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ROČNÍK IX.

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

-správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
-správu o činnosti obecnej rady
-žiadosť hudobnej skupiny Huncúti o prenájom nebytových
priestorov v obci Drietoma
-podnet na opravu plotu p. Marty Urbanovej
-žiadosť p. Romana Piknu o odkúpenie pozemku
-urbanistickú štúdiu v lokalite Liešna 18BR

Schválilo

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej
školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
- za členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
v Drietome poslancov Ing. Zuzanu Križanovú PhD. a Petra
Kukučku.
- za členov Rady školy pri Základnej škole s materskou
školou v Drietome Janu Pálešovú a JUDr., Ing. Vladimíru
Barišovú.
- program rokovania obecného zastupiteľstva
- overovateľov zápisnice.
- uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi
Obcou Drietoma a Západoslovenskou distribučnou, a.s., ev.
č. oprávneného: 191253-121462967-VB, na pozemky parcely
registra C parc.č. 3480 a 3325/1, vedené ako zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Drietoma, ktoré budú použité
na inžiniersku stavbu – „TN_Drietoma, Petrech – NNK“
- vypísanie zámeru odpredať časť pozemku parc.č. 3318/5
o výmere 2 m2, druh pozemku – zastavaná plocha
a nádvorie a parc.č. 3318/6 o výmere 2 m2, druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie, vedených na liste vlastníctva
č. 1, odčlenených z parcely č. 3318 na základe geometrického

plánu č. 33/2009 overeného pod č. 336/2009 dňa 08. 04.
2009, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je daný tým, že na uvedených parcelách
je umiestnená transformačná stanica na skvalitnenie
výkonu elektrickej siete. Západoslovenská distribučná,
a.s. zabezpečila geometrický plán č. 33/2009, zhotoviteľ
GEOplán Trenčín s.r.o., za účelom majetkoprávneho
vysporiadania. Aparát obecného úradu zabezpečí
zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku na úradnej
tabuli obce
- vypísanie zámeru prenajať časť nebytových priestorov
na prvom poschodí bloku C budovy Základnej školy
s materskou školou o výmere 116,88 m2. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je daný tým, že predmetné nebytové
priestory sa v súčasnosti nevyužívajú a jediný prístup k nim
je zo zariadenia pre seniorov – Slnečný lúč, n.o. Aparát
obecného úradu zabezpečí zverejnenie zámeru na prenájom
nebytových priestorov na úradnej tabuli obce
- zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok v rámci projektu Fond malých projektů
INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika,
so spolufinancovaním projektu vo výške minimálne 5 %
z celkového rozpočtu projektu.
- vybudovanie dopravných zábran na detskom ihrisku v areáli
kaštieľa
- vypracovanie vyhľadávacej štúdie k projektu Cyklotrasa
údolím Drietomice				
- poskytnutie finančného príspevku vo výške 700,00 € pre
Materskú školu v Drietome za účelom nákupu detských
lehátok, matracov, paplónov, skriniek do šatne, stolov
a stoličiek do jedálne.
Uznesenie nebolo prijaté
-poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1500,00 €
na nákup interaktívnej tabule
Uznesenie nebolo prijaté
- žiadosť p. Ing. Jána Kalafúta o odkúpenie pozemku za cenu
25,- €/m2 Uznesenie nebolo prijaté.

