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Ktovie, koľko ráz sa stretli Starý s Novým, mladým rokom,
ten Nový pekný, usmiaty, Starý už nevládze s krokom.
Na prelome ich stretnutí svet sa teší, všetko jasá,
nočná obloha nám žiari, trblieta sa svetiel krása.
Odkladáme nepotrebné, už prežité kalendáre,
po celý rok nám slúžili a naraz sú pre nás pristaré...
Zaželajme si úprimne: šťastie, lásku, zdravia veľa!
Nech nás nestihne pohroma, ako skúsenejší vravia.
Mier, pokoj nech vládne všade, nech náš svet ožiari spása,
nech sa všetci ľudia ľúbia, každé srdce v šťastí jasá!
Čaro Vianočných sviatkov nech naplní Vaše srdcia pokojom
a láskou, nech prichádzajúci Nový rok Vás obdarí zdravím,
šťastím, spokojnosťou a radosťou z každého dňa želá
starosta obce Jaroslav Mego,
kolektív obecného úradu a redakčná rada.

Čo nové, pán starosta
Vážení spoluobčania! Po dlhšom čase sa vám opäť prihováram prostredníctvom Drietomských zvestí,
v ktorých by som vám chcel priblížiť dianie a práce v obci tak, ako sme ich za posledný polrok vykonávali
a ako prebiehali.
Snáď najväčšiou stavbou v posledných dňoch bola výstavba
a uloženie optickej siete, ktorá je dokončená a mnohí z vás
sú už na túto optickú sieť pripojení. Toto pripojenie by malo
výrazne zrýchliť internet a tým aj vylepšiť podmienky či už na
vyučovanie pre deti, prácu z domu pre dospelých alebo na
zábavu pre celé rodiny. Uloženie optickej siete samozrejme
nebolo bez problémov. Takmer celá dedina bola rozkopaná
a veľa miest sa nepodarilo dať do pôvodného stavu. Práce
vykonávali robotníci z východu, ktorí mali často problém
porozumieť slovenčine a bolo veľmi ťažké chcieť od
nich odbornú prácu pri kladení zámkovej dlažby alebo
asfaltovaní, keď sa špecializujú čisto na kopanie. Je to prijatie
určitého kompromisu, ak sme optickú sieť chceli mať, museli
sme počítať aj s tým, že po tejto stavbe zostanú určité „stopy“
a že tieto stopy sa budú dať odstrániť len kompletnou
rekonštrukciou celých ulíc, ktoré sa v budúcnosti, verím,
budú priebežne vykonávať.
Ďalšou významnou prácou v našej obci je spracovanie zmien
a doplnkov v územnom pláne. Momentálne sú Zmeny
a doplnky č. 1 Územného plánu obce Drietoma hotové
a ich riešenie je postúpené na Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ktorý by mal posúdiť jeho
vplyv na životné prostredie. Ak nebude mať výrazný zásah do
životného prostredia, územný plán sa bude môcť posunúť
na verejné prerokovanie. Vzhľadom na pandemickú situáciu
verejné prerokovanie územného plánu nebudeme môcť
spraviť naraz hromadne s občanmi, budeme ho musieť riešiť
formou verejnej vyhlášky. Občania si ho budú môcť pozrieť
na úradnej tabuli alebo na webovej stránke obce a dávať
k nemu pripomienky a návrhy na doplnenie. Predpokladám,
že územný plán bude pripravený na schválenie do budúceho
leta v roku 2022.
Prebehlo verejné obstarávanie na chodník v Majeri.
Chodník je vysúťažený, je podpísaná zmluva s dodávateľom
stavebných prác. Stavebné práce by mali začať koncom
marca alebo začiatkom apríla 2022 a mali by trvať približne
2 mesiace. Verím, že do leta budúceho roka bude chodník
v Majeri aj s novým verejným osvetlením hotový.
Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa
výstavby chodníka od Poľnohospodárskeho družstva
podielnikov po motorest Eden. Tento chodník by sme tiež
chceli začať realizovať v mesiaci apríl 2022, jeho výstavba
by mala trvať 3 mesiace. Počítam s tým, že aj tento chodník
bude do leta hotový a výrazne uľahčí pohyb popri ceste I/9
z dolného konca obce na horný koniec.
V súčasnosti sa spracováva projekt na zníženie energetickej
náročnosti budovy Základnej školy s materskou školou
v Drietome. S projektom sa chceme zapojiť do vyhlásenej
výzvy Ministerstva životného prostredia. Predpokladaná
cena rekonštrukcie školy je zhruba 800.000,- eur, v rámci
rekonštrukcie chceme zatepliť ostávajúce dva bloky, vymeniť
okná na bloku C, doriešiť reguláciu vykurovania osadením
regulačných ventilov na všetkých radiátoroch, vymeniť
osvetlenie v celej budove, namontovať rekuperáciu vzduchu
a fotovoltaniku na kuchyňu a telocvičňu. Výsledkom celého
projektu by mala byť minimálne 30% úspora energií v celej
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základnej škole. Všetky administratívne úkony by sa nám
malo podariť urobiť do konca januára 2022 a s projektom
sa do výzvy zapojiť. No a potom sa už budeme len modliť,
aby bol náš projekt úspešný, aby sme prešli hustým sitom
výberu a mohli školu zrekonštruovať tak, aby bola dôstojným
a moderným stánkom pre vyučovanie našich detí.
Zapojili sme sa do výzvy na budovanie detských ihrísk.
Detské ihrisko je navrhnuté v areáli základnej školy, aby
ho mohli využívať deti z materskej školy, aby sa rozšírili
podmienky pre hravú výchovu a vzdelávanie našich
najmenších obyvateľov.
Stále čakáme na schválenie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Poľnohospodárskej platobnej agentúry, ktorá
zatiaľ neprerokovala našu žiadosť na rekonštrukciu strechy
na ľudovom dome v centre obce a na vybudovanie
pumptrackovej cyklistickej dráhy pre deti v areáli
základnej školy. Verím, že do marca 2022 nám bude
príspevok schválený a koncom marca budeme môcť začať
kompletnú rekonštrukciu ľudového domu, ktorý všetci
poznáme pod názvom Modrý domček, aby sme do konca
roka mohli v tomto dome zriadiť obecné múzeum, ktoré
bude reprezentovať našu obec a nebude pôsobiť ako
schátralá, zabudnutá budova, o ktorú sa nikto nestará.
Budúci rok nás čakajú rekonštrukcie kotolní. Máme
v pláne investovať do kotolne Základnej školy s materskou
školou, kde by sa mala ukončiť rekonštrukcia a umiestniť
automatická regulácia, bez ktorej pri vykurovaní plynom
úspora nie je možná. Taktiež by sa mala vykonať rekonštrukcia
kotolne v zdravotnom stredisku, ktorá je v havarijnom stave.
Kotle, ktoré sú tam, sú 30-ročné a ich životnosť končí, kúria
prakticky už len zotrvačnosťou. Rovnako bude potrebné
vymeniť kotle v prístavbe kultúrneho domu, ktoré tiež majú
svoj vek. Verím, že sa nám podarí získať na tieto rekonštrukcie
finančné prostriedky mimo rozpočet obce.
V súčasnosti je dokončený projekt rekonštrukcie druhej
časti ulice Biskupskej, to znamená od štátnej cesty I/9 po
Pažiť. Rekonštrukcia by mala byť komplexná, s vybudovaním
chodníka a nového moderného verejného osvetlenia.
Súčasťou tejto stavby by mala byť aj rekonštrukcia značne
poškodenej cesty na Pažiti. Začiatkom roka by som chcel
začať riešiť inžiniering, do leta by sme mali stihnúť vydať
stavebné povolenie a v prípade dostatku finančných
prostriedkov sa bude môcť začať cesta opravovať.
Kompletne sa dokončila rekonštrukcia a modernizácia ulíc
Kraľovany, Rádek, Žabacia ulica a časť ulice Biskupskej,
kde sa osadil mobiliár. Určite ste si všetci všimli náučný
chodník s informačnými tabulami. Cieľom bolo priblížiť
občanom a návštevníkom históriu našej obce a daných ulíc,
ktorá je bohatá a naozaj sa máme v Drietome čím pochváliť.
Technickí pracovníci obce Drietoma dostali do užívania nové
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úžitkové vozidlo Mitsubishi Fuso, ktoré by malo skvalitniť,
zrýchliť a uľahčiť starostlivosť o verejné priestranstvá obce. Je
to trojstranný sklápač, s trojmiestnou kabínou, s nosnosťou
do 1,5 tony, s ťažným zariadením.
Jesenný čas znamená viac údržbových prác. Najviac času
je potrebné venovať hrabaniu lístia. V rámci jesenných
prác sa vykonali výruby stromov na futbalovom ihrisku
a v miestnom parku. Tieto stromy boli nemými svedkami
dávnej minulosti a zrejme si pamätali aj zemepána Štefana
Borčického. Stromy boli v štádiu, kedy sa stávali nebezpečnými.
Vykonal sa arboristický prieskum a určilo sa, ktoré stromy sú
po dobe životnosti a je potrebné ich vyrúbať, aby nedošlo
k náhodnému nešťastiu alebo zraneniu ľudí, ktorí tieto
miesta navštevujú. Stromom, ktoré boli označené ako zdravé,
sa zredukovala koruna a problémové konáre sa vyviazali,
aby boli odľahčené a v prípade veľkých výchric nedošlo
k poškodeniu, prípadne aby pri páde nespôsobili žiadnu
škodu. Taktiež sme pristúpili k výrubu lipy na katolíckom
cintoríne, ktorá nám z nepochopiteľných dôvodov naraz
celá vyschla. Pri zrezaní sme hľadali príčinu tohto javu, avšak
ani arborista sa nevedel vyjadriť k príčine vyschnutia. Lipa
mala priemer kmeňa zhruba 1 meter a zrejme veľa pamätala.
Osobne mi je za týmto stromom smutno, verím, že miesto
neho sa nám podarí nájsť vhodné miesto, kde vykonáme
náhradnú výsadbu a zanecháme po sebe náhradnú zeleň.
Najbolestnejšou témou posledných dní a zároveň najviac úsilia
na obecnom úrade sa venovalo riešeniu detského lekára
v zdravotnom stredisku. Pani doktorka Viera Stloukalová má
už dôchodkový vek a rozhodla sa ukončiť svoje pôsobenie
v obci. Snažili sme sa nájsť náhradného lekára, avšak stav je
taký, že Trenčiansky kraj nemá detských lekárov. V samotnom
Trenčíne je hneď niekoľko ambulancií, kde pôsobia detskí
lekári v dôchodkovom veku a po ich odchode ich nebude mať
kto nahradiť. Rokovali sme s MUDr. Matúšom Kráľom, ktorý
pôsobí v Melčiciach-Lieskovom. Mali sme predstavu, že by
prebral náš obvod a aspoň 2x v týždni ordinoval v Drietome
a zabezpečil zdravotnú strarotlivosť o detských pacientov
priamo v obci. Žiaľ, rokovania pre obec Drietoma nedopadli
dobre, MUDr. Matúš Kráľ nechce pôsobiť na dvoch miestach.
Prisľúbil nám, že obvod preberie, čo znamená, že Trenčiansky
samosprávny kraj pridelí všetky zdravotné karty do obvodu
Melčice-Lieskové, pokiaľ pacienti nebudú mať iného lekára.
Táto situácia pre mňa nie je vyhovujúca, stále mám snahu
miesto detského lekára v Drietome obsadiť, aby rodičia
s deťmi nemuseli dochádzať do iných obcí alebo do Trenčína.
Avšak stav na Slovensku je katastrofálny a je smutné, že pri
toľkých vysokých školách, ktoré máme na Slovensku, my
nemáme detských lekárov.
Ukončenie činnosti v zdravotnom stredisku ohlásila aj
zubná lekárka MUDr. Jaroslava Hrenáková. Na obsadenie
zubnej ambulancie sme zverejnili inzerát, uvidíme, či sa nám
nejaký zubný lekár prihlási a či bude niekto mať záujem túto
starosltivosť v našej obci vykonávať. Zubná ambulancia pre
nás nie je taká bolestivá, v prípade nutnosti máme v obci
súkromného zubného lekára a verím, že MUDr. Boglárka
Ščepková pacientom bude vedieť pomôcť. Nestrácam nádej,
že aj tento problém so zubným lekárom sa nám podarí
vyriešiť.
V októbri sa ukončili práce, ktoré si vyžiadala vyhlásená
mimoriadna situácia a ktorú som bol nútený 3.3.2021
vyhlásiť z dôvodu zosuvu skalného bloku na cestu I.triedy I/9
v lokalite Branné. Záchranné práce boli vykonané a ukončené,
ale mimoriadna situácia v tomto mieste stále trvá, pretože
nebol dokončený výrub stromov mimo zosuvu.

