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ROČNÍK V.

SLOVÁ NA ÚVOD

SLOBODNÉ VIANOCE
V tomto roku smieme svätiť dvadsiatešieste slobodné Vianoce.
Pre mladých nič nezvyčajné. Pre starších, ktorí pamätajú Vianoce
ešte spred roka 1989, vzácny dar. Mnohí − zvlášť učitelia − sa aj
na Štedrý deň báli vstúpiť do kostola. Preto v ňom hľadali miesto
len kdesi v rohu či za stĺpom. Alebo išli do kostola mimo svojho
trvalého bydliska. Aj vtedy však zaparkovali auto tak, aby špiceľ
nemal dôvod poznačiť si ich evidenčné číslo.
Mnohí pre svoju vieru znášali rozličné príkoria v zamestnaní a
ich deti v škole. Pochádzať z nábožensky založenej rodiny zna−
menalo byť priam nepriateľom štátu. To vo zvýšenej miere platilo
pre študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdium teológie. Všeličo si
vytrpeli aj ich triedni učitelia. Tak to bolo aj v mojom prípade.
Výsluch na Štátnej bezpečnosti som potom absolvoval ako čer−
stvý maturant. Z bohoslovcov sa mu nevyhol takmer nikto.
Práca kňaza bola podmienená štátnym súhlasom okresného ta−
jomníka pre veci cirkevné. Kňaz musel podstúpiť potupnú procedú−
ru spojenú s podpisom Sľubu vernosti Československej socialistic−
kej republike a socialistickému zriadeniu. Bez súhlasu tajomníka
pre veci cirkevné nemohol spevokol z jedného kostola účinkovať
na pôde druhého (ani v rámci jedného mesta!). Tajomník tiež mu−
sel vopred schváliť cirkvi každú investíciu, ktorá prevyšovala sumu

10000,−Kčs. Obísť ho neraz znamenalo podstúpiť značné riziko.
Chvála Bohu, dnes smieme svätiť Vianoce slobodne, bez aké−
hokoľvek strachu a obáv. Radosť z narodenia Ježiša Krista ne−
musíme skrývať a dusiť v svojom vnútri, ale smieme ju zdieľať s
naším okolím. Nemusíme sa báť, že nás v kostole ktosi spozná.
Svoje náboženské presvedčenie smieme dať najavo úplne slo−
bodne. Je to jedno z našich základných a garantovaných práv.
Žiaľ, takéto privilégium mnohým kresťanom dnes ešte stále chý−
ba. Podľa organizácií monitorujúcich stav náboženskej slobody sú
totiž kresťania najprenasledovanejšou skupinou vo svete. Na roz−
diel od nás svätiť slobodné Vianoce nemôžu obyvatelia v približne
osemdesiatich krajinách. Organizácia Open Doors napríklad tvrdí,
že vo svete je každý mesiac pre svoju vieru zabitých 322 kresťa−
nov, zničených 214 kostolov a iných kresťanských zariadení a 722
krát dochádza k rôznym formám násilia voči kresťanom, napríklad
k bitkám, únosom, znásilneniam, zatknutiam a podobne.
Rokmi nám zvyknú veci zovšednieť. Prijímame ich ako samo−
zrejmosť. Preto je dôležité na minulosť nezabúdať a pripomínať si
ju. Slobodné Vianoce nie sú samozrejmosť, ale vzácny Boží dar.
Takže šťastné, veselé a už iba slobodné, priatelia.
Mgr. Ján Bunčák, evanjelický kňaz

VIANOCE A MY
Milí farníci,
rok čo rok sa zamýšľame nad tajomstvom Vianoc. Je to
čas, ktorý má v sebe veľké čaro a tajomnú atmosféru. Tieto
dni sú naplnené každodenným zhonom, horúčkovitými ná−
kupmi a prípravou na tieto posvätné chvíle. Je to iste potreb−
né, pretože každý chce mať Vianoce najbohatšie a najkraj−
šie. Bolo by však od nás veľmi málo, keby sme sa uspokojili
len s takouto prípravou. Vianoce si vždy zaslúžia, ba priam
vyžadujú i duchovnú prípravu. Len so srdcom otvoreným a
ochotným prijať Krista celkom a totálne, môžeme správne
prežiť hĺbku a význam Vianoc.
Tá udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi, sa opakuje
každý rok… Narodenie dieťaťa akých v dejinách muselo byť
veľa. A predsa výnimočné…
Jozef a Mária, mladí snúbenci, bývajúci v Nazarete, sa vy−
brali na rozkaz cisára Augusta do Betlehe−
ma, aby sa dali zapísať. Márii nadišiel čas,
no nenašla miesto pre narodenie Ježiša, a
tak sa uchýlila do obyčajnej maštale. A toto
zrodenie môžeme nazvať zázračným. Je to
nepredstaviteľné a nepochopiteľné spojenie
človeka a Boha v jednej osobe − v Ježišovi
Kristovi. Toto je príbeh, ktorý si v týchto
dňoch pripomíname. Ide tu ale o čosi viac
ako iba o výročný deň. Vianoce nie sú dňom
ako iné dni. V týchto dňoch sa čosi prebú−
dza v našej duši. Vianoce sú Prítomnosť.
Nenanucujú sa nikomu ani nikoho nezdržia−
vajú. Tá Prítomnosť je diskrétna ako Ježišo−
vo narodenie v maštali. Je útla ako novoro−
deniatko a predsa je živá, skutočná, povzbu−
dzujúca. Oživuje v nás schopnosť uskutoč−
ňovať spravodlivosť, mier a pokoj medzi
ľuďmi. Na Vianoce sa armády usilujú uzav−
rieť prímerie, akoby na Vianoce bolo nesluš−
né vraždiť. Príbuzným a priateľom posiela−
me pozdravy so želaním všetkého naj...
Ale keď Vianoce pominú, všetko sa vráti
do starých koľají. Cítime sa unavení, preje−
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dení, azda frustrovaní a otrávení. Obchodníci sú natešení,
počítajú zisk a život plynie ďalej. A takto je to rok čo rok.
Záleží len na nás, či to takto zostane i naďalej, alebo zobe−
rieme vážne slová sv. Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Páno−
vi“. Ak majú mať Vianoce pre nás ten skutočný zmysel a
význam, musíme umožniť malému Ježišovi, aby sa narodil
v srdci každého z nás. Len keď sa toto uskutoční v našich
srdciach, potom budú Vianoce prinášať do nášho života zme−
nu k lepšiemu, posilnenie nášho vzťahu k narodenému Ježi−
šovi, a teda i radosť, pokoj a lásku.
Prajem Vám, aby novonarodený Ježiš naplnil srdce kaž−
dého z Vás svojou prítomnosťou, nehou a túžbou, aby sme
ešte viac zlepšili a prehĺbili svoj život.
IClic. Peter Korenčiak, rímsko−katolícky farár
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VÝROČIA, OCENENIA

NEZÁBUDKY − 15. VÝROČIE
Obrovský potlesk, „standing ovation“, plná sála, nádherné emó−
cie, úprimné ďakovania a gratulácie. Toto všetko bolo na oslavách
založenia súboru Nezábudky, ktorý vznikol pred pätnástimi rokmi v
Drietome. Na javisku Posádkového klubu v Trenčíne sa stretli nie−
len členovia každej zložky súboru (Prípravka DFS, DFS, MFS), ale
aj 2 hudobné žánre. Ľudová hudba súboru Nezábudky a rocková
kapela PELL MELL. Výsledok spolupráce bol výborný a ohlas pub−
lika úžasný. Za posledných 5 rokov vedúce a členovia prežili spolu
radosti aj starosti, príchody i odchody, svadby, vystúpenia, oslavy.
Obnovili, doplnili sa kroje, pripravili nové choreografie, vychovali sa
noví hudobníci (Martinka Spačková – vychádzajúca cimbalová
hviezda). Po rokoch konečne aj vlastná úprava hudby v rukách
Matúša Husára.
Výročie bolo výsledkom práce a spolupráce detí, rodičov a na−
šich priateľov (Tomáš Bečár, Milan Bátovský, Jaroslav Múdry, On−
drej Drahotský). Vo výborných priestoroch sa konalo vďaka podpo−
re obce Drietoma.
Ďalšia z etáp je za nami. Nová, ešte krajšia, veríme, že pred
nami. Dôležité je, aby sme boli zdraví, mali chuť spievať, tancovať,

hrať a to čo nám z hora bolo dané rozdávať ďalej. Ešte raz ďakujeme
za priazeň a podporu!
Marika a Monika, vedúce súboru

Naši žiaci zvíťazili v súťaži
o najlepší eTwinningový projekt
v školskom roku 2014/2015
Do projektov eTwinning sa zapája naša škola už niekoľko rokov. Za
realizované projekty sme získali národné certifikáty kvality i európske cer−
tifikáty kvality, avšak do ďalšej súťaže sme projekty už neprihlasovali.
V školskom roku 2014/2015 sme vytvorili v spolupráci s českou školou
projekt Perie nemá, predsa lieta. Na projekte pracovali žiaci 8. ročníka.
Projekt nám priniesol viacero ocenení – národný certifikát kvality, európ−
sky certifikát kvality, získali sme ocenenie Učiteľ mesiaca november 2014
na portáli eTwinning a v júni 2015 sme prihlásili projekt do súťaže o Ná−
rodnú cenu. Odborná porota udelila projektu 1. miesto v kategórii mater−
ských a základných škôl v Národnej súťaži o najlepší projekt eTwinning (
http://www.etwinning.sk/index.php/14−novinky/240−narodna−2015−vitazi ).
Projekt sa týkal podpory prírodovedného vzdelávania – učiva fyziky