Povinnosti v súvislosti s daňovými priznaniami a poplatkom za odvoz komunálneho odpadu v roku 2020
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI. Povinnosť podať daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie majú občania, u ktorých nastali
v roku 2019 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností – napríklad predaj, kúpa, darovanie nehnuteľnosti (rozhodujúci je dátum
zápisu do katastra – teda stav do 31.12.2019), ale tiež zmena užívania stavby, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie,
zmena adresy a podobne. Daňové priznanie je potrebné podať do 31.1.2020 na obecnom úrade.
DAŇ ZA PSA. Každý majiteľ musí psa prihlásiť na obecnom úrade a platiť zaň daň. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov
chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Obec Drietoma ustanovila oslobodenie od dane za psa pre občanov, ktorí
sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutého (aj ich pes však musí byť evidovaný). Občania, ktorým vznikla takáto
povinnosť a ešte si ju nesplnili, musia psa prihlásiť na obecnom úrade do 31.1.2020. Keďže je táto povinnosť viazaná na vek
psa, priebežne je potrebné plniť túto povinnosť počas celého roka.
ZNÍŽENIE ALEBO ODPUSTENIE POPLATKU ZA ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
Deti narodené v priebehu kalendárneho roka sú od poplatku oslobodené.
Automaticky sa znižuje poplatok – teda netreba oň žiadať – v týchto prípadoch:
- občania starší ako 75 rokov (pokiaľ už nevyužívajú zľavu ZŤP)
- viacdetné rodiny - zníženie na tretie a štvrté dieťa, odpustenie poplatku na piate a každé ďalšie dieťa
- občania v osadách, ktorí musia donášať komunálny odpad k zbernému miestu.
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má nárok na zníženie po predložení preukazu ZŤP, pričom sa táto skutočnosť
dokladuje len prvýkrát, ďalšie roky je zníženie automatické.
Zníženie alebo odpustenie poplatku, ktoré je potrebné každý rok dokladovať, sa týka občanov, ktorí sa viac ako 90 dní
počas roka nezdržiavajú na území obce. Žiadosť musia na obecnom úrade podať do 31.1.2020. K žiadosti je potrebné
priložiť niektorý z nasledovných dokladov:
- potvrdenie orgánu cudzieho štátu, že sa poplatník zdržiava v danej dobe na jeho území
(ak potvrdenie nie je v českom jazyku, treba aj preklad do slovenského jazyka)
- potvrdenie z príslušného OcÚ resp. MÚ v mieste pobytu o zaplatení poplatku
- potvrdenie o návšteve školy a zaplatení poplatku v mieste štúdia
- potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru
- potvrdenie o ubytovaní a zaplatení poplatku v mieste ubytovania
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
júl 2019 - november 2019
NARODILI SA:

PRISŤAHOVALI SA DO OBCE:

Lucia Birasová
Karolína Mikolášková
Alexander Plaštiak
Maximilián Paštiak
Filip Kukučka

Z rannej rosy, spektra farieb, z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne, po čom človek túži.
Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na Teba iba dobrí sudby žitia letia.
Nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia roky,
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.

SVOJE „ÁNO“ SI POVEDALI:

Hana Minárechová, Marián Minárech, Renáta Minárechová,
Henrieta Minárechová, Miriama Minárechová, Lucia Kútna,
Laura Vavrušová, Vanda Katarína Malýchová, Dára Anna
Kútna, Jozef Košík, Štefan Semančík, Jana Karolová, Andrej
Hodulík, Simona Hodulíková, Janka Filová, Pavol Filo, Peter
Jokel

ODHLÁSILI SA Z OBCE:

Mgr. Veronika Holásková, Šimon Gálik, Marián Michalec,
Ľubica Stopková, Blanka Blažejová, Tomáš Šedivý, Lukáš
Koníček, Petra Sekerková, Mia Záziková, Ing. Michal Ondruška,
Leonard Lowinski, Marek Kasala

Mária Kukučková a Miloš Dorička
Lenka Bernátová a Peter Matejíček

Krásne životné jubileá oslávili v druhom
polroku 2019:

Prajeme Vám, aby ste
boli nielen manželmi,
ale aj najlepšími priateľmi,
deliacimi sa o chvíle pohody,
ochotní počúvať toho druhého
a pripravení kedykoľvek pomôcť.

