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ROČNÍK VIII.

Dnes predstavujeme... alebo kto sa to
vlastne stará o chod obce
V rámci tejto rubriky Vám postupne predstavím všetkých zamestnancov obecného úradu, či už s trvalým pracovným pomerom
alebo pracujúcich na dohodu - jednoducho každého, kto sa podieľa na chode obce. Budem Vám postupne predstavovať
mojich kolegov tak, ako ich v práci poznám ja. Možno sa dozviete niečo nové o ich práci, možno o nich, možno o agende,
ktorú spravujú. Začíname šéfom.

STAROSTA OBCE: JAROSLAV MEGO
Tel. 0907 062852, mail: starosta@drietoma.sk

Najskôr zopár základných životopisných údajov pre tých,
ktorí ho náhodou nepoznajú: starousadlík, Drietoman
telom i dušou od narodenia – teda 53 rokov, ženatý, otec
3 detí (vnúčatá zatiaľ žiadne), pred zvolením za starostu
bezstarostný zakladateľ fimy a podnikateľ v oblasti
drevovýroby. Milovník prírody, folklóru, tradícií, chalupár,
harmonikár, chovateľ oviec, turista, lyžiar, hokejista.
Ťažko vymedziť jeho pracovný čas. V jeho prípade platí, že
je starostom 24 hodín denne a tak sa len výnimočne stane,
že služobný telefón po úradných hodinách alebo cez víkend
nezdvihne. A ľudia mu volajú často – niekedy vo veciach,
ktoré má ako starosta pod palcom a vie ich vyriešiť, niekedy
vo veciach na hony vzdialených od možností starostu.
Ako predstaviteľ obce zastupuje obec na rôznych
rokovaniach a sám rôzne rokovania organizuje. Zvoláva
a vedie zasadania obecného zastupiteľstva, obecnej rady,
v prípade potreby sa zúčastňuje stretnutí jednotlivých
komisií.
Riadi chod celého obecného aparátu. Zadeľuje pracovné
úlohy všetkým zamestnancom, priebežne sa informuje
na ich plnenie, kontroluje a vyhodnocuje výsledok práce.
Zaujíma o to, ako veci postupujú, ak je niečo náročné, podá
pomocnú ruku. Hľadá spôsoby, ktoré by zefektívnili alebo
uľahčili prácu.
Veľa administratívnej práce vykonáva osobne: kontroluje
e-maily, prechádza došlú poštu, podpisuje pripravené
dokumenty, rieši dotazy, ktoré máme na neho my
zamestnanci alebo občania. Prechádza objednávky
a faktúry. Diktuje listy, reakcie a odpovede na rôzne podnety
od rôznych úradov. Zhromažďuje a pripravuje podklady
k obecnému zastupiteľstvu, k rokovaniam, ku konaniam.
Rieši zmluvy, rozhodnutia, stavebné záležitosti. Rozposiela
obecné sms-správy.
Vyhľadáva informácie o výzvach a snaží sa, aby sme sa zapojili
do každej, ktorá by mohla prinieť obci úžitok. Najmä v rámci
rôznych operačných programov na čerpanie eurofondov, čo
bude možné už len 8 rokov a potom budeme odkázaní iba na
zdroje zo štátneho rozpočtu alebo naše vlastné. Vzhľadom
na fakt, že je rozpracovaných viac projektov v rôznych
štádiách, takmer každý deň musí v rámci projektov niečo
riešiť. Niekedy sa už človek ťažko orientuje, či je na katastri,
na okrese, na TSK, na TVK, v Adamovských Kochanovciach,
ktoré sú stavebným úradom pre obec Drietomu, na povodí
Váhu, v elektrárňach, u projektantov, u právnik a,
u stavebníka a podobne... Popritom stíha realizovať nákupy
všetkého druhu. Spravidla sa jednou cestou snaží „zabiť viac
múch“ a tak sa nečudujte, že keď ho hľadáte na úrade a nie
je tam, niekedy sa ťažko odhaduje, kedy sa vráti.
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V rámci riešenia rôznych situácií sa málokedy uspokojí
len s informáciami od druhých, obvykle sadne do auta
a ide pozisťovať osobne všetko, čo sa dá. Široké spektrum
kontaktov mu poskytuje výhodu pri riešení situácií, najmä
ak je potrebný okamžitý zásah – jednoducho povedané,
vždy vie, komu zavolať.
Zaujíma sa o všetko, čo so správou obce súvisí. Nevynechá
žiadne školenie, seminár či stretnutie, ktoré mu môže
pomôcť dostať sa viac do problematiky a porozumieť jej.
Na veci sa pýta, podelí sa so svojimi skúsenosťami a rád si
skúsenosti iných vypočuje.
Osobne si vážim, že sa v rámci delegovania nezbavil
niektorých povinností a pokiaľ mu to pracovný aj súkromný
život dovolí, podieľa sa na dôležitých životných udalostiach
našich občanov: sobáši snúbenecké páry, víta deti do
života, zúčastňuje sa stretnutí s jubilantami, nájde si čas na
gratulácie najstarším obyvateľom u nich doma, navštevuje
v rámci mesiaca úcty k starším tých, ktorí sa na spoločné
stretnutie seniorov v októbri pre zdravotný stav dostaviť
nemôžu, prejavuje sústrasť pozostalým na pohreboch, lúči
sa s občanmi v rámci civilného pohrebu (ktorý je u nás
v Drietome iba výnimočne).
Aktívne sa zapája do organizácie kultúrnych podujatí.
V rámci príprav mu nie je cudzia žiadna práca a tak je bežné,
že ešte hodinu pred podujatím behá po ihrisku v rifliach
a mikine a pomáha prenášať stoly či chystať rôzne pomôcky
a na začiatku podujatia sa všetkým prihovára v elegantnom
obleku a kravate. Prejavy hovorí vždy z hlavy, k veci, úprimne
od srdca (v rámci jeho práce som nespomenula prípravu
príhovorov, pretože s výnimkou sobášov a pohrebu si
príhovor v písanej forme nikdy nechystal). S úsmevom na
tvári a jemu vlastným šarmom víta a stará sa o oficiálnych
hostí na našich obecných podujatiach a reprezentuje obec
na rôznych spoločenských podujatiach organizovaných
inými.
Neuspokojuje sa s tým, že veci sú dobré, stále hľadá spôsoby,
ako by mohli byť ešte lepšie - dôkazom čoho je napríklad aj
toto číslo Drietomských zvestí, ktoré by občanov zavedením
nových rubrík mali viac informovať o dianí v obci vo
všetkých oblastiach. A mal zopár ďalších vcelku dobrých
nápadov, ako napríklad presunúť obecnú zabíjačku do
prístavby a kinosály a spojiť ju so zábavou; zrealizovať
návštevu Mikuláša u menších drietomských detí priamo
u nich doma; organizovať obecný jesenný turistický výlet
do Tatier; zapojiť sa do organizácie silvestrovského výstupu
na Machnáč; atď. Nezľakne sa žiadnej výzvy - ako napríklad
premiérovo zorganizovať hasičskú súťaž pre 9 súťažných
družstiev za necelé 2 týždne, čo sme niektorí považovali za
nemožné a čo sme pod jeho vedením nakoniec – ako vždy
– zvládli.
Stereotyp a nudu sme zatiaľ pod jeho vedením na obecnom
úrade nezažili. Stále sa musí niečo diať. Po skončení jednej
akcie sa niekedy stíhame ledva nadýchnuť a už treba riešiť
ďalšiu. Aspoň 1x týždenne zvoláva a vedie pracovnú poradu,
na ktorej preberáme všetko, čo sa deje, čo chystáme a čo
treba urobiť v najbližšom období. No a keďže má nápadov
plnú hlavu, myslím, že sa aj v budúcnosti máme na čo tešiť.
(mh)
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VŠETKO PRE PÁNA JEŽIŠA
„Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi
vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti. Tu sa jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, opýtal:
Prečo nepredali túto masť za tristo denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu šlo
o chudobných, ale preto, že bol zlodej, a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš
mu však riekol: Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných vždy máte medzi sebou, ale
mňa nemáte vždy.“ Amen. (Ev. Jána 12, 3-8)
Bratia a sestry. Evanjelista Ján, ktorý bol najbližším učeníkom Pána Ježiša, zachytáva posledné udalosti
svojho Majstra s veľkou láskou. Pán Ježiš posledné dni pozemského života trávi so svojimi blízkymi. Je to predsa
prirodzené. Aj teraz sa snaží rodina svojou blízkosťou spríjemniť chvíle umierajúceho. Evanjelista Ján nás privádza
do mestečka Betánie, kde prišiel Pán Ježiš do domu Márie, Marty a Lazára, ktorého prednedávnom vzkriesil. Mária
už tuší, že je to posledné stretnutie, posledná návšteva u nich. Preto Mária zobrala nádobu s drahocenným olejom
a vyliala mu ho na hlavu. Tým pomazala jeho telo. Dala mu to, čo mala najdrahšie. Iste všetky úspory vydala na tú
masť. Mária chcela Pánovi Ježišovi preukázať zvláštnu poctu. Ona sa držala toho: Všetko pre Pána Ježiša.
Všetko pre Pána Ježiša. Tak to vyzeralo aj v Jeruzaleme v tú prvú Kvetnú nedeľu, keď zástupy ľudu vítali Pána
Ježiša, keď vchádzal na oslici do Jeruzalema ako kráľ, pretože na oslici sa nosili v staroveku králi. Pod nohy oslice
ľudia hádzali ratolesti zo stromov a volali mu na slávu: Hosanna Synovi Dávidovmu. Bola to naozaj slávnostná
chvíľa pre Pána Ježiša, keby nevidel už Veľký Piatok. Ale taká je ľudská podstata. Na nej nemožno stavať. Dnes je
Hosanna, zajtra ukrižuj.
Aj my si dnes a v tieto pôstne dní pripomíname, čo Pán Ježiš pre nás urobil. Jemu nebolo nič príliš veľa,
príliš drahé, príliš veľké, čo by pre nás hriešnych ľudí nebol vydal. Dal všetko: svoj život, svoju česť, svoj nebeský
blahobyt. A nakoniec aj svoje rúcho si dal vziať. A to všetko z veľkej lásky k nám. A čo mu dáme my?
Prajem vám požehnané Veľkonočné sviatky.
-Mgr. Jaroslav Jurko-

