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Upršané Kopaničiarske slávnosti
Tradične 3. júlový týždeň Obec Starý Hrozenkov a
Obec Drietoma usporiadali v poradí už 52. ročník Kopa−
ničiarskych slávností v Starom Hrozenkove.
Piatkové stretnutie pri Lipe bratstva prebiehalo v sláv−
nostnej atmosfére 90. výročia jej zasadenia, ktoré sa
uskutočnilo 30. apríla 1922 ako symbol odvekého pria−
teľstva českého a slovenského národa. Pri tomto výročí
starostovia oboch obcí odhalili novú pamätnú tabuľu,
ktorá pripomína históriu tohto dňa. Bohužiaľ, počas stret−
nutia začalo pršať, prítomní sa museli schovávať pod
dáždnikmi.

Po otvorení slávností sa účastníci presunuli do kultúr−
neho domu na vernisáž výstavy „Remeslo bez hraníc“,
kde si prezreli výrobky majstrov remesiel z oboch strán
hranice. Piatkový program sa zavŕšil vystúpením súboru
Ondráš z Brna a tanečnou zábavou.
Sobota− hlavný deň slávností bol v znamení kvalit−
ných prezentácií folklórnych súborov. V priebehu vystú−
pení sa spustil dážď, ktorý s prestávkami trval až do
súmraku. Program vyvrcholil vystúpením skupín Hana a
Petr Ulrychovi – Javory Beat a ABBA Revival. Ohňostroj,
ktorým sa program na hlavnom pódiu ukončil, sme už
videli bez dáždnikov.
V nedeľu slávnosti pokračovali blokom folklórnych
súborov a skupín, na ktoré v závere nadviazal populár−
ny spevák ľudových piesní Jožka Černý s cimbalovou
muzikou Grácia. Zmoknutých ľudí zohriali až ľudové ve−
selice, na ktorých hrali DH Drietomanka a VSP Band.

Asi si už musíme zvyknúť, že cez Kopaničiarske sláv−
nosti prší, ale tento ročník z hľadiska počasia prekonal
aj pesimistické očakávania. Nedá sa však nič robiť, pod−
ujatia v prírodnom prostredí závisia od počasia a človek
to nemôže ovplyvniť.
Aj napriek nepriaznivému počasiu vystúpenia mali
vysokú úroveň, divácka účasť bola dobrá, atmosféra vy−
nikajúca a môžeme sa tešiť na ďalší ročník.
Ing. Igor Humecký
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Deň detí v Drietome
Jar prebúdza nielen prírodu. Keď všet−
ko vôkol nás rozkvitne, vytvorí sa kvitnúca
romantická kulisa, ktorá nás láka nielen von
na prechádzky do prírody, ale aj na rôzne
kultúrne podujatia. Nie je tomu
inak ani v Drietome. V dnešnej
dobe elektroniky nezanedbáva−
me kultúrne zvyky a podujatia.
Jedným z nich je aj „ Drietom−
ský Deň detskej radosti“, ktorý
poriada Obec Drietoma, ZŠ s
MŠ a Združenie rodičov školy.
Na krásne zatrávnenom fut−
balovom ihrisku sa konal 9. júna
v spojení už so VII. ročníkom
Majstrovstiev obce vo varení gu−
lášu, ktoré otvoril starosta obce.
Jedenásť súťažiacich družstiev dostalo
okrem tričiek s logom súťaže, tiež všetky
základné ingrediencie v rovnakom množ−
stve a mohlo sa začať variť. Do 19. hodiny
bolo dostatok času, aby každý podľa „tajné−
ho receptu“ odprezentoval svoj kumšt.
Pre deti od 15. hod. do 20. hod. pod
názvom „Deti sa bavia“ prebiehal program
plný hier, športových súťaží, na ktorých si
mohli zmerať svoje sily v rôznych športo−
vých disciplínach, šantiť na nafukovacom
hrade. Veľkou atrakciou bolo vozenie sa
na koči, jazda na koni a nechýbalo ani

obľúbené česanie a maľovanie na tvár.
V ľudovom tóne popoludnie prišli sprí−
jemniť FS Nezábudky a disco tancom Ma−
žoretky. Po takýchto výkonoch si na cuk−

rovej vate zamaškrtili nielen deti, ale aj
dospelí, ktorí popritom zaspomínali na krás−
ny bezstarostný detský život a skonštato−
vali, že ich detské hry a časy, sú už dnes
iba jednou milou spomienkou. Komu z detí
nestačili tieto všetky aktivity, mohol sa do
sýtosti vyskákať na detskej diskotéke so
skupinou Pell−Mell.
Vyhodnotením a odovzdaním cien sú−
ťažiacim boli ukončené Majstrovstvá obce
vo varení gulášu. Ťažké bolo vybrať naj−
lepších kuchárov. 1. miesto získalo Stolár−
stvo Mego, a dve druhé miesta: RUTEX a
Jednota dôchodcov v Drietome.
Ako sa hovorí, koľko ľudí, toľko
chutí, návštevníci si mohli za−
kúpiť guláš od všetkých súťa−
žiacich družstiev. K dobrému
jedlu patrí dobrá zábava. Do
tanca a na počúvanie do sko−
rých ranných hodín hrala sku−
pina Royal.
Aj touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí sa po−
starali o to, aby sme si spríjem−
A nezabudneme ani na to ako výborne nili jeden všedný víkend.
chutili langoše od našich seniorov.
Anna Hoštáková

Obchvat obce Drietoma
O tejto veľmi dôležitej stavbe sa disku−
tuje v obci už niekoľko desaťročí, nakoľko
má podstatný vplyv na kvalitu bývania a
životné prostredie. Z tohto dôvodu sme
oslovili najkompetentnejšiu osobu Ing. Jána
Počiatka, ministra dopravy, výstavby a re−
gionálneho rozvoja SR. Pán minister na
základe nášho podnetu dal preveriť aktu−
álny stav prípravy stavby I/50 Drietoma –
obchvat a zaslal nám listom zo dňa 1. júna
2012 nasledovnú odpoveď:
“Stavba I/50 Drietoma – obchvat bola v
zmysle schváleného Programu prípravy a
výstavby ciest I. triedy na roky 2011 – 2014
zaradená do plánu projektovej prípravy v
Kontrakte uzavretom podľa „Uznesenia vlá−
dy SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra
2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie
systémov kontraktov medzi ústrednými or−
gánmi štátnej správy a im podriadeným
organizáciám“ medzi Ministerstvom dopra−
vy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a
Slovenskou správou ciest na rozpočtový
rok 2012 a schválené boli finančné
prostriedky na projektovú prípravu predmet−
nej stavby v tomto roku. Slovenská správa
ciest Bratislava pripravuje v tomto mesiaci
vypísanie verejnej súťaže na výber zhoto−
viteľa dokumentácie stavebného zámeru,
dokumentácie na územné rozhodnutie,
zámeru EIA a Správy o hodnotení činnosti

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzo−
vaní vplyvov na životné prostredie a o zme−
ne a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov v roku 2012
s financovaním v roku 2012 −2013. Pred−
pokladaný termín dodania zámeru po pod−
pise zmluvy so zhotoviteľom projektovej
dokumentácie je 06/2013. Podľa § 29 zá−
kona č. 24/2006 Z.z. bude následne pre−
biehať zisťovacie konanie. Komplexné zis−
tenie, opísanie a vyhodnotenie predpokla−
daných vplyvov navrhovanej činnosti bude
uvedené v Správe hodnotení vplyvov, ktorá
bude vypracovaná podľa § 31 zákona č.
24/2006 Z.z. na základe záverov zisťova−
cieho konania a rozhodnutia príslušného
orgánu štátnej správy, ktorý plní povinnosti
na úseku posudzovania vplyvov na životné
prostredie. Predpokladaný termín dodania
Správy o hodnotení vplyvov je 11/2013 a
proces posudzovania vplyvov stavby na
životné prostredie bude ukončený vydaním
záverečného stanoviska. Následne bude v
kompetencii Slovenskej správy ciest Brati−
slava, Investičná výstavba a správa ciest
Žilina v rámci projektovej prípravy v priebe−
hu rokov 2014 – 2015 zabezpečené vypra−
covanie dokumentácie pre územné rozhod−
nutie a dokumentácie pre stavebné povole−
nie stavby I/50 Drietoma – obchvat.”
J. Kluka, starosta obce
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Verejné obstarávanie –
vybudovanie celoobecnej kanalizácie
Drietomské zvesti priniesli v aprí−
lovom čísle 2012 informáciu o postu−
pe verejného obstarávania, ktoré pre−
bieha v rámci vybudovania celoobec−
nej kanalizácie v našej obci. Vzhľa−
dom na skutočnosť, že firma Skanska
SK a.s. podala námietku na Úrad pre
verejné obstarávanie voči výberu zá−
ujemcov o predloženie najlepšej po−
nuky, vydal Úrad pre verejné obsta−
rávanie Bratislava rozhodnutie, v kto−
rom zrušil rozhodnutie obce o výbere
záujemcov a nariadil zopakovať výber
v užšej súťaži. Komisia zriadená ob−
cou Drietoma opätovne posúdila spl−
nenie podmienok účasti záujemcov v
užšej súťaži a stanovila poradie na
svojom zasadnutí dňa 21. júna 2012.
Dňa 25. júna 2012 zaslala obec Drie−
toma na Ministerstvo životného
prostredia SR k overeniu procesu ve−
rejného obstarávania zápisnicu z opä−
tovného výberu záujemcov na pred−
loženie ponuky, ktorú vypracovala ko−
misia verejného obstarávateľa. Listom
zo dňa 27. júna 2012 podala obec na
Úrad pre verejné obstarávanie Brati−
slava informáciu o splnení podmienok
rozhodnutia, ktoré vydal tento úrad vo

