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ROČNÍK VIII.

Dnes predstavujeme... alebo kto sa to
vlastne stará o chod obce
V tejto rubrike postupne predstavím všetkých zamestnancov obecného úradu, či už s trvalým alebo čiastočným 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. V dnešnom čísle Vám predstavujem našu ekonómku a hlavného kontrolóra. Dáma má prednosť.

IVANKA STRUHÁROVÁ

Tel. 0915 066 645, mail: ekonom@drietoma.sk
Sympatická rodáčka z Kálnice, viac ako 20 rokov bývajúca v Ivanovciach s rodinou: jeden
manžel, jeden syn, jedna dcéra a k tomu jeden pes a niekoľko ježkov na dvore. Vášnivá
turistka, cyklistka, lyžiarka, chalupárka, milovníčka prírody, v minulosti členka aeroklubu
a pilotka vetroňa, dáma do voza i do koča, vždy pripravená na akúkoľvek adrenalínovú
atrakciu či zážitok. Na výletoch neobíde žiadnu preliezku, nenechá na pokoji žiadnu
hojdačku... Rada sa zabáva a tancuje, ľahko oslovuje a komunikuje s neznámymi ľuďmi.
Na úrade má najlepší prehľad o stave obecných financií, spravuje všetky finančné
dokumenty (objednávky, zmluvy, faktúry), účtovníctvo, rozpočet,... Zastrešuje agendu
Základnej školy s Materskou školou. Pripravuje návrhy rozpočtu, robí uzávierky, vyhotovuje
záverečný účet, výročnú správu, predkladá návrhy rozpočtových opatrení. V prípade
neočakávaných výdavkov je to druhý najdôležitejší človek na úrade - najskôr pán starosta
rozhodne, či je výdavok naozaj nevyhnutný a potom sa ide za Ivankou, či to máme z čoho
zaplatiť (v prípade vyšších výdavkov sa vec potom samozrejme posunie na finančnú komisiu
a do zastupiteľstva). Má na starosti celú personálnu a mzdovú agendu, vybavuje všetku
komunikáciu a povinnosti voči daňovému úradu, sociálnej a zdravotným poisťovniam.
Je veľmi šikovná v IT-oblasti – akýkoľvek problém s počítačom sa rieši najskôr
s ňou a až keď ona náhodou nevie, tak sa volá ďalej. Rovnako je to aj v prípade
vodovodu, elektriky či kúrenia. Nechýbajú jej ani ďalšie zručnosti, preto sa napríklad
stala súčasťou tímu, ktorý varí guláš pre účinkujúcich na Kopaničiarskych slávnostiach niežeby sme to my ostatné mohli pokaziť, ale skúsenosti sú skúsenosti. A je tiež pravdou,
že na Majstrovstvách obce vo varení guláša ako jediná z nás nabrala odvahu „kecať“ pánu
starostovi do varenia a dochutiť náš obecný guláš bez jeho povolenia. V rámci organizácie
kultúrnych podujatí máva dobré nápady na vylepšenie – napríklad vďaka jej „otravovaniu“ sa deti mohli na posledných vianočných
trhoch v Drietome tešiť z prítomnosti ovečiek. Obdivujem jej tvrdohlavosť - keď je presvedčená o tom, že je niečo dobrý nápad, tak
si ide za tým, kým to nedosiahne. Je fajn mať takéhoto člena tímu pri sebe, keď potrebujete o niečom presvedčiť šéfa.

