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ROČNÍK XII

LIPA

Pri kostole nám desaťročia lipa rástla
a každý rok, keď kvitla, bola krásna.
Keď pandémia zachvátila celý svet,
aj lipe opadal list aj kvet.
Suché konáre ľudí ohrozovali,
a preto ich pilčíci všetky odrezali.
Kmeň na koreni ostal stáť,
nik nevedel, čo sa bude ďalej diať.
Lešenie chlapi okolo kmeňa postavili
a už sme tušili, že sa tu budú diať divy.
Starosta rezbára z Liptova zavolal
a on v krátkej dobe sochu Krista vyrezal.
Ľudia, ktorí takýto dar od Boha majú,
zaslúžia si úctu a vďaku vrelú.
A keď teraz do kostola ideme,
s láskou a úctou na sochu Krista
pozrieme.
Viera Spačková, 13.4.2022

Pri príležitosti najväčšieho sviatku kresťanov na Veľkú noc, kedy si pripomíname
Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, obec Drietoma obohatila vstup ku katolíckemu kostolu
a na katolícky cintorín sochou Božského srdca Ježišovho. Socha je vyrezaná do stromu
lipy, ktorá, žiaľ, v minulom roku úplne vyschla a bolo potrebné riešiť jej stav. Sochu v
nadživotnej veľkosti vytvoril umelecký rezbár Albert Šimrák z Liptova.

Čo nové, pán starosta
Vážení spoluobčania!
Opäť využívam možnosť prihovoriť sa vám prostredníctvom
Drietomských zvestí, aby som vás poinformoval o tom,
čo nové sa v našej obci udialo, čo sa podarilo urobiť, čo sa
pripravuje a čo sa nám, naopak, urobiť nepodarilo. Hneď
na začiatku roka sme „vybojovali“ dotáciu na odstránenie
havarijného stavu kotolne v základnej škole s materskou
školou. Urobila sa rekonštrukcia kotolne a riadiacej jednotky.
Kotolňa má nové čerpadlá a nové kotle, vďaka čomu môže
riadiaca jednotka plynule regulovať obeh teplej vody vo
vykurovacom systéme.
Pristúpili sme aj k rekonštrukcii kotolne v prístavbe
kultúrneho domu. Kotle, ktoré tam boli, už boli zastarané,
v dôsledky poruchy často dochádzalo k výpadku kotlov.
Namontoval sa nový kotol, nové obehové čerpadlá, všetko
je spustené a kotolňa funguje.
Do tretice bolo potrebné riešiť stav kotolne v zdravotnom
stredisku, v dôsledku opotrebovanosti a technickej
zastaranosti súčiastok dochádzalo k častému výpadku
kotlov. Niekoľkokrát sa stalo, že lekári mali ráno priestory
nevykúrené a mali tak sťažené podmienky na prácu. Aj
táto kotolňa je zrekonštruovaná, sú tam nové kotle, nové
obehové čerpadlá, nový systém riadenia.
Veľká stavba, ktorá pribudla v obci, je postavaná v areáli
základnej školy – pumptracková dráha. Túto dráhu som
prisľúbil chlapcom, ktorí radi bicyklujú a skúšajú nové,
niekedy až akrobatické prvky. Na podobnú dráhu chodili
jazdiť do Trenčianskej Turnej alebo do Kálnice. Dráha sa
parametrami radí medzi tie väčšie atraktívne dráhy, má veľmi
pekné zákruty a samozrejme je aj trošku nebezpečná. Na tejto
dráhe platia prísne pravidlá, ktoré by všetky deti aj rodičia
mali dodržiavať a menšie deti by mali byť pod dozorom
rodičov, čo však rodičia častokrát zanedbávajú a potom
sme svedkami toho, že deti majú poodierané kolená, lakte
alebo chrbát. Celá dráha je dokončená, aktuálne prebieha
proces kolaudácie. Časť financií by mala byť preplatená cez
združenie MAS. Verím, že dráha bude veľkým prínosom, či
už pre samotné deti ale aj pre atraktívnosť našej školy, ktorá
dráhu už využíva v rámci vyučovania telesnej výchovy alebo
rôznych voľnočasových aktivít. Samozrejme, zvýšený pohyb
na školskom dvore vyvoláva nevôľu u niektorých obyvateľov,
ktorí sa pohoršujú nad zvýšeným hlukom v danej časti obce,
nad zvýšeným pohybom detí na bicykloch a podobne. Ale
to bol cieľ, aby sme deti dostali od počítačov von na ihriská.
Preto je potrebné budovať atraktívne veci, aby ich bavilo
byť vonku, aby sa viac hýbali, aby žili zdravšie. Verím, že aj
nespokojných obyvateľov bude napokon tešiť, že školský
dvor je plný detí, že decká nesedia kdesi vnútri a len tak sa
nepovaľujú.
Ďalšou rozrobenou prácou je rekonštrukcia ľudového
domu – nášho povestného Modrého domčeka, ktorý sa
nachádza v centre obce a pôsobí dojmom, že sme na neho
pozabudli. Ja som prakticky hneď od nástupu v prvom
volebnom období začal riešiť stavebné povolenie a projekt
na rekonštrukciu.
Stavebné povolenie sa podarilo vydať, čo bol veľmi náročný
proces, nakoľko táto budova je pamiatkovo chránená
a musíme rešpektovať prísne nariadenia Krajského
pamiatkového úradu. Zapojili sme sa do možnosti získať na
túto kultúrnu pamiatku finančné prostriedky mimo rozpočtu
obce. Aj v tomto prípade sme podali žiadosť cez združenie
MAS – táto žiadosť bola úspešná, avšak celý proces trval
takmer dva roky.
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Turbulencia cien stavebných materiálov na trhu urobila svoje
a samozrejme nám komplikovala zmluvný vzťah s firmou,
ktorá mala práce realizovať. Obávali sme sa, že táto firma
nakoniec nenastúpi, ale som veľmi rád, že došlo k dohode
a rekonštrukcia strechy sa nakoniec začala. Hneď na začiatku
sa ukázalo, že všetky nariadenia krajského pamiatkového
úradu nebude možné dodržať. Časť hospodárskej
prístavby, kde mal byť krov zachovaný v pôvodnom stave,
sa musel upraviť, pretože všetky nosné hrady boli tak
veľmi poškodené premokaním a drevokazným hmyzom,
že som musel prijať rozhodnutie a aj túto časť strechy
a krovu vymeniť. Po výmene strechy by mala nasledovať
rekonštrukcia vnútorných priestorov, tieto práce by mali byť
postupne preplatené prostredníctvom výzvy cezhraničnej
spolupráce, do ktorej som náš projekt taktiež zapojil a boli
sme úspešní. Verím, že do konca leta sa nám podarí v týchto
priestoroch inštalovať výstavu ľudového bývania, táto
kultúrna pamiatka začne slúžiť širokej verejnosti a bude nás
dôstojne reprezentovať ako jeden z najstarších domčekov
v našej obci.
Realizovali sme väčšiu stavbu v hodnote zhruba 107.000,eur – výstavbu chodníka v Majeri, ktorej súčasťou bola
aj dažďová kanalizácia a nové verejné osvetlenie. Práce sú
ukončené, prebieha proces kolaudácie. Verím, že v časti
Majer hlavne prispeje k bezpečnosti pohybu chodcov popri
ceste I/9 a pomôže zvýšiť kvalitu bývania. Rovnako aj nové
osvetlenie prispieva nielen k bezpečnosti pohybujúcich sa
chodcov vo večerných hodinách, ale i k tomu, že šoféri, ktorí
prechádzajú cez túto časť, predsa len pri zvýšenom osvetlení
viac dbajú na dodržiavanie rýchlosti.
Obec Drietoma sa v rámci Združenia obcí Bielokarpatskotrenčianskeho mikroregiónu zapojila do výzvy a vybudovala
drevený prístrešok – altánok na priestranstve pri detskom
ihrisku v miestnej časti Brúsne. Altánok slúži domácim
obyvateľom, najmä návštevníkom detského ihriska, ale tiež
turistom a cykloturistom, keďže okolo neho vedie zelená
turistická značka. Veríme, že altánok poskytne útočište a
pohodlný oddych nejednému okoloidúcemu.
Teším sa, že aj toto volebné obdobie sme vybudovali niečo
pre miestne časti a osady.
V priebehu mesiaca júl by sa mala začať výstavba
chodníka popri ceste I/9 od Poľnohospodárskeho
družstva Drietoma po Motorest Eden. S projektom som
sa neskutočne trápil dlhých 5 rokov. Keď už to vyzeralo, že
prakticky na túto stavbu nebude možné vydať stavebné
povolenie, posledné nástrahy sa nám podarilo prekonať a
získali sme všetky vyjadrenia dotknutých orgánov v takom
znení, aby sme nakoniec stavebné povolenie mohli vydať.
V priebehu mesiaca jún stavebné povolenie nadobudlo
právoplatnosť, je vysúťažený dodávateľ z Považskej Bystrice,
ktorý prisľúbil začiatok prác v priebehu mesiaca júl. Do
konca septembra by tieto práce hotové. Ich súčasťou je
výstavba chodníka, dažďová kanalizácia, nová autobusová
zastávka v priestoroch pri predajni Hôrka. V rámci tejto
výstavby chceme vykonať rekonštrukciu verejného
osvetlenia a vedenia miestneho rozhlasu. Celé tieto práce by
mali byť v hodnote do 300.000,- eur. Žiaľ, situácia s cenami
stavebných materiálov neveští nič dobré, ceny sa neustále
pohybujú a samozrejme s firmami, s ktorými sú podpísané
zmluvy, bývajú častokrát problémy. Ale aj napriek tomu
verím, že túto stavbu sa nám podarí úspešne zrealizovať
a koncom septembra obyvatelia bývajúci pri ceste sa v tejto
lokalite budú bezpečnejšie pohybovať po novom chodníku.
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Významnou
investíciou
obce
bolo
zakúpenie
nehnuteľnosti (rodinného domu súpisné číslo 438) od
pani Michalcovej a pána Minárecha – je to nehnuteľnosť
v problémovej časti odbočky pri predajni Hôrka smerom ku
Komarňanskej ulici. Táto križovatka je veľmi komplikovaná,
cesta je úzka, prakticky ju nebolo kde rozšíriť. Ak chceme
robiť rekonštrukciu miestnej komunikácie, ktorá sa napája
na cestu prvej triedy, musia tam byť zaručené parametre,
ktoré takáto križovatka musí spĺňať – to sú hlavne výjazdové
výhľadové uhly a taktiež šírka týchto komunikácií, kde
je minimálna šírka jazdného pruhu 3 metre. K tomu by
samozrejme mal byť priradený aj chodník, ktorého šírka
musí byť minimálne 1,5 metra. Som veľmi rád, že poslanci
obecného zastupiteľstva podporili môj návrh a odhlasovali
odkúpenie tejto nehnuteľnosti. V januári tohto roka sme
podpísali zmluvu a v mesiaci február sa nehnuteľnosť dostala
do vlastníctva obce. V súčasnosti je zadaná objednávka
projektantovi, ktorý by mal naprojektovať danú križovatku.
Až projektová dokumentácia určí, v akom rozsahu budeme
musieť nehnuteľnosť upraviť a prípadne stavby sanovať.
Objednal sa tiež prvostupňový projekt námestia. Ak sa
podarí zrekonštruovať ľudový dom Modrý domček, následne
by mala pokračovať výstavba námestia a predĺženie pešej
zóny smerom k futbalovému ihrisku. Prvostupňový projekt
pre vydanie územného rozhodnutia by mal byť hotový do
konca októbra. Verím, bude v duchu návrhu, ktorý nám bol
predostretý ako štúdia celého centra obce až po futbalové
ihrisko, vrátane parku a predpokladanej výstavby kultúrneho
domu na mieste bývalej materskej školy s prepojením na
kaštieľ a futbalové ihrisko.
Objednané je vypracovanie prvostupňového projektu
záchytného parkoviska, ktoré by malo stáť v časti, kde
dnes stojí dom po pánovi Margetínovi.

