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ROČNÍK VII.

REKVIEM ZA PANI ĽUBICOU
A PÁNOM JIŘÍM
Je pre mňa ťažké písať tieto riadky, uvedomujúc si, že mám
písať o ľuďoch, ktorí už nie sú medzi nami. Nečakane sme
sa v priebehu krátkeho času rozlúčili s dvomi kolegami,
ktorí spolupracovali pri príprave Drietomských zvestí.
Moje spomienky na nich siahajú ďaleko do môjho detstva.
Obidvoch som zaregistrovala krátko nato, ako sme sa
prisťahovali do Drietomy a ja som v septembri nastúpila do
miestnej školy.
Pána Jiřího Foldynu som spoznala ako fotografa, ktorý
v rámci školy i obce fotografoval pri každej príležitosti.
Bolo o ňom známe, že sa venuje rádioamatérstvu. V rámci
svojich aktivít bol činný v rôznych spolkoch, spolupracoval
pri tvorbe mnohých publikácií, napokon istú dobu bol
sám vydavateľom. Ani v dôchodkovom veku neodpočíval,
preto bol nápomocný napríklad aj pri výrobe Drietomských
zvestí. Priznávam, že sa mi s ním dobre spolupracovalo.
Mojou úlohou bolo v rámci príprav predchádzajúcich 3
čísel zhromaždiť materiál a pán Foldyna z neho graﬁcky
vytváral ﬁnálnu verziu nášho časopisu. To boli vždy 2-3
dni intenzívneho telefonovania, mailovania, dopisovania
článkov či zháňania nejakých fotograﬁí... Na záver vždy
zaznel sľub, že si dáme spolu kávičku, keď na obecný úrad
prinesie vytlačený časopis. Bohužiaľ, na kávu nikdy nebol
čas, pretože vždy prišiel v čase, keď som mala inú pracovnú
povinnosť. Aj tento rok, keď koncom júna doniesol hotový
časopis, sme kávu odložili tradične - nabudúce. Netušila
som, že toho usmiateho bradatého pána vidím naposledy.
Tento svet opustil 26.07.2017.
Pre pani učiteľku Ľubicu Blažekovú škola bola tým pravým
miestom, kde mohla uplatniť nielen svoje vrodené
pedagogické zručnosti, ale tiež kreativitu, pohybové nadanie,
nápaditosť, organizačné schopnosti. Pomáhala pripraviť
rôzne podujatia nielen v rámci školy, ale aj obce. Priznajme
si, dokázala človeka vyburcovať a vyprovokovať, aby dostal
zo seba niečo viac. V období môjho detstva bola pre nás
niečo ako módna ikona, pretože nosila krásne pulóvre, ktoré
sama štrikovala. Aj preto sme k nej radi chodili na krúžok
šikovných rúk. Na druhom stupni v našej triede ako učiteľka
dejepisu trpezlivo prednášala dejiny ľudstva a patrila k tým
učiteľom, ktorí vedeli vzbudiť záujem a udržať si našu
pozornosť. Milovala hudbu a tanec a dokázala vymyslieť
a nacvičiť rôzne choreograﬁe a mnohí z nás sa vďaka
nej naučili cigánske tance, moderné tance alebo zostavy
mažoretiek. Do všetkého, čo robila, vkladala svoj elán, svoje
nadšenie, svoju šikovnosť a aj vďaka nej sme mnohí prežili
chvíle, na ktoré sa nezabúda. V rámci Drietomských zvestí
pomáhala nielen písaním článkov, ale aj pomocou, ktorú
sme od nej ako jazykového odborníka občas potrebovali.
A aj keď jej choroba už nedovoľovala aktívne sa podieľať
na príprave časopisu, bolo fajn vedieť, že môžem kedykoľvek
zavolať. Dňa 25.09.2017 pani Ľubica boj s chorobu prehrala.
Budete nám chýbať. Zbohom – a dovidenia.
(mh)
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Spomienka na Ľubicu Blažekovú
Odišla si nám Ľubka naša drahá do večnosti,
hoc nemala si na to ešte primeraný vek,
keď na Tvoje závažné ochorenie
nenašiel sa už vhodný liek.
Stratila si sa nám, ako ten kameň vo vode,
nebude viac Tvoj milý úsmev
prispievať k našej pohode.
Láska, práca a povinnosť, krédo v Tvojom žití,
týmto dala si najavo, čo Ti srdce cíti.
Škola, deti, učiteľstvo, to bol život Tvoj,
k tomu si prispôsobila rodinný aj voľný
čas svoj.
Životom skúšaná, aj Tvoje dlane,
veľakrát aj rodina pomyslí na ne.
Hudba huslí už doznela, utrhla sa struna,
naše srdcia zavalila preveliká duna.
Stratí sa človek, akoby bol len hlas
a už je v nenávratne prežitý náš čas.
Život Tvoj sa skončil a ruža
odkvitá,
spomienka na Teba v srdciach je ukrytá.

www.drietoma.sk

Emília Bátovská

ADVENT A VIANOCE
Milí farníci, opäť sa nachádzame v adventnom čase,
ktorý nás pripravuje na najkrajšie sviatky celého roka,
na Vianoce. Tento nádherný čas Adventu a Vianoc
priam dýcha veľmi špeciﬁckou a neopakovateľnou
atmosférou, ktorá je nezameniteľná a Božsky
originálna. Je to nielen atmosféra adventných
a vianočných trhov, vôňa medovníkov či dobrého
punču, ale rovnako duchovná sila rorátnych svätých
omší alebo jemnosť vianočných piesní o stelesnenej
Božej Láske medzi nami. Je to vždy znova a znova pre
nás všetkých príležitosť nechať sa touto atmosférou
úplne preniknúť, pretože v každodennej rutine našich zvykov, prác a povinností potrebuje každý z nás objaviť v sebe
samých, a rovnako aj v iných, človeka stvoreného na Boží obraz, ktorého originál sa zračí v tvári novonarodeného
Dieťaťa. Objaviť, prijať a uchovať si tento obraz v sebe a vidieť ho aj v iných, to je úloha a výsada, ktoré nám
ponúkajú každé Vianoce. Vianoce z pohľadu dieťaťa i dospelého. Ktosi múdry povedal, že ideály sú ako hviezdy.
Nikdy ich nedosiahneme, no je potrebné sa k nim približovať, lebo nám otvárajú perspektívu, ukazujú správny smer
v živote, dávajú nádej na dokonalú večnosť. Podobne ako betlehemská hviezda, ktorá tak mimoriadne ovplyvnila
a zmenila životy troch mudrcov a kráľov z Východu.
Využime požehnaný čas Adventu ako čas prípravy našich sŕdc na opätovný príchod Božieho Syna medzi nás, aby
sme mohli byť vďaka Božej milosti ľuďmi kráčajúcimi po ceste, ktorá má zmysel a cieľ. Radostný Advent, požehnané
Vianoce a Šťastný Nový Rok Vám želá a vyprosuje z celého srdca
Peter Korenčiak, farár

VIANOCE SÚ SKUTOČNE SVIATKAMI STRETNUTIA
SA S LÁSKAVÝM BOHOM OTCOM
Apoštol Pavol v Božom Slove v liste Galatským 4, 4-7 nám chce povedať, že dlho očakávaný, zasľúbený Spasiteľ prišiel na zem
v tej správnej chvíli. Jeho príchod Pán Boh dokonale načasoval. Narodil sa v čase Rímskej ríše. Celý vtedajší svet bol zjednotený
obchodným jazykom. Sieť obchodných ciest umožňovala voľný prístup do celého vtedajšieho sveta. V dôsledku toho sa aj
evanjelium mohlo šíriť do vtedy známeho sveta.
Tieto Vianoce nám hovoria do srdca, že sviatky sú milostivým časom, v ktorom Pán Boh, ktorý už raz prišiel, teraz znova
prichádza do sveta. Počas Služieb Božích po tieto milostivé dni vstupuje aj medzi nás, klope na dvere nevyspytateľného vnútra
našej osobnosti so žiadosťou: Dovolíš, aby som sa v tebe narodil? Prišiel som kvôli tebe na túto zem. Dovolíš teda svojmu Bohu,
aby som v tvojom živote hral úlohu, ktorá mi absolútne patrí? Prestaneš mi klásť prekážky, aby som u teba prebýval a pôsobil
v tebe ako Boh, Radca, Brat, Priateľ, prameň svetla a dobroty, zdroj sily a múdrosti?
Aká bude tvoja odpoveď v tento večer? Nebudeš sa zdráhať a nepovieš: Príď neskôr, keď budem na dôchodku, chcem si trochu
užiť život? Lenže Pán Boh nechce, aby sme sa vzdali z čisto vonkajších dôvodov. Neželá si, aby sme ho až vtedy prijali, keď
už nemáme nijaké iné východisko. Vianoce sú udalosťou ľudských dejín, lebo znamenajú vstup Pána Boha do ľudskej spoločnosti.
Pán Boh vstúpil k nám, aby nám ukázal, ako a kam máme ísť, ak chceme plnohodnotne žiť a prísť k cieľu. Evanjelista Ján hovorí:
Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími.
Vianoce sú skutočne sviatkami stretnutia sa s láskavým Bohom Otcom prostredníctvom Pána Ježiša Krista. A v našom
chladnom svete človek skutočne túži po teplom zážitku Božej prítomnosti, ktorá nás bude obklopovať, prenikať, napĺňať
radosťou tak, ako to dokáže pôsobiť prítomnosť milujúceho rodiča alebo milujúceho človeka. Osamotenosť, do ktorej nás vrhá
neúspech, nedorozumenie, choroby a iné, ešte viac posilňuje v nás túžbu po mocnom, láskavom, dobrotivom, milosrdnom,
trpezlivom a odpúšťajúcom Bohu. Práve Vianoce nám hovoria: Takýto láskyplný Boh vstupuje aj teraz do sveta, do ľudských
príbytkov, do detského sveta, do opustených domov a zarmútených sŕdc. Tento Boh má srdce Otca, ktorý chce kráčať s nami
v časoch pekných, slnečných, ale aj v časoch búrok. My si nebudeme vedieť poradiť s našimi životnými problémami – vtedy, keď
modlitbou dieťaťa sa obrátime k nemu, On nás uistí: Ja som s tebou, pomôžem a posilním ťa.
Celé Ježišovo dielo, ktorým sa otvoril svetu v Betleheme a dokončil na Golgote a pri vzkriesení, nás vedie k vyznaniu našej
viery: Ježiš je náš Pán a Spasiteľ. On urobil pre nás všetko. Dal svoj svätý život za nás, aby sme my mali život. Ak sa tohto Krista,
Záchrancu našich duší, ktorý nám v plnosti času svojou smrťou zaistil večný život, ak sa ho vierou uchopíme, našli sme si počas
týchto Vianoc dar, ktorý vnesie pokoj do nášho srdca. S nádejou pôjdeme v ústrety novej, večnej budúcnosti, v ktorej prežijeme
večné Vianoce.
V plnosti času Boh zostúpil na zem, v plnosti času Boh sa stal človekom. V plnosti času Boh sa stal našim Otcom a obetoval
sa za nás, aby sme mali večný život. Toto je posolstvo týchto Vianoc. Boh prichádza dnes do našich rodín ako Otec, milujme ho.
Prináša nám dar, večnosť. Vierou ho prijmime a potom budú pre nás šťastné a radostné Vianoce. Amen.
Mgr. Jaroslav Jurko
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JEDNOTA DÔCHODCOV
SLOVENSKA
Vážení občania, seniori, priatelia! Opäť sa k vám prihováram prostredníctvom
Drietomských zvestí. Kráčame do obdobia adventu, prichádzajúcich Vianoc
a Nového roka. Zamýšľame sa v tomto období nad minulosťou, prítomnosťou
i budúcnosťou nášho života. Máme bohaté skúsenosti z minulosti, ktoré nám
pomáhajú prekonávať ťažkosti, prežívať radosti a očakávania z prítomnosti.
Popri prekonávaní životných starostí nám, žiaľ, pribúda najťažšia starosť starosť o zdravie. Čas strávený u lekárov je stále dlhší a dlhší.

