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ROČNÍK IX.

Dnes predstavujeme... alebo kto sa to vlastne
stará o chod obce
V dnešnej časti nášho „seriálu“ pomyselne opúšťame priestory budovy obecného úradu a prechádzame k obecnej budove,
ktorá je sídlom ďalších zamestnancov obecného úradu – do budovy požiarnej zbrojnice. Tu majú hlavný stan 3 technickohospodárski zamestnanci – respektíve chlapci pre všetko. V obci pre nich máte všelijaké pomenovania, pre nás na obecnom
úrade sú to „naši chalani“. Na úvod informácie, ktoré platia o každom z nich – sú to roduverní drietomskí rodáci, starostliví
a milujúci manželia a otcovia, pre ktorých je rodina na prvom mieste; majú radi lipový čaj a kávu pijú klasickú zalievanú – turka.

Igor Bilčík otec 2 dcér a tiež starý otec. Vo voľnom čase sa v dobrej spoločnosti rád porozpráva pri dobrom vínku, rád si
zaspieva, výborne tancuje. Niekedy treba uvažovať, či vraví niečo naozaj alebo len žartuje, pretože aj totálny nezmysel vie
predložiť tak presvedčivo, že by mu jeden hneď uveril... Pretože sa o život v obci zaujíma, veľa vie a veľa si pamätá, občas od
neho získam presne tú informáciu, ktorú práve potrebujem.
Vladimír Bečár je otec 2 dcér a 2 synov. Vylepšovanie domova je jeho koníčkom, stále musí niečo majstrovať. Všetko sa
snaží robiť sám – nie nadarmo mu priatelia hovoria Kutil s.r.o. Miluje prechádzky do hôr a turistiku. Je majiteľom vlčiaka,
ktorého každý večer poctivo venčí po dedine. Realizuje sa tiež ako člen Dobrovoľného hasičského zboru v Drietome. Vlado
je skôr tichšej povahy, ale keď niečo povie, tak to sedí.
Pavol Bečár je otec 2 dcér a dedko, ktorý rád rozmaznáva svoje vnúča. Ako správny gazda voľný čas venuje nielen
starostlivosti o dom, záhradu a roľu, ale je tiež chovateľom viacerých domácich zvierat. V spoločnosti rodiny a priateľov sa
rád zabáva, či už rozprávaním, spievaním alebo tancom. Má nezameniteľný chichotavý smiech popod fúziky. Ako vášnivý
hubár má prechodený celý chotár.
Igor je spomedzi našich chalanov služobne najstarší, na obecnom úrade pracuje od roku 2012. Možno ho podvedome
považujem za akéhosi „lídra“ našich chalanov, aj keď treba povedať, že nikdy som si u Igora nevšimla akékoľvek povyšovanie,
a určite nie v zmysle – mám viac skúseností, som tu najdlhšie... Keď od chalanov niečo potrebujem, volám vždy najskôr
Igorovi – je to zvyk a okrem toho najspoľahlivejšie dvíha telefón. Spolu s Vladom, s ktorým boli spolužiaci už na základnej
škole, sú vyučení elektrikári, ale všetci využijú každú príležitosť priučiť sa niečo nové. Vlado je spomedzi chalanov služobne
druhý najstarší, zamestnancom úradu je od roku 2017. Pavol pracuje pre obec od roku 2018. Myslím, že ako kolegovia si
celkom dobre sadli.
V rámci obce majú na starosť rôzne činnosti, ktoré súvisia s udržiavaním chodu obce. Robia všetky menšie opravy v obecných
budovách (či už na osvetlení, elektrine, vodovode, odpadoch, oknách, dverách a podobne). Vykonávajú opravy verejného
osvetlenia i obecného rozhlasu. Kosia verejné priestranstvá, cintoríny, vykonávajú orezy stromov a čistenie verejných plôch
od náletov. Pravidelne upratujú autobusové zastávky, okolie nádob na separovaný zber, okolie cintorínov; k ich povinnostiam
patrí tiež upratovanie a likvidácia odpadu po všetkých obecných podujatiach či odpratávanie lístia. Dohliadajú na obecné
zbery (veľkoobjemový zber a zber elektroniky). V zime vykonávajú odhŕňanie snehu na chodníkoch a iných verejných
priestranstvách. Pomáhajú pri stavaní mája, stavaní a zdobení vianočného stromčeka, inštalujú v obci vianočnú výzdobu.
Pomáhajú pri kultúrnych a spoločenských podujatiach. Zabezpečujú manipuláciu s obecnými stolmi a lavicami – prevozy
na obecné podujatia, požičiavanie, čistenie a opravy podľa potreby. Podľa pokynov starostu vykonávajú ďalšie práce, ktoré
súvisia so správou obce. Na začiatku každého pracovného dňa majú so starostom krátku poradu, kde si preberú plán prác,
dajú dokopy, čo kde treba porobiť – najmä informácie, ktoré stihli získať od konca predchádzajúceho pracovného dňa počas
cesty z práce a do práce, prípadne niekde večer v dedine...
Napokon sa zmienim o činnosti, ktorá v ich popise práce fakt nie je - vykľuli sa z nich celkom šikovní kuchári, bez ich pomoci
– a niekedy aj kibicovania - si už nevieme predstaviť obecnú zabíjačku, varenie guláša či kapustnice. Samozrejme, nikdy sa
to nezaobíde bez ich vtipkovania. No a na obecných výletoch sú príjemní spoločníci.
(mh)
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Všetko je Božia milosť
S láskou a vďakou voči Pánu Bohu smieme
nahliadnuť späť, milí priatelia, a pripomenúť
si niektoré udalosti, ktoré sme v evanjelickom
cirkevnom zbore vo fílii Drietoma len z Božej
milosti prežili v odchádzajúcom roku 2019.
V prvom júlovom týždni letných prázdnin sa
deti a mládež schádzali v Zborovom dome na
dennom biblickom tábore s názvom: Hľadači
vzácnych pokladov. Celý týždeň sme uvažovali
o Nehemiášovi, ktorý bol pohárnikom (kráľovský
ochutnávač) na kráľovskom dvore v Šúšane
počas babylonského zajatia Židov v 5. st. pr.
Kristom. Pán Boh si ho použil, aby cez neho
vyviedol Židov zo zajatia. Priviedol ich síce do
zničeného Jeruzalema, ale bolo tam nevyhnutné
obnoviť a znovu vybudovať zničené jeruzalemské
hradby. Nehemiášov životný príbeh nám hovorí, že
Pán Boh má aj pre nás pripravený dokonalý plán
a chce, aby sme vstúpili do tohto plánu. Nehemiáš nám ukazuje, ako má kresťan pracovať pre Pána Boha. Možno ste nás
počas týždňa aj stretli, veď sme boli všetci v rovnakých zelených tričkách s ústrednou pravdou tábora: Ponechaj vedenie
svojho života Pánovi. Počas tábora deti súťažili v tímoch, tiež sa hrali, tvorili a vyrábali. Nasledujúcu nedeľu po skončení tábora
deti obohatili krátkym programom Služby Božie. V mene detí i cirkevného zboru sa chceme poďakovať Obecnému úradu
v Drietome a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom: modlitbami, finančne, či prácou podporili tento biblický tábor.
V 7. nedeľu po Svätej Trojici, 4. 8. 2019, sme Pánu Bohu ďakovali na Službách Božích pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej
zmienky o Drietome. Hovorili sme o Božom požehnaní, ktorého sa nám dostáva na tejto zemi. Má rôzne podoby či prejavy.
Môže byť skryté ako nejaké vnuknutie alebo je to sila uniesť bremená alebo je to odvaha. Božím požehnaním je práca, jedlo,
odev, obuv aj finančný príjem. A Božím požehnaním sú pre nás aj blízki ľudia: manžel/manželka, deti, vnúčatá, rodičia, ale
aj dobrí priatelia, dobrí kamaráti, spolužiaci, susedia, bratia a sestry v cirkvi. K Božiemu požehnaniu patrí aj vlasť, v ktorej
žijeme v tejto časnosti a tiež otčina, ktorú nám pripravil Boh v nebesiach. V tej pozemskej žijeme krátko, biblický vek je 70
– 80 rokov, ale v nebeskej vlasti budeme žiť večne. Je Božím požehnaním, že aj Drietoma je domovom pre toho, ktorý sa tu
narodil, ale aj pre iného, kto tu zas našiel svoj domov neskôr. Aj Drietoma darovala iným blízkych ľudí plných lásky, priateľstva,
ľudského porozumenia. Aj Drietoma dáva pocit istoty, že človek niekam patrí, toto miesto poskytlo mnohým krásne detstvo
a umožnilo im dospieť a postaviť sa do života. A aj dnes ponúka Drietoma priestor na život vám a vašim spoluobčanom...
Radujme sa z toho, že prežívame mnoho Božieho požehnania a že vo viere sme preniknutí Božím svetlom nebeskej otčiny,
odkiaľ očakávame nášho Spasiteľa.
V 20. nedeľu po Svätej Trojici, 3. novembra 2019, sme si pripomenuli 70. výročie posvätenia chrámu Božieho v Drietome.
Služby Božie obohatil domáci spevokol Zvon dvomi piesňami: „Otcova roľa“ od Ivana Kraska a „Tu duši sa uľaví“, ktorú zložil
jeden z členov spevokolu brat Ján Litva. Svojimi hláskami nás potešili aj tí mladší, naše deti. Po Službách Božích sme si z ich
rúčok mohli prevziať nimi vytvorený skromný darček ako spomienku na túto radostnú udalosť. Pamiatka posvätenia chrámu
je aj po 70 rokoch a vôbec vždy radostná udalosť. Ďakujeme Pánu Bohu, že aj dnes nás pozýva, aby sme sa skrze Jeho slovo
pripravovali na ten budúci príbytok, v nebesiach, kde On, Boh „prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude
s nimi, zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.
A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové.“ Zjavenie Jána 21, 3 – 5a.
Posledné nedele po Svätej Trojici, ktoré prežívame v čase, keď vznikajú tieto riadky, nám pripomínajú našu krehkosť,
pominuteľnosť a posledné veci človeka, ktorými nie je iba smrť, ale aj vzkriesenie, posledný súd a večný život alebo večné
zahynutie. Veriaci človek, kresťan – evanjelik, nie je zúfalý a bez nádeje. Žije z Božej milosti a potešuje sa zasľúbením: „ani
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú.“ 1Korintským 2, 9. Vo viere buďme pevní, majme pokojné
a veriace srdcia, utíšené svedomie, buďme slobodní od strachu z osudovej moci smrti a žime každý deň s vedomím veľkej
Božej milosti.
V novembri 2019 sme mali ešte jednu dôležitú udalosť, keď sme sa z Božej milosti smeli obzrieť 30 rokov späť a poďakovať sa
Pánu Bohu za dar slobody. Vážme si slobodu, lebo „k slobode je dlouhé putování“, lebo ľahko o ňu môžeme prísť. A v novembri
sa končí aj Cirkevný rok, ktorý sa začal adventom v decembri 2018. V spoločenstve cirkvi počas toho jedného cirkevného roka
sa venujeme celej ceste spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Ježiša Krista. Za všetko ďakujeme milostivému Pánu Bohu a vás,
milí priatelia, pozývame vykročiť na túto cestu spásy. Prajem vám istotu, že Božia milosť stále ešte trvá, Pán Boh nám zhovieva
a dáva čas na pokánie, lebo nás miluje a aj nám to dokazuje v narodenom, vzkriesenom a oslávenom Ježišovi Kristovi.
Radujúc sa z nezaslúženej Božej milosti vám do ďalších dní prajem veľa múdrosti, dobrých a premodlených rozhodnutí
a dostatok času na to, čo je dobré, milé, prospešné a vedie k spáse a tiež pokojný adventný čas a požehnané vianočné
a novoročné sviatky. Amen.
-Monika Cipciarová, ev. nám. farárka-
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Čas zázrakov je tu ...
Prežívame čas Adventu, ktorý je prípravou na Vianoce. Vieme ho prežívať
rôznymi spôsobmi, často ako uponáhľaný čas s myšlienkou, aby sme
všetko stihli...
Zabúdame však na to, že advent je čas zázrakov, rovnako ako aj čas
Vianoc. Keď sa ponoríme do Svätého Písma, nájdeme tam miesto, keď
sa Boh odmlčal vyvolenému národu na viac ako 400 rokov... Potom
Boh prehovoril cez proroka Malachiáša slovami: „Hľa, ja pošlem svojho
anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu
Panovník, ktorého Vy hľadáte a anjel zmluvy, ktorého si žiadate“ (Mal
3,1). Boli to dlhé 4 storočia, keď mnohí dvíhali hlavy k nebu. Až sa jeden
z 18.000 starozákonných kňazov zachvel bázňou pri kadidlovej obeti
v jeruzalemskom chráme. Jeho meno Zachariáš – „Boh si pamätá“ a jeho
neplodná manželka Alžbeta – „Môj Boh je prísaha“ sú zapojení do dejín
spásy. Toto je obdobie Božieho príchodu, Božej Lásky. Ich vytúžený syn
Ján – „Boh je milostivý“ je predchodcom toho, ktorého očakávali národy.
Sny sa stávajú skutočnosťou a prisľúbenie „Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel“ (Iz 7, 14) sa napĺňa,
pretože „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37).
Advent vrcholí príchodom Mesiáša. Prežívajme tento čas radostným a duchovným očakávaním, prípravou svojho srdca skrze
sviatosť zmierenia a Eucharistie. Nech je tento čas Adventu aj čas Vianoc pre nás časom zázrakov v našich srdciach a rodinách,
veď prežívame Božiu prítomnosť medzi nami. Kristus je ten najkrajší darček, ktorý nám ponúka do našich životov sám Boh.
Všetkým Vám prajem požehnané, pokojné Vianoce.
-Peter Korenčiak-