Pohyb telesa. Žiaci vytvárali tajničky, písali báje o lietaní, vytvárali modely
lietadiel, merali rýchlosť, pracovali s rôznymi aplikáciami a softvérovými
nástrojmi v medzinárodných družstvách.
Cenu za projekt sme si boli prevziať spolu so žiakmi na Žilinskej uni−
verzite. ( Video televízie Severka z preberania ocenenia v Žiline si môžete
pozrieť : http://ulozto.sk/live/xMGQwkX2/etwinning−2015−mpg )
Naša partnerská škola taktiež získala za tento projekt 1. miesto v Čes−
kej republike. Projekt sme prihlásili aj do súťaže Európska cena eTwin−
ning 2016.
Ing. Lýdia Marušinová
Víťazom srdečne blahoželáme a pani učiteľke želáme veľa tvorivých síl.
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BLAHOŽELÁME
Máme radosť z toho, že naša občianka p. Emília Bátovská
popri svojich pracovných povinnostiach si nájde čas na to, aby
nás oslovila so svojou poéziou. K udeleniu ceny Krajskej organi−
zácie Jednoty dôchodcov Slovenka v žánri poézia v XXIII. roč−
níku celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa
sa tajne s dažďom zhovára“ jej zo srdca blahoželáme.
JUDr. Jozef Kluka, starosta obce
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SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Vážení občania!
Keď sa rok s rokom stretá, nastáva čas našej práce zhodnotenia.
Výbor Miestneho spolku červeného kríža v Drietome k spokojnosti konšta−
tuje, že máme čo hodnotiť. Dňa 14. februára na obecnej zabíjačke sme sa
snažili občerstviť občanov vínom, čajom, tradičnými šiškami, fánkami a výbor−
nou višňovou štrúdľou.
Výročná členská schôdza sa konala dňa 24. februára. V programe schôdze
bolo aj odmeňova−
nie bezpríspevko−
vých darcov krvi.
Zlatú plaketa profe−
sora MUDr. Jana
Janského alebo ho−
vorovo Janského
plaketa (40 odbe−
rov) získal p. Marek
Ryšavý, striebornú
plaketu (20 odbe−
rov) získali: Micha−
ela Miklášová,
Ľuboslav Babrňák, Marek Juriš a Pavol Melicher, bronzovú plaketu: Vladimír
Bečár, Ľudmila Novomestská, Veronika Šedivá, Michal Lacko, Monika Moron−
gová, Michal Ondruška. Odmeneným poďakoval a odovzdal ďakovný list a
finančný príspevok od obce zástupca starostu obce p. Jaroslav Mego. Milou
udalosťou bolo blahoželanie našej dlhoročnej členke p. Pavlíne Stopkovej k 80−
ke. Navštívili sme aj p. Máriu Vetrákovú, ktorá sa dožila krásnych 90 rokov.
Tento rok sme zabezpečili stravu starším a nevládnym spoluobčanom.
Dňa 14. apríla sme organizovali spoločný odber krvi pojazdnou transfúznou
jednotkou. Odberu sa zúčastnilo 26 darcov. Všetkým darcom patrí úprimná vďa−
ka hlavne v mene tých, ktorým krv pomohla. Za námahu a ochotu ďakujeme i
občanom, ktorým krv zo zdravotných dôvodov odobratá nebola. Vďaku v mene
všetkých krásnymi slovami vyjadrila v svojej básni p. Emília Bátovská.
Deň Zeme sme oslávili brigádou pri zbere odpadu na cintorínoch a v okolí
cintorínov. Zúčastnených nech hreje dobrý pocit z upraveného okolia miest
posledného odpočinku našich milých zosnulých.
Každoročne sa tešíme na Majstrovstvá vo varení gulášu. Tak to bolo aj
tento rok, aj keď sme nevyhrali.

Dňa 29. augusta oslavoval 50−ku člen výboru p. Jozef Bulko. Do ďalších
rokov mu želajú hlavne veľa zdravia aj naši ďalší členovi.
V mesiaci november, sme v spolupráci s jednotou dôchodcov zorganizovali
prednášku o zákernej chorobe – cukrovke a taktiež o zdravej výžive spojenej s
ochutnávkou výborných zdravých pokrmov s receptami. Súčasťou prednášky
boli aj masáže krčnej chrbtice, meranie tlaku krvi, cholesterolu. Prednáška sa
všetkým prítomným páčila, za čo ďakujeme prednášajúcim a p. Alene Haruštia−
kovej, ktorá zabezpečila ochutnávku. Ďalšia prednáška – srdcové choroby,
vysoký krvný tlak, prevencia – bude dňa 19. decembra o 17:00 v prístavbe
obecného úradu, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Za pomoci Územného spolku Slovenského červeného kríža v Trenčíne sme
poskytli sociálnu výpomoc trom sociálne odkázaným rodinám.
V spoluprácíi s obecným úradom sme zabezpečili pobyt v domove dôchod−
cov p. B. Bednárikovej a p. V. Bednárikovi v Dvoroch nad Žitavou.
S pietou sme sa tento rok rozlúčili s nasledovnými členmi SČK: Ján Fárik,
Anna Múdra a Anna Sokolovičová. Nech im je naša drietomská zem, na ktorej
s láskou dlhé roky pracovali, ľahká.
výbor SČK

Odberová
16. máj − deň odberu, vyhradený pre Drietomu.
Prišli darcovia starší, mladí, aby dnes krv darovali.
Krv, nenahraditeľná tekutina,
zatiaľ sa nenašla žiadna iná, ktorá by sa ľuďom podávala
pri operáciách, pri úrazoch – pomáhala.
Ďakujem všetkým darcom krvi,
ktorí neváhali a prišli ako prví,
na lehátku si poležali a vzácny poklad odovzdali.
Spolok Červeného kríža všetkým ochotným darcom ďakuje
a nový odber tiež pre občanov pripravuje.
Nech každého z Vás dobrý pocit hreje,
že niečo ste urobili pre človeka, možno už bez nádeje.
Úraz, či ochorenie si nevyberá miesto ani čas,
želáme vám pevné zdravie,
aby ste krv a jej prípravky nepotrebovali
v živote ani jeden raz.
Emília Bátovská

JEDNOTA DÔCHODCOV
Zo života našich seniorov
Ak sa opýtame ktoréhokoľvek z našich seniorov, či má dosť osobného
voľna, dá tú istú odpoveď: „Nemám čas.“ Ak budem pátrať po príčinách tejto
odpovede, prídeme na takéto dôvody: „Je mnoho práce doma, v záhrade,
nakupovanie, čakanie u lekára, starostlivosť o vnúčatá a pod.“.

Kysuciach. Večerné kúpanie v sudoch bolo úžasné. Účastníci zájazdu si mali
možnosť pozrieť ropný prameň v obci Korňa, počuť a vidieť Slovenský orloj v
Starej Bystrici a previezť sa úvraťovou železničkou vo Vychylovke. Navštívili
rodný dom národného umelca a držiteľa Oskara za film Obchod na korze−
Jožka Kronera. Tiež zavítali i na pútnické miesto Turzovka− Živčáková.
Ďalšou akciou bol vydarený zájazd do Poľného Kesova, kde v príjemných
termálnych vodách, v bazénoch, saunách, perličkových kúpeľoch odpočívali
naši dôchodcovia. Deň zavŕšili prehliadkou mesta Nitra vláčikom a dobrou
kačacinou v Rybárskej bašte v Nitre.
A čo nás čaká? Prehliadka ľudových piesní, vystúpenie ľudového súboru
z Kálnice, turistický výstup na Žľab a iné plánované i neplánované akcie.
Mgr. Dušan Medvecký

