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Jarná
Jar klope na dvere,
prichádza Veľká noc,
každý čistí, upratuje − jar má svoju moc.
Jarné slniečko usmiate,
teší nás, aj keď je zubaté.
Chlapi a chlapci chystajú korbáče,
ženské zas výskajú, núkajú koláče.
A krásne vajíčko− symbol jari,
tiež symbol života − nech sa mu darí.
MB

Príbeh na pokračovanie
Starosta obce JUDr. Jozef Kluka pozval dňa 2. januára
do priestorov OcÚ našu milú rodáčku Marienku Sládkovičo−
vú, ktorá svoj život zasvätila pomoci chudobným a chorým.
Patrí medzi tých, ktorí sú mimoriadne výnimoční. Za svoju
obetavú a nezištnú prácu patrí medzi tých, ktorí boli vyzna−
menaní medzinárodnou organizáciou WHO (World Health
Organization− Svetová zdravotnícka organizácia).
JAN MARIA SLÁDKOVIČOVÁ
Žijú medzi nami a ani si neuvedomujeme, akí sú výni−
moční... Možno sú zo Slovenska, možno z našej obce, či
dokonca z našej ulice, ba dokonca sú naši susedia. Jednou
z nich je aj naša spoluobčianka Marienka Sládkovičová. Svoje
detstvo prežila ako hociktorý z nás, no už vtedy si uvedomi−
la, že ľuďom treba pomáhať, hlavne tým chudobným. Už v
detstve silne na ňu zapôsobila
Matka Tereza, ktorú videla v televízii, ako sa stará o chu−
dobou a chorobami postihnutých ľudí. Na to všetko jej posta−
čilo jedno vedro, v ktorom ich umyje i nasýti. Tak hlboko si to
vštepila do pamäte, že často o tom snívala aj nahlas, za čo
od bratov utŕžila aj posmech, že raz bude z nej „kýblarka“.
To ešte netušila, že raz sa jej sen splní a naozaj sa vydá v
šľapajách tejto mimoriadne vzácnej ženy a stane sa jej na−
sledovníčkou a vstúpi do reholného rádu Matky Terezy− Mi−
sionárok lásky.

Cesta k jej terajšiemu pôsobeniu viedlo cez štúdium me−
dicíny, čo vytvorilo výborný základ pre túto náročnú, ťažkú a
obetavú prácu. Ako lekárka pracovala v Banskej Bystrici i v
Čadci.
V r. 1990 poctila Slovensko svojou návštevou práve Mat−
ka Tereza. Do Čadce ju priviedol biskup Baláž. Celé stretnu−
tie s ňou bolo dojímavé, lebo Marienka už bola pevne roz−
hodnutá vstúpiť do jej rádu. Keď Matka Tereza vstúpila do
miestnosti, kráčala rovno k Marienke, a tá vyslovila najdôle−
žitejšiu vetu svojho života : „Chcem byť Vašou sestrou !“ Tá
jej vložila do rúk medajlónky Matky Božej, ktoré mala rozdať
svojej rodine, aby sa modlili k nej.
Vtedy Marienkin život mení smerovanie. Spúšťa sa šnúra
jej pobytov v jednotlivých kútoch Európy i sveta. Prvým pô−
sobiskom, kde strávila 3,5 roka a pripravovala sa na ďalšiu
prácu bola Varšava. Nič nebolo jednoduché, veď život v re−
holi prináša prísne pravidlá. Platilo to všade, teda aj stried−
mosť v jedle. Zašlo to až tak ďaleko, že prekonala TBC, z
ktorej našťastie vyviazla bez následkov. Jej ďalšími zastáv−
kami boli Praha, Čadca, pôsobenie pri Bukurešti a posledný
bol ročný pobyt v Indii, kde sa pripravovala v Kalkate na
večné sľuby a prijala meno Jan Maria.
Jej zatiaľ posledným a najdlhším pôsobiskom sa na 17
rokov stal svetadiel Afrika a v ňom najchudobnejší „roh“ Afri−
ky – Etiópia. V jeho susedstve ležia rovnako chudobné časti
Afriky – Sudán a Somálsko. Včleniť sa do jednej z najza−
ostalejších krajín sveta nebolo jednoduché, i keď Marienka
vo svojom predchádzajúcom putovaní to nemala ľahké a pre−
šla mnohými životnými skúškami.
(ľb)
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Je tam môj Boh a Pán...
Starý chorý muž prijal od svojho
lekára zlú správu. Ako sa pripravoval
na odchod z ordinácie, otočil sa a
oslovil lekára: „Pán doktor, bojím sa
smrti. Povedzte mi, čo je tam na dru−
hej strane dverí?“
Lekár veľmi potichu
odvetil: ,,To neviem.“
,,Vy to neviete? Ste
kresťan a neviete, čo
je na druhej strane?“
Lekár sa zamyslel a
chytil kľučku dverí
svojej ordinácie. Z
druhej strany bolo
počuť škrabanie a
kňučanie. Akonáhle
lekár otvoril dvere do
ordinácie, zo súk−
romnej časti vbehol dnu jeho pes. Vy−
skakoval v nespútanej radosti, že na−
šiel svojho pána. Lekár sa obrátil na
pacienta: ,,Videli ste môjho psa? Nikdy
v tejto ordinácii nebol a nevie, čo je
vo vnútri. Nevie nič, okrem toho, že je
tu jeho pán. A keď sa dvere otvorili,
vstúpil bez obáv. Dokonca s rados−
ťou. Viem málo o tom, čo sa nachá−
dza na druhej strane – po smrti. Ale
viem jednu vec. Je tam môj Boh a
Pán a to mi úplne stačí.“
Pri pozeraní mnohých amerických
filmov máme istotu, že sa všetko dob−
re skončí – happyendom. Dobre a
ľahko sa pozerajú. Divák môže byť
spokojný, lebo vždy príde pred kon−
com filmu niekto, kto vyrieši zamota−
nú situáciu, urobí niečo výnimočné...
a všetci šťastne žijú ďalej. S odstu−
pom času sa všetko zrazu zdá iné,

ľahšie, znesiteľnejšie. Ale až s odstu−
pom času!
O veľkonočných sviatkoch môžeme
s istotou povedať, že sú najskutočnej−
šie v roku. Snažia sa do nášho života
vniesť nadhľad. Po−
zor: nie ľahkovážnosť!
Hovoria o láske Ježi−
ša k ľuďom, o Judá−
šovej zrade, ustrá−
chaných apoštoloch,
podplatiteľných vla−
dároch, nespravodli−
vých odsúdeniach,
krivých obvineniach,
ochotných Šimo−
noch, odvážnych Ve−
ronikách, o stretnu−
tiach s dobroprajnými
ľuďmi, o súcitiacich ženách, pádoch,
stratách... S odstupom troch dní pri−
chádza zmŕtvychvstanie Ježiša Krista
a zrazu všetko vyzerá inak. Akoby to
všetko tak malo byť.
Ježišovo zmŕtvychvstanie vrhá
nové svetlo na všetky evanjeliové uda−
losti. Bez neho by to boli iba odsúde−
niahodné alebo nasledovaniahodné
príbehy biblických postáv.
Milí čitatelia Drietomských zvestí!
Nech aj do nášho každodenného
života vstúpi svetlo zmŕtvychvstalého
Ježiša Krista. V tomto svetle mnohé
veci uvidíme inak. Ako? Každý mož−
no po svojom, ale mnohí s nádejou
nevzdávať sa, kráčať, vstávať, žiť... s
vierou, že: „Je tam môj Boh a Pán a
to mi úplne stačí.“
Mgr. Milan Krajčo
rímsko−katolícky farár

