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SLOVENSKO – ZEM NAŠA
Slovensko, Zem naša,
srdce sa povznáša,
keď vôkol pohliadnem,
voniaš mi chlebom Zem.
Vy klasy bohaté,
vetrom sa vlníte,
gazda sa raduje,
modlitbou ďakuje.
Ach, vďaka tebe Zem,
že si tu pre nás len,
tvoje lesy, stráne,
my sme hrdí na ne.
Bystriny, potôčky,
zazelenia lúčky
a živou vodičkou,
hudú nám pesničkou.
Vnímajme pre radosť,
že na Zemi sme „hosť“,
nech báseň oslavná,
je tiež aj ďakovná!
MB
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Ročník III.

68. výročie oslobodenia Drietomy
Nezabúdaj...
Občas toľko zloby
do sŕdc hriešnych nasteká,
že pre výbuch sopky hnevu
ľudstvo všetko narieka...
Každá vojna je vo svojej podstate nezmyselná, pre−
tože najviac bolesti a utrpenia prináša nevinným ľuďom.
Naša obec si pripomína 68. výročie oslobodenia od
hrôz a neistoty šesťročnej vojny. Každý rok si ctíme
pamiatku všetkých, ktorí priniesli do našej Drietomy
koniec vojny.
„ Tam, kde si ľudia neopakujú dejiny, tam sa dejiny
opakujú.“
Pootvorme okienko do minulosti.
Druhá svetová vojna sa blížila ku koncu. Veľká časť
trenčianskeho okresu bola začiatkom apríla oslobodená.
Drietomu držali Nemci až do 28. apríla. V ten deň sa
začali sťahovať zo svojich pozícii a ustupovať na Mora−
vu. Pri odchode vyhodili do vzduchu kamenný most v
Záriečí a betónový most cez Drietomicu. V nedeľu 29.
apríla 1945 o 14.00 hod. prišiel do Drietomy rumunský
prieskum. Keď sa dozvedeli o nemeckom ústupe, začali
do obce prichádzať od Kostolnej a Chocholnej rumun−
skí a sovietski vojaci. Všetci boli vrele privítaní.
V ten istý deň sa konalo slávnostné zasadnutie re−
volučného národného výboru, ktorého prvým predse−
dom sa stal Ing. Ladislav Ábel.
Oslobodzovanie obce prinieslo obete z radov
miestneho obyvateľstva. Pri delostreleckom ostre−
ľovaní zahynula Martička Terazzová, Jozef Kukla a
Jozef Blažej.
Večná pamiatka a úcta patrí všetkým, ktorí bojovali
za oslobodenie, aj tým, ktorí položili svoje životy za
našu slobodu.
Anna Hoštáková
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je tá, čo mi život dala.
je tá, čo vždy pri mne stála.
je tá, čo ma vychováva.
je tá, čo mi objatie dáva.
je človek s veľkým srdcom.
vie, čo mám rád.
ma chápe a vie, čo je slovo kamarát.
je pri mne, keď ma niečo bolí.
je tá, čo ma lieči, keď som chorý.
je človek, ktorý pohladenie dáva.
je človek, ktorý ma vychováva.
je anjel, ktorý ma chráni.
je človek, ktorý ma vždy ubráni.
je moja a ja som len jej.
je anjel a ja ju nadovšetko milujem.
Karol Osvald, 6.A

Deň Zeme v osade Brúsne
Ako každý rok, tak i tento, sa obyvatelia osady Brúsne rozhodli nielen
symbolicky, ale aj aktívne osláviť Deň Zeme brigádou. Zúčastnila sa takmer
štvrtina obyvateľov osady, 25 dospelých a samozrejme deti.

Zlé predpovede počasia sa nenaplnili a účastníkov privítalo teplé a
slnečné sobotňajšie ráno 20. apríla. O pol deviatej sa začali schádzať
brigádnici s rôznym pracovným náradím, dobrou náladou a s chuťou
urobiť niečo pre svoju osadu a okolitú prírodu. Najskôr sa očistili autobu−
sové zastávky a ešte viac sa sprehľadnila križovatka smerom do obce
orezaním stromov prekážajúcich vo výhľade. Začali sa plniť vrecia od−
padkami a hromadiť kopy suchej trávy a konárov. Postupne sa vyčistili
obe strany komunikácie smerom do osady, až po most. Hrable hrabali,
sekery sekali, píly pílili, až do popoludňajších hodín. Do miestnej brike−
tárne nákladné auto odviezlo štyri fúry orezaných konárov. O občerstve−
nie sa postaral miestny podnikateľ a obec. Pomôcť nám prišiel aj p. sta−
rosta s manželkou.
Akcia bola zážitkom aj pre deti. Staršie pomáhali a tie menšie sa
zatiaľ len prizerali. Snáď im bolo toto, spoločné skrášľovanie životného
prostredia, dobrým príkladom do budúcnosti.
Napriek tomu, že tento neporiadok nespôsobili samotní občania Brús−
neho, upratovalo sa s nadšením a odchádzalo s dobrým pocitom, že
okolie prístupu do osady je čistejšie a zveľadenejšie. Je viac ako prav−
depodobné, že si občania miestnej časti takúto verejnoprospešnú aktivi−
tu zasa o rok zopakujú.
M. Leváková

Pre radosť detí
V rozpočte obce na tento rok sa počítalo s rozšíre−
ním a stavbou detských ihrísk pre naše ratolesti. Obľú−
bené detské ihrisko v miestnom parku sa rozšírilo o
štyri retiazkové hojdačky. Po jednej hojdačke pribudlo
na detskom ihrisku v areáli základnej školy a na hor−
nom konci pri bytových domoch. Nové detské ihrisko
sa začalo budovať v miestnej časti obce Brúsne, kde si
obec pre tento účel prenajala pozemok. Veríme, že sa
deti na ihriskách pobavia a získajú odvahu, kondíciu a
zručnosť.
OcÚ
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Verejné obstarávanie

VYBUDOVANIE CELOOBECNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
V každom čísle Drietomských zvestí Vás informujeme o priebehu verej−
ného obstarávania na stavbu splaškovej kanalizácie. Posledný údaj, s kto−
rým sme Vás oboznámili bol, že dňa 3. decembra 2012 obec vyzvala pred−
kladateľa mimoriadne nízkej ponuky, aby k nej podal zodpovedné vysvetle−
nie. Dňa 30. januára 2013 obec opätovne vyzvala dotknutého predkladate−
ľa, aby podľa jednotlivých položiek z výkazu výmer ponuku hodnoverne
zdôvodnil. Dostali sme zdôvodnenia, ktoré komisia považuje za nedostatoč−
né. Predkladateľovi mimoriadne nízkej ponuky bolo oznámené, že je vylú−
čený z verejného obstarávania na predmet zákazky „Vybudovanie celoo−
becnej kanalizácie v obci Drietoma“.
Následne predkladateľ ponuky dňa 18. apríla 2013 podal v rámci revíz−
nych postupov „Žiadosť o nápravu“ a trval na zaradení ponuky do verejného
obstarávania. Obec Drietoma listom zo dňa 23. apríla 2013 zamietla poda−
nú žiadosť. Vylúčený uchádzač sa v zákonnej lehote neodvolal.
Komisia verejného obstarávateľa v krátkej dobe súťaž ukončí, spisový
materiál skompletizuje a odstúpi ku kontrole na Ministerstvo životného prostre−
dia SR. Po vykonanej kontrole bude môcť obec pristúpiť k rokovaniu o pod−
pise zmluvy o dielo na vybudovanie kanalizácie s úspešným uchádzačom.
JUDr. Jozef Kluka, starosta obce

