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ROČNÍK VIII.

OSLAVY 100. VÝROČIA VZNIKU
ČESKO-SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE
LEGIONÁROVI JÁNOVI MINÁRIKOVI
Asi mi dáte za pravdu, že jedným z dôležitých výročí, ktoré sme si v roku
2018 pripomenuli, bolo 100. výročie vzniku prvej Česko-slovenskej
republiky. Na toto jubileum počas celého roka upozorňovali médiá,
politici, rečníci na rôznych kultúrnych podujatiach, atď... Aj v Drietome
sme si tieto udalosti pripomenuli. Oslava sa konala vo štvrtok 25.
októbra 2018 o 17. hodine pri budove kultúrneho domu. Bola
spojená odhalením pamätnej tabule legionárovi Jánovi Minárikovi,
ktorú iniciovali jeho potomkovia z rodiny Pelechovej, najmä vnuk
Dušan Pelech. Napriek ťažkým mrakom, ktoré viseli nad nami, nikto
z približne 50 účastníkov osláv nezmokol – ani domáci, ani už takí
udomácnení hostia z Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne či
hostia z Považskej sokolskej župy Milana Rastislava Štefánika.
Oslavy otvoril a na úvod všetkých pozdravil starosta obce Jaroslav Mego,
ktorý vo svojom príhovore poukázal na snahy Slovákov o svojbytnosť
od polovice 19. storočia až do roku 1918.
Po ňom dostal slovo evanjelický farár Mgr. Jaroslav Jurko, ktorý
pripomenul, že Slováci naozaj v svojej histórii prežili veľa dobrého
aj zlého a v modlitbe vzdal vďaku nebeskému otcovi za Slovákov, ktorí
boli ochotní bojovať za svoju vieru i národ a boli pre to ochotní riskovať
svoje životy.
Ďalším rečníkom bol člen Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne
Miroslav Ondráš, ktorý nám priblížil aktivity slovenského domáceho
a zahraničného odboja v rokoch 1914 – 1918 a podrobnejšie
porozprával o vzniku a bojoch česko-slovenského vojska – československých legionároch.
Životopis Jána Minárika vyrozprával jeho vnuk pán Dušan Pelech, ktorý
na záver príhovoru odhalil pamätnú tabuľu na budove kinosály.
Nasledoval príhovor pani Oľgy Samákovej, starostky Považskej
sokolskej župy Milana Rastislava Štefánika. Pani Samáková poznala
Jána Minárika osobne, vo svojom príhovore ho vyzdvihla ako člena
Sokola, ktorý v Drietome pomáhal vytvárať podmienky na fungovanie
tejto organizácie. Pripomenula aj ďalšie drietomské rodiny, ktoré sa
podieľali na aktivitách Sokola v Drietome. V spomienkach sa vrátila
napríklad k nacvičovaniu divadelných hier, na ktoré si ešte mnohí
Drietomania pamätajú. Vyslovila ľútosť nad tým, že Sokol v Drietome
nepokračuje a vzápätí vyslovila nádej, že svoju činnosť v Drietome raz
obnoví.
Oslavy umelecky obohatila žiačka základnej školy Anitka Michalcová,
ktorá s citom predniesla krásne verše viažuce sa k domovine.
Po slávnostnej časti sme sa presunuli do kinosály. Všetci sme si so
záujmom prezreli výstavu, ktorú pripravil pán Dušan Pelech. Nachádzali
sa tu informácie o priebehu 1. svetovej vojny, spomienkové predmety
na Jána Minárika, fotografie a každého upútala legionárska uniforma.
Rodina Pelechová pripravila posedenie s bohatým občerstvením, pri
ktorom sa v kinosále príjemne zhováralo a debatovalo do večerných
hodín. Možno presne tak isto, ako za čias pána Minárika.
(mh)
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Ján Minárik

Narodil sa v Drietome 1.9.1893 do roľníckej rodiny.
Ako 10-ročný osirel, spolu so sestrou bol vychovávaný
starou mamou. Aj preto už pomerne skoro začal
využívať každú príležitosť na zárobok. Nakoľko však
v rokoch 1913 – 1914 práce v okolí veľa nebolo,
rozhodol sa odísť do USA za zárobkom. Z Nemecka
sa doplavil do mesta Chicaga, kde sa zamestnal na
veľkom bitúnku ako mäsiar. Popritom sa venoval
práci v organizácii Sokol, jeho telovýchovná
činnosť bola neskôr ocenená pamätnou medailou.
V prostredí tejto organizácie sa stretol s Milanom
Rastislavom Štefánikom, ktorý prišiel medzi
„slovenských Sokolov“ robiť nábor do slovenského
zahraničného odboja. Pod vplyvom tohto stretnutia
a poslúchajúc, čo mu kázalo srdce, sa v novembri
roku 1917 do odboja prihlásil. O mesiac neskôr sa
spolu s ďalšími dobrovoľníkmi loďou prepravil do
francúzskeho prístavu Marseille a odtiaľ na miesto
výcviku a potom na miesta bojov vo frontovej línii
ako čatár československého streleckého pluku.
V zákopoch so svojimi spolubojovníkmi úspešne
odolával nemeckej ofenzíve až do skončenia vojny
11.11.1918. Nasledoval presun do Čiech, kde sa
účastnil v bojoch na Tešínsku a neskôr aj na Slovensku
v bojoch proti Maďarom o územie Slovenska. V roku
1922 bol demobilizovaný a vrátil sa späť do svojej
rodnej obce. Tu za peniaze zarobené v zámorí kúpil
dom – hostinec a nakoľko mal podnikavého ducha,
onedlho otvoril aj mäsiarstvo. V 30-tych rokoch sa
pustil do budovania kultúrneho domu – priestoru,
ktorý dnes poznáme ako kinosálu. Na stavbu si vzal
úver, ktorý zo zárobku na Slovensku nestíhal splácať
a keďže stále chýbalo pomerne veľa peňazí na
dokončenie, na 2 roky vycestoval späť do Ameriky za
zárobkom. V roku 1938 mohol kultúrny dom otvoriť.
Zvyšok života prežil v rodnej Drietome, kde svoju
životnú púť ukončil 15.2.1968. Česť jeho pamiatke.
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Ako sa pripravujeme na Vianoce
Na Vianoce sa kresťanský svet pripravuje. Ľudia sa prípravám venujú viac ako mesiac. Kupujú sa dary. A niekedy treba aj dlho stáť
v obchodoch. Domy sa upratujú, pečie sa. Stretávajú sa rodiny, priatelia. Veď Vianoce sú pre dnešného človeka sviatkami pohody,
odpočinku, pobavenia sa, a teraz sú už aj Vianoce turistiky. A takto pomaly, ale isto sme vybočili z rámca kresťanského svätenia
Vianoc. Lenže teraz si položme otázku:

Ako sa pripravujeme na Vianoce?

Ján Krstiteľ, ktorý pripravoval cestu Pánovi Ježišovi svojimi kázňami, zrazu účinkoval s Pánom Ježišom. Keď Pána Ježiša Ján pokrstil
v rieke Jordán, potom Pán Ježiš odišiel na púšť, kde sa pripravoval na svoje Mesiášske poslanie a neskôr verejne vystúpil. A ako
hovorí naše Božie Slovo: Ján Krstiteľ prejavoval veľkú radosť, že sa dočkal toho, ktorému proroci predpovedali cestu a o ktorom
aj on kázal.

A v čom spočíva naša radosť? Prečo sa vlastne my tešíme na Vianoce?
V televíznych reklamách prebehla otázka: Prečo sa Dedo Mráz a Santa Claus spomínajú na Vianoce?
O Pánovi Ježišovi už ani spomienka? Žijeme v kresťanskom svete a práve kresťanský svet Krista vytlačil z Vianoc, a preto

vo svete niet ani skutočnej radosti. Tá radosť, ktorú ponúka svet, je len chvíľková, ona rýchlo pominie, lebo vám ju na druhý deň
zatienia starosti a trápenia. O svetskej radosti platí, že na povrchu sa trblieta, ale vo vnútri narieka.
Lenže radosť, ktorú prináša Pán Ježiš, nám nikto a nič nemôže vziať. Najväčšia radosť z Božieho Syna bola v tom, že bol Bohom
milovaný až na ňom spočinulo Božie zasľúbenie.
A takúto radosť aj nám prinášajú Vianoce: Si Božím, omilosteným

Zafúkaj vetríček

a milovaným dieťaťom, skrze toho Krista, ktorý na Vianoce
vstúpil do nášho sveta.

Zafúkaj vetríček v našej doline,
dones pozdravenie každej rodine,
v Drietome aj v okolí buďte zdraví, veselí,
aby ste Vianoce v zdraví slávili.

Bratia a sestry, mať to vedomie, že aj keď som sám a nik si ma
nevšimne, ale mám Pána Ježiša, ktorý prišiel na túto zem aj

kvôli mne a má ma rád, to napĺňa ľudské srdce radosťou.

Kto má pri sebe Pána Ježiša, má nebo, a preto aj nebeskú večnú
radosť.
Urobme ho veľkým tým, že mu celé rodiny budeme spievať
oslavné piesne. Čítajme si príbehy o jeho narodení a celé
sviatky mu zasväťme v Božom chráme. Tak sa Pán Ježiš stane
veľkým aj v tomto ľude, v našej rodine a v každom srdci. Len
potom môžeme zo srdca spievať: Nám, nám narodil sa Kristus
Pán.
Naplňme svoje srdce radosťou z blížiaceho sa prichádzajúceho
Božieho Syna do nášho sveta a vzdajme mu najvyššiu chválu, aby
On rástol v našich srdciach a my sme sa umenšovali. Amen
				
		
Mgr. Jaroslav Jurko, evanjelický farár

Pevné zdravie všetkým, žitiu tešte sa,
nech sú nápomocné Vám aj nebesá,
požehnania Božieho, zdravíčka pre každého,
by ste sa tešili zo dňa vzácneho.
Do Nového roku šťastia, zdravia Vám,
veľa lásky všetkým, Vašim rodinám,
nech sa stretávame zas, prekvitá nám lásky čas
a nech sa ukáže dobro v každom z nás.
Emília Bátovská