70 rokov:

Marián Uherčík, Mgr. Marta Horňáková, Jozef Šprtel, Dušan
Letaši, Helena Bečárová, Ján Kútny, Pavol Stopka, Zdeňka
Blažejová, Vladimír Hrnčár
75 rokov:
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU
SPOMÍNAME....
Vladimír
Straka, Pavol Stopka, Mária Tuhelová, Emília

OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU SPOMÍNAME...
Vojtech Múdry vo veku
Martinko Vlasák vo veku
Jozef Baňár vo veku
Štefan Kluka vo veku
Otto Kokeš vo veku
Mária Slušná vo veku
Emília Kočická vo veku

72 rokov
5 rokov
89 rokov
89 rokov
61 rokov
93 rokov
77 rokov

Marčeková, Jozef, Bečár, Jozef Kukla, Anna Cholvádová, Eva
Melišová, Dušan Pelech

Stanislav Mikláš vo veku 69 rokov,
Ivan Kútny vo veku 71 rokov,

80Kvasnica
rokov: vo veku 80 rokov ,
Štefan

Ľudmila Ištoková, Ján Jankuj, Anna Okálová, Pavlína

Štefan
Spaček vo
79 Belobrad,
rokov,
Stopková,
Ing.veku
Eugen
Mária Oravcová, Emília

Michalcová, Ján Kvasnica, Mária Blažejová

Anna Melicherová vo veku 69 rokov,

85 rokov:
Božena Kluková, Pavla Masaryková, Jozef Kramárik, Zuzana
Bečárová
Ľubica
Blažeková vo veku 65 rokov,
Anna Žilová vo veku 82 rokov,

Miroslav Revay vo veku 60 rokov,

90 rokov:

Veronika
Baďurová
vo veku 21 rokov,
Antónia
Morongová

Aj slnko zapadá ústupom do noci,
Mária Borotová vo veku 71 rokov
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
95 Pavlíková
rokov a viac
rokov:
Pavlína
vo veku
98 rokov
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
Mária Vetráková, Katarína Breznická (96), Eva Šubertová (97)
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
Aj slnko zapadá ústupomMilí
do noci,
naši jubilanti, gratulujeme Vám a želáme
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Vám
ešte veľa lásky, zdravia, šťastia a chuti
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
do
života
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.v kruhu tých, ktorých ľúbite a ktorí
že sa raz stretneme je naša útecha…
Do.tmy si zapáli kahanec nádeje,
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do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám
duše raz naveky nespoja.
www.drietoma.sk
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha….

ľúbia Vás.

Jubilantka Antónia
Začiatkom septembra sme so starostom obce Jaroslavom Megom zavítali do
domčeka na hranici, kde koncom augusta pani Antónia Morongová oslávila 90
rokov života. Privítala nás usmiata jubilantka, ktorá sršala dobrou náladou počas
celej našej návštevy. Pani Antónia má dlhovekosť v rode. Stále je telefonicky
v kontakte so svojimi staršími sestrami, z ktorých jedna oslávila 93 a druhá 102
rokov - niet divu, že sa pri nich necíti taká stará... V spomienkach sa oslávenkyňa
preniesla do čias svojej mladosti, rozprávala nám o svojej životnej púti, na ktorej
verne nasledovala svojho manžela Tadeáša a s ktorým vychovala 9 detí. S láskou
v očiach nám rozprávala o príkladnej starostlivosti a opatere, ktorou ju zahŕňa
najmladšia dcéra Monika. Pani Antónia si myseľ precvičuje lúštením krížoviek,
rada počúva a pozerá Šláger a Moniku je pripravená poraziť v kartách kedykoľvek.
Sledovaním televíznych novín a iných publicistických relácií si stále udržiava
prehľad o tom, čo sa deje doma i vo svete. A priebežne o tom svoju dcéru informuje
– ako poznamenala Monika, načo by pozerala televízor, keď má mamu...
Aj touto cestou želáme pani Antónii zdravie, lásku, šťastie a aby nestratila ten
životný elán, ktorý sme z nej cítili počas našej návštevy.
(mh)

