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Ročník VI.

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojich za−
sadnutiach:
SCHVÁLILO, SÚHLASILO:
− záverečný účet a rozpočtové hospo−
dárenie za rok 2015 bez výhrad
− použitie prebytku rozpočtového hos−
podárenia za rok 2015 vo výške 366.027,71
 na tvorbu rezervného fondu
− rozpočtové opatrenie č. 2/2016 povo−
lené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov v sume 4.000 
− rozpočtové opatrenie č. 3/2016 na pre−
sun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v celkovej sume
270.262 eur
− použitie rezervného fondu vo výške
218.500 eur na splátku úveru č. 04/001/
15,ktorý bol použitý na predfinancovanie
NFP pri projekte “Vybudovanie celoobec−
nej kanalizácie v obci Drietoma“
− v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o ma−
jetku obcí v znení neskorších predpisov a
v súlade so zásadami hospodárenia a na−
kladania s majetkom obce Drietoma, pre−
vod správy dlhodobého hmotného majet−
ku stavby ,,Rekonštrukcia podláh a sociál−
nych zariadení“ Základná škola s mater−
skou školou Drietoma v obstarávacej cene
52.595,71 eur na Základnú školu s mater−
skou školou, Drietoma 453 od 1.7.2016
− návrh plánu kontrolnej činnosti hlav−
ného kontrolóra na druhý polrok 2016
− možnosť inej zárobkovej činnosti hlav−
ného kontrolóra ako je pracovnoprávny
vzťah s obcou Drietoma
− Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 1/2016 o nakladaní s komu−
nálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Drietoma
− zámer prenechať majetok obce do náj−
mu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
nebytových priestorov v budove Základnej
školy s materskou školou Drietoma 453,
kde má žiadateľ záujem poskytovať sociál−
ne služby pre starších občanov − nezisko−
vej organizácií Slnečný lúč, n.o. Trenčín:
1) žiadosť o prenájom nebytových
priestorov v budove Základnej školy s ma−
terskou školou Drietoma 453,
2) dobu nájmu – na dobu neurčitú,
3) cenu za nájom podnikateľských
priestorov vo výške 15 eur/m2/rok
− žiadosť Základnej školy s materskou
školou, Drietoma 453 o mimoriadny prí−
spevok 2.300 eur na zakúpenie školské−
ho nábytku

− žiadosť Rímsko−katolíckej cirkvi, farnosť
Drietoma, o finančný príspevok vo výške
1.200 eur
− účasť na projekte na predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľných odpadov,
ktorý sa pripravuje v rámci Združenia obcí
bielokarpatsko−trenčianskeho mikroregiónu:
Výzva č. 11, Operačný program: Kvalita
životného prostredia, Zhodnocovanie bio−
logicky rozložiteľného komunálneho odpa−
du
− za člena v Rade školy pri ZŠ s MŠ v
Drietome p. Moniku Spačkovú, Drietoma
č. 420
− prípravu žiadosti o nenávratný finanč−
ný príspevok v rámci cezhraničnej spolu−
práce INTERREG V−A Slovenská republi−
ka – Česká republika a názov pripravova−
ného projektu Podpora kultúrneho dedič−
stva partnerských obci Drietoma a Starý
Hrozenkov
− prípravu projektu Podpora protipovod−
ňových opatrení v obci Drietoma
− rekonštrukciu sociálnych zariadení, vý−
menu okien v budove Požiarnej zbrojnice
− zámer obce Drietoma prenajať neby−
tové priestory v budove Požiarnej zbrojni−
ce formou obchodnej verejnej súťaže. Pod−
mienky obchodnej verejnej súťaže na pre−
nájom nebytových priestorov budú zverej−
nené minimálne na 15 dní pred uzávierkou
na podávanie návrhov do obchodnej súťa−
že na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce
− vybudovanie prístupového chodníka k
lávke cez Drietomicu
− zaradiť do plánu kontrolnej činnosti no−
vému hlavnému kontrolórovi na druhý pol−
rok 2016 kontrolu zmluvného vzťahu obce
Drietoma a Jána Bečára, ktorý prevádzko−
val discobar v Kaštieli
− návrh uznesenia z riadneho zasadnu−
tia obecného zastupiteľstva konaného dňa
9. júna 2016
− zámer prenechať majetok obce do náj−
mu nebytových priestorov v budove Základ−
nej školy z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa
je daný tým, že žiadateľ poskytne obyvate−
ľom obce služby fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a
je odkázaná na sociálnu službu v zariade−
ní len na určitý čas počas dňa. Takéto služ−
by v obci nikto neposkytuje
− prenájom nebytových priestorov v bu−
dove Základnej školy s materskou ško−

