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Srdcom cíť vôňu týchto krásnych dní,
na všetky starosti na chvíľu zabudni.
Počúvaj melódie, dušou ich vnímaj,
na svet sa s nádejou a úsmevom dívaj.
(kb)

č. 2 − december 2013

Ročník III.

Kopaničiarske slávnosti
Drietomský juniáles
Pod širokými korunami stáročných stromov drietomského parku
sa odjakživa ľudia radi stretávali a zabávali. Takto bolo aj 8.
júna tohto roku, kedy sa zišli na futbalovom ihrisku viacerí kuli−
nári, ktorí holdujú vareniu guláša, aby tak pokračovali v jeho
ôsmom ročníku. Tradícia pokračuje, družstvá ktoré varia guláš
sa obmieňajú a málo ktorému sa podarí obhájiť vlaňajšie víťaz−
stvo. Každý si stráži svoje recepty a chce byť čo najúspešnejší.
Do varenia guláša bolo zapojených 60 ľudí, ktorí ho varili v 11
kotlíkoch. Tento rok sa najlepšie darilo súťažiacim z miestnej
firmy Rutex. Ich guláš bol porotou najlepšie ohodnotený.
Veľmi nás potešilo, že na túto akciu sa prišiel pozrieť i posla−
nec NR SR Ing. Jaroslav Baška, ktorý pomohol organizátorom
rozdať ceny a zablahoželať súťažiacim.

Podľa tradície sa 53. ročník Kopaničiarskych slávností uskutoč−
nil druhý júlový víkend. Aj keď v piatok na stretnutí pri Lipe bratstva
visel opäť dážď na vlásku, nemuseli sme však našťastie vyťahovať
dáždniky, a to ani počas celého trojdňového programu slávností,
ktorý tak prebehol v „suchom“ režime.

V piatok po stretnutí pri Lipe bratstva sme sa presunuli do areá−
lu slávností, kde vystúpili spevácke mužské súbory. Najmä pri vy−
stúpení skupiny Chotár z Hornej Súče nám išli zimomriavky po
chrbte. Vynikajúcu úroveň predviedli i folklórne súbory v hlavnom
programe v sobotu a v nedeľu. V zábavnom sobotňajšom hlavnom
programe Věra Špinarová ukázala, že za dlhé roky pôsobenia nič
Počas varenia guláša obec pripravila rôzne atrakcie pre deti.
Niektorí sa mohli vyšantiť na skákajúcom hrade, iní mali mož−
nosť vyskúšať rozšírené detské ihrisko, ďalší sa mohli previezť
na koči, ktoré ťahali naozajstné koníky a chlapci mali možnosť
povoziť sa v hasičskom aute. Veľa detí prejavilo záujem o vystú−
penie pojazdného cirkusu Jung. Niektoré po prvýkrát mali mož−
nosť dotknúť sa živého hada, krokodíla a pohladiť, resp. dať sa
odfotiť so živou opičkou. Šikovné ruky kaderníčok a vizážistiek
boli pripravené vyčariť krásne účesy pre drietomské dievčatá.
Rad, ktorý sa vytvoril pred kaderníčkou nemal konca.
V podvečerných hodinách sa začal pravý juniáles. Počasie
bolo vynikajúce, ľudia mali dobrú náladu a bavili sa do skorých
ranných hodín.
OcÚ

MAMA
Moja mama nikdy nebude iná,
pretože má rada mňa, svojho syna.
Aj keď nado mnou ruky spína,
časom zabudne a odpustená je moja vina.
Ďakujem jej za lásku, starostlivosť a výchovu, to iste,
bez nej by som bol stratený jak motýľ v kapustnom liste.
Jej otázky sú stále rovnaké a tie isté,
no moje odpovede na ne nie sú vždy čisté.
Myslím si, že moje klamstvo mi u nej prejde,
no mama mi na to vždy príde.
Môj smiech sa niekedy s plačom strieda,
keď na mňa kričí a tvár jej zbledá.
Nechcem ju hnevať ani rozčuľovať,
ale nemôžem za to, že sa mi nechce práve upratovať.
Trápi ma, keď ju vidím smutnú kvôli mne,
ale ja sa asi neviem správať rozumne.
Myslela si, že ma podľa seba vychová.
Sľubujem, ja sa polepším, ani sa nenazdá.
ĎAKUJEM JEJ, ŽE SA O MŇA S LÁSKOU STARÁ,
VEĎ AJ JA SA BUDEM, KEĎ RAZ BUDE STARÁ.
Peter Rebro, 9.A
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nestratila zo svojho speváckeho umenia.
Záver nedele bol v réžii skupiny Sgagafari (preložené „páli ma
gágor“) z Poľska a hudobnej skupiny Banda s tanečnými pármi
Partia z Bratislavy.
Samozrejme nechýbali ľudové veselice a nádherný ohňostroj.
Súčasťou slávností bol i jarmok ľudových výrobkov od výrobcov z
oboch strán hranice.
Folklórny program Kopaničiarskych slávností si zachováva vý−
bornú úroveň a opätovne zaplnil hľadisko areálu.
Ing. Igor Humecký

Blahoželanie
Matica slovenská a Miestna organizácia Matice slovenskej v
Trenčíne, Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Trenčín, Verejná
knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, ešte v roku 2012 a to 16.
novembra udelili našej spoluobčianke p. Emílii Bátovskej cenu MO
Matice slovenskej v žánri poézia v XX. ročníku celoslovenskej lite−
rárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zho−
vára“, ktorá je pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
Ku gratulantom sa srdečne pripájame a prajeme jej veľa síl
do ďalšej tvorivej činnosti.
OcÚ
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Hody v Brúsnom
Peknú tradíciu hodových osláv si zachovávajú naši občania žijúci
v miestnej časti Brúsne. Keď v r. 1993 bol vysvätený v centre osa−
dy kríž, nikto nepredpokladal, že bude mať hlboko zapustené kore−
ne, ktoré budú k nemu každoročne priťahovať ľudí nielen z osady,
ale i z obce a rodákov zo širokého okolia.

Atmosféru hodov zvýrazňuje svätá omša, na ktorú prichádza hodne
veriacich. Niektorí prítomní sú oblečení v drietomských krojoch a
bohoslužby sa zúčastňujú celé rodiny. Tohtoročná slávnosť v Brús−
nom sa mimoriadne vydarila. Prialo počasie, krásne celebrovaná

svätá omša a veľa spokojných veriacich. Snáď by sme mohli závi−
dieť pokoj a príjemnú atmosféru, aká vládla v tomto krásnom kútiku
nášho chotára. Ľuďom sa pomaly nechcelo domov. Deti si našli
priestor na novom ihrisku a dospelí radi ochutnali koláče od miest−

nych gazdiniek a guláš, ktorý spoločne uvarili chlapi z osady. Každý
si z Brúsneho odnášal veľmi pekné spomienky a dobrý pocit. Je
potešiteľné, že sa ešte medzi nami nájdu ľudia, ktorí sa dokážu
obetovať a urobiť niečo aj pre iných. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí
v Brúsnom vytvorili takúto krásnu atmosféru.
Jozef Stopka
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Cesta z rozprávky do rozprávky
Tohtoročný farský tábor sa niesol v znamení rozprávok. Deti
putovali z jednej rozprávky do druhej počas celého týždňa. My−
vedúci sme si na príprave programu potrpeli a starostlivo ho
pripravovali už od apríla.
V pondelok 22. júla to všetko vypuklo− štyridsať detí plných
očakávaní sa stretlo na veľkom trávniku na fare. Samozrejme na
úvod sme si povedali základné pravidlá a informácie, aby celý
tábor prebehol tak ako má. Neskôr sme sa rozdelili do skupiniek
a začali si budovať svoj tím. Deti boli veľmi kreatívne a vymysleli
zaujímavé názvy tímov, ako Mimoni, Bear´s Brothers ( Medvedí
bratia), Rýchla rota a Simpsonovci. Pondelkový popoludňajší
program bol v znamení rozprávky Hľadá sa Nemo, kde deti mu−

seli zachrániť Doris, bojovali so žralokmi a medúzami, ale tiež si
oprášili pamäť v kvíze o Nemovi. Nasledujúci deň nás už čakal
výlet do Bojníc. Navštívili sme zvieratká v zoologickej záhrade a
samozrejme sme si nemohli nechať ujsť ani prehliadku Bojnické−
ho zámku. V stredu sme sa pohrali so zvieratkami z Madagaska−
ru a po obede sme sa vybrali hľadať oriešok pre veveričiaka
Scrata z Doby ľadovej. Predposledný deň nás čakala turistika na
Záblatskú kyselku. Cesta nám veľmi rýchlo ubehla vďaka spieva−
niu a rôznym súťažiam, ktoré boli pripravené na jednotlivých sta−
novištiach. V posledný deň− piatok sme si zasúťažili u Šmolkov,
stretli sme nezbedné Tri prasiatka a tiež sme navštívili Asterixa a
Obelixa. Po bohatom programe už bola pre nás pripravená sláv−
nostná večera a vyhodnotenie súťaží z celého týždňa.
Samozrejme každý deň nemohla chýbať svätá omša a „zrka−
dlo“, kde sme si spoločne zrekapitulovali celý deň. Chlapci zavŕ−
šili večer futbalovým zápasom a dievčatá tanečným maratónom.
Veríme, že deťom sa tábor páčil a priniesol im veľa zážitkov, na
ktoré budú ešte dlho spomínať.
Veronika Lišková