RADOVAN SÁSKA

Tel. 032 649 92 24, mail: kontrolor@drietoma.sk
Rodák z Hornej Súče, ktorý už 46 rokov ostáva verný svojej rodnej dedine. Nie je mu
ľahostajné, čo sa deje v mieste, kde žije, preto sa v priebehu času rôznymi spôsobmi
spolupodieľal na starostlivosti o chod obce, momentálne pôsobí ako poslanec a člen
finančnej komisie. Oženil sa so sympatickou Zuzankou, splodil 2 deti (aspoň taká je oficiálna
bilancia). Svoj voľný čas venuje hudbe - v skupine Horsus, v ktorej nielen hrá, ale sa aj
podieľa na textových aranžmánoch a Hornosúčanskej dychovke, ktorá zastrešuje všetky
akcie v kostole (sviatky, hody, svadby, pohreby). Rád sa v príjemnej spoločnosti zabáva
a vychutnáva pohár lahodného vínka.
V našej obci pôsobí ako hlavný kontrolór od zvolenia obecným zastupiteľstvom v roku 2016,
tento post zastáva v ďalších 3 obciach (Melčice-Lieskové, Štvrtok a Skalka nad Váhom). Kto
ho nepozná, na toho môže pôsobiť ako vážny úradník. V skutočnosti je to však sympaťák,
ktorý sa rád smeje, aj keď k práci pristupuje s maximálnou vážnosťou. V rámci svojich
kompetencií kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení, z uznesení a rozhodnutí orgánov obce,
dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce. Je oprávnený nahliadať do dokumentov
a kontrolovať všetky ekonomické záležitosti - nakladanie s obecným majetkom, vedenie účtovníctva, príjmové a výdavkové časti
rozpočtu, záverečný účet, čerpanie finančných prostriedkov, ktoré obci poskytli iné strany. Vypracúva odborné stanoviská. Plán
svojej činnosti predkladá každý polrok obecnému zastupiteľstvu, ktoré ho podľa potreby môže požiadať o vykonanie kontroly aj
mimo plánu. Atď.... Keďže na obecnom úrade trávi 1 deň v týždni, stal sa platným členom nášho tímu - aj keď je tak trochu členom
tímu „zvonka“. U tohto kolegu si vážim, že sa na veci pozerá z nadhľadu a používa zdravý sedliacky rozum. Záleží mu na tom, aby
sa veci robili správne a právne v poriadku. V priebehu času nazbieral veľa skúseností (vo funkcii kontrolóra pôsobí od roku 2006)
a zakladá si na pravidelnom dopĺňaní vedomostí. Zvykli sme si, že za ním môžeme prísť skutočne s čímkoľvek a pokiaľ osobne
poradiť nevie, bez problémov sa popýta inde alebo poradí, za kým treba ísť. A keď náhodou nájde nedostatok, nerobí z komára
somára, ale jednoducho pomôže, aby bol tento stav čo najskôr odstránený.
(mh)
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DOM MÔJ JE DOMOM MOTLITBY
Počas roka si pripomíname mnoho významných udalostí a momentov.
Či už v našom osobnom živote, alebo v živote spoločnosti, národa či sveta.
6. máj 2018 sa rovnako zapísal do života našej farnosti veľmi významným
spôsobom. Prečo?
Aby sme dobre chápali význam tohto dňa, je dobré si pripomenúť staré
latinské príslovie: „Repetitio est mater sapientiae – Opakovanie je matka
múdrosti“. História nám ukazuje, akým dlhým vývojom prechádzala naša
farnosti v minulosti. Kanonická vizitácia z 3. novembra 1797 hovorí:
„Táto farnosť, Horná Drietoma, zdá sa byť starodávnou, pretože už v roku
1577 mala svojho farára...“ V ďalšej časti kanonickej vizitácie nitrianska
kapitula potvrdzuje na deň Všetkých svätých roku 1577 zakladajúcu
fundáciu pre filiálny kostol v Kostolnej. Vizitácia zo 14. júna 1829 uvádza
tiež zmienku o založení farnosti. Podotýka, že ťažko určiť, kto farnosť
založil a prvý spravoval. V texte sa hovorí, že kostol v roku 1664 prešiel
do rúk protestantov. Schematizmus nitrianskej diecézy z roku 1831 uvádza
údaj: „Drietoma parochia antiqua erecta circa annum 1557 - Drietoma,
starodávna farnosť vznikla asi roku 1557.“ Schematizmus z roku 1858 však
uvádza rok 1525.
Aj keď predchádzajúce správy hovoria o vzniku farnosti v polovici 16.
storočia, nemožno obísť ešte starší záznam o farnosti z roku 1332-1337
v čase vyberania pápežských desiatkov.
Do zoznamu bola zapísaná aj farnosť Drietoma (de Bremmitorio) a jej
farár Wolphinus (Wlulinus), ktorý vyplatil pápežským vyberačom 6
grošov. Neuvádza sa tu však patrocínium. V zápise
z roku 1675 však už nachádzame: „Stojí tu kostol sv. Kataríny; je
murovaný, jednoloďový, vo svätyni zaklenutý. V lodi má drevený strop.
Má predstavanú vežu, v ktorej sa nachádzajú dva zvony.“ Samotné
starobylé patrócínium (ktoré má na Slovensku asi 70 kostolov) aj opis
stavby kostola môže svedčiť o tom, že kostol pochádza z konca 13. alebo
začiatku 14. storočia.
Už spomínaná kanonická vizitácia z roka 1797 o kostole hovorí: „Tento chrám podľa údajov kanonickej vizitácie z roku 1766 od roku 1664 až takmer
do posledných rokov Rákoczyho povstania bol spravovaný kazateľmi; počas moravských vzbúr bol vypálený a v tomto čase odniesli najväčší
zvon, vážiaci niekoľko metrických centov. Konečne v roku 1714 zásluhou grófa Mikuláša Jesenského, muža v rímskokatolíckom náboženstve veľmi
osvedčeného, tento chrám bol obnovený, pridelený rímskej Cirkvi a ešte toho roku 14. augusta dostal katolíckeho farára, Andreja Philóczyho, ako
to možno zistiť z matričného zápisu z toho roku. Predtým od roku 1712 spravoval tento kostol kochanovský farár Ján Skacsányi...“
Veľmi ťažké obdobie zažila farnosť za čias spravovania národovcom a polemickým spisovateľom Štefanom Dubniczayom v rokoch 1701-1704.
Vtedy moravské vojská vypálili kostol, školu
a tiež päť osád, ktoré patrili do farnosti. Celú farnosť podriadili protestantskému kazateľovi v Kochanovciach. Katolíkom ponechali len filiálny kostol
v Kostolnej. Dubniczay následkom týchto udalostí z Drietomy odchádza za správcu farnosti do Pruského.
Terajší farský kostol je prestavaný a úplne rekonštruovaný z pôvodného, v poradí druhého kostola, postaveného za nitrianskeho biskupa Františka
Xavera Fuchsa (1787-1804). On sám ako patrón farnosti stavbu štedro podporoval a daroval kostolu sochu sv. Kataríny Alexandrijskej, panny
a mučenice, ktorá sa dodnes nachádza na hlavnom oltári farského kostola. (Nitrianski biskupi boli až do začiatku tohto storočia patrónmi farnosti
a boli majiteľmi časti obce, ktorá dodnes nesie pomenovanie - Biskupská ulica.) Pri prestavbe ostala z prvého kostola predná časť s vežou a chórom.
Predĺžila sa chrámová loď a posunulo sanktuárium so sakristiou až po návršie cintorína. Prestavba veľmi schátralého kostola sa uskutočnila na
prelome 19. a 20. storočia. Novopostavený kostol je neorenesančný, jednoloďový; pozdĺžny priestor je ukončený presbytériom s rovným uzáverom.
Loď má rovný strop. Exteriér s vežou, postavenou excentricky na os kostola, má neorenesančnú hlavnú štítovú fasádu.
Z ďalších kánonických vizitácií vieme, že kostol svätej Kataríny Alexandrijskej bol po dokončení prestavby dňa 1.12.1901 požehnaný kanonikom
Jozefom Bobokom, ktorý bol v tom čase rektorom Kňazského seminára v Nitre a Trenčiansky archidiakon. Aby sme si uvedomili dosah a význam
udalosti, ktorú nazývame posviacka kostola a oltára, tak jednoduché vysvetlenie pojmov:
Termíny požehnanie, požehnať (lat. benedictio) odkazujú na viditeľné znaky, ktorými sa vyjadruje a uskutočňuje posväcovanie ľudí v Kristovi
a oslava Boha. Požehnania udeľujú Božie dobrodenia a majú na zreteli najmä Boha, ale aj ľudí, ktorých Boh svojou prozreteľnosťou riadi a chráni.
Vzťahujú sa však aj na stvorené veci – ich množstvom a rozmanitosťou totiž Boh človeka požehnáva. Preto sa termín požehnať vzťahuje na osoby,
budovy, činnosti veriacich, predmety a zariadenia v kostole, predmety ľudovej nábožnosti atď.
Označenia posviacka, posvätenie, posvätiť (lat. dedicatio) sú vyhradené iba kostolu a oltáru. Práve tu nastala zmena po Druhom vatikánskom
koncile, keď sa viac s kostolom a oltárom neviaže už pojem konsekrácia, ale posvätenie. Aj v tomto prípade, ako pri požehnaní, sa daná vec
či miesto stáva posvätným, no rozdiel je v tom, že posvätenie udeľuje predmetu charakter väčšej stability (trvalého určenia na Boží kult), keďže sa
spája aj s pomazaním krizmou. Tiež treba poznamenať, že posvätenie vykonáva biskup.
Keďže náš farský kostol bol v pamätnom roku 1901 iba požehnaný, bola to pri výmene liturgického zariadenia - obetného stola a kazateľnice vhodná príležitosť, aby sa náš kostol posvätil. Na steny kostola sa umiestnilo 6 krížov, na ktorých sa pri posviacke kostola zapálilo 6 sviec, ktoré sa
od tohto pamätného dňa budú vždy zapaľovať raz do roka, práve pri výročí posviacky chrámu, a to dňa 6. mája. Do obetného stola, zhotoveného
z ušľachtilého kameňa, sa vložila relikvia sv. Klementa, pápeža a mučeníka. Sv. Klement bol tretím nástupcom sv. Petra na pápežskom stolci. Cirkev
spravoval asi v rokoch 92-99. Asi v roku 860 jeho pozostatky našli sv. Cyril a Metod, ktorí ich preniesli do Konštantínopolu, na Veľkú Moravu
a následne aj do Ríma. Niektoré relikvie sa nachádzajú v bazilike sv. Klementa. Pri obrade posviacky kostola, ktorú vykonal diecézny biskup Mons.
Viliam Judák, ktorý bol sám aj kaplán a farár našej farnosti, sa krizmou pomazal obetný stôl a kríže na stenách, aby sa zvýraznil zmysel a určenie
Božieho domu.
Tento pamätný deň je teda pre nás všetkých príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za to, že máme chrám, ktorý je domom Božím a miestom, kde sa
môžeme obnovovať na duchu a je duchovným centrom našej farnosti, tiež ďakovať za našich predkov, ktorí nielen postavili, ale i obnovovali náš
farský chrám a nakoniec i za to, že práve naša generácia mohla byť svedkom tohto duchovne významného a krásneho okamihu posviacky kostola.
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o tieto duchovne bohaté chvíle v histórii našej farnosti Drietoma.
-ICLic. Peter KorenčiakO.A.M.D.G.
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SVIATOK CYRILA A METODA A MAJSTRA JÁNA HUSA
„Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z
Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.“ Amen (2. Kor. 3, 4-6)
Počas školských prázdnin sa stretli dvaja bratranci, ktorí bývali ďaleko
od seba. Mladší, ktorý chodil do základnej školy, sa vychvaľoval
staršiemu bratrancovi gymnazistovi: čo on všetko vie, ako si vie
poradiť s internetom, s počítačom, ako dobre hrá stolný futbal. Vyhral
na lyžiarskych pretekoch. Dostal aj medaily za výborný výkon. Starší
bratranec počúval a keď mu tej chvály už bolo priveľa, prerušil ho
slovami: Len sa už toľko nechváľ. To nie je tvoja zásluha. Všetkému ťa
naučil otec. Jeho otec bol výborný športovec.
Ale nielen malý chlapec si pripisuje zásluhy, ktoré mu nepatria. Býva
to aj pri nás dospelých ľuďoch. Aj my sa radi pochválime a pripisujeme
si skutok, ktorý nám nepatrí. Musíme si uvedomiť jedno, že Pán
Boh si povoláva ľudí do svojej služby, ktorých obdarúva rozličnými
schopnosťami a ktorí sa v dôvere obracajú na Pána.
V Božom Slove, ktoré sme čítali, apoštol Pavel podáva najobsiahlejšiu
a zároveň prenikavú charakteristiku pravej kresťanskej služby. Pán
Boh má určité formy služby, ktorou poveruje ľudí. To znamená, že
človek sa môže zapojiť do rôznych oblastí služby, ale jeho schopnosť
naplniť ktorúkoľvek z nich závisí na pôsobení Svätého Ducha.
Dňa 5.7. sme si spomínali tiež na takýchto služobníkov, ktorých
ku nám priviedol Boží Duch. Doniesli nám písmo a Slovo Božie,
ktoré nám ukázalo cestu k Pánu Bohu. Boli to Cyril a Metod. Zároveň
spomíname aj na majstra Jána Husa, ktorý toto Slovo Živého Boha
uviedol na pravú mieru. Držal sa Pána Boha na základe Biblie
a ochotne pre Božiu pravdu podstúpil aj smrť. Takže vďačíme Pánu
Bohu, že ich práve On poslal k nám. Tých, ktorí nesú zásluhu na tom,
že vo svojej reči sa môžeme duchovne vzdelávať a prijímať to Slovo
nášho Boha, ktoré je pokrmom našich duší. Tento sviatok je výzvou
pre nás všetkých. Pre kresťanov. A to tak, že všetci sme povolaní slúžiť
podľa svojich rôznorodých obdarovaní.
Ako? K tomu nepotrebujeme ani vysoké školy. Ak máš v blízkosti
slepého človeka, ktorý nevidí, nájdite si čas a prečítajte mu Slovo
Božie. Možno si ani neuvedomujeme, akú službu lásky urobíme
tomuto človekovi. Starí otcovia, staré matky, ktorí už možno nemáte
ani veľa telesnej sily. Snáď si aj myslíte:„ja už nemôžem vykonať žiadnu
službu“, vezmite tie staré biblické histórie, ktoré možno už aj zapadli
prachom a čítajte z nich vnúčatám. Možno rodičia na to nemajú čas,
alebo majú iné zmýšľanie, iné hodnoty v živote. Raz vám vaše vnúčatá
budú povďačné a s veľkou láskou budú na vás spomínať. Spomínať,
že ste im ukázali peknú cestu života. A susedom alebo priateľom,
ktorí nechodia do kostola, porozprávajte im, čo počujete v kostole
zo Slová Božieho. Tým im môžete ukázať cestu k Pánu Bohu a to bude
pre nich väčší dar, ako keby ste im kúpili akúkoľvek hodnotnú vec
k meninám či narodeninám. Pán Boh má pre nás rozličné úlohy. Len
nikdy neodmietnime žiadnu službu, o ktorú nás požiadajú ľudia.
Rovnako keď vidíme, že ľudia čakajú na našu pomoc.
Stáva sa aj to, že sa obrátime niekedy chrbtom, aby sme ospravedlnili
svoju neochotu. A keď nás Pán Boh povoláva do služby, s dôverou
sa obráťme na Pána Boha. Apoštol Pavel pri všetkej svojej službe
dôveroval Pánu Bohu. Vo všetkom sa na neho spoľahol. Preto mohol
zvolať: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (Fil. 4,13) „A Boh
má moc rozhojniť pri vás svoju milosť.“ (2. Kor. 9,8). Aj Cyril a Metod,
slovanskí vierozvestovia, s touto dôverou prišli ku nám. Doniesli nám
knihy a písmo.
My aj teraz po stáročiach môžeme s láskou spomínať na nich a hovoriť
o ich službe pre nás. Oni sa rovnako opreli o Božiu moc. Dôverovali
Pánu Bohu a tak Pán Boh požehnal ich prácu v slovanskej zemi. Aj my
si musíme uvedomiť to, že kto sa s dôverou odovzdá Pánovi Ježišovi,
toho Pán prevedie aj cez tie najťažšie úskalia. Nesklame sa, lebo Pán
Boh dokáže aj pri nás veľkú moc, s akou my ani nepočítame. Preto pri
všetkom konaní dôverujme Pánu Bohu a nesklameme sa. Dokážeme
vykonať také veci, ktoré by sme našou ľudskou schopnosťou nikdy
nevykonali.
Preto vždy, keď sa rozhodneme pre nejakú úlohu alebo službu,
spomeňte si na Pánove slová: „Neboj sa, len ver“ a všetko dobré
predsavzatie sa ti v živote podarí. Lenže za tým všetkým musíme
vidieť Božiu pomoc. Preto nech celý náš život je dôverou v Božiu
pomoc a nikdy sa nesklameme.
Pán Boh má aj pre nás určenú službu. I keď my neponesieme
označenie vierozvestovia. Ale keď vykonáme aj malé veci v prospech
našich blížnych a vykonáme ich s dôverou, tak Pán nám požehná
našu prácu. Amen.
-Mgr. Jaroslav Jurko, evanjelický kaplán-
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ČESŤ ICH PAMIATKE

Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Drietomy a ukončenia
2.svetovej vojny sa vo štvrtok 26. apríla 2018 popoludní konalo
pietne stretnutie spojené s kladením vencov pri budove
zdravotného strediska, kde je osadená pamätná tabula na
vojnové obete a pamätná tabula nášho rodáka – úspešného
výsadkára Jozefa Jablonku. Stalo sa milým pravidlom, že tohto
podujatia sa zúčastňujú členovia Klubu vojenských výsadkárov
Slovenskej republiky z Posádkového klubu Ozbrojených síl SR
v Trenčíne, ktorí sa v plnej miere pričinili o objasnenie zásluh
Jozefa Jablonku počas vojny. Spolu s prítomnými Drietomanmi
vytvorili komornú atmosféru, uprostred ktorej stretnutie otvoril
starosta obce Jaroslav Mego. Pripomenul dôležitosť spomínania
a nezabúdania na vojnové udalosti, ktoré ovplyvnili aj náš život
a ktoré priniesli slobodu aj pre nás. Na jeho výzvu sa postupne
rozhovorilo viac prítomných – domácich i hostí, ktorí spomínali
na vojnové udalosti v Drietome, v Trenčíne a jeho okolí, na
osobnosť Jozefa Jablonku. Po skončení oficiálnej časti sme sa
presunuli do prístavby na skromné občerstvenie a mnohí prijali
pozvanie na prehliadku výstavy, ktorú pripravil pán Dušan
Pelech. Aj vďaka jeho iniciatíve sa tak našej generácii približuje
história, ktoré je nám stále vzdialenejšia a ktorá by napriek
tomu nikdy nemala vymiznúť z nášho vedomia.
(mh)

www.drietoma.sk

PÔSTNA POLIEVKA
PODEĽME SA!
Na jar prežívame pôstne obdobie, kedy si mnohí ľudia „cvičia“ svoju
pevnú vôľu odriekaním v rôznych oblastiach. Odriekanie či pôst sú veľmi
prospešné pre každého napríklad aj preto, že vďaka prežitiu nedostatku
človek dokáže viac súcitiť s tými, ktorí v nedostatku neustále žijú. Aj medzi
nami na Slovensku, v 21. storočí, v čase samých pozitívnych ekonomických
ukazovateľov. Našťastie existuje veľa ľudí, ktorým to nie je jedno a okrem
toho, že sami pomáhajú, snažia sa podnietiť k pomoci aj ostatných.
Jednou takou možnosťou je verejná zbierka, ktorú v čase pôstu organizuje
KATOLÍCKE HNUTIE ŽIEN SLOVENSKA pod názvom Podeľme sa. Toto
jednoduché slovné spojenie dokonale vystihuje všetko, čo sa skrýva
za podujatím známym tiež ako pôstna polievka. Podstatou podujatia
nie je dávanie almužny – toho, čo má človek naviac, ale toho, čoho sa sám dokáže zriecť, čo si dokáže odoprieť. Ako? V rámci spoločenstva
dobrovoľníci pripravia obed, ktorý pozostáva z výdatnejšej polievky a účastníci podujatia za ňu zaplatia ako za kompletný obed. V rodinách
sa miesto sviatočného obeda uvarí len jednoduché jedlo a rozdiel v cene sa podaruje. A jednotlivci sa celý deň postia a podarujú peniaze,
ktoré tak ušetria. Výťažok zo zbierky je určený na pomoc ženám s deťmi v ťažkých životných situáciách, cieľom je umožniť im vrátiť sa do
života, aby neboli neustále odkázané na pomoc iných.
Zbierka sa konala tento rok už dvanásty krát. V nedeľu 25. marca 2018 sme mali možnosť podporiť ju aj v Drietome. S požehnaním pána
farára sa organizácie podujatia v našej katolíckej farnosti ujalo niekoľko manželských párov s rodinnými príslušníkmi. Rozhodli sa pripraviť
výborný guláš, ktorý každého zasýtil a dostatočne nahradil kompletný obed. Keďže guláš varil naslovovzatý odborník a od raňajok bolo
ďaleko, nosy nám vykrúcalo už pri vstupe do pastoračnej miestnosti, kde sa polievka podávala po skončení dopoludňajšej svätej omše.
Za odporúčaný finančný príspevok 4 eurá (mnohí však prispeli viac) dostal každý guláš podľa želania buď v miske na okamžitú konzumáciu
v pastoračnej miestnosti alebo v plastovom obale na odnesenie domov; na rozohriatie i zahnanie smädu bol pripravený teplý čajík - všetko
podávané s láskou a úsmevom. Organizátori rozdali približne 80 porcií guláša. Keďže sa našli sponzori na všetko, čo s prípravou guláša
súviselo, celá vyzbieraná čiastka - 463 eur - bola zaslaná na účet Katolíckeho hnutia žien Slovenska. Aj my sme tak tento rok prispeli na
zriadenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci pre rodiny, tehotné ženy a matky s deťmi v krajnej životnej núdzi.
(mh)

Deň Zeme

Motto: „Však to sa vám
upratuje, keď ktosi
narozhadzuje“
Na Deň Zeme býva zvykom
zbierať smeti aj pod kríkom,
okolo potoka, Ostrá Hôrka,
tam bude toho viac ako
chlebová kôrka.
Prejdú sa Kralovany, Rádek,
ale tam neni neporádek,
pozrie sa do kútov, do uličky,
tam sa motajú PET-fľaštičky.
Dostanú sa vrecia, rukavice,
tak čo si želať máme více
a po smeti vyzbieraní
bude partička občerstvení.
Príjemné s užitočným spojíme,
slniečko svieti, zo života sa
tešíme.
Milka Bátovská

SPOMIENKA NA NAUČNÝ
TURISTICKÝ ZRAZ V DRIETOME
V ROKU 2017
Každoročne okresná organizácia Jednoty dôchodcov organizuje v spolupráci s niektorou
zo základných organizácií trenčianskeho okresu náučný, turistický zraz pre svojich členov.
Tak to bolo aj tento rok. Základná organizácia v Soblahove sa podujala takého podujatie
uskutočniť. To sa aj podarilo a dňa 20. júna 2018 sa do Soblahova zišlo asi 100 delegátov turistov z 31 základných organizácií JDS z trenčianskeho okresu.
Každá základná organizácia, ktorá sa rozhodne takúto akciu uskutočniť, stojí pred
zodpovednou úlohou. Ako zaistiť dopravu účastníkov, ako a kde zabezpečiť stravovanie, aké
vybrať turistické trasy, aký pripraviť kultúrny program, zabezpečiť ľudí, ktorí sa organizačne
postarajú o podujatie. A organizátorom v Soblahove sa to podarilo. Roľnícke družstvo
poskytlo priestory, obecný úrad organizačnú podporu a obetaví členovia Jednoty sa
postarali o ostatné. Každý organizátor podujatia sa chce pred takouto masou ľudí ukázať
v tom najlepšom svetle. Chcú ukázať svoju obec s jej pamätihodnosťami, zvláštnosťami,
krásnu prírodu a turistické možnosti v okolí obce.
Aj zástupcovia našej organizácie sme sa zúčastnili tejto akcie a zároveň sme si zaspomínali
na to, ako prebehla takáto akcia v Drietome v roku 2017. Na našom turistickom zraze sa
zúčastnilo 120 ľudí. Za podpory obecného úradu a aktívnej pomoci starostu obce Jaroslava
Megu a 25 obetavých ľudí, ktorí pomáhali pri organizovaní celej akcie, sa nám podarilo
pripraviť úspešné podujatie. Vďaka firmám sídliacim v obci, ktoré prispeli či už finančne
alebo akýmkoľvek iným spôsobom, sa nám podarilo našu obec spropagovať veľmi dobre.
Na troch turistických trasách sme ukázali zúčastneným krásu prírody, ktorá obklopuje
Drietomu, oboznámili sme ich s pamätihodnosťami obce, predstavili firmy sídliace v obci,
pochválili sme sa speváckymi, tanečnými a recitátorskými talentami.
Tiež v Soblahove sa nám páčil kultúrny program. Vystupovali tu členky speváckej skupiny,
deti - heligonkári pod vedením pána učiteľa Opatovského. Spoznali sme bližšie ďalšiu obec
a chceme v tom aj naďalej pokračovať.
Za poznaním blízkeho regiónu sa preto vyberieme 11. júla pozrieť si Haluzickú tiesňavu,
historickú zrúcaninu kostola, múzeum Bošáckej doliny, kruhový kostolík a renesančný
kaštieľ v Zemianskom Podhradí, pamätnú izbu Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod
Javorinou. Ak hovoríme o poznaní, treba spomenúť aj akciu, ktorú už máme za sebou, a tou
bol poznávací zájazd do Prahy. V máji sme už po tretí krát navštívili Prahu, kde je stále čo
obdivovať. Okrem pamätihodností Prahy a Národného technického múzea sme navštívili
prekrásny zámok Konopište. Naši seniori nezaháľajú a preto sa snažíme vytvárať také
aktivity, aby si mohol vybrať každý to, čo ho zaujíma.
						
-Mgr. Dušan Medvecký-
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TREBA SA O ŇU VIAC STARAŤ, VEĎ MÁME IBA JEDNU
Koho? Našu Zem – našu planétu. Nikto z nás nemôže zachrániť celú zem, ale každý jeden z nás môže a musí chrániť prostredie, v ktorom žije.
V rámci starostlivosti o životné prostredie obec Drietoma pri príležitosti Dňa Zeme organizuje upratovanie v obci. Po skúsenostiach z minulých
rokov padlo rozhodnutie časovo posunúť upratovanie na skorší termín, aby nebola vysoká tráva, a preto sa konalo už v sobotu 7. apríla 2018.
Pri vrátnici družstva o 9. hodine privítal starosta obce Jaroslav Mego pomerne veľa dobrovoľníkov a po rozdaní pomôcok sme sa rozišli
upratovať viacero lokalít. Seniori už tradične zamierili na cintoríny a Súhradu a pretože boli veľmi šikovní, stihli vyupratovať aj okolie
kaštieľa. Jedna partia sa pustila do čistenia brehov Drietomice, ďalšia mala za úlohu vyčistiť priekopy a chodník pri hlavnej ceste. Ochotné
dámy z horného konca sa ako každý rok podujali vyčistiť autobusovú zastávku, okolie kríža a plochu pri hornom hučáku. Za úsek pri
hlavnej ceste môžem skonštatovať, že bolo vidieť, že sa mnohí o svoje okolie starajú a klobúk dole - pravidelné upratovanie neporiadku,
ktorý narobil niekto iný, si vyžaduje istú dávku trpezlivosti. Ale nebojte sa, mali sme čo robiť aj my, pretože bordelárov chodí po svete stále
dosť a stále sú „územia nikoho“, kde sa odpad hromadí jedna radosť! Stanovený plán práce sa podaril splniť všetkým v rámci doobedia,
a tak sme sa na obed stretli v kaštieli v klubovni Jednoty dôchodcov. S chuťou sme zjedli pripravené občerstvenie a keďže bol pekný deň,
pomerne rýchlo sme sa rozišli pokračovať v práci v našich domovoch. K našej snahe prispeli aj drietomskí turisti, ktorí ako obvykle vyčistili
od odpadkov Žľab a okolie útulne. Spolu sa tak do tejto jarnej akcie zapojilo 38 obyvateľov Drietomy.
(mh)

AURO AUtizmus a ROdina:
KAŽDÝ MÔŽEME PRISPIEŤ TROŠKOU K ZMENE
KTO SME? Budujeme most spájajúci dva svety... Sme obyčajná rodina, otec Vlastimil a mama

Katarína, obaja pochádzame z viacdetných rodín, preto sme aj našim deťom chceli dopriať súrodencov. Náš
najstarší syn Teo dostal k 3.narodeninám brata Šimona, s ktorým sa jašili odmalička. Po necelých dvoch rokoch
pribudla k dvom bratom ešte jedna princezná Soňa.