veci nariadenia opätovného výberu
uchádzačov.
Ministerstvo životného prostredia
SR listom zo dňa 27. júla 2012 nám
oznámilo, že vykonalo kontrolu zápis−
nice z výberu uchádzačov a predbež−
ne schvaľujú zápisnicu z výberu záu−
jemcov, ktorí budú vyzvaní na predlo−
ženie ponúk na projekt „Vybudovanie
celoobecnej kanalizácie v obci Drieto−
ma“. Obec Drietoma následne listom
zo dňa 2. augusta 2012 vyzvala pr−
vých 5 najúspešnejších uchádzačov na
predloženie ponuky predmetu zákaz−
ky „Vybudovanie celoobecnej kanali−
zácie v obci Drietoma“ s tým, že lehota
na prijímanie žiadostí o súťažné pod−
klady alebo prístup k dokumentom je
stanovený do 15. augusta 2012. Le−
hota na predkladanie ponúk uplynie
dňom 13. septembra 2012 o 11.00 h.
Obec stanovila otváranie ponúk na 14.
septembra 2012 o 11.00 h v Obecnom
úrade Drietoma. Musíme pevne veriť,
že žiadny neúspešný uchádzač v tejto
súťaži znova nevyužije možnosť ďal−
šieho revízneho postupu a súťaž bu−
deme môcť úspešne uzatvoriť.
J. Kluka, starosta obce

Vandalizmus v obci
Tento negatívny spoločenský jav neobchádza ani našu
obec. Je nám z toho smutno, keď sa niektorí mladí ľudia
nevedia vpratať do kože, vytŕhajú výsadbu kvetín na pešej
zóne, s ktorou sa hádžu a hrajú futbal. Niekoľkokrát
poprevracali kvetináče pri hasičskej zbrojnici, taktiež im
vadí dopravné značenie na miestnych komunikáciách a
štátnej ceste E I/50. Skoro každý deň sú dopravné značky

povytŕhané, pohádzané v priekope alebo ponechané na
štátnej ceste. O tom, že kontajnery na separovaný zber,
hlavne plasty a papier, im slúžia ako vozíky a kopacie
rampy ani nevravíme. Svoju silu mládenci ukazujú hlav−
ne pred dospievajúcimi dievčatami vidiac v tom hrdin−
ské skutky. Rušia nočný pokoj v neskorých večerných
hodinách tým, že vyzváňajú na domových zvončekoch,
resp. hádžu predmety do okien a dverí. Vek týchto ne−

Národné kultúrne pamiatky
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil v r. 2012 za národné kultúrne
pamiatky v našej obci nasledovné stavby:
1. Pohrebnú kaplnku sv. Kríža vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Drietoma,
2. Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny a náhrobok rod. Jesenských vo vlastníctve
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Drietoma,
3. Zvonicu na evanjelickom cintoríne vo vlastníctve Evanjelickej cirkvi a.v.,
cirkevný zbor Trenčín.

O TROCH TRPASLÍKOCH
A PRINCEZNEJ

Stavanie mája − 30.4.2012

Na čitateľskom krúžku si niektorí
žiaci z 3. A pripravili s pani učiteľ−
kou D. Špačkovou divadelné pred−
stavenie O TROCH TRPASLÍKOCH
A PRINCEZNEJ. Princeznú si za−
hrala moja spolužiačka Danielka
Bečárová. Svojou krásou očarila
princa Tomáša Barteka. Stratenej
princeznej pomáhali nájsť cestu do
jej kráľovstva traja trpaslíci: Červen−
ka − Lucka Fáryová, Modrenka –
moja najlepšia kamarátka Timka
Miklášová. Ja som si zahrala trpas−
líka Zelenku, ktorého tiež svojou krá−
sou očarila stratená princezná. Ce−
lým programom nás sprevádzala
Lucka Záhradníčková. Na záver škol−
ského roka si naše vystúpenie po−
zreli žiaci prvého stupňa spolu s pia−
takmi. Po veľkom úspechu sme po−
zvali aj rodičov účinkujúcich detí, deň
pred vysvedčením. Všetci ocenili he−
recké výkony, vlastnoručne vytvore−
né kulisy a kostýmy veľkým po−
tleskom.
Dominika Pálešová

Drietomské zvesti č. 2 − august 2012

spratníkov sa pohybuje od 12 do 16 rokov a pritom ich
rodičia spokojne spia a nezaujíma ich, prečo nemajú
svoje neplnoleté deti doma. Samozrejme nevedia, čo
po obci vystrájajú. Obec vypísala odmenu pre toho, kto
pomôže nespratníkov vypátrať. Dozvedeli sme sa zaují−
mavé veci. Pokiaľ sa rozprávate s rodičom previnilca,
tak sa na Vás osopí s tým, že jeho dieťa je slušné, zdr−
žuje sa večer doma− to je na tom najsmutnejšie.
Obec všetky získané poznatky o vandalizme, pri kto−
rom je podozrenie z poškodzovania cudzieho majetku a
dopravného značenia podporené svedeckými výpove−
ďami, odovzdá na riešenie polícii.
J. Kluka, starosta obce

Do pozornosti vandalom!
Ej vandali, vandali, čo to vy robíte,
keď v tej našej obci cestné značky ničíte?
Nehodu môžu spôsobiť,
možno vaši známi.
Potom si budete vyčítať,
akí ste boli nerozvážni.
V. S.

www.drietoma.sk
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Memoriál Radka Daniela
Dňa 7.7.2012 sa po ročnej prestávke uskutočnil v Drietome
dorastenecký turnaj „ III. Ročník Memoriálu Radka Daniela“. V
priestoroch futbalového ihriska aj napriek úmornej teplote pred−
viedli dorastenci FK Horná Súča, OŠK Bošáca, AFC Nové
Mesto nad Váhom a domáceho mužstva OFK Drietomy dra−
matické zápolenie, ktoré vyvrcholili zaujímavým a dramatickým

finálovým zápasom. Vo finále zvíťazili a stali sa celkovými víťaz−
mi turnaja dorastenci OŠK Bošáca výhrou nad domácimi chlap−
cami 1:0. V zápase o tretie miesto zvíťazili hráči AFC Nové
Mesto nad Váhom nad dorastencami FK Horná Súča 4:1. Vy−
hlásenie výsledkov a odovzdanie cien pre mužstvá sa uskutoč−
nilo v samotnom závere
podujatia za účasti Mirosla−
va Daniela, ktorý odovzdal
ceny jednotlivým muž−
stvám.
Zároveň bol tento turnaj
aj posledným súťažným zá−
polením pre chlapcov, kto−
rí skončili vo svojej veko−
vej kategórii a budú repre−
zentovať našu obec už len
v kategórií dospelých. Tu
sú ich mená: Richard Me−
licher, Peter Gvizd, Martin
Holúbek, Tomáš Hlísta,
Ondrej Juríček, Juraj Be−
gáň. Veľmi pekne im ďa−
kujeme za dôstojnú repre−
zentáciu a prajeme ďalšie
športové úspechy.
Ing. Roman Lackovič