Oslávili sme najväčší
poľovnícky sviatok
Dňa 7.9.2019 sa konal v kaštieli Betliar„Deň svätého Huberta“,
patróna poľovníctva. Pri tejto príležitosti Ústredný výbor
Slovenského poľovníckeho zväzu ocenil viaceré osobnosti.
Rada by som sa s vami podelila o radosť, že najvyššie
poľovnícke ocenenie – Medailu svätého Huberta – tento
rok získal môj dedko, rodák obce Drietoma, JUDr. Jozef
Kluka. Vášeň k poľovníctvu zdedil po svojom otcovi Jánovi
Klukovi a vzťah k prírode celoživotne odovzdáva aj nám,
svojim vnučkám. Dlhé roky pracoval ako poľovný hospodár
Poľovníckeho združenia Žľab Drietoma. Nemožno zabudnúť,
že zásluhu na tomto ocenení majú aj jeho dlhoroční
spolupracovníci a kamaráti z PZ Žľab.
Tento rok sme v kruhu rodiny oslávili jeho jubileum 70.
narodenín. A týmto by sme mu chceli ešte raz zablahoželať
a poďakovať za všetko, čo nás naučil a ešte naučí. Poľovníctvu
zdar!
-Martina Augustiničová-

Stretávka po 60-tich
rokoch
Akosi sa v poslednom čase v Drietome roztrhlo vrece so
stretávkami zo základnej školy. Je to krásne, že ľudia si stále
viac a viac hľadajú príležitosť na stretnutie, spomínanie
a následne aj získavanie nových zážitkov. Jedna taká stretávka
sa konala v piatok 13.9.2019. Pred motorestom sa o 15.
hodine stretlo 15 spolužiakov, čo je asi polovica zo všetkých,
ktorí v roku 1959 ako absolventi opúšťali základnú školu.
V poslednej dobe je novým zvykom starších stretajúcich sa
generácií, že ako prvý bod programu absolvujú dohodnutú
prehliadku kaštieľa, kde všetci v minulosti chodili do
školy a kde si v muzeálnej časti prezrú výstavu starých
drietomských fotografií. Aj táto partia tak urobila, mnohé
fotky vyvolávali otázniky, niektoré úsmevy či spomienky.
Veselé i smutné zážitky z mladosti sa spolužiakom vynárali
aj počas prechádzky po obci. Napokon v pokojnom prostredí
motorestu sa rozhovorili o živote, veď títo spolužiaci mali
stretávku naposledy pred 30 rokmi a zhodnotiť také dlhé
obdobie života v skratke sa ani nedá. Záverečná nastala akosi
prirýchlo. Niet divu, že zostalo mnohé nedopovedané a že sa
táto partia dohodla na každoročnom stretávaní.
-rozprávanie p. Dušana Pelecha zapísala mh-
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Žijú medzi nami
Tak ako v živote každého človeka sa rok čo rok udeje veľa
dôležitých životných udalostí, tak i v našej spoločnosti sa
každoročne uskutočnia významné spoločenské, politické
a kultúrne udalosti, ktoré sa zachovávajú pre budúce generácie.
Prameňom takýchto udalostí a podujatí sú obecné kroniky,
ktoré podľa zákona musí viesť každá obec. Uchovávajú nielen
historické, kultúrne a spoločenské dedičstvo obcí a miest, ale
sú napríklad i zdrojom informácií a vedomostí pre ľudí, ktorí
hľadajú korene svojich predkov. Sú teda vzácnym dokladom
doby, v ktorej vznikli a zároveň i bohatým informačným zdrojom.
V našej obci zodpovednú funkciu kronikárky už dlhé roky
vykonáva pani Mgr. Erika Blažejová, bývalá pani učiteľka.
V jedno nedeľné slnečné popoludnie sme sa s ňou porozprávali
o jej práci, a tak vznikol zaujímavý rozhovor, ktorý vám chceme
prostredníctvom obecných novín sprostredkovať.