Pre Teba...

Pre každého, kto má rád gospelovú
hudbu a zborový spev. Vám všetkým
je určené nové cédečko, ktoré Zbor
svätej Kataríny pripravoval minulý rok
od skorej jari. Na jeho vzniku sa veľkou
mierou podieľala naša vedúca Vlaďa,
ktorá v okamihu, ako jej nápad dostal
šancu na realizáciu, prebrala na seba
mnohé úlohy, ako napr. dohodnutie
štúdia, zabezpečenie financovania,
výber piesní, organizovanie návštev
v štúdiu, získanie súhlasu od autorov
piesní (keďže spievame piesne prebraté
od iných hudobníkov), príprava obalu,
zabezpečenie výroby cédečiek, atď...

Veľa času mu venoval náš gitarista Števo, ktorý nahral gitarový základ
ku každej piesni a ako multiinštrumentalista doplnil ďalšie hudobné
nástroje a postaral sa o celkový aranžmán piesní. Na hudobnom
sprievode sa podieľali aj Roman, Michal a Alžbetka. Poďakovanie patrí
Dankovi, ktorý nám vypomohol s grafickou úpravou obalu. A každému,
kto akýmkoľvek spôsobom podporil naše snaženie.
Pre väčšinu z nás, ktorí sme boli v nahrávacom štúdiu prvýkrát, to bola
zaujímavá skúsenosť. Najskôr praktická vsuvka a rada pre tých, ktorí
by sa tam prípadne mohli ocitnúť: neviete, ako dlho bude nahrávanie
trvať. Pripravte sa, doneste si jedla a pitia, čo taška unesie. My sme
prvýkrát prišli nepripravení. To sa samozrejme už neopakovalo,
pracovníci štúdia vždy kukali, či sme si doniesli proviant na týždeň a my
sme si zakaždým počas nahrávania spravili také menšie lukulské hody.
No a teraz niečo k samotnej hudbe. Pôvodný zámer nahrávať všetky
hlasy naraz sa ukázal ako nereálny a po niekoľkých pokusoch padlo
rozhodnutie, že každý spevák sólovo naspieva svoj hlas k hudobnému
podkladu. Je namieste poďakovať zvukárovi, ktorý trpezlivo znášal
všetky naše pokusy. A že ich bolo neúrekom pri nahrávaní 14 piesní!
Rovnako trpezlivá bola Vlaďa, ktorá stála pri každom spevákovi počas
celého nahrávania, podporovala nás a v prípade potreby pomáhala,
ako vedela. Nahrávanie sa tak o dosť predĺžilo, ale stálo to za to.
Veď to napokon môžete posúdiť sami. Na cédečku sa nachádzajú
piesne vianočné, veľkonočné, svadobné, mariánske... – jednoducho
výber z toho, čo spievame počas celého roka. Uviedli sme ho
koncom minulého roka do života hneď 2x - na vianočnom koncerte
a počas jasličkovej pobožnosti. CD Pre Teba... si môžete zaobstarať
v katolíckom kostole alebo na obecnom úrade.
Na záver musím poďakovať tomu najhlavnejšiemu realizátorovi – Pánu
Bohu – za to, že nám všetkým, ktorí sme sa akokoľvek zapojili, umožnil
podieľať sa na diele na jeho česť a chválu. Bohu vďaka!
(mh)
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KATARÍNSKE HODOVANIE
Hody v Drietome sme tento rok oslavovali v dňoch 24.-26.11.2017. Piatok
bol poňatý vyslovene športovo, na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ sa
konal futbalový zápas ženatí verzus slobodní. Ako sa dalo predpokladať,
išlo najmä o zábavu, hoci víťazstvo ženatých určite nakoniec potešilo.
Sobota bola zameraná na zábavu. Ako sa už stáva tradíciou, nielen pre deti
bolo poobede pripravené divadelné predstavenie. V predchádzajúcich
rokoch bola latka nastavená vysoko a tak sme trochu s napätím očakávali,
ako sa predvedú herci divadla Clipperton z Banskej Bystrice, ktorí u nás
hosťovali po prvýkrát. Nesklamali a detskí i dospelí diváci, ktorí zaplnili
takmer všetky stoličky v kinosále, sa dobre zabavili na divadelnom
predstavení Zbojník Rumcajs.
Sobotňajšiu večernú zábavu malo pod palcom občianske združenie
Veselý Vidiek, do tanca i na počúvanie hrala skvelá hudobná skupina
DŠ Band. Niet divu, že do polnoci boli všetky miesta obsadené a ďalší
prichádzajúci postupne obsadzovali stoličky v prístavbe. Skvelá hudba
rôznych žánrov priam pobádala veselé partie prevažne mladých ľudí, aby
sa do tretej hodiny nočnej zabávali, ako sa na hodovej zábave sluší a patrí.
Nedeľa sa niesla v pokojnom a oddychovom tempe. Doobeda sa v katolíckom kostole konala slávnostná hodová
svätá omša, ktorú hudobne sprevádzal Zbor svätej Kataríny. Podvečer sa katolícky kostol opäť zaplnil ľuďmi,
ktorí si prišli vypočuť koncert klasickej hudby. Organizácie sa v celej miere ujal a zároveň svoj dar spevu v ňom
predviedol Lukáš Sládkovič, ktorý so sólistkou Tatianou Hajzušovou a s ďalšími spevákmi a hudobníkmi pripravili
koncert lahodiaci ušiam i duši. Naozaj krásny záver hodových osláv.
Viacdňová oslava hodov sa v Drietome konala tretí rok. S radosťou konštatujem, že sa ľudia týchto osláv zúčastňujú
stále v hojnejšom počte. Na všetkých podujatiach v porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali
zvýšený počet návštevníkov, čo organizátorov teší a zároveň zaväzuje do budúcnosti pripraviť opäť program,
ktorý Vás zaujme.
(mh)