Vážení priatelia, je obdivuhodné, že popri smutných obdobiach sa vieme
stretávať, cestovať, smiať sa, ba i zabávať. Aj keď nám pribúdajú šediny, roky
aj kilogramy, vieme sa tešiť zo svojich rodín a maličkostí, ktoré nám prináša
každodenný život. Máme radosť z cestovania a poznávania kultúrnych
pamiatok na našom krásnom Slovensku. Túto radosť a pohodu sme prežili
naposledy pri organizovaní náučno-turistického zrazu pre delegátov z 31
základných organizácií Jednoty dôchodcov okresu Trenčín. Dali sme možnosť
ukázať účastníkom, čo naša obec a región má a čím sa môžeme ako občania
pochváliť.
Nezabúdame ani na členov, ktorým v priebehu roka srdečne poblahoželáme
k životnému jubileu. Raz týždenne sa stretávame v klubovni, kam chcem
zároveň pozvať tých, ktorí si ešte cestu do klubovne nenašli. Teší ma, že sme
sa v takom hojnom počte stretli na kačacích hodoch v motoreste Eden, kde
sme prežili jedno krásne popoludnie.
V JDS máme bohatú činnosť. Aj vďaka tomu nám členov pribúda. Som
vďačný obecnému úradu za pomoc, podporu a pochopenie pre našu činnosť.
Som rád, že sa stretávame aj pri takých akciách, ako je varenie gulášu,
kapustnice, langošov. Ďakujem všetkým obetavým členom, ktorí pre úspech
akcie sa vedia zapáliť aj obetovať. Bol som pyšný na to, ako úspešne sme
zorganizovali 2. ročník prehliadky ľudovej piesne, čo nás motivuje k tomu, aby
sme pokračovali v organizovaní prehliadky aj v každom nasledujúcom roku.
Čaká nás vianočná kapustnica, výročné stretnutia, zájazd do Prahy, turistika
a mnoho ďalších akcií.
Nakoniec, čo dodať? Prajem vám čo najlepšie zdravie, prajem vám radosť
s rodinami, vnúčatami, priateľmi. Kruh rodín a priateľov nám dodáva energiu
a pocit šťastia a radosti. Dovidenia, priatelia.

Mgr. Dušan Medvecký, predseda JDS Drietoma

PANNONHALMA - MIESTO, KDE VIDIEŤ
HISTÓRIU A CÍTIŤ LEVANDUĽU
Všetko sa začalo informáciou počas nedeľných oznamov v katolíckom
kostole o organizovaní púte do Pannonhalmy. Samozrejme sme hneď
po svätej omši pána farára Petra Korenčiaka vyspovedali, nech nám
ako organizátor niečo o tom mieste povie, pretože mnohí sme o ňom
počuli prvýkrát. Aj tu sa však potvrdilo, že vidieť raz je niekedy viac ako
niekoľkokrát počuť. A tak sme teda v sobotu 16. septembra 2017 ráno
vyrazili smerom do Maďarska, kde bol cieľ našej cesty. Záujem o výlet
bol nad očakávanie, preto sme sa viezli až dvoma autobusmi.
Cesta ubiehala príjemne, v našom autobuse nám ju spríjemňoval
redemptorista z Kostolnej – Záriečia - páter Štefan Varecha. Okrem
modlitby svätého ruženca sme cestou stihli prečítať všetky informácie,
ktoré nám ako prípravu na výlet posunul pán farár a ktorý osobne velil
druhému autobusu. Od Trnavy nás čakala rovinatá krajina, ktorú len
kde-tu prekazil nejaký kopček. A na jednom z nich sa objavil cieľ našej
cesty – stredoveký kláštor benediktínov. Benediktíni sa usadili na Vrchu
svätého Martina už v roku 996 a roku 1996 sa celý komplex stal súčasťou
svetového dedičstva Unesco. Najskôr sme v útrobách kláštora, ktoré
nie sú obvykle pre návštevníkov prístupné, navštívili kaplnku, kde sme
absolvovali svätú omšu. Kaplnka bola zariadená nezvyčajne - obetný stôl
sa nachádzal v strede priestoru oproti dverám, vedľa stoličky pre kňazov,
za nimi organ a bohostánok, okolo nich z jednej aj druhej strany miesta
na sedenie - ľudia tak sedeli tvárami k sebe a kňazi slúžili omšu uprostred
celého spoločenstva. Po svätej omši sme obdržali audio-sprievodcov,
komentár bol aj v slovenčine a automaticky sa spúšťal v okamihu,
ako sa človek priblížil k stanovištiam v rámci prehliadky. Renesančnou
krížovou chodbou sme sa dostali do románsko-gotického kostola so 4
úrovňami (podlažiami). Vstupná – výškovo najnižšie položená časť bola
určená pre ľudí, ktorí sa pripravovali na krst a preto bola uprostred nej
krstiteľnica. Odtiaľ sa po schodoch vychádza do priestoru určeného
pre veriaci ľud, ďalšími schodmi na podlažie, ktoré je určené pre
kňazov a duchovenstvo. Najvyššie položené podlažie bolo určené pre
bohostánok a sedieť tam smeli len panovníci, ktorí občas tento kláštor
navštevovali. Pod najvyšším podlažím je krypta, kde je uložená napríklad
srdcová urna Otta Habsburgského (syn posledného rakúskeho cisára,
ktorý zomrel v roku 2011 vo veku 98 rokov).
Cez nádvorie sme prešli do najkrajšej miestnosti kláštora - krásnej
a obrovskej knižnice, ktorá ukrýva úctyhodnú zbierku vzácnych
exemplárov.
V komplexe kláštora sa nachádza špeciálne gymnázium. Keďže sa
vedenie drží pôvodných tradícií, študovať tam môžu iba chlapci, ktorí
dosahujú tie najlepšie výsledky. Škola si udržiava povesť najlepšej
strednej školy, dbá nielen na dôsledné vzdelávanie, ale celkový rozvoj
osobnosti a študenti tu majú veľmi prísny režim.
Prešli sme arborétum, v ktorom sa nachádza niekoľko desiatok
zaujímavých rastlín. Pod kláštorom sa nachádza levanduľová farma.
Levanduľové polia už boli odkvitnuté, oveľa viac nám však bolo ľúto,
že obchod na farme bol zatvorený, pretože z levandule tam vyrábajú
všeličo, okrem tradičných kozmetických prípravkov naprílad aj pálenku,
upokojujúci čaj či čokoládu. Overili sme si teda aspoň naše znalosti
byliniek v bylinkovej záhrade a príjemne unavení sme nabrali kurz
domov.
(mh)

REGIONÁLNE STRETNUTIE SENIOROV V DRIETOME
Všetci dobre poznáme akčnosť našich seniorov združených v Jednote
dôchodcov a tak asi nikoho neprekvapilo, že v stredu 21. júna 2017
pripravili skvelú stretávku seniorov z celého trenčianskeho okresu. Pozvanie
prijala približne stovka rovnako aktivitychtivých mládencov a dievok
v dôchodkovom veku. Postupne sa všetci účastníci postretali v kinosále,
pri malom občerstvení si vypočuli príhovory predstaviteľov Jednoty
dôchodcov, starostu obce a delegátky Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Nasledovalo rozdelenie do dvoch skupín. Prvá skupina nastúpila do autobusu,
ktorý nabral smer Brúsne. Nasledovala turistika spojená s poznávaním našich
kopaníc.
Druhá skupina sa vybrala po obci, kde postupne navštívila niektoré ﬁrmy
(Rutex. Les, PDP, Sojaprodukt – ďakujeme majiteľom za ich čas, ktorý
návštevníkom venovali), prezrela si niektoré pamiatky (Kostol svätej Kataríny
Alexandrijskej, Kaštieľ Chorinských – sídlo obecného úradu, Evanjelický
kostol, Kaštiel Borčických), nakukla do Klubovne Jednoty dôchodcov, Posilňovne Veselého Vidieka a Denného stacionára. Ťažko povedať, ktorá skupina
bola viac unavená, keď sa všetci poobede stretli pri chutnom obedíku a následne sa zabavili pri kultúrnom programe v ľudovom tóne. Ale spokojne vyzerali
(mh)
všetci.
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ČINNOSŤ SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO
KRÍŽA V ROKU 2017