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...
tak znie radostná pieseň z našej
bohatej folklórnej histórie. Ani sme sa
nenazdali a obdobie fašiangov − ra−
dosti a zábavy ubehlo ako voda. Síce
Turíce je pomenovanie sviatku zosla−
nie Ducha Svätého, čo síce v piesni
časovo nezodpovedá, ale je pravda,
že Veľká noc ide, nakoľko sa nachá−
dzame v pôstnom období. V tomto
čase by sa mal každý človek zamýš−
ľať nad hodnotami svojho života, svo−
jej rodiny a smerovaním ďalších dní
svojej budúcnosti. Každý deň vníma−
me množstvo informácii, ktoré sú pre
nás dôležité či menej dôležitejšie.
Mnoho ľudí dôsledne zaujímalo, aká
nastane situácia po voľbách v našej
krajine a zároveň aj v našej Evanje−
lickej a. v. cirkvi na Slovensku. No
veľmi závažnou informáciou pre nás
kresťanov boli výsledky sčítania ľudí
2011. Veľmi alarmujúci je výsledok
poklesu kresťanov priznávajúcich sa
k svojej cirkvi, k hodnotám, ktoré nám
boli krvopotne zachované a zverené
nielen pre nás, ale aj pre ďalšie ľud−
ské generácie. Tak sa potom pre nás

veľkonočné sviatky stávajú iba osla−
vou novej prebúdzajúcej sa sily príro−
dy − teda vítanie jari. Pravá podstata
najväčšieho kresťanského sviatku je
takto zahmlievaná našou neverou.
Veľkonočné sviatky sú plné radosti z
lásky, ktorú nám náš Otec nebeský
preukázal vo svojom Synovi, Pánovi
Ježišovi Kristovi. Keby nás Boh nemi−
loval, nedovolil by nám hriešnym
ľuďom pribiť Jeho Syna na golgotský
kríž. On zobral na seba všetky naše
hriechy, a tak nám dáva novú nádej
na večný život. On sa k nám všetkým
priznal a podstúpil potupnú smrť, no
bol na tretí deň slávne vzkriesený k
večnému životu. Priznávame sa my ku
Kristovi ako k nášmu Záchrancovi?
Počítame s Ním v každej chvíli nášho
života? Odpoveď hľadajme vo svojom
srdci, pri zvesti Slova Božieho a v pri−
jatí Jeho darov milosti v chráme.
Požehnané veľkonočné sviatky
plné vďaky a radosti zo vzkrieseného
Pána Ježiša Krista Vám želá kaplán
ECAV Trenčín
Mgr. Ján Sadloň
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Verejné obstarávanie – vybudovanie
celoobecnej kanalizácie
Drietomske zvesti Vás v minulom čísle informovali o stave verej−
ného obstarávania projektu „Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v
obci Drietoma“. Po vykonaných kontrolách zo strany Ministerstva
životného prostredia SR dostali súhlas na výber záujemcov, ktorí
budú vyzvaní na predloženie ponúk. Obec vyzvala prvých 5 uchá−
dzačov na predloženie ponuky Lehota na prijímanie žiadostí o súťaž−
né podklady alebo o prístup k dokumentom bola stanovená do
3.2.2012. Lehota na predkladanie ponúk mala uplynúť dňa 19.3.2012.
Obálky s ponukami sa mali otvárať 20.3.2012 o 13,00 hod. na Obec−
nom úrade v Drietome.
Dňa 30.1.2012 zaslala na obec Drietoma firma Skanska SK
a.s. „Žiadosť o nápravu“ proti výberu záujemcov v užšej súťaži.
Tvrdí, že mala byť zaradená medzi vybraných záujemcov k pred−
loženiu ponuky.
Obec firme Skanska SK a.s. oznámila, že žiadosť o nápravu za−
mieta z dôvodu, že výber záujemcov bol hodnotený podľa objektív−
nych kritérií. Dňa 16.2.2012 firma Skanska doručila na Úrad pre
verejné obstarávanie námietky proti výberu záujemcov.
Obec Drietoma listom zo dňa 16.2.2012 sa vyjadrila k podaným
námietkam. Tvrdíme, že výber bol hodnotený podľa objektívnych kri−
térií. Firma Skanska SK a.s. sa v referenčných listoch umiestnila na
6. mieste.
Myslíme si, že práva alebo právom chránené záujmy firmy Skan−
ska SK a.s. nie sú postupom obce dotknuté. Vychádzame zo skutoč−
nosti, že proces verejného obstarávania bol overený Ministerstvom
životného prostredia SR a Vládnym auditom. Zastávame názor, že
postup firmy Skanska SK a.s. v opakovanej podanej námietke má za
cieľ spomalenie procesu verejného obstarávania a s tým súvisiace
skrátenie termínu realizácie prác.
Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava na základe podnetu Skan−
ska SK a. s. nariadil na deň 13.3.2012 ústne pojednávanie v konaní o
námietkach. Po vypočutí oboch zúčastnených strán a prevzatí spiso−
vého materiálu by mal do 30 dní vo veci rozhodnúť.
J. Kluka

ZIMA V OBCI
V zimných mesiacoch sa príroda ukladá k odpočinku, aby
načerpala dostatok síl, ktoré bude potrebovať počas vegetač−
ného obdobia. Občasné vrtochy počasia prerušia zimnú po−
hodu a vedia narobiť veľa starostí našim občanom a taktiež

obci. Náhle oteplenie dňa 25. februára 2012 spôsobilo, že
zamrznuté korytá potôčkov a ľad v mostíkoch vybrežili povr−
chovú vodu, ktorá začala zaplavovať miestne komunikácie,
dvory rodinných domov a pivnice. Veľa občanov pochopilo

OPÄTOVNÝ OZNAM
V minulom čísle Drietomských zvestí sme vyzvali našich občanov k
splneniu povinnosti zaplatiť hrobové miesta za svojich rodičov, starých
rodičov, detí a iných príbuzných. Naša výzva celkom nesplnila očakáva−
nie, nakoľko k mnohým hrobom sa neprihlásil nikto. Tieto hroby sú voľné
a obec ich môže dať do nájmu ďalším záujemcom. Vtedy však vzniká
problém, odrazu sa prihlásia aj niekoľkí príbuzní, ktorí prejavia záujem o
toto miesto. Týmto chceme naposledy vyzvať všetkých, ktorí nemajú uhra−
dené poplatky za hrobové miesta, aby tak urobili najneskôr do konca
apríla 2012. Po tomto termíne bude obec nezaplateným hrobovým mies−
tom voľne nakladať a prenajme ho ďalšiemu záujemcovi.
OcÚ

Voľby do NR SR 2012

situáciu a ihneď začali konať. Uvoľnené ľady posúvali sme−
rom do Drietomice, zamrznuté mostíky ručne presekávali. Na
pomoc prišli i stroje, ktoré sa pustili do boja s hrubým ľadom
a uvoľňovali prietokové profily. Do zatopených lokalít pod Chrí−
bami boli povolaní hasiči z Trenčína a hasiči z našej obce.
Najviac škody spôsobil nevyčistený vodný kanál, ktorý je vo
vlastníctve a správe Hydromeliorácie, š.p. Bratislava. Presa−
kujúce vody zaplavili viacero záhrad, dvorov a rodinných do−
mov. Vysoko si ceníme obetavosť niektorých našich občanov,
ktorí bez váhania zobrali lopaty, krompáče a snažili sa skrotiť
vodný živel a vrátiť ho do pôvodného toku. Týmto ďakujem
občanom Ulice, Uličky, Chríbov, Horného konca, Pažite a
Kraľovany za podanie pomocnej ruky.
J. Kluka

Drietomské zvesti č. 1 − apríl 2012

www.drietoma.sk

3.

Školské fašiangy
Fašiangy − čas zábavy, karnevalov, masiek od vý−
myslu sveta a trochu aj tých maškŕt a všelijakých dobrôt.
Aj u nás v škole to začalo vlastnou výrobou fánok, ktoré
pripravovali deti z MŠ ale aj ŠKD pod vedením pani
učiteliek. Viete si predstaviť ako asi chutili, keď po chvíľ−
ke zmizli z tanierov.

Karnevaly boli hneď 2. Prvé masky pripravovali ma−
mičky pre našich najmenších − škôlkárov. Mohli si na
chvíľu vyskúšať byť kovbojom, princom, krásnou vílou či
lienkou.
O týždeň už nasledoval druhý karneval pre žiakov
ZŠ, ktorí svojou tvorivosťou a nápaditosťou svojich kos−
týmov mohli smelo konkurovať svojim mladším kamará−
tom z MŠ. Dokonale sa poddali zábave a odnášali si
domov tie najkrajšie zážitky.
Aj dospelí si prišli na svoje, keď 11.2.2012 zaplnili škol−
ský parket počas fašiangovej zábavy. Obohatením bol aj
program, ktorý hravo zvládli mažoretky a Nezábudky. No
nielen im patril potlesk
zabávajúcich sa . Po−
tešením pre oči boli
nápadité modely na
postavách nádejných
modeliek z radov stre−
doškoláčiek /bývalých
žiačiek /z dielne tiež
bývalého žiaka Petra
Vaculu. Ich hlavy zdo−
bili extravagantné
účesy, ktoré vyčarila
kaderníčka Evka Kal−
lová. Organizátori iste
privítali mnoho mladých a nových tvárí medzi zabávajúci−
mi sa. Určite ich radi privítajú aj o rok.
(ľb)