PRVÝ ROČNÍK KOLONKOVICE
Na začiatku bol dobrý nápad. Našťastie sa nápad zrodil v hlave
osoby, ktorá radšej hľadá spôsob, ako sa veci môžu urobiť, miesto
hľadanie výhovoriek, prečo veci neurobiť. A tak sa moja susedka
Katka zamyslela, behla sa ďalším susedom Jožkom, ktorý si ju
vypočul, prehľadal garáž s povalou, kým nenašiel vec nevyhnutnú
na realizáciu Katkinho nápadu a Kolonkovica bola na svete! Teda
vlastne predvianočné stretnutie susedov na našej ulici Kolonka 1.
Katka 23.12.2017 počas dňa obehla domy, aby nás na 18. hodinu
pozvala pod zastrešený priestor pred jej domom na nefalšované
kotlíkové varené vínko - práve kotlík bola tá pomôcka, ktorú bolo
potrebné nájsť na realizáciu tohto plánu. Ako sme v stanovený čas
postupne prichádzali, každá gazdiná sa chcela pochváliť svojimi
vianočnými koláčikmi, takže k šáločke s horúcim nápojom bol
výber vianočného pečiva, aký som už dávno nezažila! (Kecám –
zažila ešte väčší, hneď na druhý deň v domoch počas koledovania
Dobrej noviny s deťmi, ale to je zas iný príbeh). Účasť síce
poznačila chorobnosť, predvianočná zaneprázdnenosť či pracovné
povinnosti niektorých ľudí, ale aj tak sa tohto – dúfame, že už
tradičného stretnutia – zúčastnilo pomerne veľa susedov. Katka a Jožko, vďaka za prípravu všetkých pomôcok,
nabudúce už na to nebudete sami. Veď základ je dobrý, ozvučenie doladíme, len nech sa toho všetci v zdraví
dožijeme!
(mh)
PS: Trochu predbehnem udalosti - ak by sa pridali aj ďalšie ulice, pri príležitosti 10. výročia v roku 2027 môžeme
zaviesť spoločné „ulicovice“, kedy si budeme losovať, ktorá ulica bude ktorú ulicu v danom roku hostiť...
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Jubilantka Evka

Oslávenkyňa Katka

Krásne jubileum 95 rokov oslávila koncom minulého
roka pani Eva Šubertová. Na svoj vek je pani Evka
neskutočne čiperná, nohy jej ešte stále slúžia
dostatočne na to, aby sa mohla pomotkať po dvore
a obriadiť hydinu. V útulnej kuchynke pri chutnom
pohostení sa na náš podnet pustila do rozprávania.
V spomienkach sa zatúlala až do obdobia svojich
dievčenských liet, keď ešte bývala v rodnej Nemšovej,
porozprávala nám, ako sa zoznámila so svojím
budúcim – a jediným – manželom, pospomínala na
vojnové časy, keď sa museli skrývať pred Nemcami,
atď... Spomienky prichádzali jedna za druhou a ak by
nás nečakali ďalšie pracovné povinnosti, možno by
sme počúvali doteraz... Pani Evke želáme do ďalších
rokov všetko najlepšie a nech ju zdravie poslúcha tak
ako doposiaľ.
(mh)

Začiatkom februára sme navštívili najstaršiu obyvateľku
obce Drietoma pani Katarínu Jankujovú, ktorá v januári
oslávila 99 rokov. Pani Katka nás privítala s širokým
úsmevom na perách, na ktorý sme si u nej už zvykli.
Počas tejto milej návštevy sme spolu s jej rodinnými
príslušníkmi pospomínali na všeličo, čo pani Katka
musela zvládať pri výchove 15 detí. Osud jej dožičil
radovať sa z 89 vnúčat, 64 pravnúčat, 32 pra-pravnúčat
a hoci to znie neuveriteľne, jej pra-pra-pravnuk Robko
oslávil v rovnaký deň ako ona prvý rôčik. Do ďalších dní
jej želáme všetko najlepšie a tešíme sa na stretnutie
o rok!
(mh)

VIANOČNÝ KONCERT
V našej dedinke sa stalo peknou tradíciou, že v predvianočnom čase na tretiu adventnú nedeľu sa koná v kinosále
vianočný koncert v podaní miestnych umeleckých zoskupení. Prví návštevníci koncertu sa objavili v nedeľu
17.12.2017 už 1,5 hodinu pred začiatkom podujatia. Program svojím príhovorom otvoril starosta obce Jaroslav
Mego. Ako prví na pódium prišli najstarší účinkujúci – Spevokol pod vedením Blanky Cibíkovej - a zaspievali
niekoľko piesní zo svojho repertoáru. Nasledovalo roztomilé vystúpenie mladších Nezábudiek, ktoré naše srdcia
rozohriali tradičnými ľudovými pesničkami a neskôr mnohí z nás mali chuť vyskočiť a pridať sa k starším tancujúcim
Nezábudkám. Bohužiaľ, nebolo kde, kinosála doslova praskala vo švíkoch a tak sme sa presvedčili, že sa nás
tam predsa len zmestí viac ako rok predtým. Vianočnú náladu umocnili melódie v podaní drietomských žiakov
Základnej umeleckej školy Nemšová pod vedením Ľubomíra Michalca, ktorý ich počas vystúpenia sprevádzal. Zbor
svätej Kataríny priniesol prvé prekvapenie večera. Po odspievaní pomalších i rytmickejších piesní zbor s radosťou
predstavil a uviedol do života svoje prvé CD s jednoduchým názvom „Pre Teba“. Nasledovala prestávka, počas
ktorej naši poslanci obecného zastupiteľstva pohostili prítomných vareným vínkom a samozrejme nezabudli ani
na deti, pre ktoré pripravili chutný čajík. No a potom už pódium ovládla Drietomanka, ktorá predstavila druhé
prekvapenie večera a počas koncertu pokrstila svoje nové vianočné CD s názvom „Šťastné a veselé“. Úlohy
krstných otcov sa s radosťou zhostili páni Jaroslav Mego a Ing. Peter Kútny.
(mh)
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SENIORI – HURÁ NA NOHY!
Ako ľahko sa mi táto výzva vysloví. Nie každý z nás sa ale môže na tie nohy
postaviť. Mnohým to ich zdravotný stav nedovolí. Ako radi by sa takto
zdravotne postihnutí chceli pohybovať, ale pri všetkej svojej snahe sa im to
nedarí.
Hovorí sa, že pohyb, to je život. Aj v tlači čítame a v médiách počúvame, aký
je pohyb pre naše zdravie dôležitý. Preto sa prihováram k tým dôchodcom,
ktorí sa pohybovať môžu: poďme urobiť niečo pre svoje zdravie. V klube
dôchodcov sme si dali predsavzatie, že na prechádzky budeme chodiť.
Zostalo to však iba ako zbožné želanie. Pridajme sa k tým pár ľuďom, ktorých
stretávam na prechádzke, či už v dedine alebo v prírode.
Položme si ruku na srdce a priznajme si, že pohodlnejší spôsob života je nám
bližší. Je krásne byť skrytý v tichu, nič nekričať, nikam sa nepchať. Viem, že
už nepotrebujeme vynikať, zapáčiť sa niekomu, nepotrebujeme porážať
druhých. Skúsme ale zvládnuť sami seba a poraziť tak svoju pohodlnosť.
-Mgr. Dušan Medvecký-