Z ktorého roku pochádza najstarší zápis v našej kronike?
Najstarší zápis v kronike je od pani učiteľky Márie Sládkovičovej. Opisovala v ňom zážitky z 2. svetovej vojny. Ľudia v našej
obci túto neľahkú dobu prežívali veľmi ťažko. Viacerí občania žili vtedy i na roztrúsených kopaniciach. Zimy bývali vtedy dlhé
a mrazy kruté. Zaujímavá je i skutočnosť, že pani Sládkovičová bola novorodeniatkam krstnou mamou. Jej odborná pomoc,
p. Františka Blažejová, študovala v Bratislave a pomáhala i počas vojny. Keď ustupovali vojská cez našu obec, neúnavne
pomáhala ošetrovať ranených vojakov i civilov z oboch strán. Ako pôrodná asistentka pomohla deťom na svet 1 900-krát.

Ako ste sa dostali k práci obecnej kronikárky?
V roku 1988 ma vtedajší predseda Miestneho národného výboru Ján Bobocký požiadal o vedenie kroniky, čo som neodmietla.
Táto práca mi tak prirástla k srdcu, že ju vykonávam dodnes. Mojou hlavnou činnosťou vo funkcii kronikárky je pravdivo
opísať politické, kultúrne a iné záujmové činnosti, ktoré sú nevyhnutne späté s našou obcou.

Odkiaľ získavate podklady na zápisy do kroniky?
Ja čerpám informácie z osobných stretnutí s predstaviteľmi obce, poslancami, s vedúcimi súborov, so športovcami a ďalšími
občanmi, ktorí sa venujú záujmovej činnosti. Tieto stretnutia sú veľmi zaujímavé a obohacujúce. Pomáhajú mi i novinové
články a články v časopisoch o obci Drietoma. Naša kronika okrem písomných zápisov obsahuje i fotografický materiál,
rôzne výstrižky z novín a iné dokumenty.

Ktorý zápis v kronike je pre Vás najsmutnejší a ktorý najveselší?
Najsmutnejšie sú tragické udalosti našich občanov, ktorí mohli pre našu obec vykonať ešte veľa prospešného. A ktoré
sú najveselšie? Sú to opisy z katolíckej a evanjelickej činnosti. Veď viera privádza človeka k Bohu, láska ho privádza k ľuďom.
Sú to napríklad zážitky detí z letného biblického tábora, ktoré opísala Kristínka Múdra. Počas niekoľkých dní prežili toho
skutočne veľa. Stanovali pred kostolom, spoločne sa hrali, spievali, športovali, grilovali a modlili sa.
Naši občania zase navštívili Betlehem, Jeruzalem, Kafarnaum a mnohé ďalšie miesta vo Svätej Zemi spoločne s katolíckym
kňazom. Svojou účasťou si sprítomnili miesta, v ktorých žil a pôsobil Pán Ježiš.
„Kvet múzy pre Jarka“ bol zápis napísaný pri príležitosti ocenenia kapelníka dychovej hudby Drietomanka, Jaroslava
Múdreho. Toto ocenenie mu bolo udelené za dlhoročné pôsobenie, rozvoj a propagáciu dychovej hudby a pri príležitosti
150. výročia založenia Drietomanky.
Zaujímavý je i zápis „ Z kalendára DFS Nezábudky“, ktorý opisuje činnosť a zloženie súboru, nácvik programov a ich účasť
na rôznych festivaloch.
A takto by som mohla pokračovať v spomínaní ďalej a ďalej.

Súčasťou dnešnej doby je digitalizácia. Má naša obecná kronika iba písomnú formu alebo sa spracúva
i elektronicky?
Obecná kronika má hlavne písomnú podobu, ale spracúva sa i elektronicky.

Celý život ste boli obklopená mladými ľuďmi. I dnes, kedy by ste mohli len a len oddychovať na zaslúženom
dôchodku, ste stále aktívnou občiankou. Aký je teda život kronikárky?
Určite len a len dobrý. Stretnutia s ľuďmi v obci mi po duchovnej stránke dávajú veľa. Rada sa s nimi stretávam a rozprávam
o živote v obci. Popritom sa venuje svojej rodine, záhradke a po dlhých zimných večeroch otváram kroniku a zapisujem
udalosti v obci pre budúce generácie.
-rozhovor zapísala Mgr.Daniela Špačková-
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