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Koledy znejú v celom kraji,
čas spomalil rýchly krok.
Užite si krásne sviatky,
a nech ešte šťastnejší je
NOVÝ ROK,

Vám zo srdca želá starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
a redakčná rada.

Ročník II.

SVETLO
Naši hasiči súťažili

Dňa 1. septembra 2012 sa uskutočnil v obci Iva−
novce II. ročník súťaže hasičských družstiev v požiar−
nom útoku o Putovný pohár združenia. Ide o medzi−
národné podujatie v rámci projektu “Cezhraničná akč−
ná sieť obecných hasičských zborov pod Kykulou”.
Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev v kategórii muži a 4
družstvá v kategórii ženy. Naši hasiči sa umiestnili na
4. mieste.
(ms)

S príchodom jesene a následne
zimy sa pomaly, ale isto skracuje den−
né svetlo a predlžuje tma. Na mnoho
ľudí to pôsobí deprimujúco a preto
nemajú radi tento sprievodný jav ani
jesene ani zimy. Často to cítime nie−
len z ľudí okolo nás, ale i my sami sa
pristihneme, že máme zlú náladu ale−
bo zvláštny pochmúrny pocit. Aj ko−
niec cirkevného roka nás upozorňo−
val na to, že všetko sa raz musí skon−
čiť a preto máme byť pripravení a v
očakávaní na druhý príchod Pána Je−
žiša Krista. O tom dni a hodine ale
nikto z nás na zemi nevie, iba náš
Otec, ktorý je v nebesiach. My však
chceme osláviť a opäť raz ďakovať
nášmu Stvoriteľovi za tú neskonalú
lásku, ktorú prejavil k nám hriešnym
ľuďom, keď poslal na svet svojho jed−
norodeného Božieho Syna. S naro−
deným Ježišom prichádza aj do tých−
to tmavých dní nové svetlo nádeje. Kto

nanovo prijíma toto svetlo radostnej
zvesti do svojho života, dokáže roz−
žiariť aj tú najtmavšiu temnotu. Pán
Ježiš povedal: „Ja som svetlo sveta.
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v
tme, ale bude mať svetlo života.“ Via−
noce sú plné svetla. Všetko, čo sa dá
osvecujme a vysvecujeme. Nielen z
vonku ale i z vnútra. No nezabúdaj−
me prijať aj to najpodstatnejšie Svet−
lo, ktoré nám chce svietiť počas nášho
celého života. A to nielen v čase Via−
noc, aby aj o nás mohli platiť slová
apoštola Pavla v liste Efezským: „Veď
ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svet−
lom v Pánovi; ako deti svetla žite. Lebo
ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti,
spravodlivosti a pravde.
Požehnané prežitie Vianočných
sviatkov plné radosti, lásky a Božieho
svetla v plnosti pokoja
Vám praje Mgr. Ján Sadloň
evanjelicky a.v. kaplán CZ Trenčín

Krásne Vianoce
Dnes, keď už všetko vonia škoricou a Vianocami,
chceme byť ako deti šťastní a nie sami.
Privrieme oči a vraciame sa tam,
k domovu, k mladosti a k Vianociam.
Plná „telka“ rozprávok a koláčov vôňa,
chuť kapustnice a kapra nám včas pripomína,
že sú tu zasa krásne Vianoce
a dom i stromček sa nám svetlom ligoce.

GRATULUJEME

Atmosféra − rok, čo rok tichom, pokojom dotváraná,
na ktorú ako deti, tešíme sa už od rána.
Za vrch stola otec, ktorý sa vyoblieka,
s prípitkom v ruke, svoj vianočný vinš
i modlitbu odrieka.
Vedľa neho naša mama, ktorej sa oči slzou ligocú
a trasie sa hlas, oblátkou, medom, perníčkom, ja−
bĺčkom ponúka nás.
Deťom a vnúčatám, lesknú sa nedočkavé očká,
toto je idylka vianočná − vzácna rozprávočka.
Darček je symbol, ale niet vzácnejšieho daru,
ako si zachovať lásku a predkov našich vieru.
Lebo čas, aj keď krásny − rýchlo nám beží
a radosť a pokoj sa rozdáva z kostolných veží.
MB
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Už štyri desaťročia v našej obci skoro všetky kultúrne a spoločenské
akcie sprevádza Spevokol dospelých. Známi sú nielen doma, ale i v celom
regióne. Celú svoju činnosť robia na úkor svojho voľného času amatér−
skym spôsobom. I to bol jeden z dôvodov, prečo tento kolektív obec Drieto−
ma navrhla na udelenie ocenenia v oblasti kultúry. Dňa 28. novembra
2012 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedlá−
ček odovzdal pamätný list „Spevokolu dospelých“ , v zastúpení vedúcej
súboru p. Blanky Cibíkovej. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnil aj
starosta obce.
Ku gratulácii sa pripája aj redakčná rada.
OcÚ
Oporný múr dokon−
čený. Obec Drietoma
vybudovala pod ces−
tou na evanjelický cin−
torín oporný múr, aby
sa zabránilo začatému
zosuvu svahu
a
predišlo sa poškode−
niu prístupovej cesty k
pietnemu miestu.
OcÚ
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Príbeh na pokračovanie − 3. časť

JAN MARIA SLÁDKOVIČOVÁ
Etiópia je najstaršou kresťanskou
krajinou, udáva sa, že sa v nej na−
chádza archa zmluvy, ktorú v jasky−
ni stráži mních. I napriek tomu je v
krajine oveľa menej kresťanov ako
moslimov. V minulosti často dochá−
dzalo medzi nimi k bojom, ktoré spre−
vádzalo hromadné vyvražďovanie.
Teraz je život trochu pokojnejší.
Niektorí kresťania tajne vyznávajú
vieru, aby sa nestali terčom zo stra−
ny ortodoxných či moslimov. Moslim−
ský fanatizmus pochádza z Arábie
a Somálie. Stáva sa, že moslimovia
zastavia autobus a snažia sa na svo−
ju vieru získať posádku autobusu. Ak
sa tak nestane, vyvlečú ich von a
rozsekajú na kusy.
O bezpečnosť sa stará miestna
polícia, ktorá nie je bohvieako spo−
ľahlivá. Nie je výnimkou, že v služ−
be zaspia, alebo vykradnú dom, čo
majú strážiť.
Ako keby nemala Etiópia dosť
svojich vlastných problémov, ešte

Veľkým problémom je tiež hygiena.
Sestry ich denne učia hygienickým
návykom.
Suroviny na prípravu potravy sa
privážajú zväčša z USA. Základ tvorí
bulgar – akési „zlomené žito“, vlast−
ne ja to odpad z fariem. Dováža sa
aj ryža a strukoviny, ktoré trochu
spestrujú túto jednotvárnu stravu. Na
konzumáciu ho sestry pripravujú tak,
že bulgar namočia do vody, potom
uvaria so soľou a olejom, vznikne
kaša, ktorá je inak výživná. Sestry
ju konzumujú tiež. Hlavné je, že je
čo jesť.
Naša Marienka nám povedala aj
o vzniku domov pre chudobných a
zomierajúcich. Vtedajší prezident
krajiny Haile Mariam (vychovaný v
Rusku) sa stretol s Matkou Terezou
a dal jej pozemky, na ktorých posta−
vili prízemné budovy pre 300−1 000
ľudí.
Realitou dňa je obraz poskytujúci
pohľad na množstvo mladých ľudí,