Najkrajšia záhradka, predzáhradka a balkón
V mesiaci september obec vyhlásila „Súťaž o najkrajšiu zá−
hradku, predzáhradku a balkón“. Do súťaže sa zapojilo viacero
spoluobčanov, ktorým vyjadrujeme úprimné poďakovanie za
spoluprácu. Účastníci súťaže dostali ďakovný list a malú finanč−

nú odmenu. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, ďakuje−
me za odvahu zapojiť sa do súťaže a nech im ich tvorivé nadše−
nie, dobré nápady a elán vydržia aj v ďalších rokoch.
„Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný. Pokiaľ
žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý“.
(Seneca)
OcÚ
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Pomáhala deťom na svet 1900-krát
„Prišiel malý človiečik. Ako zázrakom sa všetko v domácnosti zmení.
Každý sa snaží malému drobčekovi nejako poslúžiť. Koľko starostlivosti
a lásky potrebuje novorodenec a koľko pohodlia a pokoja sa mu musí
obetovať...“
Od nepamäti sa traduje, že ľudia, ktorí nezištne zasvätili svoj život
službe iným, by nemali zostať zabudnutí. Ale roky plynú, staršie generácie
vymierajú a tí mladší nemajú vždy možnosť o všetkom sa dozvedieť.
Hovorí sa, že každý človek žijúci na tejto zemi si svojimi skutkami píše
vlastnú kroniku života. Niekto ju má popísanú činorodou láskou, ochotou a
vždy priateľským prístupom k ľuďom – takú sme ju poznali.
Moja babka − Františka Bla−
žejová, rod. Strušková, sa naro−
dila 5. januára 1913 na Morave
v malebnej obci Vysoké Pole,
ktorá sa nachádza vo Vizovic−
kých vrchoch v terajšom Zlín−
skom kraji. Mala dvoch súroden−
cov – staršieho Františka a mlad−
šiu Annu. Povolaním bola pôrod−
ná asistentka. Ako sa dostala k
svojmu povolaniu a do Drietomy?
V medzivojnovom období sa istá
nemecká firma zaoberala výstav−
bou cestného spojenia s Mora−
vou v oblasti Vlárskeho priesmyku
smerom na Valašsko. U nás bolo
pracovných príležitostí málo, a tak
sa dal mladý Pavel na výstavbu
ciest. Bol treťorodeným synom
bývalého richtára Ondreja Blaže−
ja. Za prácu sa nikdy nehanbil,
skôr to bola nutnosť, lebo v rodine bolo veľa „hladných krkov“. Začínal ako
robotník a postupne sa vypracoval na parťáka pracovnej skupiny. Na
Valašsku spoznal svoju celoživotnú lásku Františku. Svadba bola vo Vy−
sokom Poli, kde zostali aj bývať. Tam sa im narodil prvý syn Jaromír.
Túžba za rodným krajom bola u dedka silná, a tak sa po pár rokoch
presťahovali do rodnej Drietomy. Do mladej rodiny pribudol ďalší syn Pavol
a o deväť rokov neskôr i dcéra Anna.
A ako sa dostala k svojmu povolaniu? Už v dievčenských rokoch sa u
nej prejavovala túžba pomáhať iným v ošetrovaní drobných poranení. Krátko
po jej presťahovaní na Slovensko, približne v roku 1938, bol u nás nedo−
statok zdravotníckeho personálu. Keďže mala vzťah k danému odboru,
prijala možnosť, ktorá sa jej vtedy naskytla. Odišla študovať do Bratislavy,
kde úspešne ukončila školu pre pôrodné asistentky. Získala štatút diplo−
movanej pôrodnej asistentky. Pred jej účinkovaním túto prácu zabezpečo−
vali tzv. pôrodné babice. Mnohí starší občania si pamätajú osadenú tabuľu
na jej dome, aké mávali i živnostníci kvôli lepšej orientácii. Na nej bolo
napísané „Obvodná pôrodná asistentka Františka Blažejová“. Do obvodu

patrila okrem Drietomy aj Kostolná−Záriečie, Chocholná−Velčice, ale najmä
bohato osídlené lokality kopaníc od Brúsneho cez Zvrácenú až po Kykulu,
smerom na Dolinu až po Hranicu. Vtedy sa rodilo veľa detí a zvlášť staršie
rodičky uprednostňovali pôrod doma. Nebolo nijakou zvláštnosťou, že v
ktorúkoľvek nočnú hodinu či v lete, či v zime prišiel po ňu konský povoz,
ktorý ju vyviezol na kopanice pokiaľ sa dalo. Zvyšnú časť musela prešlia−
pať k rodičke pešo. Zimy bývali prv dlhé a mrazy kruté. Veľakrát sa
brodila aj po pás v snehu. Len v extrémnych zimách nechodievala na
bicykli. Neskôr si zakúpila motocykel Jawa 50 „Pionier“, aby sa mohla
rýchlejšie dostať k pôrodu. Jej Pionier patril k prvej desiatke v okrese
Trenčín a mal evidenčné č. 8.
Zaujímavá bola skutočnosť, že viacerým novorodeniatkam bola i krst−
nou mamou, lebo nemali koho zavolať. Zvlášť chudobnejší ju požiadali o
túto službu, ktorú nikdy neodmietla.
V čase jej účinkovania bolo tradíciou vyprevádzať rodičky na krst až
do kostola. Tam im zabezpečovala vlastnoručne zhotovené „dečky“, kto−
rými sa prikryla perinka s novorodencom. Dečka bola z čipkovaného
materiálu – pre chlapčeka modrá a pre dievčatko ružová. Na požiadanie
ušila i krstný čepček, ktorý bol bohato naskladaný okolo hlavičky, prípad−
ne ozdobnú krstnú košieľku. Pri krstoch sprevádzala kňazove obrady
príslušnými modlitbami. So šestonedieľkou sa zúčastňovala tzv. „vádzky“.
Bol to starodávny zaužívaný úkon, ktorý sa konal vždy v kostole. Matka
– šestonedieľka − držiac v náručí svoje dieťa očakávala v predsieni alebo
v sakristii kňaza a prosila o milosti pre seba a pre svoje dieťa. Kňaz prišiel
v superpelícii s bielou štólou a podal jej horiacu sviecu. Obrad bol tiež
sprevádzaný predpísanými modlitbami.
Jej odborná pomoc bola vítaná aj počas druhej svetovej vojny. Keď
ustupovali vojská cez našu obec pred koncom vojny smerom na Moravu,
niektorí naši obyvatelia nachádzali útočisko so svojimi rodinami v okolitých
osadách. Počas evakuácie občanov neúnavne pomáhala ošetrovať rane−
ných vojakov i civilov z oboch strán.
Asi v šesťdesiatych rokoch minulého storočia bola uzákonená povinnosť
rodenia detí v nemocnici. Doma sa rodili iba nevyhnutné prípady. Napriek
tomu sa vždy našli rodičky, ktoré do nemocnice nestihli alebo nechceli. Jej
povinnosťou bola presná písomná dokumentácia príčiny pôrodu v domác−
nosti. Tiež navštevovala budúce matky s poskytovaním potrebných rád.
Zvlášť náročné na čas boli po pôrode návštevy rodičiek, kúpanie bábätiek a
iné potrebné úkony pre novorodencov. Na jej konte bolo 1900 pôrodov. Jej
prvé odrodené deti majú v súčasnosti viac ako 70 rokov.
Spolupracovala s miestnymi lekármi, Slovenským červeným krížom a
v trenčianskej nemocnici mávala pravidelné služby na pôrodníckom odde−
lení. Zopár rokov pracovala i na dôchodku, pokiaľ jej to zdravie dovolilo.
Za svoju dlhoročnú statočnú prácu bola ocenená vedením trenčianskej
nemocnice. Zostalo po nej osem vnúčat a deväť pravnúčat.
Do večnosti odišla 10. apríla 1985. Na poslednej ceste sa s mojou
babkou prišlo rozlúčiť veľké množstvo ľudí. Verím, že týmto článkom pote−
ším najmä starších spoluobčanov, ktorí dodnes spomínajú na ňu s láskou
a vďakou.
Mgr. Henrieta Blažejová

Vianoce verzus „pánboško“
Ktosi raz predniesol takýto vianočný prípitok: „Pripime si na
pokoj a Božie požehnanie počas týchto sviatočných dní. Staňme
sa lepšími. Zabudnime na všetko zlé a nepríjemné... A spomeňme
si na to až po Novom roku.“ Predpokladám, že to bolo myslené
zo žartu, aj keď v tom môže byť kus pravdy. Veď ľudia dokážu
všeličo. Do tváre sa usmievať a poza chrbát ubližovať, jednu ruku
podávať a druhú mať zovretú do päste...
Každý rok počuť, ako sa o Vianociach hovorí, že sú to sviatky
rodinnej idylky, sladkého vianočného pečiva, ktoré zmizne v po−
lovici decembra, že sú skúškou trpezlivosti pre rodičov a zasne−
žených ulíc s vyzdobenými stromčekmi...
Napriek tomu Vianoce majú svoje čaro a ešte stále vedia po−
hnúť so srdcom človeka, aj keby vonku tomu nič nenasvedčova−
lo? Veď sú to stále klasické, staré kresťanské Vianoce – slávnosť
Narodenia Božieho Syna −Boha, ktorý vstúpil do tohto sveta ako
človek. A keď Boh vstupuje do ľudského sveta, musí to byť vidieť.
Nie však len do sveta všeobecného, univerzálneho. Keď Boh vstúpi
aj do osobného života každého človeka, človek nemôže ostať
presne taký istý, ako bol predtým. Ľudia, ktorí prišli do kontaktu
s Ježišom, sa zmenili na celý život – pastieri prežívali obrovskú
radosť, mudrci z Východu sa inou cestou vrátili domov, Simeon,
keď držal na rukách Mesiáša, naplnil zmysel svojho života, ľudia
po Ježišovom dotyku boli uzdravení, slepí videli, chromí chodili,
hluchí počuli, odpúšťali sa hriechy a ľudia boli nadšení... Nie na
chvíľu. Na celý život.
Ako je to možné, že to dnes tak nefunguje. Funguje. Mnohí
ľudia sa však nestretajú so živým Bohom, ale s „pánboškom“,
nie s Ježišom Kristom, ktorý prichádza na tento svet, ale s „je−
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žiškom“. Preto sa v ich živote nič nehýbe. Prežívajú Božie naro−
denia, Veľké noci, Zoslania Ducha Svätého... a nič.
Milí čitatelia Drietomských zvestí!
Otvorme svoje srdcia pre tajomstvo Božieho príchodu, pre prí−
chod Ježiša Krista na tento svet a dovoľme, aby mal slovo v
našom živote, ktoré bude osvetľovať každučkú, každú oblasť nášho

