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ROD BORČICKÝCH V DRIETOME
Dnes sa budeme venovať rodu Borčických, po ktorom nesie názov
drietomský kaštieľ.
Prvým Borčickým v Drietome bol Ján Borčický, ktorému v roku 1383
prepustil svoje majetky v Drietome a v Novej Vsi strýko Benedikt (brat
Jánovej matky Doroty, ktorá bola vydatá za Andreja
Borčického). Ján sa usídlil v Novej Vsi a prijal nové
meno Novoveský (v minulosti, keď sa členovia
rodín sťahovali na nové majetky, často menili
svoje mená podľa získaných majetkov). Podľa
zachovaných listín o sporoch ohľadne darova−
ných pozemkov Jánovi rodičia Dorota a Andrej
Borčickí bývali a hospodárili v Drietome. Dokon−
ca došlo k súdnemu sporu, v ktorom palatín pri−
súdil spornú čiastku Andrejovi Borčickému.
Pobyt tohto rodu v Drietome nebol iba krátkodobou záležitosťou, čo
dosvedčuje zachovaná súkromná korešpondencia Borčických uložená v
štátnom archíve v Bytči. Nachádza sa v nej napríklad list z roku 1730,
ktorý Borčický z Drietomy adresuje Maršovskému do Bolešova či správa
o hájnom tovarištve, ktorú v roku 1803 adresoval Ján Borčický starší z
Drietomy svojej sestre, vdove po Pavlovi Borčickom. Ďalším zdrojom sú
cirkevné záznamy z kanonických vizitácií konaných v Drietome v rokoch
1797 a 1829. V rámci zoznamov panstva je uvedená aj rodina Borčická.
S posledným známym príslušníkom rodu Borčických v Drietome je
spojená aj prvá (známa) písomná zmienka o existencii kaštieľa v zázna−
me kanonickej vizitácie v roku 1829. Obsahuje nasledovný zápis:
„Uprostred dediny pred kaštieľom vznešeného pána Štefana Borčické−
ho, trenčianskeho podžupana, dala vytesať z kameňa sochu sv. Jána
Nepomuckého jeho manželka, vznešená pani Judita Marczibányiová.“
Táto socha bola postavená v priebehu roka 1827 a posvätená v roku
1828. Dodnes je zachovaná a nachádza sa na nej erb rodu Borčických.
Štefan Borčický bol podžupanom Trenčianskej župy v rokoch 1824−1830.
Spolu s manželkou mali dcéru Františku. Zomrel v roku 1948 a bol po−
chovaný na miestnom evanjelickom cintoríne.
(mh)

Slávnostné odhalenie pamätnej
tabule Jozefovi Jablonkovi
V predvečer výročia oslobodenia Drietomy sa konalo odhalenie pa−
mätnej tabule nášmu rodákovi Jozefovi Jablonkovi. Slávnosti predchá−
dzala „detektívna“ práca členov Klubu vojenských výsadkárov (KVV) SR z
Posádkového klubu OS SR v Trenčíne, ktorí jednotlivé úlomky života Jo−
zefa Jablonku získané z viacerých zdrojov poskladali do ucelenej mozai−
ky. Na ich podnet sa 18. júna 2015 konalo v Drietome spomienkové stret−
nutie a 28. apríla 2016 slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorá je
umiestnená na budove zdravotného strediska. Po slávnostnom otvorení
podujatia zástupcom starostu obce Jaroslavom Megom predseda tren−
čianskej pobočky KVV SR Jozef Krajčír priblížil históriu klubu.
Život a úspešné pôsobenie Jozefa Jablonku na fronte druhej svetovej
vojny ako najúspešnejšieho frontového československého parašutistu –
prieskumníka nám priblížil člen trenčianskeho KVV SR a Klubu vojenskej
histórie protifašistického odboja Roman Herman. Podrobnejšie informácie
o 3 úspešných Jablonkových výsadkoch doplnil výsadkový veterán a člen
KVV SR v Trenčíne Marián Mikulovský.
Nasledoval samotný akt odhalenia pamätnej tabule. Tejto úlohy sa
spolu s pánom Jaroslavom Megom zhostil vnuk a zároveň hrdinov meno−
vec Jozef Jablonka. V krátkom príhovore sa vnuk poďakoval v mene celej
rodiny za to, že si pripomíname hrdinstvo starého otca, na ktorého veľa
spomienok nemá (zomrel, keď mal 4 roky). Z rozprávania svojho otca vie,
že to bol skromný človek, ktorý o vojne a o vojnových zážitkoch veľmi
nerozprával.
KVV SR pri tejto príležitosti udelila kapitánovi in memoriam Jozefovi
Jablonkovi zlatú pamätnú medailu Jozefa Gabčíka, ktorá bola odovzdaná
zástupcovi obce.
Slávnosť recitačným a speváckym výkonom obohatili deti zo základnej
školy, hudobne ju sprevádzala dychová hudba Drietomanka. Po skončení
slávnosti rodina pána Pavla Kuklu (pani Emília Kuklová je neterou Jozefa
Jablonku) pozvala všetkých prítomných na pohostenie, vďaka dobrému
jedlu, pitiu a hlavne príjemnej spoločnosti to bola krásna bodka za celou
slávnosťou. Ešte raz ďakujem v mene obce všetkým, ktorí sa o podujatie
pričinili. História Drietomy je opäť bohatšia o ďalšieho hrdinu.
(mh)
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MATKE
Hoc by si vlastnil všetky poklady sveta,
nad matkinu lásku niet.
Jak orol skalný k Tatrám vzlieta,
či by Ti patril celý svet.
Len trocha lásky od matky
či nežné pohladenie jej,
už život zdá sa prikrátky,
matku si váž a bdej.
Pozri sa matke do očí
patričnú úctu vzdaj,
hlava keď sa Ti nehou zatočí,
na matku svoju spomínaj.
Pomysli na dni, keď Ťa jej prsia živili,
na súrodencov svojich, ako ste sa o matkinu lásku delili.
To ticho v novembrovom spomínaní vďační sme za lásku,
ktorú chceme odovzdať vnúčatám
aj keď v inom ponímaní.
Nech naša matka ako zdroj lásky, rodinného tepla a života,
k nám v prítomnosti i po mnohých rokoch v spomienkach
zavíta. Vďaka Ti mama za život i noci prebdené,
za všetko čo sme spolu prežili, čo nám je a bolo súdené.
S modlitbou na perách si nás z domu vystrájala
a nežným, no silným objatím doma vítavala.
Mama, či matka, zaznieva vo všetkých jazykoch
mamine privítanie, to je už o zvykoch.
Maminých koláčov vôňu cítime stále,
aj tú jej pesničku, v mysli ju mám práve.
Spomínam s radosťou na sviatky vianočné,
piesne a koledy spievané srdečne.
A Veľká noc, ten jarný sviatok,
čo začína sa už na Veľký piatok,
v pondelok boli z nás kúpači,
či sa nám vajíčko v cibuli varené od mamy zapáči?
V lete sme ku starkej, či babke vodili svoje ratolesti,
aby aj vnúčatá získavali jej múdrosti, vedomosti.
V jeseni rozvoniaval celý dom
maminým slivkovým lekvárom
a buchty tie vždy voňali,
keď sme sa k domu blížili.
Kedy to naša mama všetko robila,
veď ju vždy vyškrobená šatka zdobila.
Tie múdre rady, ktoré v mysli máme,
vtedy na Teba mama, s úctou spomíname.
Zrobené ruky k modlitbe zložené,
Abba Otče milý, s nádejou šepkané.
Ty naša mama milá, najdrahšia na svete,
nech najkrajšia je pre Vás každá chvíľa,
ktorú ste spolu s mamou strávili alebo ešte strávite.
Emília Bátovská

Drietomské zvesti č. 1 − jún 2016

DRIETOMANKA OSLAVUJE 150. VÝROČIE
Dychová hudba v Drietome oslavuje v roku 2016 150. rokov svojej exis−
tencie. Začiatky dychovej hudby na Slovensku siahajú do prvej polovici 19.
storočia, keď začína prerod v hudbe a do všetkých spoločenských vrstiev
začínajú prenikať prvé dychové hudby. Medzi prvé, o ktorých píše história,
boli dych. hudba v Podbrezovej(1838), dych. hudba v Modre(1843), dych.
hudba v Dolnej Súči(1853), dych. hudba v Krakovanoch(1854), dych. hudba
v Červeníku, dychová hudba vo Vajnoroch a v roku 1866 vznikla dychová
hudba aj v Drietome. Prvým kapelníkom bol Ján Vražda z Kostolnej. Hrávala
v Drietome, v neďalekom okolí ale aj vo vzdialenejších mestách a obciach
dnešného Trenčianskeho kraja. Repertoár tvorili hlavne marše, čardáše, polky

Prvá fotografia kapely Drietomanka z predroku 1900.
a valčíky. Druhá generácia drietomskej dychovky pôsobila v rokoch 1. sveto−
vej vojny a niekoľko rokov po nej. Jej kapelníkom bol Jozef Stopka (Píščelár).
Ďalšou generáciou drietomskej dychovky bola od roku 1928 hasičská dy−
chovka, ktorú podporoval aj statkár Friedrich Stritzel, ktorý žil v kaštieli v
Drietome. Kapelníkom bol Pavol Spaček (Miškech) a o výučbu hudobníkov
sa staral vojenský kapelník 17. pešieho pluku v Trenčíne Josef Větvička. O
tom, že táto hasičská dychovka mala ešte lepšiu úroveň ako predchádzajúce
kapely svedčí aj fakt, že jej vystúpenia sa rozšírili na susednú Moravu, ale aj
ďalej na Slovensko, dokonca účinkovala aj na zraze hasičov v Bratislave.
Táto generácia drietomskej dychovky účinkovala do roku do r. 1954, kedy
prišla ďalšia generačná výmena a svoju činnosť začala mládežnícka dych.
hudba, ktorú učil pán Pavol Stopka. Táto generácia sa vypracovala vďaka
energickému vedeniu kapelníka Ivana Husára a už spomenutého učiteľa,
dirigenta, upravovateľa a zberateľa ľud. piesní Pavla Stopku. Pavol Stopka
začal s Drietomankou novú éru dychovej hudby na Slovensku. Dovtedy hrá−
vali dychové hudby najmä orchestrálne skladby a on začal upravovať ľudové
piesne pre dychovú hudbu. Keď ich začala Drietomanka hrávať na svojich
vystúpeniach, mali u publika veľký úspech. Preto koncom 60. rokov prišla
ponuka zo slovenského rozhlasu v Bratislave natočiť do relácie Klenotnica
ľudovej hudby niekoľko ľudových piesní v úprave Pavla Stopku. Piesne ako V
richtárovej studni, Konopa, konopa, Jedna ruža, dve ruže fascinovali rozhla−
sových poslucháčov, čo dalo podnet na nahrávku ďalších a ďalších piesní.
Na začiatku 70. rokov dostala Drietomanka ponuku aj zo slovenskej televízie,

Drietomská hasičská dychovka − 40−te roky 20. storočia
kde spoločne so speváckou skupinou z Drietomy natočila desiatky hudobno−
zábavných programov. V 70. rokoch natočila Drietomanka so spev. skupinou
taktiež niekoľko LP platní spolu so známymi dych. hudbami zo západného
Slovenska a dokonca samostatnú LP platňu s názvom Ten drietomský hájik.
V r. 1974 prevzali vedenie kapely Štefan Bredschneider a Jaroslav Múdry
− Šebík, ktorý viedol kapelu takmer 20 rokov. Drietomanka okrem nahrávania
v rozhlase, v televízií, nahrávka ďalšej LP platne (1986) aj naďalej účinkovala
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na koncertoch, festivaloch, plesoch, tanečných zábavách a dožinkách. Medzi
najvýznamnejšie vystúpenia patrili: účinkovanie v maďarskej televízií – relá−
cia Zlatý páv (1974), vystúpenie na výstave Země živitelka – Čes. Budejovice
(1977), vystúpenie na Spartakiáde –Praha (1980), vystúpenie na folklórnom
festivale Východná 4 x, vystúpenie v rakúskom zámku Schloss Hof (1986),
ktorý vysielal rakúsky rozhlas a televízia ORF v priamom prenose, vystúpenie
na plese Matice slovenskej v Budapešti(1987), koncertné 7−dňové turné po
mestách vtedajšieho NDR (1988) a mnohé ďalšie.
Okrem Drietomanky pôsobila v Drietome a v okolí (v 70. a začiatkom 80.
rokov) aj ďalšia drietomská dychovka, ktorá si hovorila Drietomanka − béčko,
ktorú založil Jozef Baňár a kapelníkom bol tenorista Jozef Kútny. Táto kapela
taktiež odohrala veľa vystúpení, ale výraznejší úspech ako pôvodná Drieto−
manka nedosiahla.
Pavol Stopka aj naďalej spolupracoval s Drietomankou, aranžoval ľudové
piesne, dirigoval niektoré vystúpenia a od r. 1981 v drietomskej ZŠ učí hrať
mladých chlapcov na dychové nástroje a o niekoľko rokov vytvára detskú
dychovú hudbu, ktorú vedie až do svojej smrti 1989.
Po smrti Pavla Stopku pokračoval vo vedení detskej(neskôr mládežníckej)
dychovky Jaroslav Múdry− Šebík, ktorý aj naďalej vedie dych. hudbu Drieto−
manka, aranžuje ľud. piesne a hrá na Es klarinet.
V rokoch 1992 – 1993 nastáva ďalšia generačná výmena a do dospelej
Drietomanky prichádzajú starší chlapci z mládežníckej dychovky − odchovan−
ci Pavla Stopku a Jaroslava Múdreho−Šebíka. V roku 1993 sa stáva kapelní−
kom Jaroslav Múdry ml. Omladená Drietomanka nadväzuje na úspechy pred−
chádzajúcich generácií a svojimi melódiami si získava ďalších priaznivcov
nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v Nemecku, Rakúsku, Srb−
sku, Taliansku, Švajčiarsku, Poľsku, Francúzsku, Holandsku a Belgicku.
Bývalý kapelník Jaroslav Múdry − Šebík aj naďalej účinkuje v kapele, spie−
va, aranžuje ľud. piesne a zároveň pokračuje vo výučbe mladých chlapcov
v hre na dychové nástroje.

Aktuálna zostava dychovej hudby Drietomanka 2015
Medzi najvýznamnejšie úspechy Drietomanky za posledné obdobie patrí
ocenenie na medzinárodnej súťaži Zlatá křídlovka v Hodoníne, kde získala
pohár starostu mesta Hodonín ako najlepší zahraničný orchester, víťazstvo
na súťažnej prehliadke DH v Dolnej Súči, víťazstvo na súťažnej prehliadke DH
v Pezinku, 3. miesto na celoslovenskej súťaži DH v Lednických Rovniach. V
roku 1997 Drietomanka účinkovala na 12−dňovom festivale folklóru a ľudové−
ho umenia vo francúzskom meste Gannat. V r. 2004 sa zúčastnila 5. Maj−
strovstiev Európy v dychovej hudbe v Bojniciach, kde obsadila 3. miesto.
Drietomanka natočila za posledných 20 rokov 11 zvukových CD a MC
nosičov a 1 DVD nosič, kde prezentuje hlavne skladby a úpravy ľudových
piesní, ktoré napísali a upravili jej terajší a bývalí členovia – Jaroslav Múdry−
Šebík, Pavol Stopka, Ján Múdry, Roman Mikláš a Jaroslav Múdry ml., Milan
Zachodil, Tomáš Obdržal, Jozef Lehocký ale aj piesne, ktoré otextovala
Emília Bátovská, Emanuel Červeňanský a Pavol Jarábek. Taktiež účinko−
vala v zábavných programoch v Rádiu Regina, v ČRo Brno, v Slovenskej
televízií, v TV Markíza, v TV Noe a Šlágr TV.
Drietomanka má na internete umiestnenú aj svoju webstránku : www.
drietomanka.sk , kde si jej priaznivci nájdu ďalšie informácie o kapele a fotky
z vystúpení a taktiež na sociálnej sieti Facebook má svoj profil
www.facebook.com /Drietomanka.
Od roku 1999 poriada Drietomanka v spolupráci s Obcou Drietoma Drie−
tomský festival dychových hudieb, na ktorom sa každoročne prezentujú po−
predné dychové hudby zo Slovenska, z Českej republiky a iných štátov Eu−
rópy. V sobotu 6. augusta 2016 sa uskutoční jeho 18. ročník, na ktorom dycho−
vá hudba Drietomanka chystá oslavy 150. výročia drietomskej dychovky.
Jaroslav Múdry ml., kapelník Drietomanky
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POKOJ VÁM...
Veľkonočná atmosféra Trojdnia a veľkonočných duchovne bo−
hatých obradov sa už načisto vytratila z našich príbytkov, obcho−
dov a ulíc. Naše každodenné starosti a povinnosti nás znova cel−
kom pohltili a my sa vraciame do starého kolobehu...
Všetci sa pozeráme do budúcnosti s
nádejou, s očakávaním, no azda i so stra−
chom či očakávaním. Udalosti strachu a
terorizmu, ktoré otriasajú svetom, krimi−
nalita a korupcia, justícia so stratou dôve−
ry, denne vysielané otrasné zábery ko−
merčných televízií, ktorých záujmom je viac
predať a získať ako dať svojmu divákovi,
to všetko nás môže privádzať do stavu,
kde človek začne pochybovať. O sebe, o
svete, o pravde, o spravodlivosti, o bu−
dúcnosti, o Bohu...
Myslím, že všetci chápeme a citlivo vní−
mame, že sa niečo mení... Možno viac ako
si vieme domyslieť... Akosi rýchlo sme za−
budli na chvíle, keď sme si želali to po−
žehnané, dobré a pekné, keď na našich
tvárach žiaril úsmev, keď sme mali viac
času pre toho druhého. Akoby táto doba
tvrdo a nemilosrdne vytrhávala z našich
sŕdc a tvárí aj to posledné fluidum lásky a
dobroty.
V dedinke Divina v žilinskom okrese žila
105 ročná babička Magda. Pred niekoľ−
kými rokmi bola prvýkrát v živote u leká−
ra, lebo si zlomila ruku. Nemala dovtedy

ani zdravotnú kartu. Jej slová po návšteve lekára boli takéto: „Ke−
dysi bolo veselšie a ľudia boli k sebe milší.“
A do tejto doby k nám všetkým zaznievajú veľkonočné slová
Ježiša Krista – „Pokoj Vám!“ Ježiš nám prináša ten pokoj, po kto−
rom toľko túžime. Prináša nám ho do nášho
srdca vo sviatostiach, v Eucharistii, v ko−
naní dobra, v odpúšťaní, v počúvaní Bo−
žieho Slova, v tichej a pokornej modlitbe,
kde si uvedomujeme, že všetko, čo máme,
máme od Boha.
Človek potrebuje nádej, že to, čo robí
a žije, má zmysel. A tú mu dáva iba Boh.
Boh je odpoveďou na naše otázky a po−
treby. On je Ten, ku komu môžeme hoci−
kedy prísť a máme istotu, že nás pochopí,
prijme a poteší. Majme túto nádej. Nedaj−
me si ju zobrať, ani týmto svetom, ani to−
uto dobou. Naopak, chráňme si ju a posi−
ľňujme v našich srdciach a dávajme ju
tomuto svetu. Staré čínske príslovie ho−
vorí, že ak chceme zmeniť svet, zmeňme
najskôr samých seba. Všetci chceme, aby
tento svet bol lepší. Tak prečo ho nezačať
robiť lepším práve dnes, od seba samých
a to jednoduchou cestou lásky, ako nás
to učí Boží Syn?
Vyprosujem Vám veľa Božieho pokoja
a lásky do ďalších dní.
ICLic. Peter Korenčiak, rím.−
katolícky farár

O RÍMSKOM STOTNÍKOVI

(Mt 8,5−13)
Rímskeho stotníka v Kafarnaume zjednodušene považujeme
Títo ľudia si pri pokusoch začleniť sa do spoločnosti nedokážu
za dôkaz toho, že viera pohana dokáže svojou veľkosťou preko− poradiť sami. Potrebujú pomoc druhých a objektívny pohľad na
nať aj vieru Žida. Pánovi Ježišovi prejavil takú dôveru a vieru, svoje problémy. Keby sme im dokázali prejaviť súcit a porozume−
ktoré sa dajú vysvetliť jedine Božím pôsobením.
nie, aké mal pre druhých ľudí rímsky stotník, usilovali by sme sa o
On však nie je len vzorom viery. Tento muž prejavil neskutočnú hlbšie preniknutie do ich problémov. Keby sme sa na nich poze−
mieru súcitu. V jeho prípade ide o dôstojníka zvyknutého rozkazo− rali jeho očami, určite by sme spoznali, ako ťažko sa dnes človek
vať. Sám priznal: „Keď poviem tomuto: Choď! − ide, a druhému: dokáže bez pomoci ostatných odraziť zo samotného dna spolo−
Poď sem! − príde, a svojmu otrokovi: Urob toto! – urobí“. Zároveň čenského rebríčka. Keby sme mali jeho sluch, počuli by sme vo−
preukázal vysokú mieru citu pre mentalitu židovského národa, keď lanie o pomoc dlhodobo nezamestnaných, aby im znova dal niekto
chcel Ježišovi ušetriť cestu do svojho domu slovami: „Pane, nie príležitosť uplatniť sa. Keby sme mali jeho srdce, bolo by otvorené
som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a aj pre matku, ktorá sama vychováva svoje tri deti, a zbytočne by
ozdravie môj sluha“. Prekvapuje, ako tohto dôstojníka zaujímali sme sa nepýtali, kde a za akých okolností k nim vlastne prišla.
zdravotné ťažkosti a bolesti jeho sluhu. Nato mal určite vo svojej Usilovali by sme sa im pomôcť, aby napriek zlým štartovacím pod−
vojenskej jednotke určeného felčiara. O chorého kamaráta sa tiež mienkam vo svojom živote vyrastali šťastne a bezstarostne, a aby
mohol postarať radový vojak a na pomoc mu privolať nejakého neskôr samé mohli viesť zmysluplný a pokojný život.
miestneho lekára. On sa však o svojho sluhu staral sám. Dokonca
Všetkým nám želám rovnakú mieru záujmu rímskeho stotníka
sa vydal na cestu za akýmsi Židom, aby ho osobne požiadal o v Kafarnaume o druhých ľudí, ako aj rovnakú mieru dôvery a
pomoc. Ľahké pre neho určite nebolo ani jedno ani druhé.
viery, ktoré dokázal prejaviť Pánovi Ježišovi Kristovi.
My niekedy len ťažko dokážeme prijímať ľudí, ktorí vyrástli v
Mgr. Ján Bunčák, evanj. farár
odlišnom kultúrnom a náboženskom prostredí. Od cudzinca z exo−
tickej diaľky očakávame, že si takmer okamžite osvojí všetky naše
Modlitba:
spoločenské a národné zvyklosti. Ak sa chce niekto u nás usadiť
Dobrotivý Bože, ďakujeme Ti za dar viery, ktorý si
natrvalo, očakávame od neho, že sa nám vo všetkom prispôsobí.
nám dal, ako aj za poznanie, že Tvoje slovo ešte aj dnes
Keby sme sa snažili vcítiť do situácie cudzincov u nás, museli by
premieňa mnohých ľudí, ktorí sa potom odovzdávajú do
sme si položiť otázku: Čo všetko viem o krajine jeho pôvodu?
služby Tebe. Uspôsob nás Tvojím Svätým Duchom k
Keby som ja prišiel do jeho krajiny, ako často by som porušil ich
tomu, aby sme dokázali prekonávať bariéry medzi nami
zaužívané zvyklosti a pravidlá?
a našim blížnym prejavovali rovnakú mieru súcitu, lásky
Sú ľudia, ktorým sme vyhradili miesto na okraji našej spoloč−
a trpezlivosti, akú Ty prejavuješ nám. Veď nás k tomu,
nosti. Ide o dlhodobo nezamestnaných, rozvedených, rodičov mno−
aby sme konkrétnymi skutkami lásky dokazovali, že sme
hopočetných rodín, ľudí z nižších sociálnych vrstiev atď. Nedoká−
Tvoji a tak Tebe slúžili k Tvojej cti a chvále. Amen.
žeme prekonávať predsudky voči nim.
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Hodnotenie miest a obcí po novom
V aprílovom čísle 2016 časopisu Fokus− ekonomika s
nadhľadom je uverejnený článok „Prvý krok k benchmar−
kingu samosprávy“. V článku zverejňuje výstupy Ná−
rodného informačného strediska Slovenskej republiky
o hodnotení miest a obcí. Je potešiteľné, že i naša obec
je zaradená medzi tie, ktoré dosahovali v minulých ro−
koch dobré výsledky (spomedzi 26 obcí v našom kraji
sa umiestnila na 4. mieste) a bola jej udelená „Pečať
Rozvoja obcí a miest“.

JUDr. Jozef Kluka

Vážený pán JUDr. Kluka,

veľkú časť života ste strávili ako starosta našej
obce. Pre obec ste obetovali veľa svojho času, svojej
práce a skúseností. Bola to námaha, ktorá priniesla
svoje výsledky. Z najviditeľnejších spomenieme len
rekonštrukciu kaštieľa, vybudovanie námestia či vy−
budovanie obecnej kanalizácie. Táto práca nám bude
roky pripomínať vaše pôsobenie. Chceme Vám po−
ďakovať za všetko, čo ste pre obec urobili a prajeme
Vám, aby ste ďalšie roky svojho života prežívali v
zdraví a spokojnosti.
Poslanci obecného zastupiteľstva
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Rozhovor s...
Dnes Vám predstavujeme človeka, ktorý celé svoje srdce
venoval nám, občanom obce Drietoma ako starosta, snažiac
sa o to najlepšie pre všetkých − JUDr. Jozef Kluka.
Niektorí čitatelia určite nevedia, čo ste robili skôr ako ste
sa rozhodli stať starostom. Prezraďte nám niečo o sebe, aká
bola Vaša životná púť.
− Od roku 1972 som pracoval ako technicko−hospodársky za−
mestnanec Západoslovenské lesy? Bratislava, lesná správa Drie−
toma ako lesník. V r. 1987 som odišiel pracovať na Okresný ná−
rodný výbor, Trenčín ako vedúci odborný referent pre lesníctvo a
poľovníctvo. V r. 1991 som bol menovaný za prednostu Lesného
úradu, Trenčín. Od r. 1996 som pracoval ako vedúci oddelenia
Lesného hospodárstva Krajského úradu, Trenčín. V r. 1998 som
bol menovaný za národného experta v rámci medzinárodného
projektu TNP/SLP/6712 s cieľom analýzy základnej lesníckej le−
gislatívy. V r. 1998−2002 som pôsobil ako prokurista a podnikový
právnik Lesy Trenčín, štátny podnik. V novembri 2002 som bol
zvolený za starostu obce Drietoma.
Ak človek robí s láskou pre druhých je toho veľa vidieť. Aj
napriek tomu, že ste skromným človekom, povedzte nám, čo
považujete za úspech.
− Všetko to, čo sa nám spoločne podarilo v obci vybudovať.
Viaceré projekty ste s poslancami dotiahli do úspešného
konca. Medzi tie veľké môžeme zaradiť rekonštrukciu Kaštie−
ľa rodiny Borčických, rekonštrukciu prístavby kultúrneho
domu, novú strechu na budove základnej školy, výmenu okien
v základnej škole, nové sociálne zariadenia v materskej škole,
snažili ste sa vylepšiť miestne komunikácie a popri tom všet−
kom ani kultúra nestála na vedľajšej koľaji− o čom svedčia
čísla ročníkov daných podujatí.
− Spolupráca s poslancami bola od začiatku môjho pôsobenia
pozitívna a možno práve preto sa nám spoločne podarilo zreali−
zovať viaceré projekty. Podarilo sa nám vybudovať detské ihriská−
v Drietome i v Brúsnom, dôležitá bola výstavba chodníka popri
hlavnej ceste, rozšírenie vodovodu na hornom konci, výstavba
multifunkčného ihriska v areáli základnej školy, výstavba pódia a
zastrešenie tanečnej plochy na futbalovom ihrisku, rekonštrukcia
Domu smútku, nové oplotenia oboch cintorínov, nová miestna
komunikácia v osade Hlboček, rekonštrukcia cesty v osade u
Mrázikov, zhotovenie 8 nových čakární, oplotenie parku, vybudo−
vanie pešej zóny, výsadba zelene, vybudovanie splaškovej kana−
lizácie a mnohé ďalšie.
Viem, že i s novou rekonštrukciu v budove základnej školy
máte niečo spoločné.
− V decembri 2015 sa nám podarilo získať 50 000eur, ktoré sa
použili na odstránenie havarijného stavu− na sociálne zariadenia
a schodisko.
Počas svojho pôsobenia ste sa určite stretli aj s negatív−
nymi postojmi.
− Človek musí rátať s tým, že nebude mať iba priaznivcov. Nájde
sa veľa ľudí s opačným názorom.
Čo považujete za motto Vášho života?
− Žiť medzi ľuďmi a zostať človekom, každému sa môcť pozrieť
do očí.
Na vlastnú žiadosť ste sa žiaľ, zo zdravotných dôvodov,
vzdali mandátu starostu. Stáli ste pri zrode Drietomských
zvestí a tak mi dovoľte, v mene členov redakčnej rady,
poďakovať sa za spoluprácu, za výborné nápady a veríme,
že i naďalej budeme môcť uverejniť nejaký článok od Vás.
Prajeme Vám pevné zdravie a všetko iba dobré. Veľmi
pekne ďakujeme za to, že ste si našli čas a poskytli nám
rozhovor.
(am)
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Vrabček v materskej škole
Naša materská škola je dlhoročným a pravidelným odberateľom
detského časopisu „Vrabček“.
Pani učiteľky zo všetkých tried tak majú možnosť čerpať z jeho
obsahu množstvo nových a tvorivých nápadov pre prácu s deťmi.
Okrem toho im časopis tiež poskytuje priestor na prezentovanie vlast−
nej činnosti, ale predovšetkým ponúka možnosť prezentovať šikov−
nosť, nápaditosť a nadanie vašich detí prostredníctvom vedomost−
ných a výtvarných súťaží.

Jedným z úspešných reprezentantov našej materskej školy je aj
Martinko Bulejko, ktorého výtvarná práca na tému „ Ktoré povolanie
je najkrajšie“ bola uverejnená v decembrovom čísle časopisu Vrab−
ček.
Srdečne mu všetci blahoželáme a prajeme mu ešte veľa krás−
nych a vydarených obrázkov, ktorými bude tešiť nielen nás a svoju
rodinu, ale aj všetkých čitateľov časopisu.
Ing. M. Jenčová, učiteľka v MŠ

SIMSALALA
„ − La la la − la la la − simsalala −„ takéto veselé slová a melódia
znejú v uškách našich malých škôlkarov ešte dnes.
Pýtate sa prečo? Nuž je to preto, lebo v jedno aprílové dopo−
ludnie sa v našej škôlke objavila rozprávková víla. Prišla v krásnej
jemnej sukničke ušitej z farebných kvetných lupienkov a fialových
črievičkách, v žltých vlasoch mala vpletené dúhové stuhy a v očiach
a na tvári slnečný úsmev. Na pozvanie našej Danky (mimocho−
dom Danka je tiež z rozprávky a má tu aj svoju dvojičku) k
nám zavítala SIMSALALA.
Priniesla so sebou klavír, tašku plnú hudobných nástro−
jov, nové piesne, zábavu a tanec. Vôbec od nás nechcela,
aby sme tichučko sedeli, ba práve naopak. Otvorila veľkú
tašku a každému od najmenšieho po najväčšieho požiča−
la niektorý z rytmických hudobných nástrojov. Hanka hrala
na bubienok, Filipko na tamburínu, Saška na drevené driev−
ka, Maťka na xylofón... Pomocou pesničiek sme si spoloč−
ne opakovali farby, počítanie, slušné slovíčka a všetko čo
má správny škôlkar vedieť.
A keď boli naše rúčky unavené z toľkého hrania prišiel na
rad tanec a rozcvička pre nožičky. Spoločne so Simasalalou
sme tancovali tak silno, až tam u nás Simsalala zaspala od
únavy. Ale kam by sme ju uložili spinkať? Naše postieľky sú
predsa len trošku malé aj pre vílu. Preto sme ju jemnučko a
potichučky zobudili, pekne sme sa poďakovali a rozlúčili sa.
Ostala v nás krásna spomienka na toto stretnutie a preto
dúfame, že sme sa so Simsalalou rozlúčili iba na krátky čas.
Ing. M. Jenčová, učiteľka v MŠ
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Projekt „Okuliare pre prírodu“

V predškolskej skupine detí materskej školy prebieha od no−
vembra 2015 ekologický projekt pod názvom Okuliare pre príro−
du. Hlavným cieľom projektu je ukázať, že aj malý človek dokáže
pomáhať veľkej kráse prírody okolo nás.
V prvej časti projektu sa deti oboznámili s ohrozenými rastlin−
nými a živočíšnymi druhmi v Trenčianskom kraji. Bola im predsta−
vená možnosť pomôcť zachovávať rozmanitosť biodiverzity pomo−
cou triedenia odpadov doma a vo svojom blízkom okolí.

V priebehu jedného mesiaca nosili do MŠ rôzne druhy odpa−
dov z domácnosti a samostatne ich roztrieďovali do vlastnoručne
vytvorených nádob na separovanie. V rámci oboznamovania sa s
problematikou správneho separovania nás navštívili aj zástupco−
via spoločnosti Marius Pedersen a.s., ktorí problematiku triedenia
odpadov priblížili deťom prostredníctvom interaktívnej prednášky
„O špinavom kráľovstve“.
V súčasnosti prebieha druhá časť projektu, ktorá má na ele−
mentárnej úrovni ukázať deťom možnosti druhotného využívania
vytriedeného odpadu.
V závere chcem vyjadriť poďakovanie rodičom, ktorí pomohli
deťom prinášať do MŠ čistý odpadový materiál, čo bola najdôleži−
tejšia podmienka vďaka ktorej mohla prvá časť projektu prebeh−
núť v interiéri materskej školy.
Tiež poďakovanie patrí p. Zavřelovi a jeho kolegom zo spoloč−
nosti Marius Pedersen a.s. za veľmi poučné dopoludnie v našej
materskej škole.
„Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi dávno zasadil strom“
(W. Buffet)
Ing. M. Jenčová, učiteľka v MŠ
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Čo nové v škole?

Konečne aj v Drietome

Keď sa človek prechádza po budove miestnej školy, v mysli sa
mu vynárajú mnohé príbehy z čias, ktoré tam ako žiak prežil, najmä,
keď príde na miesto, ktoré sa nezmenilo a vyzerá rovnako ako v
minulosti. Našťastie, budova školy sa postupne renovuje a moderni−
zuje, a tak mnohé priestory človek časom nespoznáva. Ešte done−
dávna k priestorom, ktoré niesli punc histórie, patrili sociálne zaria−
denia. Koncom minulého roka sa však stal malý zázrak a obec zís−
kala prostredníctvom Odboru školstva na Okresnom úrade v Trenčí−
ne sumu 50 tisíc eur. Išlo o účelovo viazané prostriedky, a tak obec
mohla investovať tieto mimorozpočtové zdroje do rekonštrukcie soci−
álnych zariadení. Počas prípravných a realizačných prác bolo po−
trebné zo strany učiteľov, detí i rodičov zniesť viaceré obmedzenia.
Dnes však nikto
nepochybuje, že
to stálo za to.
Škola sa dnes
môže pýšiť nad−
časovými sociál−
nymi zariadenia−
mi s inteligentným
osvetlením a no−
vou podlahou na
schodisku.
Veríme, že aj
toto prispeje k
tomu, aby sa naše
deti cítili v škole
príjemnejšie a
spokojnejšie a dú−
fame, že sa nám
v budúcnosti po−
darí zrealizovať
ďalšie projekty,
ktoré zvýšia kom−
fort našej najmen−
šej generácie.
(mh)

Na začiatku bola myšlienka a túžba uľahčiť život. Uvedomenie si, že je
to ďalší spôsob, ako skvalitniť bývanie a podnikanie v obci a celkovo zlep−
šiť naše životné prostredie. A neskôr aj povinnosť vyplývajúca z koncepcie
vodohospodárskej politiky EÚ, ktorá je už dlhodobo zameraná na zabez−
pečenie dostatočného množstva vody dobrej kvality a na trvalo udržateľné
využívanie vôd, a to aj pre budúce generácie. Preto treba dôsledne sledo−
vať a odstraňovať zdanlivo z pohľadu ľudí aj nepodstatné ohrozenie kvality
vôd, napríklad aj pri vypustení obsahu septiku voľne na pôdu, trávu či do
potoka.
Samotná výstavba obecnej kanalizácie prebiehala v rokoch 2014 a
2015, investovalo sa 8 miliónov eur. Takmer 2 roky sme museli žiť s ob−
medzeniami, ktoré tento projekt sprevádzali. Ale stálo to za to. Mnohí
obyvatelia našej obce už dnes využívajú komfort, ktorý verejná kanalizá−
cia prináša a pripojením svojej nehnuteľnosti zabezpečili ekologickejšiu
likvidáciu odpadových vôd a tým aj väčšiu ochranu životného prostredia.
Nespochybniteľnou je tiež ekonomická výhodnosť, pretože odvádzanie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou je lacnejšie ako vývoz septiku do
čističky odpadových vôd.
Napokon, majiteľom nehnuteľností vyplýva táto povinnosť priamo zo
zákona 442/2002 Z.z. o odpadových vodách, podľa § 23 ods.2 vlastník
stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok,
kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú
kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizá−
cie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je
zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie prí−
slušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpa−
dovými vodami.
Túto problematiku tiež rieši vodný zákon, ktorý opätovne zdôrazňuje
povinnosť užívateľov septikov pripojiť sa na verejnú kanalizáciu tam, kde
je vybudovaná. Septiky a malé čistiarne odpadových vôd budú akcepto−
vané už len ako stavby povolené na dobu určitú.
Pokiaľ sa niekto nepripojí ani po výzve, môže byť správnym orgánom
podaný podnet na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ktorý tieto priestupky rieši. Podľa vodného zákona treba obsah
septikov zneškodňovať v čistiarni odpadových vôd (ČOV). Tým, že si uží−
vateľ objedná u niekoho vývoz septiku, sa ešte nezbavuje zodpovednosti
za to, aby táto odpadová voda bola skutočne zneškodnená v čistiarni
odpadových vôd. Užívateľ septiku preto musí preukázať dokladom vysta−
veným prevádzkovateľom ČOV, že odpadová voda bola na ČOV skutoč−
ne vyvezená. V opačnom prípade môže správny orgán uložiť pokutu v
hodnote od 16 do 331 eur. Pokiaľ priestupok trvá, je možné uložiť pokutu
aj opakovane.
(mh)

Cesta naša jantárová

Veselo v materskej škole

Po stáročia plnila cesta prechádzajúca drietomskou dolinou vý−
znamnú funkciu. Nebola len komunikáciu, ktorá spájala Drietomu so
susednými obcami, ale aj dôležitou obchodnou spojnicou spájajú−
cou moravské a slovenské územia s priamym napojením na viaceré
medzinárodné obchodné cesty. Táto jej funkcia pretrvala dodnes,
nakoľko sa v minulosti stala cestou prvej triedy s napojením na diaľ−
nice na slovenskom aj českom území. O jej dôležitosti a vyťaženosti
napokon môžeme svedčiť najmä my, obyvatelia Drietomy. Obec Drie−
toma si už dlhšiu dobu uvedomuje všetky problémy, ktoré súvisia s
hustou premávkou (znížená kvalita bývania, zvýšené nebezpečen−
stvo pre ostatných účastníkov cestnej premávky − hlavne detí, chod−
cov a cyklistov, permanentný hluk pri hlavnej ceste, celková záťaž na
životné prostredie, atď.) Obchvat je nevyhnutný, preto obec Drieto−
ma pravidelne požaduje od Ministerstva dopravy, výstavby a regio−
nálneho rozvoja SR riešenie tejto situácie. Naposledy sa tak stalo v
januári tohto roka. Z odpovede zo dňa 11.4.2016 vyplýva, že v tomto
roku Slovenská správa ciest zabezpečí vypracovanie štúdie realizo−
vateľnosti a bude stanovený odporúčaný variant, resp. bude potvr−
dená opodstatnenosť aktuálne navrhnutého technického riešenia.
Následne sa určí ďalší harmonogram pokračovania prípravy a vý−
stavby obchvatu. Predpokladaný termín realizácie stavby bude na−
stavený až na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti a samo−
zrejme v závislosti od pridelených finančných prostriedkov. (Celé
znenie odpovede je k nahliadnutiu na obecnom úrade a je zverejne−
né na internetovej stránke obce.)
Jaroslav Mego

Vo februári nás s ľudovými hudobnými nástrojmi prišiel do našej mater−
skej školy oboznámiť Bača z Očovej. Priniesol so sebou píšťalku, fujaru, flau−
tu, heligónku, gajdy, lesný roh, ozembuch, drumbľu a mnoho iných, dokonca
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aj vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojov. Na všetkých nám aj zahral
a na záver sme si spoločne zaspievali a zatancovali. Najviac nás zaujal a
prekvapil hrou na netradičný nástroj, ktorý máte každý doma – hadica od
vysávača :).
učiteľky v MŠ
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NAŠA MALÁ KULTÚRA
Naše malé Slovensko často nazývajú ako malebné. To zrejme aj
pre jeho pestrú prírodu, ktorá sa mení striedaním ročných období. Asi
najpestrejšia je jar. Toto obdobie v živote ľudí zanecháva najviac
dojmov a životných skúseností.
Život na Slovensku nebol len veselý, ale ľudia prežívali i ťažké a
smutné obdobia. A túto pestrosť života si pretavili i do ľudových pies−
ní. V ľudových piesňach je láska, šťastie, radosť, práca a iné životné
skúsenosti ľudí na dedine.
Na túto tradíciu nechceme zabudnúť ani dnes a preto naša Jedno−
ta dôchodcov zorganizovala 12. decembra minulého roka 1. ročník
prehliadky ľudovej piesne. Na tejto prehliadke sa zúčastnili viaceré
spevácke súbory− z Melčíc− Lieskového, Adamovských Kochanoviec,
Trenčína a aj náš spevácky súbor z Drietomy. Týmto aktom sme si
priblížili krásu, melodičnosť slovenských pesničiek, ktoré nezapadli
prachom, ale majú čo povedať aj budúcim generáciám.
Po skončení prehliadky si v družnej debate a pri spoločných pies−
ňach všetci zúčastnení pochvaľovali organizáciu podujatia. Do kolori−
tu podujatia prispela pani Bátovská svojimi básňami. Už teraz sa
tešíme na ďalší ročník a dúfame, že sa ho zúčastní ešte viac spevá−
kov a speváckych zborov.

Dňa 2. marca t.r. nás reprezentovala naša spevácka skupina na
podujatí „Spevy jesene“, ktoré organizovala Okresná organizácia Jed−
noty dôchodcov v Trenčíne a zúčastnilo sa jej osem speváckych se−
niorských súborov z celého okresu. Toto podujatie bolo spojené aj s
prehliadkou prednesu poézie a prózy, kde nás reprezentovala pani
Milka Bátovská a to opäť s veľkým úspechom.
Mgr. Dušan Medvecký

Darovanie krvi − odberová
Úrazy, choroby si nevyberajú čas, pohlavie, ani vek,
veľakrát pod rukami lekárov pomôcť môže iba vzácny liek.

Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti oboznámila o akciách uspo−
riadaných ZO SČK, o ktorých možno ani neviete pre nezáujem z
Vašej strany.
V spolupráci s MO
Jednoty dôchodcov
sme usporiadali 3 veľ−
mi aktuálne a zaují−
mavé prednášky z
hľadiska dôležitosti
pre naše zdravie v
túto dobu:
16. 1. 2016 Srdcovo−cievne ochorenia, ich prevencia a liečba.
20. 2. 2016 Kĺbové ochorenia – prevencia a ich liečba.
20. 3. 2016 posledná prednáška na tému Mikroorganizmy v
našej strave – detoxikácia organizmu (očista).
Spoločným menovateľom všetkých týchto chorôb (srdcovo−ciev−
ne, kĺbové ochorenia, prítomnosť mikroorganizmov a toxínov v tele)
je zlá životospráva.
Vynikajúci lekári – odborníci z Inštitútu pre zdravie a rodinu z
Českého Tešína nás podrobne oboznámili s následkami týchto
ochorení prakticky už ukážkami na jednotlivých diafilmoch. Taktiež
pripravili veľa chutných zdravých pokrmov, ktorými následky zlej
životosprávy môžeme upraviť. K jednotlivým produktom boli po−
núknuté aj recepty na ich zhotovenie. Na dôvažok na každej pred−
náške boli prevádzané veľmi účinné masáže krčnej chrbtice.
Myslím, že prítomní si odniesli okrem chutných zdravých pokr−
mov aj návod na preventívnu liečbu týchto chorôb. Aj keď si mys−
líme že „Zdravie nie je všetko − ale bez zdravia je všetko nanič.“
Jediným nedostatkom prednášok bola malá účasť Drietomča−
nov. O to viac bolo cudzích (Kostolanov, Turňanov aj Novomešťa−
nov). Poučíme sa i my niekedy?
Veľmi významnou akciou pre nás všetkých bol spoločný odber
krvi pojazdnou transfúznou jednotkou 11. apríla 2016. Tu chcem
srdečne poďakovať všetkým darcom. Prajem im veľa zdravia, šťas−
tia a rodinnej pohody i v mene tých, ktorým Vaša krv pomôže prina−
vrátiť zdravie. Aby sa nikdy nestretli s frázami „čo ja viem, či som
zdravý/−á, teraz nemám čas, som zaneprázdnený a pod.“ Majme na
mysli, že choroba a nešťastia si nevyberajú čas, pohlavie ani vek.
Musím sa priznať, že bližší k môjmu vedomiu a srdcu sú ľudia, ktorí
sa odberu zúčastnia, hoci krv zo zdravotných príčin im nie je odobratá,
ako tí, ktorí človeka ohurujú rôznymi výhovorkami, aby utešili svoje
vedomie a svedomie aj ľudí, ktorí o to prosia. Napokon to pekne
vyjadrila p. Bátovská svojou básňou, za čo jej patrí vďaka.
P.S. Prepáčte mi prosím všetci, ktorým som svojím postojom
vstúpila do svedomia.
Ďakujem.
Anna Hlístová, Výbor SČK

KULTÚRA − OZNAMY

Je to krv v taštičke červenej
od neznámeho darcu chorému podanej.

Čaká nás v najbližších mesiacoch...
18.6.2016 Majstrovstvá vo varení gulášu
26.6.2016 Z rozprávky do rozprávky (prechádzka prírodou)
15.−17.7.2016 Kopaničiarske slávnosti
6.8.2016 Festival dychových hudieb
7.8.2016 Detský folklórny festival

Do Drietomy za rána,
NTS−ka uháňa,
ponáhľa sa na odbery,
Červenému krížu verí,
že dnes darcov zohnala,
by im krv odobrala.

Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach sa dozviete včas
z obecného rozhlasu, z plagátov aj z obecnej internetovej stránky.

Prišli nám ochotní, mladí i noví,
veď každý tým aj pre seba niečo spraví.
V Drietome majú darcovia bronzové, strieborné i
zlaté Jánskeho plakety,
Červený kríž si váži ich prístupu i ochoty.
Emília Bátovská
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Pozvánka na koncerty našej rockovej kapely Pell−Mell 59:
12.6.2016 Uherský Brod, Bílokarpatské slavnosti
18.6.2016 Kostolná− Záriečie: 10. ročník vo varení gulášu
1.7.2016 Piešťany,Topfest 2016
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Maškarný ples pre dospelých
Väčšina ľudí si pri pojme maškarný ples predstaví malé deti, za−
bávajúce sa v rôznych kostýmoch. My sme sa však rozhodli zorgani−
zovať maškarný ples pre dospelých. Podľa našich informácií sa po−
dobná akcia u nás v Drietome konala naposledy pred niekoľkými
desaťročiami. Je teda jasné, že podobné podujatie u nás určite chý−
balo, čo nám potvrdila aj nami neočakávaná vysoká účasť návštev−
níkov, spolu 95 masiek. Tento nápad vznikol už pred približne dvo−
ma rokmi. Ale až tento rok sa nám podarilo dotiahnuť túto myšlienku
do úspešného konca. O nezabudnuteľnú zábavu sa nám po celú
noc starala kapela „Na kolená“, ktorú v prestávkach dopĺňalo domá−
ce duo „Susedi“ s harmonikou a ozembuchom. Zábava prebiehala v

plnom prúde od samého začiatku až do skorého rána! Ľudia na nič
nečakali, tancovali, rozprávali sa, jedli, pili počas celého večera, kto−
rý ubehol neskutočne rýchlo a kapela nakoniec na základe veľkých
ovácií z tanečného parketu musela nejaké to kolečko pridať :).
Počas večera nesmelo chýbať vyhodnotenie najlepších masiek,
ktoré bolo vzhľadom na originalitu a krásu všetkých masiek naozaj
veľmi náročné. Taktiež sme si vylosovali výhercov krásnych cien v
tombole a urobili zopár pamätných fotiek.
Z hľadiska organizátorov musíme vysloviť s celým večerom, aj
napriek pár maličkostiam, veľkú spokojnosť. Skvelá atmosféra pano−
vala od začiatku až do samého konca a čo je pre nás to najpodstat−
nejšie, ľudia odchádzali domov spokojní s tým, že o rok sa určite
vrátia. Preto sa už teraz tešíme na ďalší ročník Maškarného plesu
pre dospelých v Drietome. Na záver by sme radi poďakovali všetkým,
ktorí nám pomohli s organizáciou, podarovali nám krásne ceny do
tomboly ako aj ceny pre najlepšie masky.
OFK Drietoma & Veselý Vidiek o.z.

Po roku opäť na súťaži
Dňa 10. apríla 2016 sa v Trenčianskej Turnej konala súťažná
prehliadka detských folklórnych súborov. V tomto roku zameraná
na spev a inštrumentalistov.
Na prehliadke súťažili aj Nezábudky. Dievčatá z prípravky vo
veku od 6 do 8 rokov s pásmom Uspávanky si vyspievali krásne
STRIEBORNÉ PÁSMO.
Staršie dievčatá mali silnú konkurenciu a ich výkon so spevác−
kym pásmom Pri praní bol porotou ocenený Bronzovým pásmom.
Snahou nás vedúcich bolo pripraviť originálne pásma, ktoré sa
nevidia a nepočujú každý rok. Je ťažké konkurovať súborom, naj−
mä mestským, v ktorých takmer každá speváčka navštevuje ZUŠ
a venuje sa spevu. Čo sa nepodarilo tento rok, veríme, že zvlád−
neme o rok na tanečnej súťaži. Veď v nej sme to dotiahli až do
krajského kola a opäť so ZLATOM!
Monika a Marika, vedúce súboru
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Zo života občianskeho združenia
Veselý Vidiek
Od leta 2015 pracujeme na rekonštrukcií nových priestorov PO−
SILKY DRIETOMA. Za ten čas sa nám podarilo vyčistiť interiér a
exteriér od nefunkčných, prebytočných predmetov, vybudovať nové
rozvody vody a elektriky, zatep−
liť podhľad, vymeniť okná a dve−
re, vyhotoviť nové omietky a
maľby, položiť nový koberec a
čiastočne zariadiť potrebným ná−
bytkom a nástrojmi na cvičenie.
Spolu niekoľko tisíc eur a stov−
ky hodín práce, ktoré dobrovoľ−
ne odpracovali predovšetkým
chalani, ktorí navštevujú už
jestvujúcu posilku. Samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na po−
moc v podobe finančných a materiálnych príspevkov či darov alebo
inej pomoci pri obstarávaní potrebných náležitostí, za čo všetkým
veľmi pekne ďakujeme! Do konca tohto roka plánujeme ešte opra−
viť starú strechu, vyhotoviť nové ústredné kúrenie a v rámci mož−
nosti upraviť a skrášliť aj priľahlé okolie budovy. Týmto by sme sa
radi obrátili s prosbou na všetkých, ktorí by nám vedeli a boli ochot−
ní pomôcť, aby nás kontaktovali (viď kontakt nižšie).
Plánujeme nadviazať aj na projekt LETNÉHO KINA, ktorý sme
úspešne odštartovali minulé leto. Predpokladáme, že prvé pre−
mietania prinesieme už v priebehu júna, uvidíme však, ako nám
bude priať počasie. O každom premietaní sa budeme snažiť včas
informovať, ale určite odporúčame pravidelne sledovať našu face−
book stránku, aby vám nič neuniklo.

Popri týchto dvoch väčších projektoch, sa budeme snažiť v
rámci možnosti byť nápomocní aj pri niektorých akciách organizo−
vanými obcou Drietoma. Radi by sme začali prípravu našich vlast−
ných nových projektov, chceme rozvinúť návrh a výrobu rôznych
suvenírov s tematikou nášho združenia a obce Drietoma. Záro−
veň budeme pokračovať aj v ďalších našich tradičných akciách, o
ktorých prinesieme vždy včas čerstvé informácie.
Posledný rok bol pre naše združenie veľmi plodný a aktívny.
Radi by sme v tomto nastolenom trende pokračovali a prinášali
viac projektov na stále lepšej úrovni. Z toho dôvodu sme sa roz−
hodli, že medzi seba prijmeme nových členov.
Pomáhať sa dá rôznymi spôsobmi, preto žiadne vekové či iné
obmedzenia neexistujú, stačí iba chuť a vôľa byť aktívny...
Ak vás oslovilo niečo z našich aktivít a radi by ste sa k nám
pridali, pomohli nám alebo iba získali viac informácií, kontaktujte
nás prostredníctvom facebooku, osobne niektorých z našich čle−
nov alebo na tel. čísle 0902 198 257(A. Gabrhel)
Ďakujeme vám za doterajšiu priazeň, podporu a pomoc!
Veselý Vidiek o.z.
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Detský maškarný ples

V našej obci každý rok vo fašiangovom čase môžeme v istý
deň stretnúť rôzne malé postavy zo zvieracej ríše, z rozprávok a
filmov. Tento rok to bolo v sobotu 6. februára 2016, kedy sa v
telocvični Základnej školy konal detský maškarný ples. Všetkých
pri vstupe vítali trpaslíci, ktorí zaregistrovali spolu 67 detí v mas−
kách. Kým rodičia sa usádzali za pripravené stoly, deti sa hneď
rozbiehali po farebne vyzdobenej telocvični, kde s nimi po celý
čas šantil maskot plesu Mikimaus. Na úvod sa masky predviedli v
slávnostnej polonéze a my sme nestíhali obdivovať všetky tie zvie−

ratká, kovbojov, indiánov, spidermanov, víly, princezné, ježibaby,
letca, čašníčku, kominára, doktorku či väzňa... Potom deti rozde−
lené do 3 vekových kategórií zamierili k svojim stanovištiam, kde
plnili rôzne súťažné úlohy a samozrejme nemohlo chýbať striha−
nie cukríkov ako odmena za ich splnenie. A čo by to bol za ples
bez tancovania? A tak sa deti poriadne vyšantili na diskotéke s
obľúbenými detskými pesničkami a eRko−tancami. Komu sa ne−
chcelo tancovať, ten mohol kresliť alebo sa hrať. To už po telo−
cvični pobehovali porotcovia z radov organizátorov i rodičov, aby
rozhodli o 3 najkrajších maskách v každej vekovej kategórii (ako
sa dalo očakávať, opäť to bola veľmi ťažká úloha).
Na záver boli vyhlásené a ocenené najkrajšie masky, všetky
deti dostali za účasť diplom a omaľovánku a ako je ďalším dobrým
zvykom, deti si odnášali domov balóniky, ktorými bola telocvičňa
ozdobená. Aspoň mali organizátori v rámci upratovania o starosť
menej (karneval pod záštitou obce Drietoma organizovali eRko a
Vivax, ruku k dielu priložil aj Veselý Vidiek a futbalisti). Bolo to
krásne popoludnie a tak, milé masky, dovidenia o rok!
(mh)

Novoročný koncert
(3.1.2016) Začiatok nového roka je časom, kedy máme ešte v
živej pamäti atmosféru odchádzajúcich Vianoc a zároveň s náde−
jou upriamujeme pozornosť do budúcnosti. Ďakujeme za všetko čo
bolo a vítame, čo príde. V rímsko−katolíckom kostole sa v prvú

januárovú nedeľu už tradične zišli spevácke zbory z farnosti a svo−
jím vystúpením sa snažili osláviť Pána Boha a tiež spríjemniť popo−
ludnie účastníkom koncertu. Svojou troškou prispeli mladší speváci
i seniori, čo viedlo k pestrej skladbe tradičných i modernejších pies−
ní. K peknej atmosfére prispelo aj spoločné posedenie zborov po
skončení koncertu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme, že sa
na koncerte dobre cítili speváci aj poslucháči. Vladimíra Barišová
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Tvorivé dielne − pletenie korbáčov
Po sérii piatich tvorivých dielní, ktoré boli zamerané prevažne pre
nežnejšie pohlavie, sme sa rozhodli pripraviť niečo aj pre chalanov.
Obdobie Veľkej
noci bolo teda ako
predurčené na
tému pletenie kor−
báčov. Aj keď po−
čet záujemcov na−
učiť sa niečo nové
bol oproti predchá−
dzajúcim dielňam
nižší, o to viac času
sme mohli venovať
jednotlivým tvor−
com. Pod vedením
Jána Ondrisa sme
sa naučili pletenie
jednou z techník
vrátane ozdobnej
rúčky a na záver
sme
spoločne
uplietli krásny pri−
bližne 175 cm kor−
báč. Radi by sme v
podobných témach pokračovali aj v budúcnosti, preto ak aj vy máte
návrh, s čím by sme mohli prísť nabudúce, pokojne nám dajte tip a
my ho veľmi radi prehodnotíme.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a zvlášť Jánovi Ondrisovi za in−
štrukcie a trpezlivosť.
Andrej Gabrhel

Veľkonočné tvorivé dielne
(6.3.2016) Pred blížiacou sa Veľkou nocou každý rád venuje čas
výzdobe svojho príbytku. Tento krát sa drietomské tvorivé ruky po−
pasovali s výrobou patchworkových vajíčok. Túto techniku zvládli
pod vedením pani
Aleny Hajtmanovej
a nikto neodišiel
bez inšpirácie a
vlastnoručne vyro−
beného krásneho
vajíčka. Zahanbiť
sa nedali ani naše
deťúrence za asis−
tencie pani Katky
Pilkovej, ktoré od−
chádzali s plnými
rukami veľkonoč−
ných
ozdôb.
Všetkým pomocní−
kom a všetkým
šikovným rukám a
rúčkam ďakujeme
za účasť a veríme,
že takéto príjemne
strávené popolud−
nie sa čoskoro zo−
pakuje.
Vladimíra
Barišová
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KRÁSNY DEŇ ZEME
V sobotu 23. apríla 2016 sa v našej obci konalo upratovanie
vybraných lokalít pri príležitosti Dňa Zeme. Počasie nám napriek
obavám prialo, nebolo ani príliš horúco, ani príliš zima, ani nepr−
šalo, ani traktory nepadali. Ako sme dúfali, touto akciou sme
oslovili mnohých.
Ostrá Hôrka. V prvom rade sme určite oslovili tých, ktorí na
nás – účastníkov Dňa Zeme − myslia celý rok a postupne poha−
dzujú kde−tu odpadky, aby sme sa náhodou počas Dňa Zeme
nenudili. Milí bordelári, preháňate to. Ja netvrdím, že chalani z
Veselého Vidieka alebo futbalisti nechodia radi na Ostrú Hôrku,
ale je smutné, že napriek niekoľkoročnej snahe sa stále objavujú
odpadky na tých istých miestach a v takom množstve, že im
nikdy vrecia nestačia. O to viac im ďakujem a obdivujem, že to
nevzdávajú.
Súhrada. Veľké poďakovanie patrí našim dôchodcom, ktorí sa
pravidelne a v hojnom počte zúčastňujú na čistení tejto lokality.
Ako to vo vyššom veku býva, snáď každý z nich má menšie či
väčšie zdravotné problémy a napriek tomu sa na to nevykašlú a
idú urobiť niečo pre túto obec a aj preto podľa mňa patria k
najuvedomelejším občanom Drietomy. Neviem, možno sa borde−
lári obávajú, že by naši starší spoluobčania inam netrafili. Nepod−
ceňujte ich. A keď pre nič iné, tak pre ich vek si konečne začnite
vážiť prácu, ktorú tam vykonajú!
Cintoríny. Pietne priestory, kde každý z nás chodí a kde napo−
kon každý z nás skončí. Veľká vďaka patrí Slovenskému Červe−
nému Krížu, ktorý sa každoročne postará o upratanie týchto priesto−
rov a všetkým, ktorí tak urobili aj v pondelok 25. apríla 2016.
Napriek tomu, že na každom cintoríne sa nachádza kontajner na
odpad, vždy sa nájdu nejaké pozostatky sviečok, odfúknuté kvety
či vence, zatúlané igelity a podobne. V súvislosti s tým si dovolím
upozorniť, že predmety odkladané za náhrobkami prekážajú pri
pravidelnom kosení.
Brezina. Táto lokalita bola na upratovanie určená namiesto
brehov Drietomice, ktoré nám upratali pracovníci upravujúci kory−
to potoka. Bordelári zaskočení touto situáciou už nestihli zarea−
govať, a tak nás čakala priam idylická prechádzka. Slniečko svie−
tilo, vtáčiky čvirikali a kvety tak rozvoniavali, že 5 dospelých a 1
maloletá členka nášho upratovacieho tímu tvorili a niesli v rukách
krásne kytice a len kde−tu sme sa zohli po nejaký ten papierik a
vhodili ho do vrecka, ktoré niesol jediný mužský člen v našom
tíme.... Neveríte? Ani sa vám nečudujem. Viete, ono by to tak
mohlo byť, keby sme každú chvíľu neobjavovali skládky či už
stavebného alebo iného odpadu. A neverili by ste, ako ďaleko sú
niektorí ľudia ochotní zájsť len preto, aby sa zbavili odpadkov. Ani
ja som neverila. Čo k tomu dodať? Keď sme naplnili všetky vre−
cia, pripravili na odvoz všetok stavebný odpad, ktorý sa dal (páni,
ktorí ste neprišli − opäť premeškaná príležitosť byť konečne uži−
toční, ale ktovie − možno sa chystáte zdobiť máj), na záver sme
spoločnými silami dali dokopy jednu malú prvosienkovú kytičku.
Milé dámy a pán, ktorí ste tam boli, vďaka za odvedenú prácu i
za vašu spoločnosť.
Cesta na Žľab. To bola nenaplánovaná lokalita, ktorú sa sčas−
ti podarilo vyupratovať. Myslím, že zvolávateľ tohto upratovania
mi dá za pravdu, že tak ako na iných stanoviskách aj tu upratova−
li iba tí, ktorých osobne oslovil a za čo im všetkým patrí vďaka.
Ono je jedno, koľkokrát v obci vyhlásime oznam alebo koľko pla−
gátov o tejto akcii vyvesíme. Prečo prísť? Prečo sa namáhať?
Možno pre nádej, že konečne zostane upratané. Že možno už o
rok nebude čo zbierať. Že možno sa stane zázrak a všetci si
uvedomíme, že je to v prvom rade naše životné prostredie.
PS: Poďakovanie patrí aj učiteľskému zboru a žiakom základ−
nej školy s materskou školou, ktorí pri príležitosti Dňa Zeme upra−
tovali v blízkosti školy. Možno tieto deti by mohli byť dôvod, prečo
upratovať. Nech to nemusia robiť za nás.
(mh)
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Pošli mi to elektronicky...

Slová, ktoré dnes počujeme alebo povieme nielen v zamest−
naní. Elektronická forma komunikácie sa stala najčastejším spô−
sobom šírenia informácií. V snahe zvýšiť informovanosť obyvate−
ľov obec Drietoma postupne pridáva spôsoby šírenia oznamov. K
hláseniu v obecnom rozhlase najskôr pribudli úradné tabule. V
obci boli rozmiestnené viaceré vývesky. Oznamy o dianí sa zve−
rejňujú na internetovej stránke obce. Keďže niektoré skupiny ob−
čanov sa týmto spôsobom k informáciám nedostanú (nepočujú
rozhlas, lebo bývajú pri hlavnej ceste; nechodia okolo úradných
tabulí; bývajú v osadách, kde nie je rozhlas ani úradné tabule;
nemajú internet), obec testuje ďalší spôsob informovania – zasie−
lanie skrátených oznamov formou sms. Všetci občania, ktorí majú
o túto službu záujem, môžu o zasielanie správ požiadať na tele−
fónnom čísle 0907 062852.
Jaroslav Mego

Takého „mládenca“ sme tu ešte nemali
Jednou z mála ľudových tradícií, ktoré sa v dnešnej modernej dobe
zachovávajú, je stavanie mája. Aj v našej obci sa opäť v posledný aprílový
deň stavalo. Samozrejme, máj bolo treba najskôr vybrať, spíliť, očistiť, zviesť
na ihrisko a prichystať na zdobenie.
Obavy, že nám ho niekto napíli tak ako
vlani, boli našťastie zbytočné. Tento rok
sa konalo stavanie mája v sobotu a pre−
to sa máj zdobil tesne pred stavaním.
Nebolo to zlé rozhodnutie. O pomoc
sme všetkými možnými spôsobmi −
osobne, rozhlasom, písomne výzvou na
plagáte, cez facebook poprosili drietom−
ské ženy a dievčatá. Dovolím si tvrdiť,
že žiadna májka v Drietome doteraz
nebola zdobená toľkými šikovnými ru−
kami ako tento rok. A keďže to bol krás−
ny strom s takými akurátnymi konármi −
ktoré boli síce kratšie ako po minulé
roky, ale na druhej strane ich bolo viac
− zdobenie nám išlo od ruky. Členky
speváckeho zboru stihli zanôtiť zopár
pesničiek a v priebehu pol hodiny boli
všetky prichystané krepové stužky uvia−
zané. V zmysle tradícií sa na máj ako
posledná „ozdoba“ pripevnila fľaška s
pálenkou. Drietomanka zahrala pri máji
zopár pesničiek, k slovu sa konečne dostala ťažká technika a napriek
vrteniu tohto „májového mládenca“ sa opäť raz úspešne s pomocou žeria−
va podarilo máj postaviť.
Drietomanka v muzicírovaní pokračovala a napriek chladnému poča−
siu muzikanti vyhrávali a vyspevovali do 22. hodiny, čo určite ocenili všetci,
ktorí na ihrisku do tejto hodiny tiež vďaka viacerým spôsobom ohrievania
(teplejšie oblečenie, tanec, futbal, alkohol) vydržali.
(mh)

POZVÁNKA
Dychová hudba DRIETOMANKA a obec Drietoma pozýva všetkých priaz−
nivcov dychovej hudby na 18. drietomský festival dych. hudieb, ktorý sa
uskutoční pri príležitosti 150. výročia dychovej hudby v Drietome.
Termín sobota 6. augusta 2016 o 15.00 hod. v areáli futbalového šta−
dióna v Drietome.
V programe účinkujú:
dych. hudba NADLIČANKA
dych. hudba KRAJANKA (ČESKÁ REPUBLIKA)
dych. hudba BUUREMUSIG GOSSAU (ŠVAJČIARSKO)
dych. hudba MISTŘÍŇANKA (ČESKÁ REPUBLIKA)
domáca a jubilujúca DRIETOMANKA
Na konci festivalu bude MONSTREKONCERT všetkých zúčastnených
dychových hudieb.
Pripravené bude bohaté občerstvenie a taktiež program a atrakcie pre deti.
Po skončení festivalu nasleduje tanečná zábava s DH MISTŘÍŇANKA.

www.drietoma.sk
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Štefanský futbalový turnaj
Druhý sviatok vianočný je už tradičným dňom, kedy sa v na−
šej obci koná obecný futbalový turnaj, ktorý už po siedmy krát
zorganizovalo naše občianske združenie Veselý Vidiek.
Na turnaj sa prihlásilo osem tímov z celej Drietomy, spolu viac
ako 80 hráčov. Počasie nám síce opäť neprialo, ale aj napriek
sychravému a chladnému dňu sme si spolu užili veľa zábavy,
skvelých športových výkonov a priateľskej atmosféry. Nechýbal
tradičný exhibičný zápas v ktorom si tento krát zmerali sily členo−
via nášho združenia s tímom AlkeFans. Z noviniek, ktoré prinie−
sol tento ročník musíme vyzdvihnúť predovšetkým to, že sa nám
vďaka našim kamarátom a sponzorom v jednej osobe podarilo
zakúpiť krásny pohár pre víťaza. Trofej bude putovná, čiže víťaz
sa stáva majiteľom pohára iba na celý nasledujúci rok. Sme radi,
že si na turnaj našlo cestu opäť veľa ľudí, ktorí prišli podporiť
svojich favoritov, stretnúť sa so svojimi známymi a vychutnať si
skvelú atmosféru, ktorá vďaka všetkým zúčastneným bola znova
neopakovateľná.

Víťazom z tímu Dynamo Bytovkár junior srdečne blahoželá−
me a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k tomu, aby
aj tento ročník mohol uzrieť svetlo sveta.
Veselý Vidiek o.z.

Športová olympiáda
Dňa 1. júna sa na našej škole uskutočnila ŠPORTOVÁ OLYM−
PIÁDA. Táto olympiáda sa niesla v duchu Štafety RIO 2016.
Myslím, že sme sa všetci aspoň na chvíľu cítili ako olympionici.
Vytvorená štafeta s olympijským ohňom, následné zavesenie
olympijskej vlajky za sprievodu olympijskej hymny nás mysľou
vniesli do diania olympiády. Ceny do súťaží nám venoval Slo−
venský olympijský výbor. Deti súťažili v skoku do diaľky z miesta
aj rozbehu, v preskokoch cez švihadlo za minútu, v hode kriket−
kou, medicimbalom a v hode na cieľ, v behoch na 50m, 60m,
400m, v šplhu a vo výdrži v zhybe. Turnaj si zahrali vo futbale a
vybíjanej. ŠAMPIÓNOM ŠKOLY za 1.stupeň sa stal MATEJ
KVASNICA z 3.A, ŠAMPIÓNKOU ŠKOLY za 1. stupeň sa stala
DIANA KAŇOVSKÁ zo 4.A, ŠAMPIÓNOM ŠKOLY za 2. stupeň
sa stal SAMUEL PILKO z 5.A a ŠAMPIÓNKOU ŠKOLY za 2.
stupeň sa stala SABÍNA KAŇOVSKÁ zo 6.A.
Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa s radosťou zapájali do
súťaží a víťazom srdečne blahoželáme.
Mgr. Andrea Polhorská, riaditeľka ZŠ s MŠ
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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Súťaž v stolnom tenise
STK EURO Drietoma po roku usporiadala súťaž v stolnom tenise
pre neregistrovaných hráčov pri príležitosti oslobodenia obce Drieto−
ma. Tento− už 11.ročník sa konal 14. mája a mal najväčšiu účasť−
spolu to bolo až 31 hráčov. Pre všetkých zúčastnených bolo pripra−

vené občerstvenie a na výhercov čakali lákavé ceny. Súťažilo sa v 3
kategóriách. V kategórii „ŽENY“ bolo umiestnenie nasledovné: 1.
miesto: Michaela Miklášová, 2.miesto: Vladimíra Barišová a 3. miesto:
Katarína a Anita Michalcové. V kategórii „ŽIACI“− 1. miesto: Michal
Spaček, 2. miesto Denis Stopka a 3. miesto: Jaroslav Spaček. Kate−
gória „MUŽI“ bola najsilnejšia a finále preto veľmi napínavé. Napo−
kon si predsa len 1. miesto zaslúžene vybojoval Michal Rehák, 2.
miesto získal Daniel Šebík a na 3. mieste sa umiestnil Ivan Mrázik.
Súťaž končila priateľským zápasom medzi víťazom a členom organi−
začného tímu.
Atmosféra na turnaji bola plná dobrej nálady a tak verím, že sa i o
rok opäť stretneme.
Ľuboš Surovský

Tradičný hokejový turnaj obcí
Ani počas vianočných sviatkov nie je núdza o zaujímané športové
podujatia. Okrem futbalového Štefanského turnaja sme mohli po−
vzbudzovať aj na Zimnom štadióne Mariána Gáboríka, kde sa
27.12.2016 konal už tradičný hokejový turnaj medzi susednými ob−
cami. Ako vždy, aj tento rok naši chlapci vydali zo seba maximum a

obsadili pekné druhé miesto. Po skončení turnaja mali občania zú−
častnených obcí voľný vstup na ľad, čo tento rok aj vo väčšom počte
využili. Po vianočných dobrotách každému dobre padlo, stráviť chvíľu
pohybom na korčuliach.
Výsledky turnaja:
1. miesto − Kostolná−Záriečie
2. miesto − Drietoma
3. miesto − Ivanovce
4. miesto − Adamovské Kochanovce
Vladimíra Barišová
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