Október− Mesiac úcty k starším
Tak ako v prírode prebieha kolobeh začínajúci sa
jarou, končiaci jeseňou, tak je to tiež v živote člove−
ka. Až v jesennom období si viac ako inokedy uve−
domujeme, ako rýchlo nám čas pripisuje mesiace a
roky, aj keď sa nepýta na náš názor. A práve preto v
tomto období prejavujeme úctu a vďaku našim star−
ším spoluobčanom. Vyšší vek je múdrosťou života,
nie ťarchou, srdce je stále mladé a dobré, štedro
rozdáva lásku.
Nechceme, aby sa z duše človeka vytratilo ľudské
„Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, aby sa za−
búdalo na úctu k ľuďom, ktorí sa starali o mladšie
generácie. Preto obec Drietoma pripravila spoločen−
ské posedenie „Stretnutie s dôchodcami“, ktoré je v
našej obci už tradíciou a uskutočnilo sa v nedeľu po−
poludní 14. októbra. Starším spoluobčanom sa pred
slávnostným prípitkom prihovoril starosta obce, pies−
ňami a tancami potešili srdcia hostí folklórny súbor
„Nezábudky“, spevokol pod vedením Blanky Cibíko−
vej a „Mažoretky“ pod vedením Mgr. Ľubice Blažeko−
vej vyčarili úsmev na tvári publika. Počas chutnej ve−
čere a sladkom zákusku hrala DH Drietomanka pod
vedením Jaroslava Múdreho, ml. Malou sladkosťou
bol obdarovaný každý z prítomných.
V nádeji, že o rok sa opäť stretneme na podobnom
podujatí, sa všetci rozišli do svojich domovov.
Našim starším spoluobčanom sme zaželali, aby ich
jeseň života bola prežiarená láskou a vďačnosťou tých
najbližších, plná síl a pevného zdravia.
Anna Hoštáková

Úcta k starším

prijímajú aj utečencov zo Somálska,
ktorí utekajú pred teroristami /Al
Káidy/. Zriadili pre nich 5 utečenec−
kých táborov. O život v nich sa sta−
rajú a podporujú ich rôzne medzi−
národné organizácie. Nie je to len
strava, čím pomáha zahraničie tej−
to krajine, je to aj šatstvo a lieky.
Do krajiny preniká stále viac Eu−
rópanov, najmä z Talianska, pomo−
cou ktorých pribúdajú školy, mosty,
domy, kliniky.
Deti nie sú v tejto zemi v rodine
prvoradé, ako sme zvyknutí na to u
nás v Európe. Tu trpia viac podvýži−
vou ako dospelí. Lekárky i sestry dar−
mo presviedčajú rodičov, že potre−
bujú denne plnohodnotnú stravu, tí
to vôbec neberú vážne. Ak aj cho−
vajú doma sliepky a majú vajíčka,
ktoré by vhodne dopĺňali ich stravu,
nie sú ochotní im ho dať, radšej ho
zjedia sami, lebo pre deti je to škoda.

detí či opustených ľudí bez domova
na ulici. Aj pričinením Misionáriek lá−
sky sa dostanú do domov, kde sa o
nich starajú a poskytujú im nevyhnut−
nú a nezištnú pomoc. Jednou z naj−
rozšírenejších chorôb je TBC, ktorá
je u nich takou bežnou ako u nás
nádcha. Celkom im zničí pľúca . Chorí
vyhľadajú pomoc až keď je neskoro
a nevládzu už ani chodiť, teda po−
môcť im je vlastne nemožné. Do do−
mov pre nich zriadených prichádzajú
iba zomrieť. Azda najsmutnejšie je
dívať sa na umierajúcich s vedomím
bezmocnosti tohto sveta. Ostatné je
už v rukách Božích a Božej prozre−
teľnosti. Bežne tu zomrie denne 6
ľudí. Mesto ich autom zbiera a po−
chováva. Mnohí bezdomovci zomie−
rajú priamo na ulici. Až v súčasnosti
sa rozbieha povinné očkovanie proti
TBC, nakoľko táto choroba je rezis−
tentná na podávané lieky.
(ľb)
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V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomuje−
me, čo znamenajú roky... i jeseň života. Ide najmä o
bohaté životné skúsenosti, múdrosť, ale hlavne mož−
nosť povedať si: „Žil som tak, ako som mohol, a konal
tak, ako som chcel, aby iní konali.“ V tom spočíva
zmysel nášho života.
Ani v našej škôlke nezabúdame na jeseň života
našich starých rodičov. A v októbri, ktorý je Mesiacom
úcty k starším sme zorganizovali posedenie, na kto−
rom deti všetkým prítomným poďakovali krásnym
programom plným básní, piesní a tancov a zo srdca
zablahoželali svojim najbližším a odovzdali krásne
darčeky, ktoré deti pripravili spolu s pani učiteľkami.
Daniela Spačková

www.drietoma.sk
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Vyšší vek neznamená nečinnosť
Organizácia JDS pôsobí v Drietome už tretí rok. Po−
čet členov presiahol stovku.
I tento rok bol bohatý na rôzne aktivity, či to už bola
akcia v rámci MDŽ a Dňa vtákov „Ženy mužom, muži
ženám“. Zapojili sme sa do brigády pri upratovaní obce
v rámci Dňa Zeme i súťaže vo varení gulášu. Aj tento
rok sme sa stretli pri opekaní na ihrisku a dopriali sme si
kúpeľné aj rekreačné pobyty: v Sezimovom Ústí, v Pís−
ku, pobyt pri mori v talianskom Bibione, zájazdy na
termálne kúpaliská Veľký Meder a Malé Bielice. Neo−
bišli sme tradičné husacie hody v motoreste a mikuláš−
sky jarmok do Valašských Klobouku. Seniori si dovolili
i trocha luxusu v kúpeľoch Aphrodite v Rajeckých Tep−
liciach, navštívili Čičmany i Rajeckú Lesnú, kde si pre−
zreli Slovenský Betlehem majstra Pekara.

Na posedeniach sa občerstvíme tým, čo si prinesie−
me a pobavíme sami seba. K veselej nálade prispieva i
harmonikár Ing. Milan Bátovský, ktorý má do dôchodku
ešte veľmi ďaleko, ale nikdy nám neodmietol účasť na
našej akcii.
Na termálnych kúpaliskách zohrejeme naše boľavé
kĺby, na zájazdoch spoznávame nové miesta a lepšie
spoznávame i sami seba.
Zájazdy často organizujeme spolu s JDS Kostolná –
Záriečie.
Aj tento rok toto pekné predvianočné obdobie zakončí−
me spoločným posedením pri vianočnej kapustnici, na kto−
ré sa vždy všetci tešíme.
Mgr. Katarína Foldynová

Novoročný vinš

Slávme Vianoce, každý ako chce...
Vážení čitatelia, Drietomských
zvestí. Prajem Vám, aby ste sviatky
Vianoc prijali ako dar lásky, pokoja,
vzájomnej úcty a viery v hodnoty živo−
ta, aby ste privítali nový rok s náde−
jou, že ho prežijete v zdraví, s patrič−
ným optimizmom a úspechmi v práci i
v rodinnom spolužití.
V posledných týž−
dňoch môžeme na
televíznych obrazov−
kách sledovať rozlič−
né reklamy s vianoč−
nou tematikou. Svo−
je produkty ponúkajú
banky, mobilní operá−
tori, hypermarkety,
nadácie... Niektoré
nápady sú skutočne
dobré, vtipné, veselé,
originálne. Medzi
mnohými som si však
všimol jeden slogan,
ktorý ma prekvapil. Bojím sa, že sa
stokrát opakovaná lož stane pravdou:
„Slávme Vianoce, každý ako chce...“
Neraz sú Vianoce odrazom dvoch sku−
točností. Buď sú obrazom celoročné−
ho spôsobu života, lebo pre mnohých
sú to len dni oddychu, zábavy a rozlič−
ných „úletov“..., netreba chodiť na chvíľu
do školy či práce. A tak je času ešte
viac. Alebo sú ukážkou, ako by sme
chceli prežívať svoj život, keď sviatoč−
né dni pominú, aby vianočné hodnoty
stvárňovali náš život. Potom má ten
slogan logiku. Mnohí tak zmýšľajú a
konajú. Dokážu žiť pre druhých a dať
sa do služieb svojich vlastných detí,
vnukov, susedov, obce, farnosti... Oni
majú osobitné právo sláviť skutočné
Vianoce. Sú pre nich vyvrcholením ce−