FÁNKY
1/2 kg hladkej múky Špeciál, 12 dkg Palmarinu, 1 kyslá
smotana, 4 žĺtka, 3−4 lyžice rumu, vanilkový cukor, 1 kávová
lyžička prášku do pečiva, štipka soli.
Vysmážame na oleji, obaľujeme v práškovom cukre zmie−
šanom s vanilkovým cukrom.
Dobrú chuť!
J. Kotláriková
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Opäť sme boli úspešní...
Žiaci našej školy sa už tradične každý rok zapá−
jajú do súťaže v umeleckom prednese “Hviezdosla−
vov Kubín”. Súťažia v triednych kolách, víťazi postu−
jú do školského kola. Z nich porota vyberie najväč−
šie talenty, ktoré reprezentujú školu na obvodovom
kole v Trenčíne. Tento rok priniesol výborné ocene−
nie práce pedagógov i rodičov, ktorí sa venovali dl−
hodobej príprave detí. Tiež treba podotknúť, že bez
vytrvalosti recitátorov by to nešlo.
V 1.kategórii si malí recitátori priniesli dve 1. mies−
ta, ktoré vybojovali Kristínka Múdra za prednes po−
ézie a Anitka Michalcová za prednes prózy. Ani 2.
kategória neobišla naprázdno. 1. miesto obsadil Do−
minik Lehockýza prednes prózy a v 3. kategórii si
pekné 2. miesto vyslúžila Dianka Jarábková. Meno−
vaní postupujú do okresného kola, k čomu im sr−
dečne blahoželáme a želáme veľa úspechov! (ľb)

Vynášanie Moreny 26.3.2012

Ako obec podporí v r. 2012 kultúrne
a športové podujatia, spolky
Naša obec dlhodobo poriada rôz−
ne spoločensko−kultúrne podujatia, na
ktoré prichádzajú návštevníci i zo širo−
kého okolia. Aby tieto akcie boli na
slušnej úrovni, snaží sa obec Drieto−
ma zo svojho rozpočtu prideliť našim
nadšencom časť finančných prostried−
kov, ktoré sú potrebné k ich realizácii.
Zároveň nás tieto spolky veľmi dobre
reprezentujú a šíria dobré meno na−
šej obce. Preto Vás oboznamujeme s
vyčlenenými financiami pre jednotlivé
spolky.
− Obecný futbalový klub Drietoma
13.900 eur
finančné prostriedky sa použijú na
výplatu rozhodcov, poplatky za hrá−
čov, pranie dresov, príprava futba−
lového ihriska pred zápasom, dopra
va futbalistov na zápasy, energie
− Jednota dôchodcov na Slovensku,
ZO Drietoma
1.000 eur
organizovanie kultúrnych podujatí
− Aerobic Drietoma
100 eur
cvičebné pomôcky pre členky klubu
− Spevokol starších
200 eur
materiálne vybavenie potrebné k
vystúpeniam
− Spolok Slov. červeného kríža, MO
Drietoma
200 eur

−
−

−
−
−
−

−

−

materiálne vybavenie a bežná
činnosť organizácie
Dirt Park Drietoma
100 eur
nákup materiálu potrebného
na údržbu areálu
Mažoretky pri ZŠ s MŠ Drietoma
200 eur
zakúpenie oblečenia pre členky sú−
boru, doplnenie kostýmov
ŠKK Veselý vidiek o.z. Drietoma
Štefanský turnaj
150 eur
2. ročník turnaja v kopaní
jedenástok
300 eur
Dychová hudby Drietomanka
700 eur
doplnenie krojovej výbavy
Stolnotenisový klub
EURO Drietoma
900 eur
nákup 1 ks stolnotenisový stôl
náklady na zabezpečenie turnaja
„Pohár oslobodenia obce“
DFS Nezábudky Drietoma 900 eur
doplnenie krojovej výbavy, hudob−
ných pomôcok a doprava
na vystúpenia
Rímsko−katolícky farský úrad
2.000 eur
úprava priestranstva pred rímsko−
katolíckym kostolom.
OcÚ
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KAŠTIEĽ V DRIETOME
V minulom čísle sme vás oboznámili s
rodinou Borčických − prvými majiteľmi
kaštieľa.
Ďalším majiteľom bola rodina Chorin−
ská, ktorých meno je známe skôr vo vý−
chodných Čechách. Meno má tento gróf−
sky rod podľa obce Choryňě u Valašské−
ho Meziříčí. K slovu sa opäť dostáva aj
cirkevný prameň. V zozname voličov pre
„Voľby do katolíckej autonómie v uhor−
skom sneme“ v roku 1869 nachádzame
mená: gróf Chorinský František (jáger
grófsky), vek: 40, gróf Chorinský Fridrich,
vek: 37.
O tom, že skutočne žili v kaštieli svedčí
fakt, že súčasťou zápisu je aj súpisné číslo
domu – 151, ktoré sa objavuje aj v neskor−
ších dokumentoch posledného majiteľa.
Posledným majiteľom kaštieľa, na kto−
rého si dodnes pamätajú najstarší obyva−
telia obce, bol statkár Dr. Bedrich Stritzel.
Záznamy dokumentujúce jeho vlastnícke
pomery ku kaštieľu sa nachádzajú v Štát−
nom archíve v Trenčíne.
Najdôležitejším je zrejme zápis pôvod−
nej pozemkovej vložky č. 1267 o majetko−
vej podstate, ktorá obsahuje aj kaštieľ pod
č. 151, dvor a záhradu. Z ďalšieho doku−
mentu vyplýva, že všetok majetok v Drie−

tome „pod č. 1654/1915 titulom kúpy od
Trenčianskej obchodnej a priemyselnej
banky vložených:

a) Margity Móserovej – v jednej polovici
b) Dr. Bedrich Stritzla – v jednej polovici...“
získal spoločnou kúpou s Margitou Mó−
serovou v roku 1915. Dohodli sa, že Stritzl
bude samostatne hospodáriť. Po jeho smrti
v roku 1937 sa jeho spoločníčka na čas
presťahovala do Drietomy s úmyslom po−
kračovať v hospodárení, neskôr sa však s
vdovou po Bedrichovi Stritzlovi Hildou
Stritzlovou dohodla na vyplatení jej podie−
lu. Hilda Stritzlová odišla z obce v r. 1945
spolu s ustupujúcimi nemeckými vojska−
mi.
Mgr. Monika Hoštáková

Obecná zabíjačka
Desaťročia dozadu sa v našej obci skoro v každej domácnos−
ti konal v zimných mesiacoch tradičný rituál „domáca zabíjačka“.
Gazdovia sa snažili vychovať najväčšieho brava a narobiť čo
najviac výrobkov, aby mohli výslužkami pohostiť rodinu, susedov
a známych. Bola to spoločenská udalosť, na ktorej sa stretávala

skoro celá rodina. Ani jeden gazda sa nechcel dať zahanbiť. Týž−
deň pred tým sa robili prípravy, aby v čase zabíjačky doma nič
nechýbalo. Najdôležitejšie bolo pálené. Naši predkovia vedeli
vynikajúco zarobiť zázvorku, hriaté a slaninkové, ktoré dobre hriali,
nakoľko všetky práce sa vykonávali v mrazivom počasí pod ho−
lým nebom na dvore.

Rekondičný pobyt v Sezimovom Ústí
Jedna z možností ako nevľúdne, chlad−
né a sychravé dni v roku naplniť teplom,
pohodou a radosťou môže byť aj rekondič−
ný pobyt.

Sezimovo Ústí sa nachádza v tesnej blíz−
kosti mesta Tábor v Českej republike, ktorý
sa pre svoju slávnu históriu a množstvo ar−
chitektonických pamiatok a prírodných krás
stalo jedným z najvyhľadávanejších rekre−
ačných centier južných Čiech. Je neodmys−
liteľne spojené s husitským hnutím a jeho
osobnosťou Jánom Žiškom z Trocnova.
Pobyt v Sezimovom Ústí si pochvaľo−

vali všetci členovia Jednoty dôchodcov z
Drietomy. Ubytovanie účastníkov rekondič−
ného pobytu bolo na veľmi dobrej úrovni.
Hotel MAS bol týždeň domovom pre 140
Tábor účastníkov rekondičného po−
bytu seniorov. Okrem výbor−
nej stravy mali naši dôchod−
covia možnosť absolvovať
rôzne zdravotné procedúry:
masáže, vaňové a perličko−
vé kúpele, kyslíkové terapie
zábaly a k dispozícii bol i pla−
vecký bazén.
Na tomto pobyte sme ab−
solvovali kultúrne autobuso−
vé zájazdy do Českých
Budějovíc, Tábora a Kotno−
va. A čo ďalej? Navštívili sme
informačné centrum atómo−
vej elektrárne v Temelíne,
múzeum rekordov a kuriozít v Pelhřimove,
videli sme i Tábor, zrúcaninu Kozí Hrádek,
Benešovu vilu, zámok Hluboká, hrad Zví−
kov a zámok Červená Lhota.
Pobyt nám okrem procedúr pre upev−
nenie zdravia priniesol aj nové zážitky.
Všetci musíme viac dbať na telesnú kondí−
ciu a duševnú pohodu.
Mgr. Dušan Medvecký