MO SČK pri upratovaní okolia obce

Deň Zeme 2013
Mnohí z nás určite nevedia, čo je ten „Deň Zeme“,
kedy ho treba oslavovať a čo v ten deň robiť. Toho
roku tento sviatok padol presne na 22.4., avšak ja si
myslím, že „Deň Zeme“ by sme mali oslavovať každý
deň a nie len raz do roka. Musíme sa spoločne snažiť
o to, aby sme aspoň niečo našej matičke Zemi vrátili z
toho, čo ona všetko pre nás robí. Veď bez vody a vzdu−
chu by sme neprežili.

V sobotu 27.4.2013 som sa aspoň troška pričinil k
tomu, aby som niečo pekné pre Zem urobil. Spoločne
s členmi Červeného kríža som sa vybral poupratovať
aspoň niečo z neporiadku nad našou obcou, ktorý tam
robia neporiadni šoféri a okoloidúci. Vyčistili sme veľký
kus lesa, pozbierali do vriec odpad, ktorý ako sme zis−
tili, tam bol dovezený ako na čiernu skládku odpadu.
V tento týždeň to bol už druhý takýto dobrý skutok
pre Zem z mojej strany, pretože v pondelok sme sa
tiež s celou triedou vybrali zbierať odpadky po dedine
a okolo školy. Prešli sme a upratali tiež ulice okolo
potoka Drietomica.
Celá škola sa venovala aspoň pár hodín takejto
dobrej veci. Takmer všetky triedy poupratovali okolie
školy a našej obce. Len naši skoro „najmenší“ spolu−
žiaci z 2.A triedy spoločne s pani učiteľkou Mgr. Spač−
kovou sa vybrali do blízkej osady Brúsne, kde vyčistili
studničku pri poľovníckej chate, pozdvíhali popadané
halúzky a papieriky v okolí. Po ich odchode vraj vyze−
rala studnička úplne nádherne a čisto, za čo im chcem
v mene prírody poďakovať.

Po takýchto dvoch „upratovaniach“ som zistil, že nie
je pekné, keď odhodím na zem fľašku od vody alebo
papier, lebo i tak sa ku nim určite po pár dňoch vrátim
a zdvihnem ich, pretože už viem, čo to ten „Deň Zeme“
znamená a viem, čo si treba vážiť a nerobiť pri pre−
chádzke prírodou.
Dúfam, že na to raz prídeme všetci.
Matúš Fabian, 9.A
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Medzinárodné testovanie ICILS 2013 IEA
Dňa 17. apríla 2013 pre−
behlo na našej škole me−
dzinárodné testovanie
ICILS 2013, do ktorého
bola naša škola vybraná
medzinárodným centrom,
ako jeden zo zástupcov Slo−
venskej republiky. Testovali
sa IKT schopnosti. Cieľom
medzinárodnej štúdie ICILS
je zistiť pripravenosť žiakov na život v informačnej spo−
ločnosti. Súčasťou výskumu boli aj dotazníky pre žia−
kov, učiteľov vyučujúcich v 8. ročníku, dotazník pre škol−
ského IKT koordinátora a pre riaditeľa školy. Výsledky
testovania budú známe až po vyhodnotení testov zo
všetkých zúčastnených štátov (18 štátov Európy, Ame−
riky, Ázie a Blízkeho východu).
Testovanie organizoval Národný ústav certifikova−
ných meraní vzdelávania (NÚCEM). Testovanie pre−
behlo bez technických a organizačných nedostatkov.
Ing. Lýdia Marušinová

Školská zábava 2013
Ako každý rok, aj tento rok Združenie rodičov pri ZŠ
s MŠ Drietoma v spolupráci s Obecným úradom Drie−
toma usporiadali školskú zábavu.
Výborný kolektív rodičovského združenia zabez−
pečil skvelé jedlo a dobrú atmosféru, v ktorej zazneli
tóny hudobnej skupiny OLD BOYS. Vďaka patrí aj
folklórnemu súboru Nezábudky, Mažoretkám, žiačkam
8. A triedy a kaderníctvu Eva Kallová za program,
ktorý otvoril tento večer.
Sponzori
školskej zá−
bavy sa po−
starali o bo−
hatú tombo−
lu, ktorá pote−
šila nejedné−
ho účastní−
ka. Zábava
sa niesla do
neskorých
ranných ho−
dín. Vďaka
hojnej účasti
sa podarilo rodičovskému združeniu nadobudnúť fi−
nančné prostriedky pre žiakov ZŠ s MŠ Drietoma.
Tešíme sa na budúcu školskú zábavu!
Anna Lehocká, predsedníčka ZRŠ

Máj lásky čas
Každý mesiac v roku je niečím výnimočný. Ale naj−
krajší mesiac v roku je máj. Nadarmo sa nehovorí, že
je máj lásky čas. V tento mesiac začína všetko kvitnúť,
stromy, kvety. Aj taký májový dážď má pre niekoho
neopakovateľné kúzlo. Svet sa zdá krajší a ľudia sa v
tento mesiac správajú inak. Sú k sebe milší, ba a viac
sa usmievajú. Vidno ich prechádzať sa v parkoch, dr−
žiac sa za ruky. Sem−tam zazrieť letmý bozk, ale to k
tomu mesiacu patrí. Láska nič nestojí. Preto by sme sa
k sebe mali správať lepšie. Nielen v mesiaci máj. Veď
s láskou sa žije oveľa ľahšie.
Sebastián Mikláš, 6.A
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Pokračujeme v tradíciách
Pekná tradícia stavania májov, ktorú sme prevzali od našich predkov, má
v našej obci veľmi dlhú tradíciu. Pamätníci by o týchto akciách vedeli mnoho
porozprávať. Máje stavali mládenci svojim dievčatám a taktiež sa máje sta−
vali pri verejných budovách a
cirkevných stavbách. Vždy sa
našlo dosť obetavcov, ktorí
máj priviezli z lesa a násled−
ne ho podvečer prvého mája
prišli postaviť. Pokiaľ to poča−
sie dovolilo, pri stavaní mája
bola i tanečná zábava. Sta−
vanie mája obec organizova−
la 30. apríla na futbalovom
ihrisku. Zišlo sa tam veľa ob−
čanov a taktiež mládeže. Naj−
väčší zážitok mali deti, ktoré
si popritom odskúšali hojdač−
ky a šmýkačky na detskom
ihrisku. Ich šanteniu na ihris−
ku nebolo konca kraja, nakoľ−
ko počasie bolo veľmi príjem−
né. Tí, ktorí si chceli posedieť
dlhšie, mali možnosť sa za−
počúvať do tónov dychovej
hudby Drietomanka, ktorá hra−
la na tanečnej zábave. Toho−
ročné vítanie jari sa vydarilo.
OcÚ

Sprievodná akcia − krstenie nových hojdačiek.