Úspech bol korunovaný najvyšším ocenením
Ako sme písali v minulom čísle našich novín, že v drietom−
skej škole máme „liaheň“ na talenty v umeleckom prednese,
potvrdila to aj účasť v okresnom kole v Melčiciach−Lieskovom,
kde postúpili 4 žiaci. Z nich dvaja sa umiestnili aj v tomto kole,
a to Dominik Lehocký obsadil v prednese prózy v 2. kategórii
pekné 2. miesto a Anitka Michalcová v 1. kategórii v prednese
prózy 1. miesto. Postúpila do
krajského kola v Bzinciach pod
Javorinou, kde siahla rovno po
„zlate“. So svojou prózou Vrkô−
čiky od Ondreja Sliackeho ob−
sadila v prednese prózy v 1. ka−
tegórii 1. miesto a tým si vybojo−
vala postup na kolo celoštátnej
postupovej súťaže a prehliadky
v umeleckom prednese poézie
a prózy− 58. Hviezdoslavov Ku−
bín, ktorý sa konal v dňoch 20.−
23. júna 2012 v Dolnom Kubíne.
Spolu s ňou sa z úspechu tešila
celá škola i jej rodina, ktorá jej
robila garde aj 20. júna. A na čo
spomína Anitka? „Tešila som sa
na recitovanie a že tam budem
s celou rodinkou.“
(ľb)
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Detský Church Camp − Drietoma 2012
V dňoch 6. a 7. augusta 2012 sa v Drie−
tome uskutočnil tábor pre deti – Church
Camp. Stretlo asi 15 detí. Po privítaní boli
prečítané táborové pravidlá, spievali sa kres−
ťanské piesne a za požehnaný priebeh tá−
bora sme prosili v spoločnej modlitbe.
Témou campu bolo PRIATEĽSTVO. V
prvý deň sme sa rozprávali o novozmluv−
nom priateľstve Pána Ježiša a colníka Za−
chea. Po téme dňa nasledovali tvorivé diel−
ne. Deti mali možnosť maľovať na kame−
ne, servítkovou technikou si vyrobiť pekné
obrázky. Večer na nás čakala grilovačka
spolu s rodičmi, ktorí deťom prišli pomôcť
postaviť naše stanové mestečko.

Počas grilovačky vládla priateľská at−
mosféra, navštíviť nás prišiel aj brat dozor−
ca. Potom bolo pre deti pripravené prírod−
né kino. Rozprávka skončila a nás už ča−
kali spacáky v zborovej miestnosti alebo v
stanoch.
Nasledujúci deň nás slniečko prebudilo

do krásneho rána. Spoločne sme si pripra−
vili raňajky, poupratovali naše postele a
čakala na nás téma. Rozprávali sme sa o
ďalšom priateľstve, tentoraz starozmluvnom
priateľstve Dávida a Jonatána. Príbeh sme
deťom zahrali ako divadlo, ktoré ich veľmi
zaujalo. Po chvíľke voľna a príprave športo−
vísk sme sa rozdelili do družstiev a mohla
začať 1. Church Camp olympiáda. Tímy ze−
lených, červených a oranžových súťažili v
ôsmich disciplínach. Keď sme všetky dis−
ciplíny zdolali, ochotné sestry pripravili pre
nás výborný obed. Po ňom nás čakala pre−
chádzka a šantenie sa na detskom ihrisku.
V závere tábora bola vyhodnotená
olympiáda a deti odme−
nené rôznymi darčekmi,
sladkosťami a diploma−
mi.
Z tohto tábora sa nám
nechcelo ani odísť, deti
by kľudne zostali aj ďal−
šie dni. A tak nám zosta−
li pekné zážitky, spo−
mienky, pestrofarebné
plagáty, ktoré zdobia
dvere zborovej miestnos−
ti a ozdobené kamienky...
Ďakujeme ochotným
členom cirkevného zbo−
ru, ktorých myšlienka
Church Campu nadchla
a zapojili sa do jeho realizácie akýmkoľ−
vek spôsobom.
Vďaka nášmu Nebeskému Oteckovi,
ktorý nás ochraňoval a požehnával počas
Church Campu.
Patrícia Sadloňová
foto: Mgr. Ján Sadloň

K letu patria dychovky
Už niekoľko rokov sa nesú rezké tóny
dychových hudieb v 1. augustovú sobotu
našou obcou. Verní poslucháči dychovky
si za tie roky vypočuli veľa dobrej a kvalit−
nej dychovej hudby.
Patrili k nim kapely zo Slovenska, ale
aj z Moravy, Čiech, Francúzska či Švaj−
čiarska. Slúži ku cti organizátorom festiva−
lu, že sa snažia každý rok získať na festi−
val kapely zvučného mena, za čo im patrí
nielen náš obdiv, ale aj srdečná vďaka.
Aj 14. Drietomský festival dychových
hudieb sa niesol v duchu ľúbivej sloven−
skej, českej i moravskej nôty, ktorú repre−
zentovali DH Krásinka z Dolnej Súče, Hra−

dištská kapela z Hradišťa, Muzikanti z již−
ních Čech, Drietomanka a Boršičanka An−
tonína Koníčka, ktorá sa postarala o dobrú
náladu večer na tanečnej zábave.
K osvieženiu festivalu, ako každý rok,
patrili FS Nezábudky a mažoretky z Drie−
tomy.
Organizátorom festivalu− Obci Drieto−
ma a DH Drietomanka− ešte raz ďakujeme
za výbornú atmosféru a dobrú náladu, kto−
rú všetci účinkujúci vytvorili a želáme im
ešte veľa skvelých nápadov a energie do
organizovania XV. ročníka Festivalu DH v
Drietome, ktorý nás čaká opäť o rok.
(ľb)
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Cesta okolo sveta za 5 dní
Tohtoročný farský denný tábor sa hrdil
názvom Cesta okolo sveta za 5 dní a v
tomto duchu sa niesol aj celý program tá−
bora. Každý deň sme mali spoločnú svätú
omšu, do ktorej sa deti aktívne zapájali spe−
vom, čítaním, či nosením obetných darov.
Večer sme spoločne tancovali, hrali hry a
samozrejme futbal.

V pondelok sme sa rozdelili do skupi−
niek, ktoré sme nazvali podľa jednotlivých
cestovateľov. Každá skupinka si podľa svoj−
ho cestovateľa vyrobila vlajku, a tak farský
plot počas tohto týždňa zdobilo 5 jedineč−
ných vlajok. Európa bola prvým svetadie−
lom, ktorý sme s deťmi precestovali. Táto
cesta bola plná nástrah a samozrejme mož−
ností získať body.
V utorok ráno sme sa poriadne najedli,
nasadli do autobusu a vybrali sa na výlet.
Navštívili sme hrad Červený Kameň, so−
koliarov a tiež jaskyňu Driny. Po návrate
nás ale čakala ešte jedna náročná cesta,
vybrali sme sa do Ázie. Stretli sme sa s
gejšami, skúsili sme si aké je to jesť palič−
kami a dokonca sme sa učili origami, staré
japonské umenie skladania papiera.
V stredu sme sa vybrali do Ameriky.
Dlhú cestu plnú skúšok deti zvládli a zís−
kali oprávnenie vstúpiť na územie Ameri−
ky. Cieľ našej cesty bol na chate v Žrno−
vom. Na deti okrem súťaží čakalo aj peče−
né prasiatko. Večer sme si spolu pozreli
rozprávku a išlo sa spať. Avšak v noci indi−

ánsky náčelník uniesol všetkých vedúcich,
a tak úlohou detí bolo nabrať všetku odva−
hu a ísť do tmy zachrániť ich pred oskalpo−
vaním. Našťastie sa všetkým skupinkám po−
darilo vedúcich zachrániť, a tak sme všetci
spoločne mohli ísť spať.
Ráno sme sa plní energie vybrali na
dlhú cestu do Austrálie. Zahrali sme sa so
psom Dingom, kto−
rý potrápil naše
mozgové závity. V
Austrálii sme si vy−
skúšali preslávenú
hru „ Riskuj“! A na−
koniec ? Tak to sme
si ponaťahovali sva−
ly v športových sú−
ťažiach.
Celé piatkové
dopoludnie sme
chodili po Afrike, ob−
divovali jej krásy, ale
hlavne získavali ďalšie body. Popoludní sa
nám trošku pokazilo počasie, a preto deti
dostali za úlohu vyrobiť čo najoriginálnejší
pršiplášť. Ich snaha vyvrcholila módnou pre−
hliadkou, kde víťazmi boli všetci, pretože
porota sa nedokázala zhodnúť na jedno−
značnom víťazovi.
Počas cestovania po svete získavala
každá skupinka body, ktoré sme v závere
tábora spočítali. Po vyhlásení víťaznej sku−
pinky a odovzdaní objaviteľských certifiká−
tov sme sa všetci spolu odobrali k sláv−
nostnej večeri. Na deti potom čakalo pre−
kvapenie od vedúcich− divadelné a taneč−
né predstavenie.
Tohtoročného tábora sa zúčastnilo 45
detí z Drietomy a okolia, od tretiakov až po
ôsmakov a jedenásť vedúcich.
Celý tábor sa niesol v kamarátskom
eRkárskom duchu. Bol plný radosti, smie−
chu, vznikli nové kamarátstva, spomienky.
Každý jeden z nás− vedúcich, si na všetky
deti minimálne jednu spomienku odniesol
vo svojom srdiečku.
Katarína Kolačanská

