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KVET MÚZY PRE JARKA
V pondelok 3. októbra 2016 sa konal slávnostný galavečer spojený
s odovzdávaním ocenení významným osobnostiam a kolektívom Tren−
čianskeho kraja z oblasti kultúry s názvom „Flores Musarum“ – „Kvety
múz“. Na zorganizovaní podujatia spolupracovali Trenčianske osveto−

vé stredisko v Trenčíne, Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Tren−
čianske múzeum a Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne. Toto podu−
jatie vzdáva úctu ľuďom, ktorí sa či už z profesionálneho hľadiska,
alebo individuálneho záujmu venujú kultúre a osvetovej činnosti a

ROD CHORINSKÝCH V DRIETOME
Rod Chorinských bol ďalší panský rod, s ktorým sa spája drietom−
ský kaštieľ. Toto meno je známe skôr vo východných Čechách, tento
grófsky rod má meno podľa obce Choryňě u Valašského Meziříčí. A
ako sa dostali Chorinskí do Drietomy?
Ako sme si povedali v článku o Borčických v predchádzajúcom
čísle, posledný mužský potomok rodu Borčických v Drietome − Šte−
fan mal s manželkou Juditou dcéru Františku. Františka sa vydala za
Jána Nepomuka Niczkého. Mali spolu 2 deti: syna Štefana a dcéru
Filoménu Máriu (nar.
30.09.1836).
Filoména Mária
Niczká sa 15.10.1965
vydala za Karola Bedři−
cha Jozefa Chorinské−
ho (nar. 8.11.1833 v
Ledské). Na kaštieli sa
dodnes nachádza ty−
pický svadobný man−
želský erb, ktorý mal re−
prezentovať spoločne
muža i ženu za pred−
pokladu, že každý z
manželov mal svoj erb.
V časti vľavo určenej pre manžela sa nachádza erb rodu Chorin−
ských, v časti vpravo určenej pre manželku sa nachádza erb rodu
Niczkých. V Drietome mali zrejme hlavné sídlo, pretože Bedřich sa
spomína ako volič pre Voľby do katolíckej autonómie v uhorskom
sneme v roku 1869. Bedřich bol vášnivý lovec, nakoľko jeho poľov−
ným revírom boli aj lesy v chotári Čuklasoviec− dnes súčasť Veľkých
Držkoviec (môžeme predpokladať, že to bol majetok získaný man−
želstvom po rodine Borčických, ktorých meno sa spomína medzi
zemianskymi rodinami v Čuklasovciach). Filoména a Bedřich Cho−
rinskí boli bezdetní. Filoména sa po smrti manžela (zomrel 15.10.1877)
už nevydala a až do svojej smrti (3.12.1918) žila v Drietome v kaštie−
li, kde sa dnes nachádza obecný úrad a na čo si ešte koncom 20.sto−
ročia spomínali najstarší obyvatelia obce, ktorí si ako deti pamätali
na pani grófku.
(mh)
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oslavuje sa nielen ich talent, ale aj pracovitosť či kreativita – jednodu−
cho všetko to, čo je potrebné využiť, aby sme sa my ostatní mohli tešiť
z plodov ich práce. Autormi originálnych ocenení „Flores Musarum“ sú
študenti Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne. Došlo tak
k symbolickému prepojeniu mladej talentovanej generácie tvorcov a
ľudí, ktorí majú v oblasti umenia za sebou roky tvorivej práce.
Slávnostný večer v zrekonštruovaných priestoroch kasárne Tren−
čianskeho hradu otvorila Zuzana Laurinčíková básňou Kvety múz z
pera spisovateľky Kataríny Hudecovej. Ďakovný list si z rúk predsedu
TSK Ing. Jaroslava Bašku a zástupcu inštitúcie, ktorá oceneného no−
minovala, prevzali sedemnásti jednotlivci a dva kolektívy z rôznych
oblastí kultúrneho života z troch okresov Trenčianskej župy – Trenčín,
Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Prizvaní boli tiež
predstavitelia samospráv, z ktorých ocenení pochádzajú, a tak aj náš
zástupca starostu Jaroslav Mego s hrdosťou sledoval, ako si ocenenie
preberá kapelník dychovej hudby Drietomanka Jaroslav Múdry, ktorý
bol ocenený za dlhoročné pôsobenie, rozvoj a propagáciu dychovej
hudby Drietomanka pri príležitosti 150. výročia jej založenia. Ocene−
nie a verejné poďakovanie malo pre všetkých umelcov veľkú hodnotu,
za všetkých sa poďakoval spisovateľ Silvester Laurík.
Atmosféru večera umocnilo vystúpenie koncertnej klaviristky Evy
Cáhovej spolu s cimbalovým virtuózom Martinom Budinským, kto−
rých výkon strhol prítomných k „standing ovation“ a dal efektnú bod−
ku za podujatím.
(mh)

RODINA

Čo je to ideálna rodina?,
Otec, mama , dieťa a tým sa sága rodu začína.
Teraz, keď sa mladí nehrnú pred oltár,
sobášny list, to vraj je len inventár.
Papier už na lásku netreba,
hlavne, že je na dovolenku a na chleba.
Keď nie je sobášov nie je ani rozvodov,
mladí sa po rokoch randenia rozídu len tak náhodou.
Ak je už dieťa na ceste,
nebude prekážať mladej neveste,
možno až príde druhé snáď,
bude sa mama s deťmi vydávať.
Rodičia darmo čakajú na oznámenie svadobné,
mladí hneď vyletia, však u susedov je to tiež podobné.
Bývalo dobrým a pekným zvykom osloviť svokru mama,
teraz nevie svokra ako neveste hovoriť sama.
Či menom a či nevesta moja,
len niečo neskaziť, matky sa boja.
A keď sa šťastlivo dieťa narodí,
meno má moderné aj cez tri národy.
Mená sú od výmyslu sveta,
seriálové meno len tak lieta.
Janko a Marienka v rozprávkach iba sú,
čože si také nemoderné meno ponesú.
Mama má priezvisko iné,
dieťa je na otca napísané,
niekedy ani to nepomôže,
veď odísť zo vzťahu sa ľahko môže.
Pravda je, že ani tí,
vydaté, či tí ženatí,
sa v manželstve nezdržujú,
pokiaľ na to svoj dôvod majú.
Želáme si všetci svorne,
nech manželstvá sú len vzorné,
tiež vzťahy partnerské,
sú viac než priateľské,
nech rodina – základ života,
len samým šťastím a láskou prekvitá.
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EMANUEL – BOH S NAMI
Ľudské dejiny sú plné postáv, ktoré sami seba považovali za spasiteľov,
záchrancov, osvietencov a boli v tomto zmysle aj oslavované ako záchranco−
via národa, kultúry či impéria... Ľahko sa nám vybavia postavy ako Alexander
Veľký, cisár Nero či Augustus, anglický kráľ Henrich VIII, Ján Hus či generál
Napoleon alebo čierne škvrny ľudstva ako Hitler, Lenin, Stalin či mnohí iní…
Žiadna z týchto postáv však spasiteľom nebola. Nájdeme vo svete tiež
mnoho ľudí, ktorí si naopak myslia, že Spasiteľa nepotrebujú, že záchranu si
človek môže zabezpečiť sám. Spoliehajú sa na vlastné sily, schopnosti, šikov−
nosť, um, techniku či ideu moderného nezávislého a liberálneho človeka.
Blížiace sa Vianočné sviatky nám všetkým pokorne a nežne pripomínajú,
že kresťanstvo a príchod Krista nepopierajú hodnotu a vznešenosť človeka.
Práve naopak. Viera nás učí, že človek bol stvorený na Boží obraz a v Kristovi
bol prijatý za syna (Gal 4, 4−6).
A čas Adventu, ktorý prežívame pred Vianocami, je pre nás časom, keď si
môžeme uvedomiť, že Boh nepostavil človeka do vesmíru osamelého, bez
vzťahu, nepočíta len s hriechom v našom živote, ale stavia nám pred duchov−
ný zrak svojho Syna Ježiša Krista, ktorý bol človekom a Bohom zároveň a bol
nám podobný vo všetkom okrem hriechu.
V evanjeliu Ježiš povedal, že nebeského kráľovstva sa zmocňujú násilní−
ci. Tieto slová Krista môžeme chápať v dvojakom zmysle:

1. Božie kráľovstvo je v mystickom zmysle slova Cirkev. A tá od chvíle
svojho vzniku vždy trpela nepriazeň tohto sveta. Rímski cisári, totalitné reži−
my či naopak obdobie stredoveku a cézaropapizmus, tieto skutočnosti vždy
boli nebezpečenstvom pre Cirkev. Duchovný spisovateľ Faber napísal: „Deji−
ny Cirkvi sú sama víťazná porážka“. To, čo sa javí ako porážka Cirkvi v očiach
tohto sveta, ju v skutočnosti posilňuje.
2. Božie kráľovstvo je v našich srdciach. A pokiaľ si ho chceme v sebe udržať
a chrániť, musíme na sebe občas páchať aj „násilie“. Toto „násilie“ nás ale robí
víťazmi nad pokušeniami, lenivosťou, zlozvykmi. Duchovný boj človeka je v tomto
zmysle slova tým pomyselným potrebným násilím v duchu slov Ježiša Krista.
Blížiace sa Vianočné sviatky nás všetkých popri radostiach a oddychu
otestujú aj v tom, koľko času venujeme vlastnej rodine, modlitbe, dobrej du−
chovnej literatúre, oddychu či kontrole v jedení a pití a pod...
Nech násilie, ktoré sprevádzalo zrodenie sa Božieho Syna do tohto sveta,
nás povzbudí všetkých k tomu, aby sme otvorili svoje srdcia Ježišovmu prí−
chodu a láske, ktorá na nás žiari z jasličiek. Prežime čo najlepšie tento po−
žehnaný čas, ktorý nám Pán Boh dáva k dispozícii.
Zo srdca Vám vyprosujem Božie požehnanie do Vašich rodín
a domácností.
ICLic. Peter Korenčiak, rím.−katol.farár