lou Drietoma 453, kde má nezisková or−
ganizácia Slnečný lúč, n.o. Trenčín záu−
jem poskytovať sociálne služby pre star−
ších občanov, na dobu neurčitú a cenu
za nájom podnikateľských priestorov vo
výške 15 eur/m2/rok
− zámer prenechať majetok obce do náj−
mu nebytových priestorov v budove kaštieľa
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dô−
vod hodný osobitného zreteľa je daný tým,
že žiadateľka p. Eva Kallová poskytne roz−
šírenie kaderníckych služieb, ktorých je v
obci nedostatok. Aparát obecného úradu
zabezpečí zverejnenie zámeru prenechať
majetok obce do nájmu hodného osobit−
ného zreteľa na úradnej tabuli obce
− so zriadením vecného bremena na par−
cele č. 3325/1 „C“ vedené na LV č. 1 v k.ú.
Drietoma a parcele č. 3480 „C“ vedenej na
LV č. 1 v k.ú. Drietoma pre potreby umiest−
nenia elektrických zariadení a rozvodov,
ktoré sú plánované v rámci pripravovanej
stavby v Drietome
− žiadosť p. Ivana Vraždu k pokládke te−
lekomunikačného kábla parc. KN ,,E,, č.
2933/1 v k.ú. Drietoma časť Branné
− vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na prenájom pozemku parc. č. 2933/1 k.ú.
Drietoma, do ktorej sa môže žiadateľ p. Ja−
roslav Stopka prihlásiť
− žiadosť o odpustenie nájmu za neby−
tové priestory pre neziskovú organizáciu Sl−
nečný lúč do 31.12.2016, nakoľko sa čin−
nosť v tomto období nebude vykonávať
− jednorazový členský príspevok obce
Drietoma do Združenia obcí Bielokarpatsko
– trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregi−
ónu Bošáčka vo výške 1,20 eura za každé−
ho obyvateľa. Podľa stavu obyvateľov obce
k 31.12.2014 bolo 2248 obyvateľov, čo pred−
stavuje sumu 2.698 eur
− umiestnenie radarového merača rých−
losti na ceste I/50 v priestoroch oproti zá−
kladnej školy
− cenu nájomného do novej zmluvy pre
Slovenskú poštu a.s. 35/m2/rok
− uplatnenie nároku na náhradu spolo−
čenskej ujmy za nepovolený výrub drevín,
vykonaný občanom obce Drietoma pánom
Ivanom Jankujom, pričom výšku nároku ur−
čuje v sume 540 
− vypracovanie projektovej dokumentá−
cie na miestnu komunikáciu parc. č. 3313/
1 k.ú. Drietoma, od bývalej firmy Imperator
okolo školskej záhrady po hlavnú cestu
− vypracovanie projektovej dokumentá−
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cie na miestnu komunikáciu k.ú. Drietoma,
od bývalej firmy Imperator okolo potoka,
smerom ku bytovkám č. 770 a č. 771 s
vyústením na hlavnú cestu I/50
− vypracovanie výškopisného a poloho−
pisného zamerania areálu kaštieľa a býva−
lej materskej školy
NESCHVÁLILO, NESÚHLASÍ:
− žiadosť o vydanie súhlasu obce s
umiestnením stávkovej kancelárie v pre−
vádzke Motorest Eden Drietoma č. 462
− žiadosti p. Ing. Pavla Mikuša, Soltéso−
vej 1724/5, 911 01 Trenčín vzhľadom na
to, že Správa katastra Trenčín v roku 2005
konanie zastavila a doklady uložila do ar−
chívu katastra v Liptovskom Mikuláši.
Vzhľadom na danú skutočnosť celý proces
predaja pozemku musí prebehnúť nanovo
na základe novej žiadosti adresovanej
obecnému úradu
− so žiadosťou p. Romana Piknu o vy−
budovanie vodovodnej prípojky k rodinným
domom súp. č. 351 a súp. č. 800
− návrh poslanca p. T.Palka, aby obec
vybudovala pripojenie ku kanalizácii splaš−
kovej k rodinným domom p. Brleja a p. Kút−
neho
− žiadosť pani Ing. Dariny Bečárovej,
Drietoma č. 24, o zriadenie cestnej komu−
nikácie k parcele č. 2944/2 v k.ú. Drieto−
ma, nakoľko cesta by viedla cez parcely,
ktoré nie sú v majetku obce a nie je v súla−
de s územným plánom obce
ZOBRALO NA VEDOMIE:
− stanovisko hlavného kontrolóra Bc. R.
Sásku k Záverečnému účtu a rozpočtové−
mu hospodáreniu za rok 2015
− správu audítora o overení účtovnej zá−
vierky k 31.12.2015
− správu hlavného kontrolóra o výsled−
koch kontroly za obdobie apríl – máj 2016
− petíciu na rekonštrukciu miestnej ko−
munikácie v časti obce Drietoma – Horný
koniec od bytoviek k domu p. Križana
− petíciu na opravu obecnej cesty miest−
nej komunikácie v časti obce Drietoma –
Horný koniec od cesty I. triedy vedľa
niekdajšej školskej záhrady po výrobné
priestory bývalej firmy Imperator
− vzdanie sa členstva v Rade školy pri
ZŠ s MŠ v Drietome pani Patrície Rebro−
vej
− žiadosť p. Natálie Nápokej, Drietoma
č.690
− žiadosť p. Branislava Brezana, Drieto−
ma č. 770 o prenájom priestorov v budove
požiarnej zbrojnice
− žiadosť spoločnosti CaS Stav s.r.o.,
Drietoma č. 230 o prenájom nebytových
priestorov v budove požiarnej zbrojnice
− správu zástupcu starostu Jaroslava
Mega o skúšobnej prevádzke zasielania
skrátených správ obecného rozhlasu cez
SMS
− správu zástupcu starostu Jaroslava
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Mega o príprave športovo−turistickej akcie
pod názvom Výstup Drietomanov na Kri−
váň
− list p. Ing. Štefana Kvasnicu, Drietoma
č. 111 − reakcia na článok uverejnený v
Drietomských zvestiach
− žiadosť p. Veroniky Spačkovej, Drieto−
ma č. 549 a p. Miroslava Kotrasa, Drieto−
ma č. 775, o opravu prístupovej cesty k ich
rodinným domom. Všetky cesty v obci si
prešli poslanci obecného zastupiteľstva a
stavebná komisia a touto problematikou sa
budú ešte zaoberať, nakoľko je viac ciest,
ktoré sú v zlom technickom stave
− žiadosť spolku Slovenského červené−
ho kríža v Drietome o pridelenie miestnosti
pre činnosť spolku
− žiadosť pani Emílie Fárikovej, Drieto−
ma č. 44, o zmenu územného plánu. Všet−
ky žiadosti o zmenu územného plánu budu
prerokované komisiou a spracovateľom
územného plánu do konca roka 2016
− žiadosť pána Mgr. Juraja Gallika, Drie−
toma č. 74, o prerokovanie návrhu na úpra−
vu územného plánu obce Drietoma. Všet−
ky žiadosti o zmenu územného plánu budu
prerokované komisiou a spracovateľom
územného plánu do konca roka 2016
− návrh pána Ing. Rastislava Brunovské−
ho, Drietoma č. 771 byt č. 206, o riešení a
stave obecnej komunikácie pred bytovými
domami Drietoma č. 770 a Drietoma č. 771
− žiadosť pani Ing. Dariny Bečárovej, Drieto−
ma č. 24, o zmenu v územnom pláne obce
Drietoma. Všetky žiadosti o zmenu územného
plánu budú prerokované komisoiou a spraco−
vateľom územného plánu do konca roka 2016