Práce boli vyfakturované na obec, obec faktúry s celou
dokumentáciou postúpila na Okresný úrad Trenčín, ktorý
tieto práce verifikoval a podklady postúpil na Ministerstvo
vnútra, ktoré by malo požiadať vládu SR o preplatenie prác.
Ja verím, že vláda v dokumentácii problémy nenájde a v plnej
miere práce preplatia tak, ako je ich povinnosťou.
Pokračujeme v procese stavebného povolenia chodníka
medzi obcami Drietoma a Kostolná-Záriečie. Tento proces
stojí na vyjadrení Slovenského pozemkového fondu, ktorý
je majiteľom pozemku pod touto stavbou. Požiadali sme
o bezplatný prevod tohto pozemku do vlastníctva obce, aby
sme stavebné povolenie mohli vydať a ak by sa v budúcnosti
podarilo získať finančné prostriedky z výzvy alebo z grantu,
chodník aj vybudovať.
V súčasnosti vyšla nová výzva na zberné dvory. Zberný
dvor máme projekčne nachystaný, s platným stavebným
povolením. S agentúrou, ktorá nám bude žiadosť spracovávať,
sme sa dohodli, že projekt určitým spôsobom zmeníme, aby
sme znížili finančné náklady a aby sme tak mali väčšiu šancu
byť úspešní. Verím, že získame naň finančné prostriedky
a že sa nám zberný dvor konenčne podarí vybudovať, že
budeme môcť na ňom zbierať nielen stavebný odpad, ale aj
veľkoobjemový odpad riadne vytriedený, aby sme mali čo
najmenej komunálneho odpadu, od ktorého sa potom odvíja
celkový poplatok za skládkovanie na skládke.
Už dávnejšie som sľúbil obyvateľom horného konca, že sa
vybudú vstupy do dvorov z cesty I. triedy. Momentálne
tam má jeden nasypaný kameň, druhý oceľové rúly, tretí
drevené foršne a podobne. Je to vstupná brána do obce
a na Slovensko a tento stav nie je dobrý. Ja verím, že v roku
2022 sa nám vstupy podarí vybudovať, že nájdeme finančné
prostriedky v rozpočte na realizáciu jedného vstupu do
každého dvora.
Mesiac október je už tradične Mesiacom úcty k starším.
Obec Drietoma pozývala seniorov nad 70 rokov na spoločné
stretnutie do kultúrneho domu, avšak kvôli známym
okolnostiam v súvislosti s COVID-19 sme toto stretnutie
nemohli zorganizovať. Preto sme sa rozhodli, že všetkých
seniorov nad 70 rokov navštívime a aspoň malým darčekom
im pripomenieme, že obec na nich nezabudla, že aj v týchto
časoch na staších ľudí myslíme a aj takto sme im chceli vyjadriť
vďaku za ich aktívnu činnosť počas rokov, ktoré v obci prežili.
Navštívili sme všetkých jubilantov, ktorí do októbra oslávili
70, 75, 80, 85 a 90 rokov. Jubilantov som chcel navštíviť
osobne, pretože je významné osláviť takéto krásne životné
jubileum a chcel som im osobne popriať a zagratulovať, ale
tiež sa s nimi porozprávať, pospomínať na časy ich mladosti
a aktívneho života. Verím, že sa mi podarí tieto návštevy
v novembri a v decembri dokončiť.
Na záver Vám chcem všetkým zaželať pokojné prežitie
Vianočných sviatkov a v Novom roku radosť v srdci, pokoj
v duši a úsmev na tvári.
-Jaroslav Mego
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Vážený pán starosta!
Pri čítaní tohto listu zober do úvahy niekoľko faktorov, ktoré ma viedli k jeho napísaniu. Na začiatku prijmi srdečný pozdrav
a prianie veľa tvorivých síl v Tvojej zodpovednej práci.
Už nejakú dobu sa pohrávam s myšlienkou, že takýto list napíšem. Tento list mý byť poďakovaním za prácu a starostlivosť
o Drietomu. Tvoju nezištnú starostlivosť je vidieť v každej časti obce. Každý doterajší starosta zanechal určitú stopu svojho
pôsobenia. Stopa, ktorú zanechávaš Ty, sa nedá odvážiť ani odmerať. Neviem, koľko občanov Ti za Tvoju obetavú prácu už aj
písomne poďakovalo.
Pri svojej starostlivosti o obec a jej občanov stretávaš sa s mnohými problémami, ktoré treba promtne riešiť. Ako každý
starosta máš svojich neprajníkov a žiarlivcov. Ale máš mnoho ľudí – obdivovateľov a ľudí, ktorí Ti prajú. Medzi nich patria
i naši seniori. Sú to ľudia životom skúsení, vetrami ošľahaní, ktorí vedia oceniť obetavosť.
V Drietome necíctiť apatiu, Drietoma žije. Drietoma dýcha i v čase pandémie. V Drietome sa dobre žije. Prechádzky ulicami sú
zaujímavé a poučné. Rozvoj obce už oceňujú i občania iných, susedných dedín. Nie všetko sa podarí zrealizovať. Tých polien
hádzaných pod nohy je mnoho.
Vážený pán starosta, máš mnoho nápadov, ktoré čakajú na realizáciu. Pri ich uskutočňovaní máš dosť tvorivých síl i schopností.
Držíme Ti palce, nedaj sa odradiť. Súdni ľudia sú za Tebou. Si ľudomil a bojovník s úsmevom na tvári.
Ďakujeme a prajeme mnoho tvorivých nápadov, dobrého zdravia, obetavosti pri Tvojej svedomitej práci i v súkromí. Toto
poďakovanie patrí i celému kolektívu obecného úradu. Všetko najlepšie v roku 2022!
-Mgr. Dušan Medvecký, predseda 29. ZO JDS v Drietome-

