú dlhodobo nedobudované a veľký problém nám robia aj parkovacie miesta pri futbalovom ihrisku.
Je samozrejme, že v silách jedného človeka sa všetko uskutočniť nedá ale verím, že keď sa spojíme, tak za to krátke obdobie vieme uskutočniť
všetko čo si zaumienime. Nemám v úmysle Vám nasadiť ružové okuliare, alebo sľubovať nemožné. Verím v lepší život v našej obci pre všetkých
spoločne.
Vybudujme lepšiu budúcnosť pre nás a naše deti. Ďakujem Vám aj svojej rodine za prejavenú dôveru a podporu, ktorú mi poskytujete.

Peter Tomko, Mgr., nezávislý kandidát

Pracujem na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, od roku 1997 ako samostatný radca na
oddelení služieb zamestnanosti. Mám 39 rokov. Ponúkam Vám svoje odborné skúsenosti zo štátnej
správy a samosprávy. Naša obec potrebuje zmenu, zmenu prístupu k lepšej budúcnosti.
Sústredím sa na tieto priority:
•
Zrealizovať komplexnú výstavbu inžinierskych sietí (odkanalizovanie obce)
•
Zatraktívnenie námestia v obci rekonštrukciou, alebo výstavbou polyfunkčného objektu v
centre obce
•
Vyviniem maximálne úsilie v spolupráci s ministerstvom životného prostredia na presadenie
realizácie preventívnej protipovodňovej ochrany (Operačný program Kvalita životného
prostredia na programové obdobie 2014 – 2020)
•
Pokračovanie v rekonštrukcii základnej školy, telocvične, obecného úradu a jeho okolia
•
Vypracovať projekt na uskutočnenie výstavby nájomných bytov (domov) z finančných
prostriedkov z fondov EÚ a štátneho fondu rozvoja bývania
•
Uchádzať sa o finančné zdroje z fondov EÚ, ministerstiev a ich efektívne využívanie
•
Zrekonštruovať oplotenie cintorína, rekultivácia zanedbaných plôch na území obce, výsadba
novej zelene (skultúrniť park v strede obce)
•
Zriadenie dôstojného trhového miesta
•
Aktívne spolupracovať s miestnymi organizáciami, podnikateľskými subjektmi a farnosťami
•
Maximálne využívať zľavy na daniach, odpadoch a iných poplatkoch pre občanom v sociálnej
núdzi a pomáhať sociálnymi dávkami v rámci možnosti obce
•
Kvalitne dobudovať a opraviť chodníky a prechod cez mostík nad miestnym jarkom
•
Naďalej podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre šport a finančne nenáročné aktivity
•
Zvýšiť počet spoločenských podujatí v rámci obce a pokračovať v organizovaní tradičných podujatí
Toto sú základné priority, ktoré v prípade, ak získam Vašu dôveru chcem intenzívne realizovať, ale aj ostatné, ktoré vyplývajú zo zákona o OZ
neustálym skvalitňovaním služieb a chodu celého obecného úradu a jeho správy. Viem, že rozpočet obce všetky tieto priority nepokryje, preto sa
budem snažiť zabezpečiť mimorozpočtové finančné prostriedky či z ministerstiev, nadácii, alebo fondov EÚ.
Verím, že k uskutočneniu uvedených vízii prispejete aj Vy svojimi podnetmi, postrehmi, pripomienkami k tomu, aby naša obec nastúpila cestu
obmeny a rozvoja. Naša obec má podľa môjho názoru veľký, no zatiaľ nedostatočne využitý potenciál.
Na presadenie týchto cieľov potrebujem Vašu podporu. Uchádzam sa o Vašu dôveru, o hlas vo voľbách Vášho starostu.

Nespoliehajte sa len na smerovky
Už pár rokov slúži v našej obci bezpečný kruhový objazd, ktorý vyriešil
problematické vchádzanie na hlavnú cestu. Neoveroval som si, či sa
tam stala nejaká vážnejšia nehoda, ale predpokladám, že nie. A to je
dobre. Čo nie je dobré, je spôsob, akým vodiči jazdia pred
a v kruhovom objazde. Blikajú doprava ešte pred vjazdom do objazdu.
Prečo? Veď aj tak musia odbočiť vpravo. Čo je však horšie,
NEBLIKAJÚ pred odbočením z „kruháča“ a privádzajú čakajúcich na
vedľajšej ceste do neistoty. Ako vodič viem, že je trošku problém
zároveň držať zatočený volant doľava a zároveň v dostatočnom
predstihu zapnúť smerovku (vzdialenosti medzi odbočkami v našom
objazde nie sú príliš veľké) a informovať čakajúcich vodičov o našich
úmysloch. Zákon o cestnej premávke prikazuje vodičovi pri výjazde z
kruhového objazdu zapnúť smerovky. Ak by to neurobil a ak by sa zrazil