života. Som presvedčený, že aj naše osobné stretnutia s ním v
Eucharistii, vo sviatostiach, v Božom slove dokážu dať do pohy−
bu − zmenia náš život a dajú nám pocítiť veľkosť jeho moci.
Mgr. Milan Krajčo, rímsko−katolícky farár, foto: internet
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Liptovské droby v Drietome
Drietomskí seniori pokračovali vo svojej bohatej činnosti i v dru−
hom polroku 2013. Spoznávali blízke okolie i vzdialenejšie kraje
Slovenska. 10. júla 2013 zorganizovali turistickú prechádzku po drie−
tomských kopaniciach. Stanovisko bolo v osade Žrnové, odkiaľ sa
vydali do osady Zvrácená. Vodcom bol pán Stanislav Mikláš.
Dňa 27. augusta skoro ráno vyrazil z Drietomy
autobus plný
seniorov. Po Turci a Kysuciach prišla na rad Orava. V areáli Ther−

Posedenie s dôchodcami
V nedeľu 27. októbra 2013 prijali pozvanie Obce Drietoma na malé
slávnostné stretnutie občania, ktorí v tomto roku dovŕšili 70 a viac
rokov. V kultúrnom programe sa predstavili škôlkari, Nezábudky, Ma−
žoretky zo základnej školy a spevokol dospelých. Najväčší potlesk

zožali samozrejme tí najmladší. Prítomných oslovil i starosta obce. Vo
svojom príhovore im poďakoval za všetko, čo v živote vykonali pre
svojich najbližších i pre svoju obec. V mene obce im do ďalších rokov
života poprial hlavne veľa zdravia, radosti v rodine i vo svojom okolí.

mal Oravice strávili seniori dve príjemné hodiny v termálnej vode.
Potom pokračoval výlet plavbou po Oravskej priehrade a návšte−
vou Slanického ostrova umenia. Večer sa plní dojmov šťastne vrá−
tili domov.
Oravice

Zamestnanci obecného úradu si prítomných uctili malým občerstve−
ním, sladkosťou a darčekom. Nezabudli ani na podpis do pamätnej
knihy. Po oficiálnej časti posedenia si seniori vypočuli krásne sloven−
ské piesne v podaní dychovej hudby Drietomanka, na ktorú sa každo−
ročne tešia.
OcÚ

Seniori v Drietome nemávajú tradičné schôdze, ale posedenia
a vždy pri niečom dobrom. 15. novembra bolo posedenie pri lip−
tovských droboch. Šesť šikovných seniorov uvarilo droby pre 50
ľudí. Napriek tomu, že toto jedlo varili prvý krát, droby boli vynikajú−
ce a všetkým veľmi chutili. Veríme, že príjemné bude i posedenie
pri vianočnej kapustnici a kapustnica bude tiež všetkým chutiť.
Mgr. Katarína Foldynová

Úcta k starším
V októbri pri príle−
žitosti mesiaca úcty k
starším sa aj deti z
materskej školy chceli
poďakovať svojim sta−
rým rodičom. Pripra−
vili si pre nich program
plný básničiek, pesni−
čiek i veselý tanček.
Daniela Spačková
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Cyrilo-metodský koncert
V roku 2013 si pripomíname 1150. výročie od príchodu Cyrila a Me−
toda na územie Veľkej Moravy. Pri tejto príležitosti sme v utorok 12.
novembra 2013 pre žiakov základnej školy zorganizovali v spolupráci s
pánom farárom Mgr. Milanom Krajčom a Dr. Bergerom koncert v kostole
sv. Kataríny Alexandrijskej. Dr. Igor Berger nás v hovorenom slove
previedol históriou kresťanskej liturgie i chrámového spevu na území
dnešného Slovenska. Dr.
Karin Lukáčová, sólistka
opery SND, ozdobila jeho
zaujímavé informácie nád−
herným spevom starých
a pre nás vzácnych chrá−
mových skladieb. V dra−
maturgickej koncepcii kon−
certu sa objavili ukážky z
rôznych storočí. Od sta−
roslovienskeho Otčenášu
po ukážky z obdobia ta−
lianskeho a nemeckého
baroka, klasicizmu, ro−
mantizmu až po súčas−
nosť − sledujúc tak vývoj
chrámovej hudby. Kosto−
lom sa niesli piesne spie−
vané v staroslovienčine,
latinčine, taliančine i slo−
venčine.
Mgr. Miroslav Kocián,
riaditeľ školy
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Dychovky v Drietome podľa rozprávania Jožka Spačka − I.časť
„Dokiaľ sa budú ľudia rodiť a umierať, dotiaľ bude dychovka žiť.“
(Karol Pádivý)
Tento rok sme síce neoslávili žiadne okrúhle výročie od založenia DH
v Drietome, ale každý, kto len trochu fandí dychovke na Slovensku, vie,
že s našou obcou je Drietomanka neodmysliteľne spätá už riadnych 147
rokov. Je to úctyhodná doba, čo našou dedinou zneli krásne tóny dycho−
vých nástrojov.
V rozpomienkach na „starých
muzikantov“ bývalých kapiel sa
síce nevrátime až do r.1866, do
ktorého siahajú začiatky prvej
kapely s týmto názvom. Priblíži−
me si a zaspomíname na tých,
ktorých ešte mnohí (hlavne tí skôr
narodení) mali možnosť poznať,
či prípadne to boli ich príbuzní ale−
bo aj učitelia hudby.
Jednou z týchto starších ka−
piel, z ktorých sa formovala aj
dnešná Drietomanka, bola hudba
pod vedením Jozefa Stopku (otca
Pavla Stopku− zberateľa a upra−
vovateľa ľud. piesní a tiež neskor−
šieho kapelníka), ktorý hral na
Es klarinet (ščebenec), druhý Es
klarinet – neznámy pán zo Súče,
krídlovky− Ján Kútny(Janiš) a
Vražda, tenory− Blažejovci (Ondrej a Viktor), „doprovody“ (švábi)− Bajtaly,
basa− Múdry (Boháč), Michal Spaček (Basíček) ( brat pradeda autora
rozprávania). Ani oni učení z neba nespadli, a preto ich cesta viedla do
Dolnej Súče, kde ich učil p. Matulaj. S cestovaním do D. Súče si nerobili
problémy, chodili pešo horami cez Kamennú bránu.
V roku 1929 bola založená aj Hasičská kapela, ktorú založil veliteľ hasi−
čov Michal Bečár a učiteľ Vetvička z vojenskej hudby. Na Es klarinet hral
Jozef Stopka (Kubo), na B klarinet druhý Jozef Stopka (Cisár) a mladý Paľo
Stopka (Rapoš). Krídlovku si obľúbil Pavel Spaček (Pipišák), ktorý bol sú−
časne kapelníkom. Pre chorobu ho vystriedal mladý Štefan Bretschneider.
Na 2 krídlovky hrali Ondrej Spaček (Polacký) a Ján Kútny (Hodál). Tenor
zverili Jánovi Kútnemu (Rumanovi), barytón si vybral Pavol Stopka, Es
trubky patrili Štefanovi Spačkovi (Richtárech) a Jánovi Spačkovi (Pučáv−

