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Oslávili sme 770. výročie
1. písomnej zmienky o obci

Príhovor starostu obce pri príležitosti 770. výročia
1. písomnej zmienky o obci Drietoma
Vážení hostia, vážení páni, vážené dámy!
Kolískou každého človeka je jeho rodný kraj, miesto kde sa narodil, pre−
žil svoje detstvo, kde sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti. Je to miesto,
kde sa s láskou vracia, skúma a hodnotí premeny, ktoré vznikli z tvorivej
práce predchádzajúcich generácií i terajších súčasníkov.
Preto sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie na naše oslavy, aby sme si
spoločne pripomenuli históriu našej obce pri príležitosti 770. výročia 1. pí−
somnej zmienky o Drietome.

História našej obce siaha do prvej polovice 13. storočia a 1.písomná zmienka
je z r. 1244. Pôvodné obyvateľstvo, ktoré sa tu usídlilo, venovalo sa pestova−
niu poľnohospodárskych plodín, chovu hospodárskych zvierat, predaju dreva,
mlynárstvu, páleniu dreveného uhlia a ťažbe lomového kameňa.
Vďaka našim predkom túžiacim po vzdelaní, bola už v r. 1577 daná do
užívania prvá škola v obci, ktorá bola postavená medzi rímskokatolíckym
kostolom a farským úradom. V r. 1868 sa vyučovalo už v dvoch školách a
ďalšie pribudli v r. 1911 v osade Žrnové a v r. 1932 v osade Liešna−Majer.
Existenciu našej obce môžeme analogicky porovnať so životom človeka.
Sú v nej obdobia úspechov, rozkvetu, ale aj pádov, nešťastí či rôznych
sklamaní. V r. 1866 postihol našu obec mor a neskôr aj povodeň. Do života
našich občanov drasticky zasiahla 1. svetová vojna, ktorá zanechala veľa
sirôt a vdov. Ešte nezahojené rany z vojny znova otvorila veľká povodeň v r.
1920, a po rokoch v r. 1972 udrela na obec znova. Ani tieto čierne dni obce
nezlomili našich občanov. Môžeme sa pochváliť, že už v r. 1866 bola zalo−
žená v obci dychová hudba a v r. 1888 dobrovoľný hasičský zbor.

Oslavy 1. písomnej zmienky o obci sa konajú v mesiaci august, kedy na
Slovensko budú prichádzať delegácie štátov protihitlerovskej koalície, aby si
uctili pamiatku 70. výročia SNP a vzdali tak hold 5−miliónovému národu Slová−
kov, ktorý sa nebál povstať proti veľkonemeckej ríši. Veľmi nás teší skutoč−
nosť, že naši rodáci bojovali počas 2. svetovej vojny v radoch francúzskej
armády, anglickej armády, červenej armády, 1. Československého armádne−
ho zboru, 1. Československej armády na Slovensku a v rôznych partizán−
skych oddieloch proti nemeckým okupantom na strane pravdy a demokracie.
V týchto chvíľach nedá nám nespomenúť, že tento rok si taktiež pripomí−
name 60. výročie založenia Červeného kríža. Treba oceniť obetavosť členov
tejto organizácie, ktorá vždy pomáhala chrániť to najcennejšie – ľudský život.
Ich pričinením sa z nemocníc dostali do našej obce stovky litrov najvzácnej−
šie tekutiny – ľudskej krvi, ktorá zachránila veľa životov.
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Vážení prítomní!
V našej obci teraz žije 2 250 obyvateľov. Od r. 1993 máme obec plynofiko−
vanú a skoro všetky domácnosti sú napojené na verejný vodovod. Niekoľko
desiatok domov chceme na vodovod napojiť aj tento rok. Z prostriedkov Eu−
rópskej únie sa nám podarilo získať nenávratný finančný príspevok potrebný
na vybudovanie splaškovej kanalizácie. Pôvodný termín výstavby počítal s
dobou 36 mesiacov. Doba výstavby bola našej obci skrátená na 14 mesiacov,
ale veríme, že i v takom krátkom termíne splaškovú kanalizácie dokončíme.
Okrem tejto veľkej stavby skoro za 8 miliónov eur sme v 1. polroku vymenili
okná a vonkajšie dvere na budove základnej školy, čo určite prispeje k šetre−
niu finančných prostriedkov na vykurovanie budovy. Máme veľkú snahu po−
kračovať ďalej, zatepliť budovu školy, vymeniť podlahy, sociálne zariadenia a
elektroinštalácie, aby naša dorastajúca generácia získavala vedomosti v čo
najlepších podmienkach. Čo sa nám podarilo vybudovať v obci a čo nie, o tom
sa môžete najlepšie presvedčiť sami, keď si obec prezriete.
V týchto slávnostných chvíľach si chceme spomenúť na viacerých našich
občanov, ktorí nám urobili a robia dobré meno nielen doma, ale i vo svete.
Bol to predovšetkým prof. Ján Pettko, bývalý vedúci katedry zoológie a
mineralógie na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, člen ma−
ďarskej akadémie vied. Učiteľ Štefan Galbavý, ktorý nepretržite vyučoval v
našej obci celých 50 rokov. Juraj Koppay v období humanizmu patril k po−
predným európskym básnikom. Ferdinand Dúbravský, ktorý ako prvý začal
vyučovať mládež na drietomských kopaniciach. Max Stern, priekopník čier−
nobielej fotografie v Uhorsku. Vojtech Vikár, dlhoročný riaditeľ trenčianske−
ho gymnázia. Ján Múdry Šebík, ktorý ako výborný učiteľ zasvätil celý svoj
život drietomskej mládeži. Pavol Stopka, hudobný pedagóg, skladateľ a zbe−
rateľ ľudových piesní. Františka Blažejová, pôrodná asistenka, ktorá pomoh−
la priviesť na svet tri generácie našich detí. MUDr. Mária Sládkovičová, ktorá
skoro celý svoj život zasvätila pomoci chorým a chudobným v Afrike. Naša
obec je na nich právom hrdá.
Jednou zo sprievodných akcií osláv je i tradičný, tento rok už 16. ročník
Drietomského festivalu dychových hudieb. Za 148 rokov existencie dycho−
vej hudby v obci sa naši muzikanti prepracovali medzi najlepších na Sloven−
sku. Sú populárni aj v zahraničí, kam chodia často vystupovať.
V rámci terajších osláv sme pre Vás pripravili aj pohľad do našej histórie
v podobe výstavy starších fotografií, a to v priestoroch novozriadeného mú−
zea v kaštieli rod. Borčických, ktorý sme v minulých rokoch zrekonštruovali.
Chceme, aby ste videli, ako sa najmä v minulom storočí v našej obci žilo,
ako tu ľudia pracovali a ako obec zveľaďovali. Z histórie a múdrosti našich
predkov sa musíme stále učiť. Tam, kde si ľudia nepripomínajú históriu,
história sa zvykne opakovať.
Tieto oslavy sú vzdaním úcty našej obci. Vážime si prácu našich pred−
chodcov a sme im vďační, že nám vytvorili dobré podmienky, na ktoré mô−
žeme nadväzovať pri ďalšom rozvoji.
JUDr. Jozef Kluka, starosta obce

Sprievodnou akciou 770. výročia 1. písomnej zmienky
o našej obci bolo i kladenie kytíc na katolíckom, evanjelic−
kom a židovskom cintoríne.
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16. Drietomský festival dychových hudieb
sa mimoriadne vydaril
Prvá augustová sobota už tradične u nás v Drietome patrí dycho−
vej hudbe a jej priaznivcom. Že ich aj tento rok nebolo málo, o tom
sa presvedčil každý, kto práve u nás strávil popoludnie s výbornými
dychovými kapelami ako sú Muzikanti z Jižních Čech, Buuremusig
Gossau ZH, DH Vlčnovjanka, DH Vištučanka a samozrejme domá−
ca DH Drietomanka, ktoré sa svojím pestrým repertoárom snažili čo
najviac zaujať dychovky chtivých poslucháčov. Hoci teplota na tep−
lomeri neukazovala tie najvyššie letné hodnoty , nič nebránilo skve−
lej nálade a príjemnej atmosfére, ktorú všetky účinkujúce umelecké
telesá vytvorili. Kto sa nenasýtil tónov dychových nástrojov dosýtosti
popoludní , ten sa zostal zabávať večer pri rezkých moravských
piesňach DH Vlčnovjanky.

Otvorenie obecného múzea
Zrenovovaný kaštieľ rod. Borčických v našej obci dýcha históriou. Po−
slední majitelia mali v jeho priestoroch zriadenú knižnicu, zbierku historic−
kých zbraní a predmetov. V r. 2014 sa vedenie obce rozhodlo využiť časť
zrekonštruovaných miestností na vytvorenie obecného múzea. Medzi prvé
exponáty patrí zbierka starších fotografií hlavne z 20. storočia, na ktorých je
zachytený život v našej obci s okolitou prírodou. Občania majú možnosť
pozrieť si na exponátoch svojich predkov, ktorých niektorí vidia po prvýkrát.
Je veľmi dobré, keď poznáme históriu svojej rodiny a obce, aby sme
mali byť na čo hrdí. Týmto príspevkom chceme taktiež poďakovať všetkým,
ktorí zapožičali fotografie pre dokumentačné účely a aj tým, ktorí sa na
zriadení múzea podieľali.
(ms)

770 rokov obce Drietoma

Organizátori− Obec Drietoma a DH Drietomanka− sa svojej úlohy
zhostili k plnej spokojnosti všetkých, či účinkujúcich, či divákov, za
čo im aj touto cestou vyslovujeme jedno veľké ďakujem. Zároveň
želáme veľa chuti a elánu do organizovania 17. ročníka, ktorý sa
uskutoční tento rok 1.8. 2015. Srdečne vás naň pozývame!
(ľb)