Pozvánka na púť
Farský úrad Drietoma v spolupráci s cestovnou spoločnosťou AWERTOUR s.r.o. Vás
pozývajú na púť BARCELONA – MONTSERRAT - ANDORA - LURDY
Mestečko Lurdy sa nachádza v južnom Francúzsku a stalo sa najslávnejším
pútnickým miestom vďaka mariánskym zjaveniam Panny Márie mladej Bernadete
Soubirousovej, dcére chudobného mlynára. K prvému zjaveniu došlo 11. februára
1858 pred jaskyňou v Massabielle a v nasledujúcich mesiacoch sa opakovalo 17
krát. K rozhodujúcemu zjaveniu došlo 25. februára 1858, keď Matka Božia prikázala
Bernadete, aby sa umyla v prameni v jaskyni. Bernadeta prišla do jaskyne, kde žiadny
prameň nevidela, ale keď rukami odstránila hlinu, vytryskol prameň s liečivou silou
a od tých čias putujú ročne tisíce pútnikov s vďakou, pokorou v srdci i s nádejou
na uzdravenie tela a pozdvihnutie ducha.
Termín púte: 19.5.2020 – 23.5.2020
Cena: 550,- eur – v cene je zarátané: letenka na trase Viedeň/Barcelona/Viedeň,
4x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2x večera, preprava klimatizovaným autobusom
podľa programu, odborný sprievodca, poistenie proti insolventnosti, transfer
na letisko – Drietoma/Viedeň/Drietoma
V cene nie je zarátane: cestovné poistenie (možnosť poistenia za cenu 2,- eurá/deň).
Záujemcovia sa na púť môžu prihlásiť po každej svätej omši v sakristii.

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJAZDU

1.deň: transfer autobusom z Drietomy na letisko do Viedne, odlet do Barcelony. Po prílete presun na Montserrat, čo je benediktínsky
kláštor na rovnomennom vrchu asi 40 km severozápadne od Barcelony. Stal sa významným pútnickým miestom, uchováva
sa v ňom milostivá socha Panny Márie La Moreneta. Popoludní odchod do Lúrd cez Andoru. Nocľah v Lurdoch.
2.deň: raňajky, prehliadka areálu bazilík: dolná - Ružencová Bazilika, horná - Bazilika Nepoškvrneného Počatia, podzemná - Bazilika
Pia X.. Krížová cesta. Účasť na eucharistickej procesii, po skončení večera v hoteli. Večer účasť na sviečkovej procesii, nocľah.
3.deň: raňajky, prehliadka mesta, návšteva kúpeľov. Účasť na eucharistickej procesii, po skončení večera v hoteli. Večer účasť
na sviečkovej procesii, nocľah.
4.deň: raňajky, dopoludnia pokračovanie programu v Lurdoch. Predpoludním o 11.00 hod. odchod do Barcelony. Ubytovanie
a nocľah.
5.deň: raňajky, prehliadka Barcelony – katedrála Sagrada Familia, metropolitná katedrála sv. Eulalie, La Rambla, námestie Catalunya,
námestie Espanya. Transfer na letisko, odlet do Viedne. Po prílete návrat autobusom do Drietomy.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu podľa okolností.
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Nezábudky v Prahe
DFS Nezábudky reprezentoval Drietomu a Slovensko
na Medzinárodnom folklórnom festivale v Prahe
v dňoch 23. – 26.8.2019. Účinkovalo 22 folklórnych
súborov z Litvy, Rumunska, Ukrajiny, Poľska, Bulharska,
Talianska, Grécka, Chorvátska a Španielska. Náš súbor
ako jediný zastupoval Slovensko a Česko. Mali sme
veľký úspech a videli sme tance a zvyky iných národov.
V piatok sme ráno vyrazili autobusom do Prahy a cesta
nám rýchlo ubiehala. Popoludní sme sa ubytovali
a metrom sme sa presunuli do historického centra
mesta. Prešli sme Václavské námestie, Staromestské
námestie, pozreli sme si Pražský orloj a Karlov most.
V sobotu bol festivalový deň a vystupovali sme na Smíchovskej náplavke. Potom sme si prezreli stovky exponátov v Múzeu
lega, kde sa deti mohli aj pohrať. Veľmi zaujímavý bol Morský svet, kde sme videli prírodopisný dokument o živote žralokov
a ďalej sme obdivovali rôzne morské živočíchy v obrovských akváriách.
V nedeľu sme boli na svätej omši, po ktorej sme sa presunuli do Technického múzea, kde sa nám najviac páčila expozícia
historických dopravných prostriedkov od kolobežiek cez bicykle, motorky, autá, lode vzducholode, lietajúce balóny, lietadlá
až po vlaky. Stihli sme aj expozíciu fotografií, fotoaparátov a kamier. Potom sme sa cez Štefánikov most presunuli na Dvořákove
nábrežie, kde sme sa loďou Slapy plavili po Vltave. Táto okružná plavba sa nám veľmi páčila a videli sme veľa historických
pamiatok ako Pražský hrad, Malostranské mostecké veže, Karlov most, Národné divadlo a Petřín.
V pondelok sme vyrazili do ZOO a to si užili nielen deti, ale aj dospelí. Naše putovanie sme ukončili na Václavskom námestí
a večer sme vyrazili na cestu domov, ktorú sme celú PRESPIEVALI.
Veľa zážitkov, radosti a zábavy - to bola odmena pre deti, ktoré niekoľko rokov účinkujú v súbore.
Ďakujeme Obci Drietoma, ktorá nás finančne podporila, zodpovednému vodičovi autobusu a rodičom, ktorí nám počas
zájazdu organizačne pomáhali.
-Monika a Marika-

Letné aktivity seniorov
Aj horúce leto 2019 prežili drietomskí seniori aktívne. Hneď začiatkom júla odcestovala
skupina seniorov do chorvátskeho Drvenika, kde strávili pri mori 10 dní.
20. júla 2019 sa uskutočnil dlho plánovaný výlet na vodné dielo Gabčíkovo. Vodné
dielo Gabčíkovo bolo vybudované na Dunaji v rokoch 1977 – 1992. Po Dunaji sme
sa plavili loďou Morava, ktorá kotví pod priehradou. Druhú plavebnú komoru
opravujú a nebola v prevádzke. Počas 2-hodinovej plavby sme sa pokochali okolitou
prírodou, preplávali plavebnou komorou a vrátili sa do prístavu. Plavba cez komory
bola zážitkom. Loď vplávala do komory, zatvorili sa za ňou obrovské brány, načerpala
sa voda, aby sa vyrovnala hladina medzi prívodným a odpadovým kanálom. Potom
sa otvorila brána na opačnej strane a pokračovali sme aj s ďalšími loďami v plavbe.
Na spiatočnej plavbe sa voda z komory odčerpala. Plavbu komorami umožňuje
prekonanie výškového rozdielu hladín medzi prívodným a odpadovým kanálom
v rozmedzí 16 – 23,3 m. Každá komora má šírku 34 m a dĺžku 275 m. Približne 15 minút
sme pozorovali na stenách komory, ako loď stúpala či klesala. Po absolvovaní plavby
sme ešte navštívili vzácnu technickú pamiatku, vodný kolový mlyn s lopatkami
v Dunajskom Klátove. Výlet sme zakončili na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede.
2. augusta 2019 odcestovala druhá skupina seniorov do Drvenika. V tom čase sa konal
21. Drietomský festival dychových hudieb a trojdňová oslava prvej písomnej
zmienky o Drietome. Na oslavách fungovali stánky s občerstvením a v jednom
z nich ponúkali guláš, koláče a výborné langoše i drietomskí seniori a seniorky.
Letné aktivity seniorov ukončil krásny 3-dňový zájazd do západných Čiech.
Navštívili sme svetoznáme kúpele Karlove Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Ťažko povedať, ktoré mesto sa nám najviac páčilo.
Karlove Vary – mesto kolonád, liečivých prameňov, krásnej architektúry, s tabuľkami svetoznámych osobnosti, ktorí sa tu liečili, sme si
pozreli aj zo 40-metrovej vyhliadky Diana. Mesto na nás pôsobilo veľmi exkluzívne. Františkovy Lázně – malé kúpeľné mesto, mesto
relaxu, s atmosférou zo začiatku 20.storočia. V meste a okolí je veľa parkov a lesov. Mesto je preslávené liečbou ženských chorôb.
Mariánské Lázně – krásne parky, kolonády a najmä spievajúca fontána.
Myslím, že sa nebudem mýliť, keď napíšem, že veľký dojem na všetkých urobil krásny zrekonštruovaný neogotický zámok Chyše. Nachádza
sa 35 km od Karlových Varov. Navštívili sme ho hneď prvý deň. Schátraný zámok v roku 1996 kúpili manželia Lažanskí. Ich záujem nebol
náhodný – od roku 1766 až do zoštátnenia po 2. svetovej vojne zámok vlastnili ich predkovia. Noví majitelia s podporou štátu zrealizovali
v rokoch 1997 až 2001 náročnú rekonštrukciu. Zrekonštruované miestnosti i zariadenia sú sprístupnené a po zámku sprevádza sám majiteľ
Ing. Vladimír Lažanský. Sprístupnená je aj miestnosť, v ktorej býval spisovateľ Karel Čapek. Tam v roku 1917 prijal miesto vychovávateľa
Prokopa Lažanského. K zámku patrí krásny zámocký park. Obnovená bola i činnosť zámockého pivovaru s reštauráciou, kde pre nás
pripravili i malé pohostenie. Výlet bol krásnou rozlúčkou s letom. Za príjemné cestovateľské zážitky ďakujeme predsedovi JDS Drietoma
Mgr. Dušanovi Medveckému a jeho manželke Beátke.
-Katarína Foldynová-
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Deň gramotnosti v základnej škole
25. 9. 2019
Zdravo a chutne