− správu o výsledkoch kontroly hlavné−
ho kontrolóra za obdobie jún − august 2016
− informáciu finančnej komisie o prero−
kovaní nároku obce Drietoma na náhradu
spoločenskej ujmy za nepovolený výrub
drevín, vykonaný občanom obce Drietoma
pánom Ivanom Jankujom, nárok bol prizna−
ný rozhodnutím Okresného súdu v Trenčí−
ne v konaní spisová značka 3T 140/2014,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 3. 2. 2015
RUŠÍ:
− uznesenie č. 210/2015, ktorým Obec−
né zastupiteľstvo zaviazalo hlavného kon−
trolóra obce, aby preveril zmluvný vzťah p.
J. Bečára a obce Drietoma, ako bola vydo−
kladovaná schválená investícia platieb náj−
mu, ktorá mala byť podľa zmluvy započíta−
ná oproti nájmu splátkovým kalendárom,
či priebiehali platby, akým spôsobom pre−
biehali tieto platby a či bolo podané upo−
zornenie na zdokladovanie takéhoto zapo−
čítania
POVERUJE, UKLADÁ:
− zástupcu starostu obce Drietoma pána
Jaroslava Megu uplatnením nároku na ná−
hradu spoločenskej ujmy za nepovolený vý−
rub drevín, vykonaný občanom obce Drie−
toma pánom Ivanom Jankujom, v sume 540
eur (priložiť fotokópiu rozsudok, rozhodnu−
tie obce Drietoma o zaplatení finančnej ná−
hrady, Okresný úrad Trenčín – rozhodnu−
tie)
− aparát obecného úradu spracovať stav
a riešenie všetkých reklamácií ku kanali−
zácií adresované zhotoviteľom.