ka). Pavel Kukučka (Jablonický) sa venoval vareniu a pečeniu koláčov,
basu ovládal Michal Bečár. Rytmus udával malým bubnom Pavol Kútny
(Kolárech), na veľký bubon− Jozef Stopka (Rapoš). Kapela hrávala na pú−
ťach do Dubnice, kde chodila pešo s pútnikmi. Večer pred púťou mali skúš−
ku u Jablonického, ten mal napečené koláče na púť uložené na rohovej
lavici. Počas skúšky mu ich muzikanti zjedli. Keď mu to po skúške povedali,
iba mávol rukou a do rána napiekol nové. Hasičská kapela dostala nové
nástroje. Jožko Spaček hovoril, že nevie, kto ich financoval. Boli to hudobné
nástroje z „firmy Lídl“, veľmi kvalitné „Viedenské ladenie“− vysoké. Prišli
vlakom do Istebníka. Odtiaľ ich koňmi priviezol Pavel Spaček (Malák). Zložil
ich na Hasičskej zbrojnici v Drietome. Tam už čakali budúci muzikanti.
Povoz− kone bolo treba zaviezť domov. Keď sa povozník vrátil, na zbrojnici
už boli nástroje rozobrané, jemu zostal iba veľký bubon. Keď ho priniesol
domov, schoval ho v izbe za kachle, aby to žena nevedela. Ako spomína
náš rozprávač: „Dedko to prezradil tak, že neskôr zobral bubon a začal
bubnovať.“ Keď prišiel učiteľ Vetvička, rozdelil nástroje podľa schopností:
„buben“ dostal Jožko Stopka (Papoš) namiesto barytóna, bas dostal veliteľ
M. Bečár namiesto tenora, barytón dal P. Spačkovi, ten sa ho vzdal pre
nedostatok času. Tenor dostal J. Kútny (Ruman), barytón P. Stopka. Nebo−
lo to najlepšie riešenie, lebo Kútny a Stopka pracovali v Merine, kde vznikla
„Závodná hudba“, tam ich veľmi angažovali a Hasičská kapela v Drietome
tým trpela. Ostatné nástroje učiteľ Vetvička nechal ako si ich rozobrali.
Vetvička ich naučil výborne hrať pochody aj čardáše.
V r. 1946 vznikol aj iný žáner dychovej hudby, a to bol Drietomský
džez. Kapelníkom a súčasne aj Es saxofonistom bol Jozef Šálek. Ten istý
nástroj učaroval aj Miroslavovi Jenikovskému. Hrou na harmoniku ich
sprevádzal Ján Spaček (Pučávka). Bubon obsluhoval Jozef Múdry a trom−
bonistom bol Pavol Stopka (Palko).
Ďalšou kapelou 1. polovice 20. storočia boli Fischerovci (názov im dala
matka Pavla Bobockého podľa Žida Fischera). Kapelníkom sa stal Jozef
Baňár− krídlovka, bubeníkom bol Pavel Bobocký, Jozef Petrivalský (Diviš)−
krídlovka. Tenor zastával Pavej Spaček (Malák), na Es trubku si zafúkal
Michal Bečár (Rajtar), Pavol Bečár (Rajtar)− B trubka a Michal Vetrák
tvrdil muziku hrou na base. Klarinety hrali Pavel Mikuš a Štefan Kvasnica,
Jozef Kramárik (Fuzino)− nikdy nevedel skončiť. Skúšky mávali u Jána
Spačka (Maláka) st., učitelia boli Hanin a Múčka z Trenčína.
Pri spomínaní na zakladateľov a pokračovateľov našej prekrásnej hu−
dobnej tradície nesmieme zabudnúť na slovo láska. Bola to láska k hudbe,
ktorá všetkých týchto muzikantov spájala a priviedla ich k tomu, aby
vytvorili niečo krásne a odovzdávať to ďalej.
(ľb), foto: internet

IMELO

Lampiónový sprievod

Zvyk zavesovať imelo
sa na Slovensko dostal
z Anglicka. Naši predko−
via ho vešali do domov
ako ochranu pred oh−
ňom, čarodejnicami a
zlými duchmi.
Ľudia stále veria, že
imelo prinesie do domu
šťastie a lásku, keď ho
ráno na Štedrý deň za−
vesia nad sviatočne pre−
stretý stôl a vraj najlep−
šie to funguje, keď imelo
dostanete ako darček.
(am)

Aj tento rok sa v spolupráci ZŠ a MŠ uskutočnil lampiónový sprie−
vod. Deti spolu s rodičmi rozžiarili ulice našej obce a naši starí rodičia
si zaspomínali na túto krásnu tradíciu.
Daniela Spačková

Recept nielen našich starých materí - KINDER-BUENO
Cesto: 6 bielok, 6 PL kryštálového cukru vymiešať, pridať 1 PL
oleja, 2 PL strúhanky a pomaličky pridať 2 PL polohrubej múky.
Vyliať na plech, cesto posypať 100g opražených orechov a piecť
15−20 minút pri teplote 180o C. Po upečení ešte teplý natrieť 0,5
téglika Nutely.
Plnka: 1 l mlieka, 6 žĺtkov, 2 Zlaté klasy, 200 g kryštálového
cukru. Do teplého pudingu ručne vmiešať 1 Heru. Polovicu pudin−
gu vyliať na koláč a do druhej polovice dať roztopiť čokoládu (polo−
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vicu čokolády na varenie). Na vanilkový puding poukladať BB−
keksy ( trochu poliať mliekom, pre dospelých rumom ) a na ne
vyliať čokoládový puding.
Šľahačka: 2 šľahačky v prášku vymiešame s 3 dl mlieka, šľahá−
me asi 3 minúty. Kto chce, môže do šľahačky pridať aj kyslú
pochúťkovú smotanu. Šľahačku natrieme na vychladnutý koláč a
necháme v chladničke stuhnúť.
Anna Žišková
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Moravanka na jubilejnom ročníku
Drietomského festivalu dychových hudieb
Už po 15. raz sa v Drietome zišli milovníci dychovej hudby, aby mohli
obdivovať svoje obľúbené kapely, ktoré účinkovali na festivale v našej
obci. Priaznivci dychoviek boli nielen zo Slovenska, ale i zo susednej
Českej republiky, Ne−
mecka, Holandska, Poľ−
ska a Švajčiarska. Areál
futbalového ihriska s oko−
lo stojacimi mohutnými
stromami dodával náv−
števníkom pohodu i na−
priek neznesiteľnej horú−
čave. V hlavnom progra−
me vystúpili DH Križo−
vianka, DH Vlčovanka,
DH Zdounečanka, Mora−
vanka Jana Slabáka a
DH Drietomanka. Ako
sprievodné akcie festivalu boli vystúpenia domáceho folklórneho súboru
Nezábudky a Mažoretky z našej základnej školy. Dobrú náladu spríjem−
ňoval ľudový rozprávač
Franta Uher.
Všetky kapely sa uká−
zali v tom najlepšom
svetle, o čom svedčili aj
dlhotrvajúce potlesky.
Pekné kultúrne podujatie
navštívili aj vzácni hos−
tia, a to poslanec NR SR
Ing. Jaroslav Baška a
predseda TSK MUDr.
Pavol Sedláček, ktorý
zároveň pokrstil historicky prvé DVD domácej DH Drietomanka. Na záver
festivalu vystúpili v spoločnom monstre koncerte všetky účinkujúce dy−
chové hudby. Jednu skladbu oddirigoval Jaroslav Múdry− Šebík st., ktorý
bol 20 rokov kapelníkom DH Drietomanka a tento rok oslávil krásnu se−
demdesiatku. K jeho
sviatku mu verejne za−
gratuloval a poďakoval
za rozvoj kultúry v obci
starosta obce JUDr. Jo−
zef Kluka.
Drietomská paráda
týmto nekončila a zába−
va pokračovala s DH
Zdounečanka do sko−
rých ranných hodín.
Veľa priaznivcov sa
už teraz teší na nasledu−
júci ročník.
OcÚ

Okresná súťaž v streľbe zo vzduchovky
V dňoch 23. a 24. októbra 2013
sa už tradične na tunajšej škole
uskutočnila Okresná súťaž v streľ−
be zo vzduchovky. Súťažili trojčlen−
né družstvá v dvoch vekových ka−
tegóriách. Družstvo školy v staršej
kategórii v zložení D. Melicher, R.
Mikula a R. Škulcová sa umiestnilo
na 3. mieste a Radko Mikula patril
nástrelom 72 bodov k najlepším strel−
com súťaže (2. miesto). Družstvo v
mladšej kategórii skončilo na 5.
mieste a najmä výkon najmladšej
účastníčky Lucie Záhradníčkovej (62
bodov) je prísľubom do budúcnosti.
Súťaž riadil vedúci streľby, nestor
drietomského branného športu, p.
Dušan Pelech.
Mg. Miroslav Kocián
riaditeľ školy

Tekvicová párty
Z darov jesene sme si tento rok v spolupráci s rodičmi našich
detí vytvorili krásne výrobky. Pozvali sme ich do školskej jedál−
ne, ktorá sa na chvíľu premenila na tvorivú dielničku. Tekvičky,
šišky, listy, zemiaky a iné prírodniny sa čoskoro premenili na
strašidielka, ktoré ráno vysvietené vítali deti prichádzajúce do
školy.
učiteľky MŠ