Technická gramotnosť

Výroba domčeka pre hmyz

Čo všetko sme pripravili? Bublaninu,
kváskový chlebík, domáce rožky a zdravé
a hlavne chutné nátierky. Chutilo nielen
nám, ale aj našim spolužiakom, ktorí
pracovali v iných odvetviach. Vyskúšali
sme si, ako sa ručne miesi cesto, strúha
koreňová zelenina, šúpe cesnak a neuveríte
- aj ako sa umýva riad.
-ZŠ s MŠ Drietoma-

Témou technickej gramotnosti boli
historické stavby. Žiaci si priniesli veľa
prírodného materiálu aj návrhy stavieb,
ktoré potom premenili v skutočné makety
historických domov. Práca sa im darila.
Pracovali so zanietením a vytvorili pekné
dielka, ktoré sú vystavené v budove školy.
Odmenou im bola aj písomná pochvala.
-M. Koláriková-

Počas dňa gramotnosti sme
si vyrobili domčeky pre hmyz,
ktoré sme umiestnili na stromy
v areáli školy. Pri ich výrobe
sme použili rôzne prírodniny
ako i recyklovateľný materiál plastovú fľašu.
-ZŠ s MŠ Drietoma-

Korčuľovanie
Našej malej školičke sa už druhý krát podarilo zapojiť do
týždenného kurzu korčuľovania. Tento rok sa zúčastnila skoro
celá trieda predškolákov a deti sa držali naozaj statočne.
Pod vedením milých inštruktorov sa v prvé dni učili stáť na
korčuliach, koordinácií pohybov i kráčať pomocou kužeľa,
o ktorý sa mohli pridŕžať. Následne boli rozdelení do troch
skupín, v ktorých individuálne rozvíjali svoje korčuliarske
zručnosti. V posledný deň už deti zvládali jazdu medzi
prekážkami, spomaliť, zdvihnúť zo zeme prekážku i seba :)
Každý deň obstáť hodinový tréning na ľade nebola veru vždy
len sranda, ale našim malým športovcom sa veľmi páčilo
a určite sa opäť zapojíme.
-MŠ Drietoma-

Zážitkové učenie vo 4. ročníku
Štvrté ročníky pracovali na spoločnom projekte, súbežne v oboch triedach. Téma
FIRMA zahŕňala v sebe takmer všetky gramotnosti - čitateľskú, matematickú,
finančnú... Žiaci boli v úvode oboznámení, že témou dňa bude DEŇ MLIEKA,
a preto aj úlohy, ktoré tvorili a plnili boli o mlieku a mliečnych výrobkoch.
Trieda predstavovala FIRMU, v ktorej pracujú jednotlivé kancelárie – práca bola
skupinová. Každá kancelária mala vedúceho a zamestnancov. Úlohy zadeľoval
vedúci skupiny. Prvé dve vyučovacie hodiny žiaci pripravovali podklady pre svoje
kancelárie. tretiu hodinu zhromažďovali informácie do tabuliek a plagátov, štvrtú
dokončovali prácu a vedúci kancelárie pripravoval finančnú odmenu podľa
vykonanej práce pre svojich zamestnancov. Pripravenú sumu prebral so svojimi
kolegami a odsúhlasili spoločne výsledné odmeny. Tie im nakoniec riaditeľ firmy
= triedny učiteľ premenil na sladkú odmenu, pričom vedúci dostal príplatok za
vedúcu funkciu.
1. Kancelária reklamy a propagácie – navrhla a pripravila plagát, ktorý obsahoval obrázky, slogan, báseň o mlieku a mliečnych
výrobkoch.
2. Kancelária informatiky a informácií – vyhľadávala na internete dôležité informácie o mlieku (druhy, zloženie, firmy
produkujúce mlieko, krajiny vyvážajúce najviac litrov mlieka). Z nájdených informácii pripravila informačný plagát.
3. Kancelária financovania a ekonomiky – zisťovala a porovnávala ceny mlieka a mliečnych výrobkov v určených obchodných
reťazcoch v našom regióne. Informácie spracovávala do tabuľky, ktorá sa stala súčasťou záverečného plagátu. Vypočítala,
koľko eur priemerne minie 4-členná rodina za 1 týždeň na nákup mlieka a mliečnych výrobkov.
4. Kancelária ŠTATISTIKY – anketári zisťovali u určených skupín v škole konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov. Zistené
počty dopĺňali do tabuľky, ktorá je tiež súčasťou záverečného plagátu.
Počas veľkej prestávky vo firme zamestnanci ochutnávali biely jogurt s džemom, ovsenými vločkami, cereáliami. Žiaci 4. ročníka
pripravili ochutnávku mlieka pre celý prvý stupeň vo vestibule.
Pri odmeňovaní sa vedúci správali zodpovedne a férovo. Vypočuli si kolegov, ak mali námietky. Všetci žiaci pracovali
disciplinovane, úlohy ich bavili a všetku prácu dotiahli dokonca.
-Monika a Majka, triedne učiteľky-
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Divadielko

Úcta k starším

Zábavné pokusy - bádame
a objavujeme

Pri príležitosti Dňa gramotnosti jedna
skupina piatakov dostala za úlohu nacvičiť
divadielko v anglickom jazyku pre prvý
stupeň našej školy. Vybrali sme si divadlo
o zvieratkách, pretože menšie deti majú
zvieratká rady,
a tak si ľahšie zapamätajú anglické
slovíčka. Naše divadielko sa volalo „The
little castle“. Pri nacvičovaní sme zažili veľa
zábavy, zdokonalili sme sa vo výslovnosti.
A okrem toho sme si vyrobili a vyzdobili
rekvizity potrebné k divadielku.
-Lucka Barišová a Radka Fabianová, 5.A-

V nedeľu 20.októbra sa naši predškoláci
po prvý krát ocitli na veľkom javisku
kultúrneho domu. Pri príležitosti
mesiaca Úcty k starším predviedli svojim
starším spoluobčanom krásne pásmo
plné básní, piesní a tanca.
Svojich starých rodičov si všetci
škôlkari zavolali do škôlky, kde im
v
triede
zaspievali,
zatancovali,
zarecitovali, i zahrali utešené divadielko
o zvieratkách.
-MŠ Drietoma-

Ciele
nášho
experimentovania:
priblížiť žiakom fyziku zábavnou
formou, získať priamu skúsenosť.
Vyskúšali sme: ako si vyrobiť zmrzlinu
bez mrazničky, ako si vyrobiť EKO
plastelínu, ako si vyrobiť EKO lepidlo.
Po
ukončení
praktickej
časti
nasledovala ešte teoretická časť.
Riešili sme úlohy na rozvoj čitateľskej
a prírodovednej gramotnosti. Pozorne
sme si prečítali text a vypracovali
otázky, ktoré za ním nasledovali.
-ZŠ s MŠ Drietoma-

Literárna exkurzia

Lampiónový sprievod

Deň jablka v našej
materskej škole

Milan Rastislav Štefánik – človek, ktorý
dokázal trpieť, ale aj milovať, obdivovať krásy
nebeskej oblohy, znalec umenia a krásnej
literatúry, ale aj vedec, cestovateľ, vojak,
politik, diplomat. Múzeum Milana Rastislava
Štefánika v Košariskách bolo otvorené v roku
1990.
Do zrekonštruovaných priestorov rodného
domu M. R. Štefánika v Košariskách a zároveň
bývalej evanjelickej fary zavítali aj žiaci 8.A
a 9.A triedy našej školy s pani učiteľkami Mgr.
Dankou Chmelovou a Mgr. Ivetou Hollou
v rámci literárnej exkurzie dňa 23.10. 2019.
V šiestich miestnostiach mali možnosť vidieť
Štefánikovu životnú dráhu, súkromie a záľuby,
no hlavne jeho vojenskú, diplomatickú
a politickú činnosť. Zaujímavý a pútavý výklad
sprievodcu umocňovali mnohé vystavené
predmety zo života tejto významnej
osobnosti našich dejín. Žiaci obdivovali
Štefánikov lodný kufor, ďalekohľad, cestovnú
žehličku, generálsku čiapku či predmety
z miesta havárie lietadla.
Kroky žiakov ďalej viedli na Bradlo - mohylu,
miesto posledného odpočinku M. R. Štefánika.
V dedinke Hlboké navštívili Pamätnú izbu
Jozefa Miloslava Hurbana, videli evanjelickú
faru - miesto uzákonenia spisovnej slovenčiny
v rok u 1843 a mohylu J. M. Hur bana
na miestnom cintoríne.
Krásne slnečné a teplé počasie prispelo k tým
najlepším a najkrajším zážitkom z exkurzie.
-ZŠ s MŠ Drietoma-

V novembri si deti z našej školy spolu
s pani učiteľkami pripomenuli, aké
boli tradičné lampiónové sprievody.
Na začiatku lampiónového sprievodu
vypustili pani učiteľky lampióny
šťastia. Po zotmení sa od našej
školy vybral sprievod detí, rodičov
a starých rodičov osvetlených
blikajúcimi plamienkami lampiónov.
Ako poslovia svetla svietili lampióny
na cestu pri prechádzke obcou.
Každoročne majú deti z tejto akcie
veľkú radosť a rady sa jej zúčastňujú
spoločne s rodičmi.
V školskom klube detí sme vyrábali
lampióny. Na výrobu lampiónu
potrebujeme: prázdne škatule od
mlieka, nožnice, ceruzky, špagát,
lepiacu pištoľ, papier na pečenie,
kahance. Postup je nasledovný:
1. Odstrihneme vrch škatule z mlieka,
ktorú vypláchneme.
2. Na škatuľu nakreslíme obrázok
podľa vlastnej fantázie a vystrihneme.
3. Spravíme dve dierky po okrajoch
škatule.
4. Do dierok navlečieme špagát
na uchytenie lampióna.
5. Odstrihneme papier na pečenie
podľa veľkosti škatule a prilepíme ho
lepiacou pištoľou na škatuľu.
6. Do lampiónu vložíme kahanec.
-Daniela Bulejková, ŠKD-

Oficiálne stanoveným Dňom jablka
pre rok 2019 bol 21. október. A preto
rovnako, ako aj po minulé roky, sa
v našej materskej škole práve v tomto
období diali „jabĺčkové veci.“
Deti si pripomenuli JABLKO ako zdroj
vitamínov, zdravia, dobrej nálady
a spoločnosti. Jednotlivo vo všetkých
štyroch triedach deti absolvovali
ochutnávku jablkových štiav a čajov
aj samotných jabĺk z vlastných
rodinných zásob. Deti si na jabĺčkach
v tento deň nielen pochutnali, ale
zažili s nimi aj veľa zábavy ako napr.
beh s jablkom, tancovanie s jablkom,
kotúľanie jablka, spievanie jablkových
pesničiek, pozorovanie a skúmanie
rôznych druhov jabĺk a ich vzájomné
porovnávanie.
Do oslavy narodením tohto
najobľúbenejšieho druhu ovocia
boli zapojení aj rodičia a práve
aj vďaka nim mohla uzrieť svetlo
sveta Jablková kuchárska kniha
s jablkovými receptami v originálnom
spracovaní. Vzácna kniha je pre
záujemcov k nahliadnutiu u nás
v škôlke.
-MŠ Drietoma-
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Drietomské slávnosti