S Bohom sú Vianoce každý deň
Vianoce sú sviatkami radosti, sviatkami lásky. Na Vianoce továrne zamĺk−
nu, obchody sa zatvoria. Zhon sveta utíchne. Na celom svete sa rozprestrie
pokoj.
Ale čas Vianoc je aj čas dávania, čiže čas obdarovania. Rodičia majú
radosť, keď deťom dajú pod stromček pekný darček. A radosť sa zdvojnásob−
ní, keď deti darček rozbalia a sú ním nadšené. Radosť pokračuje aj potom,
keď matka vidí, že sa deti hrajú s darčekom aj s odstupom času a keď aj po
rokoch si zachovajú vianočný darček a vážia si ho.
Lenže máme snáď aj tú skúsenosť, že dávať je väčšie požehnanie ako
dostávať. Keď niekomu urobíme radosť tým, že ho obdarujeme, to nám spô−
sobí vnútorné šťastie.
Podobná situácia sa odohráva vo vzťahu medzi nebom a zemou, vo vzťa−
hu medzi Pánom Bohom a ľuďmi. Evanjelista Ján hovorí: „Boh je Láska“. A
táto Božia Láska dáva sama seba. Ako? „Lebo tak Boh miloval svet, že
svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý,
kto verí v neho.“ Pán Boh dáva svojho Syna za nás všetkých. Dal mu ľudské
telo a prišiel ako dieťa do tohto sveta. Keď vyrastie z neho skutočný Mesiáš,
chodí po dedinách a mestách. Ľudí učí, ako majú žiť čestne, spravodlivo a
pobožne. Hladným dáva chlieb, chorým uzdravenie. Mŕtvych vracia k životu.
Je skutočným darom z nebies pre choré, nešťastné ľudstvo. Ale najväčším
darom pre všetkých ľudí sa stal na kríži, keď povedal: „Dokonané“. Dokonal
spásu ľudstva. Svoj svätý život obetoval za hriechy všetkých ľudí. Tu Boh
dáva sám seba a nachádza uspokojenie v samotnom akte dávania. Božia
radosť je veľká v okamihu, keď ľudia rozbaľujú jeho dar a sú z neho nadšení.
Prijímajú ho s hlbokou vďačnosťou a v pokornom vyznaní: to je to, čo som
najviac potreboval − dar odpustenia, zmierenia a nový život.
Rozbaľme si aj my na Vianoce ten najvzácnejší dar a dajme tým dôvod k
nebeskej oslave. Božia radosť bude veľká, keď Pán Boh uvidí, že prijímame
toho, koho nám daroval − Syna, ktorý nám odpustil všetky naše hriechy. Boh,
Otec nebeský sa bude dvojnásobne radovať, keď uvidí, že sa náš život pre−
mieňa na živý vzťah s Bohom. Lenže to neplatí len na Vianoce, ale pre každý
deň. Pán Boh sa chce radovať z toho, že jeho dar nie je nám všedný. Kristus
nám každý všedný deň chce premeniť na deň sviatočný. To znamená, že s
Bohom sú Vianoce každý deň. Vianoce sú teda sviatkami radosti pre celý
svet, lebo na Vianoce sme všetci dostali dar pre našu záchranu, Pána Ježiša
Krista, ktorý nás zbavil vín, hriechov. A to je najvyššia hodnota daru − odpus−
tenie našich hriechov.
Na túto skutočnosť poukazuje aj poviedka. Po posledných vianočných
hosťoch sa v Betleheme objaví aj neznámy hosť.
Keď sa deň skončil, všetci pútnici dávno opustili betlehemskú maštaľ.
Len hviezda ju zahrňovala nebeským svetlom. Mária sa horlivo starala o
dieťatko, aby sa mu v jasličkách dobre spalo. Vo vianočnom tichu sa v otvore
dverí zrazu objavila postava. Bola to žena, zahalená do šatky a tak vráskavá,
že aj ústa vyzerali ako silná vráska. Keď ju Mária uvidela, preľakla sa. Mala
dojem, že pred dieťaťom stojí zlá čarodejnica. Našťastie Ježiš spal. Zvieratá
kľudne prežúvali a pozerali sa na neznámu ženu bez najmenšieho údivu, ako
keby ju odjakživa poznali. Mária oči nespustila zo stareny, ktorej kroky sa
zdali byť ako stáročia. Starena sa priblížila celkom k jasliam. Len dobre, že
Ježiš stále spí.
Dieťa náhle otvorilo oči a vtedy matka udivená skonštatovala, že oči ženy
a dieťaťa sú úplne rovnaké a svietia rovnakou nádejou. Starena sa naklonila
nad slamu a jej ruka začala niečo v šatke hľadať. Zdalo sa, že prejdú veky,
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kým niečo nájde. Mária ju ustavične znepokojená pozorovala. Aj zvieratá sa
na ňu pozerali, ale bez údivu, akoby dávno vedeli, čo sa má stať. Žena po
chvíli vytiahla zo svojich starých šiat predmet a podala ho dieťaťu. Všetky
dary, ktoré mu priniesli pastieri a mudrci, a aký to mohol ešte byť dar? Mária
ho nevidela. Videla len ženu ohnutú vekom, ktorá sa ešte viac zohýnala, keď
sa nakláňala nad jasle. Zvieratá všetko videli a ničomu sa nedivili. Potom
stará žena vstala, akoby zložila zo seba ťažké bremeno, ktoré ju zohýnalo až
k zemi. Jej ramená sa už nehrbili a hlavou sa skoro dotýkala stropu maštale.
Jej tvár získala pôvab mladosti. A teraz, keď odišla od jasličiek, Mária uvidela
ten tajuplný dar. Eva − ona to totiž bola − dieťatku podala jabĺčko, jabĺčko
prvého hriechu a mnoho ďalších, ktoré prišli po ňom. A to malé jabĺčko sa
blýskalo v rukách novorodeniatka ako celá zemeguľa nového sveta, ktorý sa
spolu s ním narodil.

Aj táto poviedka nám pripomína, že Vianočným dieťaťom Pán Boh daroval
svetu odpustenie hriechov a vlastne počiatok novej éry ľudstva, keď človek
pre človeka sa nestal už vlkom, ale bratom. Do ľudského sveta na Vianoce
vstúpil brat a priateľ ľudských detí. On prijal jablko hriechu a do sveta vyslal
signál: ako vás ja milujem, aj vy sa tak milujte. Už nikdy viac vojny medzi
bratmi, rodinami, národmi.
Aj my si osvojme tento odkaz prvých Vianoc. Nemusíme stáť ani pred
veľkými supermarketmi a rozmýšľať, čim obdarujete deti, manželku, rodinu.
Čo keby otcovia, ktorí si zatvrdili srdce voči morálne padnutým synom, na
Vianoce poslali týmto synom dar – odpustenie? A keby manželka, ktorú man−
žel sklamal a stal sa neverným, manželovi na Vianoce darovala odpustenie?
Keď do miest a do dedín dostanú deti, manželia a súrodenci vianočný dar −
odpustenie, začne v rodinách aj v spoločnosti pulzovať nový život. Len tam
budú skutočné Vianoce, kde si ľudia povedia: odpúšťam ti a zabudnem. Ak sa
ľudia a národy takto obdarujú, človek viac nepozdvihne ruku proti človekovi a
na zemi sa obnoví ten vianočný pokoj, ktorý sa rozprestrel prvýkrát nad Bet−
lehemom.
Rozmýšľajte, či by ste mohli aj vy niekoho obdariť takýmto vianočným
darom? Tým trápenie duše nahradíte pokojom. Pokúste sa o to! Verte, tam,
kde si ľudia navzájom odpustia, budú šťastné a radostné Vianoce.
Mgr. Jaroslav Jurko, zborový kaplán Ev. a. v.
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MIKULÁŠ U ŠKÔLKAROV

Ako každý rok, tak aj tento navštívil našu materskú školu Miku−
láš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Detičky ich privítali
básničkami, pesničkami a usmiatymi tváričkami.

Z rozprávky do rozprávky

Jún je mesiac rovnaký ako ďalších 11 mesiacov v roku a predsa
je deťmi viac obľúbený − znamená koniec školského roka a začiatok
prázdnin. Každé dieťa si želá prežiť tie najkrajšie prázdniny. Drietom−
ské deti začali prázdniny v nedeľu 26. júna rozprávkovo − prechádz−
kou v prírode, počas ktorej sa postupne ocitli v 6 rozprávkach. Deti
(väčšinou s rodičmi) najskôr prichádzali na školský dvor, kde sa za−
registrovali, dostali súťažnú kartičku a po menších skupinách boli
vysielané na cestu za dobrodružstvom. Cestou sa nenudili, hlavičky
si spolu s rodičmi lámali nad otázkami, ktoré sa týkali nasledujúcej
rozprávky a ktoré bolo potrebné po príchode do rozprávky zodpove−
dať. Ako prvá ich privítala Pipi Dlhá Pančucha spolu so svojou pani
učiteľkou. Pipi bola v škole po prvý raz, a tak jej deti pomohli zoradiť
čísla podľa poradia a písmená podľa abecedy. V ďalšej rozprávke
ich na salaši privítali nerozluční kamaráti Maťko a Kubko, ktorým sa
zatúlala ovečka a bolo ju treba nájsť a priniesť cez lávku späť. Potom

Veru tak, sám Mikuláš sa divil, že neplakalo ani jedno jediné
dieťatko. Veľmi sa mu u nás páčilo, zaspomínal si na staré časy a
porozprával deťom, ako chodil rozdávať maškrtky ich rodičom.
Niektorým deťom aj prezradil, ako ockovi čert šuchol do balíčka
uhlie či zemiak. Deti sa smiali, dobre zabávali a za odmenu každý
dostal sladký darček.
Pani učiteľky MŠ

eTwinning − európsky certifikát kvality
Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie
za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu “Staviame mosty − Staví−
me mosty” v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená
to, že práca pani učiteľky Ing. Lýdie Marušinovej a práca žiakov,
ktorí boli do projektu zapojení, bola ocenená na najvyššej európ−
skej úrovni. Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie projekty.
Mgr. Andrea Polhorská, riaditeľka školy

Súťaž majstrov šikovníčkov

Naše deti v materskej škole sa zapojili do projektu EkoDiel−
nička s časopisom Šikovníček. Na jeho stránkach si každý me−
siac nájdu zaujímavé nápady, ktoré si vždy s radosťou zreali−
zujú. Od septembra si už vyrobili Ekotašky, domček pre ucho−
laka i peňaženky z tetrapaku.