Šarkaniáda
Jedna z vecí, ktoré patria k jeseni, sú šarkany. Niekde ich volajú draci,
teda púšťanie šarkanov alebo drakov. Šarkany zabávajú nielen deti, ale aj
nadšencov, ktorí podľahli tomuto koníčku. Teplé a slnečné počasie prilá−
kalo na tohtoročnú Šarkaniádu, ktorá sa uskutočnila dňa 8. októbra 2013
na futbalovom ihrisku v Drietome veľa detí a rodičov. Dúhoví krásavci
poletovali vysoko nad našimi hlavami. Všetky deti sa snažili predviesť
svoju zručnosť a obratnosť pri manipulácii so šarkanom. Najšikovnejším
deťom priniesol tento deň i hodnotné ceny a ostatným, samozrejme, okrem
zábavy i sladkú odmenu. Poďakovanie patrí Obci Drietoma za poskytnutú
finančnú pomoc.
učiteľky MŠ a vychovávateľky ŠKD
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GRATULUJEME
Dve desaťročia, presne od r. 1974, pôsobil ako kapelník dy−
chovej hudby Drietomanka p. Jaroslav Múdry – Šebík st., ktorý
sa v tomto roku dožil životného jubilea – 70 rokov. Založil a
tiež viedol mládežnícku dychovku v obci Drietoma, z ktorej
mnohí doteraz aktívne hrávajú. Upravoval a sám skladal texty
pre dychovú hudbu. Pod jeho vedením vystupovala Drieto−
manka na mnohých celoslovenských a celoštátnych spoločen−
sko−kultúrnych akciách po celom bývalom Československu,
Rakúsku, Nemecku a Poľsku. Často bola pozývaná i do Slo−
venského rozhlasu, Slovenskej a Československej televízie. Za
jeho pôsobenia dychová hudba vydala viacero nahrávok na
rôznych nosičoch. Obec Drietoma si jeho prácu váži a navrhla
ho na ocenenie.
Dňa 25. októbra 2013 predseda Trenčianskeho samospráv−
neho kraja MUDr. Pavol Sedláček odozdal p. Jaroslavovi Múd−
remu – Šebíkovi st. pamätný list „Za uchovávanie a rozvoj
kultúrneho dedičstva národa“ .
OcÚ
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V KOCKE O FIRMÁCH, KTORÉ REALIZUJÚ NAŠU KANALIZÁCIU
Firmy, ktoré realizujú našu splaškovú kanalizáciu si založili
Združenie „DRIETOMA – KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ“.
Vedúcim členom združenia je Doprastav, a.s., Bratislava, síd−
liaca na Drieňovej ul. 29. Firma vznikla v polovici minulého storo−

čia. Je schopná zrealizovať okrem dopravných stavieb akékoľvek
iné stavebné dielo. Prostredníctvom svojich organizačných jed−
notiek realizuje stavby na celom území Slovenska a taktiež v
zahraničí. Je to uznávaná firma, ktorá disponuje veľkým ľudským

potenciálom a logistickým zázemím.
Ďalším členom združenia sú Vodohospodárske stavby, a.s.,
Bratislava. Firma má 60−ročnú tradíciu a bohaté skúsenosti s vo−
dohospodárskymi a inými stavbami. Je veľmi dobre technologic−
ky vybavená a vo svojich radoch zamestnáva kvalifikovaných
odborníkov. Vzhľadom na jej výsledky nachádza uplatnenie nie−
len na Slovensku, ale i v zahraničí.

Kanalizačná

Aquastav, a.s., Bratislava− firma, ktorá realizuje vodohospo−
dárske, pozemné a inžinierske stavby. Vo svojich radoch zamest−
náva skúsených odborníkov v riadiacej a výrobnej sfére. V r. 2005
získala certifikát systému kvality ISO: 2000.
Ovida, s.r.o., Topoľčany, okrem realizácie vodohospodárskych
a pozemných stavieb sa zameriava na inžiniering a vypracova−
nie rôznych druhov projektov. Stavebné zákazky realizuje doma
a taktiež v zahraničí.
OcÚ
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Na známosť sa všetkým dáva,
mimoriadna, zvláštna správa,
že v Drietome, pred stredisko,
doviezlo sa „kamenisko“!
Je to kameň základný,
kusisko to poriadny.
Bude na ňom vytesané:
„Veľký projekt začíname!“
Žiadne žumpy klienti milí,
kanalizovať ste chceli.
Verte, že do dvoch rokov a do dňa,
kanalizácia bude vhodná,
a to na všetky odpadové vody,
len či sa nám to rozkopanie hodí?
Bude blato, sneh aj dážď,
no to dielo bude rásť.
Má sa skončiť vyvážanie,
treba nám však pripojenie!
M.B., 12.9.2013
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Na výstavbe kanalizácie sa už pracuje
V tomto čísle Vám poskytneme záverečnú informáciu o verejnom ob−
starávaní na kanalizáciu. Komisia pre verejné obstarávanie ukončila svoju
činnosť dňa 17.5.2013. Celý spisový materiál bol odstúpený k administra−
tívnej kontrole na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Ústredný orgán štátnej správy pre životné prostredie nám listom zo dňa
14.8.2013 oznámil, že môžeme uzavrieť s víťazným uchádzačom „Zdru−
ženie“ pod vedením Doprastav, a.s., Drieňova 27, Bratislava zmluvu o
dielo na výstavbu celoobecnej kanalizácie. Dňa 30.8.2013 došlo k uzavre−
tiu predmetnej zmluvy. Následne sa 12. septembra uskutočnilo slávnost−
né poklepanie základného kameňa „Drietoma – obecná kanalizácia“ za
účasti dodávateľských firiem Doprastav, a.s., Bratislava − vedúci člen,
Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava − člen, Aquastav, a.s., Bratisla−
va. − člen a OVIDA, s.r.o., Topoľčany − člen, hostí a miestnych občanov.
Kanalizačné potrubie v obci bude mať dĺžku necelých 13 km. Priemer
plastového potrubia bude 300 mm. Kanalizácia bude gravitačná s 2 pre−
čerpávacími stanicami. Pracovať sa bude v zložitých podmienkach na
štátnej ceste E I/50, v úzkych obecných uličkách a trasa bude prechá−
dzať taktiež pod hladinou viacerých dedinských prítokov. Potrubie bude
napojené na jestvujúcu kanalizáciu v obci Kostolná−Záriečie, kde budú
splašky vyvedené do tamojšej čističky odpadových vôd.
Po odsúhlasení predbežného harmonogramu prác na rok 2013 a aktu−
alizácii projektu prenosného dopravného značenia sa začali 18.11.2013
na stavbe prvé výkopové a pokladacie práce. Pracuje sa na stoke D –
Kraľovany − PDP Drietoma, stoke AF−1 − futbalové ihrisko – kaštieľ rod.
Borčických, AA – Kolonka pri družstevnej bytovke, AB – Kolonka oproti
mlyna. Iné úseky sa nebudú do konca roka rozkopávať. Občania bývajúci
na týchto uliciach budú vopred informovaní o prácach a uzávierkach. V
roku 2014 by sa mali práce na celoobecnej kanalizácii ukončiť.
Toto ekologické dielo zlepší kvalitu bývania v našej obci a taktiež prispeje
k skvalitneniu životného prostredia. Výstavbou kanalizácie bude splnená
podmienka smernice Rady Európy č. 91/271/EHS, podľa ktorej je Sloven−
ská republika povinná zabezpečiť do r. 2015 pripojenie všetkých obcí s
viac ako 2 tisíc obyvateľmi na stokovú sieť.
JUDr. Jozef Kluka, starosta obce

Tanečné kolo vynovené
Tanečné zábavy a posedenia občanov v miestnom parku majú dlho−
ročnú tradíciu. Ľudia sa v tomto prostredí dobre cítia a na tanečné zába−
vy sem prichádza veľa hostí. Tanečné kolo vybudované pred niekoľký−
mi desaťročiami doslúžilo. Poslanci obecného zastupiteľstva sa rozhodli
vykonať kompletnú rekonštrukciu tanečného priestoru vysokolešteným
betónom. Vybraná firma, ktorá tanečnú plochu zhotovila, dala niekoľko−
ročnú záruku na kvalitu.
JUDr. Jozef Kluka, starosta obce

Nová cesta do osady Hlboček
Obyvateľom, ktorí žijú niekoľko generácií v osade Hlboček, splnil
sa niekoľkoročný sen. Cesta, ktorá viedla do osady, bola vybudova−
ná ešte v r. 1964. Od tohto času nebola opravovaná a v poslednom
období nebola zjazdná pre osobné motorové vozidlá a sanitky.
Obec vyčlenila zo
svojho rozpočtu prí−
slušné
finančné
prostriedky a v letných
mesiacoch vykonala
na tejto miestnej komu−
nikácii generálnu re−
konštrukciu. Vieme, že
tamojším občanom sa
aspoň trochu zlepší bý−
vanie a prístup do ich
rodinných domov. Ve−
ríme, že cestu si budú chrániť a bude im slúžiť čo najdlhšie.
JUDr. Jozef Kluka, starosta obce
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Drahí čitatelia, milé sestry a bratia, ľudia dobrej vôle!
Práve prebieha obdobie adventu. Slovo Advent je odvodené z
latinského slova adventus, čo znamená príchod. Je to príchod Pána
Ježiša Krista. Jeho príchod v betlehemskom dieťati, ktorý slávime
počas Vianoc, či Jeho príchod do našich sŕdc, kde chce vierou
prebývať, ale aj očakávanie Jeho
druhého príchodu v moci a sláve,
ako to sám predpovedal vo svo−
jom evanjeliu. Pán Ježiš sa naro−
dil na túto zem v betlehemskej
maštaľke, aby priniesol spásu aj
nám. A v advente sa počas šty−
roch týždňov pripravujeme na slá−
venie tohoto veľkého diela a daru
Božieho. Symbolom adventu je
adventný veniec. Každý týždeň sa
zapáli ďalšia svieca. Čím viac sa
Vianoce blížia, tým viac je svetla
na adventnom venci. Svetlo je tiež
atribútom Pána Ježiša Krista, ktorý
povedal: „Ja som svetlo sveta.“ (J
8, 12) Teda čím viac sa priblížime
ku Kristovi, tým viac svetla preniká
do nášho života a srdca. Prežíva−
me adventné obdobie prípravy na
príchod Pána Ježiša, ktorý prinie−
sol pokoj, vieru, lásku a nádej aj
do našej rodiny. „Na adventnom
venci horeli štyri sviečky tak ticho,
že bolo počuť ako sviečky začali
hovoriť. Prvá sviečka vzdychla a
povedala: „Volám sa Pokoj. Moje
svetlo síce svieti, ale ľudia žiaden
mier nedodržujú.“ Jej svetielko
bolo čím ďalej tým menšie, až úpl−
ne zhaslo... Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala:
„Volám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu
vedieť, nemá teda cenu, aby som svietila.“ Prievan zavial miest−
nosťou a druhá sviečka zhasla... Ticho a smutne sa k slovu prihlá−