loročného úsilia – dávania sa a novým
štartom do ďalšej etapy života. Dni,
ktoré sú pred nami, sú neopakovateľ−
né a patria medzi tie najkrajšie. Cítiť to
nielen vonku na námestiach a v ob−
chodoch. Ich atmosféra sa nedá na−
podobniť inokedy, napr. v období, keď
bude mrznúť alebo padať sneh, či na

chvíľu, keď pominie ťažkosť alebo cho−
roba. Slávia sa vtedy, keď sú. Nedajú
sa presunúť, oddialiť či zľahčiť. Je to
moment, keď si kresťania uvedomujú,
že Boh nežije iba pre seba samého a
svoje nebo. Nerobí si, čo chce. Dáva
sa nám, ľuďom. Spôsobom, ktorý sme
schopní prijať: v podobe Dieťaťa, ktoré
raz prehovorí o Božej dobrote, múd−
rosti a láske, ale aj o zodpovednosti
za našu odpoveď; v podobe Božieho
slova, ktoré zaznieva každý deň v na−
šom kostole; v podobe sviatostí, ktoré
sú znakmi, že „Boh je s nami“. Prajem
Vám, milí čitatelia Drietomských zves−
tí, aby tohtoročné Vianoce boli pre Vás
tým, čím chcete, aby bol Váš život pre
Vás a pre druhých.
Mgr. Milan Krajčo, r. k. farár

STRETNUTIE SENIOROV
Vážení naši učitelia, ktorí nás zodpovedne učili, s prísnosťou a najmä s lás−
kou dlhé roky vychovávali, pani kuchárky, ktoré nám výborne varili a pani upra−
tovačky, ktoré vždy čistučko poupratovali, boli pozvaní 25. októbra do školy pri
príležitosti 35. výročia vyučovania v novej budove. V priestoroch jedálne ich
čakalo malé pohostenie spestrené vystúpením talentovaných žiakov školy.
Prišli známe tváre ako: p .učiteľky:. A. Kostelná, A. Spačková, E. Blažejová,
M. Horňáková, D. Pohoriljaková, G. Juricová, A. Cholvádová, K. Foldynová, D.
Križanová, p. učitelia: M. Škulec, A. Šugra, D. Medvecký, pani kuchárky: A.
Chlapíková, M. Miklášová p. upratovačky: A. Žilová, V. Siková, A. Gurišová.
Zo srdca im ešte aspoň takouto formou za všetko ďakujeme a prajeme im
veľa zdravia.
(am)

Vinšujem Vám Nový rok,
aby ste mali šťastný krok.
Doma lásky, svornosti,
zdravia a penez hojnosti.
Nech sa Vám celý rok darí,
nech Vás šťastie neobchodí.
By ste veľa lásky mali,
priehrštím ju rozdávali.
Milosť Božia nech je s Vami.
Nech Vás po celý čas roka
ochraňuje vždy dobrota Božia.
VS
4.
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Z kalendára FS Nezábudky
Aj tento rok bol v súbore pestrý.
Zatiaľ čo vedúca súboru Mária Stop−
ková sa „trápi“ s tancami, druhá ve−
dúca Monika Spačková „oddychuje“
na materskej dovolenke so synom.
Deti v DFS sa zdokonaľujú v tech−
nike a pripravujú sa na nový tanec.
Mládežníci v MFS nacvičili fašiango−
vý program a už pracujú na ďalšom.
Speváčky aj s muzikou boli čepčiť
nevesty na svadbách.

Drietoma. Vystupovali sme na námestí
Parc de Bercy, mali prehliadku Eiffe−
lovej veže, Champs− Elysées, Víťaz−
ného oblúka. Plavili sme sa výletnou
loďou po Seine a previezli sme sa
parížskym metrom. Deti si užili krásny
deň v Disneylande. A niektorí ešte vi−
deli Notre Dame a Múzeum Louvre.
Záver roka už tradične bude patriť
vianočným koncertom. Už 16.12. ces−
tujeme do Maduníc a 25.12. oslávime

Na skusoch v Mikulove
Organizátori obecných majstrovstiev vo varení gulášu
v Drietome prijali pozvanie na obhliadku Pálavského Gu−
lášfestu, ktorý sa konal 20. októbra 2012 v hoteli Zámo−
ček v Mikulove. V súťaži vo varení gulášu sa zúčastnili
družstvá zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Rakúska. Varili
sa rôzne druhy gulášov: hovädzí, bravčoví, kozací, jelení,
danielí, srnčí, diviačí, prezidentský, mexický, vegetarián−
sky. Pre víťazov boli pripravené rôzne ceny.
OcÚ

Už po 5. krát súťažili naši občania o najkrajšiu záhrad−
ku, predzáhradku a balkón. Súťaž sa hodnotila podľa pred−
ložených fotografií. Medzi najkrajšie komisia zaradila zá−
hradku p. Márie Stopkovej, Pavla Kuklu (na foto) a Anny
Zverbíkovej. Srdečne gratulujeme a sme radi, ako sa naši
občania veľmi pekne starajú o svoje okolie.
(ms)

S ľudovou piesňou a tancami sme
zavítali do Dolnej Súče, Starého Hro−
zenkova, Malaciek, Bošáce, Trenčína,
Trenčianskych Stankoviec. Samozrej−
me, potešili sme aj domácich na kul−
túrnych podujatiach. Nezabudnuteľ−
ným zážitkom zostane zájazd do Fran−
cúzska, na ktorý nám prispela aj Obec

Božie narodenie koledami v rímsko−
katolíckom kostole v Drietome.
Čo plánujeme v budúcom roku?
Nové choreografie a vystúpenia, kto−
ré sú odmenou za našu námahu.
Tešíme sa na spokojných divákov, ale
najmä na spoločné chvíle pri speve a
tanci.
Vedúce súboru

K Pamiatke zosnulých
V čase, keď sa dni krátia a príroda sa ukladá k spánku, pripome−
nuli sme si 2. novembra sviatok Pamiatka zosnulých.
Tíško padalo lístie zo stromov, ticho a pokoj vládol na miestach,
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kde sme sa naposledy rozlúčili s našimi drahými zosnulými, aby sme
sa v čase sviatku s nimi opäť stretli a poklonili sa ich pamiatke.
Spomínali sme s láskou na tých, ktorí nám boli počas života najbližší,
na rodičov, starých rodičov.
Mnohí spomínali na milovaných životných partnerov, niektorým
neľútostná smrť vzala dieťa, iným súrodencov, s ktorými vyrastali v
rodinnom kruhu.
S rovnakou láskou sme pri plamienkoch sviečok zaspomínali na
priateľov, ostatných príbuzných, na všetkých, ktorí nám boli počas
života blízki. Prežívali a pociťovali sme bolesť ako vtedy, keď nás
svojou smrťou upozornili, aký krátky ja náš pozemský život, aby sme
sa zamýšľali nad svojim životom, ako žijeme, akí sme ľudia. Mali by
sme si uvedomiť, že do večnosti neprichádzame po smrti, pretože k
nej kráčame a denne sa pre ňu rozhodujeme. Nad smrťou len ten
zvíťazí, kto prežije svoj život v láske a pre svojich najbližších.
Teraz sú tiché naše cintoríny, no keď jar prinesie slnko a spev
vtákov, stanú sa tieto miesta najkrajšou záhradou našich spomie−
nok.
Anna Hoštáková
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Nový územný plán obce Drietoma schválený