Naše deti svojou vlastnoručne vyrobenou Ekotaškou zaujali
natoľko, že výrobok bol ocenený ako najlepší a pre našu ma−
terskú školu získali hodnotný darček.
Získali sme sadu prieskumníka: ďalekohľad, kompas, pršip−
lášť, baterka, multifunkčný nožík. Tak snáď sa vo svete nestra−
tíme.
Pani učiteľky MŠ
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sa deti dostali k Popoluške, ktorej pomohli prebrať fazuľu a šošovicu,
aby mohla ísť na bál. Už o chvíľu sa deti ocitli uprostred indiánskej
osady, kde našli Orlie Pierko a zranenú Hviezdičku. Našťastie sa
všetkým deťom podarilo od náčelníka získať živú vodu, ktorá Hviez−
dičku uzdravila. Odtiaľ smerovky zaviedli deti do hlbokého lesa, kde
pod skalou našli smutnú zakliatu princeznú. Ako prezradila kráľovná,
princeznú bolo možné odkliať len čarovnou paličkou a zaklínadlom,
ktoré deti získali od Černokňažníka. Napokon deti na lúke stretli deda
Jozefa a Bambuľku, ktorej
pomohli roztriediť oblečenie
podľa toho, do akého po−
časia je vhodné. Po získaní
poslednej pečiatky za spl−
nenú úlohu si to všetci na−
mierili priamo do krajiny
Špekačkovo, kde ochotní a
pracovití trpaslíci pre
všetkých opiekli špekáčky a
slaninku. Napapané a od−
dýchnuté deti sa zhromaž−
dili na lúke pred kráľovnou,
ktorá sa rozhodla všetkých
odmeniť za pomoc rozpráv−
kovým bytostiam a každé−
mu odovzdala diplom a
bublifuk. Nečudo, že Špe−
kačkovo potom viac vyze−
ralo ako Bublinkovo. Deti na lúke šantili, hojdali sa na lane s doskou
na sedenie, no najväčší záujem bol určite o vozenie na štvorkolke a
ak by o tom rozhodovali iba deti, možno by sa tam vyvážali dodnes.
Ale všetko pekné má svoj koniec, a tak sme sa všetci rozlúčili so
želaním, aby sme sa na tejto akcii opäť o rok stretli. Všetko bude
samozrejme závisieť od tých, ktorí v mene obce Drietoma organizo−
vali toto podujatie, či už poslankyňa a poslanci obecného zastupiteľ−
stva, členovia neziskových organizácií Veselý Vidiek, eRko, Nezá−
budky, starší žiaci základnej školy a ostatní dobrovoľníci, ktorým opäť
ďakujem, že boli ochotní svoj voľný čas obetovať a vďaka ktorým
majú deti o jeden pekný letný zážitok viac.
(mh)
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Výsledky volieb
do samosprávy obce

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky nových volieb do or−
gánov samosprávy obcí konaných podľa zákona Slovenskej národnej
rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov, ktoré sa konali v sobotu 5. novembra 2016:
okrsok 1 okrsok 2 okrsok 3 spolu
počet osôb zapísaných
940
789
126
1855
v zoznamoch voličov:
počet voličov, ktorým boli
492
436
55
983
vydané obálky:
počet odovzdaných obálok:
492
436
55
983
počet platných
489
431
55
975
hlasovacích lístkov
počet hlasov pre jednotlivých kandidátov:
1. JUDr. Milan Hrnčárik
134
135
11
280
2. Ing. Pavol Kukla
36
34
3
73
3. Jaroslav Mego
319
262
41
622
Volieb sa zúčastnilo 52,99 % oprávnených voličov. Starostom obce
sa stal p. Jaroslav Mego, ktorý získal 63,79 % platných odovzdaných
hlasov voličov.

DRIETOMA MÁ OPÄŤ STAROSTU

Dňa 30.11.2016 sa konalo mi−
moriadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Drietoma. No−
vozvolený starosta Jaroslav Mego
zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce, ktorý potvrdil svo−
jim podpisom. Po podpísaní sľubu
prevzal insígnie a členka miestnej
volebnej komisie Patrícia Rebro−
vá mu odovzdala osvedčenie o
zvolení za starostu obce a zabla−
hoželala mu k zvoleniu. Nasledo−
val príhovor, v ktorom Jaroslav
Mego poďakoval občanom za
účasť vo voľbách, poďakoval svo−
jim voličom za vyslovenú dôveru,
protikandidátom za nekonfliktnú a serióznu volebnú kampaň a členom
volebných komisií za zodpovedný prístup pri zabezpečení bezproblé−
mového priebehu volieb. Vyjadril presvedčenie, že spolupráca s po−
slancami bude dobrá a bude sa im dariť nachádzať správne riešenia v
prospech celej obce. Chce byť svedomitým a zodpovedným staros−
tom pre všetkých obyvateľov obce bez rozdielu.
(mh)

Našiel som text, ktorý ma tak zaujal, že ho chcem po−
skytnúť aj čitateľom Drietomských zvestí. Úplne vyjadruje
moje pocity.

NÁDHERNÁ STAROBA

Nikdy by som nevymenil mojich úžasných priateľov, môj krás−
ny život, moju milujúcu rodinu za menej šedivých vlasov alebo
plochejšie brucho.
Ako som zostarol, stal som sa k sebe láskavejší a menej
kritický. Stal som sa svojim vlastným priateľom.
Nechcem trestať sám seba za to, že zjem extra zákusok, za
to, že si neusteliem posteľ, alebo za kúpu hlúpeho plastového
trpaslíka, ktorého som vôbec nepotreboval, ale v mojej záhrade
vyzerá tak krásne.
Videl som veľa mojich priateľov opustiť tento svet príliš sko−
ro. Predtým, než pochopili veľkú slobodu, ktorá prichádza ve−
kom.
Čo je komu do toho, keď sa rozhodnem čítať alebo hrať po−
čítač do štvrtej hodiny a potom spať doobeda?
Budem tancovať sám so sebou na tie nádherné melódie zo
60. a 70.−tych rokov. A keď sa mi zachce plakať nad dávno
stratenou láskou, tak plakať budem.
Kľudne budem chodiť po pláži v tesných plavkách natiahnu−
tých na vypuklé brucho a ponárať sa do vĺn, pokiaľ sa tak roz−
hodnem. Na vzdor súcitným pohľadom mladých ľudí atletických
postáv. Ale aj oni tiež raz budú starí.
Viem, že som občas zábudlivý. Ale niektoré životy sú úplne
zabudnuté. A ja si koniec koncov pamätám dôležité veci.
Iste, v priebehu rokov moje srdce bolo zlomené. Keď stratíte
niekoho blízkeho, alebo pokiaľ dieťa trpí, alebo dokonca keď
vášho milovaného psa prejde auto. Ale zlomené srdcia sú tie,
ktoré nám dajú silu, porozumenie, súcit. Srdce nikdy nezlome−
né je dokonalé, sterilné, ale nikdy nebude vedieť, aká je radosť
z bytia nedokonalého.
Som rád, že som žil dosť dlho, aby moje vlasy zošediveli a
moje mladistvé úsmevy sa večne vryli do hlbokých vrások v
mojej tvári. Mnohí sa nikdy nezasmiali a mnohí zomreli skôr,
ako sa ich vlasy zafarbili na striebro.
Ako človek starne, je ľahšie byť pozitívny. Už ma nezaujíma,
čo si myslia ostatní. Nemám otázky, už sa sám seba nepýtam.
A na vašu otázku odpovedám „áno“ − som rád zrelý. Môj vek
ma oslobodil.
Páči sa mi človek, ktorým som sa stal. Nebudem žiť navždy,
ale pokiaľ som ešte tu, nebudem strácať čas bedákaním, čo by
mohlo byť, alebo robiť si starosti, čo bude.
Aj jesť čokoládu budem každý deň, pokiaľ budem chcieť a
mať chuť!
Mgr. Dušan Medvecký

DENNÝ STACIONÁR PRE DÔCHODCOV
V našej obci bude v priestoroch základnej školy od 1. januára
2017 fungovať denný stacionár pre dôchodcov s kapacitou 40 miest.
Zo začiatku bude stacionár otvorený v pracovných dňoch od 7. do
17. hodiny, čo sa môže v prípade záujmu klientov zmeniť. Toto zaria−
denie poskytujúce ambulantnú formu sociálnych služieb je zamera−
né na socializáciu seniorov – teda vytvorenie priestoru na stretáva−
nie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav a nižšiu mobilitu klientov.
Základná starostlivosť je bezplatná – v rámci nej budú pre seniorov
pripravované rôzne programy, prednášky či jednoduché cvičenia. Obedy
budú zabezpečené v základnej škole, doplatok pre klientov stacionára
bude 1,60 za obed. V prípade záujmu zo strany klientov budú zabez−
pečené ďalšie služby – napríklad masáže alebo využívanie špeciálnej
rehabilitačnej postele, tieto služby už budú spoplatnené.
Zriaďovateľ denného stacionára nezisková organizácia Slnečný
lúč prijíma žiadosti o miesto. Upozorňujem občanov, že k žiadosti je
potrebné priložiť rozhodnutie obce Drietoma o odkázanosti na soci−
álnu službu, ktoré nie je možné vyhotoviť na počkanie. Preto prosí−
me záujemcov, aby čo najskôr navštívili obecný úrad, kde vám zod−
povieme na všetky otázky a pomôžeme vyplniť potrebnú dokumen−
táciu.
Jaroslav Mego, starosta obce
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KULTÚRA − OZNAMY

Čo nás čaká v najbližších mesiacoch...
16.12.2016
18.12.2016
26.12.2016
26.12.2016
30.12.2016
6.−15.1.2017
28.1.2017
18.2.2017
26.2.2017

Vianočný koncert v škole
Vianočný koncert v kultúrnom dome
Štefanský futbalový turnaj
Hokejový turnaj na „Gáboríkovom štadióne“
X. Rockové Vianoce − KD Kostolná−Záriečie
Hračkovo − KD Kostolná−Záriečie
Detský karneval v telocvični ZŠ
Školská zábava − ZŠ s MŠ Drietoma
Karneval pre dospelých − KD Drietoma

Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach sa do−
zviete včas z obecného rozhlasu, z plagátov, z obec−
ných sms−správ a z obecnej internetovej stránky.

www.drietoma.sk

5.