Obec pokračuje vo fašiangových tradíciách a 4. februára
2012 zorganizovala pre občanov „Obecnú zabíjačku“. Počasie
bolo typické zabíjačkové. Ortuť teplomera ukazovala okolo −20°
C a mäsiar s pomocníkmi dostali riadne zabrať. I napriek ukrut−
nej zime pripravili pre návštevníkov vynikajúce špeciality, ktoré
sú z roka na rok lepšie. Každý si mohol pochutiť na dobrej
zabíjačkovej kapustnici, mal možnosť ochutnať klobásu, jaterni−
cu, tlačenku a zabíjačkovú kašu. Chutilo všetkým. Najmladších
návštevníkov priviezli v kočíkoch. Vo vyhrievanom stane sa dalo
posedieť, najesť a porozprávať s priateľmi. Každému veľmi dob−
re padlo občerstvenie, ktoré pripravila miestna organizácie Slo−
venského červeného kríža. V mrazivom počasí sa vydarila ochut−
návka výborného vareného vínka a fašiangových šišiek. Ďaku−
jeme všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas a pripravili takúto
peknú akciu.
J. Kluka

Posedenie
pri plackách
Naši seniori neváhali a fašian−
gové dni si spestrili aj pečením nie−
koľkých druhov placiek. Podľa taj−
ných zdrojov vraj výborné pripravil
aj p. Jozef Mikláš, ktorý do nich
pridal chlapské dobroty: klobásku
i slaninku. Nezačali sa Vám zbie−
hať slinky?
(am)
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Predstavujeme osadu Brúsne
Iba pár kilometrov za obcou Drietoma nás smerová
tabuľa s označením Brúsne upozorní na odbočku vľavo.
Tá nás privedie do osady, ktorou sa začína ospevovaná
Drietomská dolina.
Osada, nie je sústredená v blízkosti hlavnej cesty,
ale je vtiahnutá viac do jednej z mnohých dolín v pohorí
Bielych Karpát. Prví obyvatelia sa usadili v jej hornej
časti okolo pretekajúceho potoka. Bola to rozvetvená
rodina Miklášová, ktorá osadu osídlila ako prvá a okrem
nich rodina Bolečková a Breznická. Postupom času sa
rodiny rozrastali, pribúdali noví obyvatelia, nové priez−
viská a nové domy.
Malebná dolina z ktorej dostupnosť k mestu a pracov−
ným príležitostiam bola jednoduchšia ako z okolitých kopa−
níc, zlákala aj obyvateľov z Kykule, Zvrátenej či Žrnového.
Tí si tu odkúpili pozemky a postavili svoje nové do−
movy. Takto sa zastavala aj dolná časť osady. Osadu
uzatvára chata Poľovníckeho združenia.
Prisťahovali sa aj iní, ktorí uprednostnili život v hor−
skom prostredí pred rušným mestom. Keďže sa počet
obyvateľov v osade neustále zvyšoval dostalo sa jej
obyvateľom ďalších výhod v podobe pravidelnej auto−
busovej dopravy v čase dopravnej špičky až do osady.
Spoločenských príležitostí sa tu koná len veľmi málo.
Už dlhé roky sa tu traduje spoločné stavanie mája a od
roku 1993, kedy sa veriaci obyvatelia osady rozhodli vysta−
viť v osade kríž so zvonicou, sa tu každoročne v septembri
na sviatok povýšenia kríža koná svätá omša. Príprava tejto
slávnosti obyvateľov združí a samotná udalosť priláka
všetkých rodákov, miestnych aj ľudí z blízkeho okolia.
Nakoľko sa osada stále rozrastá a v súčasnosti má
101 obyvateľov, ale zároveň jej obyvatelia aj starnú a

nie vždy je možné dostať sa k nákupnému stredisku,
rozhodli sa tam manželia Michalcovci sprevádzkovať
malý obchodík s potravinami a uľahčiť tak obyvateľom
cestu za nákupmi.
Opäť prichádza obdobie, keď začína ruch na stav−
bách a dvoroch, rozoznejú sa cirkulárky a kosačky, kto−
rých zvuk je typický pre túto osadu a nesie sa ňou od jari
až do neskorej jesene. Predzáhradky sa znova začali
tešiť jarným kvietkom a zvestovali nám blížiace sa sviat−
ky jari...
Mária Stopková
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Tvorba a ochrana zelene v obci
Sadovnícka tvorba a starostlivosť
o zeleň patrili vždy k znakom spolo−
čenskej vyspelosti a vzdelanosti oby−
vateľstva. Tvorba okrasnej zelene ako
nástroj budovania a dotvárania život−
ného priestoru človeka bola odpradáv−
na súčasťou jeho kultúrneho a spolo−
čenského vývoja.
Na rozdiel od minulosti význam
okrasnej zelene v dnešných dňoch prud−
ko narastá a každá spoločnosť či skupi−
na obyvateľstva by jej tvorbe a ochrane
mala venovať zvýšenú pozornosť. Hla−
sy a názory, že investície do výsadieb a
starostlivosti o zeleň /predovšetkým
verejnú/ sú zbytočné, sú znakom neu−
vedomelosti, či neochoty spolupodieľať
sa na tvorbe zdravého, hodnotného a
estetického životného prostredia. To
platí aj pre obec Drietoma.

znehodnotené. Takto boli odstránené
aj niektoré stromy v obci /smreky pri
dome smútku, čerešňa s lipou pri kaštie−
li/, za ktoré však obec vykonala výsad−
bu náhradných hodnotných a atraktív−
nych drevín v parku – ginko dvojlaločné
/Ginkgo biloba/, ľaliovník tulipánokvetý
/Liriodendron tulipifera Aureomargina−
tum/ a 3 borovice hladké /Pinus stro−
bus/, ktoré v budúcnosti nahradia už
dožívajúce jedince tohto druhu.
Práve park pri kaštieli predstavuje
výrazný objekt zelene intravilánu obce
a mala by mu byť venovaná zvýšená
pozornosť. Po rekonštrukcii kaštieľa
dôvod jeho obnovy ešte narastá. Je
potrebné okolie kaštieľa dotvoriť vhod−
nými formami zelene a prvkami par−
kovej tvorby, výhľadovo dopĺňať dre−
viny požadovanej druhovej skladby,

Každá snaha či záujem o skvalit−
nenie životného prostredia v obci je
cenená a mala by byť i náležite pod−
porovaná. Je potešiteľný fakt, že v
Drietome sa tvorbe a údržbe zelene
pozornosť venuje a hmatateľne aj re−
alizuje. Ruku na srdce, nepôsobí vy−
sadená zeleň na pešej zóne (dnes už
sa tak dá nazvať) kultúrnejším doj−
mom, ako kedysi stojace nákladné
autá? Nemajú deti väčšiu radosť z
hrania sa na novom nápaditom a bez−
pečnom detskom ihrisku v parku pri
kaštieli? Nezaujme viac návštevníkov
obce hodnotne zrekonštruovaná bu−
dova samotného kaštieľa s upraveným
okolím, či nie je krajší pohľad na po−
kosené a udržiavané verejné plochy?
Tvorba a ochrana zelene v súčas−
nosti predstavuje vážnu úlohu pre
každú samosprávu. Starostlivosť o
vegetačné plochy a porasty je dôleži−
tá pre ich udržanie, dlhodobé pôso−
benie a plnohodnotné a bezpečné
využívanie obyvateľmi. Každá investí−
cia do zelene, do novej výsadby, do
ošetrenia drevín a pod. by mala byť
vítaná a pozitívne hodnotená. Všetky
úkony a zásahy súvisiace s tvorbou a
údržbou zelene však musia byť vyko−
nané náležite odborne.
K starostlivosti o zeleň patria okrem
iného aj nie vždy populárne rezy a vý−
ruby drevín, ktoré sú potrebné predo−
všetkým z pohľadu bezpečnosti, teda
ak strom zlým zdravotným stavom
ohrozuje svoje okolie /zdravie, majetok/
. Odstrániť sa však môžu i dreviny, kto−
ré sú výhľadovo neperspektívne, boli
vysadené nevhodne, takisto dreviny z
náletov, v hustých porastoch sa bežne
vykonáva prebierka drevín, odstraňujú
sa dreviny choré, poškodené alebo inak

primerane tento priestor udržiavať a
dbať na jeho ochranu. Poskytnutím
informácií o histórii, prírode či vegetá−
cii sa môže stať miestom nielen pre
oddych a hru, ale i poučenie.
Je všeobecne známe a pochopiteľ−
né, že v súčasnosti musí každá obec
riešiť oveľa závažnejšie úlohy a svoje
úsilie a prostriedky smerovať do iných
oblastí, ako je zeleň. Avšak treba prijať
fakt, že pôvodnej zelene z rôznych
dôvodov v obciach ubúda, a že drevi−
ny vysadené v minulosti tu večne rásť
nebudú. Preto, ak to možnosti obce
dovolia, je potrebné existujúcu zeleň
ošetrovať a chrániť a výhľadovo rozši−
rovať a dopĺňať novú. Veď každý, aj
malý kúsok upravenej zelene alebo
verejného priestranstva je pozitívnou
vizitkou obce a najmä záujmu jej ob−
čanov žiť v kultúrnejšom a krajšom
prostredí.
Ing. Peter Lackovič