Povýšenie svätého kríža
Ukázal sa nám krásny slnečný deň, ktorý sa niesol v znamení sviatku sláveného ako Povýšenie svätého kríža. Sviatok sme slávili
o dva dni neskôr, ako je písané, a to v nedeľu 16. septembra 2018 v končinách kotliny Brúsne. Prajný, slnkom prežiarený čas privítal
ako každoročne mnoho ľudí z blízkeho okolia, ba dokonca aj z ďalekej Viedne. Všetci sme sa spoločne zúčastnili slávenia svätej
omše pri kríži v obklopení hôr a čerstvého horského vzduchu. Pán farár Peter Korenčiak mal pre nás pripravenú povzbudzujúcu
kázeň, ktorú sprevádzali krásne spevy
ozývajúce sa celou dolinou, doplnené
hudbou šikovných hudobníkov, ktorí
hrali na dychové nástroje. Po nedeľnej
slávnosti sme sa všetci zišli pri ľahkom
predobednom občerstvení. Boli to koláče
a chlebíčky, ktoré pre nás pripravili žienky
domáce. Popri ochutnávaní domácich
dobrôt sme sa medzi sebou porozprávali
a prehodili pár slov. Ako vždy, tak i teraz
to bol príjemný čas pre ozvláštnenie
víkendu zo zabehnutých stereotypov
a vďaka krásnej kázni nášho pána farára aj
motivujúcim zážitkom do ďalších dní.
-Klára Koprivová-
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58. Kopaničiarske slávnosti
Už je to raz tak. Slávnosti sa konali už 58. krát (v skutočnosti ešte viac, ale o tom trochu neskôr) a stále oslovujú ľudí, ktorí prichádzajú na
túto oslavu slovensko-moravského priateľstva obcí Drietoma a Starý Hrozenkov.
Čo oslovuje ľudí, ktorí prichádzajú v piatok podvečer na Stretnutie pri Lipe bratstva? Niektorí sa možno chcú presvedčiť, že tá lipa, ktorú
počas prvého stretnutia Čechov a Slovákov v roku 1922 na mieste odstráneného uhorského hraničného kameňa sadil aj ich dedo, ešte stojí
ako dávny symbol našej jednoty a bratstva. A čo lipa, ktorú vysadili o päťdesiat rokov neskôr – či ešte stále rozprestiera konáre ku slovenskej
i moravskej zemi? A či sa ujala aj v poradí tretia lipa, vysadená v roku 2004 pri príležitosti vstupu oboch krajín do Európskej únie? Rastú, a ak
Boh dá, ešte dlho budú pripomínať tieto udalosti. A možno chce niekto počuť krásne verše v podaní Zuzky Laurinčíkovej, bez ktorých si toto
stretnutie už ani nevieme predstaviť. Niekto je možno uchvátený dôstojnosťou a pompéznosťou, keď zaznieva česká a slovenská hymna
v sprievode oslavných sálv. Niekto je možno zvedavý, aká spoločná téma sa objaví v príhovor hlavných rečníkov. Tento rok sa starosta obce
Drietoma Jaroslav Mego, starosta obce Starý Hrozenkov Milan Vaculík, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Trstenský
a hejtman zlínskeho kraja a senátor parlamentu Českej republiky Jiří Čunek vo svojich príhovoroch neprekvapivo zhodli na téme, ktorá
rezonuje v oboch štátoch – 100. výročie vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov. Pán senátor Čunek zaujal domnienkou, že
pokiaľ by pred sto rokmi nevznikol spoločný štát, ako samostatné štáty by sme zrejme neboli v Európe uznaní a akceptovaní, pretože by sme
nedokázali preukázať, že sa dokážeme brániť. A pri tejto príležitosti vyslovil želanie, aby už nikdy nenastala situácia, že sa budeme musieť
opäť spájať z dôvodu obrany pred násilím. Duchovná časť bola už tradične v rukách hrozenkovského farára Bohumila Svitka a o hudobnú
produkciu sa postarali DH Drietomanka, DH Hrozenčané, Spevácka skupina z Drietomy a Čečera zo Starého Hrozenkova. Prípitok, koláčiky,
trochu ľudovej hudby a šup do amfiteátra, kde začínala večerná zábava.
Prečo chodia ľudia na piatkový večerný program je asi jasné. Vedia, že si v programe vypočujú domáce dychovky a počas zábavy legendánu
Moravanku Jana Slabáka. Trochu prekvapenia v podobe interaktívneho vystúpenia Rozvadžancov, ktorí počas programu prišli medzi ľudí
a tancovaním ich zapojili do svojho vystúpenia, nikomu neublížilo. Osvieženie prišlo v podobe exotických hostí, ich prítomnosť sme si mohli
užívať celé tri dni. Colombia folklore z Kolumbie predvádzali temperametné tance v pestrých a veselých odevoch v národných farbách, viac
i menej pokrývajúcich postavy tanečníkov. Villa San Bernardo z Chille zas v tradičných odevoch predvádzali tance rituálneho charakteru, v piatok
napríklad aj s postavou znázorňujúcou nejaké ich božstvo. Alebo šamana. (Nebola som si istá, ale na umeleckom zážitku to nič nemenilo).
Milým prekvapením bolo sólové vystúpenie chillského tanečníka Miguela Anchela. Jeho stará mama pochádza z Čiech a vďaka ktorej hovorí
lámanou češtinou. Pred dvomi rokmi sa prvýkrát stretol s tancom, ktorý ho doslova očaroval – odzemok. A predstavte si, v priebehu 2 rokov
sa dokázal tak zdokonaliť, že vyhral medzinárodnú súťaž cudzincov v tomto tanci. A tak nám predviedol, že si ten titul naozaj zaslúžil.
Piatkoví účinkujúci neoľutovali, že prijali pozvanie na guláš, ktorý im ako večeru zabezpečila obec Drietoma. Všetci sa zhodli, že guláš bol
výborný, aj keď malú mieru úspechu treba pripísať aj prostrediu a dobrej atmosfére, ktorá ovládla priestor amfiteátra.
A nastala sobota. Od popoludnia sa amfiteáter opäť pozitívne nabíjal hudobnými variáciami v podaní DH Hrozenčané, Slováckeho krúžku
Brno, FKS Dolina, SPT Handrlák, FSK Melenčár či Gajdošov z Kopanic. Podvečer sme tlieskali FSK Kýčer a domácemu súboru Kopaničár.
V rámci slávnostného otvorenia pred večerným programom sme sa od pána starostu Milana Vaculíka dozvedeli zaujímavú informáciu,
ktorá pomohla mnohým vyriešiť istý matematický problém. Slávnosti sa prvýkrát konali v roku 1956. Konali sa každý rok. Ako je možné, že
bol tento rok 58. ročník? Jednoducho – za čias komunizmu sa v niektorých rokoch oficiálne slávnosti konať nesmeli a tie roky sa nepočítali,
aj keď je potvrdené, že neoficiálne sa aj v týchto rokoch podujatie konalo. A vyzerá to tak, že pán Vaculík je odhodlaný tieto roky dopočítať
a už dopredu nás upozornil, že budúci rok sa bude konať zrejme 63. ročník. Milým prekvapením pre pána Vaculíka bola narodeninová torta
prichystaná dámami z Trenčianskeho osvetového strediska, ktorú mu venovali pri príležitosti životného jubilea a veru mal čo robiť, aby tých
60 sviečok na torte sfúkol.
Prečo všetci prišli na Lúčnicu je asi jasné. Urastení mládenci, švárne devy, nádherné kroje, krásne spevy, dokonalá hudba a úžasné tanečné
vystúpenia v neskutočných choreografiách nenechali nikoho chladným a potešili srdcia všetkých prítomných. Vystúpenie českej speváckej
hviezdy Xindl X alias Ondřej Ládek so skupinou bolo príjemným prekvapením, vo svojich piesňach sa neskutočne pohráva s českým jazykom,
patrí k spevákom, ktorého piesne treba počúvať od začiatku do konca. Ovládol pódium, ovládol hľadisko a výborne nás naladil na ohňostroj,
ktorý sa nad areálom rozžiaril pred polnocou. Kto mal ešte chuť, čas a vládal, ten sa až do rána bieleho bavil a zabával na tanečnej zábave.
Nedeľné dopoludnie bolo vyhradené pre duchovnú posilu počas
svätej omše v Kostole narodenia Panny Márie v Starom Hrozenkove,
o spevácky sprievod sa postarala Spevácka skupina z Drietomy. Nedá
mi nespomenúť 2 milé okamihy: kňaz pred modlitbou Otče náš
pozval všetky deti do presbytéria a počas modlitby s miništrantami
vytvorili kruh; na záver po požehnaní, keď si deti išli „pre krížik“, kňaz
ich žehnal na čelo znamením kríža a miništrant im rozdával cukríky.
V detskom duchu sa niesol aj nedeľný program v amfiteátri,
na hlavnom pódiu sa vystriedali detské folklórne súbory Děcka
z Kunovic, Kopaničárek, Světlovánek, Kopaničiarik a naše Nezábudky,
ktoré opäť predviedli úžasný výkon a právom zožali veľký potlesk.
K výkonu ich povzbudilo aj fandenie prítomných rodičov – samotný
moderátor podujatia konštatoval, že by chcel takých fanúšikov. No to
už pódium patrilo dospelým folkloristom pekne v abecednom poradí
– najskôr Latovec, po nich Lintava a zahraniční hostia. Zaujímavo
podané ľudové piesne z podaní world music Banda boli krásnym
vyvrcholením programu, pekný záver 3-dňových osláv zabezpečila
zábava s Kamarátmi a Kumpánmi.
(mh)
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Rozprávková Ostrá Hôrka
Výlet Z rozprávky do rozprávky sa konával koncom júna, nakoľko je to však termín, kedy sa
už mnohí rozbiehajú do sveta na prázdniny či dovolenky, padlo rozhodnutie, že ho tento
rok skúsime zorganizovať na jeseň. Prvý termín – tretí septembrový víkend – bol upršaný
a tak sa podujatie presunulo na prvý októbrový víkend s tým, že ak to nevyjde, tak sa výlet
zorganizuje na jar. Ale vyšlo to, počasie sa umúdrilo a krásne babie leto pripravilo kulisu
priam rozprávkovú. A tak sa 51 detí - väčšinou s rodičmi - vydalo v nedeľu 7. októbra 2018
na rozprávkové putovanie. Deti v 10-členných skupinkách štartovali z detského ihriska
pri kaštieli a postupne sa ocitli v 6 rozprávkach, kde plnením úloh pomáhali obľúbeným
rozprávkovým bytostiam, aby nakoniec získali zaslúženú odmenu.
Od kaštiela putovali popri potoku na horný koniec. Pri preliezačkách oproti novým
bytovkám sa ocitli v prvej rozprávke – POPOLVÁR. Prvé veľké prekvapenie – okrem Popolvára a princeznej tam bol aj živý koník a deti pomáhali
Popolvárovi tak, že sa odviezli na koni a počas jazdy získali zavesený venček pre princeznú.
Odtiaľ sa dostali na lúku z rozprávky PAMODAJ ŠŤASTIE, LAVIČKA. Pod jabloňou sedela dievčinka i starena. Dievčinka v tejto rozprávke bola veľmi dobrá
a všetkým ochotne pomáhala, ale nedokázala sama pomôcť jablonke, ktorú ťažili jabĺčka a preto jej deti s oberaním pomohli.
Cesta z lúky viedla do lesa, kde ich už čakal LOMIDREVO so svojimi pomocníkmi. Pri ňom sa deti poriadne zapotili, pretože zvaliť strom (v tomto prípade
plastovú fľašu naplnenú vodou a polepenú maketou stromu) sa javilo ako ľahká úloha len dovtedy, kým nevyšlo najavo, že to nemôžu robiť rukami či
nohami, ale iba brmbolcom na čapici. Ale aj s touto úlohou si všetky deti poradili, aj keď sa pri tom riadne zapotili.
A zapotili sa aj rodičia, pretože odtiaľ ich čakal prvý namáhavý výstup hore brehom k Ostrej Hôrke a potom cestou na miesto, kde na ich pomoc
čakali ŠMOLKOVIA. Samozrejme, že zlý Gargamel opäť nejakých Šmolkov zajal a keď ich deti chceli vyslobodiť, museli získať kľúč od klietky, v ktorej sa
Šmolkovia nachádzali. Kľúč bol v miske prikrytý kopcom vatových bobúľ, ktoré mohli deti premiestňovať do druhej misky iba pomocou slamky tak, že
cez ňu vťahovali vzduch, vata sa k slamke prisala a tak ju mohli preložiť. Aj toto všetky deti zvládli. Cesta pokračovala ďalej, pribúdalo stále viac a viac
stromov a uprostred hlbokého lesa deti uvideli čudné čierne stvorenie, ktoré akási dievčina neustále otravovala... Hádate správne, bola to rozprávka
ČERT A KAČA a čert Kaču presviedčal o tom, že preniesť ju pekelnou bránou nie je jednoduché. Aj deti si to vyskúšali vďaka mobilnej pekelnej bráne, cez
ktorú museli postupne všetky prejsť – no, výstižnejšie preliezť - a koho peklo nezhltlo, ten pokračoval ďalej. Čertisko rohaté nikoho nepustilo ďalej po
peknej ceste, pretože cesta vydláždená vraj vedie do pekla a nech si teda idú ďalej cez cestu tŕnistú. A tak deti i rodičia putovali ešte strmším kopcom
a ešte hustejším lesom až do rozprávky MÁŠA A MEDVEĎ MÍŠA. Kým medveď spal, Máša so sestrou Dášou samozrejme niečo vyparatili - rozbili obraz,
ktorý im všetky deti pomohli poskladať skôr, ako sa medveď zobudil. A hádajte čo – opäť to všetky skupinky postíhali. Po odchode z tejto rozprávky
deti s rodičmi zišli k válovu na Ostrej Hôrke do krajiny Špekačkovo, kde všetkých čakala zaslúžená odmena v podobe opečených špekačiek a slaninky.
Kráľovná rozprávkovej ríše všetky deti za pomoc rozprávkovým bytostiam odmenila diplomom a krásnymi samolepkami. Už nám ostáva len hádať, či
boli z celého putovania viac unavení rodičia alebo deti a kto v ten večer skôr zaspal. Určite však dobre a rýchlo zaspali tí, ktorým patrí poďakovanie
za pomoc pri realizácii tohto podujatia a bez pomoci ktorých by nemal kto voziť materiál, chystať miesto na opekanie, stanovištia, registrovať deti,
zabávať deti na jednotlivých stanovištiach či pripraviť občerstvenie pre všetkých. Nakoniec vďaku vyslovujem „patrónke“ tohto podujatia a hlavnej
organizátorke Vladi Barišovej, ktorá nás ako vždy všetkých zorganizovala, všetko vymyslela, pripravila rekvizity, nakúpila potrebné suroviny i materiál
a nakoniec si nás ešte všetkých pekne sama pofotila. Už sa teším, čo vymyslí o rok.
(mh)