Kopaničiarske slávnosti
Kto by si pomyslel v roku 1922, keď naši slovenskí a moravskí
predkovia sadili spolu Lipu bratstva a organizovali spoločné stret−
nutie, že táto tradícia pretrvá desaťročia? Našťastie, obce Drieto−
ma a Starý Hrozenkov bez ohľadu na to, či sme boli v spoločnom
štáte alebo nie, v priebehu času dodržiavali túto tradíciu a robíme
tak dodnes. Poučili sme sa, že je dôležité udržiavať dobré priateľ−
ské vzťahy a spoluprácu so susedmi. Program 56. ročníka Kopa−

ničiarskych slávností začal stretnutím pri Lipe bratstva v piatok
15. júla o 18. hodine. Za príjemného slnečného počasia starosta
obce Starý Hrozenkov Milan Vaculík vo svojom príhovore pripo−
menul históriu slávností, zástupca starostu obce Drietoma Jaro−
slav Mego zdôraznil dôležitosť a potrebu našich dobrých vzťahov
najmä v kontexte súčasných negatívnych javov vo svete okolo
nás, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jo−
zef Trstenský a radní Zlínskeho kraje Ing. Ladislav Kryštof zhod−
ne pochválili príkladnú spoluprácu medzi Drietomou a Starým
Hrozenkovom a vyjadrili želanie pekného počasia a dobrej zába−
vy pre všetkých. Duchovným slovom a modlitbou prítomných po−
vzbudil administrátor farnosti Starý Hrozenkov vdp. Bohumil Sví−
tok. Podujatie hudobne sprevádzali spevokol z Drietomy, dycho−
vé hudby Drietomanka, Hrozenčané a spevácka skupina Čečera,
ktorí po skončení stretnutia vystúpili aj vo večernom programe v
amfiteátri. Okrem nich svojou troškou prispel folklórny súbor Ko−
paničár. Do polnoci ľuďom do tanca i na počúvanie vyhrávali
Huncúti. Ponuka hudby, jedla a pitia bola pestrá, určite si každý
našiel pre seba to pravé.
V sobotu slávnosti ovplyvnilo daždivé počasie. V tejto „previer−
ke“ pripravenosti na všetko sa organizátorom podarilo vysporia−

dať s nepriaznivou situáciou. Vystúpenia účinkujúcich premiestni−
li na malé pódium, kde návštevníci festivalu mohli sledovať program
pod zastrešeným priestorom na sedenie. Od 14. hodiny ľudí v
amfiteátri zabávala Starohrozenská kapela, folklórne súbory Cho−
tár, Včelaran, Dolinečka, Javorina, Dolina, Kopaničár, Vršatec a
Gajdoši z Kopanic. Večer po slávnostnom otvorení Kopaničiar−
skych slávností všetkých zabával Josef Alois Náhlovský, Fešáci,
Fleret a skupina Hrdza, nechýbal ani tradičný ohňostroj. Po pol−
noci pod zastrešenými priestormi prebiehali tanečné zábavy, na−
príklad Drietomanka na malom pódiu vyhrávala do tretej hodiny.
Môžeme skonštatovať, že až na jeden bod programu − jarmok
ľudových výrobcov, ktorý sa kvôli dažďu nekonal v sobotu ani v
nedeľu – sa organizátorom podarilo zrealizovať všetko, čo pre
návštevníkov podujatia pripravili. Keďže sa počasie do nedele
neumúdrilo, všetko sa mu opäť prispôsobovalo. Program začal
doobeda slávnostnou svätou omšou v Kostole Narodenia Panny
Márie v Starom Hrozenkove, ktorú svojím spevom sprevádzal Spe−
vokol z Drietomy. Poobede sa v amfiteátri opäť na malom pódiu
prestriedali súbory Kopaničárek, Nezábudky, Omladinka, DFS Jan−
ko Kovačica, Hanácka beseda, Mužáci z Mutěnic a Latovec a
ťažko povedať, koho vystúpenie bolo to najkrajšie, každopádne

všetci robili maximum pre to, aby sa ľudia aj napriek upršanému
počasiu dobre bavili. Bodkou festivalového programu bola brati−
slavská skupina Lojzo so svojimi pohodovými pesničkami. Kto
chcel, ten sa ešte do neskorých večerných hodín vyšantil na zá−
bave pri ľudovej alebo rockovej hudbe.
(mh)

Prehliadka detských folklórnych súborov v Drietome
Po desiatich rokoch na podnet zástupcov obce Drietoma sa nám
podarilo zorganizovať Prehliadku detských folklórnych súborov v
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Drietome. Konala sa 7. augusta 2016 a pozvanie na ňu prijali DFS
Kopaničárek zo Starého Hrozenkova, DFS Prvosienka z Dubnice
nad Váhom a DFS Žochárik z Topoľčian. Počasie prialo, divákov
bolo dosť a pozvané súbory sa cítili v Drietome veľmi dobre, o čom
svedčí aj skutočnosť, že sme dostali pozvanie od DFS Žochárika
účinkovať na Topoľčianskych dňoch folklóru 27.5.2017. Na pamiatku
nám zostali krásne výtvarné práce detí zo súborov, ktoré priniesli do
výtvarnej súťaže, ktorá bola sprievodnou akciou tohto podujatia, ako
aj spevácka súťaž. Tiež minijarmok ručných výrobkov, na ktorom
svoju šikovnosť, kreativitu a najmä trpezlivosť prezentovali domáce
aj cezpoľné ženy. Prehliadka otvorila nášmu súboru brány na ďalšie
festivaly, ktoré sa väčšinou konajú formou výmeny.
A opäť sa nám vydali ďalšie z najstarších Nezábudiek: Katka Vraž−
dová, Katka Bečárová, Kristínka Baňárová , dodnes spievajúca Dan−
ka Vasková a jedna z prvých členiek Miška Palková. Srdečne blaho−
želáme!
Ako každý rok aj tento ukončíme vianočnými koncertmi, na ktoré
vás už teraz pozývame.
Monika a Marika, vedúce FS Nezábudky
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Dospelý Drietomský festival dychových hudieb
a večne mladá dychová hudba Drietomanka
Sobota 6.8.2016 bol ten veľký deň, na ktorý čakali všetci členovia DH
Drietomanka a taktiež jej priaznivci. V roku 2016 slávi dychová hudba v Drie−
tome 150 rokov od svojho založenia a tak DRIETOMANKA už od začiatku
tohto roka koncertuje a pripomína si toto krásne jubileum. V tento deň však
oslava vyvrcholila doma na futbalovom štadióne v Drietome na 18. Drietom−
skom festivale dychových hudieb. Sviatočné ráno neprinieslo príliš optimistic−
ké vyhliadky z hľadiska počasia, keďže deň predtým sa obcou prehnala po−
riadna dažďová smršť a studené pochmúrne počasie pretrvalo až do nasle−
dujúceho rána. Zvukovú skúšku o 11.00 pred veľkou hodinou „H“ prežili mu−
zikanti a speváci z Drietomanky zababušení v teplých bundách a s vreckov−
kami poruke.
Krátko pred 15.00 hodinou sa však počasie „umúdrilo“ a slniečko roz−
žiarilo celý festivalový areál. O pár minút neskôr sa areálom futbalového
štadióna niesla uchu lahodiaca úvodná fanfára z autorskej dielnej rodáka
z Drietomy Romana Mikláša, ktorá oficiálne otvorila toto podujatie a slova
sa ujali dvaja hlavní organizátori − zástupca starostu obce pán Jaroslav
Mego spolu s kapelníkom DH Drietomanka Jarom Múdrym mladším. Po
privítaní čestných hostí, bývalých členov dychovej hudby Drietomanka a
všetkých návštevníkov vystúpila prvá kapela − detská dychová hudba Hra−
dišťanka za sprievodu krásnych mladých slečien, mažoretiek pri SZUŠ
Akord Hradište. Dychový orchester spolu s mažoretkami pod vedením di−
rigentov Karola Podoliaka a Vraťa Skaličana predviedli synchronizovaný
prednes nielen ľudových, ale aj svetových tanečných melódií.

„Drietomskí muzikanti vyhrávajú... 150 rokov“, pri ktorom predseda Tren−
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, ktorý uviedol nové CD
do života, ocenil úsilie členov DH Drietomanka za šírenie dobrého mena
dychovej hudby vo svete, ale taktiež označil drietomský festival za jeden z
najlepších v Trenčianskom kraji.