OZNAMY
Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!
Od roku 2015 máme riadne skolaudovanú tak dlho očakávanú kanalizačnú sieť v
obci Drietoma. Počas tohto obdobia sa na kanalizáciu oficiálne pripojilo takmer 240
domácností. Žiaľ, sú i takí, ktorí sa na kanalizačnú sieť stále nepripojili alebo sú
pripojení bez príslušného povolenia a zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie spo−
ločnosťou TVK (teda načierno) a sú i takí, ktorí v nočných hodinách vypúšťajú obsah
svojich septikov do kanalizačnej siete, čím sa zvyšujú náklady na čistenie odpado−
vých vôd, čo v konečnom dôsledku budú musieť znášať iba tí, ktorí si povinnosti
poctivo plnia. Preto vyzývame všetkých občanov, ktorí vedia o takejto činnosti svojich
susedov alebo iných obyvateľov obce, aby takúto nekalú činnosť nahlásili na obec−
nom úrade.

UPOZORNENIE
Vianočné obdobie vrcholí, o čom svedčí nielen krásna vianočná výzdoba, ale napríklad aj
zvukové a svetelné úkazy, ktoré vznikajú pri používaní zábavnej pyrotechniky. V poslednom
období sa hromadia sťažnosti občanov na deti a mládež, ktorí využívajú najmä hlučnú pyro−
techniku a ľakajú starších ľudí alebo budia malé deti zo spánku počas prechádzky.
VYZÝVAME PRETO VŠETKÝCH OBČANOV K VZÁJOMNEJ OHĽADUPLNOSTI.
Ak sa situácia nezmení, obec využije zákonnú cestu a podľa par. 53 ods. 2 zákona č. 58/
2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedzí
alebo zakáže používanie pyrotechnických výrobkov zábavnej pyrotechniky na území obce a
stanoví výšku pokuty za porušenie zákazu.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
január − október 2016