Drietomskí dôchodcovia cestujú
Cestujeme ,poznávame, relaxujeme. Ku kultúre našej generácie patria aj tieto
spomínané záujmy. Prečo cestujeme? Nuž preto, že máme záujem poznávať miesta,
ktoré si zaslúžia byť navštevované. Prináša nám to poznanie, radosť, potešenie.
Spomeniem niektoré nami navštívené miesta, ktoré majú byť motiváciou pre tých,
ktorí si ešte nenašli cestu do našej organizácie, či už pre zdravotné alebo osobné
dôvody. Boli by sme radi, keby aj napriek spomenutým dôvodom prišli medzi nás prežiť
voľné chvíle - pri družnom rozhovore o svojich záujmoch, starostiach ale i radostiach
a úspechoch v záhradkárčení, ovocinárstve alebo len tak o všetkom, čo nás obklopuje.
Nedávno sme boli nazrieť do prírodného skalného úkazu Haluzický kaňon, kde sme
si prezreli aj pozostatky starého historického kostolíka. V Zemianskom Podhradí sme
obdivovali kruhový evanjelický kostol, jediný svojho druhu v Európe. Prezreli sme si aj pamätnú izbu Ľudovíta Vladimíra Riznera (bibliograf) a Jozefa
Ľudovíta Holubyho (botanik,folklorista). Absolvovali sme plavbu po Baťovom kanáli. V prístave sme ochutnali originálny skalický trdelník a dobrý skalický
rubín - červené vínko. Pre poznanie sme „prebehli“ Skalicu, skalickú rotundu, historické hradby a cintorín. Tu sme ticho postáli pri hrobe zosnulého
kňaza Antona Srholca. Cestou späť sme navštívili zámok v Holíči, kde prebieha rozsiahla rekonštrukcia. V pláne sme mali navštíviť Čierny Balog, žiaľ
nestihli sme to počas sezóny, a preto sme ako náhradu zvolili Oravu. V Oravskej Lesnej sme sa previezli historickou lesnou železničkou, ktorá slúžila
v minulosti na zvoz dreva. Deň sme ukončili v teplých bazénoch na Oraviciach. Často navštevujeme kúpaliská v Podhájskej. Užívame si kľudový kúpeľ
v teplej slanej vode (údajne morskej). Využívame cestovanie vlakom. Atmosféra pri cestovaní je veselá a družná. Košice sme navštívili už niekoľkýkrát,
kde sme sa previezli električkou po košických uliciach, prezreli sme si katedrálu a posedeli sme si pri vodnej fontáne. Tento výlet absolvovali aj tí, ktorí
majú pohybové obmedzenia, nakoľko výlet nebol fyzicky náročný. Letný pobyt pri mori v Chorvátsku vo Vodiciach bol i tento rok ako vždy vynikajúci.
Účastníci si tento pobyt pochvaľujú, či už ubytovanie, počasie, stravu. Doma tiež nezaháľame. Radi si posedíme pri opekačke na futbalovom ihrisku.
Nezabúdame ani na kultúru. Zorganizovali sme 3.ročník Prehliadky ľudovej piesne. Tohto roku sme pozvali súbory z obcí: Melčice-Lieskové, Horná Súča,
Trenčianska Teplá, Chocholná a vystúpil aj domáci spevácky súbor. Program nám spestrili deti a svojou účasťou nás prekvapil prvý slovenský kozmonaut
Ivan Bela. Bol vrele prijatý starostom obce aj publikom. Svojou účasťou nás poctil aj predseda okresnej organizácie JDS v Trenčíne Ing. Ján Skyba.
Vydarenou akciou boli kačacie hody v motoreste Eden. Atmosféru spestrili veselou hudbou na počúvanie Susedia. Aké plány máme do budúcna? Čaká
nás vianočná kapustnica na pešej zóne, vianočné posedenie pri kapustnici v kultúrnom dome, relaxačné pobyty vo vybraných kúpeľoch a veľa iných
príjemných akcií. Teda dôchodci, hor sa na nohy - cestujme, poznávajme a užívajme si, pokiaľ nám to zdravie dovolí. Želám vám všetkým plné roky
zdravého života, dobrú náladu, veľa optimizmu, chuť poznávať nepoznané. Veselé prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok vám prajem.
-Mgr. Dušan Medvecký, predseda JDS Drietoma-
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Drietomský festival dychových hudieb píše svoju
20 - ročnú históriu
Sobota, 4.august 2018 bol dátum, na ktorý čakali všetci
priaznivci dychových hudieb, lebo v tento deň sa mal uskutočniť
už 20. jubilejný Drietomský festival dychových hudieb. No ale
nepredbiehajme.
Prípravy na drietomský festival začínajú vždy už začiatkom roka,
kedy treba zabezpečiť samotných účinkujúcich, teda účinkujúce
kapely a taktiež treba objednať materiálno-technické zabezpečenie
festivalu. Keďže sa mal tento rok uskutočniť jubilejný 20. ročník,
naše nároky na výber účinkujúcich kapiel boli veľké.
Týždeň pred samotným veľkým dňom bolo treba zabezpečiť ešte
posledné úpravy, ako je kosenie areálu futbalového ihriska a okolia,
postavenie pódia a zastrešenia, inštalovanie a nastavenie zvukovej
aparatúry, pripraviť stánky s občerstvením, priviesť a uložiť stoly a
lavičky pre návštevníkov a mnoho ďalších prác, aby účinkujúcim
a návštevníkom počas ich pobytu na festivale nič nechýbalo.
Sviatočný festivalový deň z hľadiska počasia začal optimistickým
konštatovaním, že nás počasie ani po 20. krát nesklame, aj keď (ako
mnohí neskôr konštatovali) mohlo byť aspoň o 5° C menšia teplota. Zvuková skúška predpoludním bola v rámci prípravy poslednou
dôležitou súčasťou v mozaike príprav festivalu.
20. Drietomský festival dychových hudieb začal tradične o 15.00 hod slávnostnou fanfárou v podaní členov DH Drietomanka a príhovorom
starostu obce pána Jaroslava Mega a kapelníka DH Drietomanka, Jaroslava Múdreho ml., ktorí oficiálne otvorili 20. jubilejný ročník. Po
privítaní čestných hostí a všetkých návštevníkov vystúpila prvá kapela, DH Vištučanka z Vištuku, ktorá sa v 20-ročnej histórii festivalu
predstavila už tretíkrát a svojim programom, kde dominovali prevažne slovenské ľudové ale aj modernejšie tanečné piesne, si získali
obecenstvo od prvej po poslednú skladbu.
Pozvanie na Drietomský festival prijal po prvýkrát aj hosť z Rakúska Blaskapelle Blecharanka. Táto kapela dokázala, že aj orchestrálne polky,
valčíky a pochody v ich podaní dokážu zaujať slovenské publikum. Mimochodom, obecenstvo bolo z ich vystúpenia fakt veľmi nadšené.
Ako tretia v poradí vystúpila moravská dychová hudba Legrúti. V ich programe dominovali hlavne známe moravské polky a valčíky, ktoré
rozospievali návštevníkov Drietomského festivalu.
Predposlednou kapelou programu bola domáca DH Drietomanka. Počas svojho vystúpenia uviedla skladby zo svojho tradičného repertoáru
z autorskej dielne Jána Múdreho, Jaroslava Múdreho st. a Romana Mikláša, ale aj skladbu Dve hrdličky od Adama Hudeca – hudobného
skladateľa, ktorý sa Drietomského festivalu osobne zúčastnil a skladbu na pódiu aj oddirigoval. Čerešničkou na torte v rámci vystúpenia
Drietomanky boli výkony najmladších členov kapely – 17-ročného klarinetistu Dominika Sedláka v skladbe Klarinetový čardáš, ale hlavne
spevácke vystúpenia 9-ročného Aďka Múdreho a 3-ročného Janka Múdreho.
Posledným účinkujúcim bola kapela Kumpanovi muzikanti, v ktorej účinkujú slovenskí a moravskí prevažne profesionálni hudobníci.
V Drietome sa predstavili známymi moravskými polkami a valčíkmi, ale hlavne orchestrálnymi a sólovými skladbami, ktoré hrali vynikajúci
inštrumentálni sólisti kapely. Kumpáni, ako sa im hovorí medzi dychovkármi, boli zlatým klincom tohtoročného drietomského festivalu.
Finále Drietomského festivalu dychových hudieb patrilo už tradične spoločnému monstrekoncertu všetkých zúčastnených kapiel, v ktorom
skladby dirigovali Adam Hudec a Jaro Múdry ml., kapelník DH Drietomanka, ktorý 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 Legrúti.
Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby bol 20. Drietomský festival dychových hudieb dôstojným sviatkom
dychovej hudby pre všetkých jeho návštevníkov a účinkujúcich.
-DH Drietomanka-