AKO TO ZAČALO? Príbeh začína diagnózou detský autizmus, ktorú dostal náš prostredný syn Šimon vo
svojich troch rokoch. Od asi roku a pol sme u neho videli stratu chuti do jedla a problémy s trávením, tým sa to
vlastne celé odštartovalo. Postupne odmietal všetko jedlo, čo dovtedy normálne jedol, boli dni,
keď zjedol iba jeden kúsok keksíka. Okrem toho, že od bábätka mal ekzém, bol v tomto období veľmi často prechladnutý, chorý, ako bez
života. Lekárske vyšetrenia mal v norme, metabolická ambulancia nenašla žiadne výrazne odchýlky, alergie, intolerancie, napriek tomu mal
viditeľne nejaký problém so svojím telom. Mal 20 mesiacov, keď sa narodilo naše tretie dieťa, ktoré vyžadovalo väčšinu našej pozornosti.
Po druhom roku stratil aj tie slová, ktoré už hovoril. A tak sme v 2,5 roku išli na logopédiu po nejaké rady. Vtedy už začali jeho iné prejavy
správania – búchanie, točenie, otváranie a zatváranie dvierok na kuchynskej linke stále dokola... nedokázali sme ho ničím odpútať, zaujať.
Dieťa sa nám uzatváralo pred očami. Z logopédie na neurológiu a odtiaľ do autistického centra. Dodnes si pamätám ten deň, keď po druhej
hodine vyšetrenia – pozorovania, ako sa hrá, povedali, že oni si myslia, že náš Šimon má autizmus. Nechápala som, ako to môžu povedať
po takom krátkom čase a tiež som nedostala žiadnu uspokojivú odpoveď, keď som chcela vedieť, aká je teda prognóza pri tej diagnóze
a čo sa teda odporúča robiť. Skôr sme odtiaľ odchádzali vystrašení a obrnili sme sa proti tomuto faktu, odmietali sme jednoducho prijať
tento stav. A trvalo nám to teda naozaj dlho, možno aj viac ako rok, kým sme to strávili a diagnózu prijali. Predtým však Šimi nastupuje
do bežnej škôlky, obaja sme vtedy mali zamestnanie, zdanlivo sme nemali inú možnosť. Adaptácia sa nekonala, Šimi to absolútne nemal
šancu zvládnuť, my sme vtedy ani netušili, ako by sme mu mohli pomôcť, vedieť vtedy to, čo vieme teraz, mať sa s kým poradiť, určite by
sme to urobili ináč. Jeden z prvých impulzov pomáhať si navzájom medzi rodičmi špeciálnych detí. Nakoniec zostal z roboty doma tata
a so Šimonkom trávil celé dni, vtedy objavili silu šteklenia ako prvý spôsob nadviazania kontaktu, mama ďalej chodila do zamestnania, aby
bolo z čoho platiť účty. Čakali sme na otvorenie denného stacionára pre deti s poruchou autistického spektra (ďalej PAS), Šimi mal takmer 5
rokov, keď tam začal chodievať, každý deň 25 km tam a naspäť, pomaly sa začínal učiť režimu dňa a postupne sa začínal otvárať svetu. Po 2,5
rokoch strávených tam, napriek snahe a úsiliu tamojšieho kolektívu, ako aj rodičov doma, stále nehovoril, jedol svojich pár tých istých jedál
a bol agresívny, akonáhle bolo treba urobiť niečo ináč, ako práve chcel on. Dodnes mám na rukách jazvy po jeho do krvi zarytých nechtoch
ako pripomienku toho, čo všetko sa odvtedy zmenilo. Nastupuje do špeciálnej školy ako 7,5 ročný a ako formalitu potrebujeme vyšetrenie
intelektu – do tej miestnosti, kde mal ukázať, čo vie, sme ho mali vôbec problém dostať a o nejakej spolupráci nemohla byť ani reč. Takto
dostal nálepku stredná mentálna retardácia. A to bola posledná kvapka, dala som výpoveď zo zamestnania, stále som videla v dieťati viac,
ako ukazovalo navonok, a preto som sa rozhodla pomáhať mu so školskými úlohami a riešiť už x-tý raz jeho diétu. A napriek počiatočnej
neistote, ako zvládneme finančnú stránku takého rozhodnutia, dnes môžem povedať, že to bolo správne rozhodnutie, pretože len vďaka
tomu sme prišli až sem, kde sme dnes. Každý deň som so Šimonkom pracovala, snažila sa všemožne, aby hovoril, komunikoval, aby niečo
spravil, používala som čokoládu alebo keksík, ináč som ho nevedela k ničomu presvedčiť. Prvé tri mesiace sme Šimonka učili, aby vôbec do
školy chodil a keď si ako tak zvykol, prestal tam jesť, brávali sme ho teda skôr domov, potom prestal piť, potom pre zmenu mal obdobie,
kedy odmietal chodiť na WC, každý deň rozžuté tričko na golieri... všetko signály, že nie je vôbec na školu pripravený. Prešiel prípravný
ročník. Cez letné prázdniny 2016, v Šimonkových ôsmich rokoch, som objavila knihu Raun Kaufmann: Prelom v autizme (originál v češtine
s názvom Prulom v autismu). A hneď po prvej kapitole som začala na Šimonovi skúšať, či a ako to bude fungovať. A ono to fungovalo
takmer okamžite! Do týždňa som z jednej z detských izieb spravila herňu a začala som Šimonka učiť sa tam hrávať. Dieťa, ktoré dovtedy
nemalo záujem o žiadnu spoločnú hru, sa zrazu chcelo hrať aj desaťkrát denne a tak som ho vždy odviedla do herne a tam sme sa hrali.
Bolo to, ako keby ho niekto prinavrátil do nášho sveta, všetko vďaka son-rise princípom popisovaným v knihe. Začala som riešiť domáce
vzdelávanie Šimonka. Cez deň som teda behala do herne, po večeroch študovala blog ATCA (http://blog.autismtreatmentcenter.org/)
a na Facebooku sledovala Autismus jako dar (týmto znova za všetko ďakujeme). Po dvoch týždňoch sa pridal tata a babka a začínali sme
s pravidelným herňovaním, našli prvých dobrovoľníkov, ktorí s nami prešli cez neľahké začiatky. Do troch mesiacov začal Šimi používať
prvé ozajstné slová, dovtedy to boli slabiky, ktorým som rozumela iba ja. Stále utekal z herne a mimo herne to bolo ťažko zvládnuteľné
dieťa, ale pokroky boli obrovské. Tápali sme a mali sme veľmi veľa nezodpovedaných otázok. Využili sme telefonát zdarma z ATCA
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http://www.autismtreatmentcenter.org/) a nie raz, aj keď oficiálne má byť zdarma len jeden. A nie raz som telefonovala s Barborou
Chuecos z Autismus jako dar, nie raz som dostala od nich v pravej chvíli radu. Vtedy padlo ďalšie správne rozhodnutie: ísť na start-up
školenie do ATCA, aby sme robili son-rise terapiu správne. Finančne každý mesiac na nule, jediná možnosť bola zbierka, čo nám tiež
poradili v ATCA. Pri propagovaní našej zbierky na Facebooku na môj príspevok narazila iná son-rise mamička a dnes je z toho Facebooková
skupina Naše deti-Son-rise na Slovensku. Vďaka veľkorysým podporovateľom, a musím povedať, že mnohých z nich nepoznám osobne, sa
nám nakoniec v apríli 2017, takmer trištvrte roka po začatí terapie doma, podarilo odletieť za oceán na osobné štartovacie školenie. Strávili
sme týždeň v školiacej miestnosti, kde nám zmenili náhľad na autizmus. Priala by som to každému rodičovi dieťaťa s PAS, aby súčasne
s diagnózou dostal aj toto školenie. Po návrate domov sme ešte v ten večer po 24-hodinovej spiatočnej ceste vyriešili dve najväčšie
výzvy v Šimonovom správaní, s ktorými sme si pred školením nevedeli dať rady. Vtedy sme začali hovoriť o tom, ako dostať terapiu son-rise
viac do povedomia ostatných rodičov detí s PAS, vychádzajúc z toho, ako veľmi pomohla nám a z faktu, že neexistuje falošná nádej, kým
to človek nevyskúša, tak nevie, či to pomôže alebo nie, prinajmenšom je tu niečo, čo treba skúsiť... len treba o tom vedieť, že je tu aj taká
možnosť. Počas dlhých piatich rokov, čo sme o son-rise nevedeli a tápali sme, ako a čo vlastne máme robiť, sa nám v hlavách postupne rodil
projekt, ako začleniť deti s PAS do komunity tak, aby žili plnohodnotný život. Son-rise terapia bola tým posledným chýbajúcim kúskom
skladačky. A tak rok po odštartovaní našej terapie son-rise v herni sme v septembri 2017 založili naše občianske združenie AURO AUtizmus
a ROdina ako zastrešujúcu organizáciu tejto komunity.
ČO ROBÍME? Na základe vlastných viac ako 7-ročných skúseností v oblasti vývoja dieťaťa so špeciálnymi potrebami ponúkame pomoc
pre rodičov detí s PAS a inými pervazívnymi vývinovými poruchami (ako aj pre ostatných prichádzajúcich s nimi do styku) v oblasti terapie
a diétneho poradenstva. Všetky naše služby sú financované z grantov, darov a dobrovoľných príspevkov, preto sú bezplatné:
–   vedieme podpornú rodičovskú skupinu Naše deti -Son-rise na Slovensku na Facebooku,
- osobne konzultujeme s rodičmi detí s PAS v oblasti terapie son-rise i s rodičmi detí bez PAS v oblasti výchovy,
- organizujeme pravidelné mesačné stretnutia dobrovoľníkov, ktorí pracujú v herni son-rise s naším synom,
- založili sme klub AURO, ktorý zastrešuje nezisková organizácia AURO AUtizmus a ROdina, o.z.
- zorganizovali sme už viaceré besedy pre rodičov detí s PAS,
- pripravujeme workshopy o terapii son-rise pre rodičov špeciálnych detí formou nadväzujúcich prednášok,
- pripravujeme vznik komunity v prírode z rodín s dieťaťom s PAS,
- pripravujeme voľnočasové aktivity pre deti s PAS na inkluzívnom princípe
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SON-RISE TERAPIE: vaše dieťa má neobmedzený potenciál; motivácia je kľúčom ku všetkému učeniu; autizmus
nie je porucha správania, ale porucha nadväzovania sociálneho kontaktu; repetitívne stereotypné správanie vášho dieťaťa má dôležitú
hodnotu a svoj význam; rodič je pre svoje dieťa najlepším zdrojom; vaše dieťa vie napredovať v správnom prostredí; rodičia a odborníci
sú v práci s dieťaťom najefektívnejší, keď sa s dieťaťom cítia dobre, sú optimistickí ohľadom jeho schopností a majú nádej ohľadom jeho
budúcnosti.
ČO PLÁNUJEME DO BUDÚCNOSTI? Tu náš príbeh práve končí a začína ďalšia kapitola nášho života. Našou víziou je vytvoriť miesto
v prírode, kde budeme všetci či už neurotypickí, či už neurodiverzní, bez odsudzovania a posudzovania, môcť spoločne a zmysluplne tráviť
zo začiatku najmä svoj voľný čas. Plánujeme vytvoriť komunitu, kde budú právoplatnými účastníkmi aj špeciálne deti, ktoré vedia prispieť
svojou troškou ku spoločnému osohu, a ako všetci, aj oni potrebujú cítiť, že sú tu potrební a užitoční. Postupne by sme potom chceli prejsť
z voľného času na čoraz viac spoločného času aj počas bežných dní a ak sa to všetko podarí, vznikla by komunita so spoločným bývaním
a hospodárením.
Ak máte záujem akokoľvek pomôcť, radi sa s vami stretneme osobne. Aj vďaka vám môžeme pokračovať ďalej. ĎAKUJEME. Podporiť
nás môžete:
- finančne na čísle účtu SK37 8330 0000 0025 0134 5508,
- brigádne ako fyzická pomoc pri akciách a pri vytváraní priestoru pre komunitu,
- AURO AUtizmus
ROdina
o.z- ktorí dokážu mať radi
- osobne ako dobrovoľník programu son-rise v herni s naším synom, dobrovoľníci
sú ľudia s a
dobrým
srdiečkom,
a nesúdia iné správanie, lebo pochopili, že všetko má svoju príčinu.
My, rodičia, spolu s dobrovoľníkmi sme totiž sprievodcami mostom na vonkajší svet, ktorému zatiaľ naše dieťa celkom nerozumie. Čím
viac času strávi v herni, tým rýchlejšie sa k nám približuje. Dôležitá je aj rozmanitosť ľudí, ktorí za ním chodia. V chránenom prostredí
domácej herne, kde sa s ním hrávajú rodičia i dobrovoľníci, sa tak učia základy sociálneho správania (reč, gestá, mimika, interakcia s ľuďmi)
PaRÍĎ
SA ZA MNOU HRÁVAŤ, BUDEME RÁSŤ SPOLU Volám sa Šimon, mám 10 rokov a detský autizmus. Už
pomaly,
ale isto napreduje, za čo sme neskutočne vďační, teraz máme cestu, ktorá samotná je radosťou. Prvé úspechy v sociálnej oblasti
druhý
rok som
na ceste akademickými
malých veľkých
zázrakov, Nič
ktorá
sa volá
terapia
Son-rise
program. Preto
boli rýchlo
nasledované
výsledkami.
z toho
by bez
son-rise
a dobrovoľníkov
nebolo možné. Ako hovoria samotní
dobrovoľníci:
s autistickými
deťmi umožní
stať
sa lepšou
verziou
samého seba,
odomykáod
skrytú kreativitu, mení človeka
hľadám
Vás -„dobrovoľníctvo
dospelých kamarátov
- na hranie
do mojej
domácej
herne
v Drietome.
Potrebujem
na viac
pozdvihuje
sebadôveru,
celkovo
človek rastie
Vás
ibamilujúceho,
mať čas a chuť
sa so mnou
hrať, byť
akceptujúci
bezosobnostne“.
podmienok a zábavný zároveň. Za to
Náš tím: Vlastimil Bešina, čestná funkcia prezident, 0908798145, Ing. Katarína Bešinová, čestná funkcia finančný riaditeľ, 0905248799,
vám
môžem sľúbiť, že pozdvihnem Vašu sebadôveru, naučíte sa viac o sebe a začnete sa meniť na
JUDr. Matúš Košara, člen dozornej rady, Mgr. Lenka Kňazovická, PhD., člen dozornej rady plus dobrovoľníci, podporovatelia a sympatizanti.
viac
milujúceho
človeka.
										      