Úspešní recitátori
Súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdo−
slavov Kubín sa opäť neobišla bez úspechov.
V obvodnej súťaži v III. kategórii v prednese
prózy, ktorá sa konala v Trenčíne sa umiestnil
Dominik Lehocký na
1. mieste a postúpil
do okresného kola,
ktoré bolo v Melči−
ciach− Lieskovom. V
krajskom kole v Bzin−
ciach pod Javorinou
si v I. kategórii v
prednese prózy vy−
bojovala Anitka Mi−
chalcová pekné 2.
miesto.
Srdečne blaho−
želáme!
(kb)
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Veselý Vidiek o.z.
predstavuje združenie mladých
ľudí, ktorí majú chuť obetovať svoj voľ−
ný čas a ponúknuť sebe a hlavne vám
ostatným športové či kultúrne vyžitie
v podobe rôznych spoločenských ak−
cií. Za dva roky sme pre vás pripravili
udalosti, z ktorých sa väčšina stala tra−
dičnými udalosťami v každom nasle−
dujúcom roku. Medzi ne patria de−
cembrový Štefanský futbalový turnaj
a letné Kopanie jedenástok. Pripra−
vujeme kalendáre z fotografií s tema−
tikou obce, pomáhame pri odstraňo−
vaní čiernych skládok, organizujeme
výstavu historických fotografií, podari−
lo sa nám usporiadať výjazd na zá−
pas slovenskej futbalovej reprezen−
tácie. Naše združenie zastrešuje aj
verejnú posilňovňu v obci. Za približ−
ne rok sa nám podarilo posilňovňu
premiestniť do väčších priestorov, kto−
ré nám poskytla obec v miestnom
kaštieli, zrekonštruovať a vymaľovať,
osadiť zrkadlovú stenu a čiastočne
doplniť aj novými strojmi na cvičenie.
Všetko toto bolo realizované s pomo−
cou dobrovoľníkov, ktorí navštevujú po−
silňovňu, finančných poplatkov za
vstupy, ako aj z darov 2% daní, čím
sa zvýšila úroveň ako aj návštevnosť.
Dnes navštevuje posilňovňu vyše 30
ľudí − chalani, ale aj dievčatá.
A čo ďalej? V tomto roku samo−
zrejme neobídeme tradičné akcie.
Budeme sa každoročne snažiť ich
zlepšovať a prinášať nové možnosti
zábavy, rekreácie a vzdelávania. Zno−

va sa pokúsime zrealizovať myšlien−
ku letného kina v našej obci, čo sa
nám už dva roky nedarí pre nedosta−
tok financií. Pripravíme kalendár na
rok 2014. Na pláne máme zrealizo−
vať ešte zopár nápadov, ktoré sú však
momentálne v štádiu rozhodovania o
tom, či ich uskutočníme. Veríme, že
ich bude čo najviac, a tým snáď tro−
cha dopomôžeme k spestreniu a roz−
voju kultúrneho života v našej obci.
Všetky spomínané udalosti by sa
nekonali hlavne bez vašej účasti, ako
i materiálnych, finančných prostried−
kov ochotných sponzorov, ale aj vďa−
ka vašim 2% z daní, ktoré ste nám
poskytli. Preto veľká vďaka patrí
všetkým, ktorí sa snažia pomáhať
akýmkoľvek spôsobom. Týmto by
sme chceli osloviť ďalších záujemcov,
ktorí majú nápad, prípadne by nám
chceli pomôcť v rozvoji obce. Bude−
me veľmi radi, keď sa združenie za−
čne postupne rozširovať o členov kaž−
dej vekovej kategórie a naša Drieto−
ma bude miestom občanov, ktorí si
budú vzájomne pomáhať a neboja sa
niečo zmeniť v prospech druhých.
Oslovili sme vás? Ak máte záu−
jem sa pridať k nám, užívať si chvíle
tvrdej práce i okamihy radosti, sme
tu pre vás! Stačí osloviť niektorého
člena združenia.
Tešíme sa na vás i vaše príspev−
ky, návrhy a nápady.
S pozdravom kolektív o.z.
Veselý vidiek

1 150. výročie príchodu našich vierozvestcov
Významné osobnosti
nielen slovanskej, ale
celoeurópskej kultúry a
vedy Sv. Cyril a Metod a
ich misia na našom úze−
mí, vtedajšej Veľkej Mo−
ravy, bola pre nás vý−
znamným medzníkom,
ktorého bohatstvo si na−
plno uvedomíme až vte−
dy, ak ide o veľké výro−
čie spojené s ním. Takým
je aj rok 2013, kedy si
okrem 1 150. výročia prí−
chodu našich vierozvest−
cov medzi nás pripomí−
name aj 150. výročie založenia najstaršej národnej
ustanovizne Matice slovenskej.
Solúnski bratia priniesli slovo, písmo, ktorým toto
slovo zhmotňujeme a šírime medzi sebou už mnoho
stáročí. Slovo, ktorým sa medzi našim národom šíri v
prvom rade vzdelanosť, kultúra, v neposlednom rade
aj kresťanstvo a v celistvosti naše národné dedičstvo a
tradície. Aj vďaka tomu sme my, slovenský národ, pev−
ne ukotvený v priestore omnoho väčších, významom
však rovnocenných, európskych kultúr.
Pri príležitosti slávenia 1 150. výročia príchodu vie−
rozvestcov− svätých Cyrila a Metoda na územie našich
predkov sa počas roka 2013 uskutočnili v celej SR
početné duchovné a kultúrne podujatia približujúce
život a misiu týchto solúnskych bratov. Pripravujú sa
bohoslužby, katechézy o odkaze svätého Cyrila a Me−
toda, prednášky o význame ich misie, konferencie, vý−
stavy, prezentácie kníh a ďalšie aktivity. V spolupráci s
obcou Chocholná−Velčice pripravujeme pri tejto príleži−
tosti osadenie cyrilo−metodejského kríža dňa 20.7.2013
na najvyššom bode nášho katastrálneho územia − Mach−
náč vo výške 771 n.m.
OcÚ, ilustr. − Internet