Liečivé rastliny z humna i zo záhradky
Rebríček obyčajný− väčšina ho poznáme pod názvom myší chvost. Čaj osoží pri
ženských chorobách a v klimaktériu.
Ešte stále môžeme zberať skorocel kopijovitý− ľudovo nazývaný psí jazyk, je vý−
borný na rany, aj po uštipnutí hmyzom. Ako čaj pomáha proti kašľu.
Po celý čas nezabudnime ani na zber „obyčajnej“ žihľavy dvojdomej, ktorá je tiež
liečivým prostriedkom. Mladé výhonky zberáme na čaj, zo starších robíme odvar,
ktorý pomôže našim vlasom.
V mnohých záhradkách prekvitá nechtík lekársky, ktorý sušený požívame na pro−
tizápalový čaj. Tiež môžeme variť nechtíkovú masť a to zmiešaním kvetov a bravčo−
vej masti.
Nášmu zdraviu prospejú v jeseni aj tekvice. Dužinu môžeme využiť na prípravu
polievok a omáčok. Tekvicové semienka pomáhajú pri problémoch s prostatou, čaj z
nich odvodňuje telo.
Emília Bátovská

Oslavujú pätnástku
Ani sme sa nenazdali a už 15 rokov svojimi pochodo−
vými i tanečnými skladbami rozdávajú naše Mažoretky
radosť všade, kde ich pozvú. Ich začiatky siahajú do r.
1997, kedy prvé kostýmové vybavenie dostali od OcÚ
Drietoma. Tvorili 2 skupiny, mladšie viedla p. uč. Marta
Horňáková a staršie p. uč. Ľubica Blažeková. Za tie roky
sa neuspokojili len s touto počiatočnou garderóbou.
Postupne si ju dopĺňali aj z finančných dotácií Rodičov−
ského združenia, firmy RUTEX a posledné roky túto fi−
nančnú záštitu prebrala opäť obec Drietoma, za čo sú
im všetkým vďačné.
Z dievčat sa nestali svetobežníčky. Ich pôsobnosť sa
zúžila hlavne na náš región a ČR. Teší ich, keď môžu
vyčariť úsmev na tvárach svojich mám či starých mám a
aj tých, ktorí sa na ne radi pozerajú.

Pani učiteľkám ďakujeme za trpezlivosť a lásku, s
ktorou ich pripravovali na vystúpenia. Všetkým členkám,
bývalým i tým súčasným, želáme veľa ďalších úspechov
a nech sa im paličky ešte dlho, dlho správne krútia pri
tónoch rezkých skladieb.
(kb)

IDEME NA HORY
Ostrá hôrka, Mladinovec, Žľab,
to sú kopce, ktoré obklopujú nás.
Príroda nám ponúka možností veľa,
len ich vedieť využiť treba.
Liečivé bylinky rastú na stráňach,
treba ich zbierať, zdravie udržiavať.
Ten, kto bylinkové čaje píjava,
ten si svoje zdravie aj udržiava.
Aj černíc rastie nám tu dosť,
len treba ísť a zbierať pre radosť.
Kompót, lekvár, sirup treba si narobiť
a počas zimy si na tom pochutiť.
Dubáky, kozáky, suchohríby zbierať.
Ideme na hory, zdravia si načerpať.
Pookriať na duši, dýchať tam vzduch čerstvý,
aby sme my boli stále fit a svieži.
V. S.

Poslanci Obecného zastupiteľstva na obhliadke osád.

Drietomské zvesti č. 2 − august 2012

www.drietoma.sk

5.

Ján PETTKO
(1812 − 1890) − prvý slovenský profesor geológie
Rodák z Drietomy ako absolvent Banskej a lesníckej akadé−
mie (Bergakademie) v Banskej Štiavnici – prvá vysoká škola v
oblasti baníctva, patril už počas štvorročného štúdia k všestran−
ne nadaným študentom. Keď sa uchádzal po ukončení štúdia u
Hlavného komorgrófskeho úradu v Banskej Štiavnici o zamest−
nanie v niektorej huti, aby nadobudol prax / október 1839 /,
uvádzal znalosť nemeckého, slovenského, maďarského, latin−
ského, francúzskeho a anglického jazyka. Je iste pozoruhod−
né, že za úradným jazykom uvádzal slovenčinu a až potom
maďarčinu, čo nasvedčuje, že jeho materinským jazykom bola
slovenčina.
Po praktických skúsenostiach v Kremnici a Smolníku a štu−
dijnej ceste do Hanzu a Sliezska, iniciatívneho a schopného
geológa banský radca V. Haindinger v roku 1842 odporučil ako
schopného odborníka za suplenta na uvoľnené miesto predná−
šateľa na Banskú a lesnícku akadémiu do Banskej Štiavnice.
Dňa 15. septembra 1843 dekrétom Dvorskej komory menovali
Jána Pettku za zástupcu profesora a vedúceho katedry geoló−
gie, mineralógie a paleontológie. Dňa 27. októbra 1847 sa stal
banským radcom a Dvorskou komorou bol menovaný za prvé−
ho riadneho profesora na tejto akadémii. Katedru geológie,
mineralógie a paleontológie viedol celých 28 rokov.
Osobnosť Jána Pettku bola u poslucháčov vážená a obľú−
bená. Vážnosť, vysoké vzdelanie a bohaté odborné vedomosti
Jána Pettku zostali v trvalej pamäti jeho poslucháčov.
Odborná publikačná činnosť drietomského rodáka sa zača−
la prakticky až od roku 1848. Ján Pettko sa podieľal na spraco−
vaní geologických máp z oblasti Malých Karpát, Banskej Štiav−
nice a Kremnice. Pettko si prvý všimol výstup aplitu v Benedi−
kovej štôlni pri Vyhniach. Publikoval desiatky vedeckých prác a
vychoval celý rad známych geológov.
Ján Pettko patril medzi zakladateľov Uhorskej geologickej
spoločnosti, ktorá bola založená pred stopäťdesiatimi rokmi vo
Vidinej pri Lučenci. Geologická spoločnosť bola prvou vedec−
kou spoločnosťou v Uhorsku a z nej po roku 1918 vznikla dnešná
Maďarská, neskôr Slovenská geologická spoločnosť.
Slovenská geologická spoločnosť na znak úcty k Jánovi
Pettkovi vyhlásila rok 2012, pri príležitosti jeho 200−stého výro−
čia narodenia, za Geologický rok Jána Pettku.
Ing. Ivan Špaček

Čo sme vyzberali
21. apríla likvidácia čiernych skládok v obci „Deň
Zeme“
25. apríla v spolupráci s firmou ANEO s.r.o. zber
nepotrebných elektrických a elektronických zariadení
10. júna v spolupráci s neziskovou organizáciou Di−
akonie Broumov humanitárnu zbierku použitého šatstva

Ani školáci nezabudli na Deň Zeme
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Príbeh na pokračovanie − 2. časť