Po sanácii domu bude na jeho mieste vybudované
parkovisko, ktoré bude slúžiť pešej zóne, trhovému
miestu, futbalovému ihrisku, prípadne parku a budúcemu
kultúrnemu domu. Aj tento projekt by mal byť hotový do
konca mesiaca október.
Pokračuje proces stavebného povolenia na rekonštrukciu
druhej časti ulice Biskupskej, ktorá je projektovaná po
časť Pažiť. Aktuálne sa získavajú všetky stanoviská úradov a
orgánov, ktoré sa k danému procesu majú vyjadriť. V rámci
realizácie tejto stavby by sa urobila rekonštrukcia celého
cestného povrchu v časti Pažiť 2.
Prebieha schvaľovací proces Zmien a doplnkov územného
plánu obce Drietoma. Všetky vyjadrenia dotknutých
orgánov, ktoré obec a spracovateľ územného plánu musia
akceptovať, sú dodané a spracovateľ územného plánu ich
zapracováva do textovej a grafickej časti. Ak potom Okresný
úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky územný plán
schváli, verím, že v mesiaci september budeme môcť zmeny
a doplnky územného plánu definitívne schváliť a stavebný
úrad sa bude môcť riadiť podľa nových podmienok
územného plánu.
V územnom pláne sme navrhli niekoľko riešení cyklotrás –
prepojenie Drietomy s obcou Chocholná-Velčice, prepojenie
s miestnou časťou Trenčína – Záblatím, no a samozrejme
prepojenie s obcou Starý Hrozenkov. Spracovanie je určené
na základe podkladov projektanta, pokiaľ bude schválený
územný plán tak, ako sme ho navrhovali, nové vedenie
obce (po voľbách v októbri – pozn.red.) by malo pristúpiť
k vypracovaniu prvostupňovej projektovej dokumentácie
pre cyklotrasy, pretože plán obnovy počíta s dotáciami na
vybudovanie cyklotrás a bolo by veľkou škodou, ak by obec
nereflektovala na tieto výzvy a nebola pripravená zapájať sa
do výziev na získanie finančných dotácií.

Vážení spoluobčania!
Ani sme sa nenazdali, a blíži sa nám koniec volebného obdobia. Býva zvykom, že na konci volebného obdobia starostovia,
ale aj poslanci, bilancujú a hodnotia svoje volebné obdobie. Zamýšľajú sa nad tým, čo sa vybudovať podarilo, ale tiež, čo sa
nepodarilo. Mne je veľmi ľúto, že som nedokázal získať stavebné povolenie na projekt stavby Protipovodňové opatrenia,
v rámci ktorého sa mal zregulovať potok Jaseňová v Rožňovskej Uličke. Regulácia tohto potoka je základom toho, aby sa
v budúcnosti mohla v tejto časti obce spraviť rekonštrukcia miestnej komunikácie. V tejto časti je komunikácia po výstavbe
plynu, vody, kanalizácie a naposledy aj uloženia optického kábla značne poškodená, občania sú tam právom nespokojní
a pribúdajú tiež sťažnosti šoférov spoločnosti Marius Pedersen, ktorí nám zabezpečujú vývoz komunálneho odpadu. Verím,
že budem mať možnosť v budúcnosti v tomto projekte pokračovať, aj keď iným štýlom, iným smerom a že toto stavebné
povolenie na rekonštrukciu koryta potoka Jaseňová sa nám podarí v budúcnosti získať, aby sa mohlo v budúcnosti počítať
s jeho začlenením do rozpočtu a vybudovaním.
Popri neúspechoch prichádzali aj úspechy a najväčšou investíciou bola rekonštrukcia našich najstarších častí obce. Sú to
zároveň prístupové komunikácie k obecnému úradu, k obom kostolom, cintorínom, k zdravotnému stredisku a pošte – ulice
Biskupská, Rádek, Kraľovany a Žabacia ulica.
Podarilo sa dorobiť športoviská v areáli základnej školy, zrekonštruovať cvičebný priestor, telocvične, sociálne zariadenia pri
telocvični, zateplenie a nová krytina na telocvični.
Zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie v celej časti ulice Pod brehami, ktoré zatiaľ nie je úplne ukončené, ale vedenie je
uložené, teda to najťažšie je urobené a verím, že budúce vedenie obce nájde finančné prostriedky a verejné osvetlenie
v časti Pod brehami sa dokončí tak, aby sa zvýšila bezpečnosť na tejto miestnej komunikácii a osvetlenie bolo prospešné pre
občanov.
V miestnej časti Pažiť bolo rovnako zrekonštruované verejné osvetlenie a vedenie miestneho rozhlasu, v tejto časti obce ako
v prvej – a dúfajme, že nie poslednej – Západoslovenská distribučná spoločnosť uložila elektrické vedenie do zeme, čím sme
sa zbavili niekoľkých vzduchom vedených káblov.
Nesmiem zabudnúť na projekt, ktorý sme podali v rámci výzvy na zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej
školy s materskou školou v Drietome. Projekt vyžadoval veľa intenzívnej práce, bol nesmierne zložitý, na splnenie
podmienok vo výzve bolo potrebné dostať projekt do kategórie A 0, čo nebolo jednoduché. Nakoniec sa nám podarilo
všetko včas pripraviť, projekt podať, bol vysúťažený dodávateľ. V uplynulých dňoch nám prišlo oznámenie o úspešnosti
nášho projektu vo výzve, na základe čoho by nám mala byť pridelená dotácia a mali by sme mať možnosť čerpať 1.000.000
eur. Rozpočet zahŕňa výmenu okien v bloku C, zateplenie bloku B, C a telocvične, výmenu všetkých svetelných bodov
a výmenu všetkých ventilov na radiátoroch v škole, ktoré by mali slúžiť na lepšiu reguláciu tak, aby výsledkom tohto projekt
bola minimálne 30% úspora energií. Škola takúto investíciu potrebuje ako soľ, preto som tomuto venoval veľkú pozornosť,
nič som nenechával na náhodu, chodil som okolo toho a výsledok je taký, že dotácia je schválená a keď dobre dopadne
kontrola verejného obstarávania, mala by byť s obcou Drietoma podpísaná zmluva na dotáciu 1 milión eur.
Spracovali sme a podali projekt v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia na výstavbu zberného dvora. Tento
projekt som taktiež nepodcenil, pretože zberný dvor obec Drietoma potrebuje. Máme zodpovedných občanov, ktorí naozaj
dôsledne separujú odpad a vytriedenosť odpadu v našej obci má uspokojivé čísla. Ale potom príde veľkoobjemový zber, kde
všetci vozia všetko, toto sa zaráta do komunálneho odpadu a celá naša snaha triedenia odpadu je zmarená, pretože tony
veľkoobjemového odpadu nám tieto čísla pokazia.
Na záver vám želám, aby ste si v nastávajúcom letnom a dovolenkovom období dobre oddýchli, načerpali nové sily a prežili
pekné a nezabudnuteľné zážitky.
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Vážený pán starosta a redakčná rada
Drietomských zvestí!
Už viackrát som mala myšlienku poďakovať sa Vám za vydávanie týchto novín. K Drietomským zvestiam sa vždy dostanem
pri návšteve môjho syna. Vyzdvihujem ich obsahovú pestrosť, ktorou zaujmú nielen obyvateľov Drietomy, ale aj rodákov,
ktorí pri návšteve príbuzných siahnu po časopise a určite si radi prečítajú o zaujímavostiach a dianí v tejto rozsiahlej dedinke.
Články, v ktorých opisujete množstvom vykonaných akcii v priebehu kalendárneho roka, vystihujú každé ročné obdobie.
Redakčná rada nezabúda ani na duchovnú časť života v obci, ktorou sú predstavitelia kresťanstva. Taktiež pripomenutie
osobností, ktoré boli prínosom a obohatili kultúrne a spoločensky našu dedinu. Občania určite ocenia rozsiahlu činnosti
obecných zamestnancov a tiež poslancov, ktorých si zvolili.
Pri čítaní Drietomských zvestí v dnešnej pandemickej dobe uvažujem, čo si môžeme my ľudia popriať. Určite vzájomnú
ľudskú spoluprácu, úprimnú lásku a vieru v Pána Boha.
Vážený pán starosta, Vám by som chcela zaželať, aby ste slúžili obci pri plnom zdraví a aby sa Vašej redakcii darilo. Občanom
prajem, aby sa starali o svoje zdravie a užívali si život v našej malebnej dedinke Drietoma.
-rodáčka Oľga Samáková, rodená Šargavá-

Vítanie detí na obecnom úrade

V stredu 15. decembra 2021
bolo na obecnom úrade veselo.
V podmienkach obmedzení sa
opätovne konalo Vítanie detí do života,
ktoré sa narodili za posledných 12
mesiacov. Preto sa nekonalo hromadné
stretnutie v obradnej miestnosti v
prístavbe, ale v priebehu dopoludnia
prichádzali rodičia, podaktorí aj
s deťmi, do budovy obecného úradu,
kde im starosta obce Jaroslav Mego
osobne zablahoželal a odovzdal od
obce príspevok pri narodení dieťaťa.
Všetkým rodičom želáme, aby si užívali
každú jednu spoločnú chvíľu a nech im
deťúrence prinesú do života mnoho
radosti.
(mh)

Výlet na Kubínku

V sobotu 12. februára 2022 privítala
Kubínska hoľa drietomskú výpravu
lyžiarov a turistov. 49 milovníkov
zimy sa rozbehlo po areáli, aby si užili
lyžovanie, skialp či zimnú turistiku.
V krásnom, slnkom zaliatom dni, pri
ideálnych snehových podmienkach
si všetci užili športu vrchovato. Ako
našinci majú zvykom, popoludní
nechýbala
tradičná
svačinová
prestávka a v strede lyžiarskeho svahu
pod lesíkom sa členovia drietomskej
výpravy stretli na kávičke od pána
starostu. Posledné zlyžovanie, veselá
cesta domov a obec si mohla na konto
pripísať ďalší úspešný výlet.
(mh)

Mikuláš konečne v sprievode anjela

Fašiangový sprievod na traktore

Fašiangové obdobie aj tento rok
sprevádzali
obmedzenia,
ktoré
neumožnili zorganizovať tradičnú
obecnú zabíjačku. Preto sa malá
skupina odchovancov dychovej hudby
Drietomanka s pomocou pána starostu
rozhodla obec obehnúť a ľudí v obci
zabaviť. Veselá partia vyobliekaná do
rôznych masiek - v štýle čo sa našlo
v skrini alebo na povale - v sobotu 26.
februára 2022 na malom vyzdobenom
traktoríku brázdila ulice nielen priamo
v obci, ale aj v priľahlých osadách. A ľudí
to tešilo, ako bolo voľakedy zvykom,
vychádzali pred domy, aby si s nimi
zaspievali, zatancovali, okoštovali niečo
z toho, čo gazdovia a gazdiné narýchlo
pripravili. Veríme, že sa táto aktivita
ľuďom páčila a že prispela k zlepšeniu
nálady našich obyvateľov.
(mh)