Liečivá
Vyšli sme si s mamou do poľa len tak v
nedeľu,
obzrieť si liečivé, žlté hlávky podbeľu.
V slnečnej stráni nad potôčkom,
žmurkajú na nás žltým očkom.
Zbieraj ma Janko, Anička,
navaríš v zime zo mňa čajíčka.
Keď sa ti silný kašeľ ohlási,
ihneď ho chytíš veru za vlasy.
Aj žlté kvietky prvosienky,
pomôžu, keď je kašeľ veľký.
A keď ešte trocha bazy pridáme,
kašľa sa isto iste zbavíme.
MB
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Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Členstvo v našej organizácii je dob−
rovoľné a sme radi, keď naši členovia
môžu pomáhať ostatným spoluobča−
nom. V treskúcej zime počas obecnej
zabíjačky, keď sa nikomu nechcelo z
chalupy, pripravili sme pre návštevní−
kov malé, ale vhodné občerstvenie,

ktoré všetkých zohrialo. Najviac sa
tešili obľube fašiangové fánky a šišky.
Mnohí si poviete, veď to nebolo za−
darmo, ale tým sa iba prispelo do po−
kladne miestneho spolku, ktorý bude
môcť organizovať ďalšie akcie. Verí−
me, že občerstvenie a sladkosti chuti−
li a za príspevok ďakujeme.
Symbolicky s jarou prichádza
život. V našej obci sa stalo zvykom,
že spolu s obecným úradom organi−

Sme radi, že odberu sa zúčastnili
darcovia z našej obce a to: Ján
Petrech, Ing. Ján Fabian, Ing. Marek
Ryšavý, Matúš Bečár, Ing. Michal
Lacko, Ján Bečár, Ľuboš Babrnák,
Martina Zongorová, Ján Ondris, Iva−
na Struhárová, Martina Spačková,

Elena Kolačanská, Mária Stopková,
Branislav Pilko, Tomáš Hlísta, Bc. Ga−
briela Janišová, Jozef Podolák, Eri−
ka Popová, Ing. Peter Kacko, Zuza−
na Vraždová, Božena Mikšíková, Mi−
lan Horecký, Bc. Michaela Miklášo−
vá, Klaudia Miklovičová, Alena Hlís−
tová, Jarmila Barteková.
Počítali sme s väčšou účasťou, ale
viacero prihlásených darcov sa ne−
dostavilo. V budúcnosti bude vhod−

Čo sa pripravuje v obci
* 21. apríla − akcia „Deň Zeme“ − likvidácia čiernych
skládok v okolí obce (propagáciu zabezpečí obec)
* 25. apríla − v spolupráci s firmou ANEO s.r.o. zber
nepotrebných elektrických a elektronických zariadení
* 29. apríla − stolnotenisový turnaj o „Pohár oslobo−
denia obce Drietoma“ (propozície budú zverejnené)
* 29. apríla − „Stavanie mája“ na futbalovom ihrisku
(propagáciu zabezpečí obec)
* 4. − 7. júna − zber obnoseného šatstva pre charitu
* 9. júna − „Deň detskej radosti“ a Majstrovstvá obce
vo varení gulášu
* 30.júna − Turnaj v kopaní jedenástok − v spolupráci
s Veselým vidiekom
* 13., 14. a 15. júla − 52. ročník Kopaničiarskych
slávností v Starom Hrozenkove
* 4. augusta − Drietomský festival dychových hudieb
OcU

Do Drietomy za rána
NTS−ka uháňa.
Ponáhľa sa na odbery,
červenému krížu verí.
Že dnes darcov zohnali,
aby im krv zobrali.
Prišli ochotní, skalní, mladí, ba aj noví,
Veď každý aj pre seba niečo tým robí.
Všetkým darcom patrí srdečná vďaka,
milé slovo ďakovanie – úcta taká.
Darovať krv, to je dať kus seba,
krv pre chorých v nemocnici treba.

M.B.

Učastníci Štefanského futbalového turnaja

Za pani učiteľkou Máriou Sládkovičovou

zujeme v prvých jarných mesiacoch
darovanie krvi. Ľudia s citlivým srd−
com mysliaci i na druhých ľudí, ktorí
potrebujú alebo môžu potrebovať
životodarnú tekutinu sa zišli 19. mar−
ca v prístavbe kultúrneho domu. Krv
často rozhoduje o živote človeka, je
stále nenahraditeľná aj v dnešnej
modernej dobe.
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né svoju neúčasť vopred ospravedl−
niť, aby sa nerušil plynulý priebeh ce−
lej akcie.
Pri odbere býva vždy dobrá atmo−
sféra a darcovia majú úprimnú radosť,
že môžu pomôcť.
Snáď to najlepšie vyjadrila vo svo−
jej básni p. Emília Bátovská.
výbor MO SČK

Dňa 1. februára 2012 navždy dotĺklo srdce našej
spoluobčianky
Márie SLÁDKOVIČOVEJ,
bývalej pani učiteľky− elementaristky, ktorá učila
a vychovávala dlhé roky deti v našej obci. Jej ruka−
mi prešlo niekoľko generácií, ktorým sa s láskou a
zodpovedne venovala. Mnohí budú na ňu spomínať
aj ako na učiteľku logopédie. Keď bolo treba písať
dejiny našej obce, stala sa na istý čas aj obecnou
kronikárkou.
Žila príkladným rodinným životom, v ktorom jej
viera neraz pomáhala prekonávať mnohé prekážky.
Pritom spolu s manželom vychovala 4 deti, ktoré jej
v pokročilom veku boli veľkou oporou.
Odišiel vzácny človek. Jej milý úsmev, pokojná
tvár či láskavé slovo nám však bude navždy chý−
bať. Za všetko navždy ďakujeme.
(ľb)
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Štefanský futbalový turnaj v Drietome 2011
Druhý sviatok vianočný sa v našej obci aj tento krát niesol
v znamení futbalu a dobej nálady. Dňa 26.12. 2011 sa totiž
uskutočnil v poradí tretý ročník Štefanského futbalového tur−
naja. V priestoroch multifunkčného ihriska pri miestnej základ−
nej škole sa stretlo spolu osem mužstiev čo dovedna činilo 78
hráčov z celej Drietomy. Veľmi nás teší, že turnaj sa pomalič−
ky stáva akousi tradíciou, ktorá prispieva k spestreniu vianoč−
ných sviatkov v našej obci. Miestom kde sa nachvíľočku za−
staví čas a my sa môžeme spolu stretnúť, porozprávať a zaba−
viť. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Vôňa škorice a vareného
vína, chutná kapustnica ako aj návštevnici ktorí prišli podporiť
svojich favoritov pomohli dokonale navodili tu pravú sviatočnú
atmosféru. Spoločne sme si mohli vychutnať množstvo pek−
ných futbalových zápasov a na koniec spoznať aj nového „maj−
stra Drietomy“, ktorým sa stali mladé pušky z bytoviek – Dy−
namo Bytovkár junior.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám
akýmkoľvek spôsobom pomohli opäť usporiadať tento turnaj.
Ďakujeme všetkým hráčom, návštevníkom, dobrovoľníkom z
nášho združenia Veselý vidiek o.z. ako aj obci Drietoma a
všetkým naším sponzorom za podporu. Víťazovi blahoželá−
me a už teraz sa tešíme na 4. ročník

STK EURO Drietoma
Dňa 26.12.2011 sa uskutočnil Vianoč−
ný turnaj registrovaných hráčov, ktorého
sa zúčastnili hráči z Trenčína, Chocholnej
a domácej STK EURO Drietoma. Z dvad−
siatich hráčov obsa−
dili prvé štyri miesta
hráči Drietomy v po−
radí: 1.Polaček,
Igor,2.Kovač, Jaro−
slav, 3. Červaňan,
Miroslav, 4. Surov−
ský, Ľuboš.
V ročníku 2011−
2012 máme prihláse−
né 4 družstvá a Druž−
stvo A hrá 3. ligu slo−
venskú. Teší nás, že
zo 14 mužstiev skon−
čilo na 4. mieste.
Družstvo B hrá 4.
ligu a zo 16 skončilo na 12. priečke.
Družstvá C,D hrajú 6.ligu so striedavý−
mi úspechmi, nakoľko v týchto družstvách
začína hrať aj omladina Drietomy.