Rekonštrukcia autobusového nástupišťa a čakárne
s mobiliárom “Drietoma Bečár”. Rekonštrukciu vyko−
návala firma Strabag, ktorá vyhrala súťaž vo verejnom
obstarávaní. Veríme, že tieto priestory esteticky zapad−
nú do centra obce a budú slúžiť našim občanom.
OcÚ

OZNAMY
! Obec Drietoma ako príslušný správca dane ozna−
muje občanom, že od 1.1.2013 daň za psa nie je splat−
ná bez vyrubenia do 31. januára 2013. Daň za psa bude
vyrubená spoločným rozhodnutím spolu s daňou z ne−
hnuteľností v zmysle novely zákona č. 582/2004 Z.z. s
účinnosťou od 1. decembra 2012.
! Obec Drietoma ako príslušný správca dane ozna−
muje občanom, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo od−
pustenie poplatku za komunálny odpad na nasledujúce
zdaňovacie obdobie t.j. na rok 2013, z dôvodov uvede−
ných v § 82 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. , aby tak
urobili do 31. januára 2013. Poplatok bude vyrubený kaž−
dému občanovi s trvalým pobytom v obci Drietoma a až
na základe žiadosti a dokladov, ktoré správca dane usta−
novil vo VZN č. 4/2012 čl. 16 ods.1 a 2, preukazujúcich
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku, obec po−
platok nevyrubí resp. už zaplatený poplatok vráti.

Verejné obstarávanie, vybudovanie
celoobecnej kanalizácie
Obec Drietoma ako verejný obstarávateľ na stav−
bu „Vybudovanie celoobecnej kanalizácie“ v rámci už−
šej súťaže č. 00043 MUP uverejnenej vo Vestníku ve−
rejného obstarávanie č. 2/2011 stanovila lehotu na
otváranie ponúk na deň 14. september 2012 o 11.00
hod. v obecnom úrade. Verejnému obstarávateľovi
bolo doručených 5 súťažných ponúk. Komisia zriade−
ná na otváranie obálok konštatovala, že všetky boli
doručené neporušené. Následne komisia začala
podrobne skúmať a vyhodnocovať predložené ponu−
ky, či sú v súlade so súťažnými podmienkami. Dve
ponuky, ktoré tieto kritériá nespĺňali, boli zo súťaže
vyradené. Vzhľadom na skutočnosť, že jedna ponuka
bola doručená s mimoriadne nízkou cenou, komisia
vykonala porovnanie tejto ponuky s rozpočtom, ktorý
zostavil projektant v čase oznámenia o vyhlásení ve−
rejného obstarávania. Komisia, zriadená verejným ob−
starávateľom, listom zo dňa 3.12.2012 vyzvala pred−
kladateľa mimoriadne nízkej ponuky predložiť vysvet−
lenie k vybraným rozpočtovým položkám, u ktorých
bola uvedená mimoriadne nízka cena. Po doručení
vysvetlenia bude komisia pokračovať vo svojej práci.
J. Kluka, starosta obce
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Posledný smerný územný plán
obce Drietoma bol vypracovaný Kraj−
ským projektovým ústavom pre byto−
vú a občiansku výstavbu Bratislava v
r. 1965.
Koncept riešenia územného plánu
zóny obce Drietoma vypracoval Sta−
voprojekt Trnava v r. 1989. Obidva
dokumenty boli aktuálne v danej dobe,
neboli aktualizované, a preto sa obec
v r. 2006 rozhodla vypracovať nový
územný plán. Hlavné dôvody, ktoré
ju k tomu viedli, boli najmä:
− nové podmienky spoločensko−
ekonomického a politického vývoja
Slovenska, ktoré sa premietajú do
oblasti plánovania územného a urba−
nistického rozvoja Slovenskej repub−
liky v jednotlivých regionálnych sídel−
ných systémoch,
− zosúladenie rozvoja obce so zá−
väznými podmienkami rozvoja regió−
nu Trenčianskeho samosprávneho
kraja podľa schváleného územného
plánu VÚC Trenčianskeho kraja a
Zmien a doplnkov územného plánu
vyššieho územného celku Trenčian−
skeho kraja,
− potreba schváleného aktuálneho
územnoplánovacieho − priestorového
usporiadania na území obce,
− vytvorenie platnej a záväznej kon−
cepcie platformy pre umožnenie vyu−

žívania hospodárskej pomoci Európ−
skej únie, najmä pri realizácii rozvojo−
vých programov,
− cieľom územného plánu našej
obce je docieliť vyváženú životaschop−
nú štruktúru zabezpečujúcu harmonic−
ký rozvoj obce a jej obyvateľov, ochra−
ny a skvalitnenie životného prostre−
dia a v rámci regionálnych vzťahov
využiť optimálny potenciál riešeného
územia.
Zadanie pre územný plán obce
Drietoma bolo vypracované v augus−
te 2008.
Koncept riešenia územnoplánova−
cej dokumentácie bol spracovaný na
základe spracovaného Zadania vo va−
riantoch. Návrh riešenia územnopláno−
vacej dokumentácie bol spracovaný na
základe súborného stanoviska ku Kon−
ceptu územného plánu obce Drietoma
v súlade so schváleným Zadaním.
Územný plán obce Drietoma bol
spracovaný na základe súborného
stanoviska k návrhu riešenia ÚPN−O
obce Drietoma a následne schválený
uznesením obecného zastupiteľstva č.
55/2012 zo 17. októbra 2012.
Textová a grafická časť územného
plánu obce Drietoma je zverejnená na
internetovej stránke obce a uložená v
obecnom úrade.
J. Kluka, starosta obce

40 rokov od povodne
V jedno veľmi sychravé ráno v roku
1972 sme sa zobudili do veľmi neprí−
jemného a upršaného dňa. Stále veľmi
husto pršalo a hladina rieky Drietomica
sa veľmi rýchlo zdvíhala. Asi o pol de−
viatej sa vo chvíli voda začala vylievať z
koryta rieky po ceste a aj po okolitých
záhradách. Nakoľko sa náš dom na−
chádzal veľmi blízko rieky, vo chvíli ho
začala zaplavovať voda. Nastala veľká
panika. Všetci sme zachra−
ňovali, čo sa ešte dalo.
Podarilo sa nám za−
chrániť len pár vecí, ktoré
sme vyniesli susedom,
ktorí bývali na briežku, kde
voda nedosiahla. Moja
babka najskôr ratovala
svoju dcéru, ktorá mala
len 3 mesiace. Našťastie
sme mali veľmi dobrých
susedov, rodinu Šebíkov−
cov, ktorí sa o ňu posta−
rali, dokedy bolo treba. O
pár minút bol náš dom celý zaplavený
a my sme sa len so smútkom a slzami
v očiach pozerali, ako nám voda od−
náša náš majetok do neznáma. Bol to
veľmi zdrvujúci a smutný pohľad, ako
sa všetko stráca pod vodou. Po chvíli
celá naša rodina zostala bez domova
a bez prostriedkov. Keď prestalo pršať
a voda pomaly opadla, vrátili sme sa
pozrieť do nášho domu. Bol to hrozný
pohľad. Steny boli rozbúrané, všetko
bolo zanesené blatom a dom bol neo−