Drietomská dolina bola vždy dôležitou spojnicou Považia a Moravy, cesta vedúca dolinou bola napojená na známu
obchodnú Jantárovú cestu. O pravekom osídlení svedčia nálezy z mladšej doby bronzovej; na pomezí Drietomy, KostolnejZáriečia a Záblatia sa našli dôkazy kolového opevnenia sídliska z hradištnej doby – teda približne z obdobia 7. – 8. storočia
nášho letopočtu. Prvá písomná zmienka o Drietome je z roku 1244, preto naša dedinka tento rok oslavuje 775. výročie prvej
písomnej zmienky. Oslavy sme spojili s najväčším kultúrnym podujatím, ktoré obec organizuje každý rok, čosi sme pridali
a vznikli Drietomské slávnosti.
V piatok 2.8.2019 sa oslavy rozbehli v rockom štýle. Ako prvá sa po 19. hodine na malom pódiu v areáli futbalového
ihriska predstavila skupina Dora, ktorá rockovým štýlom spracováva najznámejšie slovenské ľudové piesne. Ako to už u nás
býva, v tom čase bolo na ihrisku málo ľudí, ale kto tam bol, nelenil a podupkával si do rytmu. Koncert Pell-Mell 59 bol už
o väčšom počte fanúšikov. V rámci koncertu sa ako hudobný hosť predstavil Štefan Bredschneider, ktorý kapele od zrodu
pomáhal a dodnes ju podporuje a rozlúčkovú pieseň fanúšikom venoval Matej Vaňo, ktorý skupinu prednedávnom opustil.
Na tanečnom parkete najväčšiu šou robili deti pell-mellákov Roberta a Romana, ktoré veľmi živo reagovali na hudbu svojich
oteckov a parket patril len im. Večer ukončila zábava v réžii skupiny Na kolená, ktorá svojím širokým repertoárom uspokojila
každého návštevníka. Parket sa po zotmení zaplnil a mnohí sme si výborne zatancovali a zašantili na ľudových i moderných
pesničkách.
V sobotu 3.8.2019 sa konal 21. Drietomský festival dychových hudieb. Po slávnostnom otvorení festivalu starostom
obce Jaroslavom Megom a kapelníkom Drietomanky Jaroslavom Múdrym sa už všetci tešili z koncertov dychových hudieb
Bučkovanka, Lutilka, Jižani, Mistříňanka a Drietomanka, ktoré prilákali množstvo skalných fanúšikov dychoviek. Ani slnko, ani
dážď v podobe krátkej intenzívnej prehánky nikoho neodradili od sledovania festivalu až do zotmenia. Našťastie sa aj počasie
umúdrilo, zostalo príjemne a zimomriavky vyvolal len monstrekoncert všetkých účinkujúcich. Zábava bola pod taktovkou
Mistříňanky, hudba v ich podaní sa niesla Drietomou do tretej nočnej hodiny.
Nedeľa 4.8.2019 sa niesla v znamení folklóru. Na úvod slávnosti zaznela slovenská hymna v podaní jemných hláskov detí
z DFS Nezábudky, česká hymna v podaní FS Čečera zo Starého Hrozenkova a vďaka šikovných huslistkám ZUŠ Nemšová sa
futbalovým areálom niesla aj melódia európskej hymny. Program otvoril a pekný kultúrny zážitok všetkým zaželal starosta
obce Jaroslav Mego.
Prvý blok programu bol nazvaný Drietomskú dolinú. Od moderátorky Veroniky Vaňovej sa návštevníci dozvedeli niečo
o Drietome - o jej histórii, o jej osadách a potom postupne predstavovala talentovaných Drietomčanov.
Osady zastupovali deti z Brúsneho, súrodenci Lackovičoví krásnym spevom vylúdili úsmevy z mnohých tvárí. Veršami v „koláži
viacerých básní“ nám pohladila uši i duše poetka Emília Bátovská. Svižné piesne zaspievalo duo Susedi. Spevácka skupina pod
vedením Blanky Cibíkovej prekvapila málo známymi drietomskými piesňami. Zbor svätej Kataríny so skupinou Pell-Mell 59
predviedli v mierne rockovej úprave klasické ľudovky a na záver pell-mellácky hit Červená modrá fialka. Detský folklórny súbor
Nezábudky pripravil program, v ktorom sa predviedli všetky tri skupiny detí a všetky deti ukázali, aké sú šikovné.
Na záver všetci účinkujúci z Drietomy zaspievali známu drietomskú pieseň „V richtárovej studni“. Výberom tejto piesne vzdali
hold nášmu rodákovi Pavlovi Stopkovi – veľkému hudobníkovi, dirigentovi, učiteľovi hudby, no predovšetkým vášnivému
zberateľovi ľudovej piesne, ktorý prešiel stovky kilometrov po okolitých dedinách a kopaniciach a počas života sa mu
podarilo zozbierať približne 740 piesní. Mnohí pamätníci si ešte spomenú, aký ošiaľ vyvolala pieseň V richtárovej studni v 70tych rokoch po zverejnení v rozhlase. LP platňa, na ktorej sa pieseň nachádzala, doslova lámala rekordy v predaji. Niet divu,
že ju dnes považujeme za najpopulárnejšiu drietomskú pieseň všetkých čias. Pán Pavol Stopka by mal radosť, keby počul, ako
sa mnohí návštevníci podujatia pridali a spievali pieseň spolu s účinkujúcimi.
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Nasledovalo ocenenie významných obyvateľov obce. Pre všetkých ocenených to bolo prekvapenie, ktoré sa pred nimi
tajilo do poslednej chvíle, všetko vyšlo najavo až počas piesne V richtárovej studni, keď ich starosta obce Jaroslav Mego
vyzval, aby ho nasledovali a doviedol ich na pódium. Pán starosta postupne predstavil všetkých ocenených v rámci oblastí,
v ktorých pôsobili a vyzdvihol ich zásluhy:
samospráva – JUDr. Jozef Kluka, Ing. Igor Humecký, Ing. Ivan Špaček;
sociálne veci a zdravotníctvo - Anna Hlístová, Soňa Bretschneiderová, Ľudmila Masaryková;
školstvo - Anton Šugra, Katarína Foldynová, Miroslav Škulec, Erika Blažejová, Marta Horňáková, Anna Špačková, Anna Cholvádová;
kultúra - Jaroslav Múdry Šebík st., Jozef Baňár;
šport - Dušan Pelech, Ľuboš Surovský, Vladimír Spaček.
Pre ocenených boli pripravené pamätné listy a vázy špeciálne pripravené k 775. výročiu obce.
V druhom bloku nazvanom Okolo Drietomy účinkovali umelecké kolektívy zo susedných obcí - Čečera zo Starého
Hrozenkova, Chotár z Hornej Súče, Latovec z Dolnej Súče, Obecná kapela z Kostolnej-Záriečia a Studienka z ChocholnejVelčíc. Po poslednom vystúpení sa na javisku opäť objavil pán starosta v spoločnosti prítomných starostiek a starostov
obcí. Pri odovzdávaní pamätných darčekov im poďakoval za dobrú spoluprácu a vyjadril nádej, že naše dobré vzťahy budú
pretrvávať naďalej.
V treťom bloku sme obdivovali výkony profesionálnejších súborov. FS Družba ako predstaviteľ typického folklóru, ktorého
repertoár tvoria piesne a tance prevažne z regionálnych oblastí Trenčína, Myjavy, ale aj Šariša či Zemplína, predviedol úžasný
tradičný program plný hudby, spevu a tanca. Zahanbiť sa nedali ani Nadšenci, ktorí vo svojich vystúpeniach miešajú tradičné
s netradičným. S moderne poňatými tradičnými témami a v humornej forme pobavili všetkých návštevníkov.
Zlatým klincom nedele bol koncert a zábava s ĽK Huncúti, ktorí majú priam na čele napísané, že chcú svojou hudbou robiť
radosť iným. Bolo nám veľkou cťou, že práve na našom podujatí pokrstili svoj prvý album.
Počas slávností si návštevníci mohli pozrieť v kaštieli výstavu starých drietomských fotografií a výstavu textilnej tvorby
miestnej umelkyne Milady Ždrnje spojenú s ukážkami tradičného ľudového odievania v Drietome. Ďakujeme všetkým
ochotným dámam, ktoré nám na výstavu zapožičali exponáty zdedené po svojich predkoch.
Deti mali možnosť vyšantiť sa na skákacom hrade a veľkej nafukovacej šmýkačke. Mnohí návštevníci prejavili spokojnosť
s bohatším jarmokom, najmä s rozšírenou ponukou jedál. Ako sa zdá, recept na toto podujatie máme dobrý, ostáva len veriť,
že aj nabudúce „ukuchtíme“ Drietomské slávnosti aspoň tak dobre ako tentokrát.
(mh)
fotografie z podujatia nájdete na adrese: https://imko6.rajce.idnes.cz/DRIETOMSKE_SLAVNOSTI_2019/
video-zostrih z podujatia nájdete na adrese: https://youtu.be/rcveP4ofpLo

Drietomský festival dychových hudieb
začal svoju 3. desaťročnicu
V sobotu 3. augusta 2019 sa v rámci Drietomských
slávností uskutočnil už 21. Drietomský festival
dychových hudieb. Toto podujatie sa koná každoročne
od roku 1999 v prvý augustový víkend. Aj tento ročník
drietomského festivalu
priniesol pre priaznivcov
dychových hudieb a ľudového umenia neopakovateľný
zážitok v podobe umeleckých výkonov všetkých
zúčastnených dychových hudieb.
V programe postupne vystúpili dychové hudby
Bučkovanka z Nového Mesta nad Váhom, Lutilka
z obce Lutila, Jižani z južných Čiech, Mistříňanka
zo Svatoboríc Mistřína a domáca Drietomanka.
Návštevníkov drietomského festivalu, ktorých sa zišlo
cez 1000 platiacich, neodradila a nezahnala ani približne
30-minutová prehánka v podobe dažďa, počas ktorej
začínala svoje vystúpenie Mistříňanka a ľudia si pod
dáždnikmi a v pršiplášťoch nôtili známe moravské
piesne spolu s touto populárnou moravskou kapelou.
Po vystúpení domácej DH Drietomanka, ktorá vystúpila
ako posledná, sa uskutočnil tradičný mostrekoncert
všetkých zúčastnených dychových hudieb.
Po skončení festivalu nasledovala tanečná zábava, na
ktorej vyhrávala do ranných hodín Mistříňanka.
Okrem dobrej hudby si mohli návštevníci festivalu
vychutnať aj dobré jedlo v podobe grilovaných
špecialít a výborného gulášu, ale aj langoše a koláče.
Nechýbala ani ochutnávka vína od moravského vinára
Petra Novotného, ktorý ponúkal vynikajúce víno z jeho
vlastného vinohradu.
Záverom by sme chceli touto cestou poďakovať všetkým,
ktorý sa svojou prácou a pomocou pričinili o dobrú
úroveň Drietomskeho festivalu dychových hudieb a tým
šíria o drietomskom festivale dychových hudieb dobré
meno nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.
-Jaroslav Múdry-
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Štvrtá Drietomská expedícia
do Vysokých Tatier
Uprostred septembra sa (nielen) drietomskí nadšenci turistiky a obdivovatelia
krásy slovenských hôr vybrali do Vysokých Tatier s cieľom zvládnuť pomerne
náročnú trasu a pokoriť Východnú Vysokú.
Necelá tridsiatka ľudí sa v piatok 13.9.2019 poobede pri zdravotnom stredisku
nalodila do autobusu, ktorý nabral smer Tatranská Štrba. Išlo sa dobre, cesta
ubiehala v družných rozhovoroch či veselom žartovaní. Všetkým sa páčila
kultúrna novinka – hudobné okienko, nakoľko starosta obce Jaroslav Mego
tento rok konečne vzal harmoniku a parťáka na muzicírovanie - Miloša Čakloša
s trúbkou. Cesta ubehla veľmi rýchlo, ešte rýchlejšie sa všetci ubytovali a večer sa
stretli na spoločenskom posedení. A mohlo sa zabávať, vyspevovať a tancovať,
k takej zábave sa radi pridali sa aj ďalší hostia ubytovaní v kempe. Hlasivky si
nikto nešetril, veď na druhý deň mali byť potrebné hlavne nohy a kondička.
Sobota 14.9.2019 patrila celodennej turistike. Čo myslíte, dá sa za jeden deň vidieť
Bielovodská dolina, Východná Vysoká, Poľský hrebeň, Hrebienok, Zamkovského
chata, Téryho chata či Skalnaté pleso?
Dá, keď je na to viac ľudí. No ale veď v tejto partii ich bolo dosť. Takže na začiatku dňa sa účastníci výletu rozdelili do 2 skupín.
Väčšia skupina si ráno privstala a keď sa o 6. hodine ráno stretli v autobuse, nabrali smer Poľsko - do Lysej Poľany. Krásnou
Bielovodskou dolinou prešli na Poľský hrebeň. Tu si všetci uvedomovali, že ide do tuhého, nie nadarmo - sediac na Poľskom
hrebeni - jeden účastník konštatoval: Keby som bol vedel, tak idem s dôchodcami po magistrále! Nebolo to však až také zlé
a kto ešte vládal, odskočil si na Východnú Vysokú, kde vznikla spoločná výstupová fotka vo výške 2429 metrov nad morom.
Z Východnej Vysokej sa všetci pobrali smerom dole k Sliezskemu domu a napokon do Starého Smokovca.
Druhá skupina si trochu pospala a vyrazila o niečo neskôr zubačkou do Štrbského Plesa, vláčikom do Starého Smokovca,
lanovkou na Hrebienok a pešo na Zamkovského chatu. Podľa dostupných zdrojov táto partia na chate rozprúdila veselú zábavu
s hudbou, pesničkami a tancami – zrejme sa predchádzajúci večer dobre rozospievali a roztancovali a zatiaľ im sily ešte stačili.
Tu došlo k ďalšiemu deleniu podľa turistických schopností. Kto mohol a vládal, išiel na Téryho chatu (alebo Džeriho chatu
– ako pomenoval chatu účastník výstupu, ktorý si nevedel spomenúť na jej názov). Späť sa vrátili tou istou trasou, teda cez
Zamkovského chatu - opäť s rozpútaním veselej zábavy a ak by tam pre nich mali miesto na spanie, možno by tam boli doteraz.
Ďalšia skupina išla po magistrále na Skalnaté pleso, lanovkou do Tatranskej Lomnice a vlakom späť do Starého Smokovca.
Napriek povoleným stratám sa nikto nestratil, našťastie sa nikomu nič nestalo a tak sa večer všetci v nejakom štádiu unavenosti
– málo, príjemne, hrozne či na smrť – stretli v Starom Smokovci, odkiaľ ich autobus doviezol na ubytovanie. Večer sa niesol
v pokojnej atmosfére, predsa len celodenná túra obrala našich výletníkov o nejakú tú silu a väčšina ľudí si ju múdro rozhodla
doplniť spánkom.
Nedeľa býva vždy taká oddychová a ani teraz tomu nebolo inak. Všetkým padlo vhod trochu dlhšie si pospať, v kľude sa
naraňajkovať, pobaliť veci a dostaviť sa k autobusu o 10:00. Po sobotňajšom výkone bolo pre všetkých malinou vyjsť pod Solisko,
kde na krásnom, slnkom zaliatom mieste s ešte krajším výhľadom pán starosta varil tradičnú vysokohorskú kávičku. Záver výletu
bol ako vždy na Štrbskom Plese, kde sa turisti posilnili, nakúpili suveníry a aj keď sa im nechcelo, napokon sa predsa len pobrali
domov.
(mh)