JAN MARIA SLÁDKOVIČOVÁ
Uvedieme zopár zaujímavostí a
postrehov o tejto vzdialenej krajine a
jej kultúre, aby sme si aspoň cez ne
vedeli predstaviť život v nej, tak ako
nám ju vykreslila Marienka.
V Etiópii žije viac ako 84 miliónov
obyvateľov. Je krajinou obrovských
výškových rozdielov, tým aj teplotných.
Sú miesta, kde teploty klesajú až k
bodu mrazu, miesta klesajúce pod
hladinu mora. Samotné hlavné mesto
Addis Abeba leží vo výške 2 400 m
nad morom. Etiópiou tečie Modrý Níl.
V minulosti sa tu ťažili diamanty a zla−
to, ktoré odkúpili Arabi.
Krajina trpí aj nedostatkom elektri−
ny, ktorá sa často
vypína, hoci by sa
z miestnych vod−
ných zdrojov dala
lacno vyrobiť.
Problémom je tiež
nedostatok pitnej
vody.
Tmavú
vodu filtrujú, a tú
ďalej používajú na
pitie, čím získava−
jú väčšiu odolnosť
voči chorobám.
Život sa tam s ni−
kým nemazná, už
5−ročné deti pra−
cujú, nosia vodu, drevo, pasú ťavy−
až 70 kusov.
Ak zalistujeme v pravekých aná−
loch, zistíme, že práve Etiópia bola
domovom najstaršieho človeka− aus−
tralopiteka, ktorý žil asi pred 3 milión−
mi rokov. Prvé pozostatky našli ame−
rickí archeológovia, a keďže to bola
žena, dali jej meno Lucy.
Príroda je tu veľmi bohatá, žiaľ do−
máce obyvateľstvo nevie pre seba v
dostatočnej miere využiť všetko, čo
ponúka. V mestách nájdete aj honos−
né a prepychové hotely, no na dedi−
nách sú celkom bežné hlinené chatr−
če. Také je aj zloženie obyvateľstva−
na jednej strane bohatí milionári, inde
bieda a chudoba. Bežne sa stretnete
na ulici so žobraním. Aj napriek tomu
sú ľudia srdeční, veselí a milí. Hneď pri
prvom stretnutí sa tvária, ako by vás
poznali, čo vás iste prekvapí. Najlep−
šiu mienku však o nich ľahko stratíte,
keď zistíte, že krádeže, znásilňovanie
a vraždy jednoducho patria k ich kaž−
dodennému životu ako samozrejmosť.
Tiež život ich detí nemá pre nich skoro
žiadnu cenu. Hlavné slovo v rodine má
len muž, ktorý o všetkom rozhoduje.
Inak sú veľmi zhovorčiví, radi rozprá−
vajú, no napriek tomu vám nepovedia
nič priamo (iný kraj, iný mrav). Smrť je
tu prirodzenou súčasťou života, prijíma−
jú ju ľahko, ako niečo samozrejmé. Ak
zomrie dieťa, matka plače, kvíli, trhá si
vlasy, no jej smútok trvá len krátko.

Vzápätí sa dokáže veseliť či dokonca
tancovať a viac už za zosnulým nežia−
li. Asi nejeden z nás si položí otázku: „
Prečo je to tak?“. Treba pochopiť ich
mentalitu− žijú pre prítomnosť, jedno−
ducho ich neťaží bremeno minulosti ani
strach z budúcnosti. A možno toto sprá−
vanie pramení z ich úprimnej viery v
Boha. Boh dal, Boh vzal. Ak stratia
všetko, nezúfajú, naopak ďakujú Bohu
za život. Ak by bolo treba boli by ochotní
za vieru aj zomrieť.
Život v osadách je veľmi prostý.
Domy sú zariadené skromne (pre
Európana až neuveriteľne). Nenájde−
te tam takmer nič, okrem pár vecí ne−

vyhnutne potrebných pre život, ako je
ohnisko pre prípravu jedla, prikrývky
na spanie a polonahé deti. Typickou
stravou je placka pripomínajúca pala−
cinku, no jej priemer je asi 1 meter.
Nazýva sa indžera. Pripravuje sa zo
semien trávy pripomínajúcich žito. Sú
to drobné zrniečka. Indžera sa pečie
na veľkej kovovej platni, potom sa
zvinie. Keď rodina zasadne k jedlu,
postupne si z nej trhajú kúsky a všetci
si ju namáčajú v zelenine ochutenej
pikantnými koreninami. K etiópskym
nápojom neodmysliteľne patrí káva.
Ako inak − veď tam aj divo rastie v
prírode. Nezdá sa vám to lacné? Vy−
behnete von, odtrhnete, upražíte, roz−
drvíte a zalejete. Takáto patrí ku kaž−
dej návšteve či oslave.
Obyvateľstvo Etiópie tvorí viac kme−
ňov, ktoré spolu nežijú obzvlášť pria−
teľsky. Síce nebojujú medzi sebou, ale
panuje medzi nimi napätie. Každý
kmeň má svoju reč, zvyky, ktoré si
striktne zachováva. Ak by ste chceli
túto krajinu navštíviť, bolo by dobré
ovládať hneď niekoľko miestnych ja−
zykov či dialektov, ktorých je „iba“ 90.
Prečo táto rada? Jednotlivé oblasti
(dokonca aj dediny) totiž poznajú iba
svoj jazyk, a preto sa nedorozumejú
ani so svojimi susedmi. Na úradoch
sa komunikuje v troch etiópskych ja−
zykoch – aramik, oromik a tigriňa a
našťastie aj v angličtine.
(ľb)
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Obecný futbalový klub − vylosovanie súťaži JESEŇ 2012
II. trieda- Sever muži- jesenná časť 2012/2013
kolo
1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Drietoma
Ivanovce
Drietoma
Kľúčové
Drietoma
Drietoma

-

Zamarovce
Drietoma
Bobot
Drietoma
Svinná
Neporadza

voľno
Drietoma
- Mn. Lehota
Omšenie
Drietoma
Drietoma
- Nová Ves Jr.
Dolná Poruba Drietoma
Drietoma
Záblatie
Opatová
Drietoma
Drietoma
Melčice
Tr. Teplá
Drietoma

Deň
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Streda
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa

Dátum
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
29.8.
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.

Začiatok
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:30
10:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Autobus
16:00
15:45
14:45

14:00
9:00
13:00
12:30

5.liga- Sever dorast - jesenná časť 2012/2013
kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dol. Vestenice
Drietoma
Bošany
Drietoma
Opatová
Drietoma
Tr. Turná
Drietoma
Horná Poruba
Drietoma
Stará Turá
Drietoma
Papradno
Drietoma
Dubodiel

Drietoma
Kolačín
Drietoma
- Dol. Kočkovce
Drietoma
Kanianka
Drietoma
Prečín
Drietoma
- Partizánske
Drietoma
Bošáca
Drietoma
Plevník
Drietoma

Deň
Sobota
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Sobota

Dátum
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
9.9.
15.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.

Začiatok
17:00
14:30
17:00
14:30
13:30
13:30
16:00
13:00
15:30
12:00
12:00
11:30
11:30
11:00
13:30

Autobus

15:30
12:30
15:00
14:15
11:00
10:15
12:30

I.trieda- st. žiaci - jesenná časť 2012/2013
kolo
1
2
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opatová
Omšenie
Melčice
Drietoma
Selec
Drietoma
Dolná Súča
Drietoma
Bošáca
Drietoma
Horná Súča
Drietoma
Drietoma

-

Deň
Drietoma
Nedeľa
Drietoma
Nedeľa
Drietoma
Streda
Podolie
Nedeľa
Drietoma
Nedeľa
Tr. Stankovce Nedeľa
Drietoma
Nedeľa
Horné Srnie Nedeľa
Drietoma
Nedeľa
Záblatie
Nedeľa
Drietoma
Nedeľa
Krajné
Nedeľa
Tr. Turná
Nedeľa

Dátum
19.8.
26.8.
29.8.
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.

Začiatok
10:30
11:00
10:30
10:30
10:30
10:30
10:00
10:30
12:00
10:30
9:30
10:30
10:30

Autobus
9:15
9:30
9:15
9:15
8:45
10:30
8:30

MATKE

O našich projektoch
Ako každá škola aj tá naša sa snaží zapájať do rôznych
projektov a získať finančnú podporu na ich realizáciu. Vytvore−
nie projektovej dokumentácie k jednotlivým projektom nie je
jednoduchá práca, preto sme využili firmu, ktorá sa zaoberá
tvorbou projektov. Napriek tomu, že projektová dokumentácia
bola vypracovaná na vysokej úrovni, tieto projekty nezískali fi−
nančnú podporu. Táto skutočnosť nás neodradila a témy pro−
jektov sme realizovali. Projekty ako ZDRAVIE NA TANIERI,
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ NA ŠKOLÁCH a ENVIROPRO−
JEKT realizuje naša škola pomocou projektového vyučovania
a projektových dní. Finančné a materiálne prostriedky, ktoré sú
potrebné na ich tvorbu, získavame od sponzorov RUTEX, SO−
JAPRODUKT, IMPERÁTOR. V neposlednej miere nezištne pri−
spieva i ZDRUŽENIE RODIČOV. Touto cestou im chceme ešte
raz poďakovať a veríme, že spolupráca s nimi bude pokračovať
aj v ďalších školských rokoch.
Pri realizácii jednotlivých projektov sa deti našej školy učia
pochopiť a zvládnuť prekážky každodenného uponáhľaného
života. Získavajú potrebné vedomosti o prírode, ako sa k nej
treba správať s čím súvisí triedenie odpadu, čistenie okolia školy
a celej obce. Vedia poskytnúť prvú predlekársku pomoc, ošetriť
malé zranenia, presun zraneného, orientovať sa v teréne bez
výdobytkov modernej doby. Získavajú informácie o zdravej vý−
žive, o tom ako chrániť svoje zdravie. Deti sa zúčastňujú rôz−
nych besied a výchovných koncertov, na ktorých sa otvorene
rozpráva o nebezpečenstve drog a ako sa dá tomuto fenomé−
nu dnešnej doby ubrániť.
Zapojenie našich detí do OFDMS (Olympijský festival detí a
mládeže Slovenska) v tomto školskom roku malo opäť veľký
úspech. Takmer každý sa zapojil do pripravených disciplín, kde
sa snažili podať čo najlepšie výkony. Súťažilo sa v individuál−
nych aj kolektívnych športoch. Svoje sily si merali v behoch,
skokoch, šplhu, v streľbe zo vzduchovky, futbale, florbale a vy−
bíjanej. Každá disciplína mala svojich víťazov v dvoch kategóri−
ách. Najviac víťazstiev z mladších žiakov získal Denis Stopka z
3.A triedy a zo starších žiakov Norbert Cingel zo 7.A. Ceny do
súťaži venovalo Rodičovské združenie a výbor OFDM.
Mgr. Andrea Polhorská, zástupkyňa ZŠ s MŠ Drietoma