bývateľný, nakoniec ho MNV dalo zbú−
rať. Našťastie nás prvé dni po povodni
prichýlili susedia a ľudia z celej dediny
nám veľmi pomáhali, pretože bez ich
pomoci by sme nemohli ďalej existo−
vať. Potom prišli ľudia z okresu Komár−
no, ktorí nám pomohli postaviť nový
dom. Boli to ľudia, ktorí s nami veľmi
súcitili, pretože aj oni prežili podobné
nešťastie a hrôzu v roku 1965. Vtedy

im zase ľudia z okresu Trenčín pomá−
hali v ich nešťastí a stavali im nové
domy. Naša rodina tak našla nový do−
mov na Komárňanskej ulici, ale spo−
mienky na túto smutnú udalosť bolia
dodnes. Pevne dúfame, že našu dedi−
nu už nikdy nepostihne taká živelná
pohroma a ľudia nebudú musieť zažiť
takú hrôzu.
Podľa rozprávania svojej starej
mamy Eleny Strakovej zapísala
vnučka
Katka Gurišová
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100.výročie školy v Žrnovom
si teraz pripomenieme zaujímavý−
mi citátmi z kroniky Štátnej ľudovej
školy v Drietome na Kopaniciach, ne−
skôr Štátna ľudová škola v Drietome
Žrnovom, ktorú písali učitelia spomí−
nanej školy.
„Konečne r. 1912 už bola štátna
budova, ktorá bola pre školu vysta−
vená. Iste vedeli, že škola je druhá
matka dieťaťa a vedeli i to, že vo škole
sa dieťa nenaučí nič zlého len všec−
ko, čo je k jeho dobru a blahu, i to
vedeli, že škola dieťa odnaučí od
všeckého zlého.“
Ešte pred postavením školy bol
1.učiteľom Ferdinand Dúbravský. Vy−
učoval v rodinnom dome. Keď chcel,
aby sa deti učili, najprv obchádzal
domy a zapisoval odrastené deti. Do
školy spolu chodili deti nie rovnakého
veku, ba aj dospelí. Chlapci sedeli na
jednej strane a dievčatá na druhej.
Najviac sa chodilo do školy po
Všetkých svätých, keď nebolo viacej
poľnej práce. Akonáhle zmizol sneh a
lúky sa zazelenali, deti prestávali cho−
diť do školy, lebo im nastávali iné poľ−
né práce a pasenie dobytka. Ešte
predtým ako F. Dúbravský zriadil
školu, zámožnejší gazdovia posielali
svoje deti do školy do Drietomy, lebo
nechceli nechať svoje deti , aby neve−
deli čítať a písať.
ZOZNAM UČITEĽOV V ŽRNO−
VOM: Vilma Pronayová, Anna Sza−
bová, Aloiz Brandel (1. slovenský uči−
teľ), Mária Hálová−Schálková, Margi−

ta Hauserová, Hedviga Štvrtecká, Fra−
ňo Kořínek, Anna Holubová, Gabriel
Rehuš, Mária Konfalová, Július Miloš
Borán, Albína Pecková, Hedviga Vá−
ňová, Blažena Bartošová, Jozef Bača,
Jozefína Nemlahová, Oľga Grňová,
Františka Hesková, Juraj Benetin,
Gabriela Farbiaková, Jozef Holúbek,
Helena Nezbedová, Peter Trnka,
Anna Kašová, Štefan Múdry−Šebík,
Priska Holotová, Miroslav Škulec.
A aká bola zima v r. 1940 na Žrno−
vom?
„Toho roku bola hrozne tuhá zima.
Sneh napadol už 16. októbra. No o
týždeň sa stratil a zas napadol nový.
Až koncom novembra a v decembri
boli tuhé mrazy. No snehu bolo do
Vianoc 20 cm. Zato hneď po novom
roku napadlo 70 cm sňahu. Teplomer
klesol na −35 stupňov. Sňahu dopa−
dlo na 2 metre a v jamách bolo 3 metre
snehu. Trieda bola vždy vykúrená, ale
veru pri oknách bolo i −4°C. Sedávali
sme v škole okolo peci. Písať sa ab−
solútne nedalo. 1 týždeň sedeli chlapci
bližšie pri peci a inokedy zas dievčen−
ce. Až som sa divila, že tie deti v tej
hroznej zime chodia do školy.“
Škola v Žrnovom bola zrušená ako
vzdelávacie zariadenie v škol.r. 1970/
1971, ale zostala v rezorte školstva ako
miesto pre organizovanie výletov, let−
ných táborov a turistiky až do prevza−
tia do vlastníctva obce, ktorá budovu
odpredala do súkromného vlastníctva.
Spracované podľa kroniky.
(ľb)

Ani kataster našej obce neobchádzajú čierne sklád−
ky odpadov. Každoročne v rámci finančných možností
obec niekoľko z nich zlikviduje. No i napriek tomu via−
cerí neporiadni jednotlivci skládky opätovne obnovujú a
zaťažujú obecný rozpočet. Pohľad na likvidáciu čiernej
skládky Trnovec.
(ms)

Šarkaniáda
Posledný septembrový týždeň patril púšťaniu šarkanov. Obec Drietoma v
spolupráci so ZŠ s MŠ v Drietome, zorganizovala súťažno−zábavné popolud−
nie, ktoré sa konalo na miestnom futbalovom ihrisku. S pestrofarebnými šar−
kanmi sa do súťaže zapojili deti z materskej školy aj žiaci zo základnej školy.
Počasie všetkým prialo, pofukoval aj vetrík, takže to stačilo, aby lietajúci
draci vzlietli a hýrili farbami na jesennej oblohe. Pôvodne sa malo súťažiť aj o
najkrajšieho ručne vyrobeného šarkana, no keďže žiadny nebol, tak bola táto
disciplína zrušená.
Súťažilo sa v disciplíne o najvyšší let. Deťom sa súťaž veľmi páčila. Niektorí
povzbudzovaní aj rodičmi za šarkanmi lietali dovtedy, kým šarkany neklesli k
zemi. Vydarené popoludnie bolo ukončené odovzdaním vecných cien a sladkostí,
ktoré venovala obec Drietoma. Už teraz sa tešia na Šarkaniádu o rok.
(ms)
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Vandalizmus v obci pokračuje. Najnovšie sa ne−
spratníci zamerali na budovu Základnej školy s ma−
terskou školou a na bývalú materskú škôlku v miest−
nom parku.
(ms)