sila tretia sviečka: „Volám sa Láska. Už nemám silu, aby som hore−
la. Ľudia ma odstavili na stranu. Vidia len samých seba a žiadnych
iných, ktorých by mali mať radi.“ A zhaslo i toto svetlo... V tom vošlo
do miestnosti dieťa. Pozrelo sa na sviečky a povedalo: „Vy musíte
predsa svietiť a nie byť zhasnuté!“
A skoro začalo plakať... V tom sa
prihlásila k slovu i štvrtá sviečka:
„Neboj sa! Pokiaľ svietim ja, mô−
žeme i ostatné sviečky znovu za−
páliť. Volám sa Nádej!“ Zapálilo
dieťa od tejto sviečky zápalku a
rozsvietilo znovu ostatné sviečky.
Plameň nádeje by nikdy nemal v
Tvojom živote zhasnúť a každý z
nás by mal plamene pokoja, viery,
lásky a nádeje neustále udržiavať.“
Milí bratia a sestry, milí priatelia.
Buďme aj my nositeľmi týchto hod−
nôt, ktoré sa zvýrazňujú počas ad−
ventu a vianočných sviatkov. Nech
nás preniknú a sú v nás znakom
toho, že aj my sa pripravujeme na
druhý príchod Pána Ježiša Krista.
Nech príde aj do našich sŕdc, do
našich rodín a zapáli nanovo naše
srdcia ako sviečky na adventnom
venci. Nech svieti toto svetlo – Boží
Syn, Pán Ježiš Kristus, v nás aj pre
všetkých naokolo, aby velebili
nášho Otca, ktorý je v nebesiach.
To Vám, drahí čitatelia, prajem z
celého srdca i ja. Nech sú tieto
sviatky pre Vás sviatkami svetla,
ktorým je Boží Syn, narodený v
Betleheme, no i v našich srdciach skrze vieru a Ducha Svätého!
Prajem Vám zároveň v tomto vianočnom období Božie požehna−
nie, pokoj, vieru, lásku a nádej! Pán Boh nech je s Vami všetkými!
Dušan Vaňko, evanjelický a. v. kaplán, foto: internet

Odstránenie havarijného stavu na budove základnej školy v Drietome
Slovenská republika prostredníctvom vtedajšieho Okresného
úradu v Trenčíne odovzdala delimitačným protokolom v r. 2002 do
vlastníctva obce Drietoma budovu Základnej školy s materskou
školou v Drietome. Už v tom čase boli tieto priestory morálne a
fyzicky opotrebované zatekali strechy, zahnívali okná, bol rozpad−
nutý komín a veľa iných nedostatkov. Z tohto dôvodu v r. 2007
Obecné zastupiteľstvo v Drietome sa rozhodlo požiadať Minister−
stvo výstavby SR o pridelenie nenávratných finančných prostried−
kov na celkovú rekonštrukciu budovy. Príprava projektovej doku−
mentácie a žiadosti, vybavenie stavebného povolenia trvala rok.
Po niekoľkých mesiacoch nám ministerstvo odpísalo, že z nedo−
statku finančných prostriedkov v rozpočte nemôže našej žiadosti
vyhovieť.
Obec sa nevzdávala a v ďalšej výzve v r. 2008 žiadosť aktuali−
zovala a opätovne požiadala Ministerstvo výstavby SR o pridele−
nie finančných prostriedkov, s ktorými by budovu zrekonštruovala.
Ministerstvo opätovne oznámilo, že v štátnom rozpočte nemá do−
statok finančných prostriedkov. V tomto roku boli uzatvorené výzvy
na ďalšie predkladanie žiadostí, ktorými by sa riešili generálne
opravy školských zariadení.
Ani toto konštatovanie nás neodradilo a využili sme ďalšiu mož−
nosť a to podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
na riešenie havarijných situácií podľa Metodického pokynu Minis−
terstva školstva SR č. 5/2006.
Dňa 22.8.2012 sme zaslali na Krajský školský úrad v Trenčíne
žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorými by sme rie−
šili havarijnú situáciu výmenou okien a opravou fasády pavilónov
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A, B, C, D v budove Základnej školy s materskou školou v Drieto−
me. Krajský školský úrad nám listom zo dňa 5.11.2012 oznámil, že
nami predložená žiadosť je podľa nich nadhodnotená a žiadali
nás o prepracovanie položkovitých rozpočtov, ktoré vypracuje ne−
závislá odborne spôsobilá osoba. Obec Drietoma na základe tejto
požiadavky oslovila firmu PIA STAMAT s.r.o. Trenčín, aby spraco−
vala odborný posudok o stave jednotlivých pavilónov základnej
školy a vypracovala nový rozpočet na jednotlivé stavebné objekty.
Kompletný materiál sme odovzdali 22.8.2013 na Obvodný úrad
Trenčín, odbor školstva, Hviezdoslavova 1, Trenčín. Neskôr sme
sa informovali v akom stave sa naša vec nachádza a bolo nám
povedané, že materiál bol odstúpený s odporučením na Minister−
stvo školstva SR. Zároveň Vám predkladáme k nahliadnutiu po−
slednú špecifikáciu finančných nákladov, ktoré požadujeme pride−
liť na riešenie havarijnej situácie.
JUDr. Jozef Kluka, starosta obce
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Čo nového v OFK Drietoma
V mesiaci november sa skončila futbalová jeseň pre všetky naše družstvá.
Družstvo žiakov vstúpilo minulý rok do vyššej súťaže, a je po jesen−
nej časti žiaľ na poslednom mieste tabuľky s jediným bodom. Toto tabuľ−
kové umiestnenie je predovšetkým obrazom generačnej výmeny, keď po
dovŕšení dorasteneckého veku družstvo opustili viacerí skúsení hráči.
Veríme však, že v jarnej časti súťaže už naši žiačikovia zúročia nové
skúsenosti a zabojujú o čo najlepšie umiestnenie. Bude im v tom pomáhať
trénerská dvojica Ing. Ján Vasko a asistent Gabriel Kotrha. Žiaľ výchova
nových futbalistov prináša i takéto „straty“ v tabuľkových umiestneniach a
je nevyhnutnou daňou za budúce úspechy. V rámci tréningovej prípravy
sa zúčastnili naši futbalisti v júli 2013 sústredenia na Duchonke. Mali mož−
nosť zlepšiť si kondičnú prípravu, technicky sa zdokonaliť, navzájom sa
lepšie spoznať a utužiť kolektív.
Finále SP XC Svit

Úspešný rok nášho cyklistu Janka Gallika
Po roku nastal čas sa pozrieť späť a v krátkosti zbilancovať priebeh
sezóny 2013, ktorá sa napriek horšiemu štartu zmenila na jednu z
najvydarenejších.
Hoci štart cyklistickej se−
M SR časovka Dubnica
zóny na Slovensku bol spre−
vádzaný dlhotrvajúcou zimou,
podarilo sa Jankovi aj vďaka
marcovému sústredeniu v
Chorvátsku natrénovať toľko
potrebné „objemové“ kilomet−
re, bez ktorých sa nezaobíde
žiadny cyklista pomýšľajúci
na úspechy. Síce tento rok
nabicykloval len niečo cez
8000 km (v porovnaní s 12−
15 tis. kilometrov z minulých
sezón výrazne nižšie číslo), podarilo sa mu dostať do závodného tem−
pa a vyhrať 10−krát preteky celkovo, 13−krát svoju kategóriu a 22−krát
stáť medzi tromi najlepšími z 34 pretekov. Medzi najväčšie úspechy
patrí obhajoba titulu Majstra Slovenska v časovke do vrchu, víťazstvo
na Hradnej časovke o Pohár predsedu NR SR. Momentálne už ukončil
sezónu a venuje sa študijným povinnostiam v Rakúsku.
My blahoželáme a želáme veľa úspechov a šťastia.
(ľb)

Z kalendára MFS a DFS Nezábudky Drietoma
Dorastenci skončili po jesennej časti v tabuľke 5. ligy Sever na 3.
mieste v tabuľke. Ich výkonnostná úroveň pod vedením trénera Ing. Ro−
mana Lackoviča naďalej rastie. V jarnej časti sa budeme snažiť minimálne
o udržanie tohto skvelého umiestnenia.
Muži sú po jesennej časti v tabuľke II. triedy Sever na 6. mieste, s 18−
bodovým ziskom pri 12 odohraných zápasoch. Najdôležitejšia zmena,
ktorá sa pri mužstve uskutočnila bola na trénerskom poste. Družstvo
mužov odohralo jesennú časť súťaže pod vedením nového trénera Vladi−
míra Sula. Veríme, že po absolvovaní trénerského kurzu a postupnom
zberaní skúseností vyrastie z výborného futbalistu kvalitný tréner.
V jarnej časti futbalových súťaží sa budeme snažiť prinášať aj naďalej
Sústredenie futbalistov na Duchonke

pekné futbalové zážitky. Vedenie futbalového klubu sa počas posledného
polroka snažilo o zlepšenie podmienok pre našich futbalistov. Za účasti
obce bol spravený nový vrt a vybudovaná studňa. Následne bolo urobe−
né aj zavlažovanie ihriska, čím sa výrazne skvalitnila hracia trávnatá plo−
cha. Tiež kabíny prešli rekonštrukciu. Obec na ihrisku vybudovala nový
tanečný parket, ktorý bude slúžiť na obľúbené a hojne navštevované
zábavy organizované v obci.
V budúcom roku by mali pribudnúť k novým lavičkám nové lapače lôpt
za oboma futbalovými bránkami. Chceme poďakovať Vám, našim fanúši−
kom za podporu a Obci Drietoma a sponzorom za finančné zázemie.
Ing. Vladimír Kolačanský