Finále Drietomského festivalu dychových hudieb patrilo už tradične spo−
ločnému monstrekoncertu takmer všetkých zúčastnených kapiel. Jaroslav
Múdry, kapelník DH Drietomanka, v úplnom závere poďakoval všetkým,
ktorí pomohli pri organizovaní tohto podujatia a pozval návštevníkov na
tanečnú zábavu, na ktorej vyhrávala a spievala do skorých ranných hodín
DH Mistříňanka.
Ďakujeme všetkým, čo s nami zdieľali naše jubileum a tešíme sa na Vás
na našich koncertoch.
DH Drietomanka

Arttex – maľba vlnou

Ako druhá v poradí vystúpila dychová hudba Nadličanka, ktorá si so
sebou priniesla nielen svojrázny repertoár (hlavne skladby v úprave Ivana
Šmatláka), ale taktiež bohatú tradíciu − 135 rokov. Pozvanie na drietomský
festival prijal opäť aj hosť zo Švajčiarska − kapela Buuremusig Gossau. Táto
dychovka nie je v Drietome žiadnym nováčikom; účinkovala na drietom−
skom festivale už po 4. krát a na veľké prekvapenie potešila hostí pôsobi−
vým prednesom prevažne moravských a slovenských skladieb. Nechýbal
ani zástupca tradičnej českej dychovky − DH Krajanka Václava Hlaváčka,
ktorá rozprúdila náladu v hľadisku nestarnúcimi melódiami, ktoré rozospie−
vali takmer celé publikum a potešila aj veselým hovoreným slovom. Veľkým
potleskom privítalo publikum aj reprezentanta Moravy, dychovú hudbu Mistří−
ňanka. Tá taktiež svojimi známymi piesňami rozospievala ľudí v hľadisku a
ako sa hovorí, „potešila aj to najprostejšie ľudské srdce.“
Na 18. Drietomskom festivale a oslavách 150−ročnice dychovej hudby
Drietomanka nesmela chýbať spevácka skupina z Drietomy, ktorá v minulosti
účinkovala s dychovou hudbou Drietomanka. Dnes už skôr narodené dámy a
páni, ale predsa s gráciou, vystúpili na pódium za sprievodu ľudovej kapely
Huncúti a taktiež zaspievali piesne z najznámejšej LP platne zo 70−tych rokov
„Ten drietomský hájik“ za sprievodu DH Drietomanka.
Poslednou kapelou programu bola naša domáca jubilujúca DH Drieto−
manka.
Počas svojho vystúpenia uviedla nové skladby z výročného CD a DVD,
prevažne z autorskej dielne jedného z najaktívnejších členov kapely − Jána
Múdreho, ale aj piesne v úpravách Jaroslava Múdreho ml. a Romana Miklá−
ša. Svojim vystúpením potešili oko aj ucho divákov najmladší členovia kapely
− Aďko Múdry, Sonička Maradíková a Kristínka Múdra, ktorí sa blysli v novuč−
kej zmesi ľudových piesní. Možno práve tieto deti sú zárukou toho, že DH
Drietomanka zostane večne mladou snáď ešte ďalších 150 rokov.
Vyvrcholením programu Drietomanky bol krst už spomínaného nové−
ho CD a DVD s názvom
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V našej obci žije veľa šikovných a nadaných ľudí, ktorí sa rea−
lizujú v rôznych umeleckých oblastiach. Milada Ždrnja sa výtvar−
nej tvorbe venuje od roku 1989. Je členkou Združenia neprofesi−
onálnych výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Tren−
číne. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje krajinou, prírodou a priestorom,
ktorý ju obklopuje. Nové trendy a postupy vo výtvarnom umení sú
pre ňu výzvami, ktoré sa jej darí úspešne zvládať. V posledných
rokoch sa viac venuje práci s textíliou.
Stáva sa tradíciou, že jej výstava je sprievodným podujatím
Drietomského festivalu dychových hudieb. Nebolo tomu inak ani
tento rok, a tak sme sa v dňoch 6. − 7. augusta 2016 kochali jej
tvorbou vo výstavných priestoroch kaštieľa. Obdivovali sme obra−
zy vytvorené textilnou technikou arttex. Arttex je tapiséria realizo−
vaná spôsobom netkanej textílie. Základným materiálom je čistá
vlna – farebné rúno v
širokej škále farebných
odtieňov, ktoré sa ukla−
dá na podkladovú látku.
Rúno sa strihá, mieša,
prepletá a spája do
mäkkých farebných
chumáčikov vlny do rôz−
nych tvarov a násled−
ných kompozícií, čím
vzniká takzvaná ,,maľ−
ba vlnou“. Ako sme sa
mnohí presvedčili, aj to−
uto technikou sa dajú
vyrobiť nádherné obra−
zy plné farieb a života.
Želáme autorke, aby jej
nikdy nechýbala inšpirá−
cia a už teraz sa teší−
me, čo pre nás pripraví
nabudúce.
(mh)
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POĎAKOVANIE

V uplynulom roku sa v Drietome uskutočnilo viac ako 20 kultúr−
nych podujatí. Niektoré sa podarili viac – niektoré menej. Mnohí ste
boli spokojní, ale určite sa našli aj takí, ktorí si podujatie predstavovali
inak. Vždy sa totiž nájde niečo, čo treba vylepšiť a snáď sa nám to v
nasledujúcom roku aj podarí. Počasie nám tento rok (s výminkou
Kopaničiarskych slávností a letného kina) celkom prialo a všetky väč−
šie letné podujatia, vďaka Bohu, prebehli pod slnečným nebom.
Mohli sme mať veľké plány a krásne počasie, nebolo by nám to
však nič platné bez jedného dôležitého činiteľa. Tým je pomoc
mnohých ľudí, ktorí sa bez nároku na odmenu pričinili o dobrý
priebeh jednotlivých akcií. Bez výdatnej pomoci Jednoty dôchod−
cov, ŠKK Veselý vidiek, eRka, OFK Drietoma, Červeného kríža,
DFS Nezábudky, OZ VivaX, Združenia rodičov, ZŠ s MŠ Drieto−
ma, STK Drietoma či zamestnancov Obecného úradu by sa mno−
hé z podujatí ani nedali uskutočniť.
Okrem pomocníkov z radov organizácii pomocnú ruku podali aj
mnohí ochotní jednotlivci, a to najmä na podujatiach určených pre
deti, ako napr. Detský karneval, Deň detskej radosti či prechádzka Z
rozprávky do rozprávky. Vďaka patrí aj ich rodinným príslušníkom
za to, že prevzali časť domácich povinností, kým sa oni venovali
príprave či realizácii akcie. Čo treba obzvlášť vyzdvihnúť, vo veľkom
počte sa tento rok zapojili aj žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí sprevá−
dzali svojich mladších kamarátov súťažnými disciplínami počas Dňa
detskej radosti, aj ich previedli rozprávkovou krajinou. Snáď je táto
nezištná pomoc pre nich dobrou skúsenosťou v dnešnej dobe vypo−
čítavosti a budeme s nimi môcť počítať aj v budúcich rokoch.
Všetkým spomenutým aj tým, ktorých som spomenúť zabudla
(dúfam, že sa tak nestalo) patrí obrovská vďaka za čas, ktorý obe−
tovali v prospech iných a verím, že sa môžeme tešiť na ďalšiu
spoluprácu. Hovorí sa, že niekedy je ťažko rozoznať, kto má väčšiu
radosť – darca, či obdarovaný. Dúfam, že v prípade dobrého kul−
túrneho podujatia je radosť z výsledku na oboch stranách rovnaká.
Vyslovujem ešte raz veľké ĎAKUJEM a prajem všetkým príjem−
né prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2017.
Vladimíra Barišová
predseda Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

V stredu 7. decembra 2016 poobede sa v prístavbe konala
milá slávnosť, počas ktorej starosta obce Jaroslav Mego uvítal
do života 19 detí, ktoré sa narodili v priebehu posledných 12
mesiacov. Slávnostná miestnosť sa pomerne rýchlo naplnila a
aj keď to znie takmer neuveriteľne, až na jednu rodinu, ktorá
sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnila, sa dostavili všetky
ostatné deti – každé prišlo samozrejme s mamičkou, niektoré

aj s oteckom či súrodencom. Slávnosť otvoril príhovorom sta−
rosta, podujatie spestrili svojim vystúpením škôlkari a žiačky
základnej školy. Škôlkari tiež dostali najdôležitejšiu úlohu −
hojdať kolísku, do ktorej vkladali svoje dieťa rodičia, ktorí sa
postupne prichádzali podpísať do pamätnej knihy a prijať bla−
hoželanie, kvietok pre mamu, pamätný list pre dieťa a darček
(finančný príspevok pri narodení dieťaťa). Záver podujatia opäť
patril škôlkarom a starosta sa rozlúčil s nádejou, že sa so
všetkými o rok pri takejto príležitosti opäť stretne.
(mh)
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Keď vzhľad, vôňa a chuť sa v harmónii snúbia
Myslím, že guláš vymyslel niekto, kto chcel mať jednoduchým po−
stupom pripravené chutné a sýte jedlo. A dobre to vymyslel. Základný
postup je vždy rovnaký, ale keďže môžete použiť rôzne druhy mäsa a
dochutiť ho najrôznejšími prísadami, má toto jedlo vysokú variabilitu.
Všeobecne je to veľmi obľúbené jedlo, preto niet divu, že sa v Drieto−
me – podobne ako v mnohých iných obciach – koná súťaž vo varení
tohto takmer národného jedla. V sobotu 18. júna 2016 sa na futbalo−
vom ihrisku konal už XI. ročník Majstrovstiev obce vo varení gulášu. O
víťaznú trofej bojovalo 11 tímov: Obec Drietoma, Jednota dôchodcov,
Obec Adamovské Kochanovce, Osada Brúsne, Poľovnícke združenie
Žľab, Rutex, Slovenský červený kríž, Spolok turistov a milovníkov príro−
dy, STK Euro, Veselý Vidiek a Vladimír Melicher LOGEXIM.