Nezabudnime
Mier. Hodnota, ktorú berieme ako samozrejmosť a podľa mňa ju nevieme poriadne
oceniť, pretože sme nikdy na vlastnej koži nepoznali opak. Ten opak – vojnu - však
poznali naši predkovia a k ich odkazu, aby sme si mier vážili, by sme mali pristupovať
v absolútnej vážnosti. Počas vojnového obdobia museli strpieť množstvo obmedzení,
vysporiadať sa s nedostatkom takmer všetkého, riskovať vlastné životy, aby sa ich
potomkovia mohli mať lepšie... Hovorí sa, že múdry človek sa poučí z chýb iných. Aj preto
je snáď múdre, aby sme si udalosti vojnového obdobia pripomínali a vyzdvihovali skutky
všetkých, ktorí pre mier riskovali alebo obetovali svoj život. Obec Drietoma organizuje
takúto spomienku 1x ročne. Obvykle sa spomienkové stretnutie koná pri zdravotnom
stredisku v apríli pri príležitosti oslobodenia obce Drietoma a ukončenia druhej svetovej
vojny. Pre pandémiu sa tento rok konalo stretnutie v inom dôležitom termíne - a to v
stredu 25. augusta 2021 - pri príležitosti 77. výročia začiatku Slovenského národného
povstania. Stretnutie bolo obohatené o memoriálny akt v súvislosti s povýšením nášho
rodáka kapitána Jozefa Jablonku do hodnosti plukovníka in memoriam. K slávnostnému
rázu podujatia prispeli hudobným sprievodom členovia dychovej hudby Drietomanka
pod vedením kapelníka Jaroslava Múdreho.
V úvode stretnutia starosta obce Jaroslav Mego vyzdvihol všetkých, ktorí boli priami
účastníci vojnových bojov a SNP, zvlášť tých, ktorí obetovali svoj život, nezabudol na
tých, ktorí bojovali v zahraničnom odboji a ocenil činnosť občanov, ktorí pomáhali
partizánom.
Samotný memoriálny akt bol v réžii plukovníka v. v. Jozefa Krajčíra, ktorý ako expredseda
Klubu vojenských výsadkárov Trenčín sa spolu s ďalšími členmi pričinil o povýšenie
Jozefa Jablonku.
Najskôr aktivista Klubu vojenských výsadkárov Trenčín Roman Herman pripomenul život
Jozefa Jablonku ako jedného z najúspešnejších účastníkov spravodajských výsadkov.
Rozkaz Ministra obrany SR o povýšení Jozefa Jablonku prečítal Richard Zimányi, vedúci
Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov; dekrét
o povýšení rodine odovzdal pán Martin Jakál, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov
MO SR.
Povýšenie Jozefa Jablonku bude pripomínať pamätná tabuľa na zdravotnom stredisku.
Tabuľu odhalil jeho vnuk a menovec Jozef Jablonka. V krátkom príhovore sa v mene
celej rodiny poďakoval za vysoké ocenenie ich príbuzného všetkým, ktorí sa o povýšenie
a memoriálny akt pričinili.
Spolupráca pri odhaľovaní osobnosti Jozefa Jablonku a jeho zviditeľnenie priniesla
ocenenie aj starostovi obce. Výnos o udelení medaile Jozefa Gabčíka Jaroslavovi Megovi
prečítal a medailu odovzdal Plk. Ing. Pavol Švelka, zástupca veliteľa Síl pre špeciálne
operácie ozbrojených síl SR.
Spomienky a slová vďaky zaznievali aj po oficiálnom programe v rozhovoroch pri malom
občerstvení, ktoré pripravil obecný úrad. Poďakovanie patrí tiež príbuzným Jozefa
Jablonku – rodine Kuklovej, ktorá tiež pripravila pohostenie pre účastníkov podujatia.
(mh)
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V Novom roku, v každom kroku,
nech sa Vám darí,
zdravie, láska a spokojnosť
sú vzácne dary,
nech dar Božej milosti
dá Vám zdravia, radosti,
by ste celý rok prežili v zdraví,
v hojnosti!
-Emília Bátovská-

Nie som žiadny básnik,
čo píše básne,
nie som žiadny maliar,
čo maľuje krásne.
Som skromný človek,
čo má ľudí rád
a všetkým ľuďom
požehnané Vianoce
a Šťastný Nový rok
chcem popriať.
-Viera Spačková-

Glória in Excelsis Deo

V tomto adventnom období, v škole na hodine náboženstva, pri vysvetľovaní udalostí z Betlehema a narodenia dieťaťa
Ježiša, som dostal od jedného chlapca jednoduchú a priamu otázku: „A toto je pravda alebo iba vymyslené?“
V prvom momente som sa pod respirátorom iba usmial, ale vzápätí som si uvedomil, že práve toto je moment, keď sa v
duši toho dieťaťa rodí viera v dieťa Ježiša ako novonarodeného Božieho Syna. Milí farníci, skúsme sa v tejto chvíli položiť
jednoduchú otázku v našom srdci... Kedy sme si my osobne položili takúto istú otázku? V detstve? V čase dospievania alebo
až v dospelosti? Alebo vôbec?
Totiž čas Vianoc, ktorý prežívame, je pre každého z nás úžasnou príležitosťou znova sa aspoň na chvíľu stať akoby malým
Božím dieťaťom a prehĺbiť si vieru v skutočnosť Božieho zázraku, keď sa Boh rodí medzi nami ako malé bezbranné dieťa,
vydané na milosť svojmu stvoreniu – človekovi. Všetci trpíme v tomto čase odlúčenosťou od svojich drahých a milovaných,
ktorých nemôžeme navštevovať tak, ako by sme si priali. Do tejto situácie k nám prichádza Dieťa Ježiš, ktorý sa rodí medzi
nami, v nás, v srdci každého človeka, ktorý má „dobrú vôľu“...
V tejto chvíli, keď píšem tieto slová, neviem, ako budú vyzerať naše ďalšie Vianoce. Ale viem jedno, a síce, že pre Ježiša
neexistuje žiaden lockdown a On je prítomný medzi nami neustále. Je len na nás, aby sme mu otvorili svoje srdce a nechali
sa ovládnuť nekonečnou nehou jeho Lásky, ktorou je Boh sám.
Doprajme svojich srdciam Pokoj a Radosť z narodenia Dieťaťa Ježiša, aby sme každý z nás prispeli k upokojeniu našej tak
hlboko rozdelenej spoločnosti ako snáď nikdy doteraz...
Každý z nás dostal od Ježiša ten istý darček: moment, keď sa môže i našom srdci zrodiť hlboká a celoživotná viera v narodenie
Boha medzi nami ľuďmi... Nazahoďme tento darček, ale si ho v tichu otvorme a prijmime aj počas týchto Vianočných sviatkov.
Všetkým Vám prajem Požehnané a Milostiplné prežitie Vianočných sviatkov.
Váš v Kristovi oddaný
-Peter Korenčiak-