Pestré jarné zážitky
Mesiac apríl patril medzi najaktív−
nejšie mesiace drietomských senio−
rov. Spoločne navštívili divadelné
predstavenie Radošinského naivné−
ho divadla v Trenčíne, naučili sa pliesť
košíky z papiera a šuľkať gágoríky na
brde. Pri príležitosti Dňa Zeme vyčis−
tili pridelený úsek obce. 27. apríla
2013 usporiadali zájazd do Zlatých
kúpeľov Turčianske Teplice a vykú−
pali sa v aquaparku. Relax spojili s
poznávaním našich miest a histórie,
navštívili Národný cintorín a Sloven−
ské národné múzeum v Martine.
V dňoch 6. a 7. mája 20 členov
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JDS Drietoma absolvovalo výlet na
Kysuce, kde ich fundovane sprevá−
dzal MUDr. Jakuš, ktorý 35 rokov pô−
sobil ako obvodný lekár na Kysu−
ciach a bol by veľkou konkurenciou i
pre profesionálnych sprievodcov.
Prezreli si Múzeum kysuckej dediny
vo Vychylovke, povozili sa vláčikom
po skanzene lesnou úvraťovou želez−
nicou. Obdivovali orloj v Starej Bys−
trici, navštívili i rodný dom herca Jo−
zefa Krónera v Staškove a prvý deň
ukončili v Sudoparku v Klokočove.
Večer v dobrej nálade zavŕšili kúpa−
ním v sudoch s horúcou vodou. Na
druhý deň výlet
pokračoval, vide−
li ropný prameň v
Korni, navštívili
pútnické miesto v
Turzovke a nakú−
pili výrobky na
salaši v Korni.
Zážitky z výletu
znásobila nád−
herná jarná ky−
sucká príroda,
pekne upravené
domy a záhrady,
dobré počasie a
najmä dobrá ná−
lada.
(kb)

Deň matiek v drietomskej škole
V druhú nedeľu májovú
sa deti, mamy i staré mamy stretajú
v drietomskej škole na vystúpení,
čo ku Dňu matiek sú nacvičení.
Vypočuli sme si piesne, básničky,
čo vyzdvihujú naše mamy a babičky.
Sme hrdí, že nevyhynú „drietomské čardáše“,
veď súbor Nezábudky nám ich zaskáče.
Potešili nás i tance moderné,
to je tiež mladým i starším príjemné.
Aj tance so stuhami
boli pre nás spomienkami.
Pekné hry na flaute
padli hráčom ako uliate.
Záverečným pochodom mažoretky naše
ukončili vystúpenie v plnej kráse,
stretneme sa o rok zase
tu v májovom čase.
MB
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Príbeh na pokračovanie – 4. časť

Si
Si
Si
Si
Si

hviezda, ktorú každú noc hľadám.
voda, ktorú chcem piť.
múzou, pre ktorú básne skladám.
život, ktorý jediný chcem žiť.

Si
Si
Si
Si

príbeh, čo do ticha rozprávam.
deň, ktorý nocou nekončí.
svetlo, pre ktoré oči otváram.
prvá sekunda v novom storočí.

Si
Si
Si
Si

nádej, ktorú dám a vždy mi ostane.
oheň, ktorým chcem byť pálená.
farba, čo túžim nech mi pristane.
láska, tak nežná a nádherná.

Si
Si
Si
Si

odpoveď na všetky otázky prečo.
to, o čo nechcem prísť.
viac ako všetko a ešte niečo.
cesta, ktorou navždy chcem ísť.

Jan Maria Sládkovičová
Ďalším neduhom „čierneho konti−
nentu“ je postihnutie civilizácie víru−
som HIV a AIDS. Náplňou práce kon−
gregácia Misionárok Lásky je práve
starostlivosť hlavne o túto časť popu−
lácie. V Etiópii je zriadených 18 do−

(kb)

Naša úspešná redaktorka
Už štvrtýkrát sa našej redaktorke Kristíne Bečárovej
podarilo zapojiť sa a umiestniť v celoslovenskej súťaži
LITERÁRNA ILAVA. Prvýkrát sa zapojila v roku 2009,
dvakrát získala 3. miesto a v roku 2011 dokonca nád−
herné 1. miesto. Tentoraz si vo IV. kategórií v poézii
vybojovala 2. miesto. Ocenenie si prevzala v priesto−
roch Domu kultúry v Ilave 5. apríla.
Ku gratulácií sa srdečne pripájame!
(am)

ČO SME VYZBERALI:
4. marca
zber papiera
19. apríla
v spolupráci s firmou ANEO s.r.o. zber
elektrospotrebičov
27. apríla
Deň zeme, stavebné sute, betón,
škridla, tehla
V OBCI PRIPRAVUJEME:
1. júna
Deň detskej radosti v základnej škole
8. júna
Majstrovstvá vo varení gulášu
12., 13., a 14. júla Kopaničiarske slávnosti
v Starom Hrozenkove
3. augusta
Drietomský festival dychových hudieb
17. augusta Rozlúčka s letom a vatra SNP
24. augusta Parenica FEST
Redakčná rada pripravuje sériu článkov
o histórii dychovej hudby v obci.

6.

www.drietoma.sk

mov, kde sa starajú len o deti s ta−
kýmto handicapom. Pracuje tu 110
sestier, dokážu zvládnuť starostlivosť
o 800 detí. Veľký prísun peňazí pri−
chádza priamo z Ríma na ich záchra−
nu. Deti v domoch bývajú, chodia do
školy, učia sa, hrajú ako ostatné, len
nie sú zdravé. Niektoré majú postih−
nutie ľahšieho charakteru a dožijú sa
veku, keď je potrebné naučiť ich po−
staviť sa na vlastné nohy. Učia sa
rôzne remeselné práce /tkanie texti−
lu/, aby sa mohli postarať sami o seba.
Málokto z nás si vie predstaviť ná−
ročnú prácu týchto sestier, ktoré sa
24 hodín starajú o deti, ktoré prišli
na tento svet s bremenom zvaným
HIV či AIDS. Bdieť spolu s nimi, keď
nemôžu ani spať, keď trpia, keď sa
blíži ich koniec a keď sa sami pýtajú
seba čím sa previnili, že ich na tom−
to svete čakala len taká krátka púť.
Sú pri nich, aby ich povzbudili vo vie−
re, ktorá je pri nich až do ich konca i
keď ich vlastná rodina odvrhne. I keď
naša Marienka nejako špeciálne
neštudovala problematiku choroby
AIDS, dostala však do vienka nes−
mierne množstvo odvahy boriť sa s
problémami, nevzdávať sa a prišla
tak na cenné rady a skúsenosti , kto−
ré jej dala 17−ročná prax pri pomoci
týmto ľuďom. Samozrejme v tomto
úsilí jej nesmierne pomáha láska k
Bohu a jej neochvejná viera v Boha.
Do ich centra chodia teraz čerpať
rady a poznatky, ktoré nahromadili,
aj ľudia z Izraela, USA či ostatných
častí sveta. Ako sama tvrdí je to viac
než zaujímavé, veď lekárske knihy
nevidela dobrých 25 rokov. Takto