Človek by si myslel, že tradičný Mikuláš nemá čím prekvapiť. Ale drietomský Mikuláš potvrdzuje, že prekvapení nie je
nikdy dosť. Minuloročný decembrový Mikuláš bol – čo sa týkalo opatrení – podobný tomu predchádzajúcemu. Nebolo
vhodné vstupovať do príbytkov a preto Mikuláš opäť odkázal deťom vo veku od 3 do 9 rokov, aby si pripravili na okno
alebo pri dvere čižmičky. Mikuláš so sprievodom v každom dome zazvonil a kto chcel, mohol sa s Mikulášom stretnúť vonku
alebo sa s ním zhovárať cez okno. Využili to takmer všetky deti, ktoré v čase ich návštevy boli doma. No a deti sa konečne
dočkali aj vytúženého anjela. V pekle sa totiž rozhodli nasadiť vysoký pekelný kaliber a do Drietomy vyslali robiť poriadky
samotného zástupcu najvyššieho. Preto na vyrovnanie síl z neba s Mikulášom poslali milého anjela, ktorý si – podľa našich
informátorov – opantal srdiečka mnohých detí. A nielen samotný Mikuláš, ale aj čert bol v jeho prítomnosti akýsi miernejší...
Ďalšou novinkou bol spôsob presunu po dedine, prvýkrát tieto bytosti použili moderné dopravné prostriedky – elektrické
kolobežky. Kolobežky samozrejme v nebi ani v pekle nemajú, aby ich
mali k dispozícii, zabezpečili páni Peter Kútny, Josef Múdry a Tomáš
Palko, za čo im aj touto formou vyslovujeme veľké poďakovanie.
Zdalo sa, že s pomocou kolobežiek bude návšteva 190 detí počas
troch dní hračkou, ale veru mali čo robiť, aby to všetko postíhali.
Trochu ich potrápilo počasie, keď počas druhého dňa pršalo a dážď
im znemožnil vykonať všetky naplánované návštevy, ale tretí deň
všetko dohnali a napokon rozdali balíčky všetkým deťom, ktoré mal
Mikuláš v svojej knihe zapísané. Mikulášovi, čertovi aj anjelovi sme
vďační, že na drietomské deti nezabudli a už teraz som zvedavá, čím
(mh)
nás Mikuláš v decembri prekvapí.
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Na návšteve u jubilantov
Vlani už druhý krát nebolo z epidemiologických dôvodov možné zorganizovať koncoročné stretnutie jubilantov. Ako už písal
pán starosta v predchádzajúcom čísle, predsavzal si, že osobne musíme navštíviť všetkých 74 jubilantov, ktorí oslávili 70,
75, 80 alebo 85 rokov. Do konca októbra sme navštívili všetkých, ktorí dovtedy jubileum oslávili. Ako sa ukázalo, november
a december boli aj napriek pandémii pracovne náročné mesiace a tak sme ostatných jubilantov navštívili až v januári
tohto roka. Všade sme boli veľmi srdečne prijatí a všetky stretnutia boli veľmi milé. Akoby sme mali viac času na zastavenie
a spomalenie. Spomínali sme na udalosti posledných rokov i na tie, ktoré sa odohrali dávnejšie a mnohí v spomienkach
zablúdili až do čias, kedy sme my s pánom starostom ešte ani neboli na svete. Za seba môžem povedať, že som si oveľa
viac vážila príležitosť vidieť ich a zhovárať sa s nimi. Najmä s tými, ktorých som rok
(a možno aj dva) nevidela.
Tašky s darčekmi, ktoré sme jubilantom odovzdávali, sa napokon predsa len minuli
a pred nami bola posledná návšteva. Ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec – našu
gratulačnú púť sme ukončili v domčeku najstaršej obyvateľky obce. Pani Eva
Šubertová sa na Vianoce dožila krásnych 99 rokov života. Jej návraty do minulosti sú
pútavou časťou našich stretnutí a vždy sa dozvieme niečo nové. Verte mi, z jej útulnej
kuchynky, v ktorej akoby sa zastavil čas, sa veľmi ťažko odchádza. Azda aj preto sa už
teraz teším na ďalšie stretnutie.
Na záver ešte raz všetkým jubilantom veľmi pekne ďakujeme za prijatie. Želáme Vám
všetko najlepšie, nech Vám zdravie slúži aspoň tak ako doteraz, nech máte veľa síl
zvládať všetko, čo život prináša a nech máte každý deň veľa dôvodov usmievať sa na
tento svet.
(mh)

Veľkonočná výzdoba
Symbolom Veľkej noci bolo
od nepamäti vajíčko a s
tým spojené ručné práce a
rôzna kreativita výzdoby. V
obci sa snažíme pokračovať
v tejto tradícii a tento rok
sme oživili centrum obce
netradičnou veľkonočnou
výzdobou-veľkonočnými
vajcami z vŕbového prútia
a veľkonočnými zajacmi.

Ochranné mantinely
opäť chránia
Zub času nahlodal
ochranné mantinely okolo
multifunkčného ihriska
v školskom areáli, boli
nebezpečné a zvyšovala sa
tak hrozba úrazu. Z tohto
dôvodu obec pristúpila
k výmene zastaraných
častí obvodu. Demontáž
vykonali svojpomocne hráči Obecného futbalového klubu, montáž
vykonali technickí zamestnanci obce.

Zlatí ľudia
Toto označenie si zaslúžia mnohí naši obyvatelia v súvislosti s ich ľudskosťou a súcitom po vojenskom napadnutí Ukrajiny. Tisícky
ľudí vtedy utekali do bezpečia a prichádzali aj k nám, na Slovensko. Prichádzali najmä ženy a deti. Ja osobne si budem dlho
pamätať záber ženy, ktorá prechádza cez hranicu s ruksakom na chrbte, s malým dieťaťom v náručí, ďalšie dieťa vedúc za ruku...
Áno, boli aj takí, ktorí prišli na drahých autách a hlavne s dostatkom finančných prostriedkov na zriadenie si nového života. Ale
mnoho bolo takých, ktorí si z domovov mohli vziať len to najpodstatnejšie, čo dokázali odniesť a s financiami, ktoré nemohli
stačiť na zabezpečenie všetkého potrebného (veď sa sami zamyslite, či by ste mali dostatok prostriedkov na vybudovanie nového
domova v cudzej krajine, ak by ste zajtra ráno museli opustiť svoj domov). Táto situácia nenechala chladných mnohých našich
obyvateľov, ktorí sa aktívne zapojili do pomoci.
Naši drietomskí futbalisti cítili potrebu pomôcť možno o niečo viac práve preto, že v minulosti mali spoluhráča z Ukrajiny.
Nakontaktovali sa na pomáhajúce osoby, ktoré organizovali materiálnu pomoc na hranice a priamo na Ukrajinu. Po obdržaní
zoznamu vyhlásili zbierku, v rámci ktorej zhromažďovali základné veci v sobotu 5. marca 2022 na
futbalovom ihrisku.
Už sme si zvykli, že členovia Miestnej organizácie Slovenského červeného kríža akosi automaticky
podávajú pomocnú ruku v stave krízy. Tentokrát sa rozhodli zapojiť do zbierky, ktorú pre ubytovaných
odídencov organizoval Trenčiansky samosprávny kraj a rovnako zbierali veci podľa určeného
zoznamu. Túto zbierku sme mohli podporiť od 16. do 18. marca 2022 v prístavbe kultúrneho domu.
Množstvo nazbieraných vecí hovorilo o štedrosti ľudí z obce a podnikateľov, ktorí sa zapojili a všetkým
aj touto cestou vyslovujeme poďakovanie. Vďaka patrí tiež ľuďom, ktorí zbierky zorganizovali a
želám im ešte veľa úspechov pri ich činnosti. Osobitne našim futbalistom želám, aby prívlastok
„zlatí“ získavali aj za futbalové výsledky.
Zlaté srdcia majú tiež ľudia, ktorí neváhali a v rámci svojich možností poskytli ubytovanie (keďže
nemám ich súhlas, mená nezverejňujem, ale mnohí viete, ktorým rodinám moje poďakovanie patrí).
Rovnako pri začleňovaní detí i dospelých do našej spoločnosti je potrebná pomocná ruka toľkých
ľudí, že ich nedokážem všetkých vymenovať. Ale využívam túto možnosť a všetkým vyslovujem
jedno veľké ĎAKUJEM.
(mh)

www.drietoma.sk

5

Jarný koncert

Čítanie v škôlke
Knihy nám pomáhajú spoznávať svet, získavať vedomosti, rozvíjať
fantáziu, vďaka nim sa ocitáme v nepoznaných krajinách, prežívame
najrôznejšie dobrodružstvá... Fascinujúci svet kníh treba spoznávať
odmalička, preto je dobré vštepovať lásku ku knihám a k čítaniu
deťom od skorého veku. Starosta obce Jaroslav Mego v utorok 22.
marca 2022 v rámci Marca – Mesiaca knihy navštívil miestnu materskú
školu, aby čítaním rozprávok pred poobedňajším spánkom spríjemnil
vo všetkých triedach deťom zaspávanie a potvrdil, ako sú knihy
pre nás všetkých veľmi dôležité. Pán starosta si pripravil osvedčenú
klasiku – Rozprávky bratov Grimmovcov, ale na žiadosť väčších detí
čítal aj veselé príbehy o zvieratkách. V podstate však bolo jedno, akú
rozprávku čítal, jeho umelecký prednes
doplnený o zmeny hlasov jednotlivých
postáv vyvolával úsmevy a niekedy
aj salvy smiechu. Zopár detí zaspalo,
niektoré sa naopak prebudili, ale to už
k takejto situácii patrí. S potešením sme
zistili, že drvivej väčšine detí rodičia čítajú
rozprávky. Želáme im, aby kúzelný svet
kníh patril do ich života aj po tom, ako sa
naučia čítať samé.
(mh)

Mladý talent v
dynamickej športovej
streľbe
Tento v posledných rokoch
atraktívny šport prináša úspechy
aj
slovenským
športovým
strelcom, ku ktorým jednoznačne
patrí aj Samuel Ščepko, žiak
našej drietomskej školy. Má ešte
len 15 rokov a už poráža mužov
v športovej streľbe, ktorej sa
aktívne venuje tri roky. Jeho veľký
talent a húževnatosť na tréningoch na strelnici v Čachticiach mu prinášajú
prvé úspechy.
Na zahraničných súťažiach v Poľsku, Česku, Slovinsku... je obdivuhodná
jeho rýchlosť, presnosť a taktika. V kategórii juniorov na Slovensku je
bezkonkurenčný a titul Majster Slovenska v kategórii mužov svedčí o jeho
nadaní. Veľmi si váži a medzi svoje najväčšie úspechy radí tri zlaté medaily
od prezidenta Svetovej streleckej asociácie.
A aké sú jeho ambície v tomto športe? Trénovať a trénovať a stať sa
majstrom sveta na Majstrovstvách sveta 2022 v kategórii junior do 21
rokov, ktoré sa uskutočnia v zime v Thajsku. Samkovi želáme splnenie
všetkých tajných túžob a snov v tomto zaujímavom športe.
-ZŠ s MŠ-