V ĽADOVOM OBJATÍ
VYSOKÝCH TATIER
Už v názve tohto článku je zakliata
krása vytesaná do ľadu. Na stretnutí
v klubovni seniorov slovo dalo
slovo a čas odchodu vlakom
do Vysokých Tatier bol stanovený.
Skupina odvážlivcov bola pripravená
odcestovať. Cesta vlakom – rýchlikom
pri rýchlosti 130 až 160 km/hod bola
príjemná pre všetkých zúčastnených.
Cestovať zo Štrby po Štrbské pleso
ozubenou železnicou zasneženou
krajinou, aj keď s veľkým počtom
turistov ako spolucestujúcich, bol pre
nás príjemný zážitok. Najmä pre tých,
ktorí cestovali touto trasou prrvýkrát.
Na Štrbskom plese sme prestúpili
do modernej električky, spoza okien sme
obdivovali zasneženú krajinu Vysokých
Tatier a spod mrakov sa nám ukazovali
končiare Slavkovského a Lomnického
šítu. V Starom Smokovci sme prešli na
nástupnú stanicu pozemnej lanovky
na Hrebienok. Po vystúpení z lanovky
sme obdivovali krásu uzimenej,
mrazivej a veternej časti Hrebienka.
Pred nami bol cieľ nášho výletu –
tatranské ľadové domy. Keď sme vošli do prvého ľadového domu, upútala nás
replika barcelonskej Katedrály svätej Rodiny. Farebné elektrické osvetlenie
len znásobovalo a dokresľovalo krásu vystavených exponátov. Medzi
majstrovsky vytesanými sochami ľudí, zvierat a hmyzu sme obdivovali aj
nám z televíznej obrazovky známe „Krištáľové krídlo“, ktoré sa udeľuje pri oceňovaní
významných osobností našej spoločnosti. Tento rok bol inštalovaný aj druhý ľadový
dom. Boli v ňom vystavené rozprávkové bytosti, ako aj bytosti zo skutočnosti.
Počasie nám prialo, a tak sme aj z Hrebienka mali krásny výhľad na slnkom
zaliaty Lomnický štít a na celú panorámu Tatier. Takto nasýtení krásnymi pohľadmi
a rýchlym občerstvením pri stánkoch sme cestovali cez Poprad späť domov.
Bol to aktívne využitý krásny zimný deň. Verím, že každý si odniesol len tie
najkrajšie dojmy a nikto neľutoval takto strávený čas.
-Mgr. Dušan Medvecký-
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Kukulienka moderná verzia
Kukulienka, kde si bola,
keď tá tuhá zima bola,
hajaja-kukuku, bola som na
facebooku!
Tak mi mamka povedala,
bych toľko nečetovala,
hajaja, kukuku, ja chcem byť na
facebooku,
ja budem četovať, lebo sa chcem
dobre mať!
Dievka moja, kde si bola?
Doma si nič nespravila,
hajaja, kukuku, bola som na
facebooku,
nečetuj, nečetuj, ale radšej upratuj!
Čo bych okná umývala,
službu som si zavolala,
hajaja, kukuku, často som na
facebooku,
bo na internete, všetko dobré
nájdete.
Chcela som sa vydávati,
nechcela ma mamka dáti,
hajaja, kukuku, frajera mám z
facebooku,
hajaja, kukuku, požiadal ma o ruku!
Internet je pomocník náš,
googlíš, googlíš, aj karty hráš,
čo viete, neviete, to je veru na nete!
Hajaja, kukuku, všetko je na
facebooku.
Speváci, či nespeváci,
tiež sú veru pekní vtáci,
chytíme kukučku, strčíme ju do
vačku,
chytíme kukučku a dáme jej
žuvačku!
Na jar môžeš zas kukati,
kde slniečko nám zasvieti,
kukučka zakukaj, všetkým dobré
zdravie praj!
A rýchly internet, mladým, starým,
všetkým daj!
Emília Bátovská

FAŠIANGY V TEJ NAŠEJ
ŠKÔLKE

NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV
U PRVÁKOV

Mesiac február sa v našej materskej škole tradične
niesol v znamení zvykov a tradícií. Fašiangy sú obdobie
plné zábav a radosti. S deťmi sme pripravili veselý
týždeň fašiangových edukačných aktivít.
• Formou prezentácie a rozhovoru si deti osvojili
fašiangové zvyky nášho regiónu.
• Prostredníctvom hry s veršom, rýmom a melódiou
si uvedomovali význam zábavy v období fašiangov.
• Svoju šikovnosť prejavili tvorivou manipuláciou
s papierom pri výrobe fašiangových masiek.
• Fašiangový týždeň sme zavŕšili sprievodom
v maskách po našej škole a maškarným plesom
(karnevalom) v našej veselej, roztancovanej škôlke.
-Učiteľky MŠ-

Tak ako každý rok, aj tento rok boli naši predškoláci na
návšteve u prvákov. Pani učiteľka nás pekne privítala,
usadila na lavičky a prváci nám predviedli, ako už
vedia čítať, aké poznajú nové básničky a písmenká
z abecedy. Naši predškoláci tiež predviedli, akí sú
šikovní. A to prácou na interaktívnej tabuli, kde
mali uhádnuť a zakrúžkovať rôzne predmety a tiež
uhádnuť, na aké písmenko sa daný obrázok začína.
My sme im tiež zarecitovali básničky, ktoré sme sa
naučili v našej škôlke. Našim deťom sa v prvej triede
veľmi páčilo a všetci sa už tešia, kedy si aj oni sadnú do
školských lavíc.
-Učiteľky MŠ-