- AURO AUtizmus a ROdina o.z-

Príď sa za mnou hrávať, budeme rásť spolu
Volám sa Šimon, mám 10 rokov a detský autizmus. Už druhý rok som na ceste
malých veľkých zázrakov, ktorá sa volá terapia Son-rise program. Preto hľadám
Vás - dospelých kamarátov - na hranie do mojej domácej herne v Drietome.
Potrebujem od Vás iba mať čas a chuť sa so mnou hrať, byť akceptujúci
bez podmienok a zábavný zároveň. Za to vám môžem sľúbiť, že pozdvihnem
Vašu sebadôveru, naučíte sa viac o sebe a začnete sa meniť na viac milujúceho
človeka.

Moji rodičia vás všetko potrebné naučia - info osobne na adrese Drietoma 272
(sídlila tu predajňa SAMA), 0905248 799, katarina.besinova@gmail.com,
www.auroautizmusarodinaoz.sk,
https://www.facebook.com/SpecialneDeti/
Moji rodičia vás všetko potrebné naučia - info osobne na adrese Drietoma 272 (sídlila tu predajňa
www.drietoma.sk
SAMA),
0905248 799,
katarina.besinova@gmail.com,www.auroautizmusarodinaoz.sk,
https://www.facebook.com/SpecialneDeti/
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NEZÁBUDKY A ICH ÚSPECHY

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE ŽĽAB DRIETOMA
Poľovnícke združenie Žľab Drietoma má v užívaní poľovný revír
Drietoma vo výmere 4198 ha. Členská základňa má 36 členov
a 3 čakateľov. Poľovné pozemky sa nachádzajú v katastrálnych
územiach obcí Drietoma, Horná Súča, Dolná Súča, Kostolná-Záriečie
a Záblatie. Revír je zaradený do oblasti S IV. Stará Turá, Bošáca.
Poľovný revír je rozdelený do šiestich pracovných úsekov:
Ostrá Hôrka, Čepcové, Liešna, Osikové, Brúsne a Žľab. V revíri je
vybudovaných 43 krmelcov, 67 solníkov, 7diviačích zásypov a 3
bažantie zásypy. Ďalej je v revíri postavených 16 kazateľnicových
posedov a 6 zásobníkov na objemové krmivo. Hlavným druhom
zveri je srnčia zver, vedľajšie druhy sú jelenia, danielia a diviačia
zver, v revíri sa nachádza aj zver muflónia.
Poľovnícke Združenie má vo vlastníctve poľovnícku chatu v časti
Brúsne, ktorá je využívaná na spoločenské podujatia. Pri tejto chate
je vybudované chladiace zariadenie, ktoré slúži na uskladnenie
ulovenej zveri. V poľovníckej sezóne v roku 2017/2018 bolo ulovených celkovo 320 kusov zveri v zastúpení jelenia zver, danielia zver,
muflónia zver, srnčia a diviačia zver.
V rámci osvetovej a propagačnej činnosti sa členovia združenia zúčastnili na súťažiach vo varení guláša, ktoré usporiadali Obecný úrad
Drietoma a Kostolná-Záriečie, kde sa umiestnili na popredných miestach.
Z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných v Českej Republike v kraji Zlín bol náš revír Štátnou veterinárnou správou Trenčín zaradený
do nárazníkovej zóny, z čoho nám začali vyplývať určité povinností. Na základe toho v čase, kým neboli známe výsledky testovania vzoriek,
musela byť ulovená diviačia zver uskladnená v spomínanom chladiacom zariadení a až potom spracovaná. Doposiaľ nebol výskyt moru
v našom revíri zaznamenaný.
Prikrmovanie zveri v zimných mesiacoch sa vykonáva jadrovým a objemovým krmivom do už spomenutých poľovníckych zariadení.
V rámci výkonu práva poľovníctva naše združenie spolupracuje s rôznymi organizáciami a štátnymi orgánmi, ktoré taktiež svojou činnosťou
napomáhajú k samotnému chodu združenia. Poľovníctvu ZDAR!
-Ladislav Cingel-
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PLAVECKÝ TÝŽDEŇ
PREDŠKOLÁKOV

V termíne od 28.5.2018 do 1.6.2018 absolvovali naši predškoláci
plavecký výcvik. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody,
zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti detí alebo naučiť
deti plávať. Výcvik bol uskutočňovaný v Trenčíne na škole Laca
Novomeského, kde nás vozil autobus.
Na začiatku výcviku boli deti poučené o bezpečnosti a správaní sa
v bazéne i mimo neho. Výcvik začínal rozcvičkou, po rozcvičke začali
hry na zoznámenie sa s vodou, hry na nácvik správneho dýchania,
hry na splývanie. Celý týždeň prebiehal v duchu hier. Na záver týždňa
sa uskutočnil „ pretek“, ktorý všetky deti zvládli a boli odmenené
diplomom a sladkosťou. Deti k výcviku plávania pristupovali so
záujmom. Boli aktívne, snaživé, vytrvalé. Nevzdali sa ani pri prvých
neúspešných pokusoch. Prekonali všetok strach a obavy.
Základy plávania by si mali osvojiť všetky deti, získané schopnosti
v plávaní im zostávajú po celý život. Detský vek je práve najvhodnejší
na nácvik plávania. Často počúvame, že každoročne sa počas leta
utopí niekoľko detí. Preto podporujme takéto plavecké kurzy, nech
všetky naše deti ovládajú plávanie.
-učiteľky MŠ-

OSLAVA DŇA DETÍ
V MATERSKEJ ŠKOLE

Tohoročný Medzinárodný deň detí sa v našej škôlke, podobne
ako po iné roky, niesol v znamení zábavných hier, a predsa
bol v niečom iný. Tento rok deti absolvovali športovopohybovú cestičku s úlohami, pri ktorých si vyskúšali napr. ako
sa pohybuje rak, ako včielky nosia peľ do úľa, ako si veveričky
robia zásoby šišiek na zimu.
Zistili, ako sa kráča bocianovi na jeho dlhých a vysokých
nohách a tiež aké je ťažké nazbierať dostatok potravy pre malé
vtáčiky v hniezde. Svoj strach z malého a tmavého priestoru
bez slnečného svetla premohli pri hre na krtka. A aby týchto
kúzelných premien nebolo málo, dokázali sa svojou šikovnosťou
a obratnosťou premeniť na lietajúce sovy či skákajúce zajačiky.
Po náročnom športovom dopoludní čakali na deti tri záhadné
vrecúška, z ktorých si každý vybral zaslúženú odmenu v podobe
malého darčeka.
Oslava Dňa detí pokračovala aj popoludní, kedy si každá trieda
usporiadala malú zábavu s tancom a spevom. Po vydarenom dni
a s peknými spomienkami na usmiate tváričky našich najmenších
sa môžeme tešiť na spoločné chvíle opäť o rok.
-učiteľky MŠ-