s iným vozidlom, mohol by to byť dôvod na určenie viny. Dokázať
niekomu, že nemal zapnuté smerovky, ale nie je jednoduché bez
svedkov alebo kamerového záznamu. Ak vodič, ktorý má použiť
smerovky, ich nezapne, môže priviesť iných vodičov do omylu. Donúti
ich tak myslieť si, že prednosť v jazde dávajú. Porušenie tohto pravidla
tak môže priamo viesť k dopravnej nehode bez toho, aby vodič z
vedľajšej cesty mohol vedieť, že bez svojho pričinenia nedal prednosť v
jazde. V prípade, že by smerovky nemali zohrávať úlohu pri určovaní
viny za nehodu, v predpisoch by neexistovala povinnosť ich používať a
ani automobilky by neboli nútené ich montovať na autá.
Postavte sa niekedy nenápadne do jeho blízkosti a sledujte správanie
sa vodičov a dáte mi za pravdu. Čo s tým urobíme?
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Imrich Varga, nezávislý kandidát

Moji milí spoluobčania, mám 55 rokov a som 30 rokov ženatý s manželkou Zlatkou. Som rodák z
Drienova a bývam so svojou rodinou na ulici Okružnej č. 54 už takmer 25 rokov. Od 2. mája 1989 živím
seba a svoju rodinu ako SZČO (voda, kúrenie, plyn, kamenárstvo). Relaxujem pri kamarátskom futbale a
spolu s rodinou sa venujem športovej kynológii (napr. spolu so sukou Fina Sing Sing Slovakia máme
umiestnenia z majstrovstiev Európy a sveta v stopách na 2. a 3. mieste).
Moje rozhodnutie uchádzať sa o Vašu priazeň ako nezávislý kandidát vo voľbách starostu Drienova a
poslancov Obecného zastupiteľstva v Drienove vznikalo postupne pri rozhovoroch s priateľmi o
napredovaní Drienova. (Moju manželku toto moje rozhodnutie „nenadchlo“, ale jej podporou som si istý).
Po boji je každý generálom, preto nebudem kritizovať prácu predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
(orgán, ktorý rozhoduje) a ani prácu pána starostu. Verím, že ak sa rozhodli spravovať Drienov, robili čo
bolo v ich silách pre ústretovú komunikáciu s občanmi a následne pre rozvoj svojej obce. Vidím však, že
v „okolici“ aj podstatne menšie obce urobili pre svojich občanov viacej (Nová Polhora – nájomné byty,
Záborské – stavebné pozemky, Varhaňovce, Abranovce, Dulová Ves – kanalizácia...).
Ak mi dáte svoju dôveru a zvolíte ma do Obecného zastupiteľstva alebo za starostu nášho Drienova, tak
sa budem usilovať o korektnú správu obecného majetku a proklientskú prácu obecného úradu.
Nezabudnem, že poslanec má prinášať priania občanov do zastupiteľstva, aby sa mohli zmeniť na
realizovateľné vízie, a že starosta je od slovného spojenia starať sa o to, čo chcú občania a usilovať sa o
realizáciu ich prianí v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Chcem byť komunikačným
mostom v obci, spájať a prizývať k spolupráci každého občana, lebo práca starostu nemôže byť bez
pomoci spoluobčanov úspešná. Drienov má veľký potenciál, vyplývajúci nielen z umiestnenia medzi
Prešovom a Košicami, ale najmä v nadaných ľuďoch. Môže sa opierať o dlhoročné spoločenské a
kultúrne úspechy a tradície. Je na vedení obce, aby dokázalo vytvoriť dobre fungujúci celok, ktorý prispeje k tomu, že tu budeme žiť radi.

Voľby v minulosti

Posledné predvojnové demokratické komunálne voľby v našej obci, ktoré zaznamenala drienovská kronika, boli v roku 1938. Pozrime sa, ako to
vtedy dopadlo.
Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 94, rok 1938
Dňa 12. júna boly u nás obecné voľby. Kandidovaly 4 strany: Hlinková slov. ľud., Republikánska, Národosoc. a Soc. Demokratická.
Počet voličov: 838, mužov 399 a žien 439. Hlasovalo 778 a bolo 771 platných hlasov.
1. Hlinkova slov. ľud.
dostala 457 hlasov
14 mandátov
2. Republikánska
161
5
3. Národná social.
97
3
4. Social. demokrat.
56
2
Do obecného zastupiteľstva sa dostali za 1. stranu: Ján Mižák, Aurel Uhlárik, Jozef Šarocký, Andrej Sepeši, Andrej Timko, Juraj Mroč, Štefan
Hudačko, Michal Tomko, Jozef Smolko, Štefan Frolich, Juraj Porvazník, Andrej Murajda, Jozef Dzúr a Michal Korem.
2. Republikánska: Jozef Ivan Pončák, Andrej Faguľa, Michal Petro, Juraj Demek a Michal Havrilla
3. Nár. soc.: Jozef Jurčík, Jozef Švihura, Jozef Varga
4. Soc. dem.: Gustáv Glevický, Ján Nerodolík
Starostom bol zvolený Ján Mižák, roľník, 1. námestníkom Jozef Ivan Pončák