Škola v prírode 2022
V dňoch 30.5.- 3.6.2022 sa žiaci 3. a 4. ročníka, aj vďaka štátnej dotácii
a podpore rodičov, zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Štrbe
v penzióne Medvedica. Čo zo zážitkov napísali niektorí žiaci? Prečítajte
si:
Nelka Kročilová: „Keď sme prišli, ubytovali sme sa. Popoludní sme
sa zoznámili s našimi animátormi: Šálka, Veru, Čokapik a Medvedica.
Bolo s nimi veľa zábavy a mali pre nás pripravené rôzne hry a súťaže.
V stredu na Deň detí sme išli tak ďaleko na výlet, že ešte doteraz ma
bolia nohy. Išli sme na vodopád Skok a bol tam ešte sneh.“
Adam Jokel napísal: „Bolo tam super!!! Bavil som sa. Boli super hry, aj
dobrá diskotéka. Páčila
sa mi aj rozcvička.“
Peťko Bariš: „V autobuse
to bolo celkom dobré,
lebo som potom mohol
sedieť s Olim. A hneď
pred nami sedel Kiko
s Adym a za nami Paťko.
Obedy tam boli výborné.
Veľmi som sa tiež tešil na
vodopád Skok.“
-A. Michalcová-
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Kultúrny život v Drietome bol opäť pod vplyvom zlej
epidemiologickej situácie akoby v zimnom spánku, z ktorého sa
prebral v stredu 30. marca 2022. Postarali sa o to žiaci Základnej
umeleckej školy Nemšová, ktorí pod dohľadom učiteľov hudby
priamo v Drietome rozvíjajú svoje nadanie. A verte, že napriek
pandémii bolo čo počúvať! Tridsiatka účinkujúcich detí predviedla
krásny 1,5 hodinový koncert, počuli sme skladby v podaní detí
hrajúcich na husle, klavír, dychové nástroje, bicie a spevákov.
Skladby tvorili krásne namiešaný kokteil klasickej i modernej
hudby, citlivo vybrané tak, aby každý predviedol to najlepšie, čo
vie. Niektoré deti sprevádzali hrou na hudobné nástroje samotní
vyučujúci, niektorých reprodukovaná hudba a boli aj takí, ktorí
žiadny sprievod nepotrebovali. V našej dedinke máme naozaj
veľa mladých talentov. Naše
poďakovanie za koncert
patrí nielen deťom, ktoré
svoj čas venujú rozvíjaniu
svojich talentov, ale tiež ich
vyučujúcim, že im v tomto
snažení pomáhajú a napokon
rodičom, ktorí deti podporujú
a vytvárajú im podmienky na
umelecký rast.
(mh)

Tanečný talent Miška
Bulejková
Miška Bujeková, žiačka 5.ročníka našej drietomskej školy, je členkou
Detského tanečného klubu BAMBULA, ktorý vznikol v roku 2014. V
detskom tanečnom klube je od jeho začiatku, keď ešte ako maličká
chodila na bambuliatka a postupne prešla všetkými skupinami podľa
veku. Momentálne je v skupine Deti1.
Detský tanečný klub pôsobí v Mestskej športovej hale v Trenčíne, kde
má na 1. poschodí svoje štúdio. Zameriava sa na pohybovú, tanečnú
a gymnastickú prípravu pre detí už od 1 roka. Deti sú rozdelené
do skupín podľa veku, učia sa tancovať choreografie za sprievodu
detských piesní, neskôr moderných a aktuálnych hitov. Tanečná
výučba je zameraná na správne držanie tela, orientáciu v priestore,
koordináciu pohybov, cítenie hudby a rytmu.
Deti od 5 rokov majú možnosť absolvovať tanečné štúdium pod
Súkromnou základnou umeleckou školou Novomeského Trenčín, pod
ktorú tanečný klub BAMBULA patrí. Všetky deti pravidelne vystupujú
na rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatiach a od 5 rokov sa zúčastňujú
celoslovenských a medzinárodných súťaží,
na ktorých obsadzujú medailové pozície.
V mesiacoch máj – júl 2022 sa zúčastnili
súťaží nielen po Slovensku, ale uspeli aj v
zahraničných súťažiach.
3.6.2022 sa zúčastnili medzinárodnej
Česko-slovenskej
súťaže
TANEČNÍ
SKUPINA ROKA v Prahe, kde vybojovali
zlatú medailu v skupine s choreografiou
Blue Quenees.
18.6.2022 sa zúčastnili medzinárodnej
súťaže V4 DANCE AWARD ( Visegrad
finals of showtime dance tour 2022 )
organizovanej tento rok v maďarskom Siofoku na Balatone, kde v
rámci skupiny vyhrali zlatú medailu s choreografiou Blue Queenes a v
rámci formácie krásne 4. miesto Mystery girls z maďarských, českých,
poľských a slovenských formácií.
-ZŠ s MŠTESTOVANIE 9 2022
Dňa 6.4.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo celoslovenské
testovanie deviatakov. Naši žiaci zúročili nadobudnuté vedomosti
zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky, ktoré im učitelia
neustále vštepovali počas štúdia na základnej škole a za sebou už
teda majú prvú veľkú skúšku v živote.
Veľmi sa snažili, veľmi chceli čo najlepšie test napísať. A stalo sa. Z
matematiky dosiahli priemernú úspešnosť 68,8 %, čo predstavuje
o 15,6 % viac ako celoslovenský priemer. Zo slovenského jazyka a
literatúry mali žiaci priemernú úspešnosť 65,7%, čo je o 6,6 %viac
ako celoslovenský priemer testovaných deviatakov.
Veríme, že sa naši deviataci v ďalších etapách života nestratia a že
základy, ktoré nadobudli v našej škole ich budú sprevádzať v ďalších
rokoch štúdia i v živote.
-ZŠ s MŠ-
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Žijú medzi nami
Každý z nás má svoje obľúbené ročné obdobie. Pre niekoho to je leto, pretože má rád teplé slnečné lúče, more a čas
dovoleniek. Iní uprednostňujú jeseň, spojenú so zberom úrody. Zima ponúka prechádzky zimnou prírodou, zimné športy, či
leňošenie pri krbe s teplou šálkou čaju v ruke. Ale iste mi dáte za pravdu, že jar má tak neodolateľné čaro, ktorému podlieha
väčšina z nás. Prebúdzajúca sa príroda, prvé jarné kvety, prvé dotyky slnečných lúčov. Toto ročné obdobie je výzvou pre
všetkých záhradkárov a milovníkov rozkvitnutých záhrad.
A jednou z nich je i pani Anna Žišková, dlhoročná aktívna členka Klubu skalničkárov v Drietome, či Miestnej organizácie
zväzu žien. Slovo dalo slovo, a tak sme sa v jedno pekné jarné popoludnie stretli u nej doma a nad otvorenou kronikou klubu
zaspomínali na krásne roky života strávené v klube skalničkárov.
Ako si spomínate na prvé začiatky v klube?
Na založenie a začiatky fungovania nášho klubu, presný názov bol Klub skalničkárov„Campanula
carpatica“, mám tie najkrajšie, ba povedala by som, najvzácnejšie spomienky a zážitky z tej doby.
Klub vznikol presne 21.10.1990, to znamená, že tohto roku by sme oslávili už 32.výročie
jeho založenia. Zakladateľkami klubu boli Joška Capáková, Mária Vaňová, Ľudmila Ištoková,
Marta Sirotná, Mária Bajcarová, Anna Rapantová, Mária Blažeková, Mária Kútna a ja.
Listujeme v prekrásnej kronike Vášho klubu a spomíname ďalej.
V období vzniku nášho klubu na Slovensku pracovali len tri skalničkárske kluby, a to
v Bratislave, v Trenčianskych Tepliciach a v Nitre. Preto sme spolupracovali i s českými
klubmi, ktorých bolo založených oveľa viac. Tu vznikali neskutočne vzácne priateľstvá
nielen medzi členkami klubu, ale častokrát i medzi ich rodinami. Niektoré pretrvávajú
dodnes, ale veľa vzácnych ľudí už medzi nami nežije, odišli do skalničkárskeho neba. A ja často na nich s láskou spomínam.
V kronike nachádzame nielen záznamy o činnosti klubu, ale i prekrásne fotografie z vašej činnosti.
Náš klub v rokoch 1991 – 2009 patril medzi najaktívnejšie kluby spomedzi všetkých klubov z Česka aj zo Slovenska. Pravidelne
sme organizovali výstavy spojené s predajom prebytkov. Prvé výstavy sa uskutočnili u Jošky Capákovej v jej skutočne
prekrásnej záhrade a skalke. Neskôr sme sa dohodli s vtedajším vedením tunajšej základnej školy na prenájme priestorov
v areáli školy. Tam sme vysadili rôzne skalničky, azalky, trávy a dreviny, o ktoré sa naše členky s láskou starali. Každý rok sme
organizovali výstavy spojené s predajom skalničiek. Všetky naše výstavy sa tešili veľkému záujmu nielen zo strany miestneho
obyvateľstva, ale i cezpoľných.
Takže prvé kroky Vašej činnosti sú spojené so záhradou Jošky Capákovej, o čom svedčia i záznamy v kronike.
Často a veľmi rada sa vraciam do čias spolupráce s Joškou, ktorá nás minulý rok opustila vo veku nedožitých 90 rokov.
V posledných rokoch jej už zdravie neslúžilo, preto som ju často navštevovala u nej doma. Vždy sa veľmi potešila, pretože sa
rada rozprávala s ľuďmi, hlavne o skalničkách, no zdravie jej už nedovoľovalo chodiť medzi nich.
Čomu sa venuje Anka Žišková v súčasnosti, keď klub už nepracuje?
Na skalničkársku záľubu sa nedá nikdy zabudnúť. Zážitky a spomienky počas tých rokov mi nikto nevezme, vždy zostanú
v mojom srdci. Hlavne v jarných mesiacoch oživujú tieto spomienky, keď prechádzam našou obcou a obdivujem nádherne
upravené záhrady a niekde i skalky.
-Za rozhovor ďakuje Daniela Špačková-

Deň matiek

Z rozprávky do rozprávky

V nedeľu 8.5.2022 o 15:00 sa v kinosále konal kultúrny
program, ktorý pre mamy pripravili deti z materskej
školy, základnej školy a umeleckej školy. Aj toto
podujatie malo 2-ročnú prestávku, ale keďže súvisí
s takým krásnym sviatkom, tušili sme, že publikum
bude početné. No realita predčila všetky očakávania
a aj toto podujatie ukázalo, ako veľmi potrebujeme
väčšiu kultúrnu sálu.
Už tradične bol jedným z gratulantov starosta obce
Jaroslav Mego, ktorý mamičky pri vstupe do kinosály
vítal s kvietkom v ruke a s úsmevom na tvári
a na začiatku programu sa im tiež prihovoril, aby
vyjadril vďaku za všetko, čo mamy robia. Bohatým
programom vyjadrila svoju vďaku mamám približne
stovka detí, ktoré spolu so svojimi učiteľkami
prichystali krásne pesničky, básničky, veľmi
originálnu rozprávku, nechýbali hudobné, spevácke
a tanečné vystúpenia v podaní menších i väčších detí.
Verím, že napriek
tomu, že kinosála
spočiatku „praskala
vo švíkoch“, všetci
si program užili
a boli vďační za toto
krásne popoludnie.
(mh)