Doobeda členovia tímov rozkladali stánky a chystali pomôcky. Pred
otvorením dostali tričká tohtoročných majstrovstiev s pokynom obliecť
si ich, vďaka čomu na otvorení o 12. hodine všetci vyzerali ako jeden
veľký oranžový tím. A istým spôsobom ním boli, pretože aj keď chcel
každý uvariť najlepší guláš, prvoradým cieľom bolo spoločne sa za−
baviť a stráviť príjemné popoludnie. Zástupca starostu pán Mego pri−
vítal tradičné aj nové tímy a mohlo sa variť. Všetci s plným pracovným
nasadením rozkurovali pod kotlíkmi, topili masť, pražili cibuľu, krájali
mäso, zemiaky a postupne vyťahovali všetky tajné ingrediencie, ktoré
mali urobiť guláš výnimočným. Krásne slnečné počasie priam rozka−
zovalo dodržiavať pitný režim, vďaka rôznym doma pripraveným dob−
rotám sa darilo udržiavať priebežný stav nasýtenia všetkých súťažia−
cich a ich fanúšikov. Deti sa vyjašili na skákacom hrade, unavili beha−
ním za loptami po celom
ihrisku a zabavili na vy−
stúpení kúzelníka Talo−
stana.
Podľa plánu sa o 17.
hodine zozbierali vzorky
gulášov a členovia hod−
notiacej komisie (v zlo−
žení 2 členovia kultúrnej
komisie a 4 náhodne
vybraní návštevníci pod−
ujatia) pristúpili k ano−
nymnému hodnoteniu.
Pre väčšiu transparent−
nosť porotcovia nevede−
li, ktorým tímom patrili jednotlivé vzorky. Pozorne skúmali, ovoniavali,
premiešavali, koštovali a bodovali. Potom už len stačilo spočítať body
a o 18. hodine sa slávnostne ocenili 4 najlepší gulášovariči: na štvr−
tom mieste skončil Slovenský červený kríž (35 bodov), tretie miesto
obsadila Jednota dôchodcov (36 bodov), na druhom mieste sa umiest−
nilo STK Euro (41 bodov) a prvé miesto obhájil minuloročný víťaz −
Poľovnícke združenie Žľab (47 bodov). Bolo dobojované, konečne sa
aj súťažiaci mohli v pokoji najesť gulášu a pridať k všeobecnej zába−
ve. Po 19. hodine všetkých roztancovala hudobná skupina Royal,
ktorá vyhrávala do neskorej noci. Sme vďační, že nás teraz tak ako
po mnohé roky perfektne zabávala a pripravila krásny záver našich
tohtoročných Majstrovstiev obce vo varení gulášu.
(mh)
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Ako sme oslávili svätú Katarínu
Svätá Katarína Alexandrijská je patrónkou rímsko−katolíckeho kos−
tola a pri príležitosti jej sviatku v našej obci každý rok slávime hody.
Obec Drietoma v spolupráci s kultúrnou komisiou, občianskymi zdru−
ženiami a s podporou Nadácie ZSE zrealizovala 3−dňový program.
V piatok večer sa oslavy začali v kinosále diskotékou so skupinou
Na kolená. Organizácie diskotéky sa ujal Veselý Vidiek, jeho členo−
via sa ako vždy postarali o to, aby nikomu nič nechýbalo. A nám,

ktorí sme tam večer prišli a zabávali sa až do úplného konca (teda
do takmer 3. hodiny nočnej), skutočne nechýbalo vôbec nič. Kapela
bola ako vždy úžasná, pivo studené, víno suché a zemiačiky tak
akurát slané.... Na tanečnom parkete priestoru pre každého dosť –
niekedy až moc – a to by bol hriech nevyužiť takú príležitosť.
V sobotu popoludní patrilo javisko v kinosále žilinskému divadlu
Kapor na scéne, ktoré si pre deti tento rok pripravilo hru Zlatovláska.
Herci vtipne rozprávali príbeh o princovi Petrovi, ktorý sa vybral oslo−
bodiť princeznú Zlatovlásku. Bolo úžasné, s akou ľahkosťou vtiahli
deti do deja a kládli im otázky, na ktoré deti odpovedali, hromadne
dupali či kričali. A keďže je hercom jasné, že na ich podujatia chodia
deti s rodičmi, do textov vložili vtipné repliky, na ktorých sa zabavili aj
dospelí.
Sobotňajšia večerná zábava prebiehala opäť v kinosále, patronát
nad zábavou prebrala Miestna organizácia SČK a do tanca hrala
skupina Radovanka. No, spočiatku to vyzeralo, že hrá skôr na počú−
vanie, ale neskôr sa zopár odvážlivcov predsa len rozhodlo využiť
príležitosť a užiť si tanec na veľkom voľnom priestore. Radovanka
hrala ľudové i modernejšie kolá a tak sa k slovu okrem polky či
valčíka dostal aj freestyle (v našom podaní: rob s rukami a s nohami,
čo chceš, len sa hýb).
Keďže hody vychádzajú zo slávenia náboženského sviatku svätej
Kataríny, v nedeľu dopoludnia sa v rímsko−katolíckom kostole konala
slávnostná svätá omša, ktorú svojím spevom sprevádzal Spevácky
zbor svätej Kataríny. Zbor prevzal aj patronát nad koncertom, ktorý sa
konal popoludní v rímsko−katolíckom kostole. Svojou hudbou naše
duše prišla pohladiť vokálna skupina VOX a súbor starej hudby Musi−
ca Poetica. V koncerte zazneli spevy bez sprievodu hudobného ná−
stroja, melódie hrané na historických nástrojoch a sakrálne skladby v
spoločnom podaní oboch hudobných zoskupení. Bola to krásna a
povznášajúca oficiálna bodka hodových osláv v Drietome. (Neoficiál−
ne − zopár „nadšencov“ predsa len ešte pokračovalo do polnoci v
oslavách, aby doslovne splnili: tri dni a tri noci). Komu sa páčilo, nech
príde aj nabudúce. Komu sa nepáčilo, nech nám o tom povie. A kto
nebol a banuje – nebanujte, o rok oslavujeme hody opäť.
(mh)
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POPOLUDNIE VENOVANÉ SENIOROM
V minulosti, keď ešte neboli autá, televízory, mobily či po−
čítače a keď sa len malá skupina obyvateľstva učila z kníh,
väčšina ľudí čerpala zo skúseností starších ľudí a preto si ich
spoločnosť veľmi vážila. Považovala ich za pokladnicu múd−
rosti a skúsenosti. Ich pamäť totiž siahala ďalej ako pamäť
ostatných ľudí. Videli a zažili veci, ktoré dávno minuli a preto
všetci − deti, mládež aj dospelí − veľmi radi počúvali príbehy z
dávnych čias. Doba sa zmenila, máme mnoho iných spôso−
bov, ako získavať informácie či predpovede, príbehy si radšej
prečítame v knihe, pozrieme v kine alebo v televízii. A tak sa
niekedy zdá, akoby sme seniorov už nepotrebovali. Ale žiad−
na vedecká technika ani počítačový program nedokážu na−
hradiť ich životnú múdrosť, skúsenosť a hlavne lásku.
Stretnutie seniorov, ktoré sa každý rok koná v našej obci,
je formou poďakovania za všetko, čo počas svojho života pre
nás, svoju rodinu, priateľov či obec urobili. Pri príprave zo−
znamu pozvaných sa aj v našej obci potvrdil trend starnutia
populácie. Asi to bude mladším vzhľadom našich seniorov,
pretože som naozaj netušila, že v našej obci máme až 247
obyvateľov nad 70 rokov! Nakoľko však kapacita kinosály je
taká, aká je, museli sme pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu
a pozvať „iba“ 145 obyvateľov, ktorí majú 75 a viac rokov. Tí,
ktorým to zdravotný stav dovolil, nemali iný program alebo
jednoducho nezabudli prísť, sa v nedeľu 23. októbra 2016
poobede pohodlne usadili za prestreté stoly. V úvode ich pri−
vítal a na zdravie im pripil zástupca starostu Jaroslav Mego.
Snáď všetkým prítomným vyvolalo úsmev na tvári roztomilé
vystúpenie predškolákov, ktoré nacvičili so svojimi učiteľkami
v materskej škole. Svieži program zložený z tancov predviedli
členovia DFS Nezábudky. Všetkých takmer roztancoval Spe−
vokol pod vedením Blanky Cibíkovej, ktorý hudobne sprevá−
dzali Huncúti a spolu podali úžasný výkon a zaspievali pies−
ne, ktoré mali premiéru v lete počas Drietomského festivalu

dychových hudieb. Nechýbali múdre a dojímavé slová našej
poetky pani Emílie Bátovskej, ktorá ich opäť jedinečným spô−
sobom spojila do nádherného celku. Ako tradícia velí, popo−
ludnie seniorom svojím koncertom spríjemnila Drietomanka.
A aby im do toho náhodou nevyhrávali nejakí iní „hudci“, po−
čas koncertu sa servírovala večera, maškrtilo sa, ako pozor−
nosť sa rozdávali bonboniéry. Drietomanke napokon koncert
prítomní „rušili“ iba svojím spevom, čo však chlapci z Drieto−
manky uvítali a budú tomu radi aj nabudúce. Takže milí naši,
seniori, užívajte život a dovidenia o rok!
(mh)
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MALÁ HRDINKA

Pojmom hrdina máme vo zvyku oslovovať niekoho, kto urobil
pre iných niečo výnimočné, nezvyčajné, na čo bolo treba pozbie−
rať veľkú silu alebo odvahu. Niečo z toho bolo určite nevyhnutné
k tomu, aby sa 10−ročná Karolínka Fraňová v očiach minimálne
jedného obyvateľa stala hrdinkou a ktorý mi porozprával, čo sa
stalo. Bol to taký pekný júlový utorok. Na cestnom moste pri zdra−
votnom stredisku sa začali viacerí ľudia zhora pozerať do Drieto−
mice, aby zistili, kto a prečo vydáva žalostné zvuky. Bolo to malé
mačiatko, ktoré sa nejakým spôsobom dostalo na malý ostrovček
takmer uprostred potoka a ktoré sa odtiaľ nevedelo dostať na
breh. Karolínka nezaváhala ani na chvíľu, po schodkoch zbehla k
potoku, vyzula si topánky a naboso prešla k ostrovčeku, kde jej
mačiatko veľmi ochotne skočilo do náručia a nechalo sa preniesť
na breh. Koniec príbehu. Poviete si − čo tam po tom, veď to bolo
iba mača, ktoré chcel možno niekto utopiť; možno bude o jednu
túlavú kočku v dedine viac; veď tam bolo vody sotva po kolená,
tak aké hrdinstvo. Každopádne, nikto z prizerajúcich sa dospe−
lých i detí okrem nej nezareagoval a ja sama obdivujem, ako
okamžite dokázala Karolínka zareagovať a urobiť to, čo považo−
vala za správne. Priznajme si, kto by v situácii, že potrebuje po−
moc, nechcel mať pri sebe práve niekoho takého rozhodného a
pohotového ako Karolínka?
(mh)

Bojovníci s ohňom
slávili 90.výročie
Každý, kto ich pomoc už potreboval, bol vďačný za ich existenciu. Hasiči.
Vedeli ste, že prvé zmienky o organizovaných jednotkách určených na hase−
nie požiarov pochádzajú až z dôb Starovekého Ríma? Vtedy boli zriaďované
za mestom stanice s posádkou až 500 otrokov (nazývané prefectures urbi),
ktoré zasahovali pri požiaroch mesta. Na našom území sa v rámci Uhorska
začali dobrovoľné alebo obecné hasičské zbory zakladať v 18. storočí. Nad−
väzovali tým na zákony cisára Jozefa II., ktorý v roku 1788 vydal prvý požiar−
ny poriadok.