NARODILI SA:
Dominik Losonszký, Alexandra Borotová, Dominika
Kováčová, Karin Mikulová, Eliška Vlášková, Richard
Brezan, Michael Bohuš, Richard Bohuš, Filip Hu−
sár, Hana Gabrhelová, Vasil Horňáček, Ema Mi−
chalcová, Viktória Capáková, Anna Ondrisová, Ma−
tej Bečár, Lukáš Gorčík, Šimon Hano, Matúš Palák,
Martina Múdra
Nech Vám v zdraví, láske rastie,
nech Vám dáva iba šťastie
vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší dieťa malé...
Vitajte medzi nami.
Svoje ,, ÁNO,, si povedali
Peter Polák a Mgr. Veronika Minárechová
Lukáš Gorčík a Katarína Opatovská
Branislav Brezan a Mgr. Erika Král
Juraj Trúnek a Iveta Masárová
Michal Bernát a Katarína Vraždová
Jozef Katona a Mária Bečárová
Mário Poláš a Natália Nápoká
Radoslav Blažej a Michaela Palková
Samuel Novanský a Kristína Baňárová
Roman Varga a Gabriela Žmuráňová
Tomáš Palko a Daniela Vasková
V zväzku manželskom prajeme veľa lásky,

PRISŤAHOVALI SA DO OBCE
Martina Pilková, Oľga Kováčová, Karin Kováčová, Simona Ková−
čová, Slavomíra Kováčová, Miloslava Mináriková, Adela Minári−
ková, Margaréta Kusendová, Pavlína Čechovská, Tomáš Ščas−
ný, Mgr. Erika Brezanová, Kristína Gurišová, Rastislav Kováč,
Martin Panák, Dominik Panák, Patrik Panák, Ing. Monika Kútna,
Tomáš Kútny, Oskar Kútny, Bronislava Fajtová, Veronika Sirotná
Šutá, Jozefína Vašeková, Jozef Vašek, Maroš Vašek, Ľubomíra
Hrnčárová, Ján Zimerman, Ing. Dana Zimermanová, Zara Zimer−
manová, Ing.Ján Duga, Iveta Dugová, Marián Meliš, Helena Gr−
manová, Ing. Gabriel Grman, Dominika Grmanová, Martin Dlesk,
Ján Bečár, Ing. Katarína Plaštiaková, Ing. Eva Súčanská, Lenka
Barteková, Vanessa Peková, Rebeka Peková, Marián Debrecký,
David Staňo, Pavel Činčala, Stanislava Činčalová, Martin Kraj−
čovič, Ing. Zuzana Krajčovičová, Tomáš Krajčovič, Martin Kraj−
čovič, Ján Bečár, Nikola Bučková
ODHLÁSILI SA Z OBCE
Matúš Gálik, Elena Robotová, Giulia Arcmidiacono, Klára Michal−
cová, Zuzana Oslancová, Veronika Poláková,Barbora Mikelová,
František Gallo, Andrea Ondričková, Kristián Ondrička, Vanesa
Ondričková, Damián Ondrička, Pavol Moško, Milan Beňo, Bc.
Mário Uhlík, Katarína Uhlíková, Aneta Uhlíková, Kristína Capáko−
vá, Monika Sopková, Veronika Macharová, Matias Balaj, Stani−
slav Fruhauf, Dušan Blažej, Dušan Chovanec, Zuzana Michalco−
vá, Erika Losonszká, Dominik Losonszký, Martina Dvorská, Kris−
tína Novanská, Jarmila Baňárová, Ing. Dušan Holíček, Katarína
Špirková, Andrea Ožvaldová, Vladimír Bariš

porozumenia a vzájomnej úcty....
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU SPOMÍNAME...

Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám,

Pavel Minárech vo veku

61 rokov

Vladimír Capák vo veku

66 rokov

Anton Daranský vo veku

67 rokov

Anna Bečárová vo veku

83 rokov

Veronika Siková vo veku

87 rokov

Ján Fraňo vo veku

62 rokov

Nový rok nám nastáva, tak sa radujme

Ján Vaculík vo veku

77 rokov

a tomu starému pekne poďakujme!

Ladislav Machara vo veku

76 rokov

Pavla Miklášová vo veku

82 rokov

Karol Stopka vo veku

82 rokov

Marián Bilčík vo veku

65 rokov

pod stromčekom ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina zasadne k štedrovečernému stolu.