Taktické cvičenie v našom chotári
V katastri našej obce sa v utorok 24. septembra 2019 konalo medzinárodné
policajné cvičenie. Na jeho organizácii sa podieľalo Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Trenčíne, Krajské Ředitelství policie Zlínskeho kraje,
Slovenská pátracia služba a zložky integrovaného záchranného systému.
Cvičenia sa ako pozorovatelia zúčastnili predstavitelia Generálneho
riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ústavu na výkon trestu
odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava, pozorovatelia z Hasičského
a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, dokonca aj príslušníci polície z Poľska. No a samozrejme bola
k spolupráci vyzvaná aj obec Drietoma.
Cvičenie bolo realizované v spolupráci s útvarmi Policie České republiky a bolo
zamerané na zvýšenie úrovne pripravenosti, koordinácie a akcieschopnosti
útvarov policajného zboru pri cezhraničnom prenasledovaní, ďalej bolo
zamerané na prípravu a praktický nácvik postupu príslušníkov policajného
zboru na riešenie krízových situácií a postup útvarov policajného zboru
a dotknutých zložiek pôsobiacich pri ochrane a záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného
záchranného systému pri plnení úloh vo výkonnom pátraní.
Cvičenia sa napokon zúčastnilo viac ako 150 účastníkov. Nielen rozsahom nasadených síl a prostriedkov, ale aj rozsahom
stanovených úloh sa toto cvičenie radí medzi jedno z najväčších na Slovensku.
Zrejme sa všetkým zložkám úlohy splniť podarilo, pretože podľa plánu bol o 13. hodine na futbalovom ihrisku nástup všetkých
zúčastnených zložiek a zhodnotenie cvičenia. Mnohí naši obyvatelia uvítali možnosť prezrieť si špeciálnu hasičskú a záchrannú
techniku, ukážky techniky Policajného zboru SR, Policie ČR či štábny automobil Policie ČR. Ako to už býva, najväčšou atrakciou
je spravidla akékoľvek vozenie detí na čomkoľvek a tak bol najväčší záujem detí o vozenie na terénnych vozidlách. Dodatočné
neoficiálne zhodnotenie sa následne konalo v podvečer počas posedenia, ktoré v zmysle našej drietomskej pohostinnosti
pripravil pre účastníkov cvičenia starosta obce Jaroslav Mego a ktorým sa zakončil 5. ročník medzinárodného taktického cvičenia.
(mh)
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Rozospievaní seniori
Vrúcnym želaním každého z nás je šťastný život. Veď kto by nechcel byť šťastný! Úplné a dokonalé šťastie však neexistuje.
Jednému chýba to, inému zas čosi iné. Každý ľudský život je iný. A človek ho musí prijať, žiť ho. V ťažkých chvíľach je dôležité
nevzdávať sa, ale boriť sa s prekážkami a ťažkosťami, siahnuť niekedy až na dno síl s vedomím, že po každej búrke sa vyjasní
a všetko skrásnie. Treba sa vedieť tešiť z maličkostí, pripomínať si chvíle šťastia a radosti, ktoré sme prežili. V umení žitia sú
najlepšími učiteľmi tí, ktorí majú toho najviac za sebou - naši seniori. Mnohí sa ochotne delia o svoju životnú múdrosť, šíria
okolo seba duševnú pohodu a aj v maličkostiach vidíte ich snahu žiť svoj život pre ostatných.
Vždy, keď chystáme stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, pri písaní pozvánok si uvedomujem, s koľkými
z nich sme priebežne stále v kontakte vďaka ich angažovanosti. Preto aj prejav starostu obce Jaroslava Mega na Stretnutí
seniorov v nedeľu 20. októbra 2019 v kinosále bol najmä o vyslovení vďaky našim seniorom nielen za to, čo v minulosti pre
obec urobili, ale aj za to, čo stále pre obec robia.
Ozvučenie podujatia zabezpečilo občianske združenie Vivax. Program už tradične pozostával z vystúpenia predškolákov
z materskej školy, ktoré pod vedením pani učiteliek predviedli zmes básničiek, pesničiek a tanca. Hrou na flaute prispel
do programu žiak ZUŠ a básničkami potešili žiačky ZŠ. Nezábudky dušu pohladili speváckymi číslami a predviedli úspešné
pásmo „Šibačka“. Pani Emília Bátovská do veršov ukryla mnoho láskavých slov i prianí a Spevácka skupina pod vedením pani
Blanky Cibíkovej zaspievala ľudové piesne, ktoré si pod nos pospevovali mnohí. Netušili, že to bola predzvesť toho, ako sa
bude vyvíjať ďalší program.
Ako špeciálny hudobný darček prišla seniorov spevom potešiť pani Oľga Baričičová so sprievodom. Pani Oľga mala vždy
k hudbe blízko. Talent zdedila po rodičoch, tak, ako sa učila hovoriť, súbežne s tým začala aj spievať. Odmalička sa teda
pripravovala na svoje vysnívané povolanie – byť speváčkou a napriek tomu, že sa na tejto ceste objavila prekážka v podobe
zdravotného problému s hlasivkami, sna sa nevzdala a sen si splnila. Osudným v jej kariére bolo zoznámenie s kapelníkom
dychovej hudby Žadovjáci, s ktorou už dlhé roky spolupracuje. Mnohí ju poznajú tiež z televízie Šláger, kde často vystupuje
so stálymi speváckymi hosťami. Na našom stretnutí jej robili hudobný sprievod páni Ludvik Čihánek (klávesy, spev) a Milan
Prajka (spev).
Pani Oľga má krásny hlas a mnohí sa tešili na piesne v jej podaní. Ako naschvál sa však stala vec, ktorá sa občas stáva –
od večera do rána pani Oľga zostala zachrípnutá. Skúšala expresnú liečbu rôznymi medikamentami, ale cez deň sa jej hlas
nevyliečil. Keďže sa však do Drietomy tešila, nevzdala to napriek tomu, že aj jej spevácky sprievod Milan Prajka nemal hlas
úplne v poriadku. Priznávam, že ich liečbu sme pred vystúpením i počas neho trochu vzali do rúk aj my a skúšali sme, čo
dokáže náš tradičný drietomský ľudový nápoj.
Pri uvádzaní som na žiadosť pani Oľgy upozornila ľudí na jej hlasovú indispozíciu. Zo začiatku zaspievala pani Oľga so
sprievodom zopár piesní a hoci jej hlas nebol taký zvučný ako inokedy, spievala krásne (aj keď si viem predstaviť, ako ju muselo
bolieť hrdlo). Potom zišla dole z pódia k ľuďom a poprosila ich, aby sa zapájali do spevu a na oplátku ich nechala vyberať
piesne, ktoré sa budú spievať. Tu sa ukázala genialita klávesového sprievodu, pán Ludvik síce viaceré pesničky nepoznal, ale
stačilo mu počuť prvú slohu a zvyšok piesne dohral, akoby ju hrával odjakživa. Ku koncertu znel v kinosále spev, aký som ešte
na Stretnutí seniorov nepočula. A verím tomu, že asi by som ani nepočula, ak by pani Oľga mala hlas v poriadku. Všetkých
spievanie s pani Oľgou bavilo a bolo vidieť, že majú z toho radosť. Keď na záver zaznela všetkými túžobne očakávaná pieseň
„Holubienka“, na tvári ľudí sa zračilo silné dojatie z krásneho zážitku.
U pani Oľgy sa prvé náznaky slzičiek dojatia objavili, keď jej pán starosta ďakoval za vytvorenie takej úžasnej atmosféry.
Čakalo ju aj prekvapenie v podobe básne, ktorú – ako to už pani Emília Bátovská vie – písala priamo počas koncertu, o čom
ale pani Oľga nemohla vedieť. Začiatok básne bol taký všeobecný, akoby už bola báseň dopredu pripravená, keď ale vo
veršoch pani Milka pripomínala, čo sa postupne dialo a aké piesne sa spievali, na tvári pani Oľgy sa striedal výraz úžasu
a slzy dojatia. Ako sa sama priznala, dobre jej padlo, že ich mohla skrývať za krásnu kyticu, ktorú dostala. Krajší záver tohto
stretnutia by nepripravil nik.
Bolo nám cťou, že spomedzi 258 pozvaných seniorov nad 70 rokov ich na stretnutie prišlo viac ako sto. Teší nás, že aj mnohí
tí, ktorých sme následne navštívili s pánom starostom doma, sa ešte ako-tak vládzu o seba postarať – či už sami, alebo
s pomocou príbuzných. Všetkým želáme ešte veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech v pokoji užívajú život. Nech
sú dni ich zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je ich jeseň života plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.
(mh)