teda žila posledných 17 rokov naša
rodáčka Jan Maria Sládkovičová. Za
17 rokov v Etiópii vystriedala 3 mies−
ta. 1. bolo hlavné mesto Addis Abe−
ba , neskôr Jimma, potom Dire Davu
v stepnej oblasti. Neľutuje svoje život−
né rozhodnutie, je šťastná,
naplnená pocitom užitočnosti
a dobre vykonanej služby
ľuďom, ktorí to najviac potre−
bujú.
V r. 2009 dostala medzi−
národné ocenenie od orga−
nizácie WHO ako lekárka,
ktorá prispela svojou prácou
k záchrane 140 000 tisíc detí
v Etiópii. Ocenené boli iba 2
lekárky a jednou z nich bola
práve ona. V tom istom roku
navštívila aj svoju domovinu.
Nenechali sme si ujsť príle−
žitosť a pozvali sme ju na be−
sedu so žiakmi do našej
školy. Ochotne naše pozva−
nie prijala a s deťmi sa rada podeli−
la o zážitky a skúsenosti z tejto pre
nás vzdialenej a zaujímavej krajiny.
To sme vtedy ešte nevedeli, aký
vzácny a výnimočný človek poctil
našu školu svojou návštevou. Veď
až keď odišla, sme si uvedomili , s
kým sme mali tú česť. Keď opätov−
ne na sklonku r. 2011 zavítala do−
mov, bolo nám jasné, že si nene−
cháme ujsť príležitosť a znova ju po−
zveme na rozhovor, aby ďalšia ge−
nerácia detí mohla spoznať túto
vzácnu a jedinečnú ženu. Deti boli
nadšené s akým elánom a prirodze−
nosťou jej vlastnou im priblížila svo−
ju „druhú domovinu“− Etiópiu. Poda−
rilo sa jej počas svojho krátkeho po−
bytu doma na Slovensku navštíviť aj
Sociálnu akadémiu v Trenčíne, kto−
rá tiež vytvorila priestor na predsta−
venia jej práce v Etiópii. Kto sa v
Drietome zúčastnil v tom čase omše
v rímsko−katolíckom kostole, tiež sa
mohol čo to dozvedieť priamo z Ma−
rienkiných úst a vidieť aj na obraze
jej afrických pacientov.
Ani nie pred pol rokom sa skončil
jej ročný „oddychový“ pobyt vo fran−
cúzskom Lyone, kde sa rozhodla štu−
dovať metafyziku, aby načerpala sily
pre ďalšiu náročnú úlohu, ktorú si
zobrala na svoje plecia. Tentoraz sa
stará v Etiópii o mentálne postihnu−
tých dospelých. Jej práca je nanaj−
výš náročná a vyžaduje si celého člo−
veka, a to 24 hodín denne. To môže
zvládnuť len človek, ktorý si je istý
sám sebou, vierou v svoje schopnos−
ti, posilnený vierou v Boha a láskou
k blížnym.
(ľb)
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Moje vzácne spomienky na Izrael
Izrael. Krajina mnohých ná−
boženstiev. Štát s problematic−
kou spoločensko−politickou situ−
áciou. Prímorská krajina s typic−
ky púštnymi i úrodnými oblasťa−
mi. Existuje veľa charakteristík
tejto krásnej krajiny a pre kaž−
dého z nás môže byť dôležitý iný
rozmer. Pre nás, ktorí sme za−
čiatkom tohto roka zvažovali svo−
ju účasť na farskej púti do Svä−
tej zeme v dňoch 10. – 18. aprí−
la, je rozhodne najdôležitejším
práve duchovný aspekt − skutoč−
nosť, že je to krajina, v ktorej žil
Ježiš Kristus – Boží Syn. A ako
nás na prípravnom stretnutí náš
sprievodca Ján Majerník upozor−
nil, duchovný rozmer našej ces−
ty po Izraeli bude odlišovať našu
púť od turistického zájazdu. Preto
súčasťou prípravy na cestu má
byť okrem iného čítanie evanje−
lia. Dobrou prípravou je aj sa−
motné prežitie Veľkej noci a hlav−
ne pripomenutie si udalostí bez−
prostredne spätých s miestami ,
ktoré sa chystáme spoznať. Pre−
čítané, prežité, zbalené. Naša
cesta môže začať.
Na cestu sa vydalo spolu 110
pútnikov. Oficiálne túto cestu or−
ganizujú 3 farnosti – Drietoma,
Trenčianske Teplice a Považská
Teplá, sú však medzi nami ľudia
z Bratislavy aj východného Slo−
venska. V našej skupine máme
spolu s p. Majerníkom 8 kňazov.
To sa mi potom napríklad ľahko
vysvetľuje mojej mame, ktorá sa
bojí svojho prvého letu v živote,
že sme v podstate v bezpečí a
že ak sa nám aj niečo stane, tak
určite ešte stihneme dostať neja−
ké hromadné rozhrešenie a pôj−
deme rovno do neba. A keď spo−
mínam mojich spolupútnikov,
musím sa poďakovať mnohým z
nich za pekné rozhovory a zá−
bavné večerné „chodbovice“ strá−
vené s nimi. No ale po poriadku.
Začíname odletom z Viedne
a pristátím v Tel−Avive. Prvý deň
je pre nás náročný, pretože pri−
chádzame nadránom a hneď
ideme spoznávať Jeruzalem. Za
svitania svoje prosby a žiale skla−
dáme pri Múre nárekov. V areá−
li Pilátovho paláca s p. Majerní−
kom absolvujeme slovne krížo−
vú cestu. Pre mňa osobne je to
veľmi silný duchovný zážitok –
jeho slová „tnú do živého“ – do
života, rozumu, viery, konania,
srdca .... O jeho slovách rozmýš−
ľam, keď spolu fyzicky prechá−
dzame Krížovou cestou, ktorá
nás vedie cez uličky Starého
Jeruzalema na Golgotu k Bazili−
ke Božieho hrobu – a potvrde−
né – fakt je prázdny!
Nastáva čas, kedy sa už mô−

žeme ubytovať v hoteli Star v
Betleheme. Do večere však času
dosť a keďže sme blízko centra,
vyrážame spoznať Betlehem.
Nachádza sa tu zvláštna dobie−
la sfarbená jaskyňa, ktorej farba
sa nedá normálne vysvetliť a pre−
to sa traduje, že je sfarbená od
mlieka, ktoré spadlo na skalu
počas kojenia Ježiša. V Jaskyni
mlieka preto osobitne prosíme za
všetky ženy, ktoré sa túžia stať
matkami. V Bazilike Božieho na−
rodenia skladáme svoje už una−
vené ruky k hviezde, ktorá ozna−
čuje miesto narodenia Božieho
Syna. A späť na hotel, kde si vy−
chutnávame skvelú kuchyňu a
po náročnom dni sa ukladáme
na zaslúžený odpočinok.
Ďalšie dni nám plynú rovna−
kým tempom, iba sa menia mies−