Pokojné Vianoce a úspešný Nový rok 2017 želá

starosta obce a kolektív Obecného úradu Drietoma

Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha…

3.
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Z činnosti drietomských poľovníkov
Dňa 3. a 4.12.2016 sa v našom poľovníckom združení PZ „Žľab“ Drieto−
ma konali skúšky poľovných psov – tzv. skúšky duričov. Na tieto skúšky
bolo prihlásených 12 psíkov z okresu Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.
Skúšok sa zúčastnili všetci prihlásení psíci s ich majiteľmi a psovodmi.
V sobotu naše poľovné zdru−
ženie Drietoma zorganizovalo
pre túto udalosť spoločnú poľo−
vačku na diviačiu zver, kde sa
títo štvornohí priatelia mohli pre−
zentovať, ako vedia túto zver
nájsť, vystopovať a samozrejme
ako sú zdatní v kondícií byť celý
deň na nohách. Skúšky prebehli
za účasti našich drietomských
poľovníkov, hostí a piatich roz−
hodcov, ktorých na tieto skúš−
ky delegovala Slovenská poľov−
nícka komora. Sobotné skúša−
nie, vrátane spoločnej poľovač−
ky na diviakov, trvalo do nesko−
rých večerných hodín a v na−
sledujúci deň pokračovalo.
V nedeľu ráno sa psovodi so
svojimi štvornohými zverenca−
mi znovu stretli na poľovníckej chate v Brúsnom a pokračovali v skúško−
vých disciplínach ako sú: poslušnosť, vytrvalosť, dohľadanie zvery na umelo
vytvorenej stope a ostrosť na diviaka, ktorú skúšali v našej diviačej obore,
ktorá sa nachádza v časti Drietoma−Majer. Počasie v oboch víkendových
dňoch psíkom a ich vodičom prialo a bolo príjemné.
Ocenenie dostali jedenásti psi v I., II. a III. cene podľa získaných počtu
bodov za poslušnosť a pracovitosť. Škoda, že jeden psík duričskými skúš−
kami neprešiel a nepodarilo sa mu skúšky dokončiť. Samozrejme sa môže
na takéto skúšky znovu pripraviť a zúčastniť sa ich. Psi získali ocenenia a
diplomy a samozrejme boli uznaní za poľovne upotrebiteľné psy, ktoré
môžu spolu so svojím vodičom v praxi vykonávať poľovnícku činnosť vo
všetkých uznaných poľovníckych revíroch. Preto by sme chceli, my poľov−
níci, všetkých občanov upozorniť, že ostatné nepoľovné plemená psov do
lesov, lúk a polí nepatria a nemajú právo voľného pohybu bez určitých
zákonných predpisov a opatrení určených štátnou správou. Poľovné upot−
rebiteľné psy sú špeciálne vedené k tomu, aby neškodili ostatnej zveri,
ktorá v našich chotároch žije a aby svojou činnosťou pomáhali poľovníkom
vykonávať poľovnícke právo podľa zákona a všeobecne platných právnych
predpisov.
Radoslav Škulec PZ Drietoma

Vždy sa oplatí ísť za svojim snom
Slovenský tenisový zväz a nadácia SPP každoročne organizujú súťaž
pre deti do 10 rokov pod názvom Detský Davis Cup a Fed Cup. Tento
projekt oslovuje veľkú časť detí, čo je príspevok k aktívnejšiemu tráveniu
voľného času a zdravšiemu životnému štýlu. Táto súťaž je veľmi atraktívna
v tom, že najlepšie družstvá sa môžu prebojovať do celoštátneho finále,
ktoré sa koná v Národnom tenisom centre v Bratislave a deti sa môžu
stretnúť s mnohými významnými
osobnosťami slovenského tenisu.
Každoročne sa do tohto projektu
zapojí viac ako 1000 detí z celé−
ho Slovenska.
Tento rok sa finále konalo 6.−
9.októbra 2016.
Naša obec Drietoma mala ten−
to rok vo finále zastúpenie v po−
dobe Dianky Kaňovskej, ktorá
bola platnou členkou víťazného
tímu DTK Žilina. Dianke gratulu−
jeme k dosiahnutému výsledku a
želáme veľa ďalších športových
úspechov.
Úspech neprichádza ľahko, a
preto vzdať sa priskoro je vlastne
to isté, ako zlyhať.
Skúšajte to ďalej a dosiahnete
to, čo chcete.
Peter Kaňovský, tréner,
Tenisový Klub Drietoma
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VÝSTUP NA KRIVÁŇ