UPOZORNENIE
So začínajúcou zimou prichádzajú aj prvé
mrazy. Či už zo zábudlivosti alebo z nedo−
statku času sa v obci každoročne stáva, že
si niekto riadne neprikryje vodovodnú šach−
tu alebo prípojku – čím mráz poškodí potru−
bie aj vodomer a následne nastane problém
a zbytočné výdavky nielen obci, ale aj obča−
novi.
Z tohto dôvodu vás upozorňujeme a záro−
veň vás prosíme, aby ste si skontrolovali za−
krytie vodovodných šácht, taktiež utesnenie
pivničných okien a ostatných priestorov, cez
ktoré máte vybudovaný prívod vodovodu do
obytných priestorov.
Ďakujeme za porozumenie.
(ms)
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Ako sa darilo nášmu cyklistovi Jankovi Gallikovi
OFK Drietoma
Predohrávaným zápasom 15−teho
kola mužov sa skončila futbalová je−
seň pre všetky naše družstvá.
Družstvo žiakov, ktoré po úspešnom
vlaňajšom tabuľkovom umiestnení za−
čalo hrať vo vyššej súťaži – I. trieda,
je po jesennej časti na peknom 6. mieste tabuľky s
počtom 26 bodov pri 13 odohraných zápasoch. Sme
veľmi radi, že i v náročnejšej súťaži sa im darí dosa−
hovať výsledky, ktorými pod vedením trénera Ing. Jána
Vaska robia česť drietomskému futbalu. V družstve
žiakov sme privítali novú posilu – asistenta trénera
Gabriela Kotrhu, ktorého práca s našimi najmladšími
hráčmi sa stáva veľkým prínosom pre náš žiacky fut−
balový tím.
Dorastenci skončili po jesennej časti v tabuľke 5.
ligy Sever na 12. mieste. V 15 odohraných zápasoch
získali 16 bodov. Družstvo dorastencov si drží svoju
výkonnostnú úroveň už dlhšiu dobu. Dúfame, že v
jarnej časti naberú správne sily a motiváciu a pokúsia
sa vyšvihnúť do prvej polovice tabuľky.
Muži sú po jesennej časti v tabuľke II. triedy sever
na peknom 3. mieste s počtom 32 bodov pri 15 odo−
hraných zápasoch. Rovnaký počet bodov má aj dru−
hý tím tabuľky, Trenčianska Teplá, a oba tímy stráca−
jú len dva body na prvé Zamarovce. Po minuloroč−
ných, nie celkom presvedčivých výkonoch našich
mužov, je terajšie umiestnenie pre nás všetkých prí−
jemným prekvapením. Muži vo svojich zápasoch po−
dávali vyrovnané výkony a ich umiestnenie v tabuľke
je zadosťučinením za ich snahu a bojovnosť. Naviac
tesné bodové rozdiely na prvých miestach sľubujú
zaujímavú a napínavú jarnú časť. V jarnej časti futba−
lových líg, ktoré hrajú naše družstvá, sa budeme snažiť
prinášať aj naďalej pekné futbalové zážitky.
Počas leta sme sa snažili vylepšiť prostredie na
futbalovom štadióne vybudovaním nových lavičiek pre
hráčov a hostí. Výrazne a nezištne nám pri tomto po−
mohli p. Jaroslav Machálek a p. Pavol Blažek, ktorým
sa aj touto cestou chceme poďakovať. Vo vylepšova−
ní podmienok na našom futbalovom štadióne chceme
naďalej pokračovať.
Na záver chceme poďakovať Vám, našim fanúši−
kom za podporu a obci Drietoma a sponzorom za fi−
nančné zázemie.
Ing. Vladimír Kolačanský

Vianočná nostalgia
Nastal čas čarovný,
plný bielučkých chumáčov.
Babičky, mamičky napiekli
voňavých koláčov.
Nám starším slzičky radosti
tlačia sa do očí.
Už sú tu Vianoce...
Tešme sa z rodiny i
rozžiarených detských očí.

Vďaka úspechom bratov Saganov−
cov či Velitsovcov a proklamovaniu
zdravého životného štýlu je cyklistika
na Slovensku na vzostupe. Medzi Jan−
kove najväčšie úspechy by sme mohli
zaradiť účasť na minuloročných maj−
strovstvách Európy v horskej cyklisti−
ke, na podujatiach Svetového pohára
a reprezentačných výjazdoch v cest−
nej cyklistike v juniorskej kategórii.
Aktuálne získal titul majstra Sloven−
ska v časovke do vrchu, ktorý sa mu
podarilo po minuloročnom fantastic−
kom víťazstve aj
tento rok obhájiť.
Popri tom vďaka
podpore sponzo−
rov a rodičov mo−
hol tento rok ab−
solvovať okolo 35
pretekov, pričom
18−krát vyhral
svoju kategóriu,
12−krát vyhral pre−
tek celkovo a 29−
krát stál medzi tro−
mi najlepšími. A
ako tvrdí, najdôležitejšie je, že ho ten−
to šport baví , pomáha nabrať nové
sily a oddýchnuť si od povinností.
Počas sezóny, ktorá trvá od marca
do októbra, nabicykluje od 12 do 15
tisíc kilometrov. Na jar bývajú trénin−
gy pomalšie, dlhšie, zamerané na zvý−
šenie vytrvalosti. Postupne sa pridá−
va výbušnosť, zvyšuje intenzita, jazdí
sa po kopcoch. Pretože absolvuje veľa
pretekov, cez sezónu trénuje menej
ako na jar. Dôležité je aj správne ur−
čenie vrcholov sezóny a kvalitná prí−
prava na ne. Do tréningu treba tiež
zahrnúť kvalitnú regeneráciu, aby ne−
dochádzalo k pretrénovaniu. Priemer−
ne najazdí týždenne okolo 400 km,

pričom v sobotu a nedeľu absolvuje
preteky. Tréningy sa prispôsobujú pre−
tekom, na ktorých chce uspieť. Napr.
pred majstrovstvami SR v časovke do
vrchu (pretek trvajúci cca 30 minút)
vždy zaradí v tréningu náročné kop−
ce, pričom ale samotný tréning má
kratšie trvanie ako v príprave na 150
km pretek, ktorý trvá štyri hodiny. Jeho
priemerný tréning trvá okolo troch
hodín. Veľmi rád trénuje v našom okolí.
Považie a susedná Južná Morava
poskytujú skvelé podmienky pre cyk−

listiku. Má tu množstvo obľúbených
trás, napr. Starý Hrozenkov− Uherský
Brod− Luhačovice− Horné Srnie− Tren−
čín či popri Váhu cez obce ako je
Beckov do Piešťan a cez Vrbové,
Myjavu a späť. Mimo sezóny sa snaží
popri škole a brigáde aspoň behávať,
plávať či chodiť na turistiku. Samozrej−
me sa snaží rozumne stravovať, ale
na druhej strane niekedy zje veľké
množstvo jedla, pretože si to telo pýta
a pri jazde energiu ľahko spotrebuje.
Tento rok bol na pretekoch po ce−
lom Slovensku a po úspešných štátni−
ciach si doprial „cyklodovolenku“ s ka−
marátmi v Dolomitoch v Taliansku (na
fotke) a v Alpách vo Švajčiarsku. (ľb)

Linecké pečivo
750 g hl.múky, 500g Hery, 375 g
práškového cukru, 1 celé vajce, 4 žĺtka
Postup: Vajíčko, žĺtka, práškový
cukor dobre vymiešame. Pridáme
múku a roztopenú Heru. Cesto dô−
kladne vymiesime a uložíme na pol
dňa do chladničky. Vyvaľkáme asi na
hrúbku 3 mm, vykrojíme. Na plech si
pripravíme papier na pečenie, naň
poukladáme vykrojené tvary a dáme
upiecť. Po vychladnutí zlepujeme
2 ks džemom. Koláčiky posypeme práškovým cukrom.
(am)
foto: Rasťo Brunovský