CTÍME SI RODNÚ REČ

K jednej z mimoškolských aktivít našej školy patrí aj recitovanie a účasť na
súťaži Hviezdoslavov Kubín. U nás to ešte stále „nevyšlo z módy“ a deti sa s
radosťou zúčastňovali nácvikov recitácie a prednesu hovoreného slova. V
súčasnosti sa žiaci základnej školy delia podľa veku do 3 kategórií: I. tvoria
žiaci 1.−3. roč., II. 4.−6.roč. a III. 7.−9. roč. a ešte v každej kategórii sa delia na
poéziu a prózu. V obvodnom kole v Trenčíne nás reprezentovali za 1. kategó−
riu Karolínka Lehocká− próza a Samko Ščepko− poézia, v 2. kategórii Bibka
Brlejová− próza a Kristínka Múdra− poézia a v 3. Peter Trnka− próza a Miška
Janišová– poézia. V obvodnom kole v Trenčíne získala Bibiana Brlejová 1.
miesto a Peter Trnka 2. mieto. Obaja tým získali postup do okresného kola,
ktoré sa konalo v Melčiciach− Lieskovom.
Všetci výborne reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme a k úspechu
srdečne blahoželáme!
(ľb)
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Drietoma, Drietoma, ty naša dedina,
770 rokov si už písomne vedená.
1244 – ANNO DOMINI,
tu je prvá písomná zmienka našej dediny.
Koľkou zmenou naša obec odvtedy prešla,
prírodou, či človekom vedená zmena nazmar nevyšla.
Pyšní sme na naše horstvo, lúky, stráne,
pohľadom spokojným hrdí sme na ne.
A voda v prírode zdrojom je života,
náš potok nie vždy však drží sa koryta.
Naša matka príroda vie byť pyšná aj hrdá,
tá si od nikoho porúčať nedá.
Scenéria našich hôr obraz vzácny by to bol.
Vážme si to, čo tu máme,
tento dar vnúčatám nech odovzdáme.
Srdce mi stále plesá, keď kráčam cez náš kraj,
len rodná dedina je môjmu srdcu raj.
Malebné hory, úbočia na naše zmysly útočia,
toto sú miesta pokoja, čo rany srdca zahoja.
Ej, to vtáča štebotavé, spieva pieseň v rannej tráve.
O čomže to vtáča nôti?
Že v Drietome sú najkrajšie sveta kúty.
Keď sa láskou srdce ohreje v tieni hôr,
na dedinu roztomilú nezabudnem viac,
čo som v nej vyrástol.
Rodič, dieťa, domovina, sú tri krásne slová,
znejú nám už desaťročia a budú znieť znova.
Spieva vtáča – jarabáča na konári stromu,
nesie lásku a spokojnosť do každého domu.
Také krásne miesto nám Pán Boh na zemi dal,
o krajšom by som ani nikdy nesníval.
Nech so slovami Milana Rúfusa nám blahom duša zaplesá:
„Modlitba za Slovensko
Viem jedno hniezdo. Rád ho má.
V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil Stvoriteľ. A sám aj určil, komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu.
Viem jedno hniezdo. Rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou, vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.
Môj dobrý Bože, zhliadni naň. Stráž nám ho neustále.
A aspoň Ty ho, Veľký, chráň, keď si ho stvoril malé.“
Emília Bátovská
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Drietoma sa aktívne zapojila do všetkých programových období
Obec Drietoma spolupracuje už dlhé roky s Trenčianskou regio−
nálnou rozvojovou agentúrou (TRRA), ktorá od roku 2001 patrí do
siete agentúr integrovaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regi−
onálneho rozvoja (MDVRR SR).
Už v roku 2004 sa obec Drie−
toma zapojila do zahraničného
projektu TRANSLOKAL v spolu−
práci s Trenčianskou regionálnou
rozvojovou agentúrou. Pri začatí
čerpania prostriedkov z eurofon−
dov, v rámci skráteného progra−
mového obdobia 2004−2006 sa
rozhodla Trenčianska regionálna
rozvojová agentúra na zahraničnom príklade starostlivosti o životné
prostredie (odpady a kompostovanie) ukázať vybraným starostom,
aký prospech môže priniesť rozumné projektové riadenie obcí. V
rámci projektu TRANSLOKAL v dňoch 5. a 6. októbra 2004 navštívi−
la skupina šiestich starostov obcí Drietoma, Chocholná−Velčice,
Kostolná−Záriečie, Brodzany, Malé Kršteňany a Pažiť partnerské obce
v dolnom Rakúsku – Grossweikersdorf a Kleinwetzdorf. Dolnorakú−
ski partneri oboznámili našich starostov s najmodernejšie vybave−
nou učebňou fyziky v Rakúsku, s čističkou odpadových vôd, s verej−
nou plavárňou a technológiou odpadového dvora. „Účasť obce Drie−
toma v tomto projekte nebola samozrejmosťou“, hovorí o spolupráci
s obcou Drietoma projektový manažér TRRA Ing. Hana Backová.
Starostovia sa v začiatkoch skráteného obdobia len zoznamovali s
fondami Európskej únie, vstupovali do neistého prostredia a veno−
vali projektu svoj čas, preto si účasť obce Drietoma v tomto projekte
veľmi vážime.
Prvou úspešnou lastovičkou – samostatným projektom obce Drie−
toma − bol projekt zameraný na podporu československých kultúr−
nych tradícií s názvom „Zachovanie a rozvoj kultúrnych tradícií v obci
Drietoma“. V rámci projektu sa zrealizovali v dňoch 14.−16.7.2006
Kopaničiarske slávnosti, na ktorých vystúpili okrem slovenských
súborov aj mládežnícky dychový orchester KOSELKA z mesta Hluk
na Morave, dychová hudba STRAŇANKA z obce Strání na Morave.
Ďalšou akciou v rámci tohto projektu hodnou spomenutia bol
VIII. Drietomský festival dychových hudieb. Tam napríklad vystúpi−
la okrem iných aj dychová hudba MÁJOVANKA z Holíča a TEXTI−
LANKA z Trenčína. Tento projekt bol financovaný z Operačného
programu cezhraničnej spolupráce Interreg III.A Slovenská repub−
lika − Česká republika.
Nie menší ohlas a význam pre obec Drietoma mal prvý projekt
zameraný na prácu s dobrovoľnými hasičskými zbormi „Cezhranič−
ná akčná sieť obecných hasičských zborov pod Kykulou“, kde sa
obec Drietoma ako partner zapojila do tohto projektu. Cezhraničný
projekt sa realizoval na katastrálnych územiach slovenských obcí
Štvrtok, Ivanovce, Melčice−Lieskové, Adamovské Kochanovce, Cho−
cholná−Velčice, Kostolná−Záriečie, Drietoma a českej obce Starý
Hrozenkov, ktorá bola cezhraničným partnerom projektu. Na zákla−
de analýzy stavu OHZ v jednotlivých obciach, s prihliadnutím na ich
teritoriálne operačné možnosti, boli za základné priestorové prvky
predpokladanej siete obecných hasičských zborov navrhnuté obce
Ivanovce, Chocholná−Velčice, Drietoma a Starý Hrozenkov. Projekt
zahŕňal významnú prácu s dobrovoľnými hasičskými zbormi, ktoré
získali neoceniteľné skúsenosti a školenia v tejto oblasti. V oblasti
výstroje riešil projekt jednotné vystrojenie dobrovoľných obecných
hasičských zborov vo všetkých zúčastnených obciach a tak si obce
pomohli aj po materiálnej stránke.
Úspechy dosiahnuté v obci Drietoma počas spolupráce s Tren−
čianskou regionálnou rozvojovou agentúrou predstavujú pre obec
výhodné projekty umožňujúce za pomoci dotácie realizovať inak
nesplniteľné aktivity. Takým projektom bol rozhodne projekt „Za kul−
túrou do Starého Hrozenkova a Drietomy, kde bola obec Drietoma”,
hlavným cezhraničným partnerom a vďaka tomuto projektu sa po
dlhých rokoch márneho snaženia podarilo zrekonštruovať kaštieľ v
Drietome. Obec na realizáciu tohto projektu získala 149 658 eur.
„Rekonštrukcia kaštieľa v Drietome vďaka projektu − Za kultúrou do
Starého Hrozenkova a Drietomy − je podľa mňa najväčším úspe−
chom čo sa týka čerpania financií mimo rozpočtu obce, ktorý obec
dosiahla vďaka aktivite starostu, obecného zastupiteľstva a TSK,“
myslí si Ing. Backová, projektový manažér TRRA. Obec sa totiž o
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získanie prostriedkov na obnovu kaštieľa usilovala už predtým v
programe Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“, avšak
pre malý objem finančných prostriedkov a veľké množstvo žiadostí v
tomto programe neuspela. Problémom kaštieľa tiež bolo, že nemal
status kultúrnej pamiatky, a tak na jeho obnovu nebolo možné získať
prostriedky zo žiadneho dotačného programu.
Okrem vyššie uvedených projektov sa obec Drietoma zapojila i
do ďalších projektov, ktoré významne prispeli k jej rozvoju. Mali sme
radosť z toho, že úsilie obce bolo korunované poskytnutím nenávrat−
ného finančného príspevku na vybudovanie celoobecnej splaškovej
kanalizácie vo výške 8 269 390 eur z Ministerstva životného prostre−
dia SR.
Možno konštatovať, že obec Drietoma sa už od predvstupového
obdobia Slovenska do EÚ a potom v každom programovom období
aktívne zapájala do čerpania dotačných prostriedkov.
Do nového programového obdobia 2014−2020 želáme obci, aby
pod vedením starostu a obecného zastupiteľstva dosahovala naďa−
lej úspechy pri čerpaní eurofondov a poskytla tak svojim obyvateľom
ešte vyššiu kvalitu života v obci Drietoma.
Ing. Stanislav Dreisig, riaditeľ TRRA

NAŠA ŠKOLA SKRÁSNELA
Vytúženou a dlho očakávanou udalosťou v našej škole bola minuloročná
výmena okien na celej prevádzkovanej budove. Rekonštrukcia prebiehala v
dvoch etapách. Prvá, tá najväčšia, sa uskutočnila cez jarné prázdniny 2014.
Škola sa razom na 10 dní zmenila na jedno stavenisko. Všade nové okná,
malta, plno prachu, majstri murári...a 4 upratovačky. Druhá etapa pokračo−
vala počas letných prázdnin, kedy boli vymenené okná v ŠJ, ŠKD, šatniach,
telocvični a školských dielňach.
Veríme, že každý dnes vie oceniť úsilie predstaviteľov obce Drietoma,
ktoré bolo dovedené do úspešného konca.
(ľb)

ŠARKANIÁDA
Dňa 7. októbra 2014 sa uskutočnila jedna z tradičných jesenných akcií
ŠKD− Šarkaniáda. Do súťaže sa prihlásilo 53 detí, ktoré súťažili v dvoch
kategóriách. Menších prišli povzbudiť aj rodičia. V priaznivom veternom po−
časí lietali šarkany veľmi vysoko. Deti si z peknej akcie odniesli nielen pekné
zážitky, ale i sladké odmeny a zaujímavé ceny, ktoré venovala obec Drieto−
ma.
vychovávateľky ŠKD
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KANALIZÁCIA NAŠA OBECNÁ
Od Cloaky Maximy po moderné verejné kanalizácie
Budovanie kanalizačných a vodovodných systémov malo svoj základ už
v staroveku. Povaha týchto systémov bola síce odlišná od tej súčasnej, ale
kanalizáciami ich už určite môžeme nazývať.
Už v starovekej Mezopotámii sa splašky odvádzali do kvalitne vybudova−
nej siete kanalizácie. Aj starí Kréťania mali pred 3 500 rokmi vo svojich
palácoch teplovzdušne vykurované kúpeľne a splachovacie záchody s ka−
nalizáciou. Rovnako aj v starovekom Grécku sa používali odvodňované zá−
chody. Väčšina domov vypúšťala splašky kanálikmi pri stenách na ulicu
alebo do záhrady, zriaďovali sa ale i žumpy. Známym systémom antického
Ríma bola takzvaná Cloaca Maxima.
Prvá verejná kanalizácia na našom území bola vybudovaná v roku 1896
v Plzni. V Prahe, Bratislave sa stoková sieť budovala až roku 1902, v Koši−
ciach v roku 1904 a z veľkej časti slúžia dodnes.
Súčasné budovanie verejných kanalizácií vyplýva ešte z podmienok vstupu
SR do EÚ, kde práve jednou z nich bolo zvýšenie úrovne starostlivosti o
životné prostredie a zlepšenie jeho stavu do takej miery, aby spĺňalo požia−
davky ustanovené medzinárodnými dohovormi v systéme environmentálne−
ho práva EÚ. Okrem prenesenia tohto práva a plnenia záväzkov ide v pr−
vom rade o ekonomické opatrenia, vrátane investičného zabezpečenia ak−
cií, ktoré môžu výrazne napomôcť k odstráneniu environmentálnej zadĺže−
nosti a zdrojov znečistenia životného prostredia.
Požiadavky európskej smernice Rady 91/271/EHS, týkajúcej sa zberu,
čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd a čistenia a vypúšťania
odpadových vôd z určitých priemyselných odvetví boli transponované do na−
šej právnej úpravy, resp. do troch právnych dokumentov, a to do Zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách, Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch s
verejných kanalizáciách a Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limit−
né hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
Verejné kanalizácie sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme za
účelom hromadného odvádzania odpadových vôd zo sídelných útvarov. Obec
má zákonnú povinnosť vytvárať podmienky na zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou z verejného vodovodu a na odvádzanie, prípadne zneškodňo−
vanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších
osôb v obci. Zároveň je jednou z povinností pre SR vyplývajúcej z vyššie
uvedenej smernice do konca roka 2015 zabezpečiť odvádzanie a biologické
čistenie odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 E.O. (vysvetl.: ekviva−
lentných obyvateľov).
Všetky legislatívne opatrenia a rozvojové plány doslova nútia obce či
mestá budovať vodovodné a kanalizačné systémy. Finančnú otázku realizo−
vania takýchto pre obce veľmi nákladných projektov pomáhajú riešiť prostried−
ky poskytované z fondov Európskej únie.
Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007
– 2013 umožnil pre jednotlivé aglomerácie na Slovensku čerpať finančné
prostriedky z fondov EÚ. Hlavným zameraním operačného cieľa 1.2 je zvýše−
nie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a
obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpado−
vých vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva
v súlade so záväzkami Slovenskej republiky voči EÚ. Ide o nenávratný
finančný príspevok, pričom žiadateľom môže byť podnikateľ, obec a mesto.
Tento druh finančného príspevku získala aj naša obec. Samozrejme, že
tieto investície podliehajú prísnej kontrole ich hospodárneho využitia.