POĎAKOVANIE
Do konca roka ohlásila ukončenie činnosti detská lekárka MUDr. Viera Stloukalová spolu so svojou sestričkou
Soňou Bretschneiderovou, ktoré odchádzajú do dôchodku a zubná lekárka MUDr. Jaroslava Hrenáková, ktorá
bude od nového roka pôsobiť v nových priestoroch v Trenčíne. Vďaka ich pôsobeniu v obci mali naši občania ľahko
dostupnú lekársku pomoc. Detskou ambulanciou prešlo niekoľko generácií našich občanov, o obľúbenosti doktorky
svedčí aj skutočnosť, že mnohí mladí ľudia využívali jej ochotu a odchádzali k všeobecnému lekárovi pre dospelých až
v najneskoršom možnom termíne. Dostupnosť zubnej ambulancie priamo v obci si pochvaľovali najmä starší, menej
mobilní obyvatelia, ale rovnako vďační boli všetci, ktorým najmä v akútnom stave dokázala pomôcť. Chceme im aj
týmto spôsobom vysloviť poďakovanie za zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytovali našim občanom a za všetko, čo
za tie roky pre nás urobili. MUDr. Viere Stloukalovej a Soni Bretschneiderovej želáme všetko najlepšie do ďalších rokov
a nech si čo najdlhšie v plnom zdraví užívajú zaslúžený oddych na dôchodku. MUDr. Jaroslave Hrenákovej želáme tiež
všetko najlepšie, nech sa jej v profesijnom i osobnom živote naďalej darí a nech má ešte veľa spokojných pacientov.
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Vianoce v maštali

Uprostred rozprestierajúcej sa zelenej krajiny leží malé
mestečko, volá sa Nazaret – strážna veža. A v tom mestečku je
skromný malý domček. V ňom sedí mladé, pekné, vznešené
dievča so zloženými rukami. Modlí sa. Preruší ju zaklopanie
na dvere. Vojde mladý muž. Slušne sa pozdraví. Zostane pri
dverách a prednesie jej svoju žiadosť: Beriem si ťa za ženu.
Viem všetko o tebe. Si čistá panna. Zhora som dostal správu.
Tak nasledovala svadba. A manžel sa ku nej nepriblížil.
Len ju hladkal, jej čisté telo, ruky, čelo. V jeden deň prišiel
so smutnou správou. Priprav sa na cestu. Cisár Augustus
nariadil, že každý musí ísť do svojho rodiska zapísať sa, lebo
chce vedieť, koľko má všetkých ľudí v ríši, ktorú ovláda. Mladá
ustráchaná žena sa pýta: Kde ideme? Ďaleko, do Betlehema.
Do Betlehema? Ale veď ja nemôžem. Neboj sa, Hospodin,
náš Boh ti pomôže. Posadil ju na zvieratko a išli. Unavená
mladá žena pozerala, kde by si mohla odpočinúť. Zablysklo
sa svetielko z olejovej lampy a pomyslela si: Tu sme. Potešila
sa. Ale majiteľ reštaurácie im odmietol dať nocľah. Pocestní,
zaprášení, unavení. Ani známi, ani rodinní príslušníci ich
nevzali k sebe, lebo vyzerali veľmi ubiedení. A manžel hľadal,
hľadal a našiel tiché miestečko na odpočinok. Pripravil aj
posteľ pre manželku, zem pokryl slamou. Uložil ju na spánok.
Ale nespala. Zavzdychla si. Ruky zdvihla k nebu. A už to
začalo. Narodilo sa dieťa v tichej skromnej maštaľke.

Len zvieratká posilňovali svojim teplom, ktorým ohrievali
mladú ženu. Narodilo sa Božské Dieťa, v maštali. Manžel sa
o Neho postaral. Umyl Ho, zabalil do bieleho plátna a uložil
do vzácnej kolísky, do jasličiek. A zvieratá Ho ohrievali svojim
dychom. A tak začal vstup Pána Boha do sveta, v ľudskom
tele.
V Betleheme, Márii, sa narodilo Božské Dieťa - Pán Ježiš. Tam
začali Vianoce. Prvé Vianoce. Panna Mária naplnená Duchom
Božím priniesla na svet Boha v ľudskom tele, Pána Ježiša. A
vyvolený národ židovský, ktorý si Pán Boh za svoj ľud vyvolil,
spal. Prespal prvé Vianoce. Túto najväčšiu udalosť sveta Pán
Boh oznámil tým najzaznávanejším, najopovrhovanejším
ľuďom v Židovstve. Anjel im to oznámil na betlehemských
poliach: narodil sa vám dnes Spasiteľ, Kristus Pán. A oni uverili,
títo špinaví, nikým nevážení ľudia uverili. Oni našli Dieťatko
v Betleheme v maštali v jasliach. A poklonili sa Mu. Pastieri
zasvätili prvé Vianoce. Aj babylonskí hvezdári, pohania,
neveriaci ľudia s omeškaním síce, ale s veľkým záujmom
našli Dieťatko Ježiša. Klaňali sa Mu a tak svätili Vianoce. Len
vyvolený národ, ktorý čakal storočia, nezastihol Vianoce. A či
budú raz Vianoce aj pre nich?
A čo my kresťania, svätili sme už skutočné Vianoce pri
Pánovi Ježišovi? Nechýbal nám vo Vianociach Pán Ježiš v
našich pekných obývačkách, pri našom bohato prestretom
stole? Pokľakli sme ako pastieri a múdri hvezdári pri našich
stoloch, ruky sme zložili a Pánu Bohu sme ďakovali, že vo
svojom Synovi, v tom malom Dieťati v jasliach prišiel k nám
sám Pán Boh, aby sme zacítili teplo Jeho lásky? Otvorili sa
naše ústa, aj ústa našich detí a vnúčat a spievali sme: Ó, príď,
Kriste Boží Synu...? Nezmeškajme Vianoce pred televíznymi
obrazovkami, pri zábavných programoch, či na internete, ale
dobre si zapamätajme: Tam sú Vianoce, kde sa ľudia modlia,
kde Bohu spievajú oslavné piesne, kde si Bibliu čítajú a Božie
Slovo počúvajú, hoci aj pri prázdnom stole alebo v chorobe,
či v akejkoľvek biede.
A my len jednu žiadosť majme pre tieto Vianoce, aby všetci
ľudia zeme v tieto Vianoce počuli anjelskú zvesť: Narodil sa
vám dnes Spasiteľ sveta, Kristus Pán.
Prajeme Vám krásne a požehnané Vianoce v kruhu
vašej rodiny s narodeným Spasiteľom.
-S láskou vaši Jaroslav a Eunika Jurkovci,
zboroví farári e. c. v Trenčíne-