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI
Ja osobne si na ukončenie mojej dochádzky do škôlky extra nepamätám, skôr si
spomínam na to, ako som sa tešila do školy. Za mojich mladých čias s tým však nesúvisela
žiadna „ceremónia“, a tak som nevedela, o čom je taká Rozlúčka s predškolákmi, ktorú
každý rok organizuje obecný úrad a Základná škola s materskou školou v obradnej
miestnosti v prístavbe obecného úradu. Bolo mi preto potešením koncom júna
rozlúčky sa zúčastniť a zažiť aj túto – tajomstvom opradenú – milú slávnosť. A hneď
som pochopila, prečo som o nej doteraz nečítala. Je to krásna chvíľa, plná aj úsmevov,
aj slzičiek, aj radosti, aj smútku a dojatia ... Chápem, že všetkým citovo zainteresovaným
po tejto slávnosti nie je veľmi do písania.
Na úvod si slovo vzala riaditeľka mateskej školy pani Daniela Spačková, ktorá sa počas
príhovoru spolu s ostatnými vychovávateľkami neubránila slzám dojatia pri pohľade na
deti a spomínanie, ako ich rodičia pred 3 – 4 rokmi prvýkrát priviedli do škôlky a s plnou
dôverou zverili jej tímu... ktorým pravidelne utierali slzičky, keď sa im cnelo za rodičmi...
s ktorými prežívali menšie či väčšie víťazstvá, keď sa naučili alebo zvládli niečo nové...
s ktorými sa denne hrali, zabávali, spievali, tancovali, recitovali, kreslili, atď... Svoju
šikovnosť detičky predviedli v krátkom programe z pesničiek a básničiek, počas ktorých
sa ani samotné deti chvíľami neubránili dojatiu. No to ich už riaditeľka základnej
školy Mgr. Andrea Polhorská vítala ako budúcich prváčikov a uistila ich, že sa na nich
v škole všetci tešia. Starosta obce Jaroslav Mego zas deťom aj ich rodičom pripomenul,
že ich čaká zo začiatku možno náročnejšie obdobie učenia sa, ale ich námaha bude
odmenená získanými vedomosťami a poznaním. Posledným bodom rozlúčky bolo
odovzdanie darčekov deťom a podpis rodičov detí do pamätnej knihy. No a keďže ku
každej peknej slávnosti patria kvety a niečo dobré a sladké, detičky svojim milovaným
učiteľkám na záver darovali krásne kytice a všetci si spolu zamaškrtili na výbornej torte,
ktorú pripravila jedna z mamičiek.
(mh)
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HÁDAJTE, KTO ZASPAL
Pri príležitosti marca – mesiaca knihy sa najmä v školách upriamuje pozornosť
detí na knihy. Veď kniha je krásna čarovná vec, ktorá vás v okamihu dokáže
preniesť do úplne iného sveta, je zdrojom informácií, rozvíja predstavivosť,
zlepšuje slovnú zásobu... Pri tejto príležitosti sa starosta obce Jaroslav Mego
rozhodol navštíviť miestnu materskú školu a deťom pred spaním prečítať
rozprávku.
Najmenšie detičky, ktoré boli po obede už značne rozospaté, si v jeho
hereckom podaní vypočuli rozprávku o Jankovi a Marienke. A čuduj sa svete
- niektoré zaspali.
„Stredňáci“ síce ležali a javili známky únavy, ale rozprávka o Popoluške
ich skôr prebrala ako uspala, najmä keď pán starosta pomerne komickým
hlasom čítal všetky ženské postavy. Ale deti aspoň ostali ticho ležať.
Najstaršie deti si najskôr vypočuli rozprávku o kozliatkach a zlom vlkovi.
O spánku ani chýru. Pani riaditeľka nám ukázala, že tieto deti sú nadmieru šikovné. Na začiatku mesiaca si rozprávali o postupe pri výrobe
knihy a následne sa deti pustili do práce a s pomocou svojich učiteliek samé knihu napísali, nakreslili obrázky a knihu zviazali! Za to ich pán
starosta odmenil ďalšou rozprávkou na želanie - o Šípkovej Ruženke. Keďže nikto nezaspal, za svoj výkon v tejto triede zožal od detí potlesk.
Na rozlúčku nám deti o Šípkovej Ruženke zaspievali pieseň.
(mh)

STAVANIE MÁJA
V BRÚSNOM

MÁJE
V DRIETOMSKEJ DOLINE
Ako je v našej dedinke
zvykom, v chotári sa
začiatkom mája opäť
objavilo
niekoľko
štíhlych,
vysokých,
od kôry očistených
kmeňov, na vrcholoch
ktorých sú pripevnené
farebne
vyzdobené
májky. Postupne sa
objavili v Žrnovom,
pod Brezinou, na Žľabe, zopár májov sa nachádza pred rodinnými domami.
V pondelok 30. apríla jeden krásny exemplár pribudol na futbalovom
ihrisku v Drietome. Ako to prebiehalo tento rok? Tradične, a predsa
s viacerými novinkami.
Novinkou bolo nádherné, teplé, slnečné počasie. Viacerí sme sa zhodli, že
ani nepamätáme, že by sme na stavaní mája v tričkách s krátkymi rukávmi
pobehovali.
Tradičné bolo zdobenie, tejto úlohy sa hodinu pred stavaním zhostilo
zopár šikovných ženských a dievčenských rúčok. Pásy krepového papiera
boli nastrihané širšie, preto sa možno trochu ťažšie uväzovali, ale určite
mi dáte všetci za pravdu, že z výšky krajšie vyniknú. Bohužiaľ, nevyhli sme
sa ani každoročnému poleptaniu miazgou, ale to už k tomu akosi patrí.
Novinkou bolo veľké množstvo malých detí, chlapcov aj dievčat, ktorí
prichádzali s rodičmi, aby si na máj uviazali aspoň jednu stuhu. Výzdoba
mája trvala necelých 45 minút a čo bolo škoda, na výzdobu mája sme
použili všetok krepák a deti, ktoré prišli neskôr, už nemali čo vešať (o rok
to určite napravíme a každému sa stuha ujde).
Novinkou bol hudobný sprievod počas zdobenia, na ktorý sa podujali
„Susedé“ a aby nám išla práca pekne od ruky, vyhrávali a vyspevovali samé
rezké pesničky.
Tradičný bol aj posun v časovom harmonograme podujatia, ale vďaka
peknému počasiu to snáď ani nevadilo. Máj sa s pomocou žeriava
a s malou dramatickou vsuvkou v podobe rozkolísania pri osádzaní
postaviť podarilo. O necelú hodinku sa konečne rozozvučali hudobné
nástroje domácej Drietomanky. Starosta obce Jaroslav Mego s manželkou
už tradične tancom otvorili zábavu, ktorá trvala takmer do polnoci.
Tanečný parket bol počas každého tanečného kola pomerne plný a tak sa
toto neoficiálne zahájenie letných podujatí na drietomskom futbalovom
ihrisku vcelku vydarilo.
Slnko zapadlo, mesiac v splne romanticky svietil a osvetľoval celé
drietomské údolie – naozaj krásne zahájenie mája, mesiaca lásky. Ak by
starosta zrealizoval svoj nápad - vypnúť v dedine verejné osvetlenie možno by to mnohým ani nevadilo.
(mh)
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Ako každoročne, tak
i tento rok sme si
v končinách Drietomy,
časti Brúsne pripomenuli
dlhovekú
tradíciu
„Stavanie mája“. Na túto
veselicu prípravy začali
v pondelok už skoro ráno.
Už v raňajších hodinách
sa dedinou niesla vôňa
čerstvo pripravovaného
guláša, ktorý bol zmesou
len
tých
najlepších
domácich prísad. Kým
bublanie v kotlíkovom
hrnci
p o k r a č o v a l o,
v poobedných hodinách
sa
postupne
začalo
schádzať väčšie množstvo ľudí, podokončovali sa prípravy,
do nápojových čapovačov doplnilo pivo, kofola a miesto
bolo čoskoro pripravené pre očakávaných i neočakávaných
návštevníkov. Keď sa ručičky na hodinkách blížili k 16. hodine,
dovaril sa kotlíkový guláš a poprichádzali miestni junáci, mladé
dievky, mladí i starší, ľudia všetkých vekových kategórií. Stužky
boli pripravené, a tak mladé dievčatá i maminy s deťmi pustili
sa do zdobenia mája. Máj hýril všetkými možnými farbami ako
dúha a my sme len dúfali, že tieto krásne hýriace farby čoskoro
nezmyje dažďová spúšť. Pred stavaním mája sme privítali
hudobnú skupinu Chotár, ktorá každoročne k nám zavíta
zahrať i zaspievať piesne na ľudovú nôtu. Skupina Chotár
odštartovala veselicu na slnkom obklopenej lúke. Po pripravení
mája na cestu do výšin sa zhromaždilo obrovské množstvo
mladých i starších mužov i chlapcov, ktorí spoločne lanami
i rebríkmi vytlačili máj hore, až kým nezapadol do zeme. Tento
dramatický proces na konci vystriedal šťastlivý prípitok. Všetci
sa potom presunuli k stodole, kde sa občerstvili výborným
gulášom, koláčikmi od dobrodincov a ponúkli nápojmi.
Veselica sa rozbehla v plnom prúde, stoly sa pozapĺňali, hudba
hrala a tanec patril k tomu. Dedina sa ozývala zvesela, deti si
vymýšľali akčné radovánky, hrali pohybové hry a hra futbalu sa
ujala na celý večer. Neskôr sa dostavil aj pán starosta Jaroslav
Mego, ktorý sa na chvíľu zapojil do veselej atmosféry a tanca.
Potom v neskorých večerných hodinách začali návštevníci
z Drietomy postupne odchádzať do svojich domovov a tí, ktorí
chceli byť vytrvalejšími, pokračovali až do ranných hodín, aby
splnili tradíciu, „na 1. mája“.
-Klára Koprivová-