Pripojiť sa či nepripojiť?
Prevažnú časť finančných prostriedkov na budovanie verejnej kanalizá−
cie získala obec Drietoma z fondov EÚ, piatimi percentami sa na jej výstav−
be musí podieľať. Na túto spoluúčasť si teda Drietoma zoberie úver, ktorý
bude postupne splácať. Prípojku z domu do hlavnej vetvy kanalizácie si
však občania budú musieť zaplatiť sami. To už predpokladá prvé finančné
náklady, ktoré zasiahnu mnohé, častokrát skromné rozpočty rodín. Ďalšie
pribudnú postupne ako pravidelné poplatky za odvádzanie splaškových vôd.
Tieto náklady budú vo veľkom nepomere s doterajšími výdavkami najmä pre
tých obyvateľov obce, ktorí si svoje žumpy vyvážajú nelegálnym spôsobom,
dokonca ich vypúšťajú do toku Drietomice.
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Ak si ako obyvateľ obce skutočne začnete klásť otázku o pripojení či
nepripojení, je potrebné zvážiť obe strany jednej mince. Na tej jednej je
samotná obec, ktorá je povinná hospodárne nakladať s prostriedkami z fon−
dov EÚ. To znamená, že na kanalizačnú sieť sa musí pripojiť minimálne
80% obyvateľov. V opačnom prípade obci hrozí, že bude musieť prostriedky
z fondov EÚ vrátiť. Tí občania, ktorí poznajú proces kontroly prostriedkov z
fondov EÚ určite vedia, že kontroly sú veľakrát veľmi prísne a nekompromis−
né. Takže obec sa bude brániť. Ako? Napríklad možnými vodotesnými skúš−
kami žúmp nepripojených občanov, ktorí budú mať ešte platné povolenia na
vývoz splaškových vôd. Samozrejme tieto povolenia obec ako orgán miest−
nej samosprávy v oblasti životného prostredia už nebude ďalej predlžovať.
Pripojenie ku kanalizácii môže obec podporiť aj samosprávnou legislatívou
vydaním všeobecne záväzného nariadenia, kde môže byť stanovená povin−
nosť pripájania sa, ako aj jeho konečný termín.
Na druhej strane ste vy ako občan. Samozrejme máte právo sa aj nepri−
pojiť. Je to skutočne vaše právo, ktoré môžete dokladovať pravidelnými po−
tvrdeniami o vývoze svojej žumpy, resp. aj zmluvou s danou firmou o jej
pravidelnom vývoze. Musíte mať ale na tento spôsob nakladania s odpado−
vými vodami povolenie. Rovnako sa nemusíte pripojiť ani v prípade, že máte
legálne povolenie na prevádzku domovej čistiarne odpadových vôd. Prob−
lém nastane až vtedy, keď sa skončí jeho platnosť a vy sa budete snažiť
povolenie predĺžiť. Práve vtedy sa začne obec brániť a povolenie vám prav−
depodobne odmietne vydať. Právo nepripojiť sa máte však aj v prípade, že
by pripojenie k verejnej kanalizácii bolo pre vás neefektívne (napr. cez ko−
pec s použitím viacerých čerpadiel).

Obe strany mince treba zvážiť. Všetky legislatívne opatrenia i koncepčné
rozvojové zámery nášho štátu sú nastavené tak, aby sa občan nakoniec
musel pripojiť. Či to je alebo nie je jeho šikana, resp. obmedzovanie jeho
práv a slobôd je už na zvážení a postoji každého občana. Práve tu totiž
môžeme hovoriť o verejnom záujme, resp. kategórii verejného blaha či úžit−
ku. Ide tu predsa len o iný problém, ako v prípade nepripojenia sa k verejné−
mu vodovodu. Čerpaním vodných zdrojov na svojom pozemku (vlastné stud−
ne) užívate prírodný zdroj, ktorý je vo vlastníctve štátu (Ústava SR) a v
zásade tým nikoho neohrozujete. Nelegálnym nakladaním s odpadovými
vodami už ohrozujete a znečisťujete životné prostredie, najmä čistotu vôd,
čím ohrozujete i zdravie obyvateľstva. Takto to chápe aj naša legislatíva.

A na záver...
Pokrok od Cloaky Maximy sa zastaviť nedá. Ľudská spoločnosť už pre−
šla určitým svojím vývojom a ocitla sa v období, kedy výrazne vzrastá jej
početnosť. Nepribúda však žiadnych prírodných zdrojov, teda ani čistej vody.
Prirodzene si ju teda musíme chrániť. Cesta čistenia odpadových vôd je
určite správna, a tak otázka pripojenia či nepripojenia sa k dnes už bežné−
mu výdobytku civilizácie nie je už len otázkou vzdelania či osvety obyvate−
ľov, ale bohužiaľ najmä otázkou peňazí.
Na záver však len pozitíva. Kanalizačný systém nám všetkým určite
uľahčí bežný život a po určitom čase jeho fungovania sa pravdepodobne
výrazne revitalizuje tok Drietomice, najmä v intraviláne obce. Videli ste v nej
žiť raka? Asi nie. Možno ho ale uvidia naši vnuci a bez obáv sa v potoku i
okúpu. Možno sa v nej bude dariť lepšie aj pstruhom, čo zase poteší rybá−
rov. Shigely, salmonely a escherichie zostanú v potokoch u susedov a s
nimi aj viaceré črevné infekcie. A že budeme platiť za kanalizáciu? Dúfajme,
že v budúcnosti na oplátku budeme využívať vyčistenú vodu ako úžitkovú
napr. na splachovanie WC či bežné čistenie v domácnosti, a tak zaplatíme
menej za spotrebu pitnej. A vlastné studne? Určite s menšíme obavami o
čistotu vôd z nich. Ak predsa len prevážia pozitíva nad negatívami, v čo
všetci pevne veríme, budeme mať tento veľký krok k ďalšiemu rozvoju našej
obce úspešne za nami.
Ing. Zuzana Križanová, PhD.
www.drietoma.sk
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Pokrstila svoju prvotinu
Milka Bátovská, v našej obci určite nie neznáma poetka, 11.4.2014
slávnostne pokrstila vo Verejnej knižnici M. Rešetku svoju prvú zbierku
básní pod názvom Dúhové kamienky a Čriepky zo života .
Z jej literárneho úspechu sa tešili nielen jej najbližší, priatelia či známi,
ale aj vedenie knižnice, ktoré jej umožnilo vo svojich priestoroch osláviť
túto radostnú udalosť. Spolu s nimi zdieľali tieto chvíle aj členovia literár−
neho klubu Omega, klubu pestovateľov a zberateľov liečivých rastlín Ve−
ronica, priatelia z JD v Drietome. Kolegovia zo spevokolu Zvon si pripra−
vili pre Milku aj hudobnú zdravicu.
K významným hosťom patrili určite aj vedúca odboru kultúry v Trenčí−
ne p. Marta Šajbidorová, evan. p. farár Mgr. J. Bunčák či starosta obce
Drietoma JUDr. J. Kluka. Celé stretnutie moderovala tajomníčka klubu
Omega p. Janka Poláková.
Ministerstvo kultúry rok 2015 vyhlásilo za Rok Ľudovíta Štúra a naša
poetka básňou pohotovo zareagovala aj na 200. výročie narodenia Ľudo−
víta Štúra.
Redakcia k úspechu našej rodáčky srdečne blahoželá a praje jej do
budúcnosti ešte veľa zdravia a radosti z tvorby.
(ľb)

Za reč matky, za slobodu
Ľudovít Štúr – pýcha naša,
jubileom sa povznáša.
Dvesto rokov narodenia
národného obrodenia.

Maliarka Milada Ždrnja

V dňoch 6.3.− 2.4.2015 sa
vo výstavných priestoroch
Trenčianskeho samosprávneho
kraja pri príležitosti životného ju−
bilea našej občianky, maliarky
Milady Ždrnja, konala výstava
„Koráby času“. Výtvarníčka sa
maliarskej tvorbe aktívne venu−
je od r. 1989. Je členkou Zdru−
ženia neprofesionálnych výtvar−
níkov pri Trenčianskom osve−
tovom stredisku v Trenčíne. Au−
torské výstavy: Klub Lúč Tren−
čín, Dom armády Trenčín,
kaštieľ v Jelenci. Kolektívne vý−
stavy: Stretnutie – Setkání, Vý−
tvarný salón Trenčianskeho
kraja, Výtvarné spektrum Tren−
čianskeho kraja.
Výtvarník Jozef Vydrnák o
nej napísal: „ Na jej posledných
obrazoch je výtvarníčka na ko−
ráboch času s každým prílivom
a odlivom prinášaná a odnášaná do spomienok svojho detstva. Rozpätie
od detstva až po súčasnosť vytvára špecifické výtvarné územie, na kto−
rom buduje, sníva, smúti, smeje sa i plače, pigmenty mieša a na plátno
dáva, aj hodváb farbí či plstí rodnú hrudu z pravej ovčej vlny. Je to
inšpiratívny kataster, ktorému výtvarný charakter, v ktorom vládne kum−
št, úcta aj pokora a láska, dáva – Milada Ždrnja, jubilujúca maliarka“.
Žije a tvorí v Drietome. Srdečne blahoželáme.
(ms)

Hrdý junák, mladý muž,
s národom je spätý už,
získal mladých, junač svoju,
za reč matky, za slobodu.
S láskou naňho spomínajme,
patrične ho v úcte majme.
Takýto človek sa každoročne nerodí,
ktorý má národné zásady.
Hoc z chudobných pomerov vyšiel,
lásku k reči a k národu vo svojom srdci našiel.
Za vek svoj mladý, ale plodný,
je našich spomienok hodný.
Prežil lásku, šťastie i porobu,
ale jazyk spisovný venoval národu.
Bodaj by sa ešte taký Štúr narodil,
čo by naše národné povedomie obnovil.
Emília Bátovská

Vlasy sú korunou krásy

Vraví sa, že vlasy sú korunou krásy. Už ako malá som objavila toto
čaro, keď som po prvýkrát ostrihala moju bábiku. Na začiatok to pre
dospelých možno nebola žiadna sláva, ale ja ako dieťa som sa z toho
veľmi tešila. Zaľúbilo sa mi z dlhovlasej krásky spraviť úplne iného
človeka. Neskôr som sa učila na mamine, ktorá netrpezlivo čakala,
aký účes jej znovu vytvorím. Po tomto jej bolo jasné, že sa zo mňa
stane kaderníčka. Na strednej škole sa mi len potvrdilo, že som si
vybrala správne. Môžem si povedať, že moje povolanie sa stalo mojím
koníčkom. Keď som dokončila strednú školu, tak sa mi ani len nesní−
valo, že budem mať niekedy kaderníctvo. Vďaka ľuďom, ktorí mi veľmi
pomohli, sa mi to podarilo a 1. 12. 2012 som si otvorila kaderníctvo v
Drietome. Moja práca zahŕňa všetky kadernícke úkony od trvalej, far−
benia, strihania až po spoločenské a svadobné účesy, ktorým sa špe−
ciálne venujem. Navštevujem rôzne súťaže po celom Slovensku. Naj−
viac si cením 1.miesto v celoslovenskej súťaži účesová tvorba Najce−
lebrita v Nitre. V tomto roku som sa zúčastnila na celoslovenských
súťažiach v Bratislave a v Košiciach, kde som sa umiestnila na 2. a 3.
mieste. Takéto skúsenosti ma posúvajú vpred a dúfam, že v budúc−
nosti sa budem stále viac zdokonaľovať vo svojej práci a robiť tak
radosť svojim zákazníčkam a zákazníkom. Vopred sa teším na ďalšie
stretnutie s vami. Môžete ma zastihnúť v budove kaštieľa alebo na
telefónnom čísle 0903 262 191.
Evka Kallová
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V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH SME SI ZVOLILI

JUDr. Jozef Kluka
starosta obce

Ing. Tomáš Revay

Ing. Peter Filo

Tomáš Palko

člen Obecnej rady
predseda Komisie na ochranu
verejného záujmu
člen Finančnej komisie
revay@drietoma.sk

člen Obecnej rady
predseda Finančnej komisie
člen Komisie na ochranu
verejného záujmu
filo@drietoma.sk

predseda Stavebnej komisie
člen Komisie na ochranu
verejného poriadku
palko@drietoma.sk