Nové duchovné vedenie
Cirkevný zbor ECAV v Trenčíne zažil tento rok kompletnú duchovnú výmenu,
keď z Trenčína odišiel zborový farár Ján Bunčák a námestná farárka Mgr. Monika
Cipciarová, ktorým ďakujeme za pastoračnú službu a pani farárke za aktívnu
spoluprácu s Drietomskými zvesťami a za všetky krásne a múdre myšlienky v jej
článkoch. Zborovým farárom sa stal Mgr. Jaroslav Jurko a námestnou farárkou
jeho manželka Mgr. Eunika Jurková, ktorí už v minulosti v Trenčíne pôsobili
a teda aj Drietomu z minulosti poznajú. V Drietome veriaci slávnostne vítali Mgr.
Euniku Jurkovú v nedeľu 5. septembra 2021 počas nedeľných Služieb Božích.
V mene obce pani farárku privítal starosta obce Jaroslav Mego. Vyjadril nádej, že
sa v Drietome budú cítiť dobre a že pôsobenie manželov Jurkovcov prinesie veľa
dobrého do duchovného života drietomských veriacich.
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Žiť s dobou
Starí budeme raz všetci, ale starý nechce byť nik. Staroba má veľa mínusov. Často
pociťujeme bolesť, osamelosť, nepotrebnosť. Plusom sú naše skúsenosti, ale tie
už skoro nikoho nezaujímajú. ZO JDS v Drietome sa snaží osamelosť seniorov
zmierniť organizovaním rôznych akcií, ako napr. poznávacie zájazdy po Slovensku
a Čechách, pobyty pri mori v Taliansku a v Chorvátsku, relaxačné pobyty v kúpeľoch,
spoločenské posedenia, návštevy kultúrnych akcií, prednášky, stretnutia v klube v
kaštieli a podobne.
Žiaľ, ostatné 2 roky koronavírus činnosť našej organizácie zabrzdil. Až koncom mája
sme sa začali opatrne stretávať v klube pri káve a skromne oslávili okrúhle životné
jubileá. V lete sa pandemická situácia zmiernila a my sme si trúfli i na celodenný výlet.
Spomenuli sme si na svoje školské časy a väčšina z nás chcela znova navštíviť miesta
častých školských výletov hrad Červený Kameň a jaskyňu Driny v Malých Karpatoch.
11. augusta 2021 o 7.00 vyštartoval z Drietomy moderný autobus plný seniorov na
hrad Červený Kameň. Prezreli sme si expozíciu hradu, ktorá prezentovala historické
bývanie šľachty, nakúpili suveníry a pokračovali sme na Smolenický zámok. Tam sme
sa ako školáci nedostali.
Smolenický zámok bol pôvodne strážny hrad postavený v 14. storočí. Začiatkom 20.
storočia začali Pálfiovci na jeho mieste stavať novodobé rodinné sídlo. Stavebné práce
boli po prvej svetovej vojne prerušené. Do súčasnej podoby romantického zámku
bol hrad zrekonštruovaný až v rokoch 1949 - 1957 . Interiér hradu bol obnovený
a zmodernizovaný pre potreby SAV. Komplexu budov zámku dominuje ústredná
veža, v jej podstreší je vyhliadková terasa, z ktorej je krásny výhľad na anglický park
zámku a na okolie. Na terasu vedie 99 schodov. V súčasnosti zámok slúži ako kultúrne
centrum SAV.
Posledným cieľom bola jaskyňa Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou na
západnom Slovensku. Od parkoviska pri rekreačnom stredisku Jahodník bolo treba
prejsť k jaskyni lesným chodníkom v dĺžke asi 1 km a prevýšením 100 m. V školských
rokoch sa nám ten chodník zdal kratší a prevýšenie bolo „určite“ menšie. Prehliadkový
okruh jaskyne má dĺžku 450 m, prevýšenie 10 m a 151 schodov. Pobyt v jaskyni trval
asi 40 min a trocha sme sa schladili, lebo teplota v jaskyni bola asi 7,5° C. Potom nás
už čakal len neskorý obed a cesta domov.
Zájazd si všetci pochvaľovali, tak sme začali plánovať ďalší. Často sa v minulosti
spomínalo Komárno. Lákala nás Komárňanská pevnosť a Európske námestie.
Dňa 8. septembra 2021 sa zájazd do Komárna zrealizoval. Najskôr sme si prezreli
Komárňanskú pevnosť, ktorá je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho
druhu na Slovensku. Rozmermi a zachovalosťou je unikátom európskeho formátu,
preto je navrhnutá na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V čase
svojho rozmachu bola najväčšou a najsilnejšou obrannou stavbou rakúsko-uhorskej
monarchie. Pevnosť treba vidieť. Odporúčame na rodinný výlet.
Bol slnečný septembrový deň, tak sme nevynechali ani termálne kúpalisko. Vyskúšali
sme všetky bazény. Nasledoval dobrý obed v reštaurácii Peklo. Po prehliadke krásneho
Európskeho námestia sme si dopriali vynikajúcu zmrzlinu. Veľmi nám chutila asi aj
preto, že bola skoro o polovicu lacnejšia ako v Trenčíne.
Pandemická situácia sa zhoršila a tak naše zájazdy skončili, ale nesedeli sme doma.
Pekné jesenné počasie nás lákalo do prírody. Stihli sme sa ešte previesť vláčikom
po Trenčíne a na Brezinu. Okolie Drietomy ponúka veľa možností na turistiku a
nenáročné vychádzky do prírody a my sme to často využili.
Pandémia valcuje Slovensko, bojíme sa stretávať, nechceme sa nakaziť, nie sme si istí
svojou imunitou, premýšľame o 3. dávke vakcíny. Chceme, či nechceme, musíme žiť
s dobou.
-Mgr. Katarína Foldynová-

Vôňa domova
nápev: Chalúpka v údolí
1. Vianočné pečenie,
veľké potešenie,
od našich mladých rokov,
vianočné pečivo,
aby sa ľúbilo,
pre nás aj koledníkov.
Perníčky aj medovníčky
milujú naši blízki,
škorica, klinčeky,
vynález veliký - vianočný
recept istí.
2. No nielen pečenie,
ale aj varenie,
k Vianociam iste patrí,
vôňa kapustnice,
aj kapry z udice,
vôňa nám nosom jatrí.
O starých zvykoch to bude
aj v tejto novej dobe,
orechy, oriešky,
jak od Popolušky,
v telke to znova bude.
3. V decembrovom čase,
každoročne zase,
recepty si hľadáme,
nakoniec tie staré,
po babke a mame,
zdajú sa nám najlepšie.
Keď prídu vnúčatá,
deti,už vieme,
čo im chutí,
koláčky pre radosť,
to je naša mladosť,
vtedy sa domov cíti!
-Emília Bátovská-
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Hviezdicový
výstup
na Machnáč

Výstup na Machnáč na sviatok našich vierozvestcov
svätého Cyrila a Metoda 5. júla už tradične
organizuje MO Matice Slovenskej ChocholnáVelčice (najmä jej predseda Jaroslav Surovský
a tajomník Miroslav Grečný), KO Únie žien
Slovenska v spolupráci s obcami Chocholná-Velčice,
Drietoma a Kostolná-Záriečie. Ku krížu na vrchu
Machnáč, k najvyššiemu bodu nášho katastra, sa
môžete dostať viacerými spôsobmi. Peší účastníci
z Drietomy začínajú trasu väčšinou v osade Brúsne,
účastníci z Chocholnej-Velčíc idú cez Skalický vrch
a Sokolí kameň. V poslednom období rastie počet
ľudí, ktorí na miesto stretnutia prichádzajú na
bicykli. Krásne slnečné počasie tento rok prilákalo
mnoho ľudí všetkých vekových kategórií, stretlo
sa tu viac rodín s malými deťmi, mládež, hojné
zastúpenie mala stredná i staršia generácia.
Tohtoročný výstup bol zvlášť venovaný zachovaniu
odkazu sv. Cyrila a Metoda. Spomienka na tieto
významné osobnosti našich dejín sa niesla naprieč
celým programom, v rámci ktorého sa prítomným
prihovoril starosta obce Drietoma Jaroslav Mego,
starosta obce Chocholná-Velčice Ľubomír Škriečka
i zástupca Matice slovenskej Miroslav Borcovan.
Harmonikár pán Jaroslav Surovský a spevácka
skupina Studienka piesňami ozdobili oficiálny
program a v rámci voľného programu sa postarali
o zábavu a rozospievali nejedného účastníka. Pre
všetkých bolo pripravené občerstvenie, najmä
mládež a deti mali radosť z opekačky, no a po
chutných domácich koláčikoch sa len-tak zaprášilo.
(mh)
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Kopaničiarske slávnosti

Po prestávke v roku 2020 sa tento rok v dňoch 16. – 18. júla 2021
v amfiteátri v Starom Hrozenkove opäť konali tradičné 65. Kopaničiarske
slávnosti. Ročná príprava hlavných organizátorov – obce Drietoma
a Starý Hrozenkov – tak priniesla svoje ovocie v podobe spokojných
návštevníkov i účinkujúcich. Nebolo to bez komplikácií, napriek tomu,
že program bol postavený len na slovenských a českých účinkujúcich.
Svoju úlohu zohral fakt, že podujatie sa koná síce len kúsok za hranicami,
ale predsa len v zahraničí. Práve v tomto období sa na slovenskej strane
zavádzalo prihlasovanie do e-hranice a nezaočkovaní ľudia mali ísť po
návrate zo zahraničia do karantény. Toto odradilo od účasti viacerých
slovenských účinkujúcich, predajcov, remeselníkov i návštevníkov.
Určite bolo náročné vysporadúvať sa s tým, ako postupne niektoré
slovenské súbory rušili svoje vystúpenia. Starosta obce Starý Hrozenkov
však odmietol „hodiť flintu do žita“ a snažil sa aj na poslednú chvíľu
zabezpečiť náhradných účinkujúcich (dokonca tak narýchlo, že
o účinkovaní niektorého súboru vedel len on sám a bol prekvapením aj
pre zamestnancov obecného úradu, ktorí zabezpečovali infocentrum).
Ohrozené boli však aj vystúpenia z moravskej strany – napríklad v DH
Hrozenčané účinkujú viacerí Slováci a nebolo jednoduché na poslednú
chvíľu hľadať 4 náhradníkov... Ale všetci sa so situáciou popasovali,
bolo vidieť, že každému veľmi záleží na tom, aby sa niečo dialo. Ako
zaznelo v úvodných príhovoroch starostov p. Jaroslava Mega a p. Milana
Vaculíka počas stretnutia pri Lipe bratstva, začali sme si vážiť už samotnú
skutočnosť, že sa môžeme stretnúť. Dovolím si tvrdiť, že z vystúpení
všetkých účinkujúcich bolo cítiť radosť, že opäť môžu vystupovať pred
publikom, že im za ich výkon má kto zatlieskať a poďakovať. To sme
pozorovali už počas piatkového programu, ktorý v prevažnej miere
zabezpečovali domáci účinkujúci - Spevácka skupina z Drietomy, DH
Drietomanka, DH Hrozenčané a ŽSP Čečera. A rovnako ste mohli radosť
cítiť aj pri vystúpení hviezd večerných programov – v piatok skupiny
Kollárovci a v sobotu speváka Michala Hrůzy s Kapelou Hrůzy a vlastne
všetkých ostatných účinkujúcich.
Budúci rok uplynie 100 rokov, čo sa prvýkrát naši predkovia na hranici
stretli a zasadili prvú pamätnú lipu. Veríme, že toto výročie oslávime
spolu v plnej paráde tak, ako sa na storočnicu patrí.
(mh)