LYŽIARSKY VÝCVIK – MALINÔ BRDO
Na tretí januárový týždeň sme sa veľmi tešili. Sme
žiaci siedmeho ročníka základnej školy tu v Drietome.
Konečne prišla tá dlho očakávaná nedeľa 21.januára
2018. Ráno o 7:00 sme už stáli pred školou a netrpezlivo
čakali na autobus, ktorý nás odvezie do krásneho
lyžiarskeho strediska Skipark Ružomberok - Malinô
Brdo.
Do hotela Malina sme sa museli vyviesť kabínkovou
lanovkou. To bol zážitok. Hotel je priamo na svahu,
takže paráda, žiadne nosenie lyží alebo trmácanie sa
v autobuse. Vyjdeš pred hotel, obuješ lyže a lyžuješ.
No, ako kto, niektorým to nešlo hneď, ale naučili sa. Bol to úžasný pocit. Prvý krát niečo prekonať, to niečo myslím
strach. Napokon sme to všetci dokázali a zvládli aj to, o čom sme si mysleli, že určite nedokážeme. Lyžovanie bolo
skvelé, aj keď niekedy studené a plné pádov.
Na tretí deň si naši učitelia – inštruktori pripravili relaxačný výlet do aquaparku Bešeňová. Oddych, voda a mokrá
zábava – popri lyžovaní naozaj skvelé. Nič lepšie nemohli vymyslieť. Po relaxačnom dni sme lyžovali ako vymenení,
skrátka skvelo. Posledný večer sa niesol v duchu karnevalu, masky, hudba a tanec vyplnili spoločenskú miestnosť.
Diskotéka v spoločnosti našich úžasných inštruktorov Andrei Polhorskej, Gabiky Koprivovej a Teodora Kunšteka boli
jedinečné.
V piatok, v deň odchodu sme stihli ešte preteky v slalome, vydali sme zo seba všetko, každý z nás bol víťaz. Pekné
fotografie a zážitky nám budú pripomínať náš prvý lyžiarsky kurz.
-kolektív VII.A-
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DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
Fašiangy si bez detského maškarného plesu v Drietome
ani nevieme predstaviť. Tohtoročný sa konal
v sobotňajšie popoludnie 20. januára 2018. Správa,
že sa v tom čase koná v telocvični základnej školy
stolnotenisový turnaj, sa nakoniec ukázala ako celkom
šťastná, pretože práve preto sa ples presunul do školskej
jedálne a nemal chybu. Ples pod vedením predsedkyne
kultúrnej komisie a viacerých stálych dobrovoľníkov
drietomských združení organizovala aj Základná škola
s materskou školou v Drietome. Pani učiteľky z družiny
sa ukázali ako veľmi vynaliezavé pri zdobení jedálne
či určovaní úloh a súťaží pre deti. Predsa len, boli
na „domácej“ pôde, poruke mali najrôznejšie pomôcky a hry a keď sme niečo potrebovali, všetko sa našlo. Scenár
karnevalu sa nemenil – teda od pol tretej vítanie a registrácia masiek s rozdelením do 3 vekových kategórií, o tretej
otvorenie plesu, úvodná polonéza, plnenie úloh a absolvovanie rôznych súťaží a ich priebežné vyhodnocovanie,
spoločné hranie, tancovanie, záverečná polonéza. Počas tohto všetkého sa porota zhostila svojej zodpovednej
práce a vybrala z každej vekovej kategórie 3 najlepšie masky – ako vždy to bola ťažká úloha, pretože hodnotili
spolu 72 masiek. A mohlo nastať vyhlásenie výsledkov, ocenené masky si prevzali ceny a všetky deti dostali na
pamiatku diplom za účasť a omaľovanku. Veríme, že všetky deti sa dobre zabavili a že aj rodičia a starí rodičia, ktorí
v hojnom počte sprevádzali svoje ratolesti, boli s popoludním spokojní.
(mh)

Jednota dôchodcov zhodnotila
rok 2017

VEĽKÁ
NOC
Fašiangy minuli,
Veľká noc príde,
nechajte si kožuch,
však sa Vám zíde.

S radosťou sme prijali pozvanie Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na výročnú
schôdzu, ktorá sa konala v stredu 7. februára 2018. Podujatie otvoril predseda Mgr.
Dušan Medvecký, v rámci schôdze mu bola v mnohých veciach nápomocná pani
Milka Bátovská. Pán predseda zrekapituloval všetko, čo sa v predchádzajúcom
roku udialo, zorganizovalo, čoho sa dôchodcovia zúčastnili. S úsmevom na tvári
spomínal na oslavy jubilantov, so smútkom v oku vyhlásil minútu ticha za tých,
ktorí rady dôchodcov vlani navždy opustili. Vypočuli sme si správu o hospodárení.
Načrtol sa plán ďalšej činnosti na tento rok s veľkým priestorom pre nápady
ostatných členov. Prítomným sa prihovoril starosta obce Jaroslav Mego, za Okresnú
organizáciu Jednoty dôchodcov v Trenčíne všetkých pozdravil Ing. Ján Skyba. Po
príjemnom „duševnom“ pokrme nasledoval aj ten telesný v podobe výbornej
kapustnice a koláčov od výmyslu sveta, ktoré pripravili naše šikovné dôchodkyne.
Kde je dobrá nálada, tam v Drietome nechýba hudba a tak sa príjemné rozhovory
striedali s veselými pesničkami.
Krásnym sprievodným podujatím bola výstava obrazov Antona Kadlečíka
zo Zamaroviec, ktorý inšpiráciu nachádza nielen v domácom okolí Trenčína, ale
najmä v tatranskej prírode. Poučným sprievodným podujatím bola nainštalovaná
výstava pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Opäť jedno milé podujatie, počas
ktorého si človek uvedomil, že odchod do dôchodku môže človeku dať krídla...
(mh)
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Slaninu nechceme,
vajcia nám dajte,
tu našich šibačov len
v úcte majte.
Voňavka, korbáče
aj čistá voda,
vajcia nám zdraželi,
„čokolád škoda“.
Hoc' vajcia zdraželi,
jesť sa však budú,
šikovní mládenci
šibať nás budú.
Emília Bátovská

FAŠIANGOVÉ VESELIE
Tento rok bolo fašiangové
obdobie, ktoré začína po sviatku
Troch kráľov a končí Popolcovou
stredou, vcelku krátke. V poslednú
fašiangovú sobotu 10. februára
2018 sme si v našej dedinke
vychutnali všetky fašiangové
tradície – obecnú zabíjačku
a prípravu typických zabíjačkových výrobkov, muzicírovanie chlapcov z Drietomanky v maskách po dedine,
ochutnávku zabíjačkových špecialít, fašiangovú zábavu a nakoniec i pochovanie basy. Za celý deň bolo aj veľa roboty,
aj dobrej nálady, aj vtipov, aj koštoviek, aj hostí, aj hudby, aj zábavy, aj tanca... aj únavy. Dostatočnou odmenou
bol však pohľad na každého človeka, ktorý prijal pozvanie a podvečer do kinosály prišiel a bavil sa a bol spokojný.
(mh)

Kto dáva prácu - dáva chlieb
V našej obci máme viacero podnikateľských subjektov. Niektoré vznikli nedávno, niektoré fungujú zopár rokov
a vznik niektorých siaha až do obdobia pádu komunizmu, ktorý znamenal pre mnohých možnosť rozvinúť svoje
podnikateľské vlohy. Radi by sme Vám ich postupne predstavili. Skôr, ako sme stihli my osloviť niekoho, o možnosť
predstavenia požiadala firma Josef Schimmel Slovakia s.r.o. S radosťou Vám teda ponúkame prvý článok v našej
ďalšej – dúfame, že pravidelnej – rubrike.