JUDr. Milan Hrnčárik JUDr. Vladimíra Barišová Ing. Michal Lacko

Andrej Gabrhel

Gabriel Kotrha

predseda Komisie na ochra−
nu verejného poriadku
člen Finančnej komisie
člen Stavebnej komisie
hrncarik@drietoma.sk

člen Stavebnej komisie
člen Kultúrnej komisie
gabrhel@drietoma.sk

člen Stavebnej komisie
člen Kultúrnej komisie
člen Komisie na ochranu
verejného záujmu
kotrha@drietoma.sk

starosta@drietoma.sk

Jaroslav Mego
zástupca starostu
obce
mego@drietoma.sk

predseda Kultúrnej komisie
člen Finančnej komisie
člen Komisie na ochranu
verejného záujmu
barisova@drietoma.sk

člen Finančnej komisie
člen Kultúrnej komisie
člen Komisie na ochranu
verejného poriadku
lacko@drietoma.sk

POZNÁMKA:
Stavebná komisia = skrátený názov Komisie pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie
Finančná komisia = skrátený názov Komisie finančnej, správy majetku a pohľadávok
Kultúrna komisia = skrátený názov Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku
volieb v obci DRIETOMA
do obecného zastupiteľstva a na starostu obce
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva:
1040
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť:
9
Počet zvolených poslancov:
9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce bol: 1054
Za starostu obce s počtom 618 platných hlasov bol zvolený JUDr. Jozef Kluka
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva obce Drietoma
1. Peter Filo, Ing., nezávislý kandidát
599
2. Michal Lacko, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
415
3. Vladimíra Barišová, JUDr., Ing, Kresťanskodemokratické hnutie
382
4. Jaroslav Mego, nezávislý kandidát
379
5. Tomáš Revay, Ing., nezávislý kandidát
359
6. Tomáš Palko, nezávislý kandidát
355
7. Milan Hrnčárik, JUDr., nezávislý kandidát
346
8. Andrej Gabrhel, nezávislý kandidát
324
9. Gabriel Kotrha, Kresťanskodemokratické hnutie
305
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Príroda, životné prostredie a deti
Každoročne sa naša škola zapája so žiakmi do
obľúbenej výtvarnej súťaže PRÍRODA, ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE A DETI, ktorá ponúka mladším i star−
ším školákom podeliť sa o krásy našej prírody, o
pocity a zážitky v nej. Organizátorom súťaže a vý−
stavy detských výtvarných prác je Trenčianske osve−
tové stredisko v Trenčíne. Tento rok sa uskutočnil
už jej 26. ročník. Určená je pre všetky materské,
základné a základné umelecké školy okresov Nové
Mesto nad Váhom a Trenčín.
Žiaci realizovali svoje výtvarné námety v rôznych
výtvarných technikách, ako kresba suchým paste−
lom, kresba ceruzou, kolorovaná kresba, akvarel,
maľba temperou ap.
Do súťaže sme poslali sedem najlepších prác.
Získali sme umiestnenie v III. kategórii: Vanesa
Dranáčková z 8.A a Marco Spaček z 5.A.
Mgr. Iveta Hollá

www.drietoma.sk
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Dávame o sebe vedieť
Na jeseň 2014 sme dostali od obce pre činnosť klubu dô−
chodcov do užívania miestnosť v kaštieli.
Po trojmesačnej úprave – vymaľovanie, zariaďovanie po−
trebným nábytkom, estetickej úprave− sme tento klub sláv−
nostne otvorili. Na sprístupnení klubu sa podieľali samotní čle−
novia aj dobrovoľníci. K zveľadeniu klubu prispeli mnohí. Tre−
ba spomenúť p. starostu JUDr. Jozefa Kluku, Jaroslava Mega,
Mariána Bečára, Ing. Pavla Bečára, Jána Mičáka, Jána Palka,
Pavla Kuklu, Eduarda Žišku a ďalších. Všetkým týmto dobro−
voľníkom touto cestou ďakuje 125 dôchodcov – členov JDS i
vedenie Jednoty dôchodcov. Klub dôchodcov nie je len miest−
nosť na obdiv, je to priestor, ktorý bude slúžiť a už aj slúži na
rôzne aktivity, najmä na záujmovú a krúžkovú činnosť. Touto
cestou pozývame do klubu aj tých, ktorí si k nám ešte cestu
nenašli. Zatiaľ je klub sprístupnený jedenkrát do týždňa, a to v
stredu vždy po 14,00 hod.
Členom – jubilantom − pravidelne blahoželáme a obdarúva−
me ich drobnými darčekmi. Voľný čas trávime hernou činnos−
ťou, čítaním alebo rozprávaním o bežných radostiach i staros−
tiach. Máme tam výborové stretnutia, na ktorých plánujeme
budúcu činnosť – turistické akcie, výlety, kúpanie a zájazdy.
Nedávno sme mali zaujímavú besedu so spisovateľkou p.
Pomajbovou o jej tvorbe, maľovali sme kraslice, učili sa vý−
tvarné práce žehličkovou technikou a pod. Okrem tohto sme
sa aktívne zúčastnili vystúpenia v prednesu poézie a prózy,
ktoré organizovala Okresná organizácia JDS v Trenčíne pod
názvom „Spevy jesene“. Celú akciu úspešne moderovala naša
členka Emília Bátovská, ktorá predniesla aj vlastnú tvorbu a
naše speváčky zaspievali niekoľko piesní.
A čo do budúcna? Je toho naozaj veľa. Chceme navštíviť
Vysoké Tatry, Bratislavu, Košice, Sklené Teplice, Banskú Štiav−
nicu a iné atraktívne miesta. Naši členovia sa prihlásili na re−
kondičné pobyty v Turčianskych Tepliciach, Nimnici, Tatran−
ských Zruboch, Lúčkach, Bardejove a Dudinciach.
A čo na záver?
Želáme všetkým dôchodcom dobré zdravie, veselú myseľ
a aby nás neubúdalo, ale pribúdalo.
Mgr. Dušan Medvecký

Nový album, videoklipy
a nové projekty...
...presne taký má byť rok 2015 pre rockovú kapelu
Pell− Mell 59. V tomto roku oslávi kapela 8 rokov a pre
svojich fanúšikov má pripravených počas roka niekoľko
prekvapení. Tým prvým je nový album (v poradí druhý)
s názvom „Jesenné plody“, ktorý je možné od konca
marca nájsť na webových stránkach kapely (https://
www.facebook.com/pellmell59official, http://bandzone.cz/
pellmell59...). Na albume sa nachádza aj pieseň o jež−
kovi (presný názov „Pri opici“), ktorú kapela nemala štú−
diovo nahranú, hoci práve táto pieseň má na koncer−
toch najväčší úspech. Po minuloročnom úspechu prvé−
ho oficiálneho videoklipu na pieseň „Krvavé slzy“ by
chcela kapela tento rok nakrútiť hneď niekoľko hudob−
ných klipov. S jedným už začali, pri svojom februárom
koncerte v trenčianskom Piano clube. O tom koľko kli−
pov bude, kedy budú hotové a k akým piesňam sa
budú točiť, bude kapela informovať na svojom facebo−
ok−ovom profile. Kapela chystá na tento rok aj spolu−
prácu s folklórnym súborom či raperom a popri tvorení
nových skladieb na tretí album, ktorý by sa mal nahrá−
vať v roku 2016 samozrejme bude aj naďalej vystupo−
vať na rôznych akciách po celom Slovensku. V lete
budete môcť kapelu vidieť aj v Drietome na futbalovom
ihrisku. Všetky ostatné informácie o kapele ako aj kon−
certy nájdete na webe: pellmell59.sk.
Róbert Bredschneider
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ÚSPEŠNÝ VČELÁR V NAŠEJ OBCI
Už stovky tisíc rokov človek vie využívať dokonalosť včelieho spoločenstva na
svoj úžitok. Včelárstvo má svoju históriu. V stredoveku si včelárov veľmi vážili, mali
vlastné cechy a množstvo privilégií. Aj v Drietome sú ľudia, ktorí sa tomuto koníčku
venujú. Od svojich 59 rokov sa včelami zaoberá aj pán Jozef Bariš. O včely sa už
dlhodobo stará a tie sa mu odvďačujú svojimi vysoko cennými pokladmi, z ktorých
šikovný včelár získava
medzi iným aj med a
medovinu. O tom, že
sa čas vložený do tohto
koníčka vypláca, sved−
čí aj niekoľko ocenení.
Pán Bariš sa zúčastňu−
je súťaží a výstav s te−
matikou včelárstva a
výrobkov z včelích pro−
duktov. Medzi naj−
novšie podujatia patrí
napríklad 1. ročník ce−
loslovenskej súťaže a
výstavy medoviny Me−
dovinka 2015, z ktorej
si odniesol striebornú
medailu v kategórii Tra−
dičná medovina – Clas−
sic a bronzovú medai−
lu v kategórií Tradičná
medovina – Archívna.
Jeho med nechýbal ani
na 4. ročníku medziná−
rodného kongresu vče−
lárstva v Turecku.
Úspechom je rovnako
získanie vyznamenania
Bronzová včela za zá−
sluhy o rozvoj včelár−
stva.
Včely sú nezastupi−
teľnou súčasťou prírody, produkty ktoré nám ponúkajú sú zasa neoceniteľné pre
človeka, a preto je udržiavanie a starostlivosť o včelstvo nesmierne dôležitá. Praje−
me teda pánovi Barišovi veľa trpezlivosti a zdravia na tento užitočný koníček a
ďalšie úspechy, ktoré podporia jeho prospešnú činnosť.
(kb)

Občianske združenie VIVAX
Mnohí z vás o tomto občianskom združení počujete možno prvýkrát, hoci toto
združenie pôsobí v našom kraji už niekoľko rokov. Združenie zamerané na kultúrnu
činnosť v Trenčianskom regióne je aktívne hlavne v obciach Drietoma a Kostolná−
Záriečie (keďže jej členovia pochádzajú z týchto dvoch obcí ). Ich najznámejšie projek−
ty iste poznáte. Je ním koncert Rockové Vianoce, ktorý sa od roku 2007 koná každo−
ročne v kultúrnom dome Kostolná−Záriečie (s výnimkou jedného ročníka, ktorý sa ko−
nal kvôli prestavbe kultúrneho domu v Drietome) a hudobný festival Parenica, ktorý sa
s výnimkou nultého ročníka (4.9.2009 Kostolná−Záriečie) konal doteraz každý rok na
futbalovom ihrisku v našej obci.
Tento rok bude mať festival Parenica pauzu, ale to neznamená, že združenie so
svojou činnosťou skončilo a ani to, že by to mal byť úplný koniec tohto už dnes obľúbe−
ného podujatia. S festivalom
majú jeho organizátori do
budúcna ešte veľké plány,
ale nevidia dôvod, prečo by
sa mal festival konať každý
rok (niekedy je skrátka pau−
za potrebná).
Zameranie na tento rok
teda padlo na iné projekty.
Tým prvým bola prvá výsta−
va organizovaná združením,
pod názvom „Hračkovo“, kto−
rá sa konala koncom marca
v kultúrnom dome Kostolná−
Záriečie. Po Veľkej noci združenie organizovalo upratovanie kostolanskej kyselky. V au−
guste občianske združenie VIVAX chystá rockový koncert, ktorý sa bude konať na futbalo−
vom ihrisku v Drietome a na koniec roka opäť plánuje koncert Rockové Vianoce. Navyše
združenie spolupracuje s kultúrnymi komisiami oboch obcí a pomáha pri organizovaní
ďalších kultúrnych akcií organizovaných v týchto obciach.
Róbert Bredschneider
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Štefanský futbalový turnaj