šej púte prijímame návrh na je−
den oddychový deň spojený s
kúpaním a cestujeme celou púšt−
nou oblasťou až do typického prí−
morského letoviska na pobreží
Červeného mora – do mesta Ei−
lát. Ďalší deň uprostred púšte je
spojený s prehliadkou Kumránu
(miesto, kde sa našli najstaršie
zvitky Svätého písma), pevnosti
Masada a neodmysliteľným kú−
paním v Mŕtvom mori. Prechá−
dzame mestom Jericho, stojíme
pod Horou pokušenia, obnovu−
jeme si krstné sľuby pri rieke Jor−
dán, v ktorej bol aj Ježiš pokrste−
ný.
Toto všetko spoznávame v tej
púštnatejšej časti krajiny. Vďa−
ka tomu, že ešte len končí ob−
dobie dažďov a nastáva obdo−
bie sucha, je všetko pekné ze−

ta, ktoré navštevujeme. Ain Ka−
rim je miesto, kde Mária navštívi−
la Alžbetu a kde sa narodil Ján
Krstiteľ. V Betleheme obdivujeme
Karmelitánsky kláštor, spoznáva−
me Cremisan, kde pôsobil slo−
venský salezián páter Slaninka,
ktorý je tu aj pochovaný. V Betá−
nii si pripomíname vzkriesenie
Lazára. Pole pastierov skrýva v
sebe viacero jaskyniek, v ktorých
sa pastieri so stádami v minulos−
ti ukrývali a kde im anjeli zvesto−
vali zvesť o Ježišom narodení. V
Jeruzaleme spomíname na po−
slednú večeru Pána v priestoroch
Večeradla a pomoc Panny Má−
rie v hodine smrti si vyprosuje−
me v blízkom Kostole usnutia
Panny Márie. Olivová hora po−
núka krásny pohľad na celé
mesto Jeruzalem. Pod horou pre−
chádzame Getsemanskou záhra−
dou, v ktorej sa nachádzajú oli−
vovníky ešte z čias Ježiša (teda,
aby som bola presná, tie dnešné
stromy vyrástli z koreňového sys−
tému, ktorý pochádza z tých čias).
Uprostred záhrady v Bazilike
agónie na kameň, pri ktorom si
pripomíname Ježišove krvipote−
nie, skladáme svoje bolesti a
žiale. V blízko stojacom chráme
sa presvedčíme o prázdnosti hro−
bu Panny Márie. Uprostred na−

lené a rozkvitnuté. Všade však
vidieť prípravu na obdobie su−
cha – a to typický izraelský za−
vlažovací systém – tisíce metrov
tenkých hadičiek, ktorými sa pria−
mo ku koreňom rastlín privádza
voda. Vidíme ich všade – na uli−
ciach, v okrasných parčíkoch, na
svahoch, záhradách, poliach,
sadoch.... s výnimkou kvetináčov
sú naozaj všade! Dokonca sa vo
veľkej miere vyskytujú aj v Gali−
lejskej oblasti, čo je tá úrodnej−
šia časť krajiny a kde poľnohos−
podársky využívané polia vyze−
rajú rovnako ako u nás doma.
Tu si vychutnávame výstup na
horu Tábor a nádhernú Baziliku
premenenia, navštevujeme
miesta spojené s Ježišovým
účinkovaním a apoštolmi – Ka−
farnaum, Tabgha I. a II. – miesto
rozmnoženia rýb a potvrdenia
Petrovho primátu, Horu blaho−
slavenstiev... Napriek tomu, že
je už obdobie sucha, počas obe−
da na typickej Rybe sv. Petra pri
Genezaretskom jazere zažívame
doslova prietrž mračien. Ne−
smiem zabudnúť na návštevu
Kány Galilejskej – recept na pre−
menu vody na víno sme síce
nezohnali, ale aspoň si prítom−
né manželské páry obnovili
manželské sľuby. Nakoniec sme−
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rujeme do mesta Nazaret, kde
sa nachádza azda najkrajšia
bazilika celého Východu – Ba−
zilika zvestovania. Je to nád−
herný chrám s dvomi podlažia−
mi, pričom spodná časť bola
vystavaná okolo izbietky Pan−
ny Márie, v ktorej súhlasila, že
sa stane Božou matkou. Druhé
podlažie je vyzdobené nádher−
nými vyobrazeniami Panny
Márie – každé z iného štátu,
obrovských rozmerov. V men−
šej veľkosti sa podobizne Pan−
ny Márie nachádzajú v akejsi
nádvornej galérii okolo bazili−
ky – samozrejme, nechýba ani
naša slovenská Bohorodička.
V meste Nazaret sme jednu
noc ubytovaní, preto využíva−
me príležitosť na večernú náv−
števu baziliky a neplánovane
sa zúčastňujeme na nádhernej
medzinárodnej pobožnosti spo−
jenej s modlitbou ruženca. A
opäť zažívam ten super pocit,
keď nepoznám reč, ktorou sa
hovorí a napriek tomu viem, čo
sa hovorí a pripájam sa k ho−
vorenému slovu a vďaka uni−
verzálnosti niektorých meditač−
ných piesní aj k spevu. Cestou
späť do Betlehema absolvuje−
me návštevu hory Karmel pri
meste Haifa – na tomto mieste
Panna Mária ľudstvu zverila
zvláštny predmet určený na
ochranu – tzv. škapuliar.
Posledný večer a poslednú
noc trávime znova v Betlehe−
me, kde sa so Svätou zemou
lúčime opätovnou návštevou
miesta narodenia Ježiša. Uva−
žujem, čo všetko mi cesta po
jeho stopách dala. Bola to moja
druhá návšteva Svätej zeme,
prvá bola v roku 2010. Mnohé
miesta som preto už poznala
a možno práve vďaka tomu
som si viac vychutnávala ich
atmosféru, keďže ich vzhľad
bol pre mňa menej podstatný.
Rovnako ako pred 3 rokmi, ani
teraz som neprichádzala so
žiadnymi špeciálnymi očakáva−
niami. Bola som na dovolen−
ke, ale okrem toho, že som si
oddýchla, celý čas som sa ove−
ľa intenzívnejšie zaoberala
duchovnom a rovnako ako mi−
nule, aj teraz sa niečo vo mne
zmenilo. Prišla som si prezrieť
historické miesta, ale náš úžas−
ný sprievodca mi predstavil ich
biblický a duchovný rozmer.
Otvorila som svoju myseľ a ona
sa zaplnila myšlienkami, ktoré
ma len tak ľahko neopustia
(aspoň dúfam!). Otvorila som
svoje srdce a táto krajina si
obsadila jednu jeho časť.
Mgr. Monika Hoštáková

7.