Naša organizácia Jednoty dôchodcov v Drietome sa snaží svojich členov
dostať za hranice všedných dní. Každú stredu v týždni je otvorený Klub dô−
chodcov v kaštieli. Tu v tomto prostredí si môžu posedieť a podeliť sa s ostat−
nými o svoje radosti i starosti. Vymieňajú si medzi sebou skúsenosti z oblasti
zdravia, varenia i pečenia. Posedia si pri kávičke, čaji a spoločne plánujú i
aktivity, o ktoré majú záujem.
Nedávno sa zúčastnili náučno−kultúrneho zájazdu do Svätého Antona
pri Banskej Štiavnici. Prehliadka historického kaštieľa bola pre mnohých
zážitkom. Deň pokračoval kúpaním v liečivých prameňoch v Sklených Tep−
liciach.
Ďalšou akciou, ktorá sa vydarila bol dvojdňový zájazd do Klokočova na
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KINO POD HVIEZDAMI
Vždy, keď sa začiatkom leta začne
príjemne otepľovať, ľudí stále viac a viac
láka tráviť čas niekde vonku. Je príjem−
né tráviť čas na prechádzkach po príro−
de, jazdiť na bicykli po okolí, posedieť si
na letných terasách pri chladenom ná−
poji, prechádzať sa so zmrzlinou v ruke
alebo len tak posedieť si v tieni stromu
či na tráve... no a keď k tomu posedeniu v tráve pridáme hviezd−
natú oblohu a premietanie dobrého filmu, dostaneme večerný
program, ktorému sa len ťažko odoláva. V letných kinách sa spra−
vidla premietajú staršie, mnohokrát videné klasické filmy, ktorých
kvalita sa rokmi preverila. Chlapci z Veselého Vidieka si však
trúfli nastaviť latku vyššie a postupne nám v Letnom kine v Drieto−
me servírovali ešte donedávna kinové hity, ako je komediálna
dráma Nedotknuteľní, české komédie Hodinový manžel a Okresní
přebor – poslední zápas Pepíka Hnátka a nebáli sa siahnuť aj po
novodobej slovenskej tvorbe vo forme drámy o zákulisí politickej
kampane Kandidát. Veľký úspech mali detské premietania, kde
sa (nielen) deti dobre zabavili na známych animovaných rozpráv−
kach Ako vycvičiť draka a Ja, zloduch (obidve časti) s obľúbenými
postavičkami Mimoňmi. V jeden večer sa premietanie dokonca
presunulo do osady Brúsne, kde si prítomní pozreli rozprávku Rio.
Ako posledný film v rámci letného kina nám ponúkli skutočnú
filmovú lahôdku v podobe drámy Vykúpenie z väznice Shawshank,
ktorá bezpochyby patrí k najlepším filmom v celej filmovej histórii.

Ľudia sa na premietaní cítili dobre nielen vďaka kvalitnému výbe−
ru filmov, v neposlednom rade treba oceniť možnosť zakúpiť si
občerstvenie, reagovanie na zmenu počasia a premietanie pod

zastrešeným priestorom so sedením na lavičkách, ktoré rovnako
ako ihrisko bezplatne poskytla obec Drietoma. Organizátorom za
to všetko ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúci rok.
Mgr. Monika Hoštáková

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ
Poľovnícke združenie Žľab Drietoma
Vážení spoluobčania,
v mesiaci január tohto roku skončila hlavná poľovnícka sezóna, v
ktorej sme sa my, poľovníci, Poľovníckeho združenia „Žľab Drieto−
ma“ (ďalej len PZ), starali o zver, zveľaďovali poľovnícke združenie,
ale aj vykonávali odstrel poľovnej zveri. Naše PZ v Drietome má
veľkú a dlhodobú históriu, ktorú sa Vám budem snažiť predstaviť v
budúcom čísle Drietomských zvestí.
V tejto novej sezóne 2015 v období apríl až august sme vykoná−
vali ochranu poľnohospodárskych kultúr, ktoré obhospodaruje PDP
Drietoma, ale aj Vy – občania Drietomy.
Snažili sme sa o ochra−
nu poľnohospodárskych plo−
dín pred zverou, aby boli
spôsobené čo najmenšie
škody na pozemkoch, ktoré
patria do obvodu nášho po−
ľovného revíru, ktorého roz−
loha je 4300 ha. Vo veľkej
miere sa nám to celkom dobre darilo, ale musíme konštatovať, že
škody spôsobené najmä diviačou zverou nebolo a nie je možné
zamedziť, pretože enormné premnoženie tohto druhu diviačej zveri
je nielen v našej oblasti, ale i na celom Slovensku i v celej Európe.
Táto situácia je spôsobená tým, že diviačia zver nemá prirodzených
nepriateľov a jej rozmnožovanie vďaka prírodným podmienkam veľ−
koplošného hospodárenia a iným faktorom je veľmi vysoké a na jeho
zamedzenie nestačíme ani my – poľovníci.
Práca členov PZ je dlhodobo zameraná najmä na chov, ochranu
a lov v rámci patričných zákonov, ale i iných aktivít spoločensko−
kultúrnej oblasti. Naši členovia PZ sa vo svojom voľnom čase podie−
ľajú najmä na výstavbe poľovníckych zariadení, príprave krmiva pre
zver a aktívne sa zúčastňujú poľovníckych akcií v rámci trenčianske−
ho regiónu, ako sú napr. príprava mladých adeptov z poľovníctva,
streleckých, kynologických akcií, rôznych brigád a podobne.
V jesennom a zimnom období sa konajú v našom PZ spoločné
poľovačky na diviačiu zver, takže nebude problém stretnúť poľovní−
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kov vo väčšom počte v prírode – najmä počas víkendov. Preto by
sme prosili širokú verejnosť, aby pri pobyte v prírode rešpektovali
tieto okolnosti a mohlo sa tak predísť nepriaznivým následkom.
Ako som vyššie uviedol, budeme sa snažiť na stránkach tohto
časopisu prezentovať históriu a činnosť tejto organizácie aj v bu−
dúcnosti.
Radoslav Škulec

Súťaž EUROŠKOLÁK 2015
Dňa 6. októbra 2015 sa naša škola zúčastnila vedomostnej
súťaže o Európskej únii s názvom EUROŠKOLÁK 2015, ktorú
organizovalo informačné centrum EuropeDirect Trenčín v spo−
lupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Poslaním súťa−
že bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi žiakmi 6.
ročníkov základných škôl. Súťaž otvoril riaditeľ Úradu TSK p.
Mgr. Juraj Gerlici. Súťažilo osem družstiev, ktoré reprezento−
vali svoju školu v trojčlenných tímoch. Našu školu reprezento−
vali Timotej Ščepko, Bibiana Brlejová, Peter Nápoký pod vede−
ním p. uč. Ing. Lýdie Marušinovej.

Súťaž bola trojkolová. Naši žiaci postúpili do finále a získali
pekné 3. miesto. Srdečne im blahoželáme!
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DEŇ DETSKEJ RADOSTI
Snáď každý z nás vie, že 1. jún tradične oslavujeme ako Medzi−
národný deň detí. Málokto však vie, že tento sviatok sa vo svete
slávi od roku 1925, kedy sa vo Švajčiarsku v Ženeve konala Sveto−
vá konferencia pre blaho detí. Na tejto konferencii zástupcovia 54
krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou
prácou, vzdelaním a inými otázkami, týkajúcimi sa detí na celom
svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách taký−
to deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problé−
my týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún
bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbe−
nejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. Slovensko je jednou z
nich. V našej obci sa tento rok oslava konala v nedeľu 31. mája.
Pod záštitou obce Drietoma a v spolupráci so základnou školou s
materskou školou a združeniami mnohí dobrovoľníci zorganizovali
popoludnie určené iba pre deti. Za krásneho slnečného počasia
organizátori už od 13. hodiny na miestnom futbalovom ihrisku a v
priestoroch okolo neho chystali všetko pre to, aby sa deti čo naj−
viac zabavili (Musím vysloviť veľké ďakujem všetkým dobrovoľní−
kom, ktorí obetovali svoj voľný čas a pomohli pripraviť a zorganizo−
vať toto podujatie.). Deň detskej radosti otvoril zástupca starostu
obce Drietoma pán Jaroslav Mego. V hodinovom programe mnohé
deti predviedli svoju šikovnosť, ktorá sa vďaka ich učiteľkám preta−
vila do krásnych vystúpení – vďaka im patrí nielen za nacvičenie,
ale aj za prípravy rekvizít či krásnych kostýmov. Po programe mali
deti dostatok času na plnenie úloh na súťažných stanovištiach a
zabávanie sa na nesúťažných stanovištiach. Už pri registrácii sa
deti rozdeľovali podľa veku do 3 vekových kategórií, každá kategó−
ria mala svoje súťažné stanovište, na ktorom deti plnili 4 úlohy a
zbierali za to pečiatky. Samozrejme, oveľa viac času deti trávili na
nesúťažných stanovištiach, kde sa mohli nechať krásne namaľovať
a učesať, zhotoviť si náramok, povoziť sa na koni, na koči či na
hasičskom aute. Veľkým lákadlom bolo tiež stanovište s rôznymi
bublifukmi. Mnohé deti využili príležitosť zahrať sa s loptami či za−

strieľať si na detský basketbalový kôš. Stále obsadeným stanoviš−
ťom bol priestor, kde maličké batoľatá mali možnosť dokázať, ako
vedia loziť. Stratenú energiu bolo možné doplniť chutnými langoš−
mi, koláčikmi, párkami, rôznymi maškrtami a množstvom nealkoho−
lických nápojov (keďže to bolo popoludnie pre deti, Združenie rodi−
čov a priateľov školy sa rozhodlo neponúkať alkoholické nápoje).
Pre dospelých bol pripravený špeciálny turnaj v hádzaní céčok,
napriek istým rozpakom sa napokon našlo aspoň zopár jednotliv−

cov, ktorí sa odhodlali a pokúšali sa na určenú vzdialenosť trafiť
nakreslenú čiaru. A niektorým sa to aj podarilo. Komu sa pohybu
málilo, mohol sa pridať a zatancovať si na známe detské pesničky
a ukazovačky. No a potom nasledovalo samotné vyhodnotenie
súťaží. Keďže všetky deti boli veľmi šikovné, každé dieťa bolo oce−
nené a dostalo diplom a sladkosť. Turnaj v hádzaní céčok mal vlast−
ných sponzorov a tak sme mohli oceniť najlepších „hádzačov“. Deti
toto popoludnie asi dosť unavilo, pretože potom sa už nikomu tan−
covať nechcelo a tak sme program ukončili so želaním, aby sme sa
takto o rok opäť stretli a zabavili.
Obecný úrad