26.12.2014 sa v našej obci konal už 6. ročník Štefanského futbalového
turnaja. Organizátorom akcie bolo aj tento rok občianske združenie Veselý
vidiek. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev z celej Drietomy, čo spolu činilo
približne 80 hráčov a približne stovka divákov a fanúšikov. K spestreniu
patrili aj dva exhibičné zápasy, a to zápas medzi drietomskými futbalistkami
a drietomskými pánmi a zápas drietomských poslancov verzus AlkeFans.
V mene celého združenia sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám
pomohli s prípravami pred aj počas turnaja, ako aj samotným hráčom a
divákom.
Kolektív občianskeho združenia ŠKK VESELÝ VIDIEK
Výsledky 6.ročníka Štefanského futbalového turnaja, Drietoma 2014
ZÁKLADNÉ SKUPINY
FK Ulička
6 : 2
FC Horný koniec
Dynamo Bytovkár jr.
0 : 4
Kralovany & Rádek 2009
Spartak Komarňanská
7 : 1
Dream team Brúsne
Kolonka s.r.o.
4 : 3
Dynamo Bytovkár
FK Ulička
1 : 2
Spartak Komarňanská
Dynamo Bytovkár jr.
5 : 2
Kolonka s.r.o.
FC Horný koniec
4 : 1
Dream team Brúsne
Kralovany & Rádek 2009
1 : 2
Dynamo Bytovkár
(P)
FK Ulička
6 : 2
Dream team Brúsne
Dynamo Bytovkár jr.
5 : 2
Dynamo Bytovkár
FC Horný koniec
1 : 3
Spartak Komarňanská
Kralovany & Rádek 2009
3 : 1
Kolonka s.r.o.
skupina “A”
skupina “B”
1. Spartak Komarňanská
1. Kralovany & Rádek 2009
2. FK Ulička
2. Dynamo Bytovkár jr.
3. FC Horný koniec
3. Kolonka s.r.o.
4. Dream team Brúsne
4. Dynamo Bytovkár
zápas o 7.−8. miesto
Dream team Brúsne
1 : 2
Dynamo Bytovkár
zápas o 5.−6. miesto
FC Horný koniec
1 : 5
Kolonka s.r.o.
zápas o 3.−4. miesto
FK Ulička
5 : 4
Dynamo Bytovkár jr.
FINÁLE
Spartak Komarňanská
2 : 1
Kralovany & Rádek 2009

DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
V sobotňajšie popoludnie (7.2.2015) sa v telocvični základnej školy
konala jedna z tradičných fašiangových zábav − maškarný ples (nielen)
pre deti. Tento rok ho pod záštitou obce usporiadali ľudkovia z Veselého
vidieka, eRka a Vivaxu. A bolo sa na čo pozerať! Deti v maskách od
výmyslu sveta vítal Mikimaus a jeho pomocníci trpaslíci. Netrvalo dlho a
v krásne vyzdobenej telocvični pobehovali Červené čiapočky, víly, poľov−
níci, piráti, cukríky, robot, rubikova kocka, líška, princezné, šašo, čaro−

dejnice, atď... spolu 58 takých pekných i originálnych masiek, že človek
ani nevedel, kam sa má skôr pozerať. Rodičia sa pekne pousádzali za
pripravené stoly a maškarný ples mohol začať. Deti za všetkých organi−
zátorov privítal Mikimaus a spolu s trpaslíkmi ich rozdelil podľa veku do 3
skupín. Každá skupina prešla na svoje stanovište, kde deti museli splniť
nejakú úlohu a za odmenu si strihali cukríky. Na svoje si prišli všetky
tancachtivé deti, pretože nasledovala diskotéka s obľúbenými detskými
pesničkami a eRko− tance. Komu sa nechcelo tancovať, ten mohol kres−
liť, hrať spoločenské a športové hry či zhotovovať náramky z bavlniek
alebo gumičiek. Na záver zábavy všetci tancovali slávnostnú polonézu,
počas ktorej mali členovia poroty poslednú možnosť rozhodnúť o 3 naj−
krajších maskách v rámci každej vekovej skupiny. Najkrajšie masky boli
ocenené drobnými cenami, každé dieťa dostalo diplom za účasť a malú
sladkosť. (Aby som nezabudla − radosť mali deti aj z rozoberania výzdo−
by telocvične. Kto chcel, dostal na pamiatku balónik.) Ocenení boli tiež
rodičia, ktorí zareagovali na výzvu na plagáte a prišli v maskách. Ako to
však pri takýchto podujatiach býva, celkovými víťazmi aj tak napokon boli
všetci tí, ktorí sa v to popoludnie príjemne cítili a dobre zabavili.
Mgr. Monika Hoštáková

Tvorivé dielne −
maľovanie vajíčok
V nedeľu popoludní (22.3.2015)
pred Veľkou nocou deti aj dospelí mali
možnosť stráviť pri radostnej činnosti−
zdobení vajíčok. Pod vedením skúse−
nej „zdobičky“ sme si vymaľovali pri−
pravené vajíčka voskom, poobdivovali
sme krásne obháčkované vajíčka, kto−
ré priniesli šikovné členky Jednoty
dôchodcov aprofesionálne vyzdobe−
né kúsky sme si aj nakúpili.
Pre šikovné detské rúčky bolo pri−
pravených viacero možností, ako si
vyzdobiť vajíčko. Pomocou škrupiniek,
ozdobných pások, papiera či fixiek
vytvorili naozaj nápadité kúsky.
Domov sme odchádzali s plnými
rukami krásnych ozdôb, ale aj s dob−
rým pocitom z príjemne stráveného
času.
Vladimíra Barišová
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Sloboda pred 70− timi rokmi sa ťažko rodila
Keďže sloboda slovenského národa bola od fašizmu tak ťažko vykúpe−
ná, treba si aj v týchto dňoch spomenúť na tých, ktorých mená sa už nikdy
nedozvieme alebo si ich prečítame vyryté na pomníkoch. Preto si aspoň
trošku zalistujme v drietomskej kronike, v ktorej kronikár zaznamenal po−
sledné chvíle vojny takto:
„Po porážke nemeckých vojsk v ZSSR začalo nemecké velenie s opev−
ňovacími prácami na jar 1944 až do februára 1945. Samotná Drietoma bola
strategicky dôležité miesto pre Nemcov, tak aj množstvo opevnení na tomto
úseku bolo väčšie. Na prácach sa muselo zúčastňovať miestne obyvateľ−
stvo, najmä mládež a starší.
Opevňovacie práce sa skladali zo zákopov,
bunkrov, zátarasových betónových kociek a
kotúčov ostnatého drôtu. Zákopy sa ťahali pred
Drietomou, a to od Breziny na chocholnianskej
strane smerovali k riečišťu Drietomice. Odtiaľ
hore Dubím do záblatského chotára. Protitan−
kové opatrenia boli 4− 5 metrov hlboké a 5 met−
rov široké priekopy. Vynechaný bol len most
cez hradskú, ktorý bol vyhodený 28.4.1945. Cez
riečište vytvárali zátarasu veľké betónové hrá−
dze 2− 3 metre vysoké aj široké. Hore na vŕš−
koch boli úzke zákopy na krytie vojakov. V rie−
čišti boli zas betónové kvádre. Na Ostrej hôrke
boli guľometné hniezda s bunkrami.
Ján Zelenák
Po oslobodení Trenčína 11.4.1945 začali
sovietske a rumunské vojská ostreľovať Drietomu. Nervozita Nemcov aj miest−
neho obyvateľstva stúpala. Väčšina obyvateľov odchádzala z domov do hôr a
na kopanice. Mnoho rodín bolo v Brúsnom, Žrnovom aj v škole u Kuklov, u
Šebíkov. Doma zostali väčšinou starí ľudia alebo opustené domy. Po niekoľ−
kých dňoch sovietske hliadky zbadali dym a v domnienke, že sú to Nemci,
začali paľbu z kanónov. Strely preleteli do náprotivnej hory. Nezranili nikoho, ale
vyľakali všetkých evakuovaných, ktorí tam nechali všetko a utekali na večer
hľadať prístrešie do Brúsneho. Sovietske vojská zosilnili paľbu aj mínometmi.
Medzitým bola Drietoma ostreľovaná od Trenčína. Nemecký štáb sa skrý−
val v kaštieli u veľkostatkára Štricla. Ošetrovňu mali Nemci u Miklášov− vyše
Husárov, u Stopkov – Venclovských. Ťažko ranených odvážali do Uherského
Brodu. Obväzište bolo v Danielčíkovom mlyne a lazaret v škole na Doline.
Najviac delostreleckých striel padlo v Potokoch a v Stranove. Prvé rumunské
lietadlo, ktoré pristálo na letisku v Biskupiciach, bolo zasiahnuté nemeckým
granátom zo Záriečského vŕšku, kde boli pevné bunkre a odtiaľ Nemci ovláda−
li celé Považie, od Trenčína až po Nové Mesto nad Váhom.
17.4.1945 bolo ustupujúce nemecké vojsko bombardované pri rieke pod
Brúsnym. Jadro bojov pre opevnenie nešlo drietomskou dolinou, ale spojenec−
ké vojská preplávali v noci Váh, prenocovali v Adamovciach a spravili obchvat
cez Chocholnú, Kykulu až na Moravu. Tam sa presunuli všetky ťažké boje.
Nemci sa veľmi bránili. Každé guľometné hniezdo bolo dobýjané kanónmi.
Nemci sa ukrývali v zákopoch na Ostrej hôrke, na Brezine, na Háji a na
Skaličkách. Bolo ich asi 200. Nemci svojich mŕtvych pochovávali na nezná−
mom mieste. Na Brezine pochovali sovietskych vojakov. Na Beňovci bolo
pochovaných 27 Rumunov a 10 Nemcov. Na Kykuli padlo takmer 100 Ru−
munov. Viacerí boli pochovaní na Zvrácenej a Chupáčovej. Veľa hrobov po
horách bolo neznámych. Mnohí vojaci nemali ani svoj hrob, pretože ešte
dlho po vojne ľudia nachádzali v lesoch ľudské kostry a prilby. Počas prud−
kých bojov na kopaniciach sa evakuovaní obyvatelia vrátili domov. Hoci sa
v Drietome strieľalo ojedinele, väčšia časť Drietomy bola poškodená.
V sobotu 28.4.1945 v podvečer o 21. hodine sa začali Nemci zo svojich
bojových pozícií sťahovať. Utekali z Kostolnej po priekopách, dolu Biskupskou
ulicou z Breziny, Hája či Skaličiek. V tom čase bol vyhodený do vzduchu ka−
menný most v Kostolnej – Záriečí na hradskej pred Drietomou a na druhý deň
v nedeľu ráno o 4. hodine bol vyhodený betónový most v Lazoch. Spred kostola
a vyvýšených miest už bolo vidieť pohyby rumunských vojsk, ktoré schádzali do
dediny z kopcov od Chocholnej. Prvý rumunský vojak opatrne prechádzal hrad−
skou k mlynu. Dvaja miestni občania informovali, že Nemci odišli. Ten dal
znamenie ostatným vojakom, ktorí prichádzali do Drietomy už nebojovým spô−
sobom. Pred rímskokatolíckou školou ich privítali obyvatelia obce.“
Oslobodenie obce si vyžiadalo obete aj z radov civilného obyvateľstva.
Pri delostreleckom ostreľovaní boli zabití Jozef Kukla, Jozef Blažej a Martič−
ka Terazová. Za pomoc partizánom boli v našej obci zaistení a odvlečení do
koncentračného tábora Štefan Bečár (Hostinský), Ján Filo, Ján Spaček
(Šuster). Náš terajší občan Ján Brndiar sa vtedy ako 17− ročný spolu s
otcom ocitol v koncentračnom tábore Mauthausen. Pre výstrahu miestnemu
obyvateľstvu nemecké vojská popravili v našej obci 2 partizánov z Moravy−
Kristiána Henčla, Zdeňka Šuranského a dvoch neznámych.
Pri tejto príležitosti si aspoň spomienkou uctime aj židovskú komunitu
žijúcu pred vojnou v našej obci, z ktorej sa po vyvezení do koncentračných
táborov nikto nevrátil.
Ako príslušníci anglickej kráľovskej armády bojovali Karol Blažej a Ján
Zelenák.
Dodnes si vážime každého človeka, ktorý bojoval svojím životom za
naše budúce.
(ľb)
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MAMA
Mama, jedno slovo atoľko je lásky vňom.
Mama, bez nej neviem predstaviť si život svoj.
Mama, tá vie vždy nežné pohladenie dať.
Mama, človek, ktorého chcem si navždy vsrdci uchovať.
Mama, jej nežný pohľad ťa vždy povzbudí.
Mama, tá ťa nikdy nesúdi.
Mama, to nie je ľahké povolanie,
vyžaduje si lásku, nehu aporozumenie.
Mama, tá ťa vo dne vnoci stráži.
Mama, to je tvoj druhý anjel strážny.
Chcem ti poďakovať, že si pri mne bola, si abudeš snáď navždy,
pretože takúto mamu si zaslúži každý.
Ďakujem, mama!
Dnes prišiel ten veľký deň,
kedy svojej mame poďakovať chcem.
Za jej obetavosť alásku,
ktorej som vždy mala dosť,
za jej žiarivé oči aúsmev,
bez ktorých deň predstaviť si neviem.
Za každú sekundu, za každé pohladenie,
za tvoju trpezlivosť,
aj keď to možno bolo so mnou utrpenie.
Za všetky chvíle, všetky pohľady,
za každé slovo, čo na duši pohladí.
Na toto nachádzam len štyri slová,
ato ďakujem ti, mama moja.
Terézia Kročilová, 9.A