STRETNUTIE JUBILANTOV
Koncom júna zorganizoval obecný úrad v spolupráci s drietomským
Zborom pre občianske záležitosti milé popoludňajšie stretnutie
s našimi spoluobčanmi, ktorí sa v prvom polroku dožili
významného životného jubilea – 70, 75, 80 alebo 85 rokov.
Spomedzi 38 pozvaných pozvanie prijalo 21 jubilantov – väčšina
70-ročných juniorov (po drietomsky „soplákov“) prísť nestihlo,
naopak najstarší 85-roční jubilanti sa dostavili všetci piati.
V krátkom programe si vypočuli krásne verše i ľúbezné piesne,
v mene obce sa jubilantom prihovoril starosta obce Jaroslav
Mego. Po podpise do pamätnej knihy im starosta obce osobne
zablahoželal a odovzdal drobnú pozornosť. Na záver nasledoval
slávnostný prípitok, ktorým sa program plynule prehupol
do posedenia pri vínku a drobnom občerstvení. Ešte raz ďakujeme
všetkým, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou a tešíme sa
na strenutie s ďalšími jubilantmi v decembri.
(mh)

ŠKOLSKÉ ČASY V MOJICH
SPOMIENKACH
Do prvého ročníka som nastúpila v Trenčianskej Turnej.
Tam bola škola, v ktorej boli len tri triedy a učil sa tam 1. - 5.
ročník. Takže sme chodili do školy aj popoludní. Striedali
sme sa. V triedach bola drevená dlážka - podlaha natretá
čiernym olejom. Takže ak sa niekomu pritraﬁlo spadnúť,
tak bolo isté, že oblečenie viac neoblečie. V každej triede
boli kachle na drevo a uhlie. Bola tam školníčka a každé
ráno počas vykurovacieho obdobia musela ráno v každej
triede zakúriť a nanosiť si drevo a uhlie. Na druhý stupeň
6. - 9. ročník sme chodili do Trenčína a tam to bolo
podobné. Aj s podlahou a kúrením, len s tým rozdielom,
že škola bola dvojposchodová budova a nachádzala sa
na Hasičskej ulici, kde je dnes knižnica.
Ja som do školy chodila rada. Najradšej som mala
matematiku, zemepis a prírodovedu.

Vážení spoluobčania, ani sme sa nenazdali a je tu opäť čas, kedy každá
organizácia hodnotí výsledky svojej práce. Obzrime sa spolu späť.
Začiatkom roka vo februári členovia SČK pripravili občerstvenie
počas obecnej zabíjačky, okrem nápojov si ľudia pochutili na tradičných
fašiangových fánkach aj šiškách. Akcia zabíjačky veľmi dobre dopadla
k spokojnosti všetkých občanov.
Ďalšou veľmi významnou akciou bol hromadný odber krvi, ktorý sa konal
12.6.2017 a ktorého sa zúčastnilo iba 13 bezpríspevkových darcov krvi Vladimír Bečár, Gabriela Janišová, Michal Lacko, Jaroslav Mego, Božena
Megová, Klaudia Miklovičová, Ľudmila Novomestská, Jana Pálešová,
Martina Spačková, Ivana Struhárová, Vladimír Sulo, Ľuboš Surovský,
Tomáš Revay. Toto magické číslo 13 je žalostne nízke vzhľadom na vysokú
potrebu tak vzácnej tekutiny, ako je krv, pretože sa nedá vyrobiť, ani ničím
nahradiť. Získať ju možno iba vďaka osobnému ľudskému prístupu a pre
zdravých ľudí by to preto mala byť povinnosť. Koľkí z nás sa už ocitli v stave
bezmocnosti, bolesti a trápenia alebo ničivého strachu o blízku osobu?
Nevyčítame, ale vážení, v našej obci je iba 13 ľudí cítiacich s utrápenými
a nešťastnými? Prosíme pre budúcnosť, nemyslite iba seba, ale aj na tých,
ktorí sú odkázaní na vašu nezištnú pomoc. Nech prepáčia tí darcovia, ktorí
boli predtým pozvaní na odber do NTS.
Pomerne kladne hodnotíme akcie organizované obecným úradom,
ako je Varenie guláša, Drietomský festival a podobne, kde si prítomní
pochutili na domácich koláčoch a sviežich nápojoch. Tu sa však musíme
zmieniť o veľmi nepríjemnej situácii, že hoci na festivale nebolo ranených,
bolo veľa alkoholom zmámených, čo mohlo pre nezodpovednosť niekoho
skončiť tragicky. Vďaka náhode a obavám ustráchanej matky k nešťastiu
nedošlo. Chceme apelovať na našu mládež, že nie v množstve vypitého
alkoholu a „štengrovaní“ kamaráta – ale v zdravej sebakontrole je vaša
mužnosť, mladí! Nie je kamarát, čo posilňuje v pití, ale kamarát je ten, čo
upozorní, že už máme dosť a vyprevadí k pomoci alebo domov. Mládež,
nie v oplzlých rečiach a v alkohole hľadajte dospelosť! Máte veľa možností
sa realizovať, a to vo futbale, v posilňovni, v novozaloženom hasičskom
zbore a taktiež v pomoci iným (napríklad darcovstvom krvi).
Slovenský červený kríž pomáhal zaistiť dobrovoľné opatrovateľky. Mrzí
nás však, že sa nedoriešil dlhotrvajúci problém starších a chorých, a keď,
tak iba polovične. Nie však našou vinou, ale vinou samotných občanov,
pre ich zanovitosť a staromódne zmýšľanie. Stacionár je na svete, funguje
takmer rok k spokojnosti tých, čo ho navštevujú. O ich spokojnosti sa
presvedčili nielen predstavitelia našej obce, ale aj pracovníci Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny a mnohí ďalší návštevníci, ktorí videli
rôznorodú činnosť našich starkých. Okrem iného ranné cvičenia, stavbu
rôznych projektov, pletenie šálov, čiapok, zhotovovanie dekorácií,
vianočných ozdôb a podobne. Tu chceme poďakovať riaditeľovi stacionára
Ing. Jurajovi Šuppovi a starostovi obce Jaroslavovi Megovi, že boli v pravý
čas na pravom mieste. Poďakovať chceme aj ostatným pracovníkom
stacionára, že zabezpečujú vyplnenie času rôznorodými činnosťami počas
celého dňa, vďaka čomu sa tam nikto nenudí.
Každoročne navštevujeme jubilujúcich členov SČK a vždy sú to príjemné
chvíle strávené s našimi členmi a ich rodinami. Bohužiaľ, koncom minulého
roka sme sa naposledy rozlúčili s našimi členkami Ankou Gálikovou
a Máriou Takáčovou, v priebehu tohto roka s Ankou Žilovou a Ankou
Melicherovou.
Musíme sa však predsa zamyslieť nad našou skromnou prácou SČK. Nie je
tak zanedbateľná, ako by sa mohlo zdať možno aj pre nezáujem obecného
zastupiteľstva, zvlášť mladých poslancov, ktorí ešte nevidia alebo nechcú
vidieť potreby SČK k ich činnosti tak, ako u iných organizácií a ktorí sa ešte
neocitli v núdzi o pomoc. Záverom vyslovujeme poďakovanie vám, ktorí
ste akýmkoľvek spôsobom pomohli a nech prepáčia tí, ktorých sme sa
dotkli.
Výbor SČK v Drietome

Vierka Spačková
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ZÁBAVA, RADOSŤ, ÚSPECh - TO JE
DRIETOMANKA
Koniec leta a začiatok
jesene sa u mnohých
nezaobíde bez
navštívenia nejakého
vychýreného festivalu,
tradičného jarmoku
či vinobrania.
Drietomanka každý rok
nesmie na takýchto
podujatiach chýbať.
Výnimočnú atmosféru
na javisku pred
Pezinským zámkom Drietomanka zavŕšila svojim vystúpením počas
tradičného Pezinského vinobrania.
Počuli ste už o siedmom dive Turca? Tak takto bol nazvaný Mošovský
jarmok, ktorého tradíciu obnovili v roku 1995. Drietomanka
na tomto jarmoku, i keď už pri chladnejšom počasí, rozprúdila nočnú
zábavu, ktorá pokračovala do skorého rána.
Poďme však pozrieť aj za hranice. Hrať od rána v hodovom
sprievode po dedine a pokračovať večernou zábavou v Ratíškoviciach
je naozaj pre Drietomanku skutočným zážitkom. Veď kto z vás videl
naposledy v tradičných vyšívaných krojoch deti, ktoré snáď ešte
nevedia ani chodiť, až po najstarších obyvateľov? Takto v sprievode
do kroku po moravskej dedine Ratiškovice hrala Drietomanka už po
niekoľkýkrát. Jedno z náročnejších vystúpení Drietomanka absolvovala
v Nemecku, v malebnom mestečku Dietfurt an der Almühl. Vypredaná
športová hala, silné zaznievanie “zugabe” nadšeného publika nás na
konci vystúpenia dvakrát vrátilo do hry. Robiť ľuďom radosť majú
muzikanti z Drietomanky, pod vedením Jaroslava Múdreho ml., v krvi.
Veď priznajme si, v dnešnej dobe udržať kapelu na úrovni stojí veľmi
veľa úsilia a času - ako pre kapelníka, tak aj pre každého člena, ako
aj ich rodín. Drietomanku ocenili i starší obyvatelia Drietomy na akcii
„Mesiac úcty k starším” v kultúrnom dome srdečným potleskom.
A čo robí Drietomanka posledný mesiac v roku? Hrá na Vianočných
koncertoch - všetkým, ktorí sa na chvíľku zastavia. Na jedno z takýchto
vystúpení vás pozývame 17.12.2017 o 16. hodine do kinosály
v Drietome. Je to čas adventu - čas lásky, pokoja, porozumenia.
Drietomanka sa tento rok v lete rozhodla nahrať aj CD nosič s koledami
a vianočnými piesňami, aby vám či už pri zdobení stromčekov, pečení
koláčov alebo príprav na jeden z najkrajších sviatkov v roku spríjemnila
predvianočnú domácu atmosféru. Veľa radosti do ďalších dní vám
zo srdca želajú všetci členovia Drietomanky.
Jozef Spaček