Rozvíjame svoje literárne a dramatické zručnosti
Už niekoľko rokov sa na hodinách literatúry venujeme nie−
len kráse umeleckého slova, jeho významu, ale pomocou dra−
matizácie vybraných textov sa snažíme o čo najbližšie prepoje−
nie so životom. Má to aj ďalšiu významnú stránku. Deti sa priro−
dzenou formou učia vystupovať, cibria si svoje vyjadrovanie. Aj
tento rok si pripravili piataci pre našich mladších kamarátov z
MŠ v Drietome i z Dúbravy a tiež 1.stupňa jednu z rozprávok
bratov Grimmovcov− Snehulienka. Keď som im povedala, čo
ich čaká, aj sa trochu zľakli, ale keď sa pustili do nácviku, všet−
ko bolo inak. Stále sa pýtali, kedy bude vystúpenie a pre koho
budú hrať. Aj rodičia si vychutnali premiéru a vyjadrili svoj obdiv
jednotlivým hereckým výkonom potleskom. Ani nastávajúci ôs−
maci sa nedali v posledných rokoch zahanbiť. Svoje herecké
vlohy predviedli v dramatizácii hier Cesta k slncu, Dlhonos a
veľmi populárny v ich podaní bol i Popolvár.
Dúfame, že ich tieto ducha rozvíjajúce aktivity budú aj na−
ďalej baviť. Želáme im preto veľa úspechov a najmä radosti z
vystúpení.
(ľb)

Moja mama vie najlepšie zachovať tajomstvo.
Mama vie veci naozaj oceniť, nikdy nezostane iba pri slovách „je to pekné“.
Mama je tá, ktorá s radosťou počúva moje nudné historky, ktoré som zažila.
Tiež vie vždy odpovedať na moje niekedy aj hlúpe otázky.
Mama je stvorená na to, aby som sa k nej túlila.
Mama ma vždy pochváli za jedlo, ktoré pre ňu pripravím, dokonca zje všetko a povie, že
je to pochúťka, aj keď to bolo slané a nechutne to vyzeralo.
Mama je so mnou každý deň a strávim s ňou viac času ako s kamarátkou,
lebo ju mám rada.
Mama to s nami nikdy nemyslí zle.
Mama je moja najlepšia učiteľka, učila ma hovoriť i chodiť, učí ma, čo je správne a čo nie.
Učila ma, ktoré hríby sú jedlé a ktoré bylinky mám trhať na jej vynikajúci čaj. Učila ma a
ešte aj učí všetko, čo sa mi v živote zíde.
Uvedomujem si, aké ťažké je byť matkou, a preto sa snažím odplatiť jej dobrotu aspoň
úsmevom, bozkom alebo kvietkom, a to nielen v Deň matiek.
Katka Šedivá 7.A
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Majstrovstvá v kopaní jedenástok

Jedno prianie z redakcie...
Už o niekoľko dní sa začne nový školský rok 2012/2013.
Všetkým školákom zo srdca želáme veľa úspechov, ľahké
previerky a milé pani učiteľky. A pani učiteľkám? No predsa
dobré deti. A čo všetkým zúčastneným (rodičov nevyníma−
júc)? Pevné zdravie a veselosť v srdci.
Na fotke kráľ Michal I. so svojou družinou.

Oporný múr pod cestou na evanjelický cintorín
V rámci zabránenia ďalšieho zosuvu cesty na evanjelický
cintorín vybudovala obec Drietoma oporný múr. Projektovú do−
kumentáciu vypracovala firma Pia Stamat s.r.o. Trenčín. Vo
výberovom konaní na zhotoviteľa stavby bola najúspešnejšia
firma Cesty Nit−
ra a.s., ktorá
stavbu zreali−
zovala a odo−
vzdala v me−
siaci júl 2012
do užívania.
Veríme, že
oporný múr za−
staví ďalší zo−
suv a taktiež
vhodne zapad−
ne do okolitého
prostredia.
OcÚ

Výročná
90 rokov „Lipa bratstva“ stojí,
ktorú zasadili ako bratia svoji.
Moraváci a Slováci rovno na medzi,
na slovensko− moravskom pomedzí.
Zasadili lipu, len malý výhonok,
no už nám rastie 90−ty rok.
Vetriská, búrky stromom hýbali,
no korene bratstva to vydržali.
A nepoškodila ju ani vojna,
hoc účasť v bojoch tu bola hojná.
Lipa je oddávna vzácnym stromom Slovanstva,
tak si ju zachovajme− veď je stromom bohatstva.
A bohatstvom sú pre nás i stretnutia spoločné
pri hudbe, folklóre slávime tieto dni sviatočné.
Tak vážme si lipu, bratstvo i Slovanstvo,
lebo i v tom sa zrkadlí naše bohatstvo.
M.B.

Prvý prázdninový víkend v našej obci na každý nový ročník patrí. To potvrdzuje
sa niesol v znamení športu. Po druhýkrát nielen spokojnosť súťažiacich, ale aj náv−
sa totiž v Drietome konala súťaž pod ná− števníkov a celý bezproblémový chod dňa.
zvom „Majstrovstvá v kopaní jedenástok“.
Toto všetko by sa však isto nemohlo
Tak ako už naznačuje názov, v tento krás− podariť bez podpory a pomoci obce Drie−
ny slnečný deň sa u nás stretli športoví nad− toma, našich sponzorov a partnerov, vďa−
šenci z celého okolia, aby si zmerali sily v ka ktorým sme mohli toto podujatie opäť
kopaní jedenástok a zabojovali tak o koru− po roku u nás usporiadať. Obrovská vďa−
nu kráľa strelcov. Krásne, teplé, ba priam ka patrí samozrejme aj všetkým dobrovoľ−
až tropické počasie lákalo skôr na výlet nie− níkom, ktorí pomohli s prípravami a orga−
kam za osviežením k vode, no na−
priek tomu si k nám našlo cestu
množstvo súťažiacich ako aj menej
aktívnych návštevníkov, ktorí sa pri−
šli spolu s nami zabaviť a užiť si prí−
jemne chvíle. Súťaž tak ako pred ro−
kom prebiehala v dvoch kategóriách−
do 15 rokov a nad 15 rokov. V oboch
sme mohli opäť vzhliadnuť množstvo
krásnych gólov, famóznych brankár−
skych zákrokov, ako aj napínavé sú−
boje až do konca. V kategórii nad 15
rokov svoje nielen brankárske kvali−
ty, ale aj strelecké znova potvrdil Mi−
chal Korček z Trenčína, ktorý svoje
minuloročné druhé miesto zlepšil a
stal sa tak absolútnym víťazom. Na
druhom mieste sa umiestnil Matúš
Masaryk z Hornej Súče – Dúbravy a
Víťazi v kategórii nad 15 rokov zľava Matúš
na treťom mieste skončil domáci stre− Masaryk, Michal Korček, Radoslav Blažej.
lec Radoslav Blažej. Podobne napí−
navý súboj zviedli aj chlapci do 15 rokov a nizáciou, brankárom, súťažiacim a všetkým
napokon si korunu kráľa strelcov v tejto ka− návštevníkom, ktorí vytvárali skvelú atmo−
tegórii odniesol Matúš Ozimný z Chochol− sféru počas celého dňa.
nej. Na druhom mieste skončil Andrej Fabo
Na záver snáď už iba prianie, aby bu−
z Horne Súče a tretie miesto obsadil Do− dúci ročník dopadol aspoň tak dobre ako
minik Jantošovič z Melčíc− Lieskového.
tento, a tak sa mohli opäť spolu stretnúť,
Pre nás ako organizátorov je veľmi po− zabaviť a trocha si zašportovať.
tešujúce, že môžeme podujatie opäť zhod−
S pozdravom organizátori podujatia −
notiť ako úspešné a v porovnaní s rokom kolektív občianskeho združenia VESELÝ
minulým o kúsok kvalitnejšie, tak ako sa VIDIEK.