Fyzikálno−literárna exkurzia− Martin
Dňa 8.10.2014 sa žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Martina pod
vedením Mgr. Ivety Hollej a Ing. Lýdie Marušinovej.
Najprv navštívili Národný cintorín, kde sú pochované mnohé významné
osobnosti slovenskej kultúry, literatúry, politiky a vedy. Bol založený kon−
com 18. storočia a v r. 1967 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Žiaci si tak pri tejto príležitosti mohli pozrieť pietne miesta takých osob−
ností slovenského národného života, ako boli Janko Jesenský, Karol Kuzmá−
ny, J. C. Hronský, Martin Kukučín , Ján Smrek, Janko Kráľ, Samo Czambel,
Janko Francisci− Rimavský, Martin Benka , Mikuláš Galanda a mnohí ďalší.
Druhou zastávkou bola návšteva Centra popularizácie fyziky pri Gymná−

ziu Viliama Paulínyho Tótha. PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. pripravil zaují−
mavé fyzikálne experimenty a do ich realizácie aktívne zapájal aj žiakov.
Všetky aktivity boli podnetné, inšpiratívne a boli zaujímavým doplnením vy−
učovania fyziky.
Poslednou zastávkou bola návšteva Múzea slovenskej dediny v Jahod−
níckych hájoch. Je to múzeum v prírode a prezentuje ľudové staviteľstvo,
bývanie a spôsob života v regiónoch Kysuc, Oravy, Liptova a Turca v obdo−
bí druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V areáli múzea sa na−
chádzajú roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami. Videli
sme aj dom, v ktorom sa natáčala známa rozprávka Perinbaba a veľmi sa
nám páčil kostol zo 17. storočia.
Exkurzia obohatila naše vedomosti z fyziky i zo slovenského jazyka.
Ing. Lýdia Marušinová
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Z kalendára FS Nezábudky
Zima patrila tradične vianočným koncertom. Začali sme krátkym vystú−
pením na vianočnej akadémii SZŠ v Trenčíne, zažili sme krásnu atmosféru
s DFS Štvorlístok v Trenčianskej Turnej, zaspievali sme na Hviezdoslavo−
vom námestí v Bratislave po−
čas vianočných trhov, opäť sme
prežili spoločné Vianoce v rím−
skokatolíckom kostole v Drie−
tome a turné sme ukončili vy−
darenými Rockovými Vianoca−
mi v KD v Kostolnej− Záriečí.
Tieto koncerty nacvičil celý sú−
bor Nezábudky.
Po Vianociach sme začali
s prípravou na leto a na súťaž−
nú prehliadku DFS, ktorá sa
konala 12.4.2015 v Trenčian−
skej Turnej. Deti z prípravky nás
milo prekvapili, keď s progra−
mom ZUZA BLÚZA A CHALA−
NI BARANI získali STRIEBOR−
NÉ PÁSMO. Je to pre nás veľ−
ký úspech, lebo v pásme účin−
kujú deti od 5 do 8 rokov a po−
lovica z nich navštevuje súbor
ešte len od septembra 2014.
Ďakujeme obci Drietoma i Kos−
tolná−Záriečie za podporu, samozrejme rodičom a deťom zo srdca BLAHO−
ŽELÁME!

Požiarny poplach a práca
skutočných hasičov
Dňa 13.10.2014 o 9. hod. nová pani riaditeľka školy Mgr. Andrea
Polhorská vyhlásila požiarny poplach. Všetci žiaci sa pod vedením učite−
ľov rýchlo a organizovane presunuli do priestoru pred školou. Vzápätí
bolo počuť sirény hasičského auta, ktoré prichádzalo do areálu školy.
Hasiči HaZZ v Trenčíne predviedli žiakom ukážku zásahu pri hasení
požiaru v škole. Veliteľ zásahu Mjr. Bc. Pavol Rapan porozprával žiakom,
ako pracujú skutoční hasiči, ako sú vybavené hasičské autá. Hasiči umož−
nili žiakom skúsiť si hasenie vodou, hasičské prilby, prezrieť si hasičské
auto. Zaujímavá bola aj ukážka použitia hasiacich prístrojov, ktoré sa na−
chádzajú na chodbách školy. Pre deti to bol nezabudnuteľný zážitok.
Mgr. Iveta Hollá

Všetko, čo máme v pláne je na našej webstránke nezabudky.eu, no najviac
sa tešíme na galaprogram k 15. výročiu založenia súboru, ktorý bude 30.10.2015
v Dome armády v Trenčíne, na ktorý vás už teraz srdečne pozývame.
vedúce súboru

BYLINKÁRKA V NAŠEJ ŠKÔLKE

Dňa 11.3.2015 zavítala do našej škôlky bylinkárka, na ktorú sa v tento deň
premenila pani učiteľka Veronika Mičáková. Deti oboznámila s liečivými bylinka−
mi a taktiež pre nich pripravila ochutnávku bylinkového čaju.
učiteľky MŠ

Projekt „Ide o sekundy“

DIVADLO „NA TRAKY”

Dňa 10.3.2015 sme v našej materskej škole privítali bláznivé divadlo Na
traky. Bolo pútavé, vtipné a po celý čas nás zabávalo. Všetky deti boli
spokojné a herci tiež − mali obecenstvo, ktoré ochotne spolupracovalo pri
rozbiehaní vláčika či spievaní.
učiteľky MŠ
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Piatok 10. októbra 2014 sa v našej škole niesol v duchu
Dňa ochrany človeka a prírody (OČaP), ktorý bol zameraný na
1. pomoc. Škola tak začala realizovať projekt „Ide o sekundy“.
Na 1. stupni formou didaktických hier a praktických cvičení. Na
2. stupni boli realizované praktické cvičenia v spolupráci s od−
borníkmi zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. Poďako−
vanie patrí PhDr. Dagmar Mikušovej, MPH ako odbornej lek−
torke a štyrom asistentkám. Sústredili sa na ošetrenie rán, zlo−
meniny i resuscitáciu. Po tejto časti nasledovali aktivity zame−
rané na orientáciu v teréne.
(am)
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Mažoretky sú plnoleté,
oslavujú 18. narodeniny

Áno, práve v tomto roku si naše mažoretky pripomenú, že
práve pred 18−imi rokmi si 2 pani učiteľky − Marta Horňáková a
Ľubica Blažeková splnili svoj dávny sen a založili v drietomskej
škole mažoretky. Prešli za ten čas dlhý kus cesty, veľa sa zme−
nilo. V radoch mažoretiek sa už vystriedali generácie dievče−
niec. Veď tie prvé, ktoré začali písať našu históriu a boli pri ich
zrode, sú už mamičkami a možno práve ich dcérky sa tiež raz
stanú mažoretkami. Aj svoje kotýmy si niekoľkokrát inovovali.

Drietomčania na potulkách Kanadou
Na prelome augusta a septembra minulého roka sa zopár našich rodá−
kov z Drietomy a blízkeho okolia zúčastnilo dlho plánovaného turisticko−
poznávacieho zájazdu v Kanade. Partia priateľov (v zostave: Jaroslav Mego,
Peter Pilko, Marek Ryšavý, Vladislav Oravec a Miroslav Bečár) v rámci 3−
týždňového pobytu na západe Kanady pod názvom „Expedícia Kanada 2014“
precestovala viac ako 4 000 kilometrov a navštívila viacero zaujímavých
miest. V prvom týždni potuliek aj v sprievode nášho rodáka žijúceho vo
Vancouveri Vlada Pelecha spoznávali mesto Vancouver a jeho okolie, ostrov
Vancouver Island a Whistler. Počas ďalších dvoch týždňov navštívili národ−
né parky Jasper a Banff a viacero známych turistických miest ako napr.:
Hells Gate, mestá Lake Louise, Calgary a iné. Najzdatnejším sa podarilo
vystúpiť na najvyšší vrchol expedície vrch Mt. Temple vysoký 3 544 metrov
v národnom parku Banff. Podľa slov zúčastnených tie tri týždne utiekli ako
voda a zostalo im už iba plno spomienok a nádherných fotografií, ale aj
nádej, že sa sem ešte niekedy vrátia.
Ing. Marek Ryšavý

Na vrchole Sansons Peak (2 256 m), Sulphur Mountain, Národný park
Banff, Kanada (zľava: M. Ryšavý, P. Pilko, M. Bečár, J. Mego, V. Oravec)

KULTÚRA − OZNAMY

Naše vystúpenia sa uskutočnili hlavne doma, u nás v Drie−
tome, tiež v Kostolnej − Záriečí či v Trenčíne i blízkych Tren−
čianskych Tepliciach. Dvakrát si vyskúšali aj prehliadky v čes−
kých Boleradiciach a Hodoníne. Každý rok sú súčasťou festi−
valu DH v Drietome.
Dnes je v ich radoch hlavne veľa mladších dievčat, ktoré
sa vždy veľmi tešia na nácvik, keď môžu tvoriť a vymýšľať
spolu s pani učiteľkou nové tance. Pracujú v troch zoskupe−
niach zložených podľa veku.
Dúfame, že im láska k hudbe a ladnému pohybu ešte dlho
vydrží a budú robiť radosť nielen sebe, ale aj tým, ktorým budú
spríjemňovať chvíle so svojím programom. Do budúcnosti im
želáme veľa kreativity a radosti zo zdravého pohybu.
(ľb)

Čaká nás v najbližších mesiacoch...
24.5.2015 Tvorivé dielne − servítková technika
31.5.2015 Deň detskej radosti
13.6.2015 Majstrovstvá vo varení gulášu
28.6.2015 Prechádzka rozprávkou v prírode
10.−12.7.2015 Kopaničiarske slávnosti
1.8.2015 Festival dychových hudieb
22.8.2015 Koncert Pell−Mell 59
29.8.215 Rozlúčka sletom
Na internetovej stránke obce www.drietoma.sk nájdete tiež:
− Plagáty aktuálne pripravovaných podujatí (hlavná stránka obce)
− Plán kultúrnych a športových podujatí
− Informácie o uskutočnených podujatiach (Kultúrny spravodaj 2015)
− Fotografie z uskutočnených podujatí (Fotogaléria)

DEŇ ZEME 2015
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ROČNÍK V.