V krásnu slnečnú nedeľu 15. mája
2022 sa nielen pre deti konal výlet
drietomskou prírodou spojený
s putovaním z jednej rozprávky
do druhej, ktorý organizačne
zastrešila predsedkyňa kultúrnej
komisie Vladimíra Barišová. Aj toto
podujatie malo covidovú prestávku a tak sme s napätím očakávali,
koľko detí a rodičov príde (v blízkom okolí sa konali ďalšie zaujímavé
podujatia). O to viac sme si vážili, že na štarte pri multifunkčnom
ihrisku v školskom areáli sa u škriatkov napokon zaregistrovalo
rekordných 105 detí. Rozdelení do deviatich skupín postupne prešli
cez Komarňanskú ulicu smerom k Brezine, celú Brezinu obišli, až
sa napokon dostali k ohnisku pod Brezinou. V rámci trasy sa ocitli
v šiestich rozprávkach: ako prví ich vítali Pat a Mat, potom Popolvár,
Šípková Ruženka, Psíček a Mačička, Červená čiapočka a na záver
Vodník. Deti cestou riešili kvízové otázky k rozprávke, do ktorej
putovali. Po príchode do rozprávky otázky zodpovedali a podľa
pokynov rozprávkových bytostí plnili rôzne úlohy. Za ich splnenie
v cieli putovania dostali diplom a vecnú odmenu. Pre všetkých
boli odmenou tiež špekačky a slaninka opečené špeciálnym
škriatkovským tímom. Ale tou najkrajšou odmenou bola spokojnosť
na strane účastníkov, organizátorov a rôznych pomocníkov
a všetkým za vytvorenie skvelej atmosféry patrí veľké poďakovanie.
(mh)
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Vôňa, krik, pískanie, výstrely ...
To všetko a ešte omnoho viac sa dialo v sobotu 4. júna 2022 na futbalovom ihrisku, kde sa po 2-ročnej
prestávke konala súťaž vo varení guláša. Aby bolo toto popoludnie atraktívnejšie, spojilo sa oslavou Dňa detí.
Rekordná návštevnosť podujatia potvrdila, že to bola dobrá voľba.
Majstrovstvá obce vo varení guláša sa konali už 16. krát. Z priestorových dôvodov je každý rok počet súťažiacich regulovaný. Do
zápolenia sa zapojili tímy a tváre, ktoré zatiaľ nechýbali na žiadnom ročníku, ale pribudli tiež nováčikovia a napokon súťažilo 10
tímov: Obec Drietoma, Slovenský červený kríž, Poľovnícke združenie Žľab, Jednota dôchodcov Slovenska, Turisti a milovníci prírody,
Rutex, Osada Brúsne, AS Team Adamovské Kochanovce, Ramirent a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Drietoma. Súťaž bola otvorená
oficiálne o 12. hodine, ale mnohí súťažiaci už od 10. hodiny chystali, rozkladali, krájali, kúrili a robili všetko pre to, aby sa ešte pred
otvorením podujatia v kotloch niečo dialo. Súťaženie prebiehalo v priateľskej atmosfére, ochutnávalo sa prinesené domáce - aj
koláče, aj špeciality... Takmer všetky tímy stihli uvariť guláš ešte pred ohlasovaným zberom súťažných vzoriek, dokonca to vyzeralo,
že niektorí guláš stihnú do zberu vzoriek aj pojesť.
Tu si dovolím takú dlhšiu vsuvku o hodnotení. V minulosti sme niekedy ešte hodinu pred hodnotením medzi návštevníkmi podujatia
náhodne oslovovali ľudí do poroty, ale prax ukázala, že je potrebné, aby človek o porotcovaní vedel aspoň 3 hodiny vopred. Prečo?
Aby 3 hodiny pred hodnotením nejedol. Ono okoštovať a ešte aj zhodnotiť 10 – 12 gulášov nie je jednoduchá vec. Ale kto ma
poslúchol a na hodnotenie prišiel hladný, odišiel spokojný, že aj všetko okoštoval, aj sa dobre najedol, ale neprejedol. Tento rok sme
do poroty pozvali ľudí, ktorí nám najmä v minulom roku pomáhali s testovaním. Dovolím si tvrdiť, že to bola najakčnejšia porota,
akú som zažila – bolo vidieť, že sa počas testovania pekne zohrali. Akoby cvične hodnotili a kritizovali už od začiatku počas môjho
vysvetľovania, ako bude hodnotenie gulášov prebiehať. Mali celý kopec pripomienok, chvíľu to vyzeralo, že rozvrátia zaužívaný
systém hodnotenia, horko-ťažko som logickými argumentami tento systém obhájila. Tušila som, že sa mám na čo tešiť. O 17.
hodine sme pozbierali vzorky a porota sa ujala neľahkej úlohy. Napriek tomu, že sa porotcovia dobre bavili, veľmi zodpovedne,
podrobne a kriticky hodnotili všetky aspekty, aké vás len v súvislosti s gulášom môžu
napadnúť (a možno ani nenapadnú). Po hodine sa mi z nich predsa len podarilo vymámiť
bodové hodnotenie. Následne sme s kolegyňou spočítali body pre jednotlivé vzorky, určili
poradie vzoriek a podľa kľúča ku vzorkám sme sa konečne dozvedeli výsledok súťaže.
Počas slávnostného nástupu boli najskôr za účasť všetky súťažné družstvá odmenené
praktickou doskou na krájanie s táckou a nasledovalo vyhlásenie výsledkov. Na štvrtom
mieste skončil tím Rutexu (44 bodov), na treťom mieste sa umiestnil nováčik súťaže DHZ
Drietoma (45 bodov), druhé miesto obsadil ďalší nováčik Ramirent (46 bodov) a prvenstvo
patrilo harcovníkovi súťaže a niekoľkonásobným majstrom – Poľovníckemu združeniu Žľab
(48 bodov). Šéfom tímov starosta obce Jaroslav Mego udelil zemiakovú medailu (doslovne)
a rád bronzovej, striebornej a zlatej varešky (doslovne) a pre ostatných členov víťazných
tímov boli určené dobroty v darčekových košoch.
Ako sa stalo v posledných rokoch zvykom, ako sprievodný program sa konal Futbalový turnaj prípraviek. Pozvanie od našich futbalistov
prijali obce Chocholná-Velčice, Melčice-Lieskové a Horná Súča. Turnaju v osvedčenom modeli velil Vlado Sulo, stravovanie detí počas
turnaja zastrešila Peťa Capáková, poďakovanie patrí tiež ďalším dobrovoľníkov a rodičom futbalistov, ktorí s turnajom pomáhali. Deti sa
vybehali, zašportovali, zabavili, a aj keď to možno chvíľu na ihrisku vyzeralo, že ide o život, vlastne ani nebolo dôležité, kto sa ako umiestnil,
medaily sme prichystali pre všetkých a tak si malú trofej odniesli domov všetci malí športovci.
Ďalším podujatím bola Strelecká súťaž, ktorú už tradične zastrešil pán Dušan Pelech a s pomocou Vladimíra Balaja celé popoludnie
trpezlivo chystali terčíky, rozdávali náboje, vysvetľovali princíp streľby a pomáhali s nabíjaním všetkým streľby chtivým súťažiacim.
S radosťou konštatujem, že do súťaže sa zapojilo pomerne dosť ľudí a tak sme podvečer oceňovali najlepších strelcov v detských, dospelých
a seniorských kategóriách. A hneď sa cítim na úrade bezpečnejšie, keďže prvé a druhé miesto v ženskej kategórii získali moje kolegyne.
Predsedkyňa kultúrnej komisie Vlaďa Barišová pripravila pre deti dublinkový svet. Deti
boli nadšené parádnymi bublifukmi, ktoré vyrábali krásne veľké bubliny a celé okolie bolo
podchvíľou zabublinkované. Aj šikovné deti sa zabavili, Lucka Barišová učila menšie deti viazať
náramky.
Členovia DHZ Drietoma nielen varili guláš, ale keďže mali na ihrisku hasičské auto a potrebnú
výbavu, pripravili pre deti hasičskú disciplínu, ktorú si radi mnohé deti vyskúšali. Deti tiež
s nadšením okupovali skákací hrad a v plnej miere využili podvečerné vozenie na koni. Mnohých
zaujalo divadelno-šermiarske predstavenie Via Historica, ktoré pútavou a zároveň zábavnou
formou rozprávalo o histórii Slovenska a jej významných osobnostiach.
Špeciálnym bonusom popoludnia bol koncert detí zo Základnej umeleckej školy, ktoré
aj toto podujatie využili na predvedenie svojho talentu. Napriek tomu, že sme ich vystúpenia
videli nedávno na jarnom koncerte a počas programu ku Dňu matiek, aj teraz zaujali publikum všetkých vekových kategórií.
Prekvapením pre deti (i pre nás ako organizátorov) bol dar od miestnych pestovateľov p. Dušana a Adama Šargavých, ktorí nám pre deti
podarovali dve debničky jahôd, za čo im ďakujeme. Krásne a šťavnaté jahody chutili všetkým. Malí
futbalisti ich dostali ako dezert k občerstveniu a deťom na ihrisku sme ich priebežne rozdávali počas
celého popoludnia.
Večer boli odmeny, medaily a ocenenia rozdané a mohla sa začať zábava. Hudobne ju sprevádzala
country skupina Texasband. Viacerých ľudí zrejme odradil tento žáner, pretože na zábave nebolo
toľko ľudí, ako sme obvykle zvyknutí. Vďaka tomu bolo veľa priestoru na tancovanie. Od začiatku sa
na tanečnom parkete pohybovala partia ľudí, ktorí v typickom oblečení (klobúk, károvaná košeľa,
rifle, čižmy) predvádzali country zostavy. Repertoár skupiny Texasband bol bohatý, zahrali mnoho
starých dobrých českých songov, na ktoré sa dá kedykoľvek dobre vyšantiť. Aj tu platilo, že dobrá
partia sa zabaví pri akejkoľvek hudbe.
(mh)
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Futbalový turnaj
prípraviek

horný rad: tréner M. Ščasnovič, Kubo Šariš, Adam Zajac, Ondrej
Mituraj, Pavol Buček, Patrik Ščasnovič, Richard Studienka,
dolný rad: Lukáš Beták, Filip Kvasnica, Šimon Haluška, Šimon
Pilko, Adam Jokel, Matej Bučko, tréner Vlado Sulo

V sobotu 4.6.2022 sa uskutočnil turnaj prípraviek
na ihrisku v Drietome, súčasne so súťažou vo varení
gulášu, pod záštitou starostu obce. Turnaja sa
zúčastnili 4 mužstvá: domáci hráči OFK Drietoma,
Horná Súča, Chocholná-Velčice a MelčiceLieskové. Turnaj sa hral za slnečného počasia, deti
mali zabezpečené občerstvenie aj vecné ceny, čím
sa chceme pánovi starostovi poďakovať za pekný
športový deň. Naši chlapci skončili na 1. mieste.
- Vlado Sulo-

Lipa bratstva
Sto rokov „Lipa bratstva“ stojí,
ktorú zasadili ako bratia svoji.
Moraváci a Slováci rovno na medzi,
na slovensko-moravskom pomedzí.
Zasadili lipu, ten malý výhonok,
no už nám rastie po stý rok.
Vetriská, búrky stromom hýbali,
no korene bratstva to vydržali.
A nepoškodila ju ani vojna,
hoc účasť v bojoch tu bola hojná.
Lipa je oddávna vzácnym stromom Slovanstva,
tak si ju zachovajme – veď je stromom
bohatstva.
A bohatstvom sú pre nás i stretnutia spoločné,
pri hudbe, folklóre slávime tieto dni sviatočné.
Tak vážme si lipu, bratstvo i Slovanstvo,
lebo i v tom sa zrkadlí naše bohatstvo.
Pri príležitosti 100 rokov zasadenia Lipy
bratstva
napísala Emília Bátovská