PONDELKOVÉ cvičenie pre ženy
Dnešný uponáhľaný spôsob života, sedavé zamestnanie a aj vlastná
lenivosť v mnohom napomáhajú k rozvoju rôznych civilizačných ochore−
ní. Cvičenie je jednou z možností, ktoré nám pomôžu udržať telo v dobrej
fyzickej i psychickej kondícii.
Chcem vám ponúknuť možnosť, ktorú už mnohé z vás využívajú, a
to zacvičiť si aj v našej obci každý pondelok v telocvični ZŠ s MŠ.
Môžete si vybrať z dvoch možností.
Prvou je Cvičenie podľa PILATESA (od 17.45 hod.), ktoré je vhodné
pre všetky vekové kategórie a pre každého, kto sa rozhodol urobiť
niečo pre svoje telo. Toto cvičenie znižuje napätie a pomáha pri boles−
tiach chrbta, spevňuje svaly panvového dna a brušného svalstva. Inten−
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Deti z DFS Nezábudky vystupovali s programom „Koníky a bábiky“
a „Čardáš“ na rôznych podujatiach v Drietome, ale aj za hranicami jej
chotára. Ako darček sme tento rok prekvapili na oslavách „stovky“
pani Anny Fábikovej zo Zamaroviec. Prekvapená bola nielen osláven−
kyňa, ale aj deti z toho, ako storočná pani dobre vyzerala.
V súbore nám vyrastajú šikovné speváčky, preto sme opäť začali
okrem tancov pripravovať aj spevácke programy.
Mládežníci z MFS Nezábudky odčepčili 2 nevesty (Tomášovo pri Bra−
tislave a Dubnica nad Váhom), zabávali sa na svadbe Janka a Táničky,
členov súboru, s tancami a piesňami boli súčasťou programu troch stuž−
kových slávností členov ľudovej hudby súboru. Ostatné podujatia si môže
každý pozrieť na webovej stránke súboru www.nezabudky.eu. V septem−
bri tohto roku sme otvorili opäť tanečno−spevácku prípravku súboru. Zapí−
salo sa 25 detí vo veku od 4 do 9 rokov z Drietomy a Kostolnej−Záriečia.
Teší nás záujem a nadšenie detí s akým na nácviky chodia. Činnosť
prípravky by sme chceli prezentovať pekným vystúpením pre najbližších.
Ľudová hudba nám robí tento rok veľkú radosť, najmä tým, že pravi−
delne skúša a dopĺňa svoj repertoár vlastnými úpravami ľudových piesní
z ruky Matúša Husára. Tiež sme rady, že pribrala do svojich radov
nových šikovných huslistov. Pre muziku je určite nezabudnuteľným zá−
žitkom „3−dňový maratón hrania“ na jarmoku v Novom Meste n/V.
Finančný príspevok od obce Drietoma sme tento rok využili na doplne−
nie krojov a obuvi pre deti. Zaobstarali sme si nový kontrabas a cimbal
sme prepožičali našej členke a veríme, že aj budúcej cimbalistke Martinke
Spačkovej. Držíme jej palce, aby nestratila chuť do cvičenia v hre na ňom.
Chceli sme, aby sa obe skupiny súboru DFS a MFS stretli spolu a zabavili
sa, preto sme 9.11.2013 zorganizovali „Batôžkovú akciu“ v KD Kostolnej−
Záriečí. V renovovaných priestoroch kultúrneho domu sa stretlo takmer
200 ľudí. Pozvali sme aj deti a rodičov z prípravky na 40 minútový program,
v ktorom mohli vidieť čo je výsledkom nácvikov a snaženia sa každého
jedného člena a hudobníka nášho folklórneho súboru. Po programe pokra−
čovalo posedenie pri hudbe a „batôžkoch“, ktoré boli veľmi chutné!
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom za akúkoľvek podporu, Obci
Drietoma za finančný príspevok, ZŠ s MŠ Drietoma za možnosť tréno−
vať v telocvičniach, divákom za potlesk, nadšencom za slová povzbu−
denia a členom súboru za peknú reprezentáciu ľudového umenia.
Radostné a pokojné sviatky prajú vedúce súboru
Mária Stopková a Monika Spačková.
zívnym a kontrolovaným cvičením precvičí−
me celé telo aj myseľ.
Druhou možnosťou je Kondičné cvičenie
(od 19.00 hod.), ktoré je v prvej časti zame−
rané na spaľovanie tukov, kde aeróbnym
programom a cieleným zvyšovaním tepovej
frekvencie útočíme na tukové vankúšiky. V
druhej časti hodiny sa snažíme premeniť tie−
to spálené tuky na pekne vyformované sva−
líky, a tým samozrejme aj pekné sformova−
nie celej postavy. K tomu nám napomáhajú
rôzne cvičebné pomôcky ako sú fitlopty, gumy, malé činky a overbaly.
Na Vašu účasť sa každý pondelok teší cvičiteľka Anka Hlaváčová
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Vážení spoluobčania!
Neúprosne plynúci čas nás opäť posunul pred prah najkrajšieho ob−
dobia roka – Vianoc. Pre každého iný pocit, iná predstava, iná forma a
spôsob ich sprítomnenia. Ale v každom z nás spomienka, vinš či pred−
savzatie. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď sa
stretávajú rodiny, sadáme si k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z
jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Čas, keď si uvedomujeme
silu priateľstva a lásky. Presuňme túto atmosféru aj do ulíc a zachovajme
si posvätnú úctu k týmto sviatkom.
Tento čas je aj časom, kedy sa rok stretáva s novým. Je to čas bilan−
covania a hodnotenia. Pri tejto príležitosti Vám chcem poďakovať za vašu
spoluprácu v tomto roku. Za množstvo uskutočnených povinností a za
prácu v prospech našej obce, v ktorej aj Vy žijete. Bol to náročný rok, rok
plný zmien. Nie je jednoduché viesť obec v tomto ekonomicky skúšanom
období. Ale spolu so svojimi spolupracovníkmi i poslancami obecného
zastupiteľstva sa nepoddávame a zodpovedne pristupujeme aj k nároč−
ným úlohám.
V mene celého obecného zastupiteľstva, ale aj osobne, Vám želám
radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám Vám, aby sa
splnili Vaše priania a očakávania. Prežite sviatky v zdraví a šťastí spolu
so svojimi blízkymi. Prajem Vám aj úspešný vstup do nového roka 2014.
Nech Vás počas neho sprevádza predovšetkým zdravie. Prajem Vám
vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života a
taktiež si prajeme, aby Vás sprevádzala ohľaduplnosť voči všetkému a
všetkým. Veľa životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších. Prajem Vám
všetkým nádherné Vianoce, pokoj v duši, ktorý nech sa udrží po celý
budúci rok!
JUDr. Jozef Kluka, starosta obce

Vianočný stromček darovala
p. Anka Stopková.
Veľmi pekne ďakujeme.

Pripravované akcie
13. decembra
26. decembra

Vianočný trh spojený s rozsvietením
stromčeka na pešej zóne
Štefanský futbalový turnaj
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Mgr. Adriana Michalcová, redakčná rada: Mgr. Ľubica Blažeková, Marta
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Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach Vašich rozhostí,
keď Štedrý deň k Vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní,
keď zvonček sladko zazvoní.
Krásne Vianoce Vám chceme priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby nový rok za to stál.

Radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
rodinnú pohodu,
veľa zdravia a šťastia
v novom roku 2014
Vám praje redakčná rada.
foto: internet

12.

www.drietoma.sk

Drietomské zvesti č. 2 − december 2013

....................

............Príloha obecných novín Drietomské zvesti- č.2- december 2013.................... .... .....