LEN KEĎ SA SMEJEM
Po dlhšom čase som bola doma. Nechodila som do práce a a k
som vyšla na ulicu, iba preto, aby som skončila po dcéru do školy
alebo do obchodu. Doma je dobre. Mám rada domáce zvuky – tikot
hodín, mokré otáčanie bubna práčky či napúšťanie vody do umývač−
ky riadu. Za oknami sa menila záhrada, opadávalo lístie, priletel
spoza humien bažant, rozkikiríkal sa susedov kohút. Susedia poora−
li a poprihŕňali vinič.
Modra je malé mesto. Možno aj preto nemám rada filmy, kde ľudí
z obcí či miest, ako je moja Modra, opisujú ako hlupákov. Iste,
takmer všetci sa poznáme, ale sme v poriadku. Nemáme prihlúple−
ho starostu, streleného farára, ani babkám, ktoré chodia do kostola,
nepreskakuje. Na vidieku nežijú hlupáci ani domorodci, ktorí neve−
dia narátať do desať. Hádam preto ma irituje prihlúply seriál Horná
dolná, ktorý sa teší takej obľube, že jeho titulná pieseň pomaly zľu−
dovela a na školách si ju spievajú deti.
Petra Polnišová a spol. sa na nás večer čo večer valia z reklamy,
z Hornej Dolnej, vypadávajú z Kredenca, v reprízach frčí Partička,
nepomôže ani prepnúť na chudáka arogantného doktora Martina
(po Hausovi už tuším nemôže byť žiaden lekár normály), aj odtiaľ sa
na vás po piatich minútach usmieva Polnišová.
Iste, telka sa dá našťastie vypnúť. Dcéra, mimochodom, tretiačka,
mi vravela, že všetci spolužiaci pozerávajú Hornú Dolnú aj Kredenc,
cez týždeň fičia na talente, v nedeľu ide superstar. „Jedemé, kto
nemaže, ten nejede!“ Tento druh humoru tuším nikomu neprekáža,
tak nás ním kŕmia veľkou lyžicou.
Svojho času Vladimír Mináč povedal, že sa tu uzabávame k smr−
ti. Zábava tohto kalibru sa vtedy batolila v plienkach. Zdvíha sa mi
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žalúdok zo všetkých tých rodinných, pravdivých príbehov, súdnych
siení, pred očami na mňa zavše vyskočí svet, o akom nechcem
vedieť. Iba sa sama seba pýtam, či sme naozaj takí sprostí, že toto
chceme a chceme toho tak veľa a všade. Nežije sa tu ľahko, no
vieme sa tomu zasmiať?
Jeden z mojich obľúbených vtipov: V priekope leží mladý muž, do
srdca má zabodnutý nôž a chrčí z posledných síl. Okolo ide stará
žena a pýta sa: „Jéjda, a nebolí vás to, človeče? „Len keď sa sme−
jem,“ odpovedá mládenec.
Iný druh zábavy ponúkajú vidiecke kulturáky. V tých „řádi“ pre−
miér so svojou kamarilou, frčia vtipy o Rómoch, o utečencoch. Me−
dzitým sa my vidiečania vozíme plnými autobusmi, z ktorých sa stali
medzičasom aj mestské spoje. A tak vlastne nestačí, že dochádza−
te, ešte sa musíte i vliecť, a nadvihuje vás z toho, ako šoféri aj
cestujúci zmätkujú (byť dôchodkyňa, nejdem už nikam a kašlem na
to), alebo vlakmi zadarmo. Tými machruje aj vláda, keď hovorí, ako
je nám tu dobre.
Bola som chvíľu doma. Ľudia na vidieku nemajú robotu, nakupu−
jú u Vietnamcov, „tračujú“ z obchodu do obchodu a hľadajú lacné
potraviny. Čakárne u doktora sú plné, lekárne tiež. Ľudia nežartujú,
ani sa nevadia, čakajú, kým na nich príde rad, doktori si poradie
určujú sami, zavše sa čaká aj tri hodiny. Tak ako v Rúfusovom
Mechúrikovi Koščúrikovi: „Ani len chúďatko nemuklo, aby mu vre−
cúško nepuklo...“. Večer si pusia telku, jedno akú stanicu, všade sa
z takých, ako sú oni, smejú.
článok vyšiel v denníku Pravda, spisovateľka Veronika Šikulová
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MAJSTROVSTVÁ OBCE VO VARENÍ GULÁŠU
V sobotu 13. júna 2015 usporiadala obec Drietoma už 10. roč−
ník Majstrovstiev obce vo varení gulášu. Od 11. hodiny sa na
miestnom futbalovom ihrisku pripravovalo všetko potrebné – nie−
len zo strany obce, ale aj zo strany súťažných tímov, ktoré k prí−
prave pristupovali veľmi zodpovedne. V tomto ročníku medzi se−
bou o prvenstvo zápolilo až 10 tímov: STK Euro, COOP Jednota,
Červený kríž, Poľovnícke združenie, Obec Kostolná – Záriečie,

Veselý vidiek, Jednota dôchodcov, Mego, Rutex a Osada Brúsne.
O 13. hodine starosta obce JUDr. Jozef Kluka slávnostne maj−
strovstvá otvoril. Všetkým súťažiacim odovzdal špeciálne kuchyn−
ské zástery s logom majstrovstiev, súťažným tímom, ktoré prejavi−
li záujem, odovzdal všetko potrebné k vareniu a servírovaniu gu−
lášu a mohlo sa začať. Teda aspoň tí, ktorí už boli prítomní (vysky−
tol sa aj prípad meškania, keď člen družstva miesto varenia nahá−
ňal po drietomskom chotári pštrosa, ktorý mu ušiel zo záhrady
tesne pred odchodom na ihrisko). Najskôr sa ihriskom šíril iba

dym z rozkurovania pod kotlami, ale už onedlho sa začala šíriť
dráždivá vôňa praženej cibule a neskôr samozrejme variaceho sa
gulášu. Medzi súťažiacimi panovala dobrá nálada, nielen členo−
via súťažných tímov, ale aj ich ďalší pomocníci sa starali o zába−
vu, a tak sa na jednotlivých stanovištiach hralo, spievalo, pojeda−
lo, popíjalo, žartovalo. No a tiež opaľovalo, pretože bol krásny
slnečný a veľmi teplý deň. Pre ľudí, ktorí prišli nazerať do kuchýň
súťažiacich už počas prípravy gulášu, boli ako sprievodný program
pripravené špeciálne futbalové zápasy. Najskôr si svoje futbalo−
vé sily zmerali ženatí a slobodní, potom futbalové umenie v zá−
pase proti sebe predviedli vydaté a slobodné. Pre deti bolo pri−
pravené vozenie na koči, basketbalový kôš, lopty, hádzacie krúž−
ky, bedminton a obľúbené bublifuky. Po 17. hodine sa dala do−
kopy porota zložená z 2 členiek kultúrnej komisie a 4 náhodne
vybraných návštevníkov, pozbierali sa vzorky všetkých gulášov
a mohlo sa hodnotiť. Určite to nebolo ľahké rozhodovanie, ale
ako zapisovateľka musím pochváliť, že porotcovia si naozaj dali
záležať a každej vzorke venovali dostatok času. Pri konečnom
sčitovaní pridelených bodov bolo jasné, že všetci porotcovia sa
zhodli na víťazovi, pretože z maximálneho možného počtu bo−
dov (54) získal až 50 bodov. Aj v ostatnom hodnotení sa viac−
menej zhodovali, treba však podotknúť, že istý odstup si doká−
zalo ešte udržať družstvo na druhom mieste, ale o poradí ostat−
ných tímov rozhodovali veľmi malé bodové rozdiely, takže to bol
skutočne vyrovnaný zápas. No a kto vlastne vyhral? Na prvom
mieste skončilo Poľovnícke združenie (50 bodov), na druhom
mieste Osada Brúsne (44 bodov), na treťom mieste Veselý Vi−
diek (38 bodov) a na štvrtom mieste Obec Kostolná – Záriečie
(37 bodov). Záver bol teda asi taký, že nielen všetci, ale aj od−
všadiaľ vedia uvariť výborný guláš. Guláš sa neminul tak rýchlo
ako v predchádzajúcich rokoch, a tak ho mohli ochutnať aj tí,
ktorí prišli neskôr na zábavu, ktorá bola pod taktovkou hudobnej
skupiny Amazon. Rozprúdila sa veselá zábava, ktorá trvala až
do druhej hodiny nadránom.
Obecný úrad