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojich za−
sadnutiach v r. 2014:
Berie na vedomie:
− programový rozpočet obce Drietoma
na roky 2015 a 2016
− stanovisko hlavného kontrolóra obce
Bc. Ľ. Múdreho Šebíka k programovému
rozpočtu obce na rok 2014, r. 2015 a 2016
− poskytnutie dotácie od Ministerstva
školstva SR na II. etapu výmeny okien na
budove základnej školy
− vymenovanie novej riaditeľky Základ−
nej školy s materskou školou v Drietome
− výsledky volieb do orgánov samosprá−
vy obce, ktoré sa konali dňa 15.11.2014
− vystúpenie novozvoleného starostu
obce JUDr. Jozefa Kluku
− poverenie poslanca Jaroslava Mega vy−
konávaním funkcie zástupcu starostu obce
− plán kontrolnej činnosti hlavného kon−
trolóra obce Drietoma na prvý polrok 2015
Konštatuje:
− že novozvolený starosta obce JUDr.
Jozef Kluka zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
− že zvolení poslanci obecného zastupi−
teľstva zložili zákonom predpísaný sľub po−
slanca obecného zastupiteľstva
Schválilo, súhlasilo, prerokovalo, po−
tvrdilo:
− spolku dychovej hudby Drietomanka,
Drietoma 534, finančný príspevok vo výš−
ke 1.181 eur na výrobu a doplnenie krojov
pre členov spolku: 5 párov krojové čižmy,
2 ks krojové nohavice, 2 ks krojové lajblí−
ky, 3 ks ženské krojové rubáše
− p. Ivete Vríčanovej, Drietoma 761, po−
skytnutie finančného príspevku vo výške
100,− eur. Za uvedené finančné prostried−
ky si menovaná môže zakúpiť potraviny v
predajni COOP Jednota Drietoma
− p. Ivete Vríčanovej, Drietoma 761, zní−
ženie poplatku za komunálny odpad za r.
2014 o 50% t.j. 21,98 eur
− spevokolu dospelých Drietoma fi−
nančný príspevok činnosť spolku vo výš−
ke 300,− eur.
− p. Markovi Čičovi, Bazovského 6, Tren−
čín, zníženie poplatku za vývoz komunál−
neho odpadu za prevádzku Vinotéka Drie−
toma, za rok 2014 vo výške 50%
− stolnotenisovému klubu EURO Drieto−
ma finančný príspevok na činnosť klubu vo
výške 1.000 eur

− Anne Hlaváčovej, Drietoma 371, fi−
nančný príspevok vo výške 250 eur na
nákup pomôcok, ktoré sa budú využívať na
hodinách cvičenia pre ženy
− cvičenkám Mažoretky pri Základnej
škole s materskou školou v Drietome fi−
nančný príspevok vo výške 200 eur na
nákup ošatenia a reprezentačného materi−
álu
− Občianskemu združeniu Vivax, Kos−
tolná−Záriečie 34, organizovanie 5. roční−
ka hudobného festivalu ParenicaFest 2014,
ktorý sa bude konať 23.8.2014 v čase od
12,00 hod. do 01,00 hod., ako spoluorga−
nizátor schvaľuje nasledovnú materiálnu
podporu:
bezplatné poskytnutie areálu futbalové−
ho ihriska, bezplatné poskytnutie pivných
súprav, ktoré budú slúžiť iba na sedenie
pre návštevníkov, nie na odkladanie mate−
riálu, bezplatné poskytnutie sociálnych za−
riadení, bezplatné poskytnutie informač−
ných tabúľ, bezplatné poskytnutie parko−
vísk, bezplatnú propagáciu akcie, úhradu
spotrebovaných energií vo výške 50%
− p. Kláre Michalcovej, Potraviny Mini−
Mix Drietoma 733, odpustenie poplatku za
vývoz komunálneho odpadu za r. 2014
− Bc. Marie Gabrhelovej, Starý Hrozen−
kov, ktorá zastupuje neplnoletého Patrika
Gabrhela, sirotu, bytom Drietoma 673, od−
pustenie poplatku za komunálny odpad za
r. 2014 a odpustenie dane z nehnuteľností
za r. 2014
− Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi
a.v. Trenčín, fília Drietoma, finančný prí−
spevok vo výške 1.000,− eur na maľovanie
kostola
− MFS A DFS Nezábudky Drietoma fi−
nančný príspevok vo výške 1.000,− eur na
činnosť súboru
− do funkcie prísediaceho pre Okresný
súd Trenčín p. Martu Gallikovú, bytom Drie−
toma č. 74
− 29. organizácii Jednoty dôchodcov Slo−
venska v Drietome finančný príspevok na
činnosť spolku vo výške 400,− eur
− Základnej škole s materskou školou
finančný príspevok na spolufinancovanie
projektu ENVIROPROJEKT 2014 vo výš−
ke 200,− eur
− za požičanie 1 sady pivnej súpravy (stôl
a 2 lavice) pre občanov obce poplatok vo
výške 1 euro a pre ostatných občanov vo
výške 3,− eurá
− podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne−
skorších predpisov odpredaj týchto pozem−
kov: novovytvorená parcela KN C č. 3487/
14 vo výmera 76 m2, druh pozemku zasta−
vané plochy, novovytvorená parcele KN C
č. 3487/22 vo výmere 5 m2, druh pozemku
zastavané plochy, novovytvorená parcela
KN C č. 3487/23 vo výmere 16 m2, druh
pozemku zastavané plochy, novovytvore−
ná parcela KN C č. 3487/24 vo výmere 4
m2, druh pozemku zastavané plochy, ktoré
vznikli odčlenením z parcely č. 3487/14 na
základe geometrického plánu č. 36335924−
042−14, úradne overeným Okresným úra−
dom Trenčín, katastrálny odbor dňa
13.3.2014, pod číslom 264/14. Pre kupujú−
cu: Jaroslavu Kováčikovú, Drietoma, sta−
novuje kúpnu cena za 1 m2 vo výške 30
eur (slovom tridsať eur), za podmienky, že
kupujúca uhradí náklady spojené s vkla−
dom do katastra nehnuteľností a vyhoto−
vením kúpnej zmluvy.
− Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o finan−
covaní materských škôl a školských zaria−
dení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Drietoma. V prílohe č. 1 k VZN č. 2/2013 o
financovaní materských škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Drietoma sa dotácia na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy a školských za−
riadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Drietoma na rok 2014 mení takto:
− materská škola
dotácia na 1 dieťa z rozpočtu obce roč−
ne vo výške 1 344,00 eur
− školský klub detí
dotácia na 1 dieťa z rozpočtu obce roč−
ne vo výške 150,00 eur
− školská jedáleň .
dotácia na 1 dieťa z rozpočtu obce roč−
ne vo výške 221,00 eur
− plán kontrolnej činnosti hlavného kon−
trolóra obce na r. 2014
− pracovný úväzok pre hlavného kontro−
lóra obce vo výške 4 hodiny týždenne,
plat hlavného kontrolóra vo výške
136,00 eur mesačne
− rozšírenie podnikateľských priestorov
o výmeru 32 m2 (miestnosť po bývalom ná−
jomcovi Imperator s.r.o.) v budove Základ−
nej školy s materskou školou v Drietome
pre firmu Arte Vetro s.r.o., Drietoma 453.
Nájomné za všetky prenajaté nebytové
priestor stanovuje vo výške 32,00 eur/1m2/
rok s inflačnou doložkou.
− súhlasí so zverejnením zámeru obce
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dať do nájmu majetok obce z dôvodu hod−
ného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majet−
ku obcí v znení neskorších predpisov pre
MUDr. Jaroslavu Hrenákovú, zubnú lekár−
ku v Drietome, za účelom vykonávania
zdravotníckej praxe. Predmetom nájmu je
nebytový priestor v zdravotnom stredisku
o výmere 59,49 m2. Súhlas sa vydáva za
týchto podmienok: nájomné za 1 m2 vo výš−
ke 13,28 eur s inflačnou doložkou, výška
nájomného sa bude každé štyri roky od
podpisu zmluvy prehodnocovať.
− súhlasí so znížením poplatku za od−
voz komunálneho odpadu pre Marka Čiču,
Bazovského 6, Trenčín, prevádzka Vinoté−
ka Drietoma. Poplatok za r. 2012 vo výške
15,04 eur a za r. 2013 a 2014 vo výške
15,70eur.
− uskutočnenie druhej etapy výmeny
okien na bloku B a telocvični na budove
Základnej školy s materskou školou v Drie−
tome v rámci odstránenia havarijného sta−
vu a žiada starostu obce, aby na odstráne−
nie havárie pri druhej etape výmeny okien
na budove Základnej školy s materskou
školou v Drietome bolo vykonané rokova−
nie s tým istým dodávateľom, ako pri vý−
mene okien v prvej etape. Zároveň žiada,
aby boli na celej budove okná, dvere a ko−
vanie od jedného výrobcu.
− zmluvu o nájme nebytových priestorov
pre stolnotenisový klub EURO Drietoma a
výšku nájmu za 1 hodinu použitia na trénin−
gové procesy vo výške 1,00 euro v zmysle
časového rozpisu. Iné podujatia, ako maj−
strovské zápasy a turnaje budú bez úhrady.
− pre Základnú školu s materskou ško−
lou v Drietome finančný príspevok vo výš−
ke 1.350,00 eur na vymaľovanie a opravu
miestností v priestoroch škôlky
− dobudovanie obecnej vodovodnej sie−
te na horný koniec obce (ľavá strany pri
štátnej ceste)
− M.Horňákovej, Drietoma 461, prená−
jom obecného pozemku pred bytovým do−
mom súp.č. 416 vo výmere 2,5m x 4,5m
na parkovanie osobného motorového vo−
zidla. Výška nájomného 24 eur/rok/1 par−
kovacie miesto.
− poskytnutie finančného príspevku vo
výške 65 eur pre Centrum voľného času v
Trenčíne na záujmové vzdelávanie jedné−
ho žiaka
− so zhotovením odbočky na náklady
obce na stoke AC−1−1 a ukončením na okra−
ji asfaltového chodníka na parcele KN C č.
3334/2 tak, aby si mohol p. D.Kročil napo−
jiť na splaškovú kanalizáciu rodinný dom
súp.č. 750, ktorý je postavený v extravilá−
ne obce
− potvrdzuje svoje uznesenie č. 53/2014
vo veci výberu dodávateľa na dodávku plas−
tových okien na bloku B budovy Základnej
školy s materskou školou v Drietome
− záverečný účet obce a celoročné hos−
podárenie za rok 2013 bez výhrad
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− použitie prebytku hospodárenia za rok
2013 vo výške 51.320,49 eur na tvorbu re−
zervného fondu
− vykonať odvodnenie štátnej cesty E I/
50 v k.ú. Drietoma v dĺžke 139m s tým, že
plastové potrubie dodá IVSC Žilina, šach−
ty a uličné vpuste dodá obec
− použitie rezervného fondu vo výške
80.000,− eur na: odstránenie havarijného
stavu vodovodných prípojok na hornom
konci obce a vybudovanie dažďovej kana−
lizácie pri štátnej ceste E I/50 na Hornom
konci obce
− Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 1/2014 o spôsobe náhradné−
ho zásobovania vodou, náhradného odvá−
dzania odpadových vôd a o zneškodňova−
ní obsahu žúmp podľa miestnych podmie−
nok obce Drietoma, po zapracovaní pripo−
mienok Ing. Jozefa Lackoviča
− členstvo obce, ako zriaďovateľa ZŠ s
MŠ v Drietome, v Spoločnom úrade samo−
správy – spoločný školský úrad, so sídlom
Hviezdoslavova 36, Nové Mesto na Váhom
− súhlasí s vytvorením novej triedy v ma−
terskej škole s časom vyučovania od 7.00
hod. do 12.00 hod.
− predloženie žiadosti o NFP pre projekt
s názvom „Protipovodňové opatrenia obce
Drietoma“ s výškou celkových výdavkov vo
výške 244.951,19 eur a s rovnakou výš−
kou celkových oprávnených výdavkov v
rámci výzvy s kódom OPŹP−PO2−14−1 spo−
lufinancovanie projektu vo výške 5% z cel−
kových oprávnených výdavkov t.j. vo výš−
ke 12.247,56 eur
− zmenu účelu použitia finančného prí−
spevku vo výške 300,− eur pre ŠKK Veselý
vidiek na projekt „Letné kino“.
− zníženie nájmu nebytových priestorov
na cvičenie aerobicu a pilatesu pre miest−
ne obyvateľky, v zastúpení Anny Hlaváčo−
vej, Drietoma 371, za 1 hodinu použitia te−
locvične vo výške 1,00 euro
− sobášiacich: JUDr. Jozef Kluka, Jaro−
slav Mego, Ing. Peter Filo
− Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 2/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne od−
pady a drobné stavebné odpady na úze−
mí obce Drietoma na r. 2015 po zapraco−
vaní nasledovných pripomienok: čl. 3.
opraviť bod 3a) a doplniť o bod 8), čl. 6.
doplniť bod 1) písm. h., doplniť bod 2) o
písm. c., doplniť bod 6), čl. 7 doplniť bod
1), čl. 8 doplniť bod 12) a čl. 16 doplniť
bod 5) písm. b.
− Základnej škole s materskou školou
Drietoma poskytnutie finančných prostried−
kov vo výške 1829,33 eur na mimoriadne
odmeny zamestnancom materskej školy,
školskej jedálne a školského klubu detí
− Rímskokatolíckemu farskému úradu v
Drietome finančný príspevok vo výške 2.000,−
eur na dobudovanie sociálnej budovy pri rím−
skokatolíckom kostole v Drietome
− Svojpomocnému klubu stomikov v
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Trenčíne dotáciu na rok 2015 vo výške 35,−
eur na činnosť klubu
Neschválilo:
− p. Kláre Michalcovej, Potraviny Mini−
Mix Drietoma 733, žiadosť o zníženie príp.
odpustenie dane z nehnuteľností za uve−
denú prevádzku za r. 2014
Vyhlasuje, určuje:
− voľby hlavného kontrolóra obce Drie−
toma v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. záko−
na č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na deň 12. mája
2014 a určuje: spôsob vykonania voľby
hlavného kontrolóra obce Drietoma v súla−
de s § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Voľba hlavného kontrolóra sa
vykoná formou tajného hlasovania.
Voli:
− na obdobie 6 rokov do funkcie hlavné−
ho kontrolóra obce Drietoma p. Ľubomíra
Múdreho Šebíka, bytom Drietoma č. 527
Zriaďuje, volí:
− obecnú radu a volí za členov obecnej
rady: Jaroslav Mego, Ing. Peter Filo, Ing.
Tomáš Revay
− za predsedu a členov:
komisia pre výstavbu, územný plán,
životné prostredie a havárie − predseda:
Tomáš Palko, členovia: Andrej Gabrhel,
JUDr. Milan Hrnčárik, Gabriel Kotrha, Ing.
Ivan Špaček
komisia finančnú, správy majetku a po−
hľadávok − predseda: Ing. Peter Filo, čle−
novia: JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing.
Tomáš Revay, Ing. Michal Lacko, JUDr.
Milan Hrnčárik, Ing. Roman Lackovič, Iva−
na Struhárová
komisia na ochranu verejného poriadku
− predseda: JUDr. Milan Hrnčárik, členo−
via: Tomáš Palko, Ing. Michal Lacko, Jo−
zef Režný, Jozef Kukučka
komisia pre kultúru, školstvo, šport, soci−
álne veci − predseda: JUDr., Ing. Vladimíra
Barišová, členovia: Andrej Gabrhel, Ing. Mi−
chal Lacko, Gabriel Kotrha, Mária Stopková,
Mgr. Adriana Michalcová, Jaroslav Múdry
komisia na ochranu verejného záujmu −
predseda: Ing. Tomáš Revay, členovia: Ing.
Peter Filo, JUDr., Ing. Vladimíra Barišová,
Gabriel Kotrha, Ing. Igor Humecký
Odkladá:
− žiadosť p. Ľ.Oravcovej, Drietoma 140,
o zníženie nájomného za prenajaté priesto−
ry v budove požiarnej zbrojnice č. 325, kde
prevádzkuje Snack Bar. Žiadosť prerokuje
komisia finančná, správy majetku a pohľa−
dávok.
− žiadosť p. Ivety Vríčanovej, Drietoma
č. 761, o poskytnutie jednorázového finanč−
ného príspevku na nákup potravín pre svoje
3 deti. Žiadosť prerokuje sociálna komisia.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
január – december 2014