Medzinárodný folklórny festival
v Taliansku

DFS Nezábudky v dňoch 26. – 31.5.2016 reprezentoval Drie−
tomu a Slovensko na Medzinárodnom folklórnom festivale MA−
RELANDIA CESENATICO, v meste Riminy v Taliansku. Okrem
nás na festivale účinkovali súbory z Českej republiky, Bulharska,
Turecka a Grécka.
Boli sme ubytovaní v Riminy, kde sme sa kúpali v mori, deti sa
hrali na pláži a stavali hrady z piesku. Navštívili sme delfinárium
OLTREMARE v Riccione, kde sme prežili celý deň v jedinečnom
ZOO parku. Videli sme predstavenie delfínov, papagájov a drav−
cov. Krokodíly sme pozorovali v tropickom pralese a delfíny v
obrovských akváriách. Boli sme na prehliadke historického mesta
San Marino. V nedeľu sa všetky súbory stretli v mestečku Cese−
natico. Vytvorili sme spievajúci a hrajúci sprievod, ktorý prešiel

celým mestom a na hlavnom námestí všetkých privítal starosta
mesta. Užili sme si vystúpenie na galaprograme a ľudovej veseli−
ci, kde sme sa dobre zabavili aj s tanečníkmi z iných súborov.
Posledný deň sme prežili v zábavnom parku Mirabilandia, kde
sme sa všetci dosýtosti vyšantili na kolotočoch, húsenkových drá−
hach a vodných atrakciách. Videli sme perfektnú kaskadérsku
šou automobilov a motoriek. Večer sme unavení, ale plní krás−
nych zážitkov a dobrej nálady so spevom nasadli do autobusa na
cestu domov. Aj takáto sladká je odmena za celoročnú tvrdú prá−
cu v našom súbore!
Monika a Marika, vedúce FS Nezábudky
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Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelo−
vým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením.
História organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6.
augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vy−
jadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes
vyníma na každej vlajke hasičského zboru.
Hlavným cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR je budovať, organizo−
vať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v duchu stanov a právnych noriem
z oblasti požiarnej ochrany. V minulosti i dnes je základnou organizačnou
jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).
V súčasnej dobe je ich na Slovensku viac ako 2900. Stať sa dobrovoľným
hasičom znamená veľkú dávku nielen sily, ale i odvahy nebáť sa postaviť zoči
− voči živelným pohromám, ako je oheň, voda či vietor. A v neposlednej miere
ochotu pracovať bez nároku na honorár a byť kedykoľvek k dispozícii. Nie je
to len záľuba či vášeň, ale aj životný štýl.
Našťastie, s členstvom v DHZ súvisia aj príjemné zážitky, ako napríklad 6.
ročník súťaže hasičských družstiev v požiarnom útoku (v rámci cezhraničnej
akčnej siete), ktorý sa konal v sobotu 27. augusta 2016 na futbalovom ihrisku
v obci Ivanovce pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ Ivanovce. Medzi
gratulantmi na podujatí nechýbali dobrovoľníci z Drietomy, nakoľko však boli
iba štyria, do priebehu samotnej súťaže nezasiahli (ak má niekto záujem
patriť k DHZ v Drietome, budeme veľmi radi, ak sa prihlási). Jubilujúce domá−
ce družstvá boli favoritmi a napriek snahe ostatných súťažiacich tímov so cťou
splnili očakávania a v súťaži v kategórii mužov aj žien zvíťazili. Spestrením
popoludnia bolo predvedenie súťažnej disciplíny v podaní šikovných domá−
cich detských hasičov. Ako už býva dobrým zvykom, po súťaži sa konala
tradičná hasičská zábava, na ktorej sa všetci dobre zabávali do neskorých
nočných hodín. Jubilujúcemu družstvu želáme veľa úspešných zásahov a
nám všetkým, nech hasičov čo najmenej potrebujeme a nech sa s nimi na
podobných akciách iba zabávame.
(mh)

BRATISLAVA 2016

Žiaci 6.A a niekoľko žiakov 7.A sa zúčastnili výletu do Brati−
slavy, ktorý bol spojený s nakrúcaním súťažnej relácie RTVS“
Daj si čas”.
Pred samotným nakrúcaním si žiaci pozreli Bratislavský hrad
a jeho okolie.
Mgr. Andrea Polhorská, riaditeľka školy
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Čo pripravuje VIVAX?
Občianske združenie Vivax pôsobiace v našej obci a v Kostolnej−Záriečí
má v najbližšom roku v pláne niekoľko zaujímavých kultúrnych akcií. Už tieto
Vianoce si budete môcť vychutnať 10. ročník koncertu Rockové Vianoce, kto−
rý sa uskutoční v piatok 30. decembra v Kultúrnom dome Kostolná−Záriečie.
Vystúpia kapely Random Choices, Svieca vo vetre a Pell−Mell 59. Koncert
začína o 19. hodine a vstupné je dobrovoľné. Pred kultúrnym domom sa
bude ešte pred začiatkom koncertu podávať vianočná kapustnica a vianočný
punč. Rockové Vianoce sú najstarším podujatím, ktoré pripravuje o.z. Vivax.
Prvý ročník sa konal 29.12.2007.
Už týždeň po Rockových Vianociach má pre nás Vivax ďalšiu akciu s
názvom Hračkovo. Po úspechu tejto výstavy z marca roku 2015 sa rozhodlo
združenie výstavu zopakovať. Výstava sa bude konať v priestoroch Kultúrne−
ho domu v Kostolnej−Záriečí od 6. januára do 15. januára 2017 v časoch:
piatky, soboty a nedele od 13:00 do 19:00 a v týždni od pondelka do štvrtka
po dohode na tel. čísle 0904 008 581. Vstupné pre dospelých je 1 euro a pre
deti od 3 rokov 50 centov. Na výstave budete môcť vidieť veľkú autodráhu,
mesto zo stavebnice LEGO, ako aj rôzne modely z tejto stavebnice, „angličá−
ky“ a autíčka od 60−tych rokov až po súčasnosť, rôzne bábiky, plechové hrač−
ky a pod. Návštevníci výstavy si tiež budú môcť zahrať rôzne spoločenské hry
a zapojiť sa do súťaže o zaujímavé ceny.

Veľkou akciou roka 2017, ktorú združenie pripravuje, bude koncert k 10.
výročiu domácej rockovej kapely Pell−Mell 59. Koncert sa uskutoční v sobo−
tu 3. júna 2017 v areáli futbalového ihriska v Drietome. Na koncerte vystúpi
viacero kapiel, ako aj jedna veľmi známa a populárna slovenská kapela,
ktorej meno Vivax zverejní po novom roku. Pell−Mell 59 sa chystá na kon−
certe predviesť a pokrstiť svoj nový album, ktorý bude kapela nahrávať v
marci 2017. Veríme, že to bude skvelá akcia, ktorá odštartuje krásne leto v
našej obci.
o.z. VIVAX

POSILKA DRIETOMA

Po prvej fáze rekonštrukcie, ktorá trvala cca 10 mesiacov, sme 8. júna tohto
roka po prvýkrát oficiálne otvorili brány nových priestorov POSILKY DRIETO−
MA. Záštitu nad rekonštrukciou, ako aj nad samotnou prevádzkou zastrešuje
naše občianske združenie VESELÝ VIDIEK. Teší nás, že naše vynaložené
úsilie prináša svoje ovocie hneď od prvých mesiacov otvorenia. Dnes ponúka−
me priestory aj zariadenie na značne vyššej úrovni, čo sa odzrkadľuje v naras−
tajúcom počte návštevníkov.
Posilka je otvorená pre širokú verejnosť a každý záujemca je vítaný. Stačí
nás iba kontaktovať na tel. číslach 0902 198 257 Gabrhel Andrej, 0903 475 403
Hlista Paťo alebo 0914 116 657 Šugra Marek. Chalani veľmi radi poskytnú
všetky potrebné informácie.
V roku 2017 by sme radi pokračovali druhou fázou rekonštrukcie, presnejšie
vybudovaním ústredného
vykurovania a rekonštruk−
ciou strechy. Veríme, že v
tom budeme úspešnejší
ako tento rok, kedy sme
to pre nedostatok financií
museli odložiť.
Ďakujeme všetkým,
ktorí doteraz priložili ruku
k dielu a pomohli nám
akýmkoľvek spôsobom, či
už ide o finančný alebo
materiálny dar. Bez vás by
sa nám to nikdy nepoda−
rilo.
občianske združenie
Veselý Vidiek
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Zo života občianskeho združenia
Veselý Vidiek
Úvod 2. polroka 2016 sa v na−
šom združení niesol predovšetkým
otvorením nových priestorov PO−
SILKY DRIETOMA. Týmto sa po−
silka, jej prevádzka ako aj ďalšie
zveľaďovanie, zaradila k naším
popredným aktivitám.
Ďalšou z nich je veľmi populár−
ne Letné kino. Projekt s ktorým sme
vám už druhý rok po sebe spestro−
vali letné večery v našej obci. V
tom samozrejme plánujeme pokračovať a nasledujúce leto otvoriť
brány Letného kina opäť.
Po lete sme rozbehli výrobu a distribúciu suvenírov s motívom
našej Drietomy. Ako prvé prišli na rad trička s krásnou potlačou.
Do budúcna plánujeme pridať aj iný sortiment ako napr. mag−
netky, hrnčeky, kalendáre atď.
Veľmi radi a ochotne sme podali pomocnú ruku obci pri orga−
nizácií kultúrneho programu počas hodového víkendu, presnejšie
počas piatkového večera.
Z tých najbližších akcií, na ktoré by sme Vás chceli zároveň
srdečne pozvať, pôjde o tradičný Štefansky futbalový turnaj. Ten−
to rok sa 26.12. stretneme už na 8. ročníku.
No a zatiaľ poslednou akciou ja Maškarný ples pre dospelých.
Tak ako aj prvý ročník, tak aj tento nasledujúci budeme organi−
začne zastrešovať spoločne s OFK Drietoma. Prvý ročník dopa−
dol nad očakávania všetkých a latka je nadstavená naozaj vyso−
ko. My sa ju však nechystáme podliesť a spravíme všetko preto,
aby z toho bol opäť nezabudnuteľný zážitok. Týmto Vás srdečne
pozývame, podujatie sa uskutoční 25.2.2017.
Pre viac informácií odporúčame sledovať našu facebook strán−
ku Veselý Vidiek o.z. Dajte a nám like a zaručene vám už nič
neutečie.
Ďakujeme vám za podporu a pomoc, ktorú ste nám tento rok
dali a zároveň Vám prajeme krásne Vianoce a všetko najlepšie v
novom roku.
občianske združenie Veselý Vidiek