TVORIVÉ DIELNE − SERVÍTKOVÁ TECHNIKA
V nedeľu 24. mája sa v priestoroch prístavby Obecného úradu stretlo 22 dospelých a 17
detí a cieľom tohto stretnutia bolo opäť niečo nové sa naučiť a niečo pekné vytvoriť. Pod
vedením pani Ježovicovej sme sa učili zdobiť sklenené nádoby servítkovou technikou.
Praktické ukážky, rady a „triky“ pani Ježovicovej boli užitočné nielen pre tých, ktorí sa s
touto technikou nestretli, ale aj pre
viaceré účastníčky, ktoré už s tou−
to technikou mali nejaké skúsenos−
ti. Pani Stopková nám ukázala, že
týmto spôsobom môžeme vytvá−
rať krásne originálne sviečky, čo
sme si samozrejme tiež vyskúšali.
Myslím, že každý účastník kurzu
sa doma rád popýšil svojim výtvo−
rom a mnohé z nich budú zdobiť
naše príbytky. Najodvážnejšie v
zdobení ako vždy boli deti, pani
Katka Pilková pre ne pripravila ple−
chové nádoby, kamene, kartóno−
vé srdiečka a hlavne veľa pekných
detských motívov a pod jej vede−
ním deti vytvorili krásne veci.
Ťažko povedať, z čoho mali účast−
níci najväčšiu radosť, ale určite
sme všetci odchádzali s pocitom,
že takéto stretnutie si radi kedy−
koľvek zopakujeme.
Vladimíra Barišová

Drietomské zvesti č. 2 − december 2015

BEH O MATÚŠOV GROŠ
Dňa 11.9. 2015 sa štyria žiaci IV. A triedy
pod vedením pána učiteľa Teodora Kunšteka
zúčastnili športovej súťaže v Trenčíne, ktorá sa
konala v rámci mestského festivalu „PRI TREN−
ČIANSKEJ BRÁNE“. Do školy sa vrátili s vý−
borným ocenením. V súťaži jednotlivcov v kate−
górii 3., 4. ročník ZŠ získal
1. miesto Richard Kotrha a 4. miesto Diana
Kaňovská.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým
ďakujeme za reprezentáciu školy.
(am)
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GOS−PELL−MELL 59
Poznáte to. Máte nejakú dobrú myšlienku či dobrý nápad, ale reali−
zácia si vyžaduje toľko času či námahy, že to pravidelne odkladáte a
ak sa to niekedy uskutoční, tak iba vďaka nejakej výnimočnej okolnosti
či situácii. V takej sa ocitol aj náš Spevácky zbor pri kostole sv. Kataríny

Alexandrijskej (S.Z.P.K.S.K.A), keď sme sa na jar dozvedeli, že náš
vtedajší rímsko−katolícky farár vdp. Mgr. Milan Krajčo bude začiatkom
letných prázdnin preložený na iné pôsobisko. Práve pod vplyvom tejto
okolnosti sme sa rozhodli pre pána farára ako poďakovanie za všetko,
čo pre našu farnosť za 15 rokov pôsobenia urobil – a čiastočne aj ako
rozlúčku – zrealizovať jeden koncert. Nie iba taký obyčajný. Už dlhšiu
dobu sme sa chystali pripraviť spoločný hudobný program, v rámci
ktorého by S.Z.P.K.S.K.A spieval štandardný repertoár v sprievode
rockovej skupiny Pell−Mell 59. A tak sme sa do toho konečne pustili.
Najskôr bolo potrebné vybrať vhodné piesne, členovia Pell−Mell−u pri−
pravili rockovú úpravu piesní a mohli sa začať spoločné nácviky zboru
a skupiny. Keďže išlo o spojenie gospelovej hudby s rockovou skupi−
nou, nazvali sme celé podujatie GOS−PELL−MELL 59. V neposlednom
rade sa ukázali ako dôležité modlitby za pekné počasie, nakoľko sa
koncert konal pod holým nebom − vo farskom dvore. V prípade dažďa
sa mal koncert presunúť do kostola, kde by sa celá aparatúra nezmes−
tila, takže by to bol iba taký „slabý odvar“. No našťastie v nedeľu

21.06.2015 síce trochu pršalo, ale o 16−tej hodine podľa plánu zazneli
úvodné tóny hudobných nástrojov a postupne sa do priestoru farského
dvora a jeho okolia začala šíriť gospelovo− rocková hudba. Piesňami
sme spomínali na jednotlivé obdobia cirkevného roka (Advent, Viano−
ce, Veľká noc) a pripomenuli sme si aj významné obdobia života, kto−
rými nás pán farár počas pôsobenia v drietomskej farnosti sprevádzal
(krst, prijímanie, birmovka, svadba). S rastúcim počtom odspievaných
piesní postupne rástol aj počet počúvajúcich a tak sme poslednú pieseň
spievali pred zaplneným farským dvorom. No a keďže posledná pieseň
bola o pôsobení vdp. Milana Krajča v Drietome, väčšinu z počúvajúcich
sa nám podarilo aj rozplakať. Aby sme všetci prišli na iné myšlienky,
hneď po koncerte sme prítomných pozvali na vynikajúci guláš, čapované
pivko, nechýbal ani dezert v podobe sladkých či slaných koláčov, ktoré
pripravili účinkujúci, ich rodiny a dobrovoľníci, ktorí pomáhali aj s organi−
záciou celého podujatia. A tak sa v skupinkách pojedalo, popíjalo, nave−
čer aj opekalo, ale hlavne rozprávalo, smialo i spomínalo. Komu bolo

spevu málo, mohol si od srdca zaspievať so skupinou Huncúti, ktorí sa
postarali o podvečernú zábavu. O tom, že táto „rozlúčka“ nebola obyčaj−
nou formálnou záležitosťou svedčí fakt, že trvala do neskorých večer−
ných hodín. Na záver ešte raz vdp. Mgr. Milanovi Krajčovi ďakujeme a
želáme, aby sa mu na novom pôsobisku darilo. V mene S.Z.P.K.S.K.A
napísala
Monika Hoštáková

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
(28.6.2015) Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedina a v tej
dedine deti, ktoré sa radi zabávali. A tak sa poslanci tejto obce spolu
s občianskymi združeniami a so základnou školou rozhodli v posled−
nú júnovú nedeľu zorganizovať pre deti špeciálny výlet. Štart rozpráv−
kovej cesty bol na školskom dvore, kde deti o 14 hodine už netrpez−

livo vyčkávali trpaslíci, ktorí mali za úlohu deti zaregistrovať, trocha
pozabávať počas čakania na štart a postupne posielať v malých sku−
pinkách na cestu plnú dobrodružstva. Napriek tomu, že pred a ešte aj
počas registrácie popŕchalo, prišlo s rodičmi takmer 50 detí (musím
pochváliť, že všetci toto popoludnie poňali ako rodinný výlet, pretože
každé dieťa malo so sebou rodiča, či starého rodiča, hoci povinná
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bola iba účasť rodičov detí do 8 rokov). Všetci postupne prešli cez
Komárňanskú ulicu po poľnej ceste a lúke okolo celej Breziny a cieľ
bol pri ohnisku pod Brezinou. Počas putovania sa deti ocitli v 6 roz−
právkach. Už krátko po štarte sa ocitli v prvej rozprávke, kde Pat a
Mat mali pre deti pripravené úlohy, v ktorých deti dokazovali, aké sú
šikovné. V nasledujúcej rozprávke pomáhali kráľovi oslobodiť prin−
ceznú, ktorú strážil drak. Nevyhli sa spiacemu kráľovstvu, kde spe−
vom budili Šípkovú Ruženku. V rozprávke o psíčkovi a mačičke po−
máhali s prípravou surovín do torty a so zašitím nohavíc, pričom im
pomáhal „samotný autor“ rozprávky Josef Čapek. Cestou hlbokým
lesom stretli poľovníka, ktorý práve vyslobodil z brucha vlka Červenú
čiapočku a babičku a tak deti pomáhali naplniť brucho vlka kameňmi.
Napokon sa deti ocitli vo vodnej ríši, kde hľadali dušičku smutnej
princeznej, ktorú strážil spiaci vodník. Po toľkých dobrodružstvách si
všetci zaslúžili špekáčiky, ktoré vďaka ďalším šikovným pomocníkom
boli pre všetkých opečené hneď, ako postupne prichádzali do cieľa.
No a keďže všetky deti boli šikovné a splnili všetky úlohy, každé dieťa
bolo kráľom rozprávok odmenené. Ešte chvíľu sme oddychovali, ko−
chali sa výhľadom na Drietomu a napokon − príjemne unavení − sme
sa pobrali domov. Toto popoludnie sa uskutočnilo vďaka mnohým
dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoj voľný čas a pomohli pri organizá−
cii a patrí im za to naša vďaka. Vďaka tiež patrí mäsiarstvu Hôrka za
sponzorský dar v podobe špekáčikov a spoločnosti Siko za odmeny
pre deti. Dovidenia pri ďalšom výlete !
Obecný úrad
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KOPANIČIARSKE SLÁVNOSTI
V dňoch 10. – 12. júla 2015 sa stretli priaznivci folklóru a dob−
rej zábavy v Starom Hrozenkove na 55. ročníku Kopaničiarskych
slávností. Keďže je to z roka na rok náročnejšie a na program
bohatšie podujatie, do organizácie sa okrem obcí Drietoma a Sta−
rý Hrozenkov pravidelne zapája Trenčianske osvetové stredisko
a Klub kultúry Uherské Hradiště. Patronát nad podujatím prevzal
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška
a hejtman Zlínskeho kraja MVDr. Stanislav Mišák. Prejavy ich
zástupcov spolu s prejavmi starostov organizujúcich obcí JUDr.
Jozefa Kluku (Drietoma) a Milana Vaculíka (Starý Hrozenkov) otvo−
rili slávnosti v úvodný deň počas tradičného „Stretnutia pri Lipe