STK EURO Drietoma v spolupráci s
Obcou Drietoma usporiadam pri príleži−
tosti oslobodenia obce tradičný stolnote−
nisový turnaj neregistrovaných hráčov

Drietomy, na ktorý Vás všetkých srdečne
pozývame. Účastníkov bude čakať i vo−
ňavý guláš. Tak neváhajte a príďte.
Ľuboš Surovský

VÝSLEDKY:
Skupina „A“
Kralovany & Rádek 2009 − Dream team Brúsne
Kolonka s.r.o. − Dynamo Bytovkár junior
Kralovany & Rádek 2009 − Kolonka s.r.o
Dream team Brúsne − Dynamo Bytovkár junior
Kralovany & Rádek 2009 − Dynamo Bytovkár junior
Dream team Brúsne − Kolonka s.r.o

Obecný futbalový klub

2:1
1:5
4:2
1:6
2:4
2:5

Vylosovanie futbalových súťaží jar 2012
MUŽISever ObFZ
Muži: II. trieda

Skupina „B“
FK Ulička − Spartak Komarňanská
FC Horný koniec − Dynamo Bytovkár
FK Ulička − FC Horný koniec
Spartak Komarňanská − Dynamo Bytovkár
FK Ulička − Dynamo Bytovkár
Spartak Komarňanská − FC Horný koniec

3:4
1:3
1:0
3:1
4:2
2:5

Zápasy o umiestnenie:
o 7−8 miesto: Dream team Brúsne − FC Horný koniec
o 5−6 miesto: Kolonka s.r.o. − Dynamo Bytovkár
o 3−4 miesto: Kralovany & Rádek 2009 − FK Ulička
finále: Dynamo Bytovkár junior − Spartak Komarňanská

2:5
3:5
1:4
6:1

KONEČNÁ TABUĽKA:
1. Dynamo Bytovkár junior
3. FK Ulička
5. Dynamo Bytovkár
7. FC Horný koniec

2. Spartak Komarňanská
4. Kralovany & Rádek 2009
6. Kolonka s.r.o.
8. Dream team Brúsne
Veselý vidiek o.z.

Príjemné
Veľkonočné sviatky
Vám zo srdca praje
starosta obce,
poslanci obecného
zastupiteľstva
a redakčná rada.
Drietomské zvesti – noviny obce Drietoma, (032 6499224). Šéfre−
daktor: Mgr. Adriana Michalcová, redakčná rada: Mgr. Ľubica Blaže−
ková, Marta Sirotná, Kristína Bečárová. Vychádzajú vo vydavateľstve
DELTA, Jiří Foldyna, (0905 259 315). Evidenčné číslo MK SR: EV
4264/11. V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 167/2008 (tlačový zákon)
uverejňujeme, že vlastníkom novín je Obec Drietoma − www.drietoma.sk.
„Tlačiarenský škriatok možný.“
© DELTA
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www.drietoma.sk

kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Drietoma
M.Leho ta
Drietoma
M.Lieskové
Drietoma
Ivano vce
Drietoma
Klúčové
Drietoma
Bo bot
Drietoma
Neporadza
Drietoma

-

Dolná Poruba
Drietoma
Selec
Drietoma
Skalka
Drietoma
Opatová n/V
Drietoma
Záblatie
Drietoma
Svinná
Drietoma
Nová Ves

Deň
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa

Dátum Začiatok
25.3.
15:00
1.4.
15:30
8.4.
15:30
15.4.
16:00
22.4.
16:00
29.4.
16:30
6.5.
16:30
13.5.
16:30
20.5.
17:00
27.5.
17:00
3.6.
17:00
10.6.
17:00
17.6.
17:00

Odchod aut.
14:30
15:00
15:30
15:15
15:30
15:30

Dorast: V.
liga Sever ZFZ
DORAST
kolo
17
18
19
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Drietoma
Šimonovany
Drietoma
Kanianka
H.Poruba
Drietoma
Tr.Turná
Drietoma
Plevník
Drietoma
Bo šany
Drietoma
Košeca
Drietoma
D.Vestenice

-

St.Turá
Drietoma
Strež enice
Drietoma
Drietoma
Chynorany
Drietoma
Brvnište
Drietoma
Bošáca
Drietoma
D.Kočkovce
Drietoma
Papradno
Drietoma

Deň
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Sobo ta
Sobo ta
Nedeľa
Sobo ta
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Sobo ta

Dátum Začiatok
18.3.
12:30
25.3.
10:30
1.4.
13:00
5.4.
13:00
7.4.
15:30
15.4.
13:00
21.4.
16:00
29.4.
13:30
6.5.
14:00
13.5.
14:00
20.5.
17:00
27.5.
14:30
3.6.
14:30
10.6.
14:30
16.6.
14:30

Odchod aut.
8,45 ho d
11,00 ho d
13,45 hod.
15,00 hod.
12,00 hod.
15,15 hod.
12,45 hod.
12,45 hod.

ŽIACI B ObFZ
žiaci: II. trieda
kolo
12
Drietoma
13 Tr.Bohuslavice 14
Drietoma
15
Vrbovce
16
Drietoma
17
Dol.Sŕnie
18
Drietoma
19
Kočovce
20
Drietoma
21 Mor.Lieskové 22

Drietoma

-

Cho cho lná
Drietoma
Beckov
Drietoma
Ivanovce
Drietoma
Veľ.Bierovce
Drietoma
TTS TN
Drietoma

Deň
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa

Dátum
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.

Začiatok
10:30
10:30
11:00
11:00
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

N.Ves n/V

Nedeľa

17.6.

10:30

Odchod aut.
9:15
9:15
9:15
9:30
9:15
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Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojom
riadnom zasadnutí dňa 14. decembra
2011, 14. februára 2012 a mimoriad−
nom zasadnutí dňa 16. marca 2012
prijalo nasledovné uznesenia:
ZOBRALO NA VEDOMIE:
− Správu Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky o výsled−
ku kontroly hospodárenia s finančný−
mi prostriedkami a majetkom z hľa−
diska dodržiavania všeobecne záväz−
ných právnych predpisov vrátane vý−
konu a dodržiavania povinností vy−
plývajúcich z európskej legislatívy v
oblasti nakladania s odpadmi a prija−
tých opatreniach na odstránenie zis−
tených nedostatkov“ a správu o pl−
není nápravných opatrení.
SCHVÁLILO, SÚHLASILO:
− Všeobecne záväzné nariadenie
obce Drietoma č. 1/2011 o povodňo−
vých plánoch záchranných prác práv−
nických osôb a fyzických osôb pod−
nikateľov na území obce Drietoma (za:
9 Ing. I. Humecký, Ing. I. Špaček, Ing.
J. Lackovič, D. Zverbík, J. Mego, J.
Pilko, Ing. P. Filo, Ing. D. Blažejová,
G. Kotrha, proti: 0, zdržal sa: 0)
− Všeobecne záväzné nariadenie
obce Drietoma č. 2/2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za ko−
munálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Drietoma na
r. 2012 (za: 9 Ing. I. Humecký, Ing.
I. Špaček, Ing. J. Lackovič, D. Zver−
bík, J. Mego, J. Pilko, Ing. P. Filo,
Ing. D. Blažejová, G. Kotrha, proti: 0,
zdržal sa: 0)
− zmenu využitia finančného prí−
spevku pre Rímsko−katolícky farský
úrad v Drietome vo výške 2 tis. eur
na nákup dlažby (za: 9 Ing. I. Hu−
mecký, Ing. I. Špaček, Ing. J. Lacko−
vič, D. Zverbík, J. Mego, J. Pilko, Ing.
P. Filo, Ing. D. Blažejová, G. Kotrha.
proti: 0, zdržal sa: 0)
− Erike Súčanskej, sociálnu výpo−
moc vo výške 47,93 eur, uvedenými
finančnými prostriedkami si menova−
ná uhradí nedoplatok za odber pitnej
vody za rok 2008 (za: 8 Ing. I. Hu−
mecký, Ing. I. Špaček, Ing. J. Lacko−
vič, D. Zverbík, J. Mego, J. Pilko, Ing.
P. Filo, G. Kotrha, proti: 0, zdržala sa:
1 Ing. D.Blažejová)
− zmenu využitia finančného prí−
spevku pre MFS a DFS Nezábudky
Drietoma vo výške 1.200 eur na ná−
kup krojov s tým, že tieto budú pou−
žité do konca kalendárneho roka 2011
(za: 9 Ing. I. Humecký, Ing. I. Špa−
ček, Ing. J. Lackovič, D. Zverbík, J.
Mego, J. Pilko, Ing. P. Filo, Ing. D.
Blažejová, G. Kotrha, proti: 0, zdržal
sa: 0)
− Ivete Berkovej, sociálnu výpo−
moc vo výške 46,47 eur, uvedenými
finančnými prostriedkami si menova−
ná uhradí nedoplatok za komunálny
odpad za rok 2006 (za: 9 Ing. I. Hu−
mecký, Ing. I. Špaček, Ing. J. Lacko−
vič, D. Zverbík, J. Mego, J. Pilko, Ing.
P.F ilo, Ing. D. Blažejová, G. Kotrha,