Obecný futbalový klub Drietoma
Jarná časť futbalových súťaží začala tento rok
so značným oneskorením, zima a sneh nedovolili
začať sezónu v termínoch podľa platného rozloso−
vania.
Počas dlhej zimnej prestávky nedošlo k žiad−
nym zmenám na trénerských postoch, družstvá sa
na očakávanú futbalovú jar zodpovedne pripravovali pod vedením
svojich trénerov.
Družstvo žiakov sa bude snažiť nadviazať na úspešné jesenné
výsledky pod vedením trénerskej dvojice Ing. Ján Vasko a Gabriel
Kotrha. Zaobísť sa však budú musieť bez kľúčového hráča − Pavla
Bečára, ktorý pre jarnú časť už posilnil družstvo dorastu. Poteše−

ním a prísľubom do budúcna je značný počet žiačikov na každom
tréningu ako aj ich poctivý prístup k plneniu povinností.
Družstvo dorastu sa na jarnú časť súťaže pripravovalo pod ve−
dením Ing. Romana Lackoviča. Okrem spomínanej posily od žia−
kov, zmeny v zložení družstva počas zimnej prestávky neboli žiad−
ne. Do jarnej časti súťaže vstupujú z 12. miesta tabuľky.
Muži začali so zimnou prípravou v prvej polovici januára pod
taktovkou osvedčeného Rastislava Horňáka, novinkou v príprave
bolo 4−dňové zimné sústredenie v Brezovej pod Bradlom, na kto−
rom sa zúčastnilo 18 hráčov, z toho 3 dorastenci. Po finančnej
stránke bolo sústredenie zabezpečené sponzorsky, časť nákladov
si hráči hradili sami zo svojich prostriedkov. Mužstvo pre jarnú časť
súťaže posilnil Daniel Brandýs, ktorý by mal byť výraznou posilou
pre stred ihriska.
Družstvá v príprave odohrali viacero prípravných zápasov, v kto−
rých si tréneri vyskúšali rôzne herné varianty.
Veríme, že poctivý prístup v zimnej príprave u všetkých druž−
stiev prinesie očakávané výsledky a radosť pre všetkých prítom−
ných na futbalových zápasoch.
Ing. Vladimír Kolačanský

STK EURO Drietoma
OcÚ a STK EURO Drietoma usporiadali pri príležitosti oslo−
bodenia obce v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ dňa 18.5.2013
stolnotenisový turnaj o Pohár oslobodenia obce pre neregistro−
vaných hráčov Drietomy. Finalisti− muži sa umiestnili nasledovne:
1. miesto: Michal Borot, 2. miesto: Daniel Šebík, dve 3. miesta:
Matúš Husár, Marek Šebík, 4. miesto: Milan Šulek a 5. miesto:
Michal Kotras. Cennú odmenu získala aj zástupkyňa žien Edita
Kociánová. Odmeny boli lákavé a o občerstvenie bolo postarané.
STK EURO Drietoma reprezentuje obec v niekoľkých ligách.
Ako, to posúďte sami. A− mužstvo v 3. lige obsadilo 3. miesto, B−
mužstvo v 5. lige obsadilo 4. miesto, C− mužstvo v 6. lige obsa−
dilo 6. miesto.
Ľuboš Surovský

Drietomské zvesti − noviny obce Drietoma (032 6499224). Šéfredaktor: Mgr. Adriana
Michalcová, redakčná rada: Mgr. Ľubica Blažeková, Marta Sirotná, Kristína Bečáro−
vá. Evidenčné číslo MK SR: EV 4264/11. Periodicita vydávania 3x ročne. Vydavateľ
je obec Drietoma, 913 03 Drietoma 29, www.drietoma.sk, IČO: 00311529, ISSN –
1338−8819. „Tlačiarenský škriatok možný“. Tlač a zalomenie J+K Nemšová.

8.

www.drietoma.sk

Obecná zabíjačka pre občanov obce v rámci zachovania
fašiangových tradícií.

Drietomské zvesti č. 1 − máj 2013

Príloha obecných novín Drietomské zvesti č. 1 − máj 2013

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojom
riadnom zasadnutí dňa 12. decembra
2012 a na zasadnutí dňa 12. marca 2013
prijalo nasledovné uznesenia:
SCHVÁLILO:
− Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 4/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce
Drietoma na r. 2013
− pre cvičenky aerobicu v Drietome fi−
nančný príspevok vo výške 250 eur na ná−
kup cvičebných pomôcok s tým, že musia
presne špecifikovať účel, na ktorý budú fi−
nančné prostriedky použité
− na základe odporučenia stavebnej ko−
misie:
1. rozšírenie miestnej komunikácie pred
rodinnými domami súp.č. 63,64,65,66,67,68
po vybudovaní kanalizácie tak, aby spĺňala
kritériá príslušnej STN
2. umiestnenie dopravných značiek „Naj−
vyššia dovolená rýchlosť 30 km“ od potra−
vín u Šargavého po farský úrad a cestného
zrkadla pred rodinným domom súp.č. 20 s
tým, že obecný úrad dá vypracovať projekt
a zahrnie náklady do rozpočtu obce na r.
2013
− p. Emílie Zemanovičovej, Drietoma, po−
skytnutie sociálnej výpomoci vo výške 100
eur, ktoré môže menovaná použiť na ná−
kup potravín

− p. Ivete Antalovej, Drietoma 326, po−
skytnutie sociálnej výpomoci vo výške 100
eur, ktoré môže menovaná použiť na ná−
kup potravín
− hlavnému kontrolórovi obce mesačnú
odmenu vo výške 30% z mesačného platu
v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení od 1.1.2012
− finančný rozpočet obce Drietoma na r.
2013, 2014, 2015 v znení, ako bol predlo−
žený na zasadnutí obecného zastupiteľstva
− po doplnení VZN č. 1/2013 o niekto−
rých podmienkach držania psov
− p. Oľge Kvasnicovej, Drietoma, finanč−
ný príspevok na úhradu účasti školy v prí−
rode pre dcéru Bibianu Kvasnicovú
− žiadosť p. Kláry Michalcovej, Drieto−
ma, Potraviny Mini−Mix Brúsne, o zrušenie
poplatku za komunálny odpad na r. 2013
SÚHLASILO:
− aby bol zverejnený zámer obce dať do
nájmu majetok obce z dôvodu osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí pre Občian−
ske združenie ŠKK Veselý vidiek, Drieto−
ma č. 407, a to miestnosť č. 1 o rozmeroch
38 m2, ktorá bude slúžiť ako spoločenská a
zasadacia miestnosť a miestnosť č. 2 o roz−
meroch 59 m2 na prevádzkovanie verejnej
posilňovne
− s vypracovaním projektovej dokumen−
tácie na rozšírenie vodovodu v častiach

obce: Prostredný dvor, Svätý Ján – most
cez Drietomicu, Svätá trojica – Súhrada
− s odpisom pohľadávok za zosnulých
platiteľov
− aby, žiadateľovi p. Petrovi Kukučkovi,
Drietoma, bolo vydané súhlasné stanovis−
ko k zámeru otvoriť na adrese Drietoma 295
prevádzku chovateľských potrieb a dopln−
kového sortimentu
VYHOVELO:
− protestu prokurátora Okresnej proku−
ratúry Trenčín č.j. Pd 11/13−3 zo dňa
16.1.2013 proti Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Drietoma č. 2/2002, kto−
rým sa upravujú podmienky držania psov v
obci Drietoma vydaním VZN č. 1/2013
ODLOŽILO:
− žiadosti p. Kataríny Benediktovej, Blan−
ky Bučkovej, Márie Zahradníčkovej, Márie
Bučkovej, Renáty Husárovej, Jaroslava Ve−
tráka, všetci bytom Drietoma, o odpustenie
poplatku za komunálny odpad. Žiadosti
budú riešené po prerokovaní na finančnej
komisii v priebehu r. 2013
RUŠÍ:
− uznesenie Obecného zastupiteľstva
obce Drietoma č. 47/2005 zo dňa 2.5.2005,
ktorým bolo p. Petrovi Ridoškovi, Halalov−
ka 18, Trenčín, schválený odpredaj časti
obecného pozemku parc.č. 468 vo výmere
37 m2 z dôvodu nesprávnych údajov týka−
júcich sa označenia parcely.