Vysoké Tatry so svojimi najvyššími slovenskými štítmi lákajú
mnohých, aby sa prišli zblízka pokochať ich krásou a popasovať
sa s viac alebo menej náročnými výstupmi. Takáto výzva nene−
chala ľahostajného ani zástupcu starostu Jaroslava Mega, ktorý
sa rozhodol zorganizovať výstup občanov Drietomy na Kriváň.
V piatok 9. septembra bolo hlavnou úlohou 33 účastníkov
zájazdu dostaviť sa k autobusu, ktorým sme sa prepravili do
Tatranskej Štrby na ubytovanie a uložili sa na spánok pred
náročným dňom.
Deň D – sobota 10. september 2016 – bol rovnaký ako tie
ostatné iba do chvíle, kým sa človek neprebral zo spánku a neu−
vedomil si, kde je. Niektorí sa stihli naraňajkovať, niektorí nie,
niektorí zistili, že raňajky ostali v Drietome... Autobusom sme sa
presunuli na Tri studničky v Podbanskom, kde už čakali ďalší
obyvatelia Drietomy, ktorí si ubytovanie i cestu riešili po svojom,
ale náročný výstup a dobrý pocit zo zdolania Kriváňa chceli zdie−
ľať s drietomskou výpravou. Po čase sa aj oblaky rozostúpili a
vykuklo slnko. Pohľad na končiare bol pekný, no keď bolo vidieť

aj cieľ výstupu, človek si občas kládol otázku, či sa tam má nao−
zaj dostať po svojich... A tatranské koče ťahané kamzíkmi samo−
zrejme nikde! Každý teda šiel pešo tak, ako vládal − niekto rých−
lejšie, niekto pomalšie... Viem, že pre viacerých to bola iba taká
dlhšia prechádzka, ale pre mňa to bola náročná túra a preto za
seba vyslovujem jedno veľké ďakujem Petrovi Pilkovi, jeho žene
Janke a ich priateľom za príjemný sprievod počas dňa. A samo−
zrejme poďakovanie patrí všetkým, ktorí si robili sprievod navzá−
jom a povzbudzovali jeden druhého. Určite aj vďaka tomu Kriváň
zdolali takmer všetci, ktorí sa na to podujali. Obzvlášť vyzdvihu−
jem výkon najstaršieho „pokoriteľa Kriváňa“ drietomskej výpravy
pána Dušana Pelecha a tiež výkon najmladšieho účastníka Sam−
ka Hlístu. Po fotení, občerstvení, oddychu a kávičke (ako som
spomenula, pre niektorých to bola prechádzka a tak so sebou
ako záťaž zobrali varič, dostatok vody a kávu) čakala všetkých
samozrejme cesta smerom dolu. Bola snaha stopnúť si niektoré−
ho z paraglidingov alebo vetroňov, ktorí okolo Kriváňa poletovali
krížom−krážom, ale nakoniec sa všetci museli spoľahnúť na vlast−
né nohy a dôjsť pešo do cieľa, ktorým bolo Štrbské Pleso. To sa
napokon všetkým podarilo a tak sme sa spokojní, prepotení, una−
vení a niektorí aj celkom šťastní vrátili na ubytovanie pospať si a
nabrať sily do ďalšieho dňa.
V nedeľu sme sa prebudili do krásneho rána. Väčšina využila
príležitosť prejsť sa zo Štrbského Plesa na Popradské pleso, zdatní
a neúnavní jedinci prijali pozvanie pána Mega na kávičku v sedle
pod Ostrvou, ostatní sa uspokojili s kávičkou pri plesách či v
Starom Smokovci. Tatry teda opäť nesklamali a snáď všetci sme
sa vrátili domov (teda − domov sme sa vrátili určite všetci!) s
pocitom krásne stráveného víkendu.
(mh)