(am)
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ROZHOVOR S...
Píše sa 9. december 1977. Za
asistencie dychovej hudby a pred−
staviteľov okresu Trenčín, Obce
Drietoma sa pred novučičkou a
nezvykle veľkou budovou školy na
území bývalej „zelnice“ stretávajú
žiaci, pedagógovia a zamestnan−
ci školy. Väčšina z nich sa v du−
chu lúči s kaštieľom a ostatnými
priestormi, ktoré dovtedy slúžili na
výchovu a vzdelávanie v obci.
Všetci sú plní očakávania, veď
budova novej školy patrí k najmo−
dernejším v okrese Trenčín i na
Slovensku a je pripravená prijať
600 a podľa potreby aj 800 žia−
kov. Škola má 18 učební, odbor−
né učebne prírodopisu a chémie,
fyziky, výtvarnej výchovy, hudob−
nej výchovy, 2 školské dielne, 2
telocvične, množstvo kabinetov,
samostatné priestory pre školskú
družinu (dnes ŠKD).
Základná škola s materskou
školou Drietoma 453 si v týchto
dňoch pripomína 35. výročie pres−
ťahovania do súčasných priesto−
rov. Na stretnutí s vedením školy
sme sa dozvedeli o 35. výročí školy
viac od riaditeľa školy Mgr. Miro−
slava Kociána (MK) a zástupkyne
riaditeľa školy Mgr. Andrey Polhor−
skej (AP).
* Pred piatimi rokmi bola
oslava 30. výročia školy skrom−
ná a obmedzila sa viac−menej
na vianočný koncert a spraco−
vanie histórie školy na interne−
tovej stránke školy. Čo Vás
viedlo k tomu, aby boli tohto−
ročné oslavy rôznorodejšie a
hlavne rozsiahlejšie?
MK: Situácia spred piatich ro−
kov bola diametrálne odlišná od
tej tohtoročnej. Škola disponuje
stabilizovaným kvalifikovaným ko−
lektívom pedagógov i nepedago−
gických pracovníkov, ustálil sa i
počet žiakov školy, postupne sa
zlepšuje materiálne zabezpečenie
školy, škola pracuje podľa moder−
ného školského vzdelávacieho
programu. Skrátka klíma na škole
umožnila rozvinúť takmer všetky
oblasti činnosti školy – výchovno−
vzdelávaciu, kultúrno−spoločen−
skú, oblasť športu. Projekt 35. vý−
ročia modernej školy v Drietome
sa stal súčasťou plánu činnosti
školy na tento školský rok a pokú−

sili sme sa namotivovať žiakov, pe−
dagogických i nepedagogických
zamestnancov školy, ale i širšiu
verejnosť na účasť v jednotlivých
častiach projektu.
* Mohli by ste konkrétnejšie
predstaviť jednotlivé súčasti
projektu 35. výročia školy?
MK: Ešte v septembri 2012
sme pod patronátom Obce Drie−
toma vyhlásili otvorenú literárnu
súťaž Naša škola v štyroch veko−
vých kategóriách a výtvarnú súťaž
Namaľuj školu v piatich vekových
kategóriách, obidve vrátane kate−
górií bývalých
absolventov
školy. Ich vý−
sledky ešte
nie sú úplne
uzavreté, ale
naznačujú,
že väčšina
účastníkov
obidvoch sú−
ťaží sa viac
sústredila na
školu ako bu−
dovu, resp.
inštitúciu, už
menej sa za−
meriavali na
školu ako
živý organiz−
mus, na vzťa−
hové otázky v rámci školy. Vo vý−
chovno−vzdelávacej oblasti sme sa
v rámci jednotlivých predmetov i
mimoškolskej činnosti o. i. zame−
rali na mapovanie histórie školstva
v Drietome – okrem 35. výročia
novej školy je tu i jedno pozoru−
hodné výročie 100 rokov školy v
Žrnovom.
* Čo pripravila škola v kul−
túrno−spoločenskej oblasti?
MK: Aj v tejto oblasti sme pri−
pravili viacero podujatí. V rámci
mesiaca úcty k starším sme na
pôde školy privítali seniorov školy,
pamätníkov otvorenia novej školy.
Bolo to veľmi milé stretnutie a po−
tešil nás záujem našich seniorov
o dianie v škole.
Hlavným programom bolo ne−
dávno realizované podujatie pre
verejnosť 35 rokov s pesničkou.
Jednotlivé triedy si nacvičili svoje
„živé klipy“ k pesničkám uplynulé−
ho 35− ročného obdobia a ukázali

svoju nápaditosť a životaschop−
nosť. Profesionalitu programu vnie−
sol spoluúčinkujúci mím Vlado
Kulíšek z Trenčína.
Bodkou za celým projektom
bude už tradičný Vianočný koncert
a aktívna účasť školy na Obecných
vianočných trhoch v Drietome.
* Pôsobenie školy v oblasti
telesnej výchovy a športu má
dlhodobo dobré výsledky. Ako
sa prejavilo 35. výročie novej
školy v oblasti športu?
AP: Šport a drietomská škola
– to sú dvaja súputnici, ktorí už

spolu vyšliapali množstvo úspe−
chov, ale i sklamaní a nešťastných
prehier, ako to v športe vždy býva.
Naším už tradičným športovým sú−
perom sú žiaci našej partnerskej
školy v Starom Hrozenkove. Pri−
pravili sme akýsi vyzývací pohár,
do ktorého sa zarátavali výsledky
vo vybíjanej, futbale a florbale.
Tentoraz výzvu zvládli lepšie naši
mladí športovci a pohár získali oni.
Žiaci prvého stupňa súťažili v
behu. Pôvodne plánovaná strelec−
ká súťaž Drietomský terč sa z roz−
hodnutia hlavných organizátorov
(CVČ Trenčín) uskutoční až v roku
2013.
* Ako je na tom škola s ma−
teriálno−technickým zázemím?
MK: Aj keď k ideálu zgenerál−
kovanej a zrevitalizovanej školy
máme ešte ďaleko, musíme uznať,
že v daných podmienkach – bez
momentálnej možnosti čerpania
eurofondov − sa realizujú čiastko−

vé opravy a úpravy smerujúce ku
skvalitneniu materiálno−technickej
základne školy. Najnovšie pribud−
la nová učebňa so spálňou v MŠ
– čím sa podarilo vytvoriť vhodné
podmienky pre kvalitnú činnosť
všetkých troch tried MŠ a zarea−
govať na zvýšený záujem o služ−
by MŠ.
AP: Spolufinancovaním Obce
Drietoma, Združenia rodičov školy
a samotnej školy bol na prelome
rokov 2011/2012 zakúpený nový
školský nábytok – moderné lavice
a stoličky do väčšiny tried. Ešte
je potrebné za−
kúpiť nové lavice
a stoličky do troch
tried.
* Ako sme
uviedli v minu−
lom čísle Drie−
tomských zvestí
je rok 2012 Slo−
venskou geolo−
gickou spoloč−
nosťou vyhláse−
ný za Geologic−
ký rok Jána Pet−
tku. Jeho meno
sa spomína aj v
súvislosti s va−
šou školou.
MK: Nedávno
sme si pripome−
nuli 200. výročie narodenie drie−
tomského rodáka profesora Jána
Pettku. V zmysle uznesenia Obec−
ného zastupiteľstva v Drietome
bude na budove školy umiestne−
ná pamätná tabuľa profesora Pet−
tku (pôvodne umiestnená na kaš−
tieli). Téma života a diela profeso−
ra Pettku bola jednou z prierezo−
vých tém, ktorej sa venovali žiaci
školy v prípravnom období na hlav−
né oslavy 35. výročia novej školy.
Škole chýba ucelenejšia zbierka
minerálov, ktorá by dokumentova−
la odkaz tejto význačnej osobnos−
ti vedy na Slovensku. Budeme hľa−
dať partnerov na jej vybudovanie
a vhodnú prezentáciu a budeme
sa uchádzať o čestné pomenova−
nie školy na ZŠ s MŠ profesora
Jána Pettku Drietoma.
* Ďakujeme za rozhovor a
želáme veľa úspechov vo všet−
kých oblastiach činnosti školy.
(ľb)
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Riaditeľ Základnej školy s materskou školou,
Drietoma 453 na základe výsledkov výberového
konania vymenoval s účinnosťou od 15. novemb−
ra 2012 do funkcie zástupkyne riaditeľa pre ma−
terskú školu pani Danielu Spačkovú, dlhoročnú
učiteľku MŠ.
Novej pani zástupkyni želáme veľa tvorivých
úspechov a veľa zdravia. Materskej škole – jej žia−
kom, pedagógom, zamestnancom i rodičom želá−
me len samé šťastné dni s množstvom nápadov a
zážitkov.
(ľb)

NAŠA ŠKOLA
Naša škola už 35−ty rok svojho života prežíva a na
dobré veci si určite rada zaspomína. Spomína, ako ju s
radosťou ľudia stavali a pri je dokončení veľkú slávnosť
strojili.
Tešili sa z nej veľkí i tí malí, že sa budú učiť čítať,
písať, počítať a mravy. Uč sa, aby si bol vzdelaný a
nemusel byť v živote sklamaný.