OZNÁMENIE O CENE VODY
Obec Drietoma vlastní vodovod, ktorý pre−

vodu, a preto uložil obci pokutu a nariadil

cena bude v našej obci platiť do 31.12.2013.

vádzkovala bez živnostenského oprávnenia
a v rozpore so zákonom o regulácii sieťo−

odstrániť protizákonný stav. Na základe týchto
skutočností obec Drietoma uzatvorila dňa

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví musí kaž−
doročne stanoviť pre obec novú cenu vody.

vých odvetví. Cenu vody stanovovalo obec−
né zastupiteľstvo. Na túto skutočnosť bola

3.12.2012 zmluvu o nájme a prevádzkovaní
verejného vodovodu s firmou Jozef Janiš −

Pre Vašu informáciu uvádzame niektoré
ceny vody stanovené pre vodárenské spo−

obec upozornená zo strany Úradu pre regu−
láciu sieťových odvetví Bratislava, ktorý vy−

Eko−Stavsol Drietoma, ktorý má oprávnenie
na prevádzkovanie verejných vodovodov.

ločnosti v r. 2013:
* Trenčianska vodárenská spoločnosť a.s

konal dňa 14.3.2011 kontrolu na dodržiava−
nie zákonov v oblasti regulácie vodárenstva.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Brati−
slava Rozhodnutím č. 0162/2013/V zo dňa 25.

Trenčín 0,9409 ,eura/m3 bez DPH
* Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára−

Zistil, že cenu vody stanovuje protiprávne
obecné zastupiteľstvo. Obec nemá živnos−

januára 2013 rozhodol o cene za dodávku a
výrobu pitnej vody verejným vodovodom v obci

Váh s.r.o. Nemšová 0,8929 ,eura/m3 bez DPH
* Považská vodárenská spoločnosť a.s.

tenské oprávnenie na prevádzkovanie vodo−

Drietoma vo výške 0,8702 ,/m3. bez DPH. Táto

Pov.Bystrica 0,9684 ,eura/m3 bez DPH.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Júl – december 2012
NOVÍ OBČIANKOVIA
Martin Jančo, Hana Kukučková, An−
drej Kasala, Sára Mjartanová, Samuel
Dani, Sofia Pastorková, Nina Michalco−
vá, Natália Bátovská, Matias Balaj, On−
drej Mitura, Alex Kukla, Lucia Bulejko−
vá, Kristián Horňák, Laura Horňáková
VITAJTE MEDZI NAMI!
PRISŤAHOVALI SA DO OBCE
Juraj Kondrat, Darina Kondratová, Alica Michalcová, Sebastian
Michalec, Marek Činčala, Renáta Činčalová, Iveta Vríčanová, Domini−
ka Martincová, Kristína Martincová, Jaroslav Burdiak, Bibiána Barišo−
vá, Kristína Capáková, Daniel Kulich, Juraj Husár, Peter Neščák, Žaneta
Spačková Havajová, Bc. Ladislav Vlasák, Monika Kondrátová, Ro−
man Hostačný, Margita Hostačná, Daniel Cingel, Rastislav Balaj, Ing.
Andrea Barišová, Jozef Hodulík, Tatiana Hodulíková, Damian Hodulík
ODHLÁSILI SA Z OBCE
Ondrej Kútny, Janka Michalcová, Vratislav Múdry, Kristína Mare−
šová, Lucia Bilčíková, Bc. Pavol Hošták, Ján Chovanec
SVOJE „ÁNO“ SI POVEDALI
Tatiana Kukučková a Martin Zubárik,
Mária Stopková a Marián Levák, Milan
Majtás a Monika Lorincová, Juraj Husár
a Zuzana Poleková, Roman Pikna a
Lucia Sabadková, Ivan Spaček a Žane−
ta Havajová, Roman Mlčúch a Kristína
Daniová, Bc. Ladislav Vlasák a Martina
Pilková
Šťastným párom veľa lásky , porozu−
menia a vzájomnej úcty...
VEĽA ŠŤASTIA!
OBČANIA NAD 90 ROKOV
Pavlína Pavlíková
Barbora Bednáriková
Miroslav Jenikovský
Mária Šúbertová
Štefánia Plšková
Eva Šubertová
Nech Vám slnko šťastia svieti, nech Vám láska srdce hreje, nech
Vám nikdy smutno nie je a nech Vám nebesá doprajú pevné zdravie.

ROZLÚČILI SME SA...
Dňa 25. augusta sme sa spolu s rodinou
rozlúčili s
Jánom ONDRAČKOM,
pracovitým človekom, vzorným manželom,
dobrým otcom a starým otcom, ktorý nepo−
znal oddych a snažil sa pomôcť čo najviac
svojim najbližším.
Priskoro sa skončila ďalšia ľudská cesta. Dňa
6. septembra tíško zaspal
Ladislav ORAVEC.
Pracovitý, dobrý a obľúbený človek. Na mieste, ktoré už malo byť
hladko vydláždené rokmi tvorivej práce pre ľudí, sa zrazu objavil
neprekonateľný vrch. Nezostalo, nezvýšilo síl na jeho zdolanie. Pri
rodinnom stole bude stále chýbať.
Pozemská púť
Jozefa ONDRAČKU
skončila dňa 8. septembra 2012, kedy dotĺklo jeho dobré srdce.
Životná púť
Jána KRAMÁRIKA
sa skončila dňa 27. septembra. Odišiel dobrý muzikant, dobý člo−
vek, otec, manžel. Všetci, ktorým pomáhal, budú na neho vďačne
spomínať.
Dňa 13. novembra v tichosti opustila naše rady
Genovéva ŠTUBEROVÁ.
Pracovitá a usilovná žena, ktorá pomáhala mnohým ľuďom.
Na štedrý večer, 24. decembra, nás opustil dobrý manžel, dobrý
človek, starostlivý otec a starý otec p.
Jozef Stopka.
Navždy zostane v srdciach svojich blízkych.

DARCOVSTVO KRVI
Krv, naša najvzácnejšia tekutina. Miestna organizácia
Slovenského červeného kríža pravidelne organizuje v
našej obci bezpríspevkový odber krvi. Darovať krv je veľ−
mi humánny čin, nakoľko môže rozhodnúť o osude iných
ľudí a zachrániť im život. Sme veľmi radi, že sa nám darí
oslovovať a vyhľadávať nových darcov. V spolupráci s
obecným úradom sme 29. apríla zorganizovali odber krvi,
ktorého sa zúčastnilo 31 darcov. Výbor miestnej organi−
zácie týmto spôsobom vyjadruje poďakovanie všetkým
zúčastneným za ich šľachetný čin.
Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť
bežnou súčasťou života. Veď nikto z nás nevie, kedy
bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...
Anna Hlístová