www.drietoma.sk

BEHAŤ, STRIEĽAŤ A VARIŤ GULÁŠ
Tohtoročné Majstrovstvá obce vo varení guláša sa konali v sobotu
9. júna 2018 a vzhľadom na krásne slnečné počasie bolo veľmi šťastnou
voľbou naplánovať toto podujatie na tento deň.
Najmä preto, že počas dňa sa konal aj Obecný športový deň detí,
na ktorom mohol súťažiť každý, kto dieťa je alebo bol – teda všetci.
Záštitu nad športovými súťažami prebrala riaditeľka základnej školy
Mgr. Andrea Polhorská, ktorá osobne dozerala a organizovala súťaž
v behu. Doobeda sa veľkému počtu ľudí bežať nechcelo, preto sa
napríklad všetkým deťom v rámci ich kategórií ušli väčšinou zlaté
medaily, keďže vo svojej kategórii boli jediní súťažiaci. Tvrdý bežecký
súboj sa očakával v kategórii mužov a možno sa aj v mysliach 5 bežcov
odohrával, ale reálne - plážové obutie niektorých bežcov či ležérne
tempo pri dobehu do cieľa tomu nezodpovedali. Bohužiaľ, v kategórii
žien sa nenašla ani 1 dáma, ktorá by mala čas a trasu prešla aspoň pešo.
V areáli ihriska sa síce nachádzalo dosť účastníčok majstrovstiev, ale tie
mali v tom čase plné ruky práce s prípravami stanovíšť a chystaním
surovín. Poobede sa však karta obrátila, mnohí páni a viaceré dámy
po začatí varenia, keď bolo všetko pokrájané a v kotloch už čosi bublalo,
prejavili záujem o súťaž v streľbe, ktorá začala po 12. hodine rovnako
ako samotné majstrovstvá. Streleckej súťaži už tradične velil Dušan
Pelech, ktorý so svojím tímom pohotovo zareagoval na vzniknutú
situáciu a vytvoril kategórie naviac pre mužov a ženy nad 60 rokov.
Po skončení športovania deti boli odmenené sladkosťou a ovocným
nápojom a v rámci vyhlásenia výsledkov starosta obce Jaroslav Mego
porozdával všetkým diplomy a medaily. Nedá mi nepochváliť sa
výsledkami obecného úradu - starosta vybehal jednu medailu v rámci bežeckej súťaže a v rámci streleckej súťaže medailu získali hneď
2 zamestnankyne obecného úradu (takže pozor na nás).
Dobre naladení členovia 12 súťažiacich tímov sa po otvorení 13. ročníka Majstrovstiev obce vo varení guláša pustili do neľútostného
súboja. Masť sa topila, cibuľa smažila, mäsko rôzneho druhu (divina, hovädzie, bravčové, iné snáď už nie) pomaly mäklo, zemiačiky sa varili
a hlavne – každú chvíľu sa niečo koštovalo, ochucovalo, korenilo, solilo, ... a samozrejme sa pridávali tajné ingrediencie, ktoré mali guláš
urobiť výnimočným.
Toto všetko sledovali popoludní rodičia s deťmi, ktoré sa prišli vyšantiť na skákacom hrade, povoziť na koňoch a vylietať do sýtosti na ihrisku.
Niet divu, že po 16. hodine deťúrence dokázali sedieť ako päť peňazí a baviť sa na programe, ktorý pre nich predvádzal šašo Ľuboš. To už
sa areál zapĺňal všetkými vekovými kategóriami, pretože sa blížila hodina, kedy museli byť guláše dovarené a pripravené k odberu vzorky
na hodnotenie. Kým ostatní si náhodným výberom vybrali guláš, na ktorom si pochutnávali, 6 členovia poroty sa zhostili zodpovednej
úlohy a postupne ochutnali a ohodnotili všetkých 12 gulášov. Našťastie ma všetci poslúchli a prišli hladní, takže im ani posledný guláš
nešiel hore krkom a v plnej sústredenosti pridelili body za celkový vzhľad, chuť, vôňu a farbu. Už len záverečné spočítanie bodov a bolo
rozhodnuté. Víťazom sa suverénne stalo družstvo Rutex, ktorého guláš dostal maximálny počet bodov od všetkých porotcov. Na druhom
mieste sa umiestnil Kaštieľ, tretie miesto obsadilo Poľovnícke združenie Žľab a štvrté miesto patrilo Spolku turistov a milovníkov prírody.
Návštevníci si pochvaľovali aj guláše ostatných družstiev (Obec Drietoma, AS Team Adamovské Kochanovce, Slovenský červený kríž,
Jednota dôchodcov, Veselý vidiek + Hokejisti, Osada Brúsne, STK Euro, COOP Jednota) a aj im patrí vďaka za vytvorenie dobrej atmosféry,
ktorá panovala na ihrisku po celý deň. Vďaka patrí aj Milanovi Bátovskému a Ľubošovi Surovskému, ktorí sa postarali o hudobný podmaz
až do začiatku zábavy. No a zábava pod taktovkou hudobnej skupiny Tex-Band Paľa Opatovského bola perfektným ukončením tohto
podujatia. Ich „hudobný recept“ striedania ľudového kola s moderným na nás všetkých zaberal a tak bol tanečný parket plný až do konca
zábavy.
(mh)

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O POHÁR
OBCE DRIETOMA
V sobotu 5. mája 2018 sa konal Stolnotenisový turnaj
o pohár obce Drietoma, ktorý sa koná každý rok pri
príležitosti oslobodenia obce. Súťažilo sa v troch
kategóriách – muži, ženy a deti. V kategórii detí sa
z prvého miesta tešila Hanka Michalcová, v kategórii žien
obsadila prvé miesto Edita Kociánová a medzi mužmi si
víťazstvo vybojoval Marek Múdry Šebík. Gratulujeme.
(podklady od Henricha Horňáčka spracovala mh)
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ČO NOVÉ, PÁN STAROSTA?
Transformácia denného stacionára na zariadenie pre seniorov. Dva roky dozadu sme sa všetci tešili, že obec Drietoma
našla investora – neziskovú organizáciu Slnečný lúč, n.o., ktorá zrekonštruovala bývalé kancelárske priestory firmy Imperátor
v budove základnej školy a zriadila Denný stacionár a Zariadenie pre seniorov. Priznávam istú mieru sklamania, že toto zariadenie
napriek našim očakávaniam nebolo navštevované našimi občanmi vo väčšom rozsahu.
Transformáciu denného stacionára na zariadenie pre seniorov vysvetľuje Ing. Juraj Šuppa, riaditeľ zariadenia a neziskovej
organizácie Slnečný lúč, n.o.:
„Od 01.01.2018 bol novelizovaný Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, kde okrem iného došlo k zmene financovania
sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou a výška štátneho finančného príspevku bola výrazne znížená.
Chcel by som v danej situácii poďakovať obci Drietoma za finančné príspevky, ktoré nám pomáhajú pri financovaní prevádzky.
Počas nášho skoro dvojročného pôsobenia sme sa často stretávali u občanov s požiadavkami o umiestnenie občana na pobytovú
formu poskytovania sociálnej služby. Zistili sme, že zariadení s týmto druhom sociálnej služby je v našom kraji nedostatok, občania
dlho čakajú v poradovníkoch, alebo musia odísť z nášho kraja ďaleko od príbuzných. Preto sme sa rozhodli pre transformáciu
zariadenia z ambulantnej formy poskytovania sociálnej služby na pobytovú sociálnu službu s celoročnou formou. Predpokladáme,
že činnosť zariadenia by mohla začať v poslednom štvrťroku 2018.
V pôvodných priestoroch zariadenia boli zrealizované stavebné úpravy v súlade s požiadavkami na pobytové zariadenie, prebieha
kolaudačné konanie, po ktorom bude nasledovať registrácia sociálnej služby na Trenčianskom samosprávnom kraji. Až potom
budeme oprávnení poskytovať túto sociálnu službu žiadateľom. Registrujeme už žiadosti od našich budúcich prijímateľov sociálnej
služby, z Drietomy máme aktuálne 5 - 6 žiadateľov.
Vybavenie zariadenia je na veľmi dobrej úrovni. Kapacita zariadenie je 17 miest, pre klientov sú pripravené dvojlôžkové izby.
Z dôvodov, že našou ambíciou je zriadiť zariadenie rodinného typu, nevybavovali sme jednotlivé izby sociálnymi zariadeniami, ale
spoločnými sociálnymi zariadeniami. Samostatné sociálne zázemie má len izolačná izba. Izby sú veľké, vybavené novým kvalitným
nábytkom s výškovo upravenými lôžkami. Bola zrealizovaná kompletná výmena podlahovej krytiny.
Klienti majú v rámci zariadenia voľný pohyb, pre pohyb mimo zariadenia bude treba dodržiavať isté pravidlá, ktoré budú uvedené
v domovom poriadku a s ktorými bude súhlasiť aj prijímateľ sociálnej služby. Ideálne podmienky na trávenie času vonku nám
ako oddychová plocha ponúka blízke detské ihrisko v areáli základnej školy s lavičkami na sedenie, ktoré sme často využívali aj
s klientami denného stacionára, vždy s dohľadom opatrovateľa. Návštevné hodiny budú fungovať podobne ako v iných zariadeniach,
vo vyhradenom čase budú môcť prijímateľov príbuzní navštevovať, prípadne si ich odviezť na vychádzku či domov.
Podiel, ktorým sa budú prijímatelia podieľať na spolufinancovaní zariadenia, ešte vyčíslený nie je. Príspevok od štátu na zariadenie
pre seniorov dostane poskytovateľ sociálnej služby na základe schválenej žiadosti až k 1.1.2019. Ak finančný príspevok na
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na
príslušný rozpočtový rok štát neposkytol, môže na základe písomnej žiadosti neverejného poskytovateľa sociálnej služby tento
finančný príspevok z príjmov svojho rozpočtu poskytnúť obec, alebo budú prijímatelia do konca roka 2018 v pozícii samoplatcov.“
Osobne verím, pokračuje starosta obce, že výška príspevku bude pre našich občanov prijateľná, aby naši starší občania, ktorí už
nemajú silu sami sa o seba postarať a pracujúci rodinní príslušníci im nedokážu zabezpečiť celodennú starostlivosť, mohli dôstojne
žiť v tomto zariadení – naďalej doma, v Drietome. Ako nás Ing. Juraj Šuppa ubezpečil, bude sa snažiť uprednostňovať domácich
žiadateľov, i keď podľa zákona nesmie diskriminovať iných záujemcov (veď i naši obyvatelia sú umiestnení v zariadeniach sociálnych
služieb v iných samosprávach, či už v Skalke nad Váhom, v Košeci, vo Dvoroch nad Žitavou, v Trenčianskej Turnej či Nitre). Verím,
že táto služba zvýši kvalitu poskytovania sociálnych služieb v Drietome. Veď ide o službu pre našich občanov väčšinou na sklonku
života, ktorí situáciu už nedokážu riešiť vlastnými silami.

Cesta popri potoku od Imperátora k novým bytovkám s napojením na cestu I.triedy. Určite všetci občania

zaregistrovali výstavbu novej cesty pri potoku od bývalej firmy Imperátor smerom k novým bytovkám s napojením na cestu
prvej triedy. Výstavba sa financovala z rozpočtu obce, vysúťažená bola suma 199.000,- eur. Objavili sa nevyhnutné práce naviac
v rámci podzemných sietí telekomunikácií, kde bolo treba urobiť opatrenia, aby sme nemuseli platiť prekládku a ktoré navýšili
výslednú cenu o 10.000,- eur. Cesta je prakticky hotová, na ceste sa už spravilo dopravné značenie. Prebieha príprava a doplnenie
dokumentácie tak, aby sme mohli cestu – dúfam, že do konca roka - riadne skolaudovať a prebrať do majetku obce. Verím, že cesta
prispeje k väčšiemu komfortu i bezpečnosti našich občanov. Moja predstava je, že všetky komunikácie by mali byť aspoň v takomto
prevedení.