www.drietoma.sk

11

Čo nové, pán starosta
V tejto rubrike starosta obce informuje o tom, čo je v obci nové – čo sa urobilo, čo sa robí a čo sa podľa plánov
bude robiť. Pán starosta, nech sa páči, máte slovo.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa vám po nejakom
čase opäť prihovoril prostredníctvom Drietomských zvestí
a oboznámil vás s prácami, ktoré prebiehajú v obci a na
ktorých sa snažím intenzívne pracovať. Prihováram sa vám
po horúcom lete a o tom, že bolo leto naozaj horúce, svedčí
aj množstvo klebiet, ktoré sa našou obcou šírili. Ale tým je
dedina krásna, že každý vie všetko o všetkom a veľakrát aj to,
čo my sami ani netušíme.
Chcem všetkých občanov poprosiť, aby nešírili poplašné
správy o ambulancii praktického lekára MUDr. Ľubomíra
Činčalu. Pán doktor pracuje, ambulancia je stále v prevádzke,
nemá v úmysle z našej obce odísť, ani svoju prax ukončiť.
Rovnako je to aj s detskou lekárkou, lekárňou a poštou.
Ja sa budem snažiť robiť všetko preto, aby tieto inštitúcie
mali v našej obci čo najlepšie podmienky pre svoju prácu
a ak sa niečo udeje, ak sa niekto z nich rozhodne ukončiť
svoju prax, budeme to samozrejme riešiť a informovať
všetkých prostredníctvom Drietomských zvestí, prípadne pri
osobnom stretnutí.
Ďalšia vážnejšia klebeta, ktorá prebehla našou obcou, sa týkala
zbúrania alebo preloženia Sochy najsvätejšej trojice na
Rádku v rámci plánovanej rekonštrukcie cesty, čo pokladám
za absolútnu hlúposť. V rámci projektu rekonštrukcie ulíc
Rádek, Kraľovany a Žabacia ulica prebieha územné konanie,
v tomto čase nadobúda právoplatnosť, projekt bol riadne
zverejnený a vyvesený na úradnej tabuli, kde ste si ho všetci
mohli pozrieť. Žiadne búranie ani prekladanie tejto kultúrnej
pamiatky sa konať nebude, projekt bol spracovaný tak, aby
túto kultúrnu pamiatku čo najmenej narušil a aby naďalej
skrášľovala jednu z najstarších ulíc našej obce.
Keďže sa nedá žiť len z klebiet a treba aj pracovať, jednou
z našich povinností bola organizácia kultúrnych podujatí.
Ako každý rok sa v polovici júla konali Kopaničiarske
slávnosti, ktoré prebehli tradičným spôsobom – v piatok
stretnutie pri Lipe bratstva a otvárací program, v sobotu
hlavný program, ktorý trochu narušil dážď, čo bolo poznať
na účasti, v nedeľu doplnkový program. Slávnosti dopadli
dobre, nevyskytli sa žiadne úrazy, žiadne problémy, ľudia sa
bavili.
Najväčšie kultúrne podujatie v našej obci sa konalo v prvý
augustový víkend, kedy sme Drietomskými slávnosťami
oslávili 775. výročie prvej písomnej zmienky o Drietome.
Do organizácie sa zapojili všetky miestne spolky, veľa ľudí
pomáhalo, počasie nám prialo a ja chcem aj touto cestou
poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli,
aby sme túto 3-dňovú akciu zvládli k spokojnosti všetkých.
V rámci týchto osláv boli ocenení niektorí spoluobčania za
svoju činnosť v rámci verejného života. Toto ocenenie by si
zaslúžilo množstvo našich občanov, ktorí sa po celý život
zapájali do verejno-prospešných prác, do prác v kultúre,
pri zveľaďovaní našej obce. Ešte stále máme medzi sebou
občanov, ktorí v období socializmu v rámci rozvoja
a budovania našej obce v rámci tzv. „akcie Z“ obetovali
množstvo voľného času na zveľadenie obecných budov,
farského úradu či miestnych kostolov. Všetkým patrí
poďakovanie a vzdanie úcty. Ľudia, ktorých sme ocenili,
museli prejsť hustým sitom tak, aby sme na javisko nemuseli
volať pol alebo trištvrte dediny. Tak sme ich v spolupráci
s Komisiou pre kultúru, školstvo, šport, sociálne veci (ďalej
kultúrna komisia) vybrali a aj touto cestou im veľmi pekne
ďakujem.
V septembri sme zorganizovali výlet do Vysokých
Tatier, v rámci ktorého sme prešli jednu z najkrajších, ale
i najdlhších tatranských dolín – Bielovodskú dolinu, ktorá
ústi k Poľskému hrebeňu, odtiaľ sme mali možnosť vystúpiť
na jeden z tatranských končiarov – Východnú Vysokú,
pokračovali sme Velickou dolinou okolo Sliezskeho domu
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až do Starého Smokovca. Túra bola fyzicky veľmi náročná,
avšak počasie a nálada boli také dobré, že dĺžka trasy nikomu
nevadila (aj keď podľa nadávok by sa niekedy zdalo, že aj
vadila).
Súťaž vo varení kapustnice v osade Brúsne sa uskutočnila
12.10.2019, zúčastnilo sa jej 11 družstiev. Bola veľmi dobrá
nálada, počasie nám prialo a bola naozaj veľmi slušná účasť
návštevníkov. Ľudia boli spokojní, prišli, posedeli si, porozprávali
sa. Na počúvanie i do tanca nám zahrala novovznikajúca,
formujúca sa drietomská kapela Kraľovanka. Využili sme túto
príležitosť a tento sviatok kapusty sme posvätili tlačením
kapusty do suda na konzervovanie kysnutím, aby sme mali
kyslú kapustu pripravenú na vianočné trhy, prípadne na obecnú
zabíjačku. Všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli k zdarnému
priebehu tohto podujatia chcem vyjadriť poďakovanie
a zároveň všetkých pozývam o rok, pretože by bola veľká škoda,
ak by sa takáto krásna akcia neopakovala.
V mesiaci október sme si v rámci Mesiaca úcty k starším
uctili všetkých našich seniorov. Kapacita kultúrneho domu nás
obmedzuje v počte pozvaných hostí – pozývali sme všetkých
seniorov nad 70 rokov, pozvaných bolo 258 občanov, podujatia
sa zúčastnilo približne 120 občanov. Program pripravila
Základná škola s Materskou školou v Drietome, Základná
umelecká škola a ako hlavný program vystúpila pani Oľga
Baričičová so svojím hudobným sprievodom a aj keď sa pani
Baričičová ospravedlňovala za hlasovú indispozíciu, ľudia sa
zabavili, zaspievali si spolu s ňou a odchádzali domov s dobrým
pocitom z pekného podujatia.
V novembri sme si v rámci Pamiatky zosnulých Pietnou
spomienkou nainštalovanou v Dome smútku na katolíckom
cintoríne uctili všetkých tých, ktorí nás za posledný rok opustili.
Hodový program sme opäť trochu upravovali, pretože
v predchádzajúcich rokoch o sobotňajšiu tanečnú zábavu ste
nemali záujem, pravdepodobne ste sa všetci vytancovali v lete.
Kultúrna komisia schválila, že hody oslávime iným spôsobom.
V sobotu 23.11.2019 sa poobede konalo už tradične divadlo
pre deti, večer sa konalo divadelné predstavenie pre dospelých.
Obidve divadlá mali celkom slušnú účasť, ľudia sa zabavili,
zasmiali, videli niečo nové a myslím, že v budúcnosti by sme sa
mali uberať týmto smerom. Dychová hudba Drietomanka pod
vedením Jaroslava Múdreho a Zbor svätej Kataríny prispeli k
slávnostnému rázu hodovej svätej omše,
po omši Drietomanka vyhrávala pred kostolom a pre všetkých
bolo pripravené skromné pohostenie. Hodový program zavŕšil
koncert hudobnej skupiny Kapucíni, ktorý si prišlo vypočuť
veľa ľudí.
Pri návšteve cintorína si všetci uvedomujeme, ako veľmi
začína byť potrebný chodník cez cintorín od kostola po Dom
smútku. Tento chodník sa projektuje spolu s chodníkom medzi
Drietomou a Kostolnou-Záriečím a chodníkom popri štátnej
ceste v lokalite Majer. Je vypracovaný projekt pre územné
rozhodnutie, momentálne oslovujeme všetky inštitúcie
ktoré majú povinnosť vyjadriť sa k tomuto projektu, snažím
sa ich získať tak, aby sme začiatkom roka 2020 mohli vydať
územné rozhodnutie a následne spracovať projekt pre
stavebné povolenie.
Rovnako sa získavajú vyjadrovacie stanoviská pre územné
rozhodnutie k projektu chodník popri štátnej ceste
I/9 od poľnohospodárskeho družstva po Motorest
Eden. Územné rozhodnutie by sme taktiež mohli získať
v zimných mesiacoch, niektoré vyjadrenia ešte chýbajú, ale
predpokladám, že ich do konca roka dostaneme. Ďalej máme
projekt, ktorý by mal byť súčasťou rekonštrukcie celého
úseku od hlavnej cesty až po obidva kostoly (katolícky
aj evanjelický). Súčasťou je aj projekt rekonštrukcie ulice
Biskupskej, tento projekt je už hotový a je vydané stavebné
povolenie. Pevne verím, že do konca roka 2019 vydáme
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stavebné povolenie na ulice Rádek a Kraľovany, v zimných
mesiacoch by sme spravili verejné obstarávanie na
dodávateľa. Ak nám tento projekt nebude nikto napádať,
nebudú sa neúspešní uchádzači odvolávať, pevne verím,
že práce by mohli začať koncom marca – začiatkom apríla.
Tento projekt je finančne veľmi náročný, rozpočet je zhruba
1.200.000,- eur, čo samozrejme nemôže naša obec z vlastných
finančných prostriedkov zvládnuť. Bude potrebné vziať úver,
ktorý máme možnosť zobrať, pretože ekonomika našej
obce je zdravá, samozrejme nie v takej výške, ale budeme
sa snažiť spraviť všetko preto, aby sme túto komunikáciu
zrekonštruovali. V rámci tejto rekonštrukcie by malo byť
aj nové odvodnenie celej komunikácie, výstavba nového
verejného osvetlenia a zavedenie rozvodov k verejnému
rozhlasu a rozvodov potrebných pre kamerový systém
v obci. K tomuto projektu budeme potrebovať ústretovosť
niektorých majiteľov pozemkov, hlavne pod Kostolom
svätej Kataríny Alexandrijskej, kde sa parkovisko využíva
v prospech návštevníkov cintorína a bohoslužieb. Parkovisko
je na súkromných pozemkoch a keďže obec do súkromného
majetku investovať nemôže, bude potrebné spraviť nájomné
zmluvy alebo zmluvy o zriadení vecného bremena – to bude
záležať od dohody medzi obcou a vlastníkmi pozemkov.
V rámci výjazdového zasadnutia Vlády SR v Trenčianskom
kraji som bol ako starosta obce prizvaný na toto zasadnutie
spolu s ďalšími 3 starostami. Nosnou témou mojich
pripomienok bola cesta 1. triedy I/9, ktorá prechádza cez
našu obec v dĺžke zhruba 2 kilometre a dovolím si povedať,
že je v niektorých miestach v katastrofickom stave. Poprosil
som o pomoc vyvinúť tlak na Slovenskú správu ciest, aby
čo najskôr došlo na tejto ceste k oprave. Pán premiér Peter
Pellegrini vyzval generálneho riaditeľa Slovenskej správy
ciest (SSC) na vysvetlenie situácie, ktorý informoval o tom,
že s touto cestou sú obrovské problémy, pretože má zlé
podložie a jediným riešením je obchvat Drietomy, ktorý
bol plánovaný ako súčasť R2. Avšak po zrušení projektu
prepojenia rýchlostnou cestou smerom na Moravu zostáva
náš obchvat v štádiu ako obchvat cesty 1. triedy a vzhľadom
na nízku vyťaženosť komunikácie a nízky počet prejazdov
nemá prioritu. S generálnym riaditeľom SSC sme sa dohodli,
že pri návšteve našej lokality sa stretneme a budeme hľadať
riešenia na úpravu tejto cesty, aby ľudia netrpeli neustálym
hrkotaním nákladných áut spôsobeným nerovnosťou tejto
komunikácie.
Ďalej som informoval o potrebe zvýšenia bezpečnosti popri
tejto ceste, informoval som o projektoch, ktoré dávame
dokopy (chodník od poľnohospodárskeho družstva po
Motorest Eden a chodník v lokalite Majer). Pán premiér
oceňuje naše snaženie, ale nemôže nám prisľúbiť veľký
obnos peňazí, dostal som však prísľub, že nejakými
financiami nás podporí. Ak na nás pán premiér nezabudne,
tieto prostriedky použijeme na úpravu vstupov v lokalite
horný koniec, kde odvodňovacie žľaby robia pri vstupe do
dvorov veľký problém. Vjazdy sú riadne naprojektované,
schválené Okresným dopravným inšpektorátom, takže po
obdržaní financií môžeme práce ihneď vykonať. Aj toto
skrášli našu obec, súčasný stav je nevyhovujúci, neestetický,
nerobí to dobré meno obce a ani našej krajine, nakoľko sme
vstupnou bránou z Moravy na Slovensko.
Konečne sa ukončili nekonečné rokovania s pamiatkovým
úradom ohľadne rekonštrukcie kultúrnej pamiatky ľudový
dom, pre nás známy ako modrý domček rodiny Kolontárych.
Projektant po ukončení týchto rozhovorov môže upraviť
projekt rekonštrukcie tak, aby bol pamiatkovým úradom
akceptovaný. Aj na tento projekt sa snažím získať stavebné
povolenie, aby sme v jarným mesiacoch mohli žiadať
o nenávratný finančný príspevok, pretože táto rekonštrukcia
je finančne náročná a obec na ňu nemá peniaze z vlastného
rozpočtu. V maximálne možnej miere sa snažím získať
prostriedky z eurofondov.
Aktuálne prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa
stavby pumptracková dráha. O túto dráhu majú záujem
hlavne mladí ľudia – chlapci i dievčence, ktorí sa preháňajú
po našej obci na bicykloch. Finančné prostriedky na dráhu
chcem zabezpečiť v rámci združenia MAS, ktorého sme
členom. Verím, že v jarných mesiacoch sa stavbu podarí