Folklórna nedeľa v Drietome
V nedeľu 5. augusta 2018 sa s nami rovnako ako vlani pohralo počasie, keď okolo obeda trochu spŕchlo a tak sa opäť riešilo, či sa
nedeľný program bude konať na malom pódiu pred tanečným parketom a zastrešenou plochou na sedenie (tzv. mokrý variant)
alebo na pódiu na ihrisku. Napokon sa mraky rozohnali, organizátori nazvučili ihriskové pódium a s malým oneskorením sa
v slávnostnom sprievode dostavili účinkujúce detské folklórne skupiny Nezábudky, Krakovanček a Čajka. Na úvod 3. Prehliadky
detských folklórnych súborov zaznela hymna v podaní detí bez hudobného sprievodu (opäť priestor na zimomriavky)
a prehliadku slávnostne otvoril starosta obce Jaroslav Mego spolu s vedúcou DFS Nezábudky a zároveň komentátorkou celého
popoludnia Monikou Spačkovou. Všetci si užili roztomilé vystúpenia
detí, spevácku súťaž a počas programu bola vyhodnotená
aj výtvarná súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky účinkujúce deti.
Po detskom programe všetkých milovníkov ľudového tanca potešila
folklórna skupina Trúfalci, ktorí s plným nasadením predviedli krásne
a náročné choreografie. Keďže sa potrebovali medzi jednotlivými
tancami aj trochu vydýchať, počas prestávky sa predstavil nádejný
detský harmonikár Nikolas Kukla. Určite sa aj jemu páčila skupina
Heligonica, ktorá ovládla pódium ako posledný účinkujúci. Dvojdňový
festival ukončila zábava s Huncútmi a kto mal ešte čas, chuť a sily na
tancovanie, ten ostal a zabával sa až do polnoci.
(mh)
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Tretí drietomský výlet do Vysokých Tatier
V polovici septembra Vysoké Tatry opäť privítali Drietomčanov ako starých známych. Hlavným cieľom tohtoročnej trojdňovej
expedície bol Kôprovský štít. Predpovede počasia sa vyhrážali daždivým počasím. Našťastie, príroda sa nad nami zľutovala –
ako z krhly lialo len v piatok podvečer počas cesty autobusom, už onedlho po príchode na ubytovanie v autokempe dážď ustal
a naše večerné posedenie sa nieslo v pomerne optimistickom duchu. A Tatry pre nás tento rok okrem zážitkov prichystali zopár
ponaučení. Poučenie č.1: Aj keď všetky predpovedné modely počasia tvrdia, že bude otrasné počasie, nedajte sa odradiť, kľudne
sa s nimi hádajte, nadávajte im a do poslednej chvíle verte a dúfajte, že pravdu mať nebudú.
V sobotu zrána sa obloha na nás mračila, občas čosi spŕchlo, ale to nás nemohlo odradiť, a tak sme ráno po 7. hodine vyrazili
v plnej zbroji zdolať nejaký-ten kopec. Na cestu zo Štrbského na Popradské pleso sme vyrazili všetci. Poznáte to – krásna lesná
idylka, občas s výhľadom – niekedy reálnym, niekedy tušeným ... príležitosť na rozhovory a samozrejme na poučenie. Takže
moje poučenie č.2: Aj keď sú priebežne okolo vás stále vaši známi, predsa len sa kukajte, komu čo rozprávate. Keď som sa na
zablatenom úseku s veľkými mlákami posťažovala akože našim, či ten chodník nemohli Tatranci upraviť, keď vedeli, že prídeme,
4 cudzí mladí muži najskôr na mňa kukali a potom jeden z nich zareagoval: no, mohli tu dať aspoň dlaždice...
A cesta pokračovala v družných rozhovoroch krásnou prírodou ďalej. Na Popradskom plese bola prvá väčšia pauza a prvé väčšie
delenie, v rámci ktorého sa každý podľa počasia, svojich pocitov a skúseností rozhodol, čo bude robiť ďalej.
Ja som bola v partii s tromi dámami, poobchádzali sme pleso všetkými smermi, „presnorili“ symbolický cintorín a keďže sa potom
vyjasnilo, vyrazili sme smerom na Ostrvu, aby sme si užili aspoň výhľad na pleso a celé jeho okolie. Napriek pomerne vysokému
dátumu sa popri chodníku vyskytovalo veľa sladučkých čučoriedok, ktoré sa nedali obísť. Z jedného stretnutia na tejto trase
vyplynulo poučenie č.3: Ak chceš vedieť, kam ideš, čítaj názvy na smerovníkoch. Česky hovoriaci mladík pod Ostrvou zisťoval, či
je ešte ďaleko na Chatu pod Rysmi a nechápal, ako je možné, že sa tam s priateľkou touto cestou nedostanú. Až mu jedna z nás
vysvetlila, že idú síce po značke správnej farby, ale vo vedľajšej doline...
Počas oddychu sme s nádejou pozerali na končiare, kam smerovali kroky väčšiny našej expedície, ale ako bolo vidieť, hore
nič poriadne vidieť nebolo. Teda aby som bola presná: po Hincove plesá bola viditeľnosť ešte celkom slušná, ale potom sa
prechádzalo do oblakov a tak Drietomčanov smerom ku Kôprovskému štítu bolo viac počuť ako vidieť. Určite mnohí počuli
pána starostu, ktorý mocným hlasom niekoľkokrát vyzýval tatranského medveďa, aby vyliezol a zmeral si s ním sily. Ochranca
prírody Vlado S. sa ihneď chopil úlohy poradcu a medveďa rovnako hlasno a možno ešte hlasnejšie uisťoval, že ak nevylezie, nič
sa nestane a víťazom bude Mego. Poučenie č.4: Kým bude blízko dobrý kamarát, starosta medveďovi a ani medveď starostovi
neublíži.
Kôprovský štít nakoniec zdolalo 25 účastníkov našej expedície, aj ďalší zdolali méty, ktoré si predsavzali, či už to boli Hincove plesá
alebo Chata pod Rysmi. V poobedňajších hodinách sme všetci postupne poschádzali na Štrbské pleso a po tradičnom meškaní
niektorých účastníkov sme vyrazili na ubytovanie, kde nás čakal ďalší príjemný spoločenský večer, niektorých aj spoločenská
polnoc či spoločenská noc... Poučenie č.5: Do chatky sa ubytujte s ľuďmi, ktorí potrebujú k životu spánok v rovnakej miere ako
vy. A večer svieťte malou baterkou, aby si vysvietenú chatku niekto nevysvetlil ako pozvánku na nočný pokec - to sa potom človek
veľmi nevyspí...
Ticho nedeľného rána dávalo tušiť, že všetci ešte spia spánkom spravodlivých. Ale buntošenie bolo potrebné, spolu s Renatkou
sme sa ráno presúvali na svätú omšu na Štrbskom plese. Po povzbudivom duchovnom pokrme sme sa pripojili k našej výprave,
ktorej kroky smerovali k vodopádu Skok. Čakala nás príjemná cesta lesom i kosodrevinou, ponúkajúca opäť lákavé plody
čučoriedok a brusníc. A pod vodopádom Skok nás čakala už tradičná odmena - nedeľná kávička od pána starostu. Cestou späť
ešte niečo nafotiť, nakúpiť nejaké suveníry, pochutnať si na nejakej tatranskej špecialite, vyraziť domov a v autobuse v obvyklom
duchu zlikvidovať zostatky zásob... Poučenie č.6: Je neskutočne príjemné večer príjemne unavený doma zložiť hlavu k spánku.
Dobrú noc!
(mh)
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ADOPTUJ SI KRAVIČKU
Adoptuj si kravičku je projekt Mliečneho fondu financovaný
slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Slovenskí
poľnohospodári sa v ňom rozhodli ponúknuť svoje kravičky
deťom na adopciu, aby si deti uvedomili , aké sú kravičky
užitočné, lebo nám dávajú mlieko. Cieľom projektu je zvýšiť
spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov pochádzajúcich od
slovenských prvovýrobcov mlieka.
Naša materská škola sa do projektu zapojila už v minulom
školskom roku a pokračuje v ňom aj naďalej. Odvtedy k nám
do škôlky pribudli tri nové strakaté kamarátky - kravičky
Jitka, Eliška a Emily. Deti sa o svoje kravičky starajú každý deň
vo virtuálnom svete. Musia ich každý deň nakŕmiť, napojiť,
očistiť a zahrať sa s nimi, aby boli kravičky na 100% šťastné
a dávali nám tak veľa mlieka. Mlieko od kravičiek deti podoja
a predajú. Za získané peniaze si budujú vlastné farmy, na
ktorých budú neskôr spracovávať nadojené mlieko a vyrábať
z neho syry a jogurty.
Deti prostredníctvom hry získavajú nové informácie
o nevyhnutnej a každodennej starostlivosti o kravičky
v reálnom svete, o práci poľnohospodárov a o tom, odkiaľ
pochádza mlieko v obchode.
Na konci školského roka 2017/2018 časť detí navštívila svoju
kravičku na Poľnohospodárskom družstve v Trenčianskych
Stankovciach, odkiaľ všetky naše kravičky pochádzajú. Bol to
pre všetkých veľký zážitok. A aj vďaka tomu dnes pri našich
stoloch v jedálni môžeme počuť „... pijeme mliečko od
kravičky Elišky...“.
-učiteľky MŠ-

Október - Mesiac úcty
k starším
Tak ako po iné roky, tak aj v tohtoročnom októbri sa s deťmi
častejšie rozprávame o ich dedkoch, babkách, starkých.
Vštepujeme im lásku, úctu, vďačnosť...
Pomocou krásnych básničiek, pesničiek, tanca sa detičky
snažia vyčariť úsmev na ich tvári, i keď poväčšine sa nám
podarí to, že im po lícach stekajú slzy dojatia.
Tento rok vystúpili naši predškoláci v kultúrnom dome pre
potešenie miestnych dôchodcov na ich tradičnej oslave.
A celkom netradične si po prvý krát naše detičky pozvali
svoje babičky a dedkov medzi seba do svojich tried, kde im
poďakovali pekným programom a vlastnoručne vyrobeným
darčekom.
Ešte raz chceme popriať všetkým starkým mnoho síl, zdravia
a energie na rozmaznávanie  ...a poďakovať všetkým, ktorí sa
prišli na nás pozrieť.
-učiteľky MŠ-
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BUPI Súťaž
V mesiaci november sme sa zapojili do súťaže so žabkou
Bupi. Súťažili sme (a stále ešte súťažíme) o rozprávkový hrad
s preliezačkami a rôzne kozmetické balíčky pre našu MŠ.
Podmienkou bolo pripraviť tematický karneval pre deti a
hlasovať na Bupi stránke každý deň. Deti sa poobliekali ako
žabky, princezné, víly, hasiči, piráti a zábava sa mohla začať.
Začali sme rozcvičkou so žabkou Bupi, neskôr sme si
zatancovali a súťažili sme aj s "bublinami" - balónmi. Na
záver našej zábavy deti vyfarbovali omaľovánky od žabky.
Fotky sme pridali na web stránku a počítali každý pribudnutý
hlas. Zmenili sa však pravidlá súťaže a o výhercovi rozhodne
notár, ktorý na konci súťaže vylosuje víťazné MŠ.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí za nás
hlasovali. Držte nám palce aj naďalej, 6.12.2018 prebehne
losovanie víťazov. Ďakujeme!
-učiteľky MŠ-

www.drietoma.sk

Detská olympiáda
Dňa 19.11.2018 sa naši prváčikovia a druháčikovia zúčastnili
1. ročníka ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY, ktorá sa konala v novej
športovej hale pri Športovom gymnáziu v Trenčíne.
Svoju rýchlosť a obratnosť si vyskúšali v rôznych štafetových
súťažiach. V konkurencii viacerých škôl sa naše talentované
deti umiestnili na krásnom 3. mieste, na čo boli patrične
hrdé. My im gratulujeme a hrdosť tiež neskrývame.
-ZŠ s MŠ Drietoma-