Rekonštrukcia ulice Biskupskej. V rámci prípravy máme hotové územné rozhodnutie a prebieha stavebné konanie. Sú tam

zákonom dané lehoty, ktoré musíme dodržať. Ak všetko pôjde tak ako má, začiatkom septembra by sa malo robiť výberové konanie
na dodávateľa, čo nám určí presnú sumu diela. Každopádne túto cestu chcem do zimy zrekonštruovať tak, aby si ľudia mohli užívať
komfort, lepší, menej hlučný a bezpečnejší prístup. Verím, že táto rekonštrukcia sa podarí spraviť ešte v tomto volebnom období.

Rekonštrukcie obecných komunikácií. Tak, ako sa podarilo vybudovať cestu popri potoku a tak, ako plánujeme
rekonštruovať cestu na Biskupskej ulici, podľa mňa by budúce zastupiteľstvo malo hneď po zvolení pristúpiť k príprave podkladov
na rekonštrukciu ulice Riadok a Kraľovany okolo obecného úradu až po katolícky kostol, pretože táto cesta je spomedzi miestnych
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komunikácií v našej obci najviac frekventovaná. Cesta by mala mať obojstranný chodník, aby bola zaručená bezpečnosť chodcov
a najmä našich detí. Žiaľ, väčšina miestnych komunikácií vzhľadom na rozmery toto neumožňuje, ale minimálne jeden chodník
by každá cesta mala mať. Taktiež by sa malo zaoberať výstavbou alebo rekonštrukciou kultúrneho domu a spojenia všetkých osád
cyklocestou s obcou Drietoma až po železničnú stanicu v Kostolnej – Záriečí.

Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ. Ako sme spomenul v predchádzajúcom čísle, podarilo sa nám získať finančné prostriedky
v hodnote 76.000,- eur na rekonštrukciu a zateplenie strechy a rekonštrukciu sociálnych zariadení telocvične ZŠ s MŠ. Vysúťažili sme
dodávateľa. Práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení začali v druhej polovici júna. Ako to pri každej rekonštrukcii býva, objavili
sa nečakané problémy – zistili sme, že vodovodné rozvody boli v dezolátnom havarijnom stave, preto som musel dať príkaz na
výmenu celej vodovodnej siete, čo nám o niečo navýši celkové finančné náklady a tieto prostriedky musíme financovať z rozpočtu
obce (nakoľko nie sú práce hotové, dá sa iba odhadnúť, že navýšenie bude v sume cca 10 – 12.000 eur). Rekonštrukcia strechy by
mala začať v druhej polovici júla tak, aby do konca augusta bolo toto dielo hotové a aby sme začiatkom septembra mohli nový
školský rok otvoriť s vedomím, že máme strechu a sociálne zariadenia v telocvični komplet hotové.
Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie v budove ZŠ s MŠ. Koncom školského roka sa nám podarilo získať dotáciu

z Ministerstva školstva na rekonštrukciu kanalizačnej siete v bloku B budovy ZŠ s MŠ vo výške 85.000,- eur. Súčasťou tejto
rekonštrukcie v časti, kde sa nachádza kuchyňa, je kompletná výmena kanalizačnej siete, vodovodnej siete a kompletná výmena
elektrických rozvodov. Urobí sa nová dlažba, nové obklady – celý blok B a teda aj kuchyňa bude vynovená tak, aby spĺňala všetky
hygienické a bezpečnostné štandardy. Rekonštrukčné práce začali začiatkom prázdnin. Ihneď po získaní informácie o pridelení
finančných prostriedkov som podstúpil nevyhnutné kroky k organizácii prevádzky školy počas prázdnin. Z tohto dôvodu sme
museli zrušiť prázdninovú prevádzku v materskej škole, čo vyvolalo nepokoj u niektorých mamičiek, avšak nemáme na výber
vzhľadom na to, že v škole sa jednotlivé bloky nedajú odstaviť zvlášť od vody či kúrenia. Celá škola je tak po určitý čas odstavená
od vody. Naviac boli prvé 2 prázdninové týždne vykonávané búracie práce a škôlka, ktorá sídli nad priestormi, kde rekonštrukcia
prebiehala, by tak bola v nehygienických podmienkach. Tiež nebolo možné zabezpečiť stravovanie. Z týchto dôvodov musela byť
škôlka uzavretá a rovnako sa nemohol v týchto podmienkach organizovať denný školský tábor. Verím, že sa všetko podarí dokončiť
a spojazdniť do konca prázdnin tak, aby sme na začiatku nového školského roka neboli ničím obmedzovaní.

Zateplenie budovy Základná škola s materskou školou v Drietome. Podali sme žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy z Environmentálneho fondu na zateplenie bloku B budovy ZŠ s MŠ. Vyhodnotenie sme zatiaľ nedostali,
verím, že sa nám podarí získať opäť nejaké prostriedky, aby sme mohli v zatepľovaní a vynovení fasády, a tým aj znižovaní
energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ pokračovať.
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove Základnej školy s materskou školou v Drietome. Robím
všetky potrebné kroky, aby sme získali finančné prostriedky na rekonštrukciu elektrických rozvodov.

Zberný dvor. Na zberný dvor máme kompletné stavebné povolenie, všetky potrebné doklady máme k dispozícii. Po podaní
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sme zatiaľ neboli vyzvaní k doplneniu dokladov, ktoré by nám chýbali.
Vyhodnotenie zatiaľ nebolo, verím, že do jesene budeme vedieť, či sme v rámci výzvy boli úspešní alebo nie. Projekt bol spracovaný
zodpovedne, obsahuje všetky štandardy, ktoré zberný dvor má mať. Verím, že táto žiadosť bude vyhodnotená kladne a niekedy
v priebehu budúceho roka bude môcť budúci starosta výstavbu tohto zberného dvora započať.

Obecný vodovod. Začala rekonštrukcia prívodného vodovodného radu v miestnej časti Ulička cez Podolky smerom k vodojemu.
Bola vymenená celá časť nad obcou, ostáva dokončiť práce v miestnej časti Ulička. Táto rekonštrukcia neprebieha podľa mojich
predstáv - trošku sa nám kvôli dovolenkovému obdobiu predlžuje, ale verím, že v krátkom čase bude ukončená tak, aby sme
obyvateľov Uličky neobmedzovali v mobilite. Momentálne chýbajú prípojky k rodinným domom.
Chodník pri hlavnej ceste. Projekt nového chodníka s kompletným odvodnením pri hlavnej ceste prvej triedy od
poľnohospodárskeho družstva podielnikov po Motorest Eden je hotový, u mňa na stole. Problémové bolo umiestnenie autobusovej
zastávky pri mlyne, nakoľko našou obcou vedie cesta I. triedy medzinárodného významu a veľmi dôležitá dopravná tepna pre
Slovensko. Normy týkajúce sa výstavby pri takejto ceste sú veľmi prísne, z tohto dôvodu sme museli posunúť autobusovú zastávku
smerom k predajni Hôrka tak, aby spĺňala všetky podmienky, ktoré dopravný inšpektorát nariadil. V blízkej dobe začneme riešiť
územné konanie - uvidíme, aké vyjadrenia dajú všetky príslušné orgány, nakoľko nám tadiaľ idú všetky inžinierske siete a priestor
je už teraz stiesnený. Ak všetko pôjde tak ako má, predpokladám, že budúci starosta bude mať na stole projekt s ukončeným
územným konaním na toto dielo, ktoré je pre našu obec, myslím, veľmi potrebné z hľadiska bezpečnosti a celkového vzhľadu našej
obce. Na tento chodník budeme mať možnosť čerpať nenávratný finančný príspevok zo združenia MAS (miestna akčná skupina),
ktorej sme členmi spolu s okolitými obcami. Časť budeme musieť financovať z vlastného rozpočtu. Predpokladané náklady sú
v rozmedzí 150 – 200.000 eur.
Futbalové ihrisko. Žiadosť v rámci výzvy Slovenského futbalového zväzu s možnosťou využiť prostriedky buď na vybudovanie
tribúny alebo na vybudovanie závlahového systému bola úspešná. Boli nám pridelené finančné prostriedky vo výške 10.000,eur. Po dohode s vedením Obecného futbalového klubu sme sa rozhodli vybudovať závlahový systém, aby starostlivosť o naše
futbalové ihrisko bola o niečo zjednodušená a ihrisko bolo stále krásne zelené. Realizácia by mala prebehnúť v druhej polovici
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mesiaca júl, celkové náklady by mali byť vo výške 15.000,- eur. Keďže už nie je veľa verejných plôch na športovanie, verím, že aj
takáto starostlivosť o ihrisko prispeje k pritiahnutiu mládeže k športovým návykom a ihrisko bude naďalej bohato využívané deťmi
a ich rodičmi, mládežou i staršími.

Protipovodňové opatrenia. Stále sa pracuje na projekte protipovodňových opatrení. Prebehla konzultácia s projektantom,
v blízkej dobe by mal byť hotový projekt k žiadosti o územné rozhodnutie.

Hasičská zbrojnica. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice bola podaná, výzva nebola
dodnes vyhodnotená.

Bezpečnejšie na ceste. 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 bola podaná, výzva nebola dodnes vyhodnotená
a nemáme informáciu, v akom štádiu je proces vyhodnotenia. Verím, že do novembra bude výzva vyhodnotená.

Kamerový systém. Podarilo sa nám získať v rámci výzvy Bezpečnosť v obci finančný príspevok v hodnote 10.000 eur na vybudovanie
kamerového systému v obci, spoluúčasť obce musí byť minimálne vo výške výške 25%. Kamerový systém sa začne budovať tak, aby
sa postupne dali pridávať ďalšie kamery a aby sme postupne všetky obecné budovy a verejné priestranstvá, na ktorých dochádza
k vandalizmu, mali pod kontrolou.Tento kamerový systém nemá v žiadnom prípade slúžiť na sledovanie občanov a kontrolu ich voľného
pohybu, má slúžiť výhradne na to, aby sme v prípade vandalizmu alebo trestnej činnosti mohli poskytnúť čo najpodrobnejšie
informácie orgánom činným v trestnom konaní.
Oprava fasády budovy obecného úradu. Každý návštevník obecného úradu si určite všimol nepekný vzhľad budovy

obecného úradu, ktorý je zapríčinený vlhkosťou. Obecný úrad sídli v bývalom kaštieli, ktorý sa staval v čase, kedy sa ochrana proti
vzlínajúcej vlhkosti nepoužívala. Po rekonštrukcii kaštieľa pred niekoľkými rokmi sa objavili chyby, v dôsledku ktorých vzlínajúca
vlhkosť narušuje obvodový plášť obecného úradu, farba sa olupuje. Podarilo sa mi získať finančný príspevok na odvlhčenie budovy
obecného úradu vo výške 10.000,- eur. S prácami by sa malo začať na jeseň, určitá časť zeminy okolo obecného úradu by sa mala
odkopať, odstrániť časť z cementovo-vápencovej omietky zhruba do výšky 1 metra a tento priestor nechať vysušiť. Potom sa môžu
naniesť sanačné omietky a obnoviť náter celého obecného úradu, nech aj budova obecného úradu dôstojne reprezentuje našu
obec. V rámci týchto prác uvažujem aj