Van Goghove slnečnice
očami piatakov
Vincent Willem van Gogh bol holandský
maliar a jedna z najväčších osobností
svetového výtvarného umenia. Maľba sa
stala pre neho vyjadrením jeho vlastných
pocitov. Maliar mal záľubu v maľovaní
hlavne slnečníc. Táto záľuba sa odráža aj v
jeho obrazoch. My, piataci, sme sa inšpirovali
jeho tvorbou. Na výtvarnej výchove sme
vytvárali slnečnice s využitím viacerých
výtvarných techník. Táto práca bola pre nás
tvorivá a zaujímavá.
-Daniel Raček, 5.A-
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Drietomskou dolinou hudba znie ...
Po minuloročnej prestávke sa drietomskou dolinou začiatkom
augusta opäť niesla ľudová i moderná hudba, pretože sa konali
Drietomské slávnosti.
V piatok 6.8.2021 sa program niesol v rockovom duchu,
vystúpili skupiny Random Choices, Pell-Mell 59 a zábava
bola s kapelou Na kolená. Tento hudobný žáner oslovuje skôr
mladšiu generáciu, prevažovala stredná a mladšia generácia,
parket počas koncertov ovládali malé deti, ktoré „trsali“ ako
o život. S pribúdajúcim časom pribúdali aj návštevníci a ako
to vždy býva, po 3-4 rozpačitých kolách, kedy parket patril len
zopár odvážlivcom, sa napokon parket zaplnil a samozrejme
všetkých tanec začal najviac baviť až v poslednom tanečnom
kole. Pre všetkých, ktorým sa v piatok málilo, len jeden odkaz –
mali ste tancovať hneď od začiatku. Pomerne slušná účasť nás
motivuje k organizácii piatkového programu v tomto duchu.
Poďakovanie za zostavenie programu a zorganizovanie večera patrí Róbertovi Bredschneiderovi a skupine Pell-Mell 59.
V sobotu 7.8.2021 sa konal 22. Drietomský festival dychových hudieb. Po slávnostnom otvorení v programe vystúpili žiaci ZUŠ
Nemšová a dychové hudby Kolárovičanka, Maguranka, Muzikanti z Jižních Čech, Túfaranka a napokon Drietomanka. S napätím
sme od otvorenia festivalu sledovali, ako postupne pribúdali návštevníci a s potešením môžeme povedať, že návštevnosť
zostala približne na rovnakej úrovni ako v minulosti, dokonca si dovolím tvrdiť, že počet rodičov s deťmi vzrástol. Záver
festivalu patril tradičnému monstrekoncertu všetkých účinkujúcich, následná večerná zábava bola pod taktovkou Túfaranky.
Program už tradične zostavil kapelník Drietomanky Jaroslav Múdry, ktorý opäť úspešne zalovil vo vodách dychových hudieb.
Množstvo návštevníkov vyjadrilo spokojnosť nielen s programom, ale aj s bohatou ponukou občerstvenia, atrakciami pre
deti a stánkovým predajom, na ktorý sa nám podarilo zabezpečiť rekordný počet predajcov a ľudových výrobcov. Na rozdiel
od predchádzajúceho dňa bol v sobotu parket od prvého kola plný a zostalo to tak až do záverečného kola. Za úspešnosťou
podujatia sa skrýva práca organizátorov z obecného úradu a DH Drietomanky, ich rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov,
ktorým patrí poďakovanie za dobre odvedenú prácu.
(mh)

Zatkané v nitiach
Stretnutia s našou miestnou umelkyňou Miladkou Ždrnjou sú vždy veľmi
príjemné. Večne usmiata, sršiaca energiou, šíriaca dobrú náladu, osôbka,
ktorá ma neustále udivuje svojím talentom a schopnosťami. Miladka
začínala klasickou maľbou a grafikou, rokmi ju však stále viac priťahuje
textilný materiál. Nie je to tak dávno, čo sme vďaka nej mohli obdivovať
obrazy robené technikou arttextil (maľovanie plstením). Neprešli ani tri roky
a opäť spoznávame niečo iné.
V piatok 6.8.2021 sa v priestoroch púchovského divadla konala vernisáž
výstavy pod názvom „Zatkané v nitiach“. Na tejto výstave prezentovala
Miladka tkané diela. Vo svojich tkaných dielach často používa zemité farby,
čo prirodzene vyplýva z používaných materiálov (prírodný ľan, konopné
plátno, ovčia vlna). Rada však používa aj odtiene modrej, červenej či žltej,
pretože sú to farby života. Do diela premieta svoj životný postoj, z jej obrazov
cítiť pohodu, pozitívnu energiu, radosť zo života, niekedy až neskutočnú
jemnosť... Niet divu, že po príhovore na vernisáži zožala mohutný potlesk
a myslím, že obdiv a chvála sú pre každého umelca tou najkrajšou odmenou.
Do ďalšej tvorby jej želáme veľa inšpirácie a nech jej diela robia ľuďom
radosť tak, ako doteraz.
(mh)
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Pietna
spomienka

Obec Drietoma v rámci Pamiatky zosnulých
opäť otvorila priestory Domu nádeje (Domu
smútku), kde si návštevníci katolíckeho
cintorína v čase od 28.10.2021 do 2.11.2021
mohli uctiť a zaspomínať na všetkých, ktorí
nás opustili za posledných 12 mesiacov a na
našich cintorínoch snívajú svoj večný sen. Od
1. novembra 2020 do konca roka 2020 sme
na poslednej ceste odprevadili 6 obyvateľov
a 1 rodáka, v tomto roku od januára do
konca októbra sme posledné zbohom dali
16 našim obyvateľom a 3 rodákom alebo
prechodne bývajúcim obyvateľom. Pri tejto
príležitosti si starosta obce Jaroslav Mego
a zamestnankyne obecného úradu uctili
pamiatku bývalých starostov obce a položili
malý venček na hrob Františka Plšku, Jána
Bobockého, Viliama Ištoka a Jozefa Kluku.
Odpočívajte v pokoji.
(mh)
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Nové sedenie na Žľabe

Keď sme boli mladí

Všetci vieme, ako v posledných dvoch rokoch pribudol
počet ľudí, ktorí začali chodiť na turistiku. Cez náš kataster
prechádza významná červená turistická značka na Ceste SNP,
ktorá vedie od Záblatskej kyselky cez obec do sedla pod Žľab
a na Machnáč. Na Žľab a Machnáč preto chodí nielen viac
domácich obyvateľov, ale aj tých, ktorí idú po spomínanej
Ceste SNP. Turisti a milovníci prírody z Drietomy sa rozhodli
pre všetkých spríjemniť putovanie a v sedle pod Žľabom
osadili nové sedenie s prístreškom, kde po výstupe každý rád
posedí a trochu sa občerství, v prípade horšieho počasia aj
schová. No a kto svoje kroky nasmeruje k útulni Žľab, nájde
tam ďalšie nové lavičky slúžiace na oddych a posedenie. (Ak
tipujete, že za výrobou lavičiek je starosta obce, nemýlite sa).
Ďakujeme všetkým šikovným chlapcom, ktorí sa na novom
sedení podieľali a veríme, že aj vďaka tomuto skutku sa turisti Keď sme boli mladí je názov nového albumu, ktorý sme
budú v našom kraji cítiť príjemne.
(mh) vydali 7.11.2021 na CD nosičoch a 21.11.2021 v online
obchodoch ako Spotify, Deezer, iTunes a pod.
Cesta k vydaniu nového albumu bola viac než tŕnistá. Piesne
sme mali pripravené na jeseň 2020 s tým, že na prelome
rokov 2020/2021 budeme nahrávať v štúdiu. Žiaľ, pandémia
nám to výrazne skomplikovala, a my sme sa v štúdiu
ukázali až v polovici apríla. V auguste bol hotový mastering
albumu a v septembri sme mohli vypustiť do sveta prvý
singel z albumu s názvom „Poď so mnou“, ktorý mal veľmi
pozitívny ohlas. Druhý singel s názvom „Ryšavá“ sme uviedli
v novembri. Jednotlivé single už môžete počuť v slovenských
rádiách. Nový album je možné si zakúpiť priamo od členov
kapely alebo aj na obecnom úrade Drietoma, v digitálnej
forme v už spomínaných online obchodoch. V roku 2022 naša
kapela oslávi 15. výročie...
Prajeme vám krásne, pokojné Vianočné sviatky. Tešíme sa na
vás na koncertoch v roku 2022.
-Pell-Mell 59-

Futbalová jeseň skončila
Stručne zrekapitulujeme jej priebeh. Už v poradí druhá sezónna je do značnej miery poznačená
pandémiou. Aj my sme sa museli vysporiadať so vzniknutou situáciou a paradoxne nájdeme na
súčasnom stave aj pozitíva. V prvom rade sa nám spoločnými silami podarilo zrekonštruovať
vnútorné priestory kabín. Po rekonštrukcii sa v tomto smere zvýšila kvalita zázemia o niekoľko úrovní,
za čo chceme poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku, primárne niektorým jednotlivcom z radov
futbalistov, ako aj fanúšikov, ktorí vykonali veľkú časť prác. Veľké poďakovanie patrí obci Drietoma,
bez ktorej by futbal už dávno v dedine neexistoval, a zároveň ďakujeme aj sponzorom, ktorí nám aj
v takto náročnej situácii podali pomocnú ruku. Z hľadiska štruktúry tímov nastali niektoré zmeny na
pozíciách trénerov, ktoré postupne predstavíme.
Začnime však u prípravky. Tam stabilne odvádza skvelú robotu Vlado Sulo, ktorému pomáhajú aj niektorí zapálení rodičia,
ktorým patrí taktiež vďaka, a to najmä Maťovi Serišovi a Milanovi Ščasnovičovi. Tréningy sú plné života, lebo účasť je vždy
vysoká, a to nás teší. Výsledky nie sú v tejto kategórií dôležité a cieľom je skôr vštepiť chalanom futbalové základy, ktoré
zužitkujú v ďalších kategóriách.
U žiakov sa situácia vyvíja tiež podobne a chalanov máme dostatok. Herný prejav je na dobrej úrovni a chalani si rozumejú
ako na ihrisku, tak aj mimo neho, čo sa odráža aj výsledkoch. Výkony pod trénerom Adriánom Babrnákom sú kvalitné. Počas
tohto roka do tímu prišlo mnoho nových tvári, čo si vyžaduje ešte väčšiu porciu energie. Zvládnutie najmladších chalanov si
vyžaduje najviac chuti, a preto obom trénerom u najmladších kategórií patrí obdiv.
U dorastu je situácia už niekoľko sezón kritická, chalanov je ako šafranu a končiace ročníky u žiakov boli v posledných rokoch
početne slabšie, takže je problém zastabilizovať túto kategóriu. Nový impulz prišiel v podobe nového trénera Michala Hlístu,
ktorý si mladé talenty zobral pod svoje krídla s cieľom konsolidovať káder, prípadne dotiahnuť chalanov, ktorí sú nerozhodní,
späť do tímu.
U mužov sa do pozície hlavného lodivoda dostal Marek Ševčík a herný prejav sa posunul výrazne vpred, ale nešťastné
prehry nám v mnohých prípadoch kladú polená pod nohy, čo sa budeme snažiť zmeniť už po zimnej prestávke. Máme
v pláne absolvovať sústredenie, ktoré ešte viac scelí kolektív, a zároveň pripraví chalanov na jarnú časť. Uvedomujeme si,
že postavenie v tabuľke nie je ideálne a že výsledkovo to nie je ružové, ale v tíme vidíme posun. Zapracovali sme niekoľko
mladých chalanov a sme radi, že sa niektorí do Drietomy vrátili. Sme si vedomí, že nás čaká dlhá cesta a že cesta bude
tŕnistá, avšak o tom je dnešná, náročná doba, ktorá je častokrát o prekonávaní prekážok. Veríme, že aj vďaka podpore obce,
sponzorov a zapálených fanúšikov sa nám podarí zlepšiť renomé klubu.
Touto cestou by sme radi poďakovali Romanovi Lackovičovi, ktorý to ťahal s futbalom v Drietome dlhé roky a vďaka ktorému
sa množstvo vecí podarilo dať dokopy. Ceníme si tvoj prínos a prajeme veľa osobných a pracovných úspechov. Ďakujeme.
-Matúš Baliak, OFK-
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Júl 2021 – november 2021

ILI SA:

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Júl 2021 - November 2021
NARODILI SA:

PRISŤAHOVALI SA DO OBCE:			

Patrik Štefánek
Peter Peko
Matej Baňár
Veronika Spačková
Lucia Maráková
Marcus Tomiš
Tatiana Hrubá
Petra Bredschneiderová
Diana Bošková

ODHLÁSILI SA Z OBCE:
Helena Slušná, Tomáš Machálek, Ján Bartek, Adam Panák,
Jakub Bečár, Patrícia Štefánková, Patrik Štefánek, Klára
Roušarová, Karen Roušarová, Ela Roušarová, Ing. Michal
Hatnančík, Pavol Bečár, Ing. Eva Rusnoková, Tomáš Kukučka,
Marko Kukučka, Soad Zakya El-Tabba, Anna Gagová, Michaela
Kubaliaková, Alžbeta Matejovičová

áčik
Matej Kováčik
Marko Mateo Mazáň
ícia Štefánková
Lenka Straková
ánek
Patrícia Štefánková

Ing. Pavel Hamžík, Marián Šišovský, Adrián Ševčík, Linda
Belica, Anna Rajnohová, Janka Staněk, Miroslav Staněk, Beáta
Gažová, Petra Banášová, Ivana Gajdošíková

eo Mazáň
ková
ár
pačková
áková
miš
Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo do Vašej rodiny
ubá
veľa lásky, smiechu a nehy. Nech s ním prežívate veľa
schneiderová
radostí a šťastných chvíľ. Nech je zdravé a rastie ako z
ková
vody! Nech je pre Vás tým najväčším pokladom na svete.

ám, aby dieťatko prinieslo do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.
SIchvíľ.
POVEDALI:
prežívate veľaSVOJE
radostí a „ÁNO“
šťastných
Ján
Zápařka
a
MUDr.
Beáta
Kútna
avé a rastie ako z vody!
Ing. Anton Kučík a Mária Bečárová
Vás tým najväčším
pokladom
svete. Bečárová
Ing. Pavol
Lehockýna
a Veronika

Krásne životné jubileá
oslávili v 2. polroku 2021
70 rokov:

Mária Reháková, Jozef Mlčúch, Mária Šprtlová, Anna
Miklášová, Anna Bulková, Mária Humecká, Vladimír Spaček,
Michal Kolačanský, Adela Miklášová, Ružena Múdra, Emília
Stopková, Mária Spačková, Anna Žišková, Jaromír Capák,
Mária Cingelová, Štefan Semančík, Ján Breznický

Prajeme
Vám, aby ste
OVALI SA DO
OBCE:
boli
nielen
manželmi,
Hamžík, Marián Šišovský,
Adrián Ševčík, Linda Belica, Anna Rajnohová, Janka Staněk,
ale aj najlepšími priateľmi,
75 rokov:
taněk, Beáta Gažová,
Ivana Gajdošíková
deliacimiPetra
sa oBanášová,
chvíle pohody,
Anton Cingel, Štefan Sirotný, Ing. Anna Ožvaldová, Mária
ochotní počúvať toho druhého

Kročilová, Marián Kopúň, Ladislav Kročil, Peter Blažej,
Viera Spačková, Alena Harušťáková, Jozef Kukla, Terézia
ná, Tomáš Machálek, Ján Bartek, Adam Panák, Jakub Bečár, Patrícia Štefánková,
Patrik
Stopková,
Ing. Ján Pilko

ILI SA Z OBCE:
a pripravení kedykoľvek pomôcť.

lára Roušarová, Karen Roušarová, Ela Roušarová, Ing. Michal Hatnančík, Pavol Bečár, Ing. Eva
80 rokov:
Tomáš Kukučka, Marko Kukučka, Soad Zakya El-Tabba , Anna Gagová, Michaela
Pavol Blažej, Milan Bátovský, Ján Cholvád, Mária Stopková,
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU SPOMÍNAME...
á, Alžbeta Matejovičová
Jozef Bariš, Július Vaňovič
Mária Zárecká vo veku

NO,, si povedali:Anna Podoláková vo veku

Jozef Kramárik vo veku
Štefan Forgáč vo veku
a MUDr. Beáta Kútna
Štefan Kútny vo veku
Kučík a Mária Bečárová
Jozef Spaček vo veku
Marián
Mego vo veku
ehocký a Veronika
Bečárová

85 rokov:
Ján Palko, Ján Bečár, Lujza Nigutová, Emília Ďurišová, Anna
Gurišová

61 rokov
62 rokov
87 rokov
75 rokov
77 rokov
86 rokov
65 rokov

90 a viac rokov:
Mária Husárová, Antónia Morongová, Mária Bajcarová,
Margita Vaňová, Emílie Hellerová, Mária Vetráková, Eva
Šubertová (najstaršia obyvateľka obce)

Čas plynie ako tichej rieky prúd,

Vám, aby ste boliktonielen
manželmi,
vás mal
rád, nemôže zabudnúť.
epšími priateľmi,
S tichou spomienkou
k vášmu hrobu kvety položíme
a o chvíle pohody,
a pri plamienku sviečky sa v duchu pomodlíme.
čúvať toho druhého a

Milí naši jubilanti, gratulujeme Vám a želáme
Vám ešte veľa lásky, zdravia, šťastia a chuti
do života v kruhu tých, ktorých ľúbite a ktorí
ľúbia Vás.

–

DRIETOMSKÉ ZVESTI noviny obce Drietoma. Redakčná rada: Mgr. Monika Hoštáková, Jana Pálešová, Mgr.
Daniela Špačková, Jaroslav Mego. Evidenčné číslo MK SR: EV 4264/11. Periodicita vydávania 3x ročne. Vydavateľ: Obec
Drietoma, 913 03 Drietoma 29, IČO: 00311529, tel. 00421326499224, mail: obec@drietoma.sk, web: www.drietoma.
sk. ISSN-1338-8819. Vaše príspevky doručte na obecný úrad v tlačovej alebo elektronickej podobe. „Tlačiarenský
škriatok úraduje“. Grafická úprava, tlač a zalomenie: CORETA a.s. Bytča.
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Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach:
Zobralo na vedomie
- oznámenie p. Róberta Bredschneidera, Drietoma 16 o vzdaní sa
členstva v Komisii pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
- žiadosť Ing. Jána Kalafuta, Gen. Viesta 1669/36, 911 01 Trenčín,
o odkúpenie časti obecného pozemku KN-E parc.č. 4977/32 v k.ú.
Drietoma
- žiadosť Bc. Martina Blažeja, Drietoma 802 o dobudovanie verejnej
kanalizácie k rodinnému domu Drietoma 802
- návrh Slovenského zväzu záhradkárov, základná organizácia
Drietoma o prevode majetku na obec z dôvodu ukončenia ich
činnosti
- žiadosť Ing. Adama Šargavého, Drietoma 77 o odstránenie mreží
v obci Drietoma
- Informáciu o podpise úverovej zmluvy k prefinancovaniu projektu
Interek - Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu prírodného a
kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch
Schválilo
- zámer obce prenajať časť nebytových priestorov na prvom
poschodí bloku C budovy Základnej školy s materskou školou
pre žiadateľa Slnečný lúč, n.o., Piešťanská 2137/5, 911 05 Trenčín,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného
zreteľa je daný tým, že žiadateľ poskytuje obyvateľom obce služby
sociálneho charakteru. Zariadenie je pre občanov prínosom. Iné
služby sociálneho charakteru nie sú v obci Drietoma dostupné.
Aparát obecného úradu zabezpečí zverejnenie zámeru na
prenájom nebytových priestorov na úradnej tabuli obce
- vypísanie obchodno-verejnej súťaže na predaj pozemku
vedeného na LV č. 1, KN-C parc.č. 264, druh pozemku – zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 62 m2, v k.ú. Drietoma s minimálnou
hodnotou 40 €/m2. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo
obchodno-verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť
- uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
medzi Obcou Drietoma a Západoslovenskou distribučnou, a.s.,
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ev. č. oprávneného: 210272121873398-ZBZ_VB, na pozemok parcely registra C parc.č. 3024/2
o výmere 914 m2, vedený na LV č. 1, druh pozemku - zastavaná
plocha a nádvorie, v k.ú. Drietoma, ktorý bude použitý na
Plánovanú inžiniersku stavbu – „TN_Drietoma Vaňo, NNK“
- uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Obcou
Drietoma a Západoslovenskou distribučnou, a.s., so sídlom Čulenova
6, 816 47 Bratislava, ev. č. oprávneného: 210665-L13.0754.15.0006VB, na pozemky parcela registra C parc.č. 771/4 o výmere 671 m2,
druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Drietoma a
parcela registra C parc.č. 3299 o výmere 2457 m2, druh pozemku
- zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Drietoma, vedené na LV č. 1,
ktoré budú použité na Elektroenergetickú stavbu – „TN_Drietoma,
VNV,VNK,TS,NNK,NNV“
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej
13.7.2021, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, Prioritná os: 4
- Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov, na realizáciu projektu: „Zníženie
energetickej náročnosti budovy Základnej školy s materskou
školou v obci Drietoma“, ktorý bude realizovaný obcou Drietoma;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t.j. vo výške 5 %, čo predstavuje sumu max. 52 632,00 Eur
- zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie prípadných
neoprávnených výdavkov projektu
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- uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva, na základe ktorej
Slovenská republika prostredníctvom Slovenského pozemkového
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 postupom
podľa § 34 ods. 9 a ods. 13 zák.č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov bezodplatne prevedie do vlastníctva
obce Drietoma nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Drietoma, ktoré
boli z pozemku E-KN parc. 4977/12, ostatná plocha o výmere
9620 m2 geometrickým plánom č. 45403066-40/2021 zo dňa
11.03.2021 vyhotoveným MAP GEO Trenčín s.r.o., Legionárska
79, Trenčín, IČO: 45 403 066, úradne overeným dňa 07.04.2021
pod č. 410/2021 odčlenené ako novovytvorené pozemky C-KN
parc. č. 3337/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 m2
a C-KN parc. č. 3337/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
823 m2, pričom na predmetných pozemkoch bude umiestnená
verejnoprospešná stavba „Výstavba chodníkov pre chodcov v obci
Drietoma – SO101- Výstavba chodníka vedľa cesty III/1864“
- v zmysle § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať majetok
obce do nájmu - časť nebytových priestorov v budove Kaštieľa,
súpisné číslo 194, postavenej na pozemku parc.č. 1, dve miestnosti,
prvá miestnosť o výmere 23,5 m2 a druhá miestnosť o výmere
38,5 m2, spolu o celkovej výmere 62 m2 za účelom skúšok a cvičení
dychovej huby Drietomanka, pre žiadateľa Spolok dychová
hudba Drietomanka, v zastúpení: Jaroslav Múdry ml., kapelník,
Drietoma 534, 913 03 Drietoma, IČO: 31203248, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že
uvedený nájomca mal prenajaté a naďalej má záujem mať prenajaté
vyššie špecifikované nebytové priestory, v ktorých prebiehajú
skúšky a cvičenia dychovej hudby Drietomanka. Dychová hudba
Drietomanka reprezentuje našu obec na hudobných festivaloch
doma i v zahraničí. Aktívne sa zúčastňuje na kultúrnych podujatiach
v obci Drietoma svojou hudobnou produkciou, materiálnym
zabezpečením formou zvučenia ako i brigádnickými prácami
v prospech obce
- prenájom časti nebytových priestorov v budove Kaštieľa, súpisné
číslo 194, postavenej na pozemku parc. č. 1, kde budú prebiehať
skúšky a cvičenia žiadateľa - Spolku dychová hudba Drietomanka,
Drietoma 534, 913 03 Drietoma: - na dobu neurčitú, - cena
nebytových priestorov v celkovej výmere 62 m2 vo výške 1 €/rok
- zámer prenechať majetok obce do nájmu, časť nebytových
priestorov v budove Základnej školy s materskou školou Drietoma
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného
zreteľa je daný tým, že žiadateľ pomáha riešiť sociálnu situáciu
seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom poskytovaním
kvalitných sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou
a komplexnou starostlivosťou, ale aj možnosťou voľnočasových
aktivít. Žiadateľ dané zariadenie už prevádzkuje v bloku C
budovy Základnej školy s materskou školou v Drietome, rozšírením
priestorov skvalitní poskytované služby. Zariadenie je pre občanov
prínosom. Iné služby sociálneho charakteru nie sú v obci Drietoma
dostupné
- 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 neurčitú a cenu za nájom
nebytových priestorov vo výške 15 €/m2/rok upravené každoročne
o výšku inflácie.
Poverilo
- starostu obce podpisom zmluvy o bezodplatnom prevode
vlastníctva k pozemkom v k.ú. Drietoma C-KN parc. č. 3337/7,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 m2 a C-KN parc.
č. 3337/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 823 m2
s prevodcom Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15
Bratislava, IČO: 17 335 345.

www.drietoma.sk