bratstva“. Lipa ako symbol česko−slovenskej vzájomnosti bola
zasadená 30. apríla 1922. Vyrástla v mohutný strom, ktorého ko−
rene, hlboko zakorenené v slovenskej aj moravskej zemi, nám
majú pripomínať, aké je dôležité vo svornosti a láske milovať a
brániť zem, ktorá je našou domovinou. Prítomných duchovným
slovom povzbudil administrátor farnosti Starý Hrozenkov vdp.
Bohumil Svítok. Slávnostný ráz stretnutia umocnilo vystúpenie
Spevokolu z Drietomy, ženského speváckeho súboru Čečera a
dychových hudieb Drietomanka a Hrozenčané. Večerný program
pokračoval v amfiteátri v Starom Hrozenkove, kde v programe
pod názvom „Vítejte na kopanicích“ vystúpili viaceré dychové hudby
a folklórne skupiny − Drietomanka, Hrozenčané, Trúfalci, Leho−
ťanka, Huncúti, Gajdoši z Kopanic, Kopaničár, Čečera.
V sobotu sa poobedňajší program niesol opäť v ľudovom du−

chu, na malom i veľkom pódiu sa postupne vystriedali viaceré
folklórne skupiny − Váh, Záriečanka, Kotár, Kunovjan, Rozvadžan,
Cifra Lenky Kraváčkové či cimbalová muzika Ohnica. Tradičný
jarmok ponúkal krásne ľudové výrobky a mnohí návštevníci využi−
li možnosť zakúpiť si suvenír či darček pre blízkeho. Dráždivé
vône tiahnuce sa zo stánkov s občerstvením boli dobrým navi−
gačným systémom pre všetkých, ktorí si chceli pochutnať na dob−
rom jedle alebo zahasiť smäd. A výber bol naozaj pestrý. Podve−
čer Kopaničiarske slávnosti otvorili starostovia Drietomy a Staré−
ho Hrozenkova. V rámci večerného programu veľký úspech za−
znamenalo ľudové tanečné divadlo „Príbeh zbojníka“ v podaní
vojenského umeleckého súboru Ondráš, diváci ich 1,5 hodinový
výkon odmenili mohutným potleskom. Vďaka miernemu časové−
mu sklzu v programe návštevníci festivalu nemuseli riešiť dilemu,
ktorému večernému programu dať prednosť; najskôr si na malom
pódiu vypočuli ako vždy skvelú Moravanku Jana Slabáka a po−
tom sa presunuli k veľkému pódiu, kde po 22. hodine koncertova−
la metalová skupina Arakain s hosťujúcou Luciou Bílou. Pre mno−
hých bol tento koncert určite prekvapením, Lucia Bílá v ňom pred−
viedla, že ani metalový žáner jej nie je cudzí a bola vyrovnanou
speváckou partnerkou spevákovi Arakainu Honzovi Toužimské−
mu. Po tomto hudobnom zážitku sa nočná obloha rozsvietila nád−
herným ohňostrojom. Nočná zábava bola pod taktovkou viacerých
hudobných skupín rôznych žánrov a trvala do skorých ranných
hodín. Keď sa stretnú priaznivci folklóru, nikdy sa ich muzicírova−
nie neskončí oficiálnym predstavením a tak som ešte po polnoci
narátala 3 zoskupenia, ktoré bez ozvučenia mimo pódií vyhrávali
len−tak pre radosť a pre náhodných okoloidúcich.
Nedeľný program doobeda začal slávnostnou svätou omšou
v Kostole Narodenia Panny Márie v Starom Hrozenkove, ktorú
svojím spevom sprevádzal Spevokol z Drietomy. Po omši na
námestí vedľa kostola odohrali koncert domáci Hrozenčané.
Poobede pokračovali slávnosti opäť v amfiteátri, folklórny
program otvorila dychová hudba Starohrozenská kapela, svoje
umenie predviedli detské a dospelé folklórne súbory Kopaničá−
rek, Nezábudky, Hradišťánek, Kohútek, Strúček. V spoločnom
programe kopaničiarov z Myjavy s názvom „Pod májom“ vystú−
pili Kopaničárek, Kopaničár a Kopa−seniori. Podvečer prítom−
ných divákov potešili svojím koncertom Petr Bende & Band a
cimbalová muzika Grajcár. A kto mal ešte silu a chuť, do noč−
ných hodín sa zabával na ľudovej zábave.
Obecný úrad

KONCERT FESTIVALU PARENICA
Dňa 22. augusta sa v našej obci uskutočnil rockový koncert,
ktorý bol malou náhradou za festival Parenica (v Drietome 2010−
2014), ktorý sa tento rok nekonal. Koncert sa začal o 17:00 vy−
stúpením rock−alternatívnej kapely Dreamfield z Trnavy. Po nej
už nastúpila, v našom regióne známa kapela Dríst, ktorá opäť
predviedla slovenské ľudové piesne v rockovom prevedení. Oko−
lo 19:00 sa na pódiu objavila prešovská formácia Chiki Liki Tu−A,
ktorá predstavila svoj nový album, no taktiež nevynechala naj−
známejšie skladby, ktoré kapelu preslávili. Od 20: 30 patrilo pó−
dium domácej kapele Pell−Mell 59. Na záver odohrala kapela Na
kolená rockovú zábavu plnú veľkých hitov. Akcia dopadla úspeš−
ne (viac ako 400 návštevníkov počas celého dňa), za čo patrí
poďakovanie všetkým návštevníkom koncertu, domácim aj cez−
poľným.
Najbližšie koncerty Pell−Mell 59:
11.12. Štúr túr Helenine oči, klub za rampami, Nové Mesto n./V.
2.1. Rockové Vianoce, KD, Kostolná−Záriečie
Róbert Bredschneider
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DRIETOMSKÝ FESTIVAL NESKLAMAL
V prvú augustovú sobotu sa už tradične uskutočnil Drietomský
festival DH, ktorý organizátori dychovej hudby Drietomanka a obec
Drietoma pripravili po 17. krát v areáli futbalového ihriska v Drie−
tome.
Pekné počasie, dychové hudby zvučných mien, folklórny sú−
bor Nezábudky a mažoretky prilákali do hľadiska viac ako 1000
divákov a ďalších pozvaných hostí.
V programe najprv vystúpili deti a mládežníci z folklórneho sú−
boru Nezábudky.

Ako 1. z dychových hudieb vystúpila Textilanka z Trenčína a
predstavila sa s kyticou známych slovenských piesní, no nechý−
bali i skladby zo slovenských a českých muzikálov.
Po Textilanke vystúpila moravská DH Zlaťanka z Kobylnic, kto−
rej program tvorili známe moravské skladby ale aj tanečné šlágre
ako je napr. Izabel.
Ďalšia kapela Májovanka z Holíča sa v Drietome predstavila

prevažne svojimi vlastnými skladbami od kapelníka Petra Solári−
ka, no nechýbala ani zmes známych záhoráckych piesní, či zná−
ma skladba Zpěv Skřivana, kde hrá sólo Es klarinet.
Po skončení Májovanky vystúpili na trávnatej ploche futbalo−
vého ihriska Mažoretky zo ZŠ v Drietome.
Ďalším moravským hosťom, ktorý vystúpil na Drietomskom fes−
tivale DH bola známa a populárna DH Stříbrňanka. Výborný vý−
kon muzikantov ako aj dospelých speváčiek a spevákov obohatil
svojim výkonom malý Matiáš Ondrůšek, syn speváčky Martiny
Ondrůškovej.
Ako posledná vystúpila aj v tomto roku domáca Drietomanka.
V programe, ktorý si pripravila nechýbali známe ľudové piesne vo
vlastných úpravách členov kapely, sólové skladby, v ktorých sa
predstavili či spevácki alebo inštrumentálni sólisti. Premiérové
vystúpenie s Drietomankou mal len
6−ročný Aďko Múdry, ktorý ako prídavok svojho vystúpenia za−
spieval Hymnu SR. Počas vystúpenia kapely odovzdal zástupca
starostu obce Drietoma Jaroslav Mego ocenenie speváčke Rená−
te Husárovej za 30− ročné účinkovanie v dychovej hudbe Drieto−
manka a taktiež 30− ročné účinkovanie na kultúrno−spoločenských
podujatiach v obci.
Na konci 17. DRIETOMSKÉHO FESTIVALU DYCHOVÝCH HU−
DIEB nechýbal slávnostný monstre koncert všetkých zúčastne−
ných dychových hudieb, ktorý návštevníci ocenili búrlivým po−
tleskom.
Organizátori DH Drietomanka a Obec Drietoma by chceli touto
cestou poďakovať všetkým, ktorý sa svojou prácou a pomocou
pričinili o dobrú úroveň Drietomského festivalu dychových hudieb
a tým šíria našej obci a DH DRIETOMANKA dobré meno v celej
Európe.
Záverom chceme pozvať všetkých občanov našej obce a priaz−
nivcov dychovej hudby na 18. Drietomský festival DH , ktorý sa
uskutoční 6.8. 2016, na ktorom DH Drietomanka oslávi 150 rokov
svojej existencie.
Jaroslav Múdry ml., kapelník DH Drietomanka