Z KALENDÁRA DFS NEZÁBUDKY
S novým školským rokom sme privítali v súbore nové deti. Pre veľký
záujem sme otvorili tanečno-spevácku prípravku, ktorú navštevuje
16 detí z okolitých obcí vo veku od 6 rokov. V mesiaci október sme
našim vystúpením potešili starších obyvateľov v obci Drietoma
aj v Kostolnej-Záriečí. Máme za sebou úspešný 2. ročník Prehliadky
DFS v Drietome. Privítali sme 2 detské súbory z Moravy – Kunovjánek
a Malú Jásenku zo Vsetína. Medzi najkrajšie spomienky z prehliadky
bude určite patriť úvodná časť, keď zaznela naživo česká a slovenská
hymna v podaní detí zo súborov a záverečný tanec, ktorý nás naučili
deti zo súboru Malá Jásenka.
Naša mladšia skupina účinkovala na folklórnom festivale v Heľpe
v programe „Prišli hostia zďaleka aj zblízka“ s programom „Veselo
na ulici.“ Vystúpenie v Heľpe sme spojili s pobytom v chate Bystrá
na Táloch, kde si deti užili spoločný večer a tiež nedeľný výlet v ZOO
Bojnice. V júli navštívili zábavný park v Rakúsku. Staršia skupina
otvorila hodinovým programom nový amﬁteáter v Radošinej.
Už sa nám patrí len poďakovať všetkým, ktorí nám fandia, pomáhajú
a podporujú nás morálne a tiež ﬁnančne (Obec Drietoma, ZŠ s MŠ
Drietoma, rodičia, priatelia a známi).
Vedúce súboru Monika a Marika

KTO SOM?
Hádanie môjho mena bolo hlavným cieľom Rozprávkového dňa detí. Ako
sa ukázalo, tento rok som bola na oslave dňa detí veľmi potrebná. V prvom
rade, bezo mňa by členovia kultúrnej komisie vzhľadom k istým okolnostiam
nedokázali spojiť dve detské podujatia (Deň detí a Z rozprávky do rozprávky)
do jedného. Dosť som organizátorom pomáhala popasovať sa so skutočnosťou,
že v nedeľu 28. mája 2017 bude počas podujatia na ihrisku futbalový zápas.
S odstupom času treba priznať, že iba vďaka tomu sa vo väčšej miere využili
priestory kaštieľa, čo ocenili nielen deti, ale aj mnohí rodičia, nakoľko sa dostali
do priestorov, ktoré bežne nie sú verejnosti prístupné.
Po registrácii na ihrisku boli deti v 10-členných skupinkách vysielané
na rozprávkovú cestu. Podľa mapy putovali z rozprávky do rozprávky,
využívaním svojich zručností plnili úlohy a získavali písmenká, z ktorých v cieli
zložili moje meno a získali tak odmenu. Hneď v úvode sa dozvedeli, že dospelí
ma deťom závidia. A počúvajte, čo všetko s mojou pomocou vzniklo! Ako prvý
deti vítal Požiarnik Sam s pomocníkmi, ktorý ich požiarnickým autom dopravil
do historického centra obce, kde deti predviedli svoju šikovnosť pri rozbaľovaní
hadice. V ďalšej rozprávke mal Kocúr v čižmách pre deti pripravený štafetový beh v gumákoch, pričom miesto štafety si pošepky odovzdávali tajné heslo.
Odtiaľ putovali k veži, pod ktorou princ márne čakal na vrkoč, po ktorom by sa vyšplhal do veže a tak deti vystúpali do veže za Zlatovláskou a pomohli jej
so zapletením vrkoča. V nasledujúcej rozprávke sa v parádnej komnate stretli so Zlatou priadkou a dobre známym piadimužíkom Martinkom Klingáčom, kde
museli hádať a správne spárovať novodobé predmety na obrázkoch so starými predmetmi nachádzajúcimi sa v komnate, ktoré sa používali na tú istú činnosť.
Nasledovala veľká skúška odvahy, pretože pred kaštieľom sedela zakliata princezná a deti museli v strašidelnej, tmavej podzemnej miestnosti pomôcť Nebojsovi
nájsť princeznin prsteň. Nakoniec sa deti stretli s Jurošíkom a kto sa nebál a vyliezol k nemu na strom, ten si za odmenu mohol vziať dukát z jeho pokladu. No a to
sa už deti dostali do cieľa, kde za prejdenie cesty a vylúštenie môjho mena získali diplom a reﬂexný prívesok v tvare medvedíka. Ďalšou odmenou boli pre deti
aj nesúťažné stanoviská, kde sa deti mohli povoziť na koňoch, vyšantiť s bublifukmi, nechať sa namaľovať či očesať a pohrať sa s loptami na ihrisku. Samozrejme
sa nezabudlo ani na najmenších, pre ktorých bol prichystaný farebný koberec s množstvom hračiek. A tak som sa vznášala nad celým podujatím, spokojná, že
poslanci, členovia Veselého Vidieka, eRka, viacerí dobrovoľníci, ochotní starší žiaci základnej školy a rovnako aj rodičia a dôchodcovia v stánkoch s občerstvením
ma v sebe nepotláčajú a vedia ma použiť na dobrú vec. Veď napokon aj tento článok vznikol iba vďaka mne – som totiž fantázia.
(mh)
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
„DOBRE MI NA ZEMI“

Možno niektorí viete a niektorí ani netušíte, že v našej škôlke
bola veľmi vzácna návšteva. Priletela na kozmickej rakete
z ďalekého vesmíru a boli to dvaja zelení a zvláštni Marťania.
Keď pristáli na našej planéte Zem a chceli ju lepšie spoznať,
objavili u nás okrem krásnych vecí, žiaľ, aj neporiadok. Boli
to rôzne smeti, ktoré sme si my ľudia vyhodili do prírody.
Trošku sme sa veru aj pred nimi hanbili, ale nakoniec sme
spoločne všetko poupratovali. Roztriedili sme jednotlivé
druhy odpadu do farebných nádob a vyčistili sme tak lesnú
čistinku. Dokonca sme ako správni ochrancovia prírody
a budúce vedecké hlavy spolu s kamarátmi - Marťanmi
použili tento odpad na výrobu paliva do vesmírnej rakety.
Bolo to veľmi pekné a poučné stretnutie s mimozemskou
civilizáciou. Ďakujeme!
Učiteľky MŠ

VYSTÚPENIE PRE STARKÝCH
V MATERSKEJ ŠKOLE
Mesiac október sa už tradične nesie v znamení úcty
k starším. Ako každý rok, aj tentokrát si naši škôlkari pozvali
do MŠ svojich starkých a pripravili pre nich bohatý kultúrny
program. Zaspievali veselé pesničky, zatancovali milé tančeky
a potešili veršíkmi, ktoré rozohriali nejedno srdiečko.
Na konci programu deti odovzdali svojim prarodičom
darčeky, ktoré vyrobili s pomocou pani učiteliek.

AKO TO BOLO
EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU V
MATERSKEJ ŠKOLE

Posledný septembrový týždeň sa v našej materskej
škole niesol v duchu športu, zdravého životného štýlu
a spoznávania našich svetových športovcov.
Po prvýkrát sa naša škôlka zapojila do Európskeho týždňa
športu zorganizovaním pretekov „Beh pre malé nôžky“.
Bežci boli rozdelení do troch skupín podľa veku a tomu bola
prispôsobená aj dĺžka bežeckej trate. Pretože sme chceli, aby
sa na pretekoch mohli zúčastniť aj celkom maličkí škôlkari,
pretekalo sa na trávnatej ploche školského dvora. Víťazi
každej kategórie boli odmenení medailami. Za absolvovanie
behu všetky deti dostali diplomy a drobné darčeky, ktoré pre
nich pripravili triedne pani učiteľky.
Súčasťou celotýždňového športovania bolo aj spoznávanie
rôznych druhov športu a slovenských športovcov, ktorí
dosiahli úspech nielen doma, ale aj v zahraničí.
Učiteľky MŠ