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v DRIENOVE
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v DRIENOVE podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce
zaregistrovala týchto kandidátov:
Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana
1. Marián JUREK, 50 r., technik, Drienov, Žižkova 60, SMER-sociálna demokracia
2. Matúš JURKO, Ing., 31 r., zmenový majster, Drienov, Okružná 20, Strana TIP
3. Zuzana KONCOVÁ, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, Drienov, Letná 8, Strana
demokratického Slovenska
4. Marián KRAKOVSKÝ, 55 r., pracovník SBS, Drienov, Kvetná 2, Komunistická strana
Slovenska
5. Jozef TOMEČKO, 31 r., operátor linky, Drienov, Revolučná 6, nezávislý kandidát
6. Marián TOMKO, 54 r., stavebný technik, Drienov, Májová 13, nezávislý kandidát
7. Peter TOMKO, Mgr., 39 r., samostatný radca, Drienov, Okružná 47, nezávislý kandidát
8. Imrich VARGA, 55 r., SZČO, Drienov, Okružná 54, nezávislý kandidát
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného
zastupiteľstva v DRIENOVE 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v DRIENOVE podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana
1. Iveta BALOGOVÁ, 47 r., krajčírka, Drienov, Pod Dvorom 25, Strana demokratického Slovenska
2. Štefan BARTKO, Ing., 45 r., geodet, Drienov, Osloboditeľov 62, Strana demokratického Slovenska
3. Ľudmila CVIKOVÁ, Mgr., 41 r., sociálna pracovníčka, Drienov, Mierová 6, SMER - sociálna
demokracia
4. Iveta FIALKOVÁ, Mgr., 43 r., účtovníčka, Drienov, Kvetná 22, “nezávislý kandidát“
5. Viera FIALKOVÁ, 44 r., krajčírka, Drienov, Záhradná 42, Strana demokratického Slovenska
6. Marián JUREK, 50 r., technik, Drienov, Žižkova 60, SMER - sociálna demokracia
7. Slavomír JUREK, Ing., 26 r., technik, Drienov, Kvetná 25, SMER - sociálna demokracia
8. Jarmila JUREKOVÁ, 49 r., poštová doručovateľka, Drienov, Kvetná 25, nezávislý kandidát
9. František JURKO, 49 r., vodič, Drienov, Kvetná 29, Strana TIP
10. Matúš JURKO, Ing., 31 r., zmenový majster, Drienov, Okružná 20, Strana TIP
11. Vladimír KAKAŠČÍK, 51 r., technik, Drienov, Okružná 5, Kresťanskodemokratické hnutie
12. Jozef KOLENIČ, 42 r., mäsiar, Drienov, Letná 10, Strana demokratického Slovenska
13. Daniel KOLESÁR, 33 r., obchodný zástupca, Drienov, Žižkova 80, Kresťanskodemokratické hnutie
14. Zuzana KONCOVÁ, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, Drienov, Letná 8, Strana demokratického
Slovenska
15. Milan KOREM, 53 r., živnostník, Drienov, Jarková 26, SMER - sociálna demokracia
16. Marián KRAKOVSKÝ, 55 r., pracovník SBS, Drienov, Kvetná 2, Komunistická strana Slovenska
17. Marián LENDEL, 52 r., pracovník strážnej služby, Drienov, Kvetná 1, SMER - sociálna demokracia
18. Ján MARCIN, Ing., 52 r., technik, Drienov, Kvetná 3, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Eduard MURAJDA, 51 r., živnostník, Drienov, Osloboditeľov 8, Komunistická strana Slovenska
20. Jozef PETRO, Ing., 63 r., technik, Drienov, Žižkova 37, SMER - sociálna demokracia
21. Zuzana REMETOVÁ, Mgr., 44 r., učiteľka, Drienov, Kvetná 49, SMER - sociálna demokracia
22. Jozef SOSA, 47 r., údržbár, Drienov, Kvetná 14/A, nezávislý kandidát
23. Ján ŠTEFAŇÁK, Ing., 69 r., dôchodca, Drienov, Kvetná 49, SMER - sociálna demokracia
24. Peter TOMKO, Ing., 44 r., zmenový majster, Drienov, Májová 12/A, SMER - sociálna demokracia
25. Vladimír TOMKO, 50 r., robotník, Drienov, Kvetná 44, Strana demokratického Slovenska
26. Imrich VARGA, 55 r., SZČO, Drienov, Okružná 54, nezávislý kandidát
Mgr. Rastislav Pribula – OXCOM
Kvetná 24, 082 04 Drienov
tel. 0908 084 383
www.oxcom.sk
Počítače, notebooky, komponenty do počítačov, tlačiarne, spotrebný materiál do tlačiarní, komplet počítačový
sortiment za výborné ceny. Servis a opravy počítačov za polovičné až tretinové ceny oproti iným firmám.
Zhotovenie a prevádzka internetových stránok. Realizácia menších sieti. Ponúkam aj používané značkové
počítače a príslušenstvo zo zahraničných bánk za výborné ceny.