NEDEĽNÉ POPOLUDNIE SO SENIORMI
V dnešnej dobe človek dokáže ovplyvňovať mnohé veci, čo však
nezastaví, nespomalí a nijako neovplyvní, je čas. V nekončenom
kolobehu sa striedajú za sebou ročné obdobia, ktoré nám svojím
priebehom pripomínajú ľudský život. K jari prirovnávame detstvo, k
letu mladosť a dospelosť, k jeseni starobu. Jeseň vytvára umelecké
diela, ktoré sú ako krásna paleta. Práve preto je najkrajší jesenný
mesiac venovaný starším ľuďom. Veď aj človek vo svojej jeseni je
nádherným umeleckým dielom. Tvaroval a formoval
ho majster život všetkým dobrým i zlým, čo človeka
počas jeho existencie stretlo ... a všetko sa to napo−
kon zúročilo a v živote prinieslo múdrosť, pokoj a
vyrovnanejší pohľad na svet.
Pre našich skôr narodených občanov obec Drie−
toma ako prejav vďaky aj tento rok pripravila špe−
ciálne stretnutie. Konalo sa v nedeľu 18. októbra
2015 v kinosále. Napriek tomu, že viacerým po−
zvaným zdravotný stav nedovolil zúčastniť sa stret−
nutia, prítomných bolo približne 80 dôchodcov. V
mene obce všetkých pozdravil a na zdravie pripil
zástupca starostu obce pán Jaroslav Mego. V
programe, ktorý nasledoval, si postupne pozreli vy−
stúpenia, ktoré pre nich pripravili škôlkari, mažo−
retky, recitátorka Barborka Tóthová, Nezábudky,
Drietomský spevokol a pani Emília Bátovská. Na−
sledoval už tradičný koncert dychovej hudby Drie−
tomanka, ako hudobný pokrm, počas ktorého si dô−
chodcovia pochutili na podávanej večeri a dezerte
a komu sa málilo, mohol si hneď zamaškrtiť na ma−
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lom darčeku v podobe bonboniéry. Dúfam, že každý odchádzal
zo stretnutia spokojný a plný zážitkov.
A snáď sa naplní želanie, aby všetci mali pevné zdravie, vese−
lú myseľ, veľa úsmevov, elánu a radosti zo života. Nech je ich
jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno
krásne prežité obdobie ich života.
Obecný úrad
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TROJDŇOVÉ HODOVANIE
Pri príležitosti sviatku svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorá je
patrónkou rímsko−katolíckeho kostola, sa v našej obci v dňoch
20. – 22.11.2015 slávili hody. Po prvýkrát sme oslavovali hody
3 dni. Programová ponuka osláv pod pat−
ronátom obce bola pestrá a tak si každý,
kto mal záujem, našiel pre seba to pravé.
V piatok sa najmä mladší obyvatelia
Drietomy zabávali na diskotéke v kinosále,
ktorú usporiadal Veselý Vidiek. Spočiatku
to síce vyzeralo, že kapela Na kolená, kto−
rá hrala na tejto akcii, bude hrať viac−me−
nej pre organizátorov, ale ako to už tradič−
ne v našej obci býva, po 22. hodine sa ki−
nosála začala zapĺňať a postupne sa zapl−
nil aj tanečný parket. Dokonca ani nestači−
li pre všetkých miesta na sedenie, ale ni−
komu to, našťastie, nevadilo. Kapela prí−
tomných zabávala do 2. hodiny nočnej a
bolo to tak akurát, aby sa všetci unavili.
Sobotňajšie popoludnie patrilo deťom, pre
ktoré bolo pripravené divadelné predstave−
nie O psíčkovi a mačičke v podaní skvelého žilinského divadla Ka−
por na scéne. Všetci prítomní si vychutnali hravo a vtipne podaný
príbeh, do ktorého sa deti počas predstavenia aktívne zapájali a

Tvorivé dielne – Pletenie z papiera
(11.10.2015) Aj v októbrovom studenom počasí sa dá príjem−
ne a užitočne stráviť čas. Zažili to zvedavé tvorivé duše, ktoré sa
zišli, aby sa niečo no−
vého naučili. Ten−
tokrát sa ruky a rúčky
zaplnili papierovými
„prútikmi“, aby sa na−
učili základy pletenia
rôznych užitočných
nádob. Že to nie je až
také zložité sa účast−
níčky pod vedením
šikovnej a ochotnej
pani Ježovicovej pre−
svedčili samy a domov
si odnášali viac či me−
nej podarené košíčky
či kvetináče. Dievčatá
a chlapci si zasa spo−
lu s pani Pilkovou z

ktoré pobavilo nielen deťúrence, ale aj všetkých dospelých.
A čo by to bolo v Drietome za oslavu bez ľudovej hudby? Preto
sobotňajší večer v prístavbe patril dychovej hudbe Drietomanka,
ktorá mala pod taktovkou večernú zábavu
a ponúkla svojim fanúšikom noc plnú polky,
valčíka či čardáša.
Nedeľa patrila hudbe v podobe zboro−
vého spevu. V rímsko−katolíckom kostole
sa popoludní konal koncert Trenčianskeho
speváckeho zboru pod vedením Dr. Joze−
fa Vakoša. Svojím vystúpením pohladili
naše uši, srdcia i duše a svojím výkonom
opäť potvrdili, že právom patria k popred−
ným slovenským zborom. Ponúkli nám pies−
ne vážne i veselé, slovenské i zahraničné,
program bol sprevádzaný vstupmi Dr. Jo−
zefa Vakoša, v ktorých sme sa dozvedeli
čo−to o samotnom zbore i piesňach, ktoré
sme si vypočuli. Bolo to naozaj krásne vy−
vrcholenie hodových osláv.
Premiérové hodové trojdnie tak napo−
kon dopadlo výborne. No a keďže sú hody každý rok, možno sa
ich oslavovanie stane peknou drietomskou tradíciou.
Mgr. Monika Hoštáková

Splašková kanalizácia daná do užívania
Okresný úrad Trenčín, odbor životného prostredia, vydal na−
šej obci dňa 25.8.2015 kolaudačné rozhodnutie, ktorým povolil
užívanie splaškovej kanalizácie. Výstavba 12,5 km kanalizač−
nej stoky trvala 14 mesiacov, kedy boli naši občania čiastočne
obmedzovaní pri bežnom živote. Veríme, že toto strádanie malo
i kladnú stránku.
Obec sa zaradila medzi tie, ktoré naplnili zákon Národnej
rady SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákon NR SR č. 442/
2002 Z.z. o verejných vodovodoch.
Proces verejného obstarávania na stavbu Drietoma − kanali−
zácia splašková a opodstatnenosť jednotlivých výdavkov pri re−
alizácii stavby bol od dokončenia doteraz skontrolovaný Minis−
terstvom financií SR a Ministerstvom životného prostredia SR.
Obe kontroly dopadli pre našu obec dobre. Ďalšia previerka,
ktorá nás čaká je počet pripojených domácností. Ak sa na kana−
lizáciu nepripojí 80% domácností, Európska únia bude žiadať
vrátenie poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Treba
sa nad tým zamyslieť, či vystavíme obec takémuto nebezpečiu.
Cieľom vybudovania kanalizácie bolo jednoznačne zlepšiť pod−
mienky bývania v obci a tiež ozdraviť životné prostredie.
Správcom kanalizácie sú Trenčianske vodárne a kanalizácie.
Do každej domácnosti sme poslali pokynový lístok − čo treba
splniť, aby ste sa mohli na kanalizáciu napojiť. Pokiaľ by vznikol
nejaký problém, radi Vám v obecnom úrade pomôžeme.
JUDr. Jozef Kluka, starosta obce

nafarbených papiero−
vých paličiek vytvárali pekné obrázky, ktoré si doma s radosťou
vystavia. Obom našim lektorkám, ktoré venovali svoj voľný čas a
niečo pekné nás naučili, patrí srdečná vďaka.
Vladimíra Barišová
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KULTÚRA − OZNAMY
Čaká nás v najbližších mesiacoch...
20.12.2015 Vianočný koncert v kultúrnom dome
26.12.2015 Štefanský futbalový turnaj
27.12.2015 Hokejový turnaj
3.1.2016 Novoročný koncert v rímsko−katolíckom kostole
23.1.2016 Školská zábava
Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach sa dozviete včas z
obecného rozhlasu, z plagátov aj z obecnej internetovej stránky.