Písal sa rok 1977 a v malebnej dedinke v drietomskom údolí
sa udiala dlho očakávaná udalosť, na ktorú už každý obyvateľ
tejto obce netrpezlivo čakal. Áno konečne sa otvorili brány
novučičkej školy. Bola to budova ohromných rozmerov. Tešili
sa deti, rodičia i starí rodičia. Konečne sa môžu vzdelávať
v moderných priestoroch s najmodernejším vybavením
tried, odborných učební a cvičiť budú nie len vonku na super
atletickej dráhe a ihrisku, ale aj v telocvičniach vybavených
náradím a náčiním, ktoré možno ešte ani nevideli.
9. 12.1977 bol teda ten deň, kedy pán riaditeľ Milan Pacas
mal tú česť, aby otvoril túto budovu školy. Zamestnanci
školy a žiaci sa s radosťou nasťahovali do týchto priestorov
12.decembra 1977. Po prečítaní zápisu v pamätnej kronike
som zistila, že tomu predchádzalo množstvo odpracovaných
dobrovoľných hodín, kedy ruku k dielu priložili, ako
zamestnanci školy, tak aj takmer všetci obyvatelia obce. Veľa
práce predviedli predovšetkým vtedajší žiaci 9. ročníka, ktorí
pomáhali pri vybaľovaní, triedení a rozmiestňovaní nábytku
po jednotlivých učebniach. Zamestnanci školy vyberali
vhodné dekorácie a doplnky do jednotlivých miestností
a učební ako sú podlahové krytiny, koberce, závesy, záclony
a kvety. Musíme uznať, že dať do užívania takúto budovu
určite nebolo ľahké. Preto je na mieste všetkým, ktorí priložili
ruku k dielu poslať veľké ĎAKUJEM.
Od tej doby sa tu vystriedalo množstvo zamestnancov
a žiakov. Prešlo pár rokov a riešime možno podobné problémy.
Naša školička nám trochu zostarla, a preto potrebuje mnohé
úpravy, korekcie krásy a funkčnosti. Nastala éra rekonštrukcií
a obnovy priestorov. Postupne sa nám darí navrátiť predošlú
krásu tejto našej štyridsiatničke. Verím tomu, že ak priložíme
ruku k dielu, tak ako naši predchodcovia, naša škola bude tá
najkrajšia v celom okolí.
Mgr. Andrea Polhorská
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DRIETOMSKOU DOLINOU ĽÚBIVÁ HUDBA ZNIE...
... konštatovali všetci, ktorí v krásnu slnečnú sobotu 5. augusta 2017 prechádzali cez Drietomu a samozrejme všetci, ktorí sa nachádzali na futbalovom
ihrisku, kde sa konal Drietomský festival dychových hudieb. Organizátori starosta obce Jaroslav Mego a kapelník Drietomanky Jaroslav Múdry o 15.
hodine slávnostne otvorili 19. ročník tejto oslavy dychovej hudby, návštevníkov na úvod pozdravil (v mene pracovne zaneprázdneného Ing. Jaroslava
Bašku) poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Juraj Ondračka. Program hovoreným slovom sprevádzali skúsená redaktorka a speváčka Mirka
Záhumenská a ostrieľaný hudobník Jozef Lehocký. Ako prví svoje hudobné nadanie predviedli členovia detskej dychovej hudby Rudolfa Hečka z Dolnej
Súče. Tradičný hudobný pozdrav z Moravy priniesli susední Hrozenčané. Počas koncertu Záhorienky sme počuli nielen krásne piesne, ale aj úžasné sólové
pasáže na hudobných nástrojoch. Svojej povesti neostala nič dlžná Budvarka, ktorá niektorými výkonmi priviedla divákov „do varu“. Nasledoval koncert
Glorie Zdeňka Gurského, istým spôsobom to bolo navnadenie divákov na večernú zábavu, ktorá bola pod ich taktovkou. A zadarilo sa, dokonca niektorí
návštevníci využili príležitosť a zatancovali si už počas koncertnej časti programu na priestranstve pred pódiom. Vyvrcholením programu bol koncert
151-ročnej Drietomanky, ktorá to naplno rozbalila a návštevníkom festivalu ponúkla pestrú hudobnú kyticu uvitú z ľudových, klasických aj moderných
piesní, nechýbali prekvapenia v podaní nových hudobných i speváckych vystúpení členov Drietomanky a ich hostí. Za všetky tieto výkony si účinkujúci
pred záverečným monstrekoncertom vypočuli úprimné slová vďaky, čo im bude pripomínať pamätný list a drobné darčeky.
Počas podujatia sa návštevníci zo Slovenska, Moravy, Čiech, Poľska, Rakúska, Nemecka či Holanska chladili v kaštieli, kde v priestoroch múzea študovali
staré drietomské fotograﬁe a obdivovali maľby z tvorby miestnej umelkyne Milady Ždrnje. Ako darčeky určite poslúžia mnohé predmety zakúpené
v jarmočných stánkoch. Vzhľadom na širokú ponuku občerstvenia nezostal nikto hladný ani smädný. A do konca zábavy – teda do tretej hodiny rannej –
to mnohí ešte stihli vytancovať – a že ich na záver tancovalo veľa! To si však najmä organizátori uvedomovali, že treba končiť a „dobiť baterky“ na další
deň.
V nedeľu 6. augusta 2017 nás prebúdzali kvapky dažďa, preto sa doobedie
nieslo v podobe príprav mokrej varianty Prehliadky detských folklórnych
súborov. Počasie sa našťastie umúdrilo a tak sa druhý ročník prehliadky
začal sprievodom účinkujúcich cez obec. Po návrate na ihrisko sa o 15.
hodine začal program veľmi emotívne – českou a slovenskou hymnou, ktoré
spievali účinkujúce deti bez hudobného sprievodu - verte mi, všetci sme mali
zimomriavky a na vine nebolo počasie. Program za organizátorov otvoril
opäť starosta obce Jaroslav Mego a vedúca folklórneho súboru Nezábudky
Mgr. Monika Spačková, ktorá celý program aj moderovala. Postupne
sa na pódiu predviedli detské folklórne súbory Kunovjánek (Kunovice),
Malá Jasénka (Vsetín) a samozrejme domáce Nezábudky. Účinkujúci nás
aspoň na chvíľu preniesli do minulosti a vrátili do starých detských hier,
pripomenuli staré tradície, ponúkli veselé piesne a tance. Program spestrila
spevácka súťaž, v ktorej sme si vypočuli 3 najlepších spevákov z každého
súboru a výtvarná súťaž, v rámci ktorej sme obdivovali maľby detí zo súborov. Po skončení detských vystúpení, vyhodnotení súťaží a odovzdaní
pamätných listov s upomienkovými predmetmi sa deti rozpŕchli užiť si atrakcie, ktoré boli k dispozícii (skákací hrad, šmýkalka, maľovanie na tvár,
vozenie na koňoch). Ostatní si vychutnali koncert heligonkárov z Krasňan, ktorí opäť nesklamali a boli krásnou bodkou programu. No a kto ešte chcel
a vládal, tak sa za hudobného sprievodu ĽK Huncúti zabával a tancoval do neskorých nočných hodín. A zabávať sa konečne mohli aj členovia neziskových
organizácií, ktoré pri organizácii podujatia pravidelne vypomáhajú a ktorým patrí veľké poďakovanie. Vďaka patrí aj sponzorom a donorom podujatia,
ktorí prispievajú k úspešnosti tohto podujatia. Na záver odkaz pre tých, ktorí boli a nebanujú alebo ktorí neboli a banujú – dovidenia o rok, priatelia!
(mh)

LETNÉ KINO
Letné kiná sú stále viac populárne a svojou komornou
atmosférou poskytujú úplne iné prežitie ﬁlmov, než je tomu
vo veľkých multiplexoch. Občianske združenie Veselý Vidiek
umožňuje už tretí rok tráviť teplé letné večery v znamení
ﬁlmových zážitkov pod holým nebom.
Počasie nám prialo, a tak ﬁlmoví nadšenci mohli navštíviť letné
kino až deväťkrát v Drietome a jedenkrát v Brúsnom. Filmovú
sezónu sme otvorili výbornou francúzskou komédiou Čo sme
komu urobili. Samozrejme sme nezabudli ani na divákov nižších
vekových kategórií a práve pre nich sme premietali rozprávku
Spievaj. Keďže s úsmevom ide všetko ľahšie, po peknej rozprávke
sme opäť zaradili komédiu, tentokrát to bola obľúbená komédia
Vo štvorici po opici. Pokračovali sme rozprávkou Hľadá sa Dory a krásnym ﬁlmovým spracovaním Malého princa pre veľkých i malých. Rozprávky
sa stretli s veľkým úspechom, a preto aj na ďalšom premietaní, tentokrát v Brúsnom, sa na plátne odohrával dej rozprávky Hore.
Milovníci ﬁlmovej klasiky si prišli na svoje počas ﬁlmového maratónu série Slunce, seno. Toto premietanie ale nebolo len tak hocijaké.
Spestrením bol príjemne plápolajúci ohník, pri ktorom sa dalo nielen ohriať, ale aj opiecť si špekáčiky, ktorých vôňa sa počas ﬁlmov niesla
celým ihriskom.
Vďaka hrdinke príbehu Vaiana: Legenda o oceáne sme sa v príjemný teplý večer mohli aspoň na chvíľku ocitnúť pri mori a užiť si kúsok
dovolenky. Počas ďalšieho premietania sme sa vďaka ﬁlmovej novinke Jurský svet preniesli do čias dinosaurov.
Uzavretie tohtoročnej ﬁlmovej sezóny a zároveň letných prázdnin sme venovali deťom. Opäť sme si rozložili príjemný ohník a deti si spolu
s rodičmi počas ﬁlmových zážitkov mohli užiť aj spoločné chvíle pri opekaní špekáčikov. Pre najmenšie deti sme začali rozprávkou Máša
a Medveď, ktorá zožala veľký úspech aj u starších divákov. Posledným premietaním Letného kina v Drietome v roku 2017 bola rozprávka Baby
šéf. Už teraz sa tešíme na budúci rok.
Veselý Vidiek o.z.