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na riadnych zasadnutiach dňa 26. júna a 23. septembra 2013

schválilo, súhlasilo, prerokovalo:
- záverečný účet obce Drietoma za rok 2012 s tým, že
súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad,
- použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 ,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č. 2/2013
o financovaní materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma,
- dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Drietoma č. 2/2010,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č. 3/2013
o verejných kultúrnych podujatiach,
- základný hrubý mesačný plat starostu obce Drietoma,
ktorý je určený podľa §3 a 4 ods. 1) zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
- financovanie nákladov na obyvateľov s trvalým pobytom
na území obce Drietoma, na záujmové vzdelávanie
v centrách voľného času zriadených na území iných obcí
(Trenčín) vo výške 60 eur na jedno dieťa a rok,
- Základnej škole s materskou školou v Drietome finančný
príspevok vo výške 3.000 eur na opravu strechy nad šatňami
telocvične a na vybavenie učební 2.000 eur,
- s prenájmom nebytových priestorov v objekte kaštieľa
súp.č. 194, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pre p.
Darinu Múdru, Drietoma,
- so zriadením predajne ovocia, zeleniny, diskontu,
pekárenských výrobkov pre Europon s.r.o. Drietoma,
zodpovedný vedúci p. Vlastimil Bešina,
- súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva
v Bánovciach nad Bebravou finančný príspevok vo výške 60
eur na školský rok 2012/2013 na cestovné pre špeciálnych
pedagógov – logopédov, ktorí poskytujú špeciálnopedagogickú
starostlivosť
deťom
Základnej
školy
s materskou školou v Drietome,
p. M. Ondračkovej, Drietoma 622, sociálnu výpomoc vo
výške 100 eur. Za uvedené finančné prostriedky menovaná
môže zakúpiť potraviny, príp. ošatenie pre svoje dve
maloleté deti,
Základnej škole s materskou školou v Drietome
poskytnutie
finančných
prostriedkov
pre
24
detí
predškolského veku vo výške 3,50 eur na jedného

predškoláka v celkovej sume 84 eur na zakúpenie školských
potrieb k rozlúčke predškolákov s materskou školou,
- rozpočtové opatrenie č. 1/2013 povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v sume 8.831 eur,
- s predajom pozemku – novovytvorená parcela KN C č.
2
167/6 o výmere 901 m , druh pozemku ostatné plochy, ktorý
vznikol odčlenením z parcely č. 167/14 na základe
geometrického plánu č. 36339377-32/09, overeného
Správou katastra Trenčín dňa 23.12.2009, pod číslom
2
1369/09 vo výške 0,35 eur /m pre p. Vladimíra Spačka
a manž. Luciu Spačkovú, obaja bytom Drietoma,
- rozpočtové opatrenie č. 2/2013 – povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v sume 94.754,- eur.
Zmena rozpočtu k 30.9.2013,
- rozpočtové opatrenie č. 3/2013 na presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v celkovej sume
16.183 eur. Zmena rozpočtu k 30.9.2013,
- p. Emílie Bátovskej, Drietoma, finančný príspevok vo výške
200 eur na vydanie zbierky básní,
- zriadenie troch volebných okrskov na zabezpečenie volieb
do orgánov samosprávnych krajov: volebný okrsok č. 1
a volebný okrsok č. 2 v prístavbe kultúrneho domu a volebný
okrsok č. 3 – chata č. 52, Drietoma – Majer,
- do funkcie prísediacich Okresného súdu v Trenčíne za
našu obec nasledovných občanov: Jozef Kukučka, Drietoma
a Jarmila Poleková, Drietoma,
- použitie rezervného fondu vo výške 72.737,72 eur na
obstaranie dlhodobého majetku,
- vypracovanie projektu oplotenia evanjelického cintorína,
- prieskum trhu na vypracovanie štúdie obecného letného
kúpaliska v areáli základnej školy s materskou školou,
- prieskum trhu na zhotovenie nového oplotenia
juhovýchodnej strany areálu základnej školy betónovými
doskami s možnosťou vytvorenia chodníka pre peších,
- zhotovenie informačnej tabule na vrchu Machnáč.

trvá:
na 24-mesačnej výpovednej lehote s firmou Imperator,
s.r.o., Bratislava, ktorá požiadala o ukončenie nájmu
kancelárskych priestorov.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
január – júl 2013
Noví občiankovia
Zara Spačková, Amália Hollá, Alexej
Zubárik, Patrik Ščasnovič, Jakub Kvasnica,
Klaudia Majtásová, Nela Kročilová, Marco
Oravec, Adam Zajac, Simeon Sirotný, Matias Horňáček,
Peter Bariš, Oliver Skačányi, Michaela Buláková, Nela
Vlasáková, Diana Jurišová, Bibiana Demčíková
Vitajte medzi nami!
Prisťahovali sa do obce
Mgr. Marián Levák, Sophia Dana Amanda Foggová, Denis
Netopil, Eva Hrnčáriková, Oľga Letašiová, Adrián Letaši,
Karina Letašiová, Radoslav Letaši, Alexandra Letašiová,
Jozef Nedelka, Miroslav Zemanovič, Mária Šprtlová, Jozef
Hano, Lenka Bečárová, Martin Seriš, Barbora Serišová,
Jakub Seriš, Patrik Seriš, Denis Stopka, Rudolf Petrík,
Blažena Petríková, Anna Cígerová, Hana Cígerová
Odhlásili sa z obce
Michal Mikláš, Dominik Bundala, Adriana Patková, Izabela
Patková, Alžbeta Fabová, Ing. Lucia Mošková, Jozef
Lackovič ml., Mgr. Martina Katrincová, Oliver Katrinec, Ing.
Igor Blažko, Helena Blažková, Mgr. Juraj Horňák, Ing.
Tomáš Lacko, Tatiana Ujhelyi, Miroslav Osvald
Svoje „áno“ si povedali

Tomáš Gabrhel a Lenka Breznická, Milan Šilha a Jana
Bečárová,
Jozef
Papala
a
Daniela
Augustínová, Martin Skačanyi a Kristína
Nagyová Pozsonyiová, Ing. Tomáš Lacko
a Ing. Zuzana Šústková, Mgr. Richard Ujhelyi
a Tatiana Záhoráková, Miroslav Dani a Petra
Múdra-Šebíková, Mário Uhlík a Katarína Kolínková, Daniel
Kulich a Lucia Bečárová, Jozef Nedelka a Martina Múdra,
Peter Posinger a Barbora Meravá
Šťastným párom veľa lásky , porozumenia 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.

Opustili naše rady.....
Krátko po novom roku dňa 5. januára dotĺklo
šľachetné srdce p. Jána Cingálka.
Pracovitý človek, vzorný manžel, dobrý otec
a starý otec, ktorý nepoznal oddych.
Najväčšou
jeho
záľubou
bolo
poľnohospodárstvo, ktorému zasvätil celý
svoj život. Nech sa mu dobre odpočíva
v rodnej zemi, ku ktorej mal veľmi dobrý vzťah.
Pozemská púť činorodého p. Pavla Masaryka sa
ukončila dňa 12. januára.
V mladosti sa venoval
ochotníckemu divadlu, pomáhal všetkým, ktorí ho o to
požiadali. Zostala na neho pekná spomienka. Ťažko sa
nahradí jeho miesto pri rodinnom stole.
Začiatkom februára sme sa rozlúčili s p. Pavlom
Spačkom. Odišiel náhle, veľa chcel ešte urobiť pre
svoju rodinu. Veľmi bude chýbať svojej manželke,
deťom a vnúčatám.
Dňa 12. februára nečakane opustil naše rady p. Jozef
Malák. Mal ešte veľa plánov, ktoré nestačil uskutočniť.
Všetci, ktorým pomáhal, budú na neho vďačne
spomínať.
Vo veku 85 rokov sa odobrala na večnú púť p.
Magdaléna Panáková. Tichá, pracovitá a usilovná
žena. Navždy bude žiť v spomienkach svojich
najbližších. Nech ticho spí svoj večný spánok vedľa
svojho manžela.
Priskoro sa skončila životná cesta p. Miroslava
Gabrhela, ktorý zomrel dňa 16. marca. Pracovitý človek,
dobrý otec, ktorý takmer celý svoj život venoval hlavne
svojmu synovi. Bude mu veľmi chýbať.
V druhej polovici marca sme sa rozlúčili s dobrým
manželom, otcom, manželom a starým otcom p. Jánom
Stopkom, ktorý po ťažkej chorobe zomrel dňa 21.
marca. Celý svoj život ťažko pracoval, aby čo najviac
pomohol svojim najbližším. Jeho skorý odchod bol pre
nich ťažkou stratou.

Pán Ivan Nápoký, odišiel od nás v tichosti, náhle a bez
rozlúčky. Bol dobrým otcom, človekom a kamarátom. Celý
život prežil v osade Liešna a bol jej súčasťou. Vzhľadom na
jeho dobrotu si na neho každý rád spomenie.
Ťažko sme uverili správe, že dňa 8. mája nás po krátkej
chorobe opustila naša bývalá kolegyňa p. Jarmila
Kvasnicová. Dlhé roky prežívala spoločné radosti, bolesti
a starosti svojich spoluobčanov ako zamestnankyňa
obecného úradu. Pracovitá žena, dobrá manželka, matka
a babička, ktorá chcela pre svoju rodinu toho ešte veľa
vykonať. Jej životným krédom bolo pomáhať druhým za čo
sme jej vďační.
Babička a mamička p. Antonia Siková opustila naše rady
dňa 25. mája. Budeme si ju pamätať ako dobrú ženu a milú
kuchárku v bývalej školskej jedálni. Nech tichým spánkom
naveky odpočíva vedľa svojho manžela.
S p. Annou Bučkovou, sa občania a rodina prišli rozlúčiť
v posledných májových dňoch. Bola nenápadná, milá
a láskavá. Spolu s manželom žili v miestnej časti Brúsne.
Pre jej dobrotu si často na ňu spomenie celá rodina.
Priskoro sa skončila ďalšia ľudská cesta. Milovaná
manželka, mamička a babička p. Helena Režná nás po
ťažkej chorobe opustila dňa 25. júna. Pracovitá, dobrá,
skromná žena rozdávajúca dobro a lásku. Bude chýbať celej
svojej rodine, ale hlavne svojim vnúčatám, ktoré nesmierne
milovala.
S hlbokým zármutkom sme sa lúčili v druhej polovici júna
s p. Annou Štefkovičovou, pracovitou ženou, dobrou
mamičkou a babičkou. Vždy rada každému pomohla a preto
ju ľudia mali radi. V tichosti a pokoji bude snívať svoj večný
sen vedľa svojho životného partnera.