www.drietoma.sk
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OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DRIETOMA jesenná časť ročníka 2015 / 2016
OFK Drietoma vstúpilo do sezóny 2015/2016, konkrét−
ne jej jesennej časti s viacerými významnými zmenami. Či
už počtom mužstiev, ktoré bojovali v majstrovských zápa−
soch, pretože sa ešte nestalo aby sa do súťažných zápole−
ní zapojili až štyri rôzne mužstvá, ale aj zmenami na poli
trénerskom, či so združeným družstvom dorastencov. Na−
ložili sme na ľudí, ktorí sa starajú o futbal pekné sústo, ale
po jesennej časti sa dá povedať, že sme to okrem výsledného postavenia
mužstva mužov zvládli na výbornú. Ale pekne poporiadku.
Po prvýkrát v histórii OFK Drietoma sme prihlásili družstvo prípravky do
súťažného zápolenia. Bolo to najmä vďaka veľkému počtu mladých hráčov,
ktorých v súčasnosti v žiackych družstvách OFK Drietoma evidujeme. Dá sa
povedať, že po prevzatí žiackych družstiev trénerským duom Milan Novotka a
Gabriel Kotrha, ktorých výdatne dopĺňa vedúci mužstva Koce Popov a v súťaži
prípraviek aj všetci rodičia, sa nám na ihrisku v čase tréningov žiackych druž−
stiev nedá pohnúť. Trávnatá časť ihriska je plná detí vo veku od 4 − 15 rokov
(tréningov sa v niektorých dňoch zúčastňovalo 35 až 40 detí) a lavičky sú
obsadené rodičmi, ktorí svoje ratolesti sprevádzajú na tréningy. Radosť či už
detí z hier na ihrisku ale i úsmevy rodičov, starých rodičov, ujov a tiet stoja za tú
námahu propagovať futbal u detí najmladšej vekovej kategórie, pritiahnuť ich do
tréningového procesu a aj týmto zatraktívniť a zefektívniť prácu nášho futbalo−
vého klubu. Pod vedením trénerov si mladí hráči rozvíjajú svoje pohybové schop−
nosti, športové zručnosti, vzťah k futbalu (ako budúci profesionáli, amatéri ale−
bo aspoň budúci fanúšikovia nášho klubu), ale v neposlednej rade trávia zmys−
luplne voľný čas a aj našim pričinením z nich vyrastajú komplexní a zdraví ľudia,
čo už v dnešnej dobe nie je úplne samozrejmé.
Ako si vlastne počínali naši prípravkári v jesennej časti? Rozbiehali sa
pomalšie, ale „tvrdá tréningová príprava“ sa odzrkadľovala od turnaja k turna−
ju. V našej skupine boli štyri mužstvá, a tak sa odohrali aj štyri veľmi vydarené
turnaje, ktoré vlastne vyvrcholili na domácej pôde. Na prvom turnaji v Sobla−
hove sa naši najmenší oťukávali a získavali skúsenosti. Druhý turnaj v Záblatí
už zaberali skoro na 100 percent a v treťom turnaji vo Veľkej Hradnej už
nepoznali premožiteľa. Štvrtý turnaj na domácom trávniku zvládli na výbornú
a aj vďaka výbornej kooperácii medzi realizačným tímom a rodičmi odchá−
dzali z nášho ihriska všetci hráči, funkcionári ale i rodinní príslušníci s úsme−
vom a pochvalou, že sa u nás aj napriek nie príliš vydarenému upršanému
počasiu cítili výborne. Výsledky jednotlivých turnajov:

Turnaj č. 1 v Soblahove
Drietoma – Soblahov 3:3
Drietoma – Veľ.Hradná 2:6
Drietoma – AFC Trenčín 3:2

Turnaj č. 2 v Záblatí
Turnaj č. 3 Veľká Hradná
Turnaj č. 4 v Drietome
Drietoma – Soblahov 5:2
Drietoma – Soblahov 9:2
Drietoma – Soblahov 9:1
Drietoma – Veľ.Hradná 3:4
Drietoma – AFC Trenčín 11:2
Drietoma – AFC Trenčín 5:0
Drietoma – AFC Trenčín 10:0Drietoma – Veľ.Hradná 11:1 Drietoma – Veľ.Hradná 6:0

Asi najkrajšou a najradostnejšou časťou turnajov prípraviek sa stali nesú−
ťažné zápasy najmenších futbalistov vo veku 4 – 8 rokov, ktoré vymysleli
funkcionári SDŽ AFC Trenčín – Záblatie a pravidelne sa odohrali na 2., 3. aj
4. turnaji. Ten pohľad na chlapcov v tomto veku, keď trenírky majú 10 cm od
kopačiek a s radosťou a veľkou zanietenosťou sa naháňujú všetci nakope za
jednou loptou je na nezaplatenie. Príďte posúdiť sami.
Tak môžeme projekt prípravky hodnotiť za prvú jesennú časť ako veľmi
úspešný, nakoľko hráčov v mužstve stále pribúda, výsledky sa dostavujú,
rodičia na každý turnaj zabezpečia koláčiky, ovocie a sladké odmeny a prí−
pravkári sa tešia na každý prichádzajúci tréning či zápas.
Čo sa týka STARŠÍCH ŽIAKOV, na sezónu 2015/2016 nastúpilo veľmi mla−
dé mužstvo, z ktorého na konci súťažného ročníka vypadnú maximálne dvaja
hráči a tak sa tento ročník berie ako štartovací nakoľko sa nemôžu až tak kvalitne
porovnávať so staršími a vyhratejšími protihráčmi. Ale aj napriek mladučkému
tímu sa výsledky dostavovali a nebyť
niekoľko premrhaných zápasov svo−
jou neskúsenosťou, mohli naši žiaci
figurovať na lepšej pozícii v strede
tabuľky. Avšak nie až tak výsledky
sú pre nás zaujímavé, aj keď pred−
sa každý rád vyhráva, ale chuť cha−
lanov na sebe pracovať a posúvať
sa vpred je pre nás dôležitejšia. Ak
budú na sebe tvrdo pracovať určite
sa výsledky v podobe víťazstiev za−
čnú dostavovať či už v tomto alebo
nasledujúcom súťažnom ročníku.
V mužstve DORASTU sme sa
odhodlali asi k najriskantnejšiemu
kroku! Po minulosezónnych skú−
senostiach, keď chalani prišli na
dva zápasy vonku v V. lige SEVER len v počte 9 ľudí sme sa to snažili riešiť
radikálnym ale v súčasnej dobe asi trendovým riešením, keď sme spojili naše
družstvo dorastu s družstvom TJ Družstevník Záblatie. Vzniklo tak združené
mužstvo, ktoré funguje pod hlavičkou OFK Drietoma. V pozícii hlavného tré−
nera dorastu zostal „trénerský mág“ Roman Lackovič a jeho pozíciu posilnil
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ako asistent tréner dorastu Záblatia Ivan Hargaš. Toto trénerské duo namie−
šalo po úvodných oťukávačkách a prípravných zápasoch v mužstve takú ví−
ťaznú chémiu, že v priebehu jesennej časti naši chlapci okúsili trpkosť prehry
len v jednom súťažnom zápase!!! V dvoch zbabraných zápasoch remizovali,
aj keď podľa slov trénerov v týchto zápasoch nestratili body lepšou hrou hostí
ale svojou ležérnosťou a nie príliš oslnivým prístupom k zápasu. Ale vo všetkých
ostatných 11−tich zápasoch nestratili body a so skóre 49:16 a s pekným ná−
skokom 4 bodov vedú V. ligu Sever. Pevne veríme, že v týchto výkonoch po
kvalitne odmakanej zimnej príprave budú pokračovať aj v jarnej časti súťaže!!!
Asi najviac sa od našich očakávaní odklonili výsledky mužstva MUŽOV
OFK Drietoma, ktorý po nie príliš vydarenej jesennej časti zimujú na šiestom
mieste z desiatich účastníkov. V mužstve mužov nastali pred začiatkom sezóny
tiež zmeny, kedy na pozícii trénera vystriedal drietomskú legendu Vladimíra
Sula, trenčianska legenda Milan Albrecht. Tréningové jednotky nasvedčovali,
že naši chlapci nastúpia do nového súťažného ročníka s odhodlaním pohybo−
vať sa na popredných miestach v tabuľke. Podľa slov trénera si chlapci prehrali
viaceré zápa−
sy najmä svo−
jou nediscipli−
novanosťou,
nedodržiava−
ním taktických
pokynov a prí−
stupom jeden
k druhému na
ihrisku. Pevne
veríme, že ne−
dostatky o kto−
rých vieme, sa
podarí počas
kvalitne odpra−
covanej zim−
nej prípravy odstrániť a dostavia sa tak výsledky, ktoré všetci od našich chala−
nov očakávame.
Ing. Peter Filo
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Na nebi svieti hviezda vianočná,
v domovoch znie koleda polnočná.
Nech tento čas je pokojný a plný krás,
nech naplní láskou a šťastím každého z nás.
Krásne Vianoce
Vám želáme!
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