8

www.drietoma.sk

10 ROKOV PELL-MELL 59
V sobotu 3. júna 2017 sa v našej obci uskutočnil výročný koncert
k 10. výročiu prvého koncertu domácej rockovej kapely Pell-Mell 59.
Presne 2. júna 2007 chalani z kapely Pell-Mell 59 prvýkrát vystúpili
na verejnosti a bolo to práve v Drietome na futbalovom
ihrisku v rámci sprievodného programu Dňa detskej radosti. Za tých
10 rokov kapela prešla viacerými zmenami a odohrala množstvo
koncertov po celom Slovensku a Českej republike. Na výročnom
koncerte zahrali kapely Audiobug, Volume, MF, Nanosféra a ako
hlavný hosť večera kapela Polemic. „Pelmeláci“ predstavili svoj nový
album, z ktorého zahrali viacero piesní aj s hosťami. Nový album
kapely (v poradí druhý) s názvom Poď von! pokrstili šampanským
členovia kapely Polemic. Na koncerte si s „Pelmelákmi“ zahrali
viacerí bývalí členovia. Koncert v Drietome, ktorého sa zúčastnilo
viac ako 1000 návštevníkov, bol tiež štartujúcim koncertom kapely
Pell-Mell 59 na ich letné turné s názvom Poď von tour 2017, ktoré
pokračovalo v Bojniciach, Dubnici nad Váhom, Handlovej, Bytči,
Trenčíne a Žiline.
Pell-Mell 59

PARENICA FEST 2018
Hudobný festival Parenica sa opäť uskutoční v našej obci. V rokoch
2010 - 2014 sa každoročne konal na futbalovom ihrisku v Drietome.
Počas piatich ročníkov vystúpilo v Drietome množstvo interpretov,
z tých najznámejších Zuzka Smatanová, Gladiator, Desmod, Smola
a Hrušky, Helenine oči, Hudba z Marsu, atď.... Už 6. ročník sa
uskutoční 18. augusta 2018 opäť v priestoroch futbalového ihriska.
Tešiť sa môžete na množstvo skvelých slovenských interpretov
a môžete objaviť novú hudbu, ktorú v rádiách nebudete počuť.
Pripravený bude aj sprievodný program. Prvé mená interpretov
začnú organizátori zverejňovať na konci roka. Na facebookovom
proﬁle festivalu budete môcť súťažiť o voľné vstupy na festival. Prvá
súťaž začína v poslednú decembrovú nedeľu.
Vivax o.z.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VESELÝ
VIDIEK V ROKU 2017
Čo nevidieť tu máme koniec roka 2017, s ktorým sa spája obdobie
bilancovania a porovnávania s predchádzajúcimi rokmi. Môžeme
skonštatovať, že rok 2017 bol z pohľadu nášho združenia jedným
z najaktívnejších, a to či už v rámci obce, alebo mimo nej.
Prvou tohtoročnou lastovičkou z dielne združenia bolo, v spolupráci
s OFK Drietoma, usporiadanie druhého ročníka Maškarného plesu
pre dospelých, ktorý sa uskutočnil 25.02.2017. Ďalší, v poradí tretí
ročník, je naplánovaný na budúci rok, konkrétne 20.01.2018. Pre
obrovský úspech a záujem aj obyvateľov okolitých obcí je v prípade
záujmu najrozumnejšie v predstihu požiadať o rezerváciu lístkov
u členov združenia, alebo na našej Facebook stránke.
Aktívne sa každý rok na jar zapájame do upratovania okolia našej
obce v rámci Dňa Zeme. Nie je nám ľahostajné, v akom stave sa
po dlhej zime prebúdza príroda, preto aj my, v rámci možností,
priložíme ruku k dielu.
Príchodom leta a teplých letných večerov prichádza na rad zatiaľ
náš najúspešnejší projekt, Letné kino. Sme veľmi hrdí na to, že
sa nám ho podarilo a stále úspešne darí realizovať na miestnom
futbalovom ihrisku. Že je to projekt úspešný, svedčí početná
návštevnosť a pozitívne ohlasy divákov. Tento rok bol z pohľadu
premietania nabitý, keďže sme v porovnaní s minulým rokom
premietli dvojnásobne viac ﬁlmov a rozprávok.
Premietali sme aj mimo obce a z týchto premietaní sa jedinečnou
atmosférou vyznačovalo kino v priestoroch zrúcaniny kláštora
v Skalke nad Váhom.
V júni sme sa snažili obnoviť tradíciu Jánskych ohňov, no žiaľ
neúspešne. Veríme, že na budúci rok si budeme môcť spoločne
posedieť pri vatre počas magickej noci svätojánskej.
Veľmi úspešné ťaženie nášho združenia sa konalo na tradičných
Majstrovstvách obce vo varení guláša, kde sme sa stali celkovými
víťazmi. V histórii súťaže to bola naša druhá výhra.
Najbližšie sa budeme spolupodieľať na organizácii hodového
víkendu, presnejšie sobotňajšej hodovej zábavy, v priestoroch
kultúrneho domu. Vrcholom tohtoročnej sezóny združenia bude
usporiadanie deviateho ročníka tradičného Štefanského futbalového
turnaja.
Už viac ako rok a pol je v nových priestoroch ďalší z našich
veľkých projektov, POSILKA DRIETOMA. Prevádzka, ako aj ďalšie
zveľaďovanie posilňovne sa stalo jednou z našich hlavných aktivít,
no ﬁnančne veľmi náročnou. Finančné prostriedky sa usilujeme
získať cez 2% z daní, ale aj prostredníctvom rôznych grantov, no
zatiaľ neúspešne. Preto vás prosíme, ak viete o nejakom grante,
ktorý by mohol pomôcť združeniu, kontaktujte nás.
Po výrobe tričiek, ktoré mali veľký úspech, máme v pláne rozšíriť
sortiment. Najbližšie bude možnosť zakúpiť magnetky s tematikou
obce Drietoma.
Tak, ako to už v dnešnej dobe býva vo väčšine spolkov a združení,
aj my musíme čeliť problému zužovania členskej základne. Prilákať
nových členov, zanietencov, ktorí by boli ochotní obetovať svoj
voľný čas, urobiť niečo dobré pre seba, ale hlavne pre svoju obec,
nie je jednoduché. Preto ak máte záujem pridať sa k občianskemu
združeniu Veselý Vidiek, veľmi radi vás medzi sebou privítame.
Mimo aktivít súvisiacich so združením radi utužujeme kolektív
aj rôznymi voľnočasovými aktivitami, ako je bowling, paintball,
volejbal, turistika, atď…
Pre viac informácií odporúčame sledovať našu Facebook stránku
Veselý Vidiek o.z., dajte nám like, nadstavte si odber noviniek
a zaručene vám už nič podstatné neunikne. Samozrejme ďakujeme
aj za zdieľanie.
Veselý Vidiek o.z.
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STREĽBA - BEH - HASENIE
Aj týmito tromi slovami sa dá v skratke vystihnúť, čo sa dialo v sobotu
30. septembra 2017 v Drietome. Našťastie, nešlo o žiadne nešťastie,
to iba na futbalovom ihrisku a v jeho okolí mali premiéru dve
podujatia.
Prvé podujatie – hasičskú súťaž - organizovala obec Drietoma na čele
so starostom Jaroslavom Megom a tiež s výdatnou pomocou hasičov
z Ivanoviec a z Chocholnej - Velčíc. Od deviatej hodiny sa schádzali
na prezentácii dobrovoľní hasiči z okolitých obcí, aby sa zúčastnili na
7. ročníku súťaže hasičských družstiev v požiarnom útoku združenia
„Cezhraničná akčná sieť obecných hasičských zborov pod Kykulou“.
Slávnostný nástup družstiev o 10. hodine odštartoval samotnú súťaž.
Zmerať si sily v požiarnom útoku prišli tri ženské družstvá: Chocholná
– Velčice, Ivanovce I. a Ivanovce II., päť mužských družstiev: domáca
Drietoma, Chocholná – Velčice, Chocholná – Velčice muži nad
35 rokov, Ivanovce, Starý Hrozenkov a jedno zmiešané družstvo
z Adamovských Kochanoviec. No a keďže nič nehorelo, tak nám
postupne všetky tímy v dvoch súťažných kolách predviedli hasenie
s triafaním do terčíka. Pri pohľade do organizačných pokynov pre
súťažiacich, limity ako 7 minút na prípravu kompletnej základne
či časový limit maximálne 2 minúty na útok sa zdali ako šibeničné
termíny, ale všetky družstvá tieto časy s kľudom Angličana zvládali
- napríklad s výnimkou jedného pokusu všetky útoky boli predvedené
za menej ako 1 minútu! Výkony družstiev boli veľmi vyrovnané,
výsledky tesné, takže rozhodcovský zbor musel byť veľmi pozorný
a presný, pretože o umiestnení rozhodovali stotiny sekundy...
Spomedzi ženských družstiev najrýchlejší útok predviedli členky
družstva Ivanovce II. a zvíťazili s časom 00:35:02, medzi mužmi si
prvenstvo s časom 00:26:97 vybojovalo hasičské družstvo Chocholná
– Velčice, ktoré zároveň získalo putovný pohár združenia.
Druhé podujatie v spolupráci s obcou organizovala Základná škola s materskou školou v Drietome. Pri príležitosti európskeho týždňa športu
sa konal Obecný športový deň. Pre všetkých bola pripravená súťaž v behu, ktorému velila riaditeľka základnej školy Mgr. Andrea Polhorská
a strelecká súťaž, ktorú si v Drietome bez velenia pána Dušana Pelecha ani nevieme predstaviť. Súťaže boli náročnosťou prispôsobené viacerým
vekovým kategóriám pre chlapcov, dievčatá, mužov i ženy. Oceňovanie bežiacich predškolákov prebiehalo priamo počas súťaže a každý malý
škôlkar po obehnutí drietomského kaštieľa a dobehnutí do cieľa získal odmenu v podobe medaily na krk. Ostatní bežali samozrejme dlhšie trasy
a na slávnostné vyhlasovanie výsledkov si museli počkať do skončenia súťaží, nakoľko výsledky síce vyhlasoval a diplomy odovzdával starosta
obce, ale medaily dostávali od vedúcich súťaží. Postupne tak boli vyhlásení víťazi bežeckej, streleckej i hasičskej súťaže a konečne sa k slovu
– a hlavne k svojim mikrofónom – dostala hudobná skupina Peťo band, ktorá vyhrávala prevažne staré a osvedčené hitovky až do západu slnka.
Pre všetkých bol pripravený výborný gulášik, čapovali sa chutné nápoje a kto chcel, za tých pár hodín sa dobre zabavil.
(mh)