Úzka cesta rozšírená
Veľa rokov trápila našich občanov úzka cesta v miestnej časti Žabacia
ulica. Pred niekoľkými rokmi sa podarilo odkúpiť rodinný dom súp.č. 107,
ktorý tvoril najväčšiu prekážku rozšírenia cesty, bránil prístupu smetiar−
skym autám, žeriavom a podobne. Po vydaní povolenia na odstránenie
stavby obec rodinný dom rozobrala. Z obecného rozpočtu na rok 2013 sa
budeme snažiť vyčleniť finančné prostriedky na rozšírenie tejto cesty a
vybudovanie jednostranného vyhýbacieho priestoru.
OcÚ

Drietomské zvesti – noviny obce Drietoma, (032 6499224). Šéfre−
daktor: Mgr. Adriana Michalcová, redakčná rada: Mgr. Ľubica Blaže−
ková, Marta Sirotná, Kristína Bečárová. Tlač a zalomenie Tlačiareň
J+K Nemšová, tel.: 032/6598226. Evidenčné číslo MK SR: EV 4264/
11. V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 167/2008 (tlačový zákon) uverej−
ňujeme, že vlastníkom novín je Obec Drietoma − www.drietoma.sk.
„Tlačiarenský škriatok možný.“ Periodicita vydávania 3x ročne.Vydavateľ
je Obec Drietoma 913 03, Drietoma 29. IČO: 00311529
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Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na
svojom riadnom zasadnutí dňa
28. júna 2012 prijalo nasledov−
né uznesenia:
Zobralo na vedomie:
− správu hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu obce Drietoma
za rok 2011,
− správu audítora za rok 2011.
Schválilo:
− VZN č. 2/2012 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na
území obce Drietoma (Trhový po−
riadok) s navrhnutými zmenami,
− Zmluvu o nájme verejného
vodovodu uzatvorenú medzi ob−
cou Drietoma ako vlastníkom a fir−
mou Jozef Janiš – EKO STAVSOL
Drietoma ako nájomcom resp. pre−
vádzkovateľom,
− celoročné hospodárenie za
rok 2011 bez výhrad,
− použitie prebytku hospodáre−
nia za rok 2011 vo výške 33
892,59 eur na tvorbu rezervného
fondu,
− prijať do materskej školy v
Drietome od septembra 2012 ďal−
šieho pedagogického zamestnan−

ca na absolventskú prax s tým, že
financovanie jeho mzdových ná−
kladov v predpokladanej sume cca
388 eur za mesiace september –
december 2012 zabezpečiť z roz−
počtu MŠ, pre rok 2013 tieto ná−
klady v predpokladanej výške cca
6.300 eur zapracovať do rozpočtu
obce,
− p. Blanke Bučkovej sociálnu
výpomoc vo výške 30,08 eur. Uve−
denými finančnými prostriedkami
menovaná uhradí poplatok za vý−
voz komunálneho odpadu za svo−
je dve neplnoleté deti prihlásené
s ňou na trvalý pobyt,
− p. Jane Bečárovej, sociálnu
výpomoc vo výške 30,08 eur. Uve−
denými finančnými prostriedkami
menovaná uhradí poplatok za vý−
voz komunálneho odpadu za svo−
je dve neplnoleté deti,
− Eve Kallovej, odpustenie náj−
omného za mesiace február a
marec 2012 za prevádzku Kader−
níctvo v kaštieli,
− p. Kláre Michalcovej zrušenie
poplatku za komunálny odpad na
rok 2012 za prevádzku Potraviny
– Mini Mix Brúsne,

− PhamDr. Božene Janišovej
predĺženie doby nájmu na prevád−
zkovanie verejnej lekárne Jantár
v nebytových priestoroch v objek−
te Zdravotného strediska v Drie−
tome na dobu neurčitú. Cena za
1 m2 za prevádzkové priestory –
13,20 eur a za ostatné priestory –
10 eur za m2 a rok.
Nedoporučuje:
− odkúpiť od žiadateľov Petra
Nápokého a manž. Anny Nápo−
kej, pozemok parcela KN C č.
1142/3 o výmere 111 m2 evidova−
ný v LV č. 1784 ako orná pôda.
Odložilo:
− žiadosť p. Jozefa Gavendu o
odkúpenie obecného pozemku
parcela KN C č. 5 a KN č. 7 v k.ú.
Drietoma,
− žiadosť Mgr. Jany Palkovej o
odkúpenie časti obecného pozem−
ku parcela KN E č. 5009 vo výme−
re cca 27 m2 a časti pozemku par−
cela KN C č. 3311 vo výmere cca
63 m2 v k.ú. Drietoma.
Neschválilo:
− žiadosť p. Miroslavu Berku o
odkúpenie časti obecného pozem−
ku parcela KN C č. 234 v k.ú. Dri−

etoma z dôvodu, že uvedený po−
zemok nie je prebytočný majetok,
− žiadosť Natálie Drgovej o
opravu prístupovej komunikácie v
osade Branné – u Mrázikov z
dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. Odporúča vec riešiť
podľa možnosti obce v rozpočto−
vom roku 2013.
Prerokovalo:
− v súlade so zákonom č. 154/
2011 Z.z. o platových pomeroch
starostov obcí plat starostu obce
a ponecháva mu ho tak, ako bol
schválený uznesením č. 67/2011,
− plat zástupcu starostu obce
Ing. Igora Humeckého a ponechá−
va mu ho tak, ako bol schválený
uznesením č. 90/2010. Zástupco−
vi starostu obce od 1.7.2012 bude
sa poskytovať mesačne príspevok
na telefón vo výške 10 eur.
Uložilo:
− aparátu obecného úradu upo−
zorniť p. Dušana Kročila, že bol
skončený nájom nebytových pries−
torov v objekte bývalej materskej
škôlky súp.č. 195 a v objekte škol−
skej dielne.

OSLAVA?!
Možno ste zaregistrovali, že deň 22.
apríl je v kalendári označený ako Deň
Zeme Vo svete je taká obyčaj, že sa
pri takejto príležitosti robí niečo pre
prostredie, v ktorom na Zemi žijeme.
Aj Miestna organizácia Červeného krí−
ža v spolupráci s Obecným úradom sa
rozhodla niečo urobiť – konkrétne išlo
o brigádu, ktorej cieľom malo byť vy−
čistenie bližšie nešpecifikovaného
priestoru za horným koncom našej
dediny.
Hneď na začiatku, priznám sa, ne−
vedela som, do čoho idem. Naivne som
si myslela, že vyfasujeme vrecia a bu−
deme popri ceste (prípadne popri po−
toku) zbierať plastové fľaše a nejaký
ten ľahší odpad „náhodne“ vypadnutý
z áut prechádzajúcich našou obcou.
Netušila som, že ideme likvidovať ne−
legálnu skládku. Inak sa totiž to mies−
to kúsok za dedinou ani nazvať nedá.
O nelegálnych skládkach je množ−
stvo článkov v časopisoch, pravidelne
sa v televízii objavujú reportáže o nich,
občas ich môžete všelikde aj vidieť. Ale
verte mi, neviete, čo to nelegálna sklád−
ka je, pokiaľ sa ju nesnažíte zlikvido−
vať. Skúste si doma vyznačiť priestor
cca 3 x 3 metre a pol hodinu ho vypra−
távať od neporiadku. Tipujem, že po
2−3 minútach nebudete mať čo robiť.
Teraz si predstavte, že som tak dlho

upratovala takýto priestor priamo pri
potoku a stále nebol uprataný! A urči−
te to nebolo preto, že by som sa fláka−
la. Ale čo by som chcela, keď ten roz−
košný kopček pri potoku tvorilo vlast−
ne niekoľko vrstiev odpadkov. Našťas−
tie naša upratovacia čata mala dosť
zmyslu pre humor, a tak nás napríklad
bavilo počítať, koľko áut by sme doká−
zali obuť pneumatikami, ktoré tam boli
porozhadzované na každom kroku (bo−
hužiaľ, pri počte 25 pneumatík nás to
prestalo baviť, takže štatistikov pres−
ným číslom nepoteším). Porovnávali
sme, kto našiel obuv lepšej značky, ob−
lečenie najzvláštnejšieho druhu a po−

stupne sme zistili, že zo stavebného
odpadu by sme dali dokopy kúpeľňu
či zaplnili sklom jednu špajzu. Oceňo−
vali sme tých spoluobčanov, ktorí boli
takí „ohľaduplní“, že keď tam už ten
„bordel“ doviezli, tak ho aspoň ne−
chali v jutových vreciach, ktoré dosť
dlho vydržia, a tak ich stačilo vziať,
prípadne ešte niečím doplniť a dopra−
viť ku kontajneru vzdialenému cca
100 metrov. Šťastie, že nám jeho ka−
pacita nestačila, pretože potom sme
priamo na mieste skládky vytvárali
kopu z vriec, o ktorých likvidáciu sa
postaral OcÚ dodatočne (asi ani sta−
rosta nečakal, že toho bude tak veľa).