ZA PRÁCOU NETREBA DOCHÁDZAŤ
Práca v mieste bydliska
poskytuje
zamestnancom
veľké výhody. Čas, ktorý
strávia čakaním na autobus
a cestovaním do zamestnania
mimo bydliska, im nikto
nezaplatí. Ak má zamestnanec
menšie deti, musí byť o to
viac flexibilný. Častokrát, či už
plánovane alebo neplánovane, treba odísť skôr zo zamestnania. Vtedy musí riešiť problém, ako sa rýchlo dostať
domov, kto ho odvezie, keď autobus práve nie je k dispozícii....
Tým, že ľudia pracujú v mieste bydliska, podporujú aj rozvoj svojej obce. Ako? Výdavky za nákup hlavne potravín
prevažne realizujú v obci, kde pracujú. Firma, v ktorej pracujú, platí dane a poplatky, z ktorých mnohé ostávajú
práve v rozpočte obce. Väčšina zamestnávateľov sa snaží podporovať rôzne sféry života hlavne v mieste činnosti
firmy, a tak je to aj vo firme JOSEF SCHIMMEL SLOVAKIA S.R.O., ktorá v obci Drietoma pôsobí od roku 2014. Firma
prispieva sponzorskými darmi výlučne organizáciám pôsobiacim v obci Drietoma a 2% daní podporuje napríklad
aj Základnú školu s materskou školou v Drietome a folklórny súbor Nezábudky.
Firma Josef Schimmel Slovakia s.r.o. vyrába filtre prevažne pre automobilový priemysel. Napriek pôsobeniu
v segmente automotive má spoločnosť charakter väčšej rodinnej firmy. Vo výrobe sú zamestnané prevažne ženy,
ktoré pracujú na dve zmeny. Pracujú v čistom, nehlučnom a bezprašnom prostredí. Vedenie firmy si veľmi váži
prácu svojich zamestnancov, pristupuje k nim férovo a dokáže zohľadniť aj individuálne požiadavky zamestnancov.
Firma poskytuje zamestnancom mnohé benefity, ktoré nie sú samozrejmosťou vo veľkých firmách a ani výškou mzdy
nezaostáva za nadnárodnými korporáciami.
Firma Josef Schimmel Slovakia s.r.o. Vás týmto pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať dňa
07.04.2018 od 8:00 hod do 16:00 hod. Deň otvorených dverí je určený vám všetkým, ktorí chcete vidieť, ako sa
vyrábajú filtre a hlavne vám, ktorí hľadáte novú alebo lepšiu prácu. Privítame všetkých – malých aj veľkých, mladých
aj starších, nezamestnaných aj zamestnaných. Príďte sa presvedčiť sami, či vám u nás nebude lepšie.
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ČO NOVÉ, PÁN STAROSTA?
Ako už samotný názov napovedá, v tejto novej rubrike bude pravidelne starosta obce informovať o tom, čo nové
sa v obci stalo – samozrejme veci verejné, o tých súkromných sa dozviete inou a často rýchlejšou cestou... No
a aby si to pán starosta dobre nacvičil, do tohto čísla dostal za úlohu pripraviť prehľad všetkého, čo nové sa dialo
od začiatku minulého roka doteraz a o čom sme ešte nepísali. Takže pán starosta, nech sa páči, máte slovo.
Detské ihrisko pri Základnej škole s materskou školou.
H rdzavé hojdačk y,
nebezpečná preliezka
a hrboľatý terén
na detskom ihrisku
v areáli miestnej školy
vyžadovali okamžitú
opravu. Najskôr bolo
potrebné upraviť
plochu pre ihrisko
- demontovať staré prvky a odstrániť ich betónové základy,
na celom priestore vykonať orbu, zmlučovať a vyrovnať
na strojové udržiavanie, aplikovať chemický postrek
proti burine, vysadiť trávnik. Až potom sa do priestoru sa
umiestnili nové prvky detského ihriska vhodné pre deti od 3
do 7 rokov, bezpečné a certifikované podľa noriem. Nechýba
ani nové sedenie.
Nové vybavenie kuchyne v kultúrnom dome. Mnohé
kuchynské pomôcky v kultúrnom dome už majú najlepšie
časy za sebou, a tak sa postupne bude meniť všetko
zastarané a nefunkčné. Viacerí z Vás už mali možnosť využiť
a oceniť nové hrnce, nože, ohrievače jedál, zásobník na teplé
nápoje či veľkú mikrovlnnú rúru. Vo vybavovaní budeme
pokračovať, aby sme pri príprave pohostenia v kultúrnom
dome mali všetci čo najväčší komfort.
Oprava strechy a vymaľovanie kultúrneho domu.
Objavenie plesne v priestoroch na prvom poschodí neveštilo
nič dobré, mokré mapy na stenách po výdatnejších potvrdili
havarijný stav. V rámci prác sa vykonala oprava strešného
plášťa, oprava a zateplenie komínového telesa a nový náter
strechy. Následne sa pokračovalo v nevyhnutnej úprave
vnútorných priestorov, všetky boli nanovo vymaľované tak,
aby sa zveľadil aj tento priestor, ktorý využívame na verejné
aj súkromné podujatia.
Oprava autobusovej zastávky. Vandalizmus sa nevyhýba
ani našej obci, niektorí spoluobčania si svoju energiu
vybíjajú na veciach, ktoré slúžia nám všetkým, či už sú to
smetné nádoby, nádoby na kvety či autobusová zastávka.
Opäť sa na to skladáme všetci, pretože do ich opravy
investujeme peniaze, ktoré sa mohli použiť na niečo nové.
V minulom roku bolo nevyhnutné opraviť zastávku na
dolnom konci a vymeniť všetky obvodové sklenené výplne.
V rámci klasickej údržby sa na všetkých zastávkach urobili
kompletné renovačné nátery.
Lávka cez Drietomicu. Peší most cez Drietomicu pri kaštieli
bol nebezpečný a predstavoval riziko. V rámci prác sa upravil
terén a vybudovali prístupy z oboch strán a osadilo sa nové
bezpečné zábradlie.
Oprava asfaltového povrchu miestnych komunikácií.
Pravidelne sa objavujúci jav po zime – tzv. výtlky - poznáme
všetci. Spolu so zástupcom a s členmi Komisie pre výstavbu,
územný plán, životné prostredie a havárie po ustálení
počasia sme vlani po zime prešli celú obec a označili všetky
výtlky, ktoré sa následne dali opraviť. A onedlho to budeme
robiť opäť.
Rekonštrukcia vodovodného potrubia na katolíckom
cintoríne. Zvýšená spotreba vody na katolíckom cintoríne
upozornila na problém, ako sa predpokladalo, službu
vypovedalo zastarané potrubie. V rámci rozkopania naprieč
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celým cintorínom sa pristúpilo ku kompletnej výmene
potrubia a boli osadené nové vodovodné prípojky. Katolícky
kostol sa osvetlil 2 reflektormi s úspornou spotrebou, čím sa
zviditeľnila dominanta našej obce.
Anjeli pri Dome nádeje.