AKO MIKULÁŠ S ČERTOM
PO DRIETOME CHODILI
Všetci veľmi dobre vieme, že 6. decembra má sviatok svätý Mikuláš
a že večer predtým chodí a rozdáva sladké balíčky. V Drietome sa
však tento rok prihodila vec nevídaná – Mikuláš s čertom si vzali
do hlavy, že navštívia všetky deti od 3 do 10 rokov. Kým v Amerike má
Santa Claus zázračné sane s mnohými lietajúcimi sobmi, tu síce mal
Mikuláš k dispozícii jedno vozidlo s niekoľkými „koňmi“ pod kapotou,
tie však o lietaní absolútne nič nevedeli. A tak sa tí dvaja po dedine
nabehali! Tri dni po zotmení Drietomu križovali a ďeťúrence, rodičov
i starých rodičov v knihe svätého Mikuláša kontrolovali a podľa
zásluh sladkosťami odmeňovali. No a aby nebolo ľúto tým deťom,
ktoré sú mladšie alebo staršie, prípadne ich Mikuláš s čertom nenašli
doma, zostali v Drietome aj počas Vianočných trhov, ktoré sa konali
v piatok 8. decembra a svojou prítomnosťou potešovali (no, Mikuláš
potešoval a čertisko otravovalo) všetkých, ktorí sa v priebehu dňa
na Vianočných trhoch ukázali. A aby mali deti radosť ešte väčšiu, okolo stromčeka sa pásli 2 ovečky, v obecnom stánku bol pre ne pripravený
detský punč pripravený podľa super tajného receptu a v stánkoch okrem pekných vecí pre rodičov našli aj hračky pre seba. Mikuláš večer
dokonca taký šikovný bol, že počas muzicírovania Drietomanky stromček na pešej zóne svojou palicou rozsvietil.
Tak sa Mikulášovi u nás zapáčilo, že návštevu detí pri stromčeku zrealizoval spolu s čertom aj v sobotu v osade Brúsne, kde však pre zimu a snáď
aj únavu balíčky deťom rýchlo rozdal, opäť šikovne stromček rozsvietil a do ďalšej dediny sa pobral. Ale ako všetkým sľúbil, o rok príde opäť
aj s čertom, takže nezabudnite všetci - poslúchať!
(mh)
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OBECNÝ FUTBALOVÝ
KLUB DRIETOMA
jeseň 2017/2018
Jesenná časť sezóny 2017/2018 sa rozbiehala veľmi ťažko,
ale nakoniec si môžeme povedať, že nedopadla úplne najhoršie,
aj keď sme ďaleko od toho neboli.
Hlavne mužstvo mužov malo veľmi kolísavú formu.
Na domácom ihrisku prehrali síce len jedenkrát, ale zato vonku ťahali
sériu nelichotivých výsledkov a až do 14. kola nedokázali na súperovej
pôde skórovať. Podarilo sa im to až v poslednom zápase sezóny, kedy
prvýkrát vyhrali na súperovej pôde v Selci. Mužstvo obsadilo
po jesennej časti 7. miesto z desiatich, avšak treba si dávať veľký pozor,
lebo na posledného máme náskok len 1 bod. Najväčšie zaváhania boli
v zápasoch doma so Selcom a vonku v Neporadzi a v Dolnej Porube,
pretože to boli zápasy, kde sme boli lepším mužstvom, avšak body do
tabuľky sme si z týchto zápasov nepriniesli. Pozitívom pre mužstvo
by mala byť forma z posledných 4 zápasov, z ktorých sme si odniesli
9 bodov. Dúfame, že naštartovaný potenciál z posledných zápasov sa
po kvalitne odpracovanej zimnej príprave ukáže aj v jarnej časti.
Dorastenci nastúpili do sezóny po odchode pilierov
z mužstva v značne omladenej zostave na čo doplácali v zápasoch.
Mladícka nerozvážnosť a nepremieňanie veľkého množstva 100 %
šancí boli dôvodom, prečo mužstvo zimuje na 9. pozícii v tabuľke so
4 víťazstvami, 1 remízou a 8 prehrami. Niektoré zápasy sme mohli
obrátiť v náš prospech a pohybovať sa pekne v strede tabuľky – lebo
mužstvo nato hráčsky potenciál má, avšak nestalo sa tak. Chalani
jasne vedia kde sú ich slabiny, treba na nich cez zimu popracovať,
hlavne sa dostať do pohody po kondičnej stránke a na jar by sme
to mohli potom s kúskom šťastia dotiahnuť o pár priečok vyššie
v tabuľke.
Starší žiaci striedali lepšie zápasy s horšími, a tak zimujú
pekne v strede tabuľky na 6. mieste. Mužstvo starších žiakov trpelo
najmä preto, lebo majú úzky káder a nie vždy sa podarilo dať všetkých
hráčov dohromady. Boli zápasy, ktoré odohrali dokonca len s 10-timi
hráčmi a preto je postavenie v tabuľke také, aké je. V zime treba káder
zastabilizovať, doplniť o pár hráčov a pevne veríme, že na jarnú časť
sezóny sa mužstvo vyšplhá v tabuľke ešte o dve - tri miesta vyššie,
kam patrí.
Mužstvo prípravky nám robí radosť od založenia.
Je to najspoľahlivejší tím, ktorý OFK Drietoma má. Či už v podobe
početného kádra, ale taktiež výsledkovo sa mu veľmi dobre darí.
Avšak treba si uvedomiť, že práca s najmenšími nie je o výsledkoch,
ale hlavne o ich príprave na ďalšie napredovanie. Chalani k tomu
pristupujú zodpovedne, pravidelne sa zúčastňujú tréningových
jednotiek a ich úsmev resp. sklamania po zápasoch hovoria jasne
o ich zanietení pre futbal. Umiestnenie na 3. pozícii z 12-tich mužstiev
je už len čerešničkou na torte. Preto veríme, že nastavený trend
s prípravkou je správny a pomôže nám do budúcna v zachovaní
futbalovej tradície v obci.
Ešte na záver: každé jedno mužstvo OFK DRIETOMA hľadá do svojich
radov nových členov, či už hráčov, ale taktiež i funkcionárov. Preto
ktokoľvek, kto je ochotný obetovať svoj voľný čas a má záujem
pomôcť, aby sa futbal v Drietome posúval ďalej, nech sa za nami
zastaví a my ho radi zaradíme do nášho kolektívu. Prajeme krásne
a pohodové Vianoce
kolektív OFK DRIETOMA

POSILKA DRIETOMA

Od otvorenia nových priestorov POSILKY DRIETOMA uplynul už
približne rok a pol. To znamená, že už máme za sebou jednu zimu
a tá druhá nás práve čaká. Keďže prvá etapa rekonštrukcie budovy
nás ﬁnančne poriadne vyšťavila, nezostalo nám nič iné, ako prežiť
prvú zimu bez riadneho vykurovania a vystačiť sme si preto museli
iba s elektrickým ohrievačom. Keď si k tomu prirátame extrémne
studenú zimu, výsledok bol viac ako zlý, chladné priestory nevhodné
na cvičenie a poriadne vysoký doplatok na účte od elektrární. Niečo
podobné sme si pred touto zimou nechceli ani pripustiť a už
od začiatku roka sme začali šetriť a zháňať peniaze na vybudovanie
ústredného vykurovania.
Ako prvú rozbiehame zbierku cez 2% z daní. Z roka na rok
je konkurencia žiadateľov väčšia, ale aj napriek tomu nám viacerí
z vás podarovali svoje 2%. Snažili sme sa osloviť aj miestnych, či nám
známych podnikateľov a u pár z nich sme taktiež našli ochotu podporiť
dobrú vec, či už ﬁnančne alebo materiálne. Prihlásili sme sa do
viacerých grantov, v tom sme žiaľ neboli úspešní. Absolvovali sme
jednu brigádu, na ktorej nám boli pomôcť dokonca aj dobrí ľudia
a kamaráti mimo nášho združenia. No a keď sme k tomu pripočítali
aj príspevok od obce, mohli sme vyhrnúť rukávy a pustiť sa do druhej
fázy obnovy priestorov posilky.
So samotnými prácami sme začali koncom októbra a postupne sme
osadili nové radiátory, vybudovali nové rozvody kúrenia, v budúcich
priestoroch WC a sprchy sme pripravili kompletné rozvody vody
a kanalizácie a zateplili strop. No a samozrejme nainštalovali nový
plynový kotol. Nasledovali vybavovačky po úradoch či SPP a dnes
si s dobrým pocitom môžeme nie len my, ale aj všetci návštevníci
posilky vychutnať plody nášho úsilia v podobe príjemného tepla.
Toto všetko by samozrejme nebolo možné bez všetkých tých, ktorí
nám pomohli ﬁnančne, materiálne alebo svojou aktivitou, či bez
námahy a ochoty našich členov. Ako sa vraví, kde je vôľa, tam je
cesta a ak sa spoja ľudia, ktorí môžu a chcú NEZIŠTNE pomôcť, dá
sa všetko... Ďakujeme vám a veríme, že v budúcom roku sa opäť
stretneme na realizácií skvelých vecí, akou môže byť napríklad oprava
strechy na posilke, či niečo podobné, s čím nás možno oslovíte vy....
No a keďže sa nám blíži Nový rok a s ním aj predsavzatia, ktoré si
mnohí dávame, môžete tento článok brať aj ako pozvánku na vstup
do našej/vašej POSILKY DRIETOMA. Kontaktujte nás cez našich členov
alebo na Facebooku a my vás radi privítame.
Veselý Vidiek o.z.