zrealizovať, aby sa v lete po nej mohli naši cyklisti preháňať.
Dráha sa bude nachádzať v areáli základnej školy, aby bola
verejne prístupná, čo je jednou z podmienok tohto projektu
a zároveň aby mohla byť využívaná počas vyučovania v rámci
telesnej výchovy.
S projektantom som niekoľkokrát prešiel možnosť trasovania
cyklocesty, ktorá by spojila Vážsku cyklocestu so Starým
Hrozenkovom. Hľadali sme realizovateľné riešenie tak, aby
nám nekrižovala cestu prvej triedy, minimálne križovala
vodný tok Drietomica a aby sme na ňu využili čo najviac
obecné pozemky. Táto cyklocesta má aj niekoľko technických
úskalí, ako je strmý svah pod Kozím hrebeňom, križovanie
cesty smetom na Dúbravu a križovanie vodného toku
v lokalite Majer. Toto je práca, o ktorej budem písať do konca
tohto volebného obdobia a nový starosta určite celé ďalšie
volebné obdobie - ak sa bude dariť, pretože celý proces trvá
minimálne 6 – 8 rokov. Ale je potrebné na tomto projekte
pracovať, mať víziu, určiť, kadiaľ cesta pôjde... a hlavne
v súčasnej dobe zapracovať trasovanie do územného
plánu. Verím, že všetky dotknuté inštitúcie, úrady, urbariáty
a občania budú tomuto projektu naklonení a nájdeme
spoločnú reč pri vysporiadavaní pozemkov a hľadaní
riešenia, aby táto stavba získala územné rozhodnutie
a stavebné povolenie.
Mnohí z vás si určite všimli, že budova požiarnej zbrojnice
dostala nový šat. Zateplila sa a položila sa nová krytina na
strechu, kde sa spravil tiež nový otvor pre plynový kotol, aby
sme mohli túto budovu efektívne a šetrne vykurovať. Popritom
sa spravilo zateplenie 3 obvodových stien, žiaľ, na štvrtú nám
finančné prostriedky nevyšli. Na požiarnu zbrojnicu som
znovu požiadal o dotáciu, vyhodnotenie tejto žiadosti zatiaľ
nepoznám. Ak by sme boli úspešní, dokončíme zateplenie
štvrtej steny a zveľadíme časť interiéru. Tu musím podotknúť,
že tieto práce boli riadne naprojektované, prebehlo verejné
obstarávanie na dodávateľa, ktoré vysúťažila firma Hydros
Bánovce spol. s r.o. Žiaľ, niektorí aktívni občania v našej obci
nám tam poslali inšpektorát práce, ktorý v žiadnom prípade
tieto práce nemohol ohroziť, pretože realizáciu vysúťažila
seriózna firma, ktorá musela spĺňať podmienku mať všetky
záležitosti voči štátu v poriadku. Toto celé však vrhlo zlé
svetlo na našu obec, pretože finančné prostriedky vo forme
dotácií sa nezískavajú ľahko a keď ich získame, tak si sami
sebe robíme takto zle, nad čím následne len krútia hlavou
inštitúcie, ktoré nám prostriedky prideľujú.
Momentálne prebieha rekonštrukcia a zateplenie strechy
na zdravotnom stredisku. Celá strecha sa zatepľuje a dáva
sa nová krytina. Chcel som nechať zatepliť aj obvodový
plášť zdravotného strediska, avšak budova je tak technicky
komplikovaná, má toľko odskokov, že neviem, či bude reálne
v budúcnosti budovu zatepliť. Zatiaľ sa s tým projektant
nevedel vysporiadať, pretože je tam veľa úzkych výklenkov,
kde jednoducho zateplenie nepripadá do úvahy a ak nemá
byť zateplenie komplexné, tak je prakticky bezvýznamné.
Proces zmeny územného plánu prebieha, je to náročná
a zdĺhavá práca. Momentálne spracovateľ územného plánu
spracováva žiadosti, ktoré sme mu predložili, na ich základe
nám vypracuje cenovú ponuku a po dohode by malo prísť
k podpísaniu zmluvy, na základe ktorej by sa začalo na
zmenách hĺbkovo pracovať. Predpokladám, že proces zmeny
územného plánu by mal byť ukončený najskôr koncom roka
2020 alebo v priebehu roka 2021.
V minulom čísle som vás informoval o získanej dotácie
v sume 9.000,- eur na projekt Wifi pre Teba, v rámci ktorého
by malo byť verejne prístupné wifi pripojenie na verejných
priestranstvách. Projekt stojí na dodávateľovi, ktorý bol
vysúťažený v rámci verejného obstarávania, avšak doteraz sa
s ním nepodarilo podpísať zmluvu. Hrozí, že budeme musieť
verejné obstarávanie vypísať znova a hľadať serióznejšieho
dodávateľa. Bol by som rád, ak by tento projekt bol v jarných
mesiacoch zrealizovaný, aby ho využívali nielen naši
občania, ale aj turisti, ktorí prechádzajú po červenej značke
cesty hrdinov SNP a zastavia sa v našej obci, aby si mohli
neodkladné veci s potrebou pripojenia na internet bez
starosti a v pokoji vybaviť.
Projekt protipovodňových opatrení je stále v procese
získavania územného rozhodnutia. V rámci projektu sme
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museli požiadať odbor životného prostredia o posúdenie
vplyvov na životné prostredie. Tento proces je tiež veľmi
zdĺhavý, počítam, že územné rozhodnutie by mohlo byť
vydané v mesiaci február 2020, ihneď na to požiadame
o spracovanie projektu na stavebné povolenie tak, aby sme
sa v letných mesiacoch mohli uchádzať o nenávratný finančný
príspevok.
Pred 2 rokmi sme sa zapojili do výzvy na získanie nenávratného
finančného príspevku na jazykové učebne v Základnej škole
s Materskou školou v Drietome. Pred 2 mesiacmi nám prišlo
vyjadrenie, že sme boli v tejto výzve úspešní a bude nám
pridelených 69.000,- eur. V cene sú zahrnuté stavebné práce
v súvislosti s úpravou týchto učební podľa projektu a nákup
výpočtovej techniky, ktorou majú byť tieto učebne vybavené.
Verím, že tieto učebne prispejú k lepšiemu vzdelávaniu našich
žiakov, že zvýšia kredit našej školy a že postupne sa nám bude
dariť našu školu stále viac a viac zdokonaľovať, aby sme mali
stále šikovnejších a šikovnejších žiakov, ktorí v budúcnosti
budú reprezentovať našu obec.
Počas jarných prázdnin by sme chceli v škole uzatvoriť
veľkú telocvičňu, na ktorú sme dostali dotáciu 12.000,- eur.
V telocvični je nutné vymeniť podlahu, ktorá je v havarijnom
stave. Tu budeme musieť investovať viac vlastných finančných
prostriedkov obce, oprava by mala stáť 30.000,- eur, čo závisí
aj od toho, ako sa podarí vysúťažiť dodávateľa a akú cenu
dodávateľ ponúkne. Tento projekt musí byť ukončený do
konca marca 2020.
Mnohí z vás zaregistrovali v letných mesiacoch veľký
neporiadok okolo zberných nádob na kovy. Tieto nádoby
máme v obci poddimenzované, avšak nátlak na spoločnosť,
ktorá vykonáva odvoz separovaného odpadu, nepomáhal
a spoločnosť nám dlhodobo odmietala počet kontajnerov
navýšiť, čím len narastala naša nespokojnosť. Výsledkom
je zmluvná výpoveď zo strany spoločnosti, pretože sme
nenachádzali počas rokovaní riešenie a ja naše požiadavky
považujem stále za oprávnené, pretože vyseparovaný kovový
odpad nám stále robí problémy a pridelené nádoby nám
nestačia. Budeme musieť uzatvoriť novú zmluvu s novou
spoločnosťou, otázka je, do akých podmienok nás bude
táto spoločnosť tlačiť. Pevne verím, že rokovania dopadnú
úspešne a nedostaneme sa do horšieho stavu so separovaným
odpadom, v akom sme boli. Aj napriek tomu naďalej všetkých
občanov vyzývam, aby odpad triedili priamo tam, kde vzniká
– v kuchyni by mala mať každá rodina minimálne 4 koše
(komunálny odpad, papier, plasty, sklo), aby sme najmä obaly
triedili ihneď tam, kde patria. Ak bude dôsledne separovať
aspoň 2/3 obyvateľstva, poplatok za komunálny odpad by sa
nám nemal zvyšok a dokonca by mohol v budúcnosti klesnúť.
Tlak na separovanie odpadu sa bude stále zvyšovať, už prišlo
upozornenie, že sa budú zvyšovať poplatky za skládkovanie
a odpadová spoločnosť nám zvyšuje poplatky za vývoz
komunálneho odpadu. Preto apelujem na všetkých občanov,
aby sa správali zodpovedne voči prírode, nech našim deťom,
vnukom, pravnukom nezanecháme obrovské kopce odpadu,
ktoré momentálne produkujeme.
Blíži sa nám zimný čas, kedy býva často výpadok verejného
osvetlenia. Žiaľ, verejné osvetlenie a rozvody máme v takom
stave, v akom sú a v dôsledku silných vetrov často dochádza