Vysoké, dominantné
a nebezpečné boli smreky,
ktoré rástli z oboch strán
Domu nádeje na katolíckom
cintoríne. Silný vietor, ktorý sa
v uplynulom roku objavoval
oveľa častejšie, narastal na sile
a spôsoboval škody, nás prinútil
konať a zabezpečiť zrezanie
stromov, ktoré by v prípade
pádu mohli ohroziť život
a zdravie ľudí alebo spôsobiť
škodu na majetku. (O správnosti
rozhodnutia nás presvedčila
nasledujúca
víchrica,
kedy vietor zhodil starý pomník a vyvrátil tuju na brehu pod
kostolom). Stromy sa zrezali do výšky cca 3 metrov tak, aby
umelecký rezbár Albert Šimrák z Ružomberka z nich mohol
vytvoriť anjela modliaceho sa za duše zosnulých na našom
cintoríne a anjela s krížom Krista Pána. Vytvorenie anjelov
trvalo 7 dní, projekt som sponzorsky podporil zabezpečením
ubytovania a stravy pre rezbára.
Rekonštrukcia Domu nádeje. Dom nádeje na katolíckom
cintoríne potreboval obnovu znútra i zvonka. Prebehlo
vymaľovanie všetkých vnútorných priestorov, zvonka sa
spravila nová celá fasáda. Do domu nádeje sa dokúpili
nové informačné a moderačné tabule, ktoré sa využívajú
pri rozlúčkach zo zosnulými a pri Pietnej spomienke počas
Pamiatky zosnulých.
Výmena okien a vchodových dverí na budove pošty.
V rámci komplexu zdravotného strediska a pošty boli
priestory pošty poslednými miestnosťami, kde sa osádzali
nové okná. Počas týchto prác sa tiež vymenili vchodové
dvere.
Výmena a oprava verejného osvetlenia. V miestnej
časti Liešna boli problémy s verejným osvetlením takmer
nepretržité, často dochádzalo k skratu a zhasnutiu
osvetlenia. Pomohla až výmena vzdušného elektrického
vedenia, ktorú dostali obyvatelia Liešnej ako darček pod
stromček. Bolo potrebné vymeniť vedenie v celkovej dĺžke
1,8 km. Na opravu sa podarilo získať z Ministerstva financií
SR dotáciu 6 000 eur ako príspevok na individuálne potreby
obce súvisiace s plnením úloh samosprávnych pôsobností,
zvyšok dofinancovala obec z vlastných zdrojov.
Zateplenie budovy Základná škola s materskou školou
v Drietome.
Riešenie
problému
vzhľadu aj technického
stavu bola jednou
z mojich priorít po
zvolení za starostu
obce. Preto som sa
od začiatku zaujímal
o akúkoľvek možnosť
získať
nenávratný
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finančný príspevok na školu, nakoľko obec na takúto
investíciu peniaze z vlastného rozpočtu nemá. Hneď, ako
vyšla výzva z Environmentálneho fondu (správu fondu
vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky) na zateplenie verejných budov ako formu zvýšenia
energetickej účinnosti, začal som o túto výzvu zaujímať.
Postupne som oslovil projektanta, ktorý pripravil projekt
na riešenie situácie, oslovil sme odborníka na spracovanie
tepelno-technického posudku, oslovil som agentúru,
ktorá nám bola schopná vypracovať žiadosť o nenávratný
finančný príspevok, zosumarizovali sme povinné prílohy
k žiadosti. Na jeseň 2017 nám prišlo oznámenie, že nám
boli pridelené finančné prostriedky na časť nášho projektu
v celkovej sume 100.000,- eur s povinnosťou spoluúčasti
obce vo výške min. 5 %. Rozhodli sme sa, že zateplíme
najväčší blok – blok A, tz. obvodový plášť a strop tak, aby
sme blok A mali ukončený. K tomu bolo potrebné vyčleniť
finančné prostriedky z rozpočtu obce, aby sme tieto práce
dofinancovali, v celkovej sume 17.000,- eur. Zmluvné
podmienky boli prísne, zmluva stanovovala podmienku
ukončenia všetkých prác do 20. decembra 2017, teda sme
si nemohli vybrať ročné obdobie, kedy práce realizovať. Boli
sme prísne sledovaní a niekoľkokrát kontrolovaní. Nakoľko
v súčasnosti vyšla ďalšia výzva, do tejto výzvy sa samozrejme
zapájame, robíme všetky kroky preto, aby sme mohli žiadosť
predložiť do konca marca, do konca leta by táto výzva mala
byť vyhodnotená a pevne verím, že sa nám podarí získať
ďalšie prostriedky na zateplenie bloku B.
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ. Zapojili sme sa
do výzvy na odstránenie havarijných stavov telocviční
základných škôl, žiadali sme finančné prostriedky na
cvičebný priestor, na rekonštrukciu elektrickej inštalácie,
na rekonštrukciu a zateplenie strechy a na rekonštrukciu
sociálnych zariadení. Podarilo sa získať finančné prostriedky
v hodnote 76.000,- eur na rekonštrukciu a zateplenie strechy
a rekonštrukciu sociálnych zariadení. Momentálne prebieha
verejné obstarávanie na zhotoviteľa, predpokladám, že
rekonštrukcia sa zrealizuje v mesiaci máj a jún. V platnosti
naďalej ostávajú žiadosti o finančné prostriedky na cvičebný
priestor a na rekonštrukciu elektrickej inštalácie a ja verím,
že sa nám podarí ešte nejaké finančné prostriedky získať.
Cesta popri potoku od Imperátora k novým bytovkám
s napojením na cestu I.triedy. V roku 2016 obecné
zastupiteľstvo odsúhlasilo výstavbu tejto komunikácie.
Táto cesta síce bola občanmi využívaná, ale v katastrálnej
mape prakticky neexistovala. Bolo potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu, vysporiadať pozemky, spraviť
verejné obstarávanie na dodávateľa diela, územné
rozhodnutie a stavebné povolenie tak, aby práce mohli bez
problémov začať. Najväčším problémom bolo majetkové
vysporiadanie, pretože na danom úseku sa v čase regulácie
vodného toku Drietomica udiali veľké krivdy na majetkoch,
ľuďom sa zabrali parcely – časti pozemkov, ktoré údajne
neboli finančne vysporiadané. Pod cestou máme niekoľko
parciel súkromných vlastníkov. Touto cestou by som ich
chcel všetkým poďakovať, že boli ústretoví a umožnili nám
aj po ich pozemkoch túto cestu vybudovať. Cesta, ktorej
súčasťou bude aj jednostranný chodník a odvodnenie,
by sa mala začať budovať začiatkom mesiaca apríl,
realizácia by mala trvať zhruba 40 dní. Financovanie tohto
projektu je z vlastných zdrojov z rozpočtu obce, nakoľko
podľa dostupných informácií nie sú plánované výzvy na
rekonštrukciu miestnych komunikácií. Predpokladaná suma
výstavby cesty je 200.000,- eur.
Rekonštrukcia ulice Biskupskej. Táto cesta je jedna
z najvyťaženejších v obci, vedie k obecnému úradu,
zdravotnému stredisku, pošte, k obidvom kostolom, k obom
cintorínom. Preto je rekonštrukcia potrebná. Predpokladaný
odhad na túto rekonštrukciu, súčasťou čoho by mal byť
aj jednostranný plnohodnotný chodník, je 70.000,- eur.
Momentálne prebieha územné rozhodnutie.