proti: 0, zdržal sa: 0)
− vianočný finančný príspevok vo
výške 15,− eur pre deti do 15 rokov,
ktoré žijú s jedným rodičom (za: 9
Ing. I. Humecký, Ing. I. Špaček, Ing.
J. Lackovič, D. Zverbík, J. Mego, J.
Pilko, Ing. P. Filo, Ing. D. Blažejová,
G. Kotrha, proti: 0, zdržal sa: 0)
− v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade so zásadami hos−
podárenia a nakladania s majetkom
obce Drietoma, prevod správy hmot−
ného dlhodobého majetku stavby „Re−
konštrukcia ZŠ s MŠ v Drietome zme−
na užívania stavby pavilón C“ v ob−
starávacej cene 13.665,30 eur na Zá−
kladnú školu s materskou školou v Dri−
etome od 1. januára 2012 (za: 9 Ing. I.
Humecký, Ing. I. Špaček, Ing. J. Lac−
kovič, D. Zverbík, J. Mego, J. Pilko,
Ing. P. Filo, Ing. D. Blažejová, G. Kotr−
ha, proti: 0, zdržal sa: 0)
− so žiadosťou o poskytnutie dotá−
cie na spracovanie územnoplánova−
cej dokumentácie obce podľa § 5 ods.
2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení ne−
skorších predpisov a súhlasí s tým,
že proces obstarávania a schvaľo−
vania územnoplánovacej dokumentá−
cie potrvá najviac tri roky od uzatvo−
renia zmluvy o poskytnutí dotácie (za:
9 Ing. I. Humecký, Ing. I. Špaček, Ing.
J. Lackovič, D. Zverbík, J. Mego, J.
Pilko, Ing. P. Filo, Ing. D. Blažejová,
G. Kotrha, proti: 0, zdržal sa: 0)
− s vypracovaním projektovej do−
kumentácie s rozpočtom na označe−
nie ulíc v našej obci za účelom získa−
nia informácie o finančných náklad−
och, ktoré si táto akcia vyžiada (za:
4 Ing. I. Humecký, Ing. I. Špaček, Ing.
D. Blažejová, Ing. J. Lackovič, proti:
2 (Ing. P. Filo, D.Z verbík), zdržal sa:1
(J. Mego)
− s presunom finančných prostri−
edkov z výdavkovej časti Program 3
Interné služby, podpoložka 3.1 do vý−
davkovej časti Program 10 Kultúra a
šport, podpoložka 10.5 vo výške
500,00 eur na finančnú výpomoc pre
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Drie−
toma, na úpravu verejného priestran−
stva pred rímskokatolíckym kostolom
a 1.000,− eur do výdavkovej časti Pro−
gram 6 Odpadové hospodárstvo do
položky 6.1 na likvidáciu čiernych
skládok (za: 6 Ing. I. Humecký, Ing.
I. Špaček, D. Zverbík, Ing. D. Bla−
žejová, J. Mego, Ing. P. Filo, proti: 0,
zdržal sa: 1 Ing. J. Lackovič)
− na základe doporučenia finančnej
komisie a hlavného kontrolóra obce
po zapracovaní uznesenia č. 7/2012
predložený návrh programového roz−
počtu obce Drietoma na rok 2012 a r.
2013 – 2014 (za: 7 Ing. I. Humecký,
Ing. I. Špaček, D. Zverbík, Ing. D. Bla−
žejová, J. Mego, Ing. P. Filo, Ing. J.
Lackovič, proti: 0, zdržal sa: 0)
− so žiadosťou Jozefa Juriša s
manž., o odkúpenie pozemkov KN C
č. 1411/4 a 1411/5 v k.ú. Drietoma od

Slovenského pozemkového úradu (za:
9 Ing. I. Humecký, Ing. I. Špaček, Ing.
J. Lackovič, D. Zverbík, J. Mego, J.
Pilko, Ing. P. Filo, Ing. D. Blažejová, G.
Kotrha. proti: 0, zdržal sa: 0)
− paušálny mesačný príspevok na
úhradu cestovných nákladov žiakom
ZŠ s MŠ v Drietome dochádzajúcim
z osád obce a z iných obci vo výške
10,00 eur na žiaka za splnenia pod−
mienky, že žiak dosiahne za mesiac
minimálne 50% dochádzku (za: 7 Ing.
I. Humecký, Ing. I. Špaček, D. Zver−
bík, Ing. D. Blažejová, J. Mego, Ing.
P. Filo, Ing. J. Lackovič, proti: 0, zdr−
žal sa: 0)
− bezplatným darcom krvi, ktorým
bola udelená plaketa prof. MUDr.
J.Janského a medaila MUDr. Jána
Kňazovického, finančnú odmenu na−
sledovne: Ing. Milan Bátovský, zla−
tá plaketa, vo výške 20 eur; Anna
Bečárová, bronzová plaketa, vo výš−
ke 10 eur; Barbora Bulková, bron−
zová plaketa, vo výške 10 eur.
Menovaným bude ďakovný list a
finančný príspevok odovzdaný na vý−
ročnej členskej schôdzi Miestneho
spolku Slovenského červeného kríža
v Drietome (za: 6 Ing. I. Humecký,
Ing. I. Špaček, D. Zverbík, J. Mego,
Ing. P. Filo, Ing. J. Lackovič, proti: 0,
zdržal sa: 0, neprítomná: 1 Ing. D.
Blažejová)
− finančnú výpomoc vo výške 50
eur p. Zdenkovi Bučkovi, Drietoma
546, na nákup potravín v COOP Jed−
note, spotrebné družstvo, Drietoma
(za: 5 Ing. I. Humecký, Ing. I. Špa−
ček, D. Zverbík, J. Mego, Ing. J. Lac−
kovič, proti: 0, zdržali sa: 2 Ing. D.
Blažejová, Ing. P. Filo)
− nájomnú zmluvu medzi obcou Dri−
etoma ako prenajímateľom a firmou
LES s.r.o., sídlo: Hodžova 9, 911 01
Trenčín, IČO: 36 ,15 796, na poze−
mok parcela KN E č. 5185/1, časť o
výmere 2.110 m2, druh pozemku vod−
ná plocha, zapísaný na LV č. č. k.ú.
Drietoma. Cena nájmu za 1m2 ročne
je 0,19 eur. Doba nájmu od 17. 3.
2012 do 17. 3. 2019 (za: 6
Ing.I.Špaček, D.Zverbík, Ing.
D.Blažejová, Ing. J.Lackovič, J.Pilko,
G.Kotrha, proti: 0, zdržal sa: 0)
ŽIADA:
− Ing. Janu Púčkovú, aby predlo−
žila na obec Drietoma k odpredaju čas−
ti obecného pozemku parcela KN E
č. 4139/22 v k.ú. Drietoma stanovis−
ko od Slovenského pozemkového
fondu, Trenčín
NESCHVÁLILO:
− žiadosť p. p. Ivety Berkovej, o
poskytnutie finančného príspevku na
zriadenie vodovodnej prípojky z obec−
ného vodovodu do rodinného domu (
za: 8 (Ing. I. Humecký, Ing. I. Špa−
ček, Ing. J. Lackovič, J. Mego, J. Pil−
ko, Ing. P. Filo, Ing. D. Blažejová, G.
Kotrha, zdržal sa: 1 D. Zverbík)
NEVYHOVELO:
− Protestu prokurátora č. Pd 177/