Exkurzia za sklom
a históriou
Dňa 25. októbra 2018 sa konala exkurzia z predmetov
technika, chémia a dejepis. Vo Valaskej Belej mali žiaci 5. a 7.
ročníka možnosť oboznámiť sa s tradičnou výrobou sklených
predmetov. Vďaka pánovi Petrovi Dolinajovi naši žiaci vedia,
ako sa kedysi vyrábali poháre, vázy, sošky a iné ozdobné
predmety. Taviaca pec, sklárska píšťala, rôzne kliešte,
chladiaca pec... To všetko je potrebné pri výrobe nádherných
predmetov. Mnohí sme si zakúpili aj pamätné suveníry.
Naša exkurzia pokračovala v Dubnici nad Váhom, kde
sme si prezreli nádherný kaštieľ zo 17. storočia, ktorý
dlhé roky spravoval známy rod Ilešháziovcov, vtedajších
podporovateľov slovenčiny. Popri prechádzaní z miestnosti
do miestnosti sme si prezerali dobový nábytok, rôzne
maľby, obrazy a nákresy parku. Ktovie, možno si aj samotní
Ilešháziovci pripíjali pohármi od chýrnych sklárov z Valaskej
Belej.
-ZŠ s MŠ Drietoma-

Jankov vŕšok a Uhrovec

Dňa 18. 10. 2018 sme sa my deviataci spolu s ôsmakmi zúčastnili
literárno-dejepisnej exkurzie. Navštívili sme historicky významné miesta,
Jankov vŕšok a Uhrovec.
Naše putovanie za poznaním sa začalo na Jankovom vŕšku. Pani učiteľky
Mgr. Hollá a Mgr. Petríková sa postarali o to, aby exkurzia nebola len
bežným obzeraním historických pamiatok a pasívnym počúvaním
výkladu. Pripravili pre nás pracovné listy, na základe ktorých sme sami
zisťovali dôležité informácie.
Jankov vŕšok – kopec na úpätí Strážovských vrchov, známy Pamätníkom
SNP a partizánskymi bunkrami. Dozvedeli sme sa, že toto miesto
je významné protifašistickým odbojom, prečítali sme si aj správu zo
zápisnice so šokojúcimi informáciami o tragédii, ktorá sa tam stala
na konci 2. svetovej vojny. Pocity bezstarostnosti a úsmevnej nálady
rýchlo vymenil strach a zdesenie nad ohavnými činmi, ktorých boli ľudia
schopní. Miesto s partizánskymi bunkrami dýchalo autentickou dobovou
atmosférou. Po vyplnení všetkých otázok naša exkurzia pokračovala jej
druhou časťou.
Z Jankovho vŕšku sme autobusom zišli do malebnej dedinky, ktorá je
rodiskom dvoch významných Slovákov, bojovníkov za samostatnosť,
národné a občianske práva. Privítal nás Uhrovec, presnejšie rodný
dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Výklad pani lektorky nám
pripomenul mnoho informácií, ktoré už poznáme z hodín dejepisu
a literatúry, ale pootvoril dvere do ďalšej témy, zatiaľ pre nás neznámej
– Slovensko v rokoch komunistickej totalitnej diktatúry. Ako je možné, že
sa Štúr s Dubčekom, osobnosti tak významné pre našu krajinu, narodili
v tom istom dome? Osud, náhoda? Dozviete sa, keď sa do Uhrovca
vyberiete.					
-kolektív 9.A-

Tvorba plastických máp
Žiaci tvorili plastické mapy jednotlivých kontinentov. Tvorbe
predchádzalo podrobné zmapovanie kontinentu a určenie
hlavných geomorfologických celkov a určenie nadmorských
výšok. Na základe reálnych 2D máp žiaci skonštruovali ich
3D kópie, pričom pochopili, čo sú to vrstevnice a zároveň
si uvedomili rôznu stavbu jednotlivých kontinentov. Práca s
3D reliéfom ich zaujala a v závislosti od aktivity jednotlivej
skupiny sa im podarilo vytvoriť dôverné modely prírodnej
krajiny.
-ZŠ s MŠ Drietoma-
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Prvý ročník súťaže vo varení kapustnice v Brúsnom
Najskôr bol nápad obyvateľa Brúsneho Zdena Macharu, na porade so
starostom obce stanovili termín 13. október 2018, dohodla sa miera
pomoci zo strany obecného úradu a bolo to. Nová súťaž vo svojom
zrode prilákala 5 súťažných tímov, ktoré sa chceli predviesť v tejto
disciplíne a tak sa proti sebe postavili Obecný úrad Drietoma, Osada
Brúsne, Poľovníci, Združenie pod Techonovicou a Melčice-Lieskové.
Postupné schádzanie členov tímov na priestranstve pri stodole
v Brúsnom a pohodové tempo príprav nenaznačovalo tvrdý boj, aj
keď napríklad draftovanie nášho obľúbeného šéfa na zabíjačke sme
niektorí považovali za konkurenčný podraz. Ak však niekto počítal
s tým, že sa vzdáme dopredu, mýlil sa a ako sa ukázalo, dobre sme
urobili.
Zápolenie už tradične na nástupe otvoril starosta obce Jaroslav Mego.

Súťaž bola od začiatku zaujímavá, pretože tímy zvolili rôzne

postupy pri varení – niekto zozačiatku varil mäso, niekto smažil cibuľku, niekto rozváral vopred pripravený vývar, do ktorého
hneď šupol kapustu... Na doskách sa krájalo údené i neúdené mäsko, klobásky, rozkrajovala sa kapusta, chystali sa sušené hríby,
cesnačik – každý podľa chuti a toho, čo v kapustnici uprednostňuje. Tímy sa postupne dostávali do bojovej nálady a neľútostný
boj nastal pri dochucovaní koreninami a ďalšími rôznymi ochucovadlami, ktorými sa tímy snažili dodať práve tej ich kapustnici
najlepšiu chuť. Úlohu porotcu na moju žiadosť prijalo 6 náhodne vybraných návštevníkov podujatia. Kým sa ostatní zabávali pri
muzike Dolinka, porotcovia pozerali, ovoniavali, premiešavali, koštovali a prideľovali body. Výnimočne bolo potrebné napokon
brať do úvahy nielen súčet všetkých bodov, ale aj poradie tímov u jednotlivých porotcov, nakoľko 2 tímy získali zhodne 48 bodov
a 2 tímy zhodne 47 bodov. Aj tak sa nakoniec ukázalo, že viacerým by nevadilo obsadiť posledné 5. miesto - podľa niektorých
bolo najatraktívnejšie, nakoľko ako cenu útechy dostali Melčice-Lieskové fľašu borovičky a fľašu vína, kým Osada Brúsne za štvrté
miesto, Poľovníci za tretie miesto, Združenie pod Techonovicou za druhé miesto a Obecný úrad Drietoma za prvé miesto získali
„iba“ pohár, na ktorý bude tak akurát niekde sadať prach... Oveľa väčším víťazstvom bolo, že všetky kapustnice mal kto jesť a asi
som nebola jediná, kto s radosťou pozoroval, že v to krásne slnečné sobotňajšie popoludnie sa prišli zabaviť nielen obyvatelia
Brúsneho, ale aj viacerí bývalí obyvatelia a tiež pomerne veľa obyvateľov priamo z obce. No a keď slniečko zapadlo, družná
zábava pokračovala v stodole. Hojná účasť bola odmenou pre všetkých, ktorí sa zapojili do organizácie súťaže a ktorým za to
patrí vďaka. No a ako to napokon pri takýchto podujatiach býva – víťazom bol každý, kto sa zúčastnil a zabavil sa.
(mh)

Stretnutie seniorov pri príležitosti mesiaca
úcty k starším
Pre dnešnú dobu je charakteristická uponáhľanosť, stres, únava a ľudia
nielen v produktívnom veku majú často na perách tú istú vetu – nemám
na nikoho a na nič čas. A zatiaľ niekde v diaľke a možno aj úplne blízko
čakajú na naše slovo, pohladenie, pomoc, či aspoň úprimný úsmev
naši najbližší - naši seniori. Berieme ako samozrejmosť ich ochotu
kedykoľvek pomáhať a byť pre nás 24 hodín k dispozícii a zabúdame,
že by sme im za všetko mali byť vďačnejší a venovať im viac času. Práve
preto bol v roku 1990 mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením
Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október
za Medzinárodný deň starších. Obec Drietoma v mesiaci október už
tradične pripravuje stretnutie pre seniorov, ktorým im chceme urobiť
radosť a dať najavo, že sú pre nás dôležití a že si ich vážime.
Pozvanie aj tento rok smerovalo k seniorom nad 70 rokov a pozvaných
bolo spolu 248 obyvateľov. Prvýkrát sme k pozvánke priložili aj návratku,
aby sme mali aspoň približne odhad účasti. Aj touto formou ďakujem
všetkým, ktorí svoju účasť potvrdili a rovnako aj tým, ktorí oznámili svoju neúčasť - naozaj nám uľahčilo prácu, keď sa dalo
predpokladať, že sa všetci zmestia do kinosály a nebolo potrebné chystať sedenie v prístavbe.
V slnečné nedeľné popoludnie 14. októbra 2018 nás svojou prítomnosťou v jesenne vyzdobenej prístavbe nakoniec poctilo
112 seniorov. Pri dverách ich vítal a ako prvý sa im prihovoril starosta obce Jaroslav Mego. Po spoločnom prípitku si všetci
vychutnali krásny zážitok v podobe roztomilého vystúpenia najstarších detí z materskej školy, recitáciou potešili žiačky základnej
školy, hudobným vystúpením dušu pohladili deti základnej umeleckej školy a úsmevy na tvári vyčarili Nezábudky. Pri pesničkách
Speváckej skupiny sa rozospievalo nielen srdiečko a veršami nás všetkých potešila pani Milka Bátovská. Nasledovala taká skoršia
večera a voľná zábava, ktorú všetkým spríjemňovala ľudová kapela Huncúti. Obrazne snímam klobúk dole - na toto popoludnie
zostavili naozaj krásny koncert, niet divu, že mnohé piesne odmenili prítomní potleskom. Ani sme sa nenazdali a už sme na záver
rozdávali bonboniéry ako drobnú pozornosť. Verím, že sa všetkým zúčastneným popoludnie páčilo a želám si, aby sme sa so
všetkými o rok pri rovnakej príležitosti opäť stretli.
(mh)
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PARENICAFEST 2018
V sobotu 18. augusta 2018 sa na futbalovom ihrisku v Drietome uskutočnil
po štvorročnej prestávke hudobný festival Parenica. Konkrétne 6. ročník
festivalu opäť lákal návštevníkov bohatým hudobným aj sprievodným
programom. Festival otvoril svoje brány v sobotu na pravé poludnie. Vďaka
nádhernému počasiu, ktoré v ten deň bolo, si návštevníci mohli vychutnať
koncerty a vystúpenia interpretov z celého Slovenska.
Ako prvá začala svoje vystúpenie rocková kapela „Edibles“ z Piešťan, po ktorej
pokračovala Trenčianska undergroundová kapela „Uzavretá spoločnosť“.
Tretia v poradí bola rocková kapela „Svieca vo vetre“ z Púchova a následne
svoj rock‘n’roll predviedli bratislavskí chalani z kapely „Scott a Zelda“.
O štvrtej hodine sa v plnej paráde predviedol „Taste of brass orchestra“,
ktorí v jednej piesni vystúpili spoločne aj so Simou Martausovou. Orchester
nasadil latku kvality vystúpenia veľmi vysoko, avšak aj ďalší interpreti
sa predviedli v najlepšom svetle. Trenčiansky „Particles“ s vynikajúcou
Romanou Riedlovou gradovali náladu na festivale. O šiestej už mohla Sima
Martausová v plnom nasadení spolu so svojou kapelou predviesť krásne
piesne. Treba uznať, že Sima je nielen talentovaná a krásna speváčka,
ale aj úžasný človek, čo dokazuje na pódiu aj mimo neho. Po Sime nám
modernú slovenskú hudbu predviedli chalani z kapely „Papyllon“ od
Prešova, po nich nasledovala ďalšia čerešnička v podobe koncertu kapely
„Dora“ z Nitry, ktorá predviedla vynikajúce spracovanie ľudovej piesne
s rockovou hudbou. O deviatej hodine večer vystúpila punková legenda
z Bratislavy „Slobodná Európa“ a po nich už tradične domáci „Pell-Mell 59“.
Jediný zahraničný hosť, konkrétne rocková kapela „Imodium“ z Broumova
v Českej republike, vystúpila o 23. hodine večer a svojím koncertom na
pódiu predviedla, prečo je v Česku tak populárna. Festival uzavreli rockové
kapely „Bandass“ z Dolnej Súče a „Volume“ z Trenčína.
Parenica však nebola len o hudbe. Sprievodný program bol plný
zaujímavostí a na svoje si prišli hlavne deti. Atrakcie boli k dispozícii počas
denného svetla. Deti sa mohli zabaviť v detskom kútiku, v Lego kútiku alebo
si mohli nechať pomaľovať tvár. Deti aj dospelí si ďalej mohli vyskúšať
experimenty a pokusy Mgr. Figuru v jeho „Kúzelnej fyzike“ alebo „vedecké
hračky“ prof. fyziky z Banskej Bystrice Ing. Puobišovej. Vo veľkom stane,
kde sa nachádzalo ďalšie pódium, vystúpili postupne Braňuško Jobus zo
svojou utáranou besedou o svojich detských knižkách, „Bábkové divadielko
Žužu“, ktoré môžete poznať z detskej relácia Fidlibum na RTVS, kúzelník
Peter Šesták z detskej televízie RIK a detská hudobno-zábavná dvojica „Paci
Pac“. Po zotmení ako záver sprievodného programu pokračovalo v stane
letné kino, kde návštevníci mohli postupne vidieť animovanú rozprávku
„Herkules“, dobrodružný film „Ready player one“ a thriller „Leon“
Napriek pozitívnemu ohlasu návštevníkov, pomoci obce Drietoma,
Trenčianskeho samosprávneho kraja, sponzorov a partnerov festivalu,
bude nesmierne ťažké niekedy opäť usporiadať festival Parenica a ešte
ťažšie usporiadať ho v takomto rozsahu vzhľadom na finančnú náročnosť
podujatia.
Parenica 2018 v číslach: počet interpretov: 14; počet všetkých účinkujúcich:
98; počet usporiadateľov: 85; počet návštevníkov: cca 1600.
Občianske združenie Vivax Vám všetkým ďakuje za doterajšiu pomoc
a podporu. Ďakuje všetkým návštevníkom, priaznivcom a samozrejme
svojím rodinám, všetkým kamarátom a dobrovoľníkom, ktorí boli ochotní
pomáhať s priebehom Parenice nielen tento rok.
-Vivax o.z.-

Pell-Mell 59
v roku 2018
Tento rok kapela opäť pokračovala v letnom turné
„Poď von tour“, k rovnomennému albumu kapely.
Okrem toho Pelmeláci vystúpili aj na rôznych letných
festivaloch a podujatiach od Trnavy až po Trebišov.
Začiatkom júla zverejnili videoklip k piesni „Nedostupná“,
ktorý kapela nakrútila v Trenčianskom Piano clube.
Koncom októbra bol zverejnený najnovší videoklip
k piesni „Norika“, na ktorej kapela spolupracovala
s kapelníkom Drietomanky Jarom Múdrym. Videoklip
bol nakrútený počas živého vystúpenia kapely na
domácom festivale Parenica 2018. Okrem víťazstva
kapely v hudobnej súťaži interpretov s názvom „City
music show“ v Trnave sa Pelmeláci tento rok zúčastnili
aj tradičnej pesničkovej súťaže „Košický zlatý poklad“
na rádiu Slovensko. Ich duet s názvom „Dvaja“, na
ktorom hosťovala trenčianska speváčka Romana
Riedlová, postúpil do semifinále a obsadil konečné 13.
miesto v konkurencii 161 piesni z celého Slovenska.
Piesne ako „Nedostupná“, „Norika“ či „Dvaja“ môžete
počuť aj v slovenských rádiách.
Všetky piesne od kapely Pell-Mell 59 nájdete aj zdarma
dostupné na webových stránkach kapely. Kapela
momentálne pripravuje nové piesne.
-Pell-Mell 59-

DVD Drietomanky

Dychová hudba Drietomanka okrem toho, že počas
celého roka koncertovala na Slovensku a v zahraničí, stihla
natočiť aj nové vianočné DVD a vydáva ho práve v tomto
predvianočnom období. Nové DVD s názvom Šťastné
a veselé obsahuje 17 vianočných kolied a vianočných
moderných piesní. Môžete si ho zakúpiť na tel. č. 0905
212108 alebo na mailovej adrese: info@drietomanka.sk
Prajeme Vám príjemné chvíle, strávené pozeraním nášho
nového DVD.
		
-Členovia DH Drietomanka-
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Čo nové, pán starosta?
Na úvod chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili na voľbách, obetovali svoje pohodlie domova a prišli
do volebných miestností k volebným urnám vyjadriť podporu svojmu kandidátovi na starostu a kandidátom do
obecného zastupiteľstva. Ďakujem všetkým zamestnancom obecného úradu za prípravu a spoluprácu pri organizácii
volieb. Poďakovanie patrí všetkým členom volebných komisií za obetovanie svojho voľného času, ktorí zodpovedne
pristúpili k organizácii, priebehu a kontrole celých volieb. Ďakujem svojmu protikandidátovi za serióznu a nekonfliktnú
predvolebnú kampaň, rovnako tak aj všetkým kandidátom na poslancov. Chcem poďakovať všetkým svojim voličom,
ktorí mi vo voľbách odovzdali hlas ako kandidátovi na starostu, 78% úspešnosť vo voľbách je zaväzujúca a chcem byť
dobrým starostom pre všetkých ľudí v našej obci.
No a poďme k veciam, ktoré sa udiali od posledného vydania Drietomských zvestí v našej obci.
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ. Dokončila sa rekonštrukcia sociálnych zariadení - vymenilo sa vodovodné potrubie,
kanalizačná sieť, spravili sa nové obklady, nové dlažby, priestory sa vymaľovali. Urobila sa rekonštrukcia a zateplenie
strechy. Celkové náklady činili 111.824,59 eur, získaný nenávratný finančný príspevok bol v sume 76.000,- eur.
Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie v budove ZŠ s MŠ v bloku B. Súčasťou rekonštrukcie bola kompletná výmena
kanalizačnej siete, vodovodnej siete a kompletná výmena elektrických rozvodov v kuchyni, spravili sa nové dlažby,
nové obklady, obklady. Celkové náklady na rekonštrukciu činili 114.522,95 eur, získaný nenávratný finančný príspevok
bol v sume 85.000,- eur.
Závlahový systém na futbalovom ihrisku. Vysúťažila sa a zrealizovala sa montáž závlahového systému na futbalovom
ihrisku. Počas realizácie tohoto projektu sa na ihrisku osadili 2 nové elektrické skrine, ktoré by nám mali zabezpečiť
ľahší rozvod elektrickej energie po celom areáli futbalového ihriska pri organizovaní kultúrnych akcií. Celkové náklady
boli v sume 16.100,- eur, získaný nenávratný finančný príspevok bol 10.000,- eur.
Obecný úrad. Začali sme s rekonštrukciu fasády budovy obecného úradu s cieľom zníženia vlhkosti v celej budove.
Vykonáva sa odstránenie omietky a odkopávanie budovy.
Obecný vodovod. Dokončila sa rekonštrukcia prívodného vodovodného radu v miestnej časti Ulička cez Podolky
smerom k vodojemu. Stavba bola ukončená, momentálne prebieha proces kolaudácie. Celkové náklady boli v sume
107.551,14 eur.
Cesta popri potoku od Imperátora k novým bytovkám s napojením na cestu I.triedy. Momentálne prebieha
kolaudácia novej komunikácie.
Hasičská zbrojnica. Dostali sme príjemnú správu, že naša žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice bola úspešná a boli nám pridelené prostriedky v sume 30.000,- eur. Potešujúci je fakt, že na
preinvestovanie máme čas celý budúci rok, čiže táto rekonštrukcia sa môže vykonať v pokoji v priebehu jarných
a letných mesiacov.
Modernizácia jazykových učební ZŠ s MŠ. Opäť sa „prebudil k životu“ tento takmer stratený projekt. Žiadosť sa
doplnila, finančná príspevok je prisľúbený, verím, že sa to dotiahne do úspešného konca a tento projekt v sume
približne 70.000 eur sa nám podarí v jarných mesiacoch zrealizovať, čím by sme školu zasa posunuli o kúsok dopredu.
Kamerový systém. V rámci prevencie pred kriminalitou sa vybudoval v našej obci kamerový systém. Chcem ubezpečiť
spoluobčanov, že montáž všetkých kamier sa zrealizovala tak, aby kamery nezasahovali do ich súkromia, ale aby
monitorovali verejné priestory. Kamerový systém neslúži na sledovanie alebo špehovanie ľudí, ale v prípade potreby
slúži na poskytnutie informácií bezpečnostným zložkám pri prešetrovaní rôznej trestnej činnosti alebo vandalizmu.
Celkové náklady boli v sume 13.835,- eur, získaný nenávratný finančný príspevok bol v sume 10.000,- eur.
Zberný dvor. V jesenných mesiacoch prišla požiadavka o doplnenie podkladov k žiadosti, čo sme stihli v riadnom
stanovenom termíne. Stále verím, že projekt bude úspešný, čo by našej obci z hľadiska odpadového hospodárstva
veľmi pomohlo. Žiadosť zatiaľ nie je vyhodnotená, čakáme, že sa tak stane do konca roka 2018.
Chodník pri hlavnej ceste. Po voľbách som opäť začal pracovať na tomto projekte nového chodníka s kompletným
odvodnením pri hlavnej ceste prvej triedy od poľnohospodárskeho družstva podielnikov po Motorest Eden. Robia
sa potrebné kroky k územnému a stavebnému rozhodnutiu tak, aby stavebné povolenie bolo hotové v letných
mesiacoch 2019.
Biskupská ulica. Občanov určite zaujíma, ako pokračuje rekonštrukcia ulice Biskupskej, nakoľko som dal
prísľub, že bude do zimy hotová. Územné a stavebné rozhodnutie je vydané a právoplatné. Žiaľ, vysúťažená
cena bola veľmi vysoká (112.000,- eur). Vzhľadom na to, že sme nemali dostatok vlastných finančných
prostriedkov, brať úver na túto stavbu pred voľbami by bolo veľmi nekorektné voči novému obecnému
zastupiteľstvu. Z tohoto dôvodu sa realizácia musela odložiť na jarné mesiace a nové zastupiteľstvo
rozhodne, či tú cestu budeme robiť samostatne, alebo k nej pripojíme ďalší úsek cesty – Rádek a Kraľovany
– čo by zvýšilo objem prác a dúfam, že znížilo objem finančných prostriedkov na štvorcový meter komunikácie.
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Kultúrne podujatia. Uskutočnili sa všetky dlhodobo zaužívané akcie.
Tradične sme spoluorganizovali Kopaničiarske slávnosti. Tohtoročný program bol bohatý, obec Drietoma zabezpečila
vystúpenie súboru Lúčnica, ktoré malo veľmi dobrý ohlas, účasť bola vysoká a zážitok z tohoto vystúpenia bol
povznášajúci. Taktiež sme zabezpečili hudobné produkcie niektorých dychových hudieb a folklórnych súborov a som
rád, že svoje umenie predviedol v nedeľu folklórny súbor Nezábudky.
Zorganizovali sme už tradičný 20. ročník Drietomského festivalu dychových hudieb a 3. Prehliadku detských folklórnych
súborov – podujatie sa vydarilo, účasť bola vysoká, ľudia spokojní. Verím, že v budúcom roku sa nám podarí kvalitu
týchto festivalov udržať a zorganizovať k spokojnosti našich obyvateľov i návtevníkov.
Obec sa snažila byť v maximálnej miere nápomocná pri organizovaní rockového festivalu Parenica.
V septembri sme so zamestnancami obecného úradu zorganizovali výlet do Vysokých Tatier, cieľom spoločného
výstupu bol tatranský končiar Kóprovský štít. Zároveň sme začali s organizáciou budúcoročného výletu do Vysokých
Tatier s možnosťou výstupu na Východnú Vysokú.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme zorganizovali stretnutie drietomských seniorov nad 70 rokov.
S úctou sme spomínali začiatkom novembra na našich zosnulých, 10 dní bola v Dome nádeje sprístupnená pietna
spomienka na zosnulých, ktorí nás opustili za posledných 12 mesiacov.
Najdôležitejšou časťou jesene boli voľby do samosprávy miest a obcí, voľby prebehli hladko a bez problémov
a technických nedostatkov.
Dovoľte mi, aby som Vás pozval na kultúrne podujatia, ktoré sa budú konať počas vianočných sviatkov
a v novom roku:
25.12.2018 Jasličková pobožnosť v rímsko-katolíckom Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej,
26.12.2018 Štefanský futbalový turnaj na mutlifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ,
Hokejový turnaj obcí – koncom decembra, termín nie je dohodnutý, treba sledovať oznamy,
30.12.2018 jubilejný 30. ročník Výstupu na Dávida na Machnáč, Sokolí kameň a Žľab,
Detský karneval – termín bude upresnený, treba sledovať oznamy,
Obecná zabíjačka – vo februári, termín bude upresnený, treba sledovať oznamy.

Na záver chcem zaželať všetkým príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny,
v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi.
Jaroslav Mego

PS: Mikuláš sa ospravedlňuje, že nestihol v obci navštíviť všetky deti, stanovil si veľmi ambiciózny plán návštev a trochu
pozabudol na fyzické obmedzenia ľudí, ktoré na Zemi i v Drietome platia aj pre neho.

Pošli mi esemes
Súčasná doba ponúka viacero možností, ako posúvať ľuďom informácie miestneho charakteru. V minulosti to boli
klebetnice, hlásnik, neskôr obecný rozhlas a úradné tabule. Pribudla webová stránka obce, jej obsah sa snažíme
aktualizovať čo najskôr. Stále však platí, že ľudia si veci najrýchlepšie oznámia rozhovorom osobne alebo telefonicky.
Mobilný telefón sa stal nevyhutnou súčasťou našich životov - priznajme sa, akí sme nervózni, ak si doma telefón
zabudneme a koľkí sa preň jednoducho musíme vrátiť. A práve vďaka mobilným telefónom sa dnes veľmi často
dorozumievame cez sms – teda cez krátku, výstižnú správu. Touto formou vieme najväčšiemu počtu ľudí najrýchlejšie
posunúť potrebnú informáciu. Aj preto sme pred dvomi rokmi začali posielať obecné sms oznamy – informácie
o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, zberoch, dovolenkách lekárov, inventúrach v obchodoch,
odstávkach energií, zmenách otváracích hodín predajní a podobne. V priebehu času sa počet ľudí, ktorí požiadali
o zasielanie obecných sms, zvýšil na 500 osôb. A môže vás byť kľudne viac – aspoň vďaka tomu overujeme, čo sa
skrýva pod obľúbeným pojmom mobilných operátorov „neobmedzené sms správy“. O zasielanie môžete požiadať
priamo na telefónnom čísle, z ktorého vám budú chodiť – služobný telefón starostu obce, t.č. 0907 062852 - treba
poslať sms správu s textom, že žiadate správy zasielať a uviesť svoje celé meno a celú adresu. No a samozrejme
môžete na obecný úrad záujem zatelefonovať alebo to povedať ktorejkoľvek zamestnankyni obecného úradu.
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HC Drietoma
Začiatky amatérskeho hokejového tímu HC Drietoma siahajú na začiatok roka 2017. Vtedy k nám zavítala
neobvykle tuhá zima, po dlhej dobe bolo všetko navôkol pokryté snehom a predovšetkým udreli silné
mrazy, pri ktorých na niekoľko týždňov pozamŕzali jazerá a potoky. Vznikli aj veľmi dobré podmienky na
vytvorenie umelých klzísk. Jedno také sa podarilo urobiť na futbalovom ihrisku v Drietome, o ktorého vznik
sa postarali zástupcovia obce. Cez deň slúžilo verejnosti na korčuľovanie, po večeroch sa tam stretávalo
zopár milovníkov hokeja. Aj keď to nebola veľká plocha, nikto sa nesťažoval, každý si prišiel na svoje. Keď
sa silné mrazy pominuli a vonkajšie prírodné klziská roztopili, chuť hrať hokej ostala naďalej. Čo teraz? položili si otázku hokejisti. Jedinou možnosťou bolo prenajať si ľadovú plochu na zimnom štadióne. Lenže
k tomu bolo potrebných viac ľudí, aby náklady na prenájom boli na osobu čo najnižšie. Preto každý, kto
vedel o niekom, že vie hrať hokej, mal za úlohu ho zavolať, či by si to išiel s nami vyskúšať. Zohnať voľnú
ľadovú plochu nebolo vôbec jednoduché, keďže hokejová sezóna prebiehala v plnom prúde a takmer všetky termíny
boli obsadené. Predsa sa nám podarilo vyskúšať si ľadové plochy na zimných štadiónoch v Uherskom Hradišti a v Novom
Meste nad Váhom. V Novom Meste nad Váhom sme sa z hľadiska dostupnosti a kvality klziska nakoniec udomácnili.
Prvé zápasy sa niesli vo voľnom tempe, hralo sa ešte bez brankárov. Na každý zápas sa zozbieralo okolo 20 ľudí a začínalo sa tradičným
rozhádzaním hokejok na dve skupiny. Obe skupiny dostali neoficiálne označenie Vesty a Ne-vesty. To preto, lebo hráči nemali ešte
dresy a jeden tím sa musel rozlišovať vestami. Od zápasu k zápasu sa tempo hry zrýchľovalo, kúpou hokejovej výstroje sa viacej hralo
do tela. Nevyhli sme sa ani zraneniam, ktorých bolo pomerne dosť, od zlomenej ruky až po rozbitý nos, aj modrín bolo neúrekom. Bolo
konečne na čase vyriešiť brankárske posty. Dvaja dobrovoľníci si zaobstarali brankárske výstroje, čo vôbec nebola lacná záležitosť.
Ale chuť stretávať sa raz za týždeň s kamarátmi a s odhodlaním zašportovať si zvíťazila nad financiami. Ani sme si neuvedomili, ako
rýchlo prišiel koniec sezóny. Už vtedy bolo jasné, že v hokeji sa bude ďalej pokračovať.					
Novú sezónu 2017/2018 sme začali už od začiatku. Hrávalo sa v piatok, opäť v Novom Meste nad Váhom, kde sme mali vyhradený
jeden termín. Zápasy trvali hodinu, niekedy dve. To záviselo podľa počtu účastníkov, chuti a výdrže. Všetci už hrali v kompletnej
výstroji a ten, kto ho nemal, nebol pustený na ľad, aby sa predišlo zraneniam. Hokejky sa už nerozhadzovali, viac-menej vznikli dve
stále skupiny: Bieli a Červení, podľa toho, kto mal akú farbu dresu. Aby sa mohli rátať víťazstvá medzi oboma tímami, vzniklo medzi
nami (ne)oficiálne pomenovanie zápasov: HHH – Husté Hokejové Hry. Do kolotoča pribúdali nové tváre s pravidelnou účasťou,
niektorí chodili len sporadicky. To ale nevadilo, na zápas sa zišlo vždy dostatok hráčov, aby sa mohli vytvoriť minimálne dve päťky na
každej strane, spôsobilé hrať intenzívny a rýchly hokej. Zopár hráčom sa hokej dostal natoľko pod kožu, že sa chceli stále zlepšovať
a prihlásili sa na rôzne amatérske hokejové kurzy zamerané na techniku a zručnosť korčuľovania. Samozrejme začali nad ostatnými
vynikať rýchlosťou a technikou, ale myšlienka ostala stále rovnaká, že sa hrá hokej na amatérskej úrovni a hlavne pre zábavu. Pred
koncom sezóny skrsol nápad zaobstarať si reprezentatívne dresy, samozrejme v bielom a červenom prevedení, s logom na hrudi.
Slovo dalo slovo a o pár týždňov sme už mohli hrať v nových dresoch. Väčšina hráčov si zadovážila obe sady dresov, aby mohli byť
pripravení naskočiť podľa potreby do jedného alebo druhého tímu. Tieto dresy boli z väčšej časti zakúpené z vlastných zdrojov,
čiastočne nám finančne pomohla obec Drietoma spolu s Občianskym združením Veselý Vidiek, pod ktorého záštitou fungujeme.
Začiatok tejto sezóny, celkovo tretej, sa niesol v zmene zimného štadióna, keď sme sa nezmestili do časového harmonogramu
a preto sme si museli hľadať nové pôsobisko. Podarilo sa nám vybaviť zimný štadión v Dubnici nad Váhom. Kvalita ľadu a
podmienky sú tam však na lepšej úrovni.
Celkovo si prišlo zahrať hokej cca 40 ľudí v rôznych vekových kategóriách.
Jadro hráčov tvoria obyvatelia Drietomy, doplnení o kamarátov z Trenčína.
Veríme, že chuť hrať hokej, športovať a niečo dobré robiť pre svoje zdravie nám vydrží čo najdlhšie…
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-Blaško (Veselý Vidiek)-

Obecný futbalový klub Drietoma prešiel zásadnými
zmenami
V tomto článku vám chceme priblížiť fungovanie nášho klubu, ktorý prešiel zásadnými zmenami pred začiatkom sezóny. Po
dlhoročnej spolupráci sa rozlúčili s klubom viacerí funkcionári, ktorým by sme chceli týmto poďakovať za odvedenú prácu počas
posledných rokov. Menovite patrí naša vďaka Vladimírovi Kolačanskému, Petrovi Filovi, Tomášovi Palkovi, Petrovi Gabrhelovi,
Ondrejovi Minárechovi. Aj keď to s futbalom v Drietome nevyzeralo po ich odchode ružovo, nakoniec sa toho ujala nová partia
pod vedením Adriána Babrnáka.
V jesennej časti našu obec reprezentovali 4 mužstvá v 4 kategóriách.
Začali by sme od najmenších - prípravky - kde nás veľmi teší, že chlapci majú veľký záujem hrať za OFK Drietoma a pravidelne
sa zúčastňujú tréningov a zápasov vo vysokom počte. Sme naozaj radi, že v našej obci nám vyrastajú ďalšie futbalové talenty,
ktoré pod vedením Vladimíra Sula a jeho asistentov sa neustále zlepšujú. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí si vždy nájdu čas a
chodievajú ich osobne podporiť.
Žiacke mužstvo pod vedením Konstantina Popova obsadilo konečné 9. miesto, ktoré aj napriek menšej účasti na zápasoch
odvádzalo na ihrisku oduševnené a húževnaté výkony a dúfame, že v jarnej časti sezóny sa to prejaví aj na výsledkoch.
Dorastenci zažili rozpačitú sezónu, kedy sa im nedarilo herne ani výsledkovo, ale v posledných zápasoch už bolo vidieť na chlapcoch
obrovské zlepšenie a dúfame, že v tvrdej práci budú pokračovať a odrzkadlí sa to aj v posune smerom nahor v tabuľke.
Naše A mužstvo prešlo najväčšími zmenami, či už na trénerskom poste, ale aj vo výraznom omladení kabíny. Novým hrajúcim
trénerom sa stal Matúš Opatovský, ktorý dokázal stabilizovať mužstvo, pritiahol staronové tváre, dokázal nastaviť správnu chémiu
v kabíne a obnoviť spoluprácu aj s mužstvom dorastu. Hoci hráčom dlhšie trvalo prispôsobiť sa hernému štýlu, ktorý chcel
praktizovať nový tréner, po pár zápasoch bol vidieť herný progres na každom poste. Veľmi nás teší, že každý zápas sa stretáme
v hojnom počte a úprimne ďakujeme našim verným fanúšikov za podporu a účasť na zápasoch, či už domácich alebo zápasoch
hrajúcich sa na ihriskách súperov, a taktiež patrí aj vďaka našej obci, bez ktorej pomoci by sa futbal u nás nedal realizovať.
-OFK Drietoma-

Najmladšia generácia drietomských futbalistov
Futbalová prípravka ukončila minuloročnú
sezónu v júni 2018, kedy rodičia malých
futbalistov s finančnou pomocou OFK
Drietoma pripravili deťom veľkú grilovačku
v areáli futbalového ihriska, na ktorej sa
zúčastnili celé rodiny malých futbalistov.
Toto stretnutie viedlo k zjednoteniu
futbalového kolektívu, a tak mohli chlapci
opäť začať trénovať pod vedením trénera
Vladimíra Sula už v letných mesiacoch, kedy
sa poriadne zapotili pri teplotách nad 30° C.
Žiacke mužstvo prípraviek začalo novú
sezónu prípravným stretnutím v Dolnom
Srní, kde chlapci podali skvelý výkon
a vyhrali 11:4. Počas jesennej časti naši malí
futbalisti viackrát vyhrali, viackrát remízovali a viackrát prehrali. Teší nás, že aj zo zápasov, ktoré neskončili výhrou, chlapci
odchádzali s radosťou z hry a odhodlanosťou podať čo najlepší výkon v nasledujúcom zápase. Tomu prispieval ich zodpovedný
prístup na tréningoch, na ktorých boli a aj sú ochotní vypotiť poslednú kvapku potu, len aby sa niečo nové naučili a posunuli vpred.
Nakoľko záujem o futbal v našej obci vzrástol, o čom svedčí aj počet detí na tréningu (priemerne 25), založil tréner mužstvo U9, t.j.
kategória detí do 6 rokov a chlapci začínajú svoje prvé „veľké zápasy“ hrať súbežne so staršími (U11). Dokonca sa podarilo zostaviť
mužstvo U5 (deti do 5 rokov), ktoré odohralo na domácom ihrisku 3 zápasy a bola radosť sledovať, s akou radosťou a zanietením
k tomu chlapci pristupujú.
Je motivujúce vidieť, koľko záujmu o futbal majú deti v našej obci, hlavne v čase, kedy záujem o aktívne športovanie potláčajú
moderné technológie, pri ktorých deti trávia svoj voľný čas. Aktívne venovanie sa športu vedie deti ku vzájomnej tolerancii,
rešpektovaniu určitých pravidiel a kolektívnemu mysleniu, a preto záujem detí o futbal alebo hocijaký iný druh športu je pre nich
len prínosom.
Musíme vyzdvihnúť aj spoluprácu rodičov, nakoľko na zápasy hrané mimo obce sa presúvame vlastnou dopravou práve za pomoci
rodičov malých futbalistov. Takisto je práca rodičov nenahraditeľná pri pripravovaní zápasov, kedy spolu s trénerom pripravujú
ihrisko, chystajú občerstvenie či odmeny.
Ďakujeme OFK Drietoma, že nás finančne podporuje a môžeme tak malých futbalistov po každom zápase odmeniť tou pre nich
najlepšou cenou v podobe malej sladkosti či posedenia na pizzi ako „dospeláci“. Naše ďakujem patrí samozrejme aj trénerovi
Vladimírovi Sulovi, ktorý sa chlapcov ujal a robí všetko preto, aby z nich bol skvelý tím. Do ďalších zápasov prajeme trénerovi čo
najviac výsledkov podľa jeho predstáv a chlapcom veľa radosti z hry, aby ich to futbalové nadšenie neopustilo!

www.drietoma.sk

15

Drietomčania na cyklopotulkách po Slovensku
Tak ako každý rok, aj tento sa na prelome augusta a septembra partia cykloturistických nadšencov z Drietomy v zložení Tóno
Mego, Jaro Mego, Vlado Oravec, Vlado Sulo, Tomáš Múdry, Robo Michalec, Peter Pilko a Marek Ryšavý vybrala spoznávať
Slovensko zo sedla bicykla. Tohtoročná trasa s názvom "Okolo Tribeča" viedla naprieč pohorím Považského Inovca a Tribeča a
údoliami riek Váh a Nitra. Trasa so štartom a cieľom v Drietome, v dĺžke 285 km, bola naplánovaná na štyri dni. Viedla väčšinou
po značených cyklotrasách alebo málo frekventovaných cestách.							
Prvá etapa viedla cez Mníchovu Lehotu po trase bývalej lesnej železnice a po značenej cyklotrase podhorím Považského Inovca
cez Dubodiel na Kulháň, obľúbenú turistickú zastávku. Po dobrom obede nás už čakal po krátkom výšľape cieľ prvého dňa Duchonka. Čo sa prespávania týka, riešili sme ho ako vždy doteraz, v štýle "pod širákom". Každý si na spanie viezol so sebou
karimatku a spacák. Po osviežení v jazere a občerstvení sme sa uložili na spánok na terase miestnej reštaurácie.		
Druhý deň sme začali raňajkami v Prašiciach a údolím rieky Nitry sme pohodovým šliapaním pokračovali do Brodzian, kde sme
sa zastavili v krásnom miestnom parku a navštívili Puškinovo múzeum. Čakal nás jeden z ťažších úsekov celého výletu. Stúpanie
na Vrchhoru preverilo kondíciu každého, a tak krátka zastávka na vrchole prišla vhod. Pár fotiek na peknom mieste so zrúcaninou
kostola a kaplnkou... a išlo sa ďalej. Pekný zjazd so zastávkou v Skýcove sme ukončili v Zlatých Moravciach. Po doplnení zásob sme
druhý deň zakončili v Sľažanoch. Noc sme strávili na tradičnom mieste našich cykloturistických nocľahov - na tribúne futbalového
ihriska.
Tretí deň začal opäť pohodovo, počasie nám prialo. Raňajková zastávka v Tesárskych Mlyňanoch, kávičková zastávka v Beladiciach
v nádhernom kaštieli s parkom a odtiaľ svižným tempom "klasikárskym" terénom hore - dolu až do Nitry. Nitra bola bodom
obratu nášho cyklovýletu. Zdržali sme sa tu dlhšie ako bol plán, preto sme výstup na Zobor vynechali. Podhorím Tribeča sme
šliapali do cieľa tretej etapy - Bojnej. Cestou sme sa zastavili v Preseľanoch na návšteve u pána farára Milana Krajča a v kaštieli v
Oponiciach, v ktorom je umiestnená historická knižnica z 18. storočia. Keďže po troch dňoch na bicykli už bolo síl menej, zvolili
sme pohodlnejší nocľah v kempe na Ranči pod Babicou. 								
Ocenili sme to hneď na druhý deň ráno pri ťažkom stúpaní cez známu televíznu Hornú Dolnú - Dolnú Lehotu. Krátko sme sa
vydýchali na vrchole neďaleko lyžiarskeho strediska Bezovec a potom už pekným zjazdom bez šliapania až do Modrovky. V Lúke
sme sa napojili na novovybudovaný úsek Vážskej cyklotrasy a pekným asfaltom sme sa dostali až do Nového Mesta nad Váhom.
Tu nás zastihla búrka, ktorú sme prečkali na Zelenej vode a so zastávkou na guláši v Ivanovciach sme sa dostali do cieľa našej
cyklotúry.
Aj keď sme možno nestihli navštíviť všetko, čo sme mali v pláne, možno niektorým sa zdala trasa náročná, už teraz sa tešíme na
budúcoročné leto a našu ďalšiu cyklotúru.
-cykloturista Marek Ryšavý-
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