k poruchám. Poruchy sa snažím odstraňovať hneď po
vzniku, avšak niekedy tieto poruchy bývajú závažnejšie, kedy
dochádza ku skratom buď vplyvom vetra alebo vegetáciou
stromov, ktoré nám zarastajú do vedenia verejného osvetlenia.
Vždy sa však situáciu snažím riešiť v najkratšom možnom čase.
Rovnako je pred nami obdobie, v ktorom bude potrebné
vykonávať zimnú údržbu komunikácií. Chcem poprosiť
všetkých občanov, ktorí parkujú na obecných priestranstvách,
aby si autá preparkovali na svoj pozemok, do svojich
dvorov. Nedostatočnou priechodnosťou vznikajú škody na
majetku našich spoluobčanov – poškodzujeme oplotenie,
obrubníky a pod. a odmietam hradiť škody spôsobené len
preto, že niekto nie je schopný svoje auto upratať na svoj
pozemok. Samozrejme, ak spadne väčšia vrstva snehu za
jednu noc, nedá sa sneh odpratať do jednej hodiny. Máme
podpísanú zmluvu s firmou Jozef Janiš – Eko-Stavsol, ktorá
má dostatočný vozový a technický park, aby vedela akúkoľvek
kalamitu v čo najkratšom čase odstrániť. Avšak opakujem,
všetko je podmienené priechodnosťou komunikácií. Tam, kde
budú autá odstavené na miestnej komunikácii, nebudeme
vykonávať zimnú údržbu.
Keďže sa nám blíži vianočný čas, s ním sú spojené aj rôzne
kultúrne podujatia, ktoré sa pravidelne organizujú na sklonku
roka. Jednou z krásnych povinností bude vítanie detí do
života – detí, ktoré sa narodili za posledný rok, každý náš
novonarodený občan má nárok na finančný príspevok, ktorý
bude jeho rodičom pri tejto príležitosti odovzdaný. Všetci sa
už tešíme na deti, ktoré nám ich rodičia prídu predstaviť.
Ďalšou
príjemnou
povinnosťou
bude
stretnutie
s jubilantami, na ktoré pozývame všetkých občanov, ktorí
tento rok oslávili 70, 75, 80 a 85 rokov a ktorým chceme
osobne zavinšovať a tak si ich uctiť a poďakovať.
Jedna z najkrajších koncoročných akcií je Vianočný koncert,
ktorý sa uskutoční 15.12.2019 v kinosále, počas ktorého by
mala účinkovať väčšina našich spolkov, ktoré sa angažujú
v kultúre a na ktorý všetkých srdečne pozývam. Tento program
máva tradične bohatú návštevnosť a je krásnym štartom do
vianočného obdobia.
V rámci športových aktivít vás pozývam podporiť náš hokejový
tím, ktorý bude reprezentovať našu obec na tradičnom
hokejovom turnaji 4 obcí (Drietoma, Kostolná - Záriečie,
Adamovské Kochanovce a Ivanovce), ktorý sa bude konať
26.12.2019 na Zimnom štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne.
V rámci podujatia bude možnosť voľného korčuľovania, kde
pozývam rodičov s deťmi, aby si prišli zakorčuľovať, rozhýbať
sa a trošku utriasť v brušku vianočný šalát.
Všetkých pozývam na 31. ročník výstupu na Machnáč,
Sokolí kameň a Žľab, ktorý sa organizuje tradične na Dávida
30.12.2019. Je to pekná, nenáročná turistická akcia, pri ktorej
sa dá pospomínať na uplynulý rok a zaželať si pekné turistické
zážitky do roku budúceho.
Na záver chcem všetkým nám (nielen vám, ale nám, pretože ani
starostu obce neobchádzajú problémy) popriať veľa pokoja,
zdravia, popri tom šťastia a samozrejme pokoj v rodinách,
v rodinných príbytkoch, medzi susedmi, v medziľudských
vzťahoch, aby ľudia žili v pokoji, v rovnováhe, s úctou,
v pokore.
-Jaroslav Mego, starosta obce-

Pozývame Vás....
15.12.2019
16.12.2019
19.12.2019
26.12.2019
30.12.2019
25.1.2020
1.2.2020
15.2.2020
22.2.2020
4.4.2020
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16:00 Vianočný galakoncert miestnych umeleckých skupín v kinosále
16:30 Adventný koncert žiakov ZUŠ v kinosále
16:30 Vianočná akadémia v ZŠ s MŠ Drietoma
Hokejový turnaj 4 obcí, MG Ring Mariána Gáboríka Trenčín
Výstup na Dávida na Machnáč, Sokolí kameň a Žľab
Detský karneval v budove ZŠ
Školský ples v budove ZŠ
Obecná zabíjačka v kinosále
Obecná lyžovačka
Upratovanie obce pri príležitosti Dňa Zeme

www.drietoma.sk

V Brúsnom rozvoniavala kapustnica
Osada Brúsne je našou takou malou drietomskou „republikou“. Jej
obyvatelia si sami dokážu zorganizovať stavanie mája, rozsvietenie
vianočného stromčeka, rôzne výlety či upratovanie osady (a
v ich podaní to nie je len zber odpadkov, ale spravidla aj kosenie,
orezávanie kríkov, odstraňovanie náletov a podobne), no a po
takomto spoločnom skrášlení okolia si vedia zorganizovať opekačku
či grilovačku a dobre sa zabaviť. Jeden jej obyvateľ a v tomto
volebnom období aj poslanec obecného zastupiteľstva – Zdenko
Machara – často pomáha pri organizácii týchto aktivít. Niet divu, že
pre svoj nápad organizovať v Brúsnom súťaž vo varení kapustnice
získal v roku 2018 okamžite podporu od starostu obce Jaroslava
Mega. Podujatie sa vlani vydarilo a tak sme čakali, ako dopadne
súťaž tento rok.
Zdenko má zrejme čuch na výber dátumu, rovnako ako vlani aj tento
rok navrhol starostovi termín, kedy sme sa mohli tešiť z babieho leta.
Krásnym slnečným počasím osada Brúsne vítala v sobotu 12. októbra 2019 organizátorov i súťažiacich. Na ploche pri stodole
(neoficiálny kultúrny stánok osady Brúsne) sa porozkladalo 11 tímov a stánok, ktorý zabezpečoval občerstvenie priebežne
po celý deň. Súťaž doobeda o 10. hodine otvoril starosta a privítal družstvá, ktoré sa rozhodli bojovať o víťazstvo: domáce
– Osada Brúsne, Združenie pod Techonovicou, Chatári, Poľovnícke združenie Žľab, Turisti a milovníci prírody, ĽK Huncúti,
z ďalších obcí sa prihlásili z Kostolnej-Záriečia tímy Elino a Mlsné jazýčky, Obec Štvrtok a Tím Horná Súča. Kapustnicu varil aj
Obecný úrad Drietoma, ktorý sa rozhodol ako organizátor do súťaže nezapojiť, o to viac sme si my, jeho zamestnanci, užívali
atmosféru spoločného varenia.
Ozvučenie Huncútov zabezpečilo na celý deň príjemný hudobný podmaz. Malú hudobnú vložku v podobe niekoľkých
piesní sme si vypočuli od starostu, ktorý hral na harmonike a Miloša Čakloša, ktorý vyhrával na trúbke. Poobede sa v stodole
rozložil s aparatúrou oficiálny hudobný hosť. Boli to traja známi hudobníci – Miloš Čakloš, Marián Janega a Juraj Janík –
ktorí prednedávnom začali spolu muzicírovať. Keďže si názov zatiaľ nevymysleli, starosta ich na účel tohto podujatia nazval
„Kraľovanka“ - uvidíme, či má nos na pomenovania a či sa tento názov ujme.
Počas popoludnia starosta so Zdenkom predvádzali prípravu kyslej kapusty – solenie, korenenie a tlačenie kapusty do
suda. Plný súdok nechali uprostred priestranstva, čo samozrejme využili drietomskí figliari Štefan K. a Pavol S. a súdok „bez
opýtania“ premiestnili niekam inam – asi aby lepšie kapusta kysla, schovali ju do jedného stanu a prikryli obrusom. Ako sa im
to podarilo? Jednoducho, v tej chvíli tam bolo pomerne veľa ľudí a netušili sme, že súdok treba strážiť. A beťári, náramne sa
zabávali, že sa nám nedarilo súdok nájsť.
Pred treťou hodinou mali všetky tímy kapustnicu hotovú a tak sme pozbierali vzorky na hodnotenie a zvolali náhodne
vybraných porotcov. Porotcovia v pokoji okoštovali všetky vzorky a pridelili body za chuť, farbu a vôňu a celkový vzhľad.
Potom už stačilo len spočítať body a víťaz bol jasný. Tretie miesto obsadila Obec Štvrtok, 2. miesto pripadlo tímu Elino a prvé
miesto si vybojoval tím ĽK Huncúti.
Priznávam, keď sme už vedeli, koľko bude súťažných družstiev, spočiatku sme sa trošku obávali, čo budeme robiť s toľkou
kapustnicou (každý mal za úlohu uvariť minimálne 10 litrov), obavy však boli zbytočné. Poobede prišlo také množstvo ľudí, že
bolo potrebné porozkladať všetky stoly a lavice a kapustnica sa míňala jedna radosť. Keďže bolo krásne počasie a do zotmenia
sa dalo byť vonku, celá plocha v stodole bola k dispozícii na tancovanie, čo ľudia naplno využili. Keď sa po desiatej večer
zábava končila, všetci boli takí unavení, že sa im ani protestovať nechcelo. A ako sa všetci v Brúsnom zobúdzali do tichého
rána, tak sa unavení a spokojní ukladali k spánku do tichej noci.
(mh)

Pelmeláci za
mrežami
Áno, priatelia, dostali sme sa za mreže, a čo je dôležité
k tomu podotknúť, tak dobrovoľne. Nefigurovali
sme v Threeme ani v žiadnej inej kauze, len sme
sa rozhodli, že si spestríme jeseň zaujímavým
unplugged mini turné po slovenských väzniciach.
Keďže tento článok vznikol ešte pred turné, ale vy si
ho čítate v čase, keď už je po ňom, píšeme v budúcom
čase. Veríme, že nás bez ujmy pustili domov a už len
spomíname. V rámci turné postupmne navštívime
tieto Ústavy na výkon trestu odňatia slobody: 10.11.
Dubnica nad Váhom, 21.11. Ilava, 24.11. Bratislava
a 28.11 Leopoldov. Možno nájdeme počas/v
priebehu turné novú inšpiráciu k skladaniu nových
piesní, ktoré dávame od leta dokopy na nový album
...
		
-Pell-Mell 59-

www.drietoma.sk
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Len čo sa pominul
dušičkový čas,
naše obchodné centrá
sú „snehovo vyzdobené“,
hoc' nie je ešte ani mráz,
Vianoce sú tu už
v plnom prúde,
„kupujte ľudkovia,
veď ozdôb nebude“,
nebojte, nerozbijú sa,
tu umelá hmota hlási sa.

Kúpte si, vážení,
z Dánska „kaukazské jedle“
pod tými našimi
„musia rásť bedle jedlé“.
Keď sa rozhodnete
pre stromček umelý,
niektorým tam ozdoby
aj po celý rok viseli.

Všetky farebné doplnky
ako by ich jedna „mater mala“,
tie od našich starých mám
dávame z mála.
Všetko nám musí
pasovať farebne,
ale tie naše obyčajné Vianoce
bývali tiež nádherné!

A keď sa pozriete
Uložme si naše ozdoby
v kvetinárstve do výkladu,
i spomienky na dno truhlice,
môžete si vyberať zlatú, striebornú,
aby sa o nich dozvedeli
červenú, modrú či fialovú farbu.
aj naše vnúčence!
			
Emília Bátovská

Lucas Bečár, 6. ročník

–
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