11−7 proti uzneseniu Obecného za−
stupiteľstva v Drietome číslo 85/11 zo
dňa 28. 9. 2011, ktorým Obecné za−
stupiteľstvo vo veci začatého kona−
nia o dodatočnom povolení stavby
podľa § 88a ods. 1 v spojení s § 88
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov „Stolár−
stvo – výrobná a skladová hala“ v
obci Drietoma, stavebník Dušan Kro−
čil, Drietoma 750, nesúhlasilo s doda−
točným povolením stavby tretieho nad−
zemného podlažia na uvedenej stav−
be, objekt SO 101 a trvalo na tom,
aby bola stavba výškovo postavená
podľa pôvodne schváleného a ove−
reného projektu a vydaného právo−
platného stavebného povolenia.
Obec dodatočne zistila, že staveb−
né povolenie nebolo doručené všet−
kým známym účastníkom konania.
Obecné zastupiteľstvo svojím uzne−
sením vyjadrilo iba názor väčšiny oby−
vateľov obce, ktoré odmieta všetky
stavby stavané v rozpore s vydaným
stavebným povolením (za nevyhove−
nie protestu: 5 Ing. I. Humecký, Ing. I.
Špaček, D. Zverbík, J. Mego, Ing. J.
Lackovič, proti: 0, zdržali sa: 2 Ing.
D. Blažejová, Ing. P. Filo)
ODPORÚČA:
− požiadavku Základnej školy s
materskou školou v Drietome na ná−
kup nábytku vo výške 2.000,− eur za−
pracovať do rozpočtu obce na rok 2012.
Obec nemá finančné prostriedky na
rekonštrukciu podlahy telocvične. (za:
9 Ing. I. Humecký, Ing. I. Špaček, Ing.
J. Lackovič, D. Zverbík, J. Mego, J.
Pilko, Ing. P. Filo, Ing. D. Blažejová, G.
Kotrha, proti: 0, zdržal sa: 0)
− požiadavku Základnej školy s ma−
terskou školu v Drietome riešiť po pre−
hodnotení finančného hospodárenia
školy a podľa možnosti obce zaradiť
do rozpočtu pre rok 2012 oplotenie det−
ského ihriska v areáli základnej školy a
doplnenie nábytku pre materskú školu.
Obec nemá finančné prostriedky na fi−
nancovanie ďalšieho pedagogického za−
mestnanca v materskej škole. (za: 9
Ing. I. Humecký, Ing. I. Špaček, Ing. J.
Lackovič, D. Zverbík, J. Mego, J. Pilko,
Ing. P. Filo, Ing. D. Blažejová, G. Kotr−
ha, proti: 0, zdržal sa: 0)
ZMLUVNE POSTUPUJE:
− komplexné prevádzkovanie ve−
rejného vodovodu a jeho správu od−
borne spôsobilej firme Jozef Janiš Eko
Stavsol Drietoma z dôvodu, že obec
Drietoma je vlastníkom verejného vo−
dovodu, nemá však oprávnenie v
zmysle živnostenského zákona na
prevádzkovanie, musí dodržať zákon
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodo−
vodoch v znení neskorších predpisov.
Podrobnejšie podmienky budú upra−
vené v zmluve o správe vodovodu
(za: 7 (Ing. I. Humecký, Ing. I. Špa−
ček, D. Zverbík, Ing. D. Blažejová, J.
Mego, Ing. P. Filo, Ing. J. Lackovič,
proti: 0, zdržal sa: 0)
M.S.
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Obec DRIETOMA

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

výsledky hlasovania vo voľbách do NR Slovenskej republiky
10. marec 2012

okrsok
číslo

1
2
3
4
Spolu

počet voličov
zapísaných
v zozname voličov

884
678
138
133
1.833

počet voličov,
ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní

591
450
98
61
1.200 (65,46%)

Zelení
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
NÁŚ KRAJ
Strana zelených
Ľudová strana Naše Slovensko
SMER – sociálna demokracia
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Komunistická strana Slovenska
Strana Rómskej únie na Slovensku
MOST – HÍD
99% - občiansky hlas
Ľudová strana - HZDS
STRANA + 1 HLAS
Robíme to pre deti – SF
Obyčajní ľudia
Slovenská demokratická a kresťanská únia –Demokratická strana
Strana občanov Slovenska
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ
Strana živnostníkov Slovenska
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počet
platných odovzdaných
hlasov

577
445
97
59
1.178
počet
hlasov
4
109
4
69
118
48
6
-2
19
650
8
7
10
2
13
13
30
-2
4
47
--12
1

%
0,34
9,26
0,34
5,86
10,02
4,07
0,51
-0,17
1,61
55,17
0,68
0,60
0,85
0,17
1,10
1,10
2,55
-0,17
0,34
3,99
--1,02
0,08
M.S.

NOVÍ OBČIANKOVIA
Tobias Berger, Šimon Haluška, Matej Bo−
bocký, Lukáš Beták, Filip Kútny, Nina Poláč−
ková, Richard Studienka, Marko Michalec, Lucia Kočická,
Kristián Demčík, Isabella Patková, Damián Ondrička, Laura
Vasiljevič, Karolína Marčaníková, Kristián Marčaník, Filip Kvas−
nica, Peter Hudcovský, Marco Múdry Šebík
Vitajte medzi nami!
PRISŤAHOVALI SA DO OBCE
Zuzana Kotvanová, Matej Belica, Kristína Beňová, Stani−
slav Hrušovský, Ing. Júlia Hrušovská, Erik Hrušovský, Ing.
Ondrej Očko, Tatiana Pekarová, Lenka Pekarová, Veronika
Pekarová, Ing. Miroslav Berith, Mgr. Soňa Berithová, Domi−
nik Bundala, Richard Berith, Bc. Patrik Bundala, Ing. Peter
Kacko, Martina Kacková, Dominika Kacková, Michal Kacko,
Bohumil Kittel, Monika Bátovská, Marek Horňák, Ľuboš Hor−
ňák, Ľubica Liptáková, Jakub Lipták, Martin Skačanyi, Hana
Kosič, Kristína Nagyová Pozsonyiová, Juraj Kútny, Juraj
Kútny, Martina Kútna
ODHLÁSILI SA Z OBCE
Anna Bobocká, Mgr. Martina Katrincová, Lukáš Nepovim,
Miroslav Husár, Viliam Antal, Samuel Páleš, Bibiána Pálešo−
vá, Ján Múdry
SVOJE „ÁNO“ SI POVEDALI
Ján Múdry a Monika Turiaková
Jaroslav Kosík a Martina Kuklová
Miroslav Katrinec a Mgr. Martina Pračková
Branislav Horňák a Jana Kozmová
Milan Blažek a Katarína Rožníková
Bc. Pavol Hošták a Ing. Darina Masaryková
Peter Hlávek a Monika Záhorová
Peter Filo a Janka Komorovská
Tomáš Zverbík a Bibiána Haringová
Mgr. Karol Spaček a Mgr. Monika Zverbíková
Ing. Milan Bátovský a Monika Černičková
Michal Bečár a Martina Strápková
Ľuboš Horňák a Jana Hrnčáriková
Mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia, šťastia,
spokojného spolunažívania.
OBČANIA NAD 90 ROKOV
Pavlína Pavlíková
Anna Jančová
Barbora Bednáriková
Miroslav Jenikovský
Mária Šúbertová
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!
ŽILI MEDZI NAMI
Dňa 5. júla 2011 sa zavrela životná kniha
p. Jozefa Minárecha, dobrého človeka, sta−
rostlivého otca, manžela a vynikajúceho zá−
močníka a mäsiara, ktorý pomohol všetkým,
ktorí ho o pomoc požiadali.
V tichosti opustil naše rady dňa 9. septem−
bra 2011 Pavol Mrázik. Pre svoju dobrotu bude
chýbať za rodinným stolom.
S veľkým zármutkom sme sa lúčili dňa 29. októbra 2011 s
dobrým a pracovitým človekom Jozefom Melicherom. Veľ−
mi bude chýbať svojej rodine a všetkým, ktorí ho mali radi.
Milan Bretšneider žil tichým životom a v tichosti nás
opusti dňa 28. novembra 2011.
Dňa 17. novembra 2011 dotĺko dobré a šľachetné srdce
Štefana Hrudku. Celý život zasvätil myšlienkam dobra a cirkvi.
Náhle a v tichosti opustil naše rady dňa 23. decembra
2011 skromný človek Ján Jurika.
Na vianočné sviatky dňa 26. decembra 2011 sa zavrela
životná kniha svedomitého a čestného človeka JUDr. Jána
Kvetáka. Veľmi bude chýbať svojej rodine.
(ms)
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