Bolo tam veľa smiechu, ale verte
mi, pri pohľade na naše zloženie mi
bolo aj smutno z toho, že našu čatu
tvoril iba 1 dospelý muž a zvyšok boli
ženy, študentky a deti. Mnohé pred−
mety z tejto skládky boli totiž nad naše
sily. Nad naše sily bola aj veľkosť pries−
toru, ktorý bolo treba vyčistiť. Škoda,
že neprišli napríklad tí „siláci“, ktorí si
víkend čo víkend na odpadkových kon−
tajneroch či obecných kvetináčoch
dokazujú, akí sú „silní“. Premeškali jed−
nu príležitosť urobiť niečo užitočné. A
všetci ostatní tiež.
Smutno mi bolo ale tiež z toho, že
sú medzi nami ľudia, ktorí sa nehan−
bia takto zapratať priestory, ktoré majú
robiť radosť nám všetkým. OK, fyzicky
som si zamakala, psychicky som mala
dobrý pocit z užitočne stráveného do−
poludnia a pocit uspokojenia z toho,
že sme aspoň niečo upratali. Ale urči−
te by som viac ocenila oslavu Dňa
Zeme v štýle pokojnej prechádzky po
čistom chodníku lesom a posedenia na
čistom brehu Drietomice. To by sme
ale všetci museli jeden druhému také
niečo želať a niečo pre to (ne)robiť ?!
O niečom takom po tejto sobote silne
pochybujem. Prosím, presvedčte ma,
že sa mýlim. Budem Vám všetkým
vďačná. A nielen ja.
Monika Hoštáková
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
január – jún 2012
NOVÍ OBČIANKOVIA
Sofia Beňová, Nela Spač−
ková, Sára Múdra Šebíková,
Bibiana Bilíková, Lukas Vasil−
jevič, Romana Spačková, Timea Mazáňová,
Milan Peťovský, Jakub Vendrinský, Ema Ku−
lichová, Matúš Pösinger
Vitajte medzi nami!
PRISŤAHOVALI SA DO OBCE
Marek Beňo, Monika Režná, Viktória Turi−
aková, Viktória Melicherová, Andrea Budin−
ská, Juraj Jánošík, Ivana Jánošíková, Juraj
Jánošík, Filip Jánošík, Monika Sopková, Eva
Rábková, Adam Petrovič, Marek Petrovič,
Dagmar Petrovičová, Barbora Vlášková, Lili−
en Vlášková, Barbora Meravá
ODHLÁSILI SA Z OBCE
Juraj Forgáč, Alena Savarová, Miroslav
Revay, Marián Minárech, Lucia Mojžišová,
Veronika Mojžišová, Peter Mojžiš, Peter Moj−
žiš, Martin Mojžiš, Marek Sika, Andrej Sika,
Ivana Siková, Marcela Múdra Šebíková, Nina
Babrnáková, Eva Kvetáková, Jarmila Brez−
nická, Matúš Breznický, Pavol Breznický, Mi−
lan Fraňa, Katarína Dörnerová, Daniel Za−
char, Andrea Zacharová, Recca Zachar, Ján
Bariš, Martina Barišová, Bibiána Barišová,
Lalura Barišová, Mgr. Karol Spaček
SVOJE „ÁNO“ SI POVEDALI:
Marián Minárech a Hana
Novotná, Róbert Rakovan a
Veronika Mojžišová, Patrik Vlá−
šek a Barbora Macková, Vrati−
slav Múdry a Ing. Jana Nacíková,
Ondrej Mitura a Mária Húserková

„Láska Vaša nech vždy rastie, či je leto a či
mráz a nech dnešného dňa šťastie celý život
blaží Vás“.
OBČANIA NAD 90 ROKOV
Pavlína Pavlíková
Anna Jančová
Barbora Bednáriková
Miroslav Jenikovský
Mária Šúbertová
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme !

ŽILI MEDZI NAMI
Začiatkom roka v tichosti odi−
šiel od nás p. Rudolf Malý, kto−
rý celý život prežil v časti Ostrá
Hôrka, kde pomáhal všetkým
susedom, ktorí na neho vďačne
spomínajú.
Vo veku nedožitých 40 ro−
kov sa odobral na večnú púť p. Peter Stopka,
ktorého doteraz oplakáva celá rodina.
Dňa 1. februára dotĺklo šľachetné srdce pani
učiteľky Márie Sládkovičovej. S úctou bude
na ňu spomínať viacero pokolení, pre jej dob−
rotu i láskavé slovo.
Začiatkom februára sme sa rozlúčili s p.
Arpádom Šarközim, včelárom a poľovníkom.
Bol dobrým človekom a kamarátom.
Veľmi tichým životom žila a dňa 13. febru−
ára od nás odišla p. Mária Šedivá.
S p. Jozefínou Jurincovou sa občania a
rodina prišli rozlúčiť v prvých marcových dňoch.
Pre jej milú a láskavú povahu bude chýbať
nám všetkým.
Dňa 12. marca nečakane opustil naše rady

dobrý a svedomitý človek p. Zdeněk Buček.
Navždy zostane v srdciach svojich blízkych.
Po ťažkej chorobe nás opustila 21. febru−
ára p. Mária Gabrhelová, tichá, svedomitá a
nenápadná žena.
P. Mária Pastuchová, starostlivá matka a
manželka, odišla do večnosti dňa 12. mar−
ca. Veľmi bude chýbať svojim deťom, rodi−
čom a celej rodine.
Dobré a šľachetné srdce p. Márie Kvasni−
covej sa zastavilo dňa 17. marca, v tichosti a
pokoji bude odpočívať vedľa svojho manžela.
Neuveriteľnú správu sme si vypočuli dňa
10. apríla, kedy sa zatvorila životná kniha vždy
veselého p. Jána Baňára, pracovitého člove−
ka, dobrého otca a manžela. Navždy bude
žiť v spomienkach svojich blízkych.
Po štyroch mesiacoch nasledovala do več−
nosti svojho manžela p. Emília Malá, tichá,
pracovitá a skromná žena.
Milovaná babička a mamička Štěpánka Mi−
chalčíková opustila naše rady dňa 11. júna.
S hlbokým zármutkom sme sa lúčili v dru−
hej polovici júna s p. Štefániou Vláškovou,
pracovitou ženou, dobrou mamičkou a ba−
bičkou. Bude chýbať celej rodine.
Pozemská púť p. Pavla Bečára sa skonči−
la dňa 16. júna. Bol výborným murárom, dob−
rým manželom, otcom a starým otcom. Pri
rodinnom stole zostane jeho miesto navždy
prázdne.
Srdiečko usmiateho a úprimného Ing. Pav−
la Bečára sa zastavilo dňa 19. júna. Ťažko
bolo uveriť tejto správe, nakoľko prekypoval
elánom, tešil sa zo života a mal veľa plánov
do budúcnosti. Celá rodina utrpela veľkú ranu,
ktorú ani čas nezahojí.
(ms)

Čo plánujeme?

Oznámenie o zmene
úradných hodín
Oznamujeme všetkým občanom, že od
1. septembra 2012 bude stavebný úrad v
priestoroch obecného úradu v Drietome
otvorený nasledovne:
pondelok

8,00 hod − 17,00 hod.

štvrtok

8,00 hod. − 15,30 hod.

Stavebnú agendu vybavuje:
Ing. Alena Kostolná, tel.č. 032/6499224.

FOTO Z ARCHÍVU

V mesiaci september zber všetkých nepotrebných vecí – šatstvo, koberce, PVC, nábytok, pneumatiky, gumu a pod.