Krst albumu „Keď sme
boli mladí“
V piatok 20.5.2022 v trenčianskom klube Piano kapela Pell-Mell 59
pokrstila svoj v poradí už tretí album s názvom Keď sme boli mladí.
Nájdete na ňom naše autorské piesne s typickým pop-rockovým
hudobným základom, ktorý dopĺňajú originálne, niekedy vážne, občas
hravé a výnimočne aj vtipné texty. Ďakujeme všetkým fanúšikom
(najmä tým najstarším a najvernejším), ktorí ani na tomto podujatí
nechýbali a vytvorili pre nás príjemnú atmosféru. V priebehu leta
zverejníme aj ďalší videoklip k jednej z piesni z tohto albumu, ktorý
sme natáčali v júni po celom Trenčíne. CD si môžete zaobstarať u členov
skupiny a tiež na obecnom úrade
v Drietome. Piesne z albumu
si naživo môžete vypočuť na
niektorom z našich plánovaných
koncertov, na ktorých sa s vami
radi stretneme:
5.8. Drietoma
6.8. Ladce
9.8. Tatranská Lomnica
14.8. Hrad Beckov...
-Pell-Mell 59-

Máj roku 2022
Výnimočne sa obecný máj staval tento rok už v piatok 29. apríla.
Predchádzajúce dva roky (počas korony) mi so zdobením pomáhala len
kolegyňa Janka, tento rok dostali príležitosť všetky ostatné kolegyne,
takže sme sa s Ivankou, Alenkou a Marikou doobeda dostavili na
miesto činu. Vršok májky bol nádherný strom, s množstvom šišiek,
až nám bolo ľúto, že taký krásny strom padol za obeť jednomesačnej
záležitosti. Strom však z bezpečnostných dôvodov musel ísť dolu
a takto ešte poslúžil na dobrú vec. Dovolím si tvrdiť, že to bol širokoďaleko najkrajší máj. A bol veliký, a opadalo z neho množstvo žltučkého,
kýchanie vyvolávajúceho peľu... Ale nezľakli sme sa a máj sme v rámci
našich možností vyzdobili, čo nám krepové stužky stačili, nakoniec aj
s pomocou kolegyne Janky, ktorá sa k nám počas obedňajšej prestávky
pridala.
Samotné postavenie mája sa odohrávalo popoludní o 17. hodine za
krásneho počasia, ktoré na futbalové ihrisko prilákalo množstvo ľudí,
najmä rodičov s deťmi. Prichádzajúcich ľudí vítali ľúbozvučné tóny,
ktoré zo svojich dychových nástrojov vyludzovali žiaci základnej
umeleckej školy Nemšová pod vedením učiteľa Mgr. Ľubomíra
Michalca. Je vidieť, že chalani už spolu nejaký ten rôčik hrajú a piesne
v ich podaní sa veľmi dobre počúvali. Svoj repertoár predvádzali, až
kým ich nevystriedali chalani z Drietomanky, ktorí potom hrali až do
zotmenia.
Máj sa tento rok staval nielen s využitím
techniky, ale aj ľudskej sily. Ako vždy sa máj
spočiatku staval s pomocou žeriava. Keď
bol prenesený cez plot aj nad plechovým
prístreškom, myslela som, že už je všetko
v poriadku. Ale všetci (teda tí, ktorí sme si
to všimli) sme prežívali malú drámu, keď sa
v rámci techniky niečo zaseklo. Našťastie
kmeň už bol v osádzacej jame, len máj stál
nakrivo. Do akcie sa preto zapojilo niekoľko
ochotných mužov, ktorí s pomocou lana máj
vyrovnali a ktorý následne moji kolegovia
pevne osadili, nech vydrží celý mesiac týčiť
sa do oblakov a skrášľovať obec.
(mh)
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Deň Zeme stále po starom

Studňa

Každý rok slávime 22. apríl ako Deň Zeme. Naša planéta je náš jediný
domov, ktorý máme a je potrebné, aby sme sa do jej obnovy a ochrany
zapojili všetci. Ako jednotlivci to robíme prostredníctvom našich
rozhodnutí a našich činov. Po celom svete sa pri príležitosti Svetového
dňa Zeme organizujú festivaly, koncerty, pochody za ochranu prírody
a rôzne ekologické aktivity, ktorých cieľom je posilniť verejný záujem
o problematiku životného prostredia a jeho ochranu.
Ani v našej obci na tento deň nezabúdame. Nápadov, ako osláviť tento
deň, by bolo mnoho, a možno by na koncert alebo nejaké ekologicky
zamerané podujatie prišlo viac účastníkov, ale zatiaľ sa upratovanie
neporiadku v obci stále javí ako najpotrebnejšie. Najskôr v týždni po Veľkej
noci deti základnej školy odstránili odpadky v školskom areáli a v blízkom
okolí. Turisti a milovníci prírody sa postarali o poriadok na červenej
turistickej značke Cesta SNP i na ďalších turisticky obľúbených trasách.
Futbalisti vyzbierali odpadky v areáli futbalového ihriska a kaštieľa.
V sobotu po Veľkej noci organizoval upratovanie obecný úrad, do ktorého
sa zapojili členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí tradične vyčistili
Súhradu a cintoríny a ďalší štyria účastníci sme zbierali odpad v obci pri
hlavnej ceste. Milou bodkou po upratovaní bolo posedenie v klubovni
dôchodcov, kde pre nás šikovné gazdiné pripravili malé občerstvenie.
Najväčšia partia – členovia Poľovníckeho združenia Žľab a ich rodinní
príslušníci – sa podujali upratať
niekoľko vytypovaných lokalít
v drietomských horách. Bolo
až neskutočné sledovať, čo za
„poklady“ v našich lesoch ľudia
„poukrývajú“.
Po roztriedení zozbieraného
odpadu boli plné 4 kontajnery
na plast, ostatný odpad naplnil
2 veľkoobjemové kontajnery
a
kolegovia na obecnom
komunálnom vozidle odvážali
pneumatiky na dvakrát.
(mh)

Pred rodičovským domom č.47, neskôr č.100
a naposledy č.110 bola a je murovaná studňa
z kameňa, ktorú môj dedo Ján Kvasnica v roku
1907 odpredal obci. Dlhé roky našu adresu
písali ,,PRI STUDNI“. Studňa si zaslúži, aby
rozbité poklopy boli vymenené a rozdrolený
múrik pod nimi bol obnovený. Cítil som, že toto
je posledný čas, keď to ešte môžem zvládnuť
sám. Dávno som si osvojil výrok „nič nie je ťažké
pre toho, kto chce“. S pribúdajúcim vekom by
som povedal ,,nič nie je už ľahké aj pre toho, kto
chce“.
-Ing. Štefan Kvasnica-

Lastovička
Už v škôlke sa deti učia, že lastovička je poslom
jari - prilieta v období, keď sa príroda zobúdza
zo zimného spánku a všetko krásne rozkvitá,
zahniezdi, privedie na svet nové potomstvo
a na jeseň z našich krajín odchádza do teplejších
krajín.
V minulosti lastovičky často stavali hniezda
pod strechami domov či vo výklenkoch okien.
Chápeme, že poškodzovanie fasády alebo
znečisťovanie pod hniezdom je problém a sme
vďační majiteľom nehnuteľností v našej obci,
že buď lastovičky tolerujú alebo takejto situácii
predchádzajú využitím niektorého z humánnych prostriedkov, ktoré
zabraňujú výstavbe hniezda, ale vtákom neubližujú.
O to viac nás mrzí, že v mesiaci jún sme zaznamenali prejav vandalizmu,
kedy došlo k zhodeniu niekoľkých lastovičích hniezd a usmrteniu
viacerých mláďat z budovy, kde majiteľovi neprekážajú. Spolu s majiteľom
nehnuteľnosti, podľa ktorého sa to nestalo prvýkrát, neznámych
páchateľov za tento prejav hlúposti a bezcitnosti odsudzujeme a
upozorňujeme, že lastovička domová patrí medzi zákonom chránené
živočíchy a spoločenská hodnota jedného jedinca je 500 eur. Zhodenie
lastovičieho hniezda v čase, keď sa liahnu mláďatá, je protizákonné a tento
skutok sa môže pokutovať až do výšky 9958 eur. Možno si niekto pripadal
ako frajer, ale len úbožiak svoju silu dokazuje na slabom a bezbrannom
tvorovi.
(mh)
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Vzácny dar
V dnešnej dobe vďaka vedeckému pokroku
je možné prakticky čokoľvek. Ale nie úplne
všetko. Napríklad ľudská krv. Je pokladaná
za najcennejšiu tekutinu na svete, pretože
ju nedokážeme vyrobiť, je nevyhnutná
pri mnohých lekárskych úkonoch, ktoré
zachraňujú ľudské životy a možno ju získať
len darovaním od iného človeka. Našťastie
je aj dnes množstvo ľudí, ktorí nie sú slepí
k potrebám iných a s touto vzácnou tekutinou
sa radi podelia. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí
v utorok 17. mája 2022 prišli do prístavby na
odber krvi mobilnou odberovou jednotkou.
Teší nás, že z celkového počtu 41 účastníkov
takmer všetci mohli krv darovať. Vďaka patrí
tiež tým, ktorí odber vykonávali – trpezlivému
a vľúdnemu personálu Národnej transfúznej
služby a tiež ochotným členom Slovenského
červeného kríža, najmä pani Anke Hlístovej,
Klaudii Miklovičovej a Jánovi Petrechovi, ktorí
už tradične
akciu zastrešili,
ako vždy
výborne
zorganizovali
a perfektne sa
o účastníkov
postarali. (mh)

Júl 2021 – november 2021

ODILI SA:

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
December 2021 - Jún 2022

Kováčik NARODILI SA:
Matúš Hrnčárik
Patrícia Štefánková
Lea Svetlošáková
Štefánek Nikolaj Belica
Noel Hodulík
Peko
Sofia Gajdošíková
Mateo Mazáň
Hana Lehocká
Straková Barbora Mičáková
Bianka Podkopčanová
Baňár
Ondrej Agafon
ika Spačková
Nicolas Holička
Maráková
s Tomiš Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo do Vašej rodiny veľa lásky,
smiechu a nehy. Nech s ním prežívate veľa radostí a šťastných
a Hrubá
chvíľ. Nech je zdravé a rastie ako z vody! Nech je pre Vás tým
Bredschneiderová
najväčším pokladom na svete.
Bošková

PRISŤAHOVALI SA DO OBCE:			

Martin Mičák, Mária Mičáková, Veronika Kvasnicová,
Matúš Mlčúch, Juraj Mlčúch, Jana Plešková,
Dušan Svetlošák, Noemi Múdra, Andrej Stopka,
Helena Hrašková, Jozef Vašek, Daniela Vašeková,
Adam Vašek, Jakub Vašek, Marek Chlapík, Slávka Krupárová,
Karin Vašeková, Andrej Fabian, Sarah Ochotnická

ODHLÁSILI SA Z OBCE:

Marek Konečný, Jakub Holíček, Ing. Alexandra Fabianová,
Bc. Lukáš Svrček, Ing. Slavomíra Kováčová,
Ing. Juraj Foldyna, Marek Stopka, Natália Mináriková,
Anton Pikna, Ing. Soňa Straková, Matúš Straka,
Saša Straková, Jaroslav Bariš, Ján Baňár, Juraj Vaňo,
Ing. Veronika Vaňová, Vincent Vaňo, Emília Hakárová

životnédojubileá
me Vám, abyKrásne
dieťatko prinieslo
Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.
oslávili
v 1. polroku
s ním prežívate
veľa radostí
a šťastných2022
chvíľ.
e zdravé a rastie ako z vody!
70 rokov:
e pre Vás tým
najväčším
pokladom
svete.
Oľga
Bartáková,
Emília na
Kuklová,
Ján Špaček, Dušan Zverbík,
Pavol
Pavol Múdry,
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU SPOMÍNAME...
ŤAHOVALI
SAKukla,
DO OBCE:
Mária Kuklová

avel Hamžík,
Staněk,
MUDr. MáriaJanka
Sládkovičová
vo veku 65 rokov
75Marián
rokov:Šišovský, Adrián Ševčík, Linda Belica, Anna Rajnohová,
Zuzana
Klučiarová
vo
veku
54
rokov
av Staněk, Beáta
Gažová,
PetraStraková,
Banášová,
Ivana
Gajdošíková
Milan Páleš,
Helena
Mária
Michalcová,

Josefa Capáková vo veku 89 rokov
Ľubomír Matejíček vo veku 58 rokov
Mária Miklášová vo veku 76 rokov
80
rokov:
Pavlína Masaryková
Slušná, Tomáš Machálek, Ján Bartek, Adam Panák, Jakub Bečár, Patrícia Štefánková,
Patrikvo veku 87 rokov
Marián Bečár vo veku 68 rokov
Mgr. Dušan Medvecký, Štefan Jurkovič,
ek, Klára Roušarová,
Karen Roušarová,
Ela Roušarová,
Michal Hatnančík,
Pavol
Bečár,
Eva
Emília
Pilková
vo vekuIng.
88 rokov
Štefan Dubovský,
Mária Blažejová,
MartaIng.
Hrnčáriková,
Ján Michaela
Palko vo veku 85 rokov
Meravá,
Adam
Ježovica,
Emília
Škulcová,
ková, TomášAnna
Kukučka,
Marko
Kukučka,
Soad
Zakya
El-Tabba , Anna Gagová,
Anna Šedivá vo veku 70 rokov
Mária
Birasová, Bohumil Jankuj, Jaroslav Brlej,
aková, Alžbeta
Matejovičová
Ján Urbanovský vo veku 73 rokov
Erika Blažejová, Helena Macharová
Rudolf Nepovím vo veku 67 rokov
85 rokov:
Jozef Gabrhel vo veku 90 rokov
,, ÁNO,, siMária
povedali:
Mojžišová, Viliam Biras, Karol Čakloš, Anna Režná,
Peter Brndiar vo veku 67 rokov
Ján Bulko, Ján Machunka
Pavol Stopka vo veku 77 rokov

Jarmila Kuklová, Milan Mikláš, Marta Hrnčiarová,
Miroslav
Cingálek, Júlia Bláhová
LÁSILI SA Z OBCE:

90 Beáta
a viac
rokov:
pařka a MUDr.
Kútna
Štefan Bečár, Anna Bulková, Mária Michalcová,
nton Kučík aJuliana
Mária Bečárová
Bečárová, Štefan Baňár, Margita Zverbíková
vol Lehocký a Veronika Bečárová
Milí naši jubilanti, gratulujeme Vám a želáme
eštenielen
veľa lásky,
zdravia, šťastia a chuti
me Vám, abyVám
ste boli
manželmi,
do života v kruhu tých, ktorých ľúbite a ktorí
najlepšími priateľmi,
ľúbia Vás.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou
k vášmu hrobu kvety položíme
a pri plamienku sviečky sa v duchu pomodlíme.

imi sa o chvíle pohody,
ní počúvať toho druhého a

Štatistické údaje obyvateľstva obce Drietoma za rok 2021 (k 31.12.2021)

Počet obyvateľov k 31.12.2021: 2232 (1133 mužov, 1099 žien)
počet narodených: 20 (12 chlapcov, 8 dievčat)
počet zosnulých: 24 (14 mužov, 10 žien)
najstaršia obyvateľka obce: p. Eva Šubertová 99 rokov
najstarší obyvateľ obce: p. Jozef Gabrhel 89 rokov
počet obyvateľov nad 90 rokov: 12

www.drietoma.sk

11

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach:
Zobralo na vedomie

-stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024.
-návrh rozpočtu obce Drietoma na roky 2023 a 2024 vrátane programov
a podprogramov.
-žiadosť JAST STAV s.r.o o odpustenie nájmu.
-žiadosť Morgana Le Fay s.r.o o odpustenie nájmu.
-žiadosť VIVAN s.r.o. o preplatenie nákladov na opravenie brodu v lokalite
Branné v sume 1416,00 € s DPH.
-výsledok verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku C-KN parc.č. 264
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 zapísaný na liste vlastníctva č.1.
Víťazom je Jozef Múdry a Mgr. Art. Martina Múdra rod. Špačková. Vysúťažená
cena je 60 € za 1 m2 t.j. cena celkom 3 748,00 €
-správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drietoma za rok
2021.
-žiadosť Mgr. Kataríny Balajovej o vybudovanie kanalizačnej prípojky
k rodinnému domu so súp. číslom 726 a jej zahrnutie do rozpočtu obce
v roku 2022 – 2023.
-plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Drietoma pre rok 2022 a to
konkrétne na 31. 03. 2022, 23. 06. 2022, 22. 09. 2022, 15. 12. 2022
-správu komisie pre voľbu hlavného kontrolóra žiadosť p. Ladislava Samáka,
Drietoma č. 528 o čiastočné odpustenie dane z nehnuteľnosti na rok 2022.
-žiadosť p. Kataríny Gabrhelovej, Drietoma 737 o prenájom priestorov
bývalej zubnej ambulancie, Drietoma 79
-žiadosť p. Evy Michalcovej, Drietoma 44, o prenájom nebytových priestorov
v budove zdravotného strediska v Drietome.
-žiadosť p. Boženy Vraždovej a p. Ivana Vraždu, Drietoma 685 o vyjadrenie
k rozšíreniu distribučného rozvodu NNK
-žiadosť p. Andreja Hodulíka, Drietoma 551 o zabezpečenie výstavby
dodatočného osvetlenia v miestnej časti Brúsne
-správu hlavného kontrolóra obce Drietoma a stanovisko k Záverečnému
účtu obce Drietoma za rok 2021
-žiadosť p. Libora Jánošíka, Drietoma č. 255 o odkúpenie časti obecného
pozemku par. reg. E parc. č. 4989/1
-žiadosť spoločnosti Proyacht s,r,o, o odpojenie od systému vykurovania
v priestoroch budovy Základnej školy s materskou školou Drietoma
-žiadosť Mgr. Marianny Ručkayovej, DiS, Valová 32, Piešťany o prenájom
priestorov za účelom otvorenia predajne s drogistickým tovarom
-podnet p. Jozefa Spačka na stav komunikácie v miestnej časti ulička

Schválilo

-rozpočet obce Drietoma na rok 2022 vrátane programov
a podprogramov:
Bežné príjmy obce 			
1 656 230,- €
bežné príjmy RO 			
76 100,- €
kapitálové príjmy
		
0,- €
finančné operácie príjmové 		
470 000,- €
príjmy spolu 				
2 202 330,- €
bežné výdavky 			
618 520,- €
bežné výdavky RO			
988 250,- €
kapitálové výdavky			
510 000,- €
finančné operácie výdavkové 85 560,- €
výdavky spolu			
2 202 330,- €.

-plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022.
-zmenu v návrhu VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v čl. 16 ods. 5 a
v nasledovnom znení: o 20 %, ak poplatník je fyzická osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím ZŤP.
-zmenu v návrhu VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v čl. 16 ods.
5 c) v nasledovnom znení: o 20 % fyzickým osobám, ktorí v priebehu
kalendárneho roka dovŕšili 62 a viac rokov bez kumulácie s písmenom a)
-zmenu v návrhu VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v článku 16 doplnením
nového odseku č. 11 v nasledovnom znení: Správca poplatku ustanovuje, že
na základe predložených dokladov zníži poplatok o 20 %, ak poplatník
vlastní na území obce nehnuteľnosť a nemá na území obce trvalý alebo
prechodný pobyt a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval
na území obce. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je
potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste trvalého pobytu za aktuálny alebo
predchádzajúci kalendárny rok.
-Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č. 1/2021 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady so zapracovanými schválenými zmenami.
-dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drietoma č. 2/2013
o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Drietoma na rok 2022:
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Škola, školské
zariadenie
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

Dotácia na jedno dieťa/rok v eur
2 371,00
933,00
347,00

Počet detí
74
88
204

-rozpočtové opatrenie č. 5/2021 úprava rozpočtu na rok 2021.
-prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy s materskou
školou Drietoma 453 o výmere 113,57m2, kde nezisková organizácia
Slnečný lúč, n.o. Trenčín poskytuje sociálne služby pre starších občanov, na
dobu určitú do 31.5.2030 a cenu za nájom nebytových priestorov vo výške
5 €/m2/rok upravené každoročne o výšku inflácie.
-dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 24.2.2017 s Jaroslavom
Stopkom.
-žiadosť VIVAN s.r.o. o preplatenie nákladov na opravu prístupovej cesty
asfaltovou drťou a rozšírenie prejazdu kanála o 3 m v lokalite Branné vo
výške 888 € s DPH. (Na základe hlasovania uznesenie nebolo prijaté)
-použitie rezervného fondu na kúpu nehnuteľností v k.ú. Drietoma,
zapísaných na LV č. 1002 a č. 2054 ako dom súp.č. 438 stojaci na C-KN
parc.č. 3076 a pozemok C-KN parc.č. 3076, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 840 m2 do vlastníctva obce za cenu 65000.- Eur
-nadobudnutie do výlučného vlastníctva obce Drietoma v podiele
o veľkosti 1/1 k celku nehnuteľností v k.ú. Drietoma, obec Drietoma, okres
Trenčín zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trenčín,
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1002 a č. 2054 ako dom súp.č. 438
stojaci na C-KN parc.č. 3076 a pozemok C-KN parc.č. 3076, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 840 m2 od predávajúcich Mária Michalcová rod.
Minárechová, nar. 18.01.1958, bytom Drietoma č. 438, Drietoma a Jozef
Minárech rod. Minárech, nar. 17.02.1984, bytom Drietoma č. 708, Drietoma
v podieloch tak ako sú uvedené na príslušných listoch vlastníctva za kúpnu
cenu 65000.- Eur, ktorá kúpna cena bude zložená do notárskej úschovy
a vyplatená predávajúcim po predložení právoplatného rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho práva k vyššie označeným nehnuteľnostiam
v prospech obce Drietoma tak, že predávajúcej Márii Michalcovej bude
vyplatená suma 44300.- Eur a predávajúcemu Jozefovi Minárechovi bude
vyplatená suma 20700.- Eur a poveruje starostu obce podpisom príslušnej
kúpnej zmluvy
-pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Drietoma vo výške 12 hodín
týždenne na ďalšie funkčné obdobie
V zmysle §18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Drietome č. 6 zo dňa 27.1.2022, Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma
vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Drietoma na deň
31.3.2022
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra
1) Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra spĺňať
-ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
2) Ďalšie podmienky
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- výhodou manažérske zručnosti
- dynamická a silná osobnosť
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- reprezentatívne vystupovanie
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power
Point)
- flexibilnosť
- zmysel pre zodpovednosť, prednosť, dôslednosť a samostatnosť
- bezúhonnosť
Náležitosti písomnej prihlášky:
3) Písomná prihláška musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje
(e-mail, telefón),
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo
vykonáva inú zárobkovú
činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f ) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni,
Sociálnej poisťovni, obci Drietoma a finančnému úradu,
g) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa §13 ods.1 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní obecného
zastupiteľstva v Drietome
Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými
dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. 17.3.2022 do
12:00 hod. v zalepenej obálke v úradných hodinách v podateľni na adresu:
Obec Drietoma
Drietoma č. 29
913 03 Drietoma

www.drietoma.sk

Zalepenú obálku označiť značkou: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
Doplňujúce údaje: pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Drietoma
v súlade s uznesením č. 5/2022 zo dňa 27.01.2022 je 12 hodín týždenne
-komisiu na vyhodnotenie žiadosti voľby hlavného kontrolóra v zložení
JUDr., Ing. Vladimíra Barišová, Ing. Peter Filo a Zdenko Machara.
-na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2.
veta zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvýšenie platu starostu o 40 % od 01.02.2022
- spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Drietoma podľa prílohy č. 1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Drietome.
Pre vykonanie voľby volí Obecné zastupiteľstvo z poslancov
trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje
výsledky volieb.
Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná
komisia odovzdá poslancom.
Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom
lístku sú kandidáti uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s
uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického
titulu.
Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za
ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta.
Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.
Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na
prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov, do druhého kola volieb postupujú
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom
kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet
platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
a) počet prítomných poslancov;
b) počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky;
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov;
d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov;
e) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov;
f ) výsledok voľby, resp. II. kolo voľby;
g) meno zvoleného kandidáta.
Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným
kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu

-žiadosť pána Štefana Sirotného, Drietoma 6, o odpustenie poplatku
za komunálny odpad na rok 2022 za p. Gabrielu Šišovskú a jej dcéry Šarlotu
a Melody Šišovské, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí
(Na základe hlasovania uznesenie nebolo prijaté)
-žiadosť pána Mariána Uherčíka, Drietoma 343 o odpustenie poplatku
za komunálny odpad na rok 2022 za dcéru Danu Ondrášik
(Na základe hlasovania uznesenie nebolo prijaté)
-zriadenie záložného práva v prospech obce Drietoma k spoluvlastníckemu
podielu o veľkosti 2/8 k celku na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Vojtecha
Bednárika, rod. Bednárika, nar. 19.08.1937, rodné číslo: 370819/757,
bytom: Drietoma 368, 913 03 Drietoma, korešpondenčná adresa: Claritas
n.o., Branovská cesta 1721/22, 941 31 Dvory nad Žitavou nachádzajúcich
sa v k. ú. Drietoma, obec Drietoma, okres Trenčín zapísaných v katastri
nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu Trenčín na LV č. 909
ako:
a) C-KN parc. č. 583/1 záhrada o výmere 345 m2
b) C-KN parc.č. 584 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
c)
376 m2
d) rodinný dom súp.č. 368 stojaci na C-KN parc.č. 584
na základe Zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej v zmysle § 151a
a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení na zabezpečenie
splnenia peňažného záväzku Vojtecha Bednárika vo výške 8136,93 Eur
voči obci Drietoma
-s navýšením finančného príspevku na p. Vojtecha Bednárika
neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb Claritas n.o. Dvory
nad Žitavou odo dňa 01.04.2022 na sumu 158,90 eur mesačne.
-zriadenie vecného bremena k časti parcely k.ú Drietoma par. č. 4977/11 o
výmere 25m2 v prospech SkyToll, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3/B,
Bratislava za jednorazovú odplatu 50,-€.

-poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa podľa §69 zákona
č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
p. Samuelovi Stopkovi, Drietoma č. 432 vo výške 298,68 € vecnou formou.
-odpustenie nájomného pre JAST stav s.r.o. so sídlom Drietoma č. 569
za obdobie 25.11. 2021 – 02.01. 2022 v celkovej výške 200,03 eur
z dôvodu vyhlásených pandemických opatrení a následného
obmedzenia prevádzky
-zaradenie pozemku par. č. 804 do Zmien a doplnkov č. 1 Územného
plánu obce Drietoma. (Na základe hlasovania uznesenie nebolo prijaté)
-Záverečný účet obce Drietoma a celoročné
-použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo
výške 169 889,34 eur na tvorbu rezervného fondu
-plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok r. 2022
-použitie rezervného fondu vo výške 107 738,15 eur na „Výstavbu
chodníka vedľa cesty I/9 ,Majer“.
sa oboznámilo so stanoviskami obdržanými v čase prerokovania návrhu
ZaD č.1 ÚPN-O Drietoma
-s návrhom vyhodnotenia pripomienok a stanovísk z prerokovania
návrhu ZaD č.1 ÚPN-O Drietoma podľa §22 Stavebného zákona

A.

schvaľuje
návrh výrokov schvaľujúceho orgánu – obecného
zastupiteľstva, k stanoviskám zaslaným v termíne určenom
na prerokovanie návrhu ZaD č.1 ÚPN-O podľa §22 zákona č.
50/1976 Zb. – Stavebného zákona v aktuálnom znení.
pripomienky, ktoré neboli schvaľujúcim orgánom
akceptované, prípadne vzaté na vedomie, obec, ako orgán
územného plánovania, opätovne prerokuje s tými, ktorí ich
uplatnili (podľa §22 ods.7 Stavebného zákona v aktuálnom
znení). Rokovania sa zúčastnia aj zástupcovia schvaľujúceho
orgánu – obecného zastupiteľstva.
B. dáva pokyn spracovateľovi na dopracovanie návrhu ZaD č.1 ÚPN-O
Drietoma v zmysle akceptovaných stanovísk a pripomienok.
Následne, pred predložením návrhu ZaD č.1 ÚPN-O na schválenie,
obstarávateľ – obec, požiada OU Trenčín, odbor výstavby a bytovej
politiky, oddelenie územného plánovania o preskúmanie podľa
§25 Stavebného zákona
-

-žiadosť spoločnosti Proyacht s,r,o, o odpojenie od systému vykurovania
v priestoroch budovy Základnej školy s materskou školou Drietoma
(Na základe hlasovania uznesenie nebolo prijaté)
-zriadenie vecného bremena na parcele reg. E v k.ú. Drietoma
parc.č. 4977/11 o celkovej výmere 33819 m2 v rozsahu
podľa geometrického plánu úradne overeného pod číslom
G1-1374/2021 spočívajúce v povinnosti Povinného z vecného
bremena strpieť:
a)zriadenie a uloženie kábla NN prípojky vrátane ochranného
pásma, vstup,
prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom
Oprávneným z vecného bremena a /alebo ním poverenými
tretími osobami
b)prevádzkovanie, užívanie, údržbu, kontrolu, opravu,
úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy a/alebo
odstránenie kábla NN prípojky alebo jej časti vrátane vstupu,
prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za
tým účelom Oprávneným z vecného bremena a/alebo ním
poverenými tretími osobami,
c)vykonávanie nevyhnutných úprav pôdy a jej porastu,
najmä odstraňovanie
a okliesňovanie stromov, krov a iných porastov ohrozujúcich a/alebo
obmedzujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť kábla NN prípojky
alebo jej časti vrátane vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
za tým účelom Oprávneným z vecného bremena a/alebo ním
poverenými tretími osobami, v prospech SkyToll, a.s., Lamačská cesta
3/B, 841 04 Bratislava za jednorazovú odplatu 50,-€.

Poverilo
-starostu obce úpravou rozpočtu na rok 2021 podľa skutočných príjmov
a výdavkov k 31.12.2021

Vyhlásilo
-konanie voľby hlavného kontrolóra obce Drietoma na deň 31.03.2022.
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Zrušilo

Postúpilo

-uznesenie č. 83/2021 o prenájme nebytových priestorov v budove
Základnej školy s materskou školou Drietoma 453 o výmere 113,57m2,
kde nezisková organizácia Slnečný lúč, n.o. Trenčín poskytuje sociálne
služby pre starších občanov, na dobu neurčitú a cenu za nájom nebytových
priestorov vo výške 15 €/m2/rok upravené každoročne o výšku inflácie
-uznesenie č. 30/2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma
schválilo zriadenie vecného bremena k časti parcely k.ú Drietoma
par. č. 4977/11 o výmere 25m2 v prospech SkyToll, a.s. so sídlom Lamačská
cesta 3/B, Bratislava za jednorazovú odplatu 50,-€.

-žiadosť p. Boženy Vraždovej a p. Ivana Vraždu, Drietoma č. 685 o zámenu
časti pozemku parc.č. 2933/1 vo vlastníctve Obce Drietoma s časťou
pozemku parc.č. 1294/1 vo vlastníctve p. Boženy Vraždovej a p. Ivana Vraždu
v k.ú. Drietoma komisii pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a
havárie
-žiadosť p. Boženy Vraždovej a p. Ivana Vraždu, Drietoma č. 685 o opravu
časti prístupovej cesty k brodu v časti Branné smerom od cesty I.triedy
komisii, pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.

Určilo

Volí
-volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení
JUDr. Ing. Vladimíra Barišová, Zdenko Machara a Tomáš Palko
-v súlade s § 11 ods. 4 písm. aj), § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990
zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného
kontrolóra obce Drietoma Mgr. Radovana Sásku, Horná Súča 1135, na
obdobie šiestich rokov od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2028

Konštatuje
-že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č.
369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-v súlade § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí,
v znení neskorších predpisov pre voľby dňa 29.10. 2022 v obci Drietoma
jeden volebný obvod
-v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Drietoma: 9
-v súlade s § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce
takto: na plný pracovný úväzok.

Peace Run cez Drietomu

Vo štvrtok 12.5.2022 sa na hranici Drietomy a Starého Hrozenkova pri Lipe bratstva konalo odovzdanie štafety
v rámci podujatia Peace Run (Mierový beh). Je to najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha
cez viac ako 140 krajín sveta. Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými
národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých. Je inšpiráciou k hľadaniu toho, čo nás spája, čo v skutočnosti vyjadruje
slovo „mier „ a ako ho môže každý z nás v bežnom živote napĺňať.
Tento rok sa na Slovensku bežali až dve trasy. Trasa medzinárodnej štafety viedla pozdĺž rieky Dunaj, od jej začiatku
v Nemecku až po deltu v Čiernom mori na moldavsko-ukrajinskej hranici, aby spojila všetky krajiny, ktorými tento
veľtok preteká. Na medzinárodnú trasu nadviazala slovenská lokálna vetva, ktorá od Štúrova cez Tlmače, Nováky,
Trenčín cez Drietomu ďalej pokračovala do Čiech a odtiaľ do Poľska. Pri Lipe bratstva bežcov privítali zástupcovia
obce Drietoma aj Starý Hrozenkov. Vyjadrili podporu podujatiu a vďaku ľuďom, ktorí sa aj takýmto spôsobom
snažia šíriť dobro medzi národmi.
(mh)
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