Matematiku, slovenčinu, tie sa každý deň učíme, do
života nám ich treba, inak neuspejeme. Geografia, bio−
lógia, to sú vedy náučné, do života tiež veľmi potrebné.
V dejepise sa veľa vecí naučíme, s Karolom IV. a
inými kráľmi sa skamošíme. Na telocviku a výtvarke sa
zabavíme a mozgové bunky na fyzike a chémii potrápi−
me.
Tomáš Baďura,8.A

Škola mojich starých rodičov
Môj dedko chodil do školy po 4. ročník do
školy na Mýte a potom do kaštieľa. V 1. Trie−
de sa chodilo do školy ráno aj poobede. Uči−
lo sa aj v sobotu. Všetky pomôcky dostávali
v škole. V 1. triede sa písalo perami, do kto−
rých sa nalieval atrament. Prezuvky si nemu−
seli nosiť, pretože sa dlážky natierali vypále−
ným olejom. Bolo to čierne a keď tam niekto
spadol, nedalo sa to oprať. Cez prestávky sa
chodili hrať von. WC bolo vonku za budovou.
Bolo nesplachovacie. V zime sa kúrilo v kach−
liach na drevo a na uhlie, v ktorých museli
udržiavať teplo, aby im nebolo zima. Ráno sa
pred vyučovaním spievala Pieseň práce.
Zdravilo sa Česť práci! Hrávali rôzne hry,
najmä na ihrisku. Bolo aj volejbalové ihrisko
a bývali aj súťaže medzi triedami. V zime sa
na potoku hral hokej. Keď robili neplechu,

písali trest aj 500krát. Najväčší nezbedníci
dostávali palicou buď po zadku natiahnutí cez
lavicu alebo na konce prstov. A nikto z rodi−
čov sa nechodil sťažovať. V 1. alebo v 2. trie−
de sa robil sľub iskričiek a označení boli od−
znakom iskričky. V 3. triede sa skladal pio−
niersky sľub a dostávali sa pionierske rov−
nošaty a červené šatky. Po skončení školy
sa robili zväzácke sľuby a nosili sa modré
košele. Výchova bola ateistická. Na desiatu
sa predávali obložené žemle a rožky a bola
už aj kuchyňa s jedálňou. Každé 4 roky sa
nacvičovala spartakiáda. Mali veľa dobrých
a prísnych učiteľov, ktorí vyučili mnoho veľmi
úspešných ľudí, za čo im patrí veľké poďako−
vanie.
Spracovala Martinka Spačková z 5.A
podľa rozprávania svojho starého otca

Školstvo v Drietome
Obec Drietoma i jej školstvo má dlhodobú
históriu. Prvé záznamy o školách siahajú až
do 16. storočia. Boli tu dve cirkevné školy:
katolícka a evanjelická. Neskôr v 19. storočí
k nim pribudla súkromná škola v Žrnovom.
Katolícka cirkevná škola bola postavená pri
kostole a prešla viacerými úpravami. Evanje−
lická škola stála pri rieke Drietomici, neďale−
ko píly. Bola drevená a po požiari bola posta−
vená nová, murovaná. V r. 1905 vznikla za
podpory katolíckej časti obce pri rieke Drieto−
mici ( na Mýte) nová dvojtriedna škola, ktorá
slúžila svojmu účelu až do r. 1977.
Po 2. svetovej vojne sa vyučovalo v dvoch
pôvodných budovách pri Drietomici a rozšíri−
lo sa o vyučovanie v budove kaštieľa, kde
bolo umiestnených päť učební a tri kabinety
ZŠ, MŠ, ŠJ a kuchyňa. Nakoľko 1. stupeň
mal len dve miestnosti určené na vyučova−
nie, učilo sa v dvojsmennej prevádzke − doo−
beda i poobede. Povinná školská dochádzka
bola osemročná.
Žiaci i učitelia sa zúčastňovali rôznych
brigád, ako boli: zber zemiakov, sena, obilia,

ľanu a pod. Manuálne zručnosti si žiaci rozví−
jali aj na školskom pozemku, ktorý obec škole
pridelila v r. 1958. Ten sa nachádzal v areáli
kaštieľa pri ihrisku. Tu si žiaci postavili včelín
naplnený tromi rojmi včiel. Celoročne sa sta−
rali aj o chov sliepok a zajacov.
V rozpätí rokov 1959 − 1963 postavili rodi−
čia i ostatní občania Drietomy svojpomocne
novú budovu materskej školy. Pri práci po−
máhali aj starší žiaci.
V r. 1972 (29.júla) bola povodeň v Drie−
tome, poškodila dolnú školu (na Mýte) a domy
pri Drietomici. V r. 1973 bol položený základ−
ný kameň 18−triednej školy (rodičia detí sa
zaviazali odpracovať 3 dni zadarmo).
Slávnostné otvorenie školy bolo
9.
decembra, žiaci si zasadli do svojich nových
lavíc 12.decembra 1977.
Medzi významné osobnosti, ktoré poctili
našu školu návštevou, patrí bývalý minister
Milan Ftáčnik aj súčasný premiér Robert Fico.
Súčasný nitriansky diecézny biskup Mons.
Viliam Judák u nás kedysi vyučoval nábo−
ženskú výchovu.
(ľb)

Lampiónový sprievod
Jeseň pôsobí na mnohých z nás smutne až nostal−
gicky. Deti zo ZŠ s MŠ Drietoma však nepodliehajú
pochmúrnym náladám a usilujú sa spestriť si jesenné
dni rôznymi zaujímavými aktivitami ako, napr. vyrezáva−
nie tekvíc, či lampiónový sprievod.
Začiatkom novembra sa v podvečerných hodinách
opäť zišli na školskom dvore deti spolu s rodičmi a pani
učiteľkami. Každé dieťa si nieslo farebný lampiónik. Ak−
cia sa začala vypúšťaním veľkých „Lampiónov šťastia“.
Počasie nám prialo a podarilo sa zopár lampiónov vy−
pustiť. Všetci s nadšením sledovali vznášajúce sa lampi−
óny so želaniami, až kým nezanikli vysoko na oblohe.
Keď sa celkom zotmelo, lampiónový sprievod sa pohol
na cestu po dedine. Svetlá lampiónov vylákali do okien
aj obyvateľov obce. Najväčší zážitok mali deti, ktorým
blikajúce svetielka ukazovali cestu v tmavých uličkách a
vytvárali tak tajuplnú atmosféru.
Celá akcia sa skončila príchodom pred školu a všetci
zúčastnení si sľúbili zopakovať si takéto dobrodružstvo
aj na budúci rok.
Učiteľky MŠ a vychovávateľky ŠKD

Tvorivé dielne pre deti a ich rodičov
Jesenné dni začínajú byť čoraz pochmúrnejšie a smutnejšie. Stromy pomaličky strácajú
pestrofarebný šat a tmavé záhradky, terasy, balkóny, ale aj školské dvory si žiadajú oživenie.
V ZŠ s MŠ v Drietome zorganizovali pani učiteľky pre svoje deti a ich rodičov príjemne
tvorivé a magické popoludnie. Všetci prítomní povolili uzdu fantázie a výsledkom boli úžasné
a nápadité tekvicové strašidielka osvetlené sviečkou, ktoré efektívne vyzdobili vstupnú halu
školy.
Učiteľky MŠ a vychovávateľky ŠKD