NOVÍ OBČIANKOVIA
Marko Jackulík, Michaela Křápková, Juraj Bečár, Marek Kopúň, Stela Múdra, Damian Babrnák,
Pavol Hudcovský, Aneta Uhlíková, Tadeáš Mikolášek, Martin Vlasák, Karolína Koteková, Alex Hano,
Kiara Svetlošáková, Michal Vendrinský, Andrej Zajac
Vitajte medzi nami!

PRISŤAHOVALI SA DO OBCE
Milan Mikolášek, Anna Mikolášková, Katarína Mikolášková, Richard Mikolášek, Dominika Mikolášková, Peter Pastucha,
Nela Račková, Vlastimil Červeňan, JUDr., Mgr. Martina Mazánková, Matúš Červeňan, Tereza Pilková, Šimon Pilko,
Ľubica Petrová, Lenka Minárechová, Nikol Minárechová, Dominika Minárechová, Miroslav Osvald, Branislav Brezan,
Elena Spačková, Sofia Spačková, Giulia Archidiacono, Silvia Mikolášková, Ing. Zuzana Bečárová, Denisa Baese, Oleg
Porubský, Bronislava Porubská, Damián Porubský, Mgr. Patrik Zboran, Jaroslav Chlapík, Rudolf Patka, Patrik Kováčík,
Lenka Kováčiková, Patrik Dranačka, Petra Dranačková, Vanesa Dranačková, Nikolaj Zemanovič, Miroslav Kováčik,
Marek Košťál, Ján Ondris, Tatiana Ondrisová, Alena Horňáčková, Jarmila Hulínová, Emília Žišková, Daniel Žiška, Klau−
dia Jurčová
ODHLÁSILI SA Z OBCE
Nikola Jurišová, Karol Benedikt, Mgr. Vladislav Rokošný, Viera Cholvádová, Dominika Cholvádová, Peter Demčík, Ing.
Anna Demčíková, Liliana Demčíková, Kristián Demčík, Bibiana Demčíková, Ing. Michal Dzúrik, Zuzana Stopková, Stani−
slav Žila, Jaroslava Kováčiková, Boris Kováčik, Ivana Kováčiková, Ing. Andrea Koreňová, Bibiána Bilíková, Monika
Klimová, Lenka Pěchotová, Martin Pastorek, Sofia Pastorková, Lukáš Michalec. Tomáš Zverbík, Radoslav Pěchota,
Peter Trnka, Jozef Kosec, Gabriela Kosecová, Alexej Kosec
SVOJE „ÁNO“ SI POVEDALI:
Jaroslav Minárech a Lenka Macharová, Peter Gabrhel a Ing. Andrea Barišová, Michal Petrech a
Barbora Kukučková, Martin Mikel a Barbora Bečárová, Peter Bečár a Zuzana Žigová, Marián Zajac a
Emília Besuchová Gabrišová, Peter Koreň a Andrea Pilková, Tomáš Kozelek a Mgr. Helena Stopko−
vá, Matúš Bartal a Darina Bulková, Ing. Marián Šugra a Kristína Babrnáková, Michal Dzúrik a Klára
Hutňanová, Ján Horňáček a Alena Vychopenová, Ing. Martin Pilko a Martina Poláková, Monika Kon−
drátová a Igor Klima, Ing. Andrej Matyáš a Ing. Zuzana Bečárová, Daniel Žiška a Emília Kršková
Šťastným párom prajeme veľa lásky, porozumenia a vzájomnej úcty.
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom!
OBČANIA NAD 90 ROKOV
Katarína Jankujová
narozená v roku 1919
Pavlína Pavlíková
narozená v roku 1919
Barbora Bednáriková narozená v roku 1920
Eva Šubertová
narozená v roku 1922
Katarína Breznická
narozená v roku 1923
Mária Vetráková
narozená v roku 1924
Nech Vám slnko šťastia svieti, nech Vám láska srdce hreje, nech Vám nikdy smutno nie je a nech Vám nebesá
doprajú pevné zdravie.
S ÚCTOU SPOMÍNAME
Mária Sirotná, Mária Šubertová, Štefan Brezina, Elena Spačková, Jozef Gorčík, Imrich Bulejko, Jozef Holáni,
Štefánia Plšková, Anna Hlaváčová, Anna Minárechová, Agneša Dániová, Miroslav Jenikovský, Peter Kováčič,
Dušan Harušťák, Jozef Kotlárik
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Vyhlásenie 1. ročníka súťaže
v kreslení a maľovaní detí
Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, kto−
ré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou:

Moja dedina, ako ju vidím ja...
Cieľ súťaže:
Dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta kde vyrastajú, ich taj−
né zákutia, kde sa chodia hrávať...Aby svojimi kresbami poukázali na
to, prečo je život na dedine zaujímavý a čo sa im v mieste ich rodiska
páči, či nepáči...
Súťažné kategórie:
1. deti materských škôl /3−6 rokov/
2. deti zo základných škôl /6−15 rokov/
3. deti z umeleckých škôl /6−15 rokov/
Termín súťaže:
1. február 2015 – 30. jún 2015 / termín, kedy môžu deti maľovať
svoje predstavy o „svojej“ dedine/
Adresa zasielania výtvarných prác:
SPOD, Mgr. Mária Čuchtová, Miklušovce 27, 082 44 pošta Klenov
Poznámka: na zadnú stranu výkresu veľkosti A4 nezabudnite uviesť:
názov dediny, meno dieťaťa, vek, adresu, meno zákonného zástupcu
a telefonický kontakt. Obálku označte heslom SPOD – „Moja dedina,
ako ju vidím ja....“
Hodnotenie a ocenenie prác:
Zo všetkých doručených prác vyberie odborná porota tri najlepšie
práce v každej kategórii. Víťazi budú ocenení na slávnostnom zasad−
nutí SPOD pri príležitosti 15−eho výročia vzniku SPOD na jeseň 2015.
Termín a výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené.
Najnápaditejšie obrázky budú uverejnené na webovej stránke
SPOD: www.spod.olim.sk
Ďalšie informácie:
na tel.č. 0911266762, mail: marika.cuchtova@gmail.com
http://www.spod.olim.sk/kontakt.php
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Zo života miestnej organizácie
Slovenského Červeného kríža
Miestna organizácia Červeného kríža si v r. 2014 pripomenula
60. výročie založenia. Živým svedectvom nadšenia a práce sú
ešte žijúce najstaršie spoluzakladateľky p. Barbora Bednáriková,
Anna Múdra, Anna Blažejová, Mária Husárová a Mária Vetráko−
vá. Je to dlhá doba, ktorú náš spolok vďaka svojej humánnej a
rôznorodej činnosti prežil. Dobrovoľné sestry boli školené lekár−
mi OÚNZ Trenčín, museli prejsť školením a praxou v nemocnici v
Trenčíne. Veľkou pomocou bola už zosnulá p. Františka Blažejo−
vá , dlhoročná pôrodná asistentka, ktorá priviedla na svet mno−
hých Drietomčanov. Za jej pomoci ošetrili mnohé menšie zrane−
nia a pomohli mnohým do príchodu lekára a sanitky, pretože ob−
vodný lekár MUDr. Kramský začal pracovať v našej obci až v r.
1958. Tento sa pravidelne zúčastňoval poodberových posedení,
mnohí naňho spomínajú s láskou.

Výbor Červeného kríža organizoval zbierky nielen finančné
(Rwandi) a potravinové, ale i zbierky šatstva, liekov pre krajiny
postihnuté prírodnými katastrofami. Tiež organizovali zdravotné
prednášky, premietali zdravotné filmy, zbierali liečivé rastliny pre
Slovakofarmu Hlohovec, poriadali brigády pri čistení požiarnej
zbrojnice, nového zdravotného strediska v Drietome v r. 1995,
novej chirurgie v Trenčíne v r. 1998, brigády na zveľadení obce –
čistenie verejných priestranstiev. Finančné prostriedky z brigád v
miestnom poľnohospodárskom družstve pri zbere kameňa, sena,
zemiakov, kŕmnej repy boli použité na zakúpenie liekov a obvä−
zového materiálu do lekárničiek členiek Červeného kríža. Veľ−
kým prínosom bola finančná zbierka na dostavbu zdravotného
strediska vo výške 136 tis. korún na zakúpenie vodoinštalačného
a elektrikárskeho materiálu.
V posledných rokoch už miestna organizácia neorganizuje
množstvo „brigád“, zúčastňuje sa iba akcie „Deň Zeme“.
Dobrovoľné zdravotné sestry zaisťovali prvú pomoc pri rôz−
nych kultúrnych a športových akciách. Už v 80−tych rokoch mi−
nulého storočia naša organizácia bola nápomocná pri zabezpe−
čovaní rozvozu stravy starším občanom. Aj v súčasnosti pomá−
hame pri zabezpečovaní dovozu obedov pre starších občanov.
Členky Červeného kríža od svojho založenia pomáhajú starým a
opusteným občanom, ktorí majú záujem o túto službu.
K výročiu založenia pripravili malú výstavu dejín Červeného
kríža (plagáty, rovnošaty, fotografie, náučnú literatúru), taktiež
pripravili vrecúška s liečivým bylinami, ktoré si mohli občania za
symbolickú cenu zakúpiť.
Najdôležitejšou akciou však zostáva organizovanie odberu krvi
v našej obci. Tento rok sa odberu zúčastnilo 38 darcov, z toho 4
boli novodarcovia. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí darujú naj−
vzácnejšiu tekutinu.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a pomáhali pri
prácach v miestnej organizácii SČK.
Anna Hlístová, predsedníčka MO SČK