LETNÉ KINO
Po minuloročnej premiére letného kina v Drietome sa sú−
časťou letných večerov v našej obci opäť stalo sledovanie fil−
mov pod hviezdnou oblohou.
Napriek tomu, že počasie nám neprialo tak ako pred rokom
a väčšinu plánovaných premietaní sme museli prekladať, po−
darilo sa nám premietnuť aspoň šesť filmov. Opäť sa nám po−
tvrdilo, že animované rozprávky boli najnavštevovanejšie a
práve preto väčšinu z nich tvorili premietania pre tých najmen−
ších. Tí si to aj značne užívali, čo nás nesmierne teší.
Pre naše združenie ide o jednu z nosných aktivít, z toho
dôvodu sa veľmi tešíme všetkým pozitívnym reakciám. Veríme,
že ste boli spokojní a spravíme všetko pre to, aby sme vám
mohli robiť radosť a spríjemňovať leto aj budúci rok. Už teraz
sa tešíme a snáď aj počasie k nám bude ústretovejšie.
občianske združenie Veselý Vidiek
Drietomské zvesti − noviny obce Drietoma (032 6499224). Šéfredaktor:
Mgr. Adriana Michalcová, redakčná rada: Mgr Ľubica Blažeková, Mgr.
Monika Hoštáková, Mgr. Dana Chmelová, Bc. Kristína Bečárová. Evi−
denčné číslo MK SR: EV 4264/11. Periodicita vydávania 2x ročne. Vy−
davateľ je obec Drietoma, 913 03 Drietoma 29, www.drietoma.sk, IČO:
00311529, ISSN−1338−8819. “Tlačiarenský škriatok možný”. Tlač a zalo−
menie J+K Nemšová.
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OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DRIETOMA jesenná časť ročníka 2016/2017
Jesennú časť sezóny 2016/2017 sme rozbehli so štyrmi mužstvami, a to
konkrétne s mužstvom prípravky, starších žiakov, dorastu a mužstvom senio−
rov. Najväčšou zmenou oproti minulej sezóne bolo zrušenie združeného
mužstva dorastu, ktoré v novom ročníku už zasa funguje iba pod hlavičkou
OFK Drietoma. Jesenná časť sezóny bola pre žiacke mužstvá veľmi pozitív−
na, to sa však už nedá povedať o mužstvách dorastu a mužov. Ale pekne
poporiadku.
Družstvo „PRÍPRAVKY“ od jeho založenia funguje na vysokej úrovni, na−
koľko trénuje s týmto mužstvom 20−25 detí vo veku 4 − 10 rokov. Tréner Milan
Novotka dlhodobo ťahá mužstvo kvalitnou prácou, čoho výsledkom je nielen

neustále pribúdanie nových hráčov, ale aj samotné výsledky, ktoré dosahujú,
či už v súťažných, ale i v prípravných stretnutiach. V novej sezóne sa prešlo
na iný štýl súťažných zá−
pasov, keď sa nehrajú
zápasy formou turnajov,
ale iba jeden zápas za ví−
kend − ako súťaže starších
vekových kategórií. V na−
šej skupine sa nachádza
8 mužstiev a tak si naši
chlapci mohli dva mesia−
ce vychutnávať atmosféru
majstrovských zápasov s
tým, že spoznávali nových
súperov. Ich výsledky ho−
voria za všetko a každý
náš tím im ich môže len
závidieť, nakoľko neokúsili
trpkosť prehry a iba jeden zápas remizovali.
Jednou z odmien pre našich najmenších futbalistov bola účasť na maj−
strovskom zápase medzi AS Trenčín – Spartak Trnava, kde naši najmenší
futbalisti vyprevádzali na začiatku zápasu futbalistov obidvoch mužstiev a
mohli si tak trošku vychut−
nať atmosféru 1. ligy zblíz−
ka. Nakoniec si urobili s
hráčmi AS Trenčín pár
pekných momentiek a hrá−
či AS Trenčín im odovzdali
sadu dresov ADIDAS, kto−
rú budú môcť v jarnej čas−
ti sezóny prevetrávať žiac−
ke družstvá, za čo AS
Trenčín veľmi pekne ďa−
kujeme.
STARŠÍ ŽIACI na se−
zónu 2016/2017 nastúpili
už o rok skúsenejší, čo sa
však v prvom zápase se−
zóny ešte neprejavilo. Ale
po tomto zápase si chlap−
ci vstúpili do svedomia a
začali predvádzať veľmi
pekný futbal a zároveň s
dobrou hrou prichádzali aj
výsledky. Chlapci pod ve−
dením trénerského dua Popov − Kotrha a za pomoci Milana Novotku tvrdo
trénovali − čoho výsledkom boli vynikajúce výsledky, keď od druhého zápasu
prehrali len v troch zápasoch, a to s lídrom z Chocholnej−Velčíc, ktorému mu
boli v obidvoch zápasoch minimálne vyrovnaným súperom a v záverečnom
zápase v Hornej Súči, kde ich môžu mrzieť najmä nepremenené šance z
prvého polčasu, v ktorých mohli zápas rozhodnúť vo svoj prospech. Ale aj tak
celkové umiestnenie na 4. pozícii s 24 bodmi je dobrá východisková pozícia
do jarnej časti. Veľkým pozitívom je súpiska starších žiakov, na ktorej pravi−
delne figurujú mená chalanov, ktorí sú vekovo ešte prípravkári a nie sú pia−
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tym kolom u voza v mužstve. Hráči ako Halušic, Hlísta, Richard Kotrha na
svojich postoch predvádzajú kvalitné výkony aj proti oveľa starším protivní−
kom, v čom vidí−
me veľké pozití−
vum do budúcna.
Všetci chalani
môžu na sebe
jasne vidieť, že
tvrdým trénin−
gom, ale aj dob−
rou mentálnou
prípravou
sa
môžu stále posú−
vať vpred a pre−
svedčili sa aj o
tom, že nemajú v
tabuľke súpera, s
ktorým by nedo−
kázali vyhrať, ale
zároveň na každý
zápas musia byť
100% pripravení,
aby svoje zápasy
mohli dotiahnuť
do víťazného kon−
ca.
V mužstve
DORASTU dlho−
dobo tápeme s
otázkou, ako ďa−
lej, nakoľko mo−
mentálne nedis−
ponujeme dostatočným počtom chalanov, ktorí by dorast dopĺňali a opäť aj
tento rok sme bojovali s myšlienkou, či mužstvo dorastu prihlásiť do súťaže
alebo nie. Nakoniec po dlhšej debate a hlavne ochote trénerského dua Lac−
kovič − Hargaš sme sa rozhodli, že mužstvo prihlásime. Po prvom majstrov−
skom zápase a víťazstve 3:0 všetko vyzeralo v poriadku, aj keď už na prvom
zápase bolo len 11 chalanov. Avšak od tohto zápasu to išlo s výsledkami dolu
vodou, čoho výsledkom bol aj odchod dvoch chalanov z mužstva. Tí si mys−
leli, že sú nenahraditeľní a že to bude klinec do rakvy pre mužstvo dorastu.
Ale vyzerá to tak, že opak bol pravdou. Možno dorastencov naštartovalo
práve to, ako sa tzv. hviezdy chodili na nich pozerať a chceli im ukázať, že
futbal je kolektívna hra a nie je o jednotlivcoch a ich štatistikách, ale práve o
kolektívnom výkone. Netvrdíme, že už je všetko na 100% zastabilizované, ale
naberá to správny smer, či už v prístupe chalanov v tréningovom procese, ale
aj samotná pred−
vedená hra v maj−
strovských zápa−
soch sa od zápa−
su k zápasu zlep−
šuje. Súčasná
predposledná po−
zícia v tabuľke
síce nie je lichoti−
vá, ale ak budú
chalani pokračo−
vať v tvrdom tré−
ningu, tak veríme,
že sa v jarnej čas−
ti v pohode za−
chránia.
Ako vždy sa
asi najviac očaká−
valo od mužstva
MUŽOV OFK
Drietoma. Ale
keď sme v minu−
loročnom vydaní
písali o nie príliš
vydarenej jesen−
nej časti 2015/2016, tak potom o tohtoročnej jesennej časti musíme napísať
ako o jednej veľkej katastrofe. Mužstvo mužov sa 3 kolá pred koncom nachá−
dzalo na poslednom mieste v tabuľke, čo bola najhoršia pozícia za posled−
ných niekoľko rokov. Síce predvedená hra za posledných 5 kôl nebola až
taká zlá, ale samotné výsledky nikoho nepresvedčili a na šance sa futbal
nehrá. Katastrofálna koncovka priviedla mužstvo na samotné dno. Síce sme
posledné dva zápasy vyhrali, ale stále “nie je vymaľované” a treba veľmi tvrdo
odmakať zimnú prípravu a v jarnej časti už mužstvo nesmie váhať, ale jedno−
značne ísť tvrdo za víťazstvami a prinavrátiť mužstvu pozíciu minimálne v
strede tabuľky.
OFK Drietoma
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