STOLNÝ TENIS V DRIETOME

Ani stolný tenis nezaháľa a družstvo mužov, ktoré reprezentuje našu
obec, hrá v sezóne 2017/2018 v 2. lige družstvo A , v 5. lige družstvo C
a v 6. lige družstvo D. STK EURO DRIETOMA A sa zatiaľ nachádza ako
nováčik súťaže na 11. priečke. Hrať v 2. lige však nie je jednoduché.
Preto netreba váhať a naše družstvo prísť podporiť.
Družstvo mužov STK EURO DRIETOMA C hrajúce v 5. lige má
na konte 7 víťazstiev a 2 prehry. Momentálne je na 3. mieste.
V 6. lige hrá družstvo začínajúcich hráčov STK EURO DRIETOMA D
a veríme, že budú prínosom do budúcna.
Viac informácií na www.pinec.info.Ľuboš Surovský (okrem iného
aj krajský predseda) s klubovými spoluhráčmi vás srdečne
pozýva na plánované akcie: 30.12.2017 - Vianočný klubový turnaj
registrovaných hráčov, 20.1.2018 - Majstrovstvá kraja dospelých,
v marci 2018 – Celoslovenský turnaj registrovaných žiakov
a v apríli 2018 - stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov
o „Pohár pri príležitosti oslobodenia obce Drietoma“.
Preto neváhajte a trénujte už od dnes. Lákadlo: dobrá nálada, urobíte
dačo pre svoje zdravie a nebude chýbať občerstvenie zdarma. (Super
tajná správa: A.D. MMXVIII – XL-ka stolnotenisového oddielu).
STK EURO Drietoma

www.drietoma.sk
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EXPEDÍCIA RYSY 2017
Po vlaňajšom úspešnom výlete Drietomanov do Vysokých Tatier
s výstupom na Kriváň bolo rozhodovanie o pokračovaní v novej
tradícii jednoduché. Ani s výberom cieľa nebol problém – starosta
obce Jaroslav Mego už krátko po krivánskom výstupe avizoval,
že ďalším vrcholom, ktorí Drietomania zdolajú, budú Rysy. Záujem
o výlet v dňoch 8. - 10. septembra 2017 bol veľký. Začiatkom
letných prázdnin sme začali po prvých oznamoch v miestnom
rozhlase zapisovať záujemcov a dokonca ani nemalo zmysel robiť
reklamný plagát, nakoľko už zakrátko bolo záujemcov viac, ako
bol počet rezervovaných miest na prespanie v chatkách. „Ktosi“
prišiel s nápadom, že sa niektorí vyspia aj v stanoch – neviem, aké
argumenty starosta používa, pravdou však je, že postupne som
presúvala na všetko pripravených pánov z chatiek do stanov a chatky
som mohla zapĺňať dámami, ktoré sa chceli zúčastniť tejto akcie.
Okrem toho boli samozrejme zmeny v súvislosti s nepredvídanými
okolnosťami či ochoreniami a tak v konečnom dôsledku napokon išli
všetci, ktorí ísť chceli a mohli.
Odchod z Drietomy bol v piatok poobede - cestou večera v motoreste
Rieka pri Šútove; večer príchod do autokempingu v Tatranskej Štrbe;
vybavenie ubytovania s prežitím šoku, že síce nemajú voľný počet väčších chatiek, ako sľúbili, ale našťastie bolo voľných viac menších chatiek
a tak rozdelenie do chatiek sprevádzalo aj presviedčanie troch na všetko pripravených pánov, že sa nemusia až tak veľmi obetovať
a rozkladať stan, ale môžu využiť všetok komfort, ktorý chatka v autokempingu ponúka; starostove zbytočné hľadanie schovanej batožiny; zraz
v reštauračnej miestnosti, predstavenie známych osôb starostom - neznámi sa museli predstaviť sami; družné debaty; postupný rozchod
do chatiek a stanu; spánok v rozmedzí 2 – 7 hodín – ako sa komu podarilo.
V sobotu ráno niekoho budil budíček, niekoho denné svetlo, chrapkanie alebo štuchanie spolubývajúceho, niekoho ponuka na jeden
(a vôbec nevadilo, že ponuka bola adresovaná inej osobe). Vo väčšom či menšom zhone sme sa poumývali, väčšina rýchlo naraňajkovala
a o 7:00 sme vyrážali každý za svojím cieľom. Ako prví autobus na Štrbskom Plese opustili tí, ktorí sa rozhodli ísť na Rysy zo slovenskej strany,
prípadne mali iný cieľ.
Tu si dovolím malú vsuvku o tom, čo sa môže diať v organizme človeka, ktorý má prevažne sedavé zamestnanie a potom sa zrazu len-tak vyberie
na túru. Zo začiatku sa nedeje nič, človek si len tak vykračuje, veď chôdza býva pravidelne, aj behanie po schodoch nie je úplná neznáma a tak
je organizmus chvíľu ticho. Potom mu však docvakne, že toto bude niečo zložitejšie a začne zisťovať, kde by aké sily vyhrabal, pretože na toto
nie je zvyknutý! Ale kde? Hlava dáva najavo, že síce je ochotná všetko riadiť, ale potrebuje k tomu energiu a aby všetci brali jej slová vážne,
občas sa zatočí, súbežne krvný obeh vysiela výhražné signály o nedostatku kyslíka (ktorého je okolo, paradoxne, neúrekom). Žalúdok nadáva,
že od rána maká na narýchlo zhltnutých raňajkách a má roboty viac ako dosť, pečeň upozorňuje, že sa spamätáva zo včerajšej cesty a večera
a tak s ňou dnes netreba počítať, ďalšie orgány sa tvária, že neexistujú, pľúca nestíhajú nič nekomentovať a len sa snažia spracovať všetko, čo
do nich prichádza, obličky sa pre istotu tvária, že nič nerobia, aby nebolo treba .... ale čuduj sa svete, organizmus to nakoniec zariadi, všetko
akosi zosúladí, nohy prejdú na automatický režim a človek si po niekoľkých minútach krízy začne cestu užívať a kochať sa krásou, okolo ktorej
prechádza.
No ale naspäť ku skupine, ktorá nabrala kurz Popradské pleso. Všetci sme si pri plese vychutnali kávičku a pobrali sa ďalej k rázcestiu Nad Žabím
potokom, odkiaľ jedna partia smerovala na Chatu pod Rysmi a Rysy, druhá k Veľkému Hincovmu plesu. Už čoskoro sme všetci pocítili,
že predpovede o vetre sa naplnili a bohužiaľ, sila vetra bola dokonca o dosť väčšia, ako sme očakávali. Nehovoriac o oblakoch, ktoré sa len
lenivo prevaľovali okolo vrcholov a nie a nie odtiaľ vypadnúť.
Veľké Hincovo pleso vo výške 1946 m n. m. bolo vidieť celé, napriek našej túžbe leňošenie či nebodaj opaľovanie pri ňom nehrozilo,
pretože aj keď je tam veľa veľkých skál, pri žiadnej z nich sa nedalo nájsť útočisko pred všadeprítomným vetrom. Takže sme rýchlo urobili
dokumentačné fotky, pri neustálej kontrole, aby niečo neuletelo, sme si prezliekli prepotené tričká, niečo malé zjedli a vyrazili na spiatočnú
cestu. Až niekde o dosť nižšie sme našli miesto, kde sa dalo v závetrí odpočinúť.
S vetrom bojovala aj partia, ktorá smerovala na Rysy zo slovenskej strany. Túžobne vyhliadaná Chata pod Rysmi sa nakoniec ukázala, bola
však taká preplnená, že bolo náročné nájsť si kúsok miesta a v akom-takom pokoji si oddýchnuť. Niektorí prehodnotili svoje sily a uspokojili sa
„iba“ s výstupom na chatu vo výške 2250 m n. m. Ostatní pokračovali ďalej. Na krásne výhľady museli zabudnúť, zadosťučinením bol samotný
výstup na Rysy vo výške 2503 m n. m. Náročnejší o fakt, že napriek nie celkom ideálnemu počasiu tu bolo veľa podobne sa snažiacich turistov.
Ale všetci to zvládli, rovnako nahor i nadol po svojich.
Najťažšiu cestu mali od rána pred sebou tí, ktorí sa nechali doviezť na poľskú stranu do Lysej Poľany, odkiaľ vyrazili pokoriť tento tatranský
končiar. Niektorí využili príležitosť trochu síl ušetriť a prvú časť trasy, ktorá vedie po ceste až k Morskému oku, sa odviezli na kočoch. Odtiaľ
všetci pokračovali po vlastných. Táto partia si cestou ešte užívala celkom pekné počasie, možno len tušiac, čo ich na vrchole čaká. Predtým
museli zvládnuť prudké stúpania, mnohé reťaze a doslova zápchy na nich. Silným hnacím motorom bolo vedomie, že ak sa niekto otočí a nevráti
cez slovenskú stranu, bude si musieť cestu späť na Slovensko riešiť sám. Našťastie, nikto nemusel. A dokonca nechýbali ani úsmevné príhody
– určite pamätným zostane príbeh, ako si jeden účastník našej výpravy prezliekal kraťasy priamo na Rysoch, kde mu ich vietor priam „vytrhol“
z rúk a nebyť pohotového zákroku poľského turistu, ktorý ich vo vzduchu turistickou palicou zachytil, dodnes by zdobili niektorý tatranský štít.
Výstup hore, zostup dole – čas ubiehal všetkým rýchlo, pôvodne jedno plánované miesto stretnutia sme zmenili na dve – najskôr sa nalodili tí,
ktorí ešte za svetla zišli na Štrbské pleso a potom sme vyrazili k zastávke Popradské pleso, dúfajúc, že tam budú všetci ostatní, ktorí po zotmení
schádzali od Popradského plesa po asfaltke. Boli. A tak sme všetci unavení, plní zážitkov, spokojní so svojimi výkonmi vyrazili na ubytovanie.
V nedeľu akoby Tatry chceli odčiniť sobotňajšie zamračené počasie. Ráno sme sa zobudili do krásneho slnečného dňa. Všetci sme si
vychutnali raňajky na lavičkách pred chatkami, pobalili veci a nabrali kurz opäť na Štrbské pleso. Komu sa málilo turistiky, ten sa vybral
na Solisko pešo, ostatní sme sa nechali vyviesť lanovkou ku chate a odtiaľ vystúpili nad chatu, kde sme prijali pozvanie starostu na kávičku
s bonusovým výhľadom. Samozrejme, našli sa nadšenci, pre ktorých ani Solisko nezostalo nepokorené. Cestou späť sme ešte kúpili nejaké tie
suveníry, nalodili sa na náš autobusový koráb a spokojní s prežitým víkendom vrátili sa do našich domovov.
(mh)

Drietomské zvesti
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