Zberný dvor. Zapojili sme sa do výzvy na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na vybudovanie
zberných dvorov, ktorý by sme chceli umiestniť v areáli
poľnohospodárskeho družstva. Toto miesto je vhodné
pre obec aj z hľadiska územného plánu a na tomto mieste
nebude narúšať celkový vzhľad obce. Žiadosť je podaná,
výzva by mala byť vyhodnotená do jesene tohto roka,
pripravuje sa potrebná dokumentácia. V rámci zberného
dvora sa vybuduje trojgaráž, kde budú umiestnené stroje,
ktoré obec plánuje zakúpiť: traktor s predným a zadným
náhonom, prednou a zadnou hydraulikou, drvič stavebného
odpadu, drvič zeleného odpadu a prípojnú vlečku za
traktor, aby sme mohli odpad z obce zvážať sami. Budú tam
kontajnery, ktoré z rôznych príčin musia byť umiestnené pod
prístreškom, mostová váha, kontajnery na zber stavebného
odpadu, zeleného odpadu a veľkoobjemového odpadu.
Obecný vodovod. Ukončili sme verejné obstarávanie na
dodávateľa prác na rekonštrukciu prívodného vodovodného
radu od vodojemu v časti Podolky až po dom pána Kútneho
v časti Ulička. Táto časť je najstarší úsek vodovodného radu,
doposiaľ nevymenený. Bolo zistené, že vodovod je značne
skorodovaný, sú tam veľké úniky vody. Budoval sa v 70-tych
rokoch, kedy ešte nebola známa katónová ochrana pred
zvýšenou koróziou zapríčinenou blúdivými prúdmi, preto
treba túto časť vymeniť celú.
Chodník pri hlavnej ceste. Prebieha príprava projektu
nového chodníka s kompletným odvodnením pri hlavnej
ceste prvej triedy od poľnohospodárskeho družstva
podielnikov po Motorest Eden, s vyriešením križovatky
a nástupným ostrovčekom autobusovej zastávky pri mlyne.
Projekt bude hotový do konca marca 2018.
Futbalové ihrisko. Spracovali sme žiadosť a zapojili sme
sa do výzvy Slovenského futbalového zväzu s možnosťou
využiť prostriedky buď na vybudovanie tribúny alebo na
vybudovanie závlahového systému. Súťaž by mala byť
vyhodnotená v priebehu marca 2018.
Protipovodňové opatrenia. Pokračujeme v prácach na
projekte, v rámci ktorého chceme kompletnú rekonštrukciu
a regulovanie vodného toku Jasenica po celej časti Ulička až
po ústie do vodného toku Drietomica. V rámci tejto výzvy
chcem vybudovať tzv. suchý polder na vodnom toku od
Breziny, ktorý by zabránil záplavám v časti Kolonka. Ďalej by
sa malo vybudovať nové bezpečné koryto v časti Súhrada.
Hasičská zbrojnica. Podávame žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Bezpečnejšie na ceste. Podávame žiadosť na zvýšenie
bezpečnosti na cestách prvej triedy , v rámci ktorého by
sme chceli osvetliť všetky prechody pre chodcov za účelom
zvýšenia bezpečnosti našich obyvateľov.
Spracovanie všetkých výziev obnáša mravenčiu prácu,
obehanie úradov, zainteresovaných osôb, vlastníkov
pozemkov. Pre vašu predstavu - len k zapojeniu sa do
výzvy je spravidla potrebné zaobstarať rôzne povinné
prílohy, ktoré môžeme rozdeliť na všeobecné: doklady
obce (zvolenie starostu, IČO obce, listy vlastníctva, výpis
starostu z registra trestov), výpisy z uznesení obecného
zastupiteľstva o povinnej spoluúčasti, rôzne potvrdenia
z banky, z daňového úradu, zo sociálnej poisťovne, od
všetkých troch zdravotných poisťovní, z inšpektorátu práce,
z okresného súdu, z colného úradu, z centrálneho registra
exekúcií a potom špeciálne, ktoré sa týkajú samotného
predmetu žiadosti, ako stanoviská a vyjadrenia dotknutých
orgánov a pod.
V rámci projektu treba komunikovať a dodávať podklady
k zhotoveniu projektu, k územnému a stavebnému konaniu,
k verejnému obstarávaniu, k podmienkam realizácie,
k realizácii.
-Jaroslav Mego-
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DAROVANIE KRVI = DAROVANIE ŽIVOTA
Každý jeden človek ju má a predsa je vzácna. Krv. Život zabezpečujúca tekutina, ktorú napriek
vyspelému vedecko-technickému pokroku nedokážeme vyrobiť a ktorú nedokážeme ničím nahradiť.
Ak človek o ňu vo väčšom množstve príde, potrebuje ju doplniť a v tom je človek stále odkázaný
na pomoc iného človeka. Preto aj touto formou apelujeme na vašu ľudskosť a prosíme, aby ste sa
pridali k dobrovoľným darcom krvi a pomohli tak zachrániť ľudské životy. Miestny spolok Slovenského
červeného kríža organizuje v našej obci hromadný odber krvi mobilnou odberovou jednotkou

v pondelok 21. mája 2018 od 7:30 v prístavbe kultúrneho domu

Kto môže darovať krv:
− každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, s minimálnou hmotnosťou 50 kg
− človek, ktorý je 2 týždne po doužívaní antibiotík; 2 týždne bez horúčky, bez hnačky; 1 týždeň po zubnom
ošetrení (vŕtanie, extrakcia zubu), aktuálne mimo menštruácie (+/- 3 dni) a tehotenstva; 1 rok po pôrode
alebo ukončení tehotenstva, ak nekojí; 48 hodín po preventívnom očkovaní; bez herpesu
− človek, ktorý neužíva pravidelne dlhodobo lieky
− kto nebol posledný polrok operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, nemal prepichované uši alebo iné
časti tela, nedostal transfúziu krvi alebo plazmy, nepodstúpil endoskopické vyšetrenie
− kto neprekonal infekčnú žltačku typu B a C, v prípade infekčnej žltačky typu A (napr. v detskom veku) môže byť
darcom krvi po určitom časovom odstupe; nie je nosičom HIV, neprekonal syfilis, nie je sexuálnym partnerom
ľudí s uvedenými chorobami a neprišiel s nimi v poslednom roku do styku
− kto nepatrí k rizikovo správajúcim sa jedincom
Ako často možno krv darovať:
Muži môžu darovať krv s odstupom 3 mesiacov po odbere maximálne 4x do roka.
Ženy môžu darovať krv s odstupom 4 mesiacov po odbere maximálne 3x do roka.
Ako sa pripraviť na odber?
Pred odberom nekonzumujte žiadne mastné jedlá, nie je však vhodné, aby ste hladovali, odporúčame ľahké
raňajky (netukové pečivo, chlieb, med, ovocie, zeleninu a pod.); v príjme tekutín sa neobmedzujte; doprajte si
dostatok spánku; na odber nie je vhodné prísť po ťažkej fyzickej námahe; pred odberom nepite alkohol a nefajčite.
-MO SČK v Drietome-

KAM VOLAŤ, KEĎ SA NIEČO STANE
Je fajn, že mnohí najskôr voláte starostovi obce, aspoň vie, čo sa v dedine deje, ale on v mnohých prípadoch skutočne
pomôcť nemôže. Napríklad v prípade spadnutého stromu na elektrické vedenie nežiadajte, aby starosta poslal
„niekoho“, kto strom odstráni. Človek bez príslušného poverenia nemá čo hľadať pri elektrickom vedení, ktoré môže
byť stále pod prúdom a ohroziť život a zdravie človeka. Na to je spoločnosť, ktorej vedenie patrí, ktorá ho spravuje,
opravuje a ktorá je za to zodpovedná. Prinášame teda stručný zoznam telefónnych čísel, na ktorých môžete žiadať
o pomoc v tej-ktorej situácii. Vždy je potrebné byť pripravený na otázky:
Čo sa stalo? Kde sa to stalo? - Ak je sťažený prístup, je nevyhnutné upozorniť na to operátora!
Komu sa to stalo? Kto je oznamovateľom udalosti - teda informácie o vás.
112 = jednotné európske číslo tiesňového volania – funguje takmer v celej Európe, odporúča sa využiť toto číslo v prípade
potreby hasičov, záchrannej zdravotnej služby alebo polície
150 = hasiči – volať v prípade požiaru, dopravnej nehody, živelnej pohromy a podobne
155 = záchranná zdravotná služba – volať v prípade ohrozenia života a zdravia človeka
158 = polícia – volať v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia
18300 = horská záchranná služba – volať v prípade ohrozenia na horách, lavínového nebezpečenstva
0800 111567 =poruchová linka spoločnosti ZSE Energia a.s. – volať v prípade problémov pri distribúcii elektriny
0800 111727 = poruchová linka spoločnosti SPP a.s. – volať v prípade problémov pri distribúcii plynu
0800 115495 = poruchová linka spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. – volať v prípade problémov kanalizačnej siete
032 6499119, 0903 663521 = Jozef Janiš – EKO-STAVSOL - prevádzkovateľ verejného vodovodu v Drietome – volať
v prípade problémov pri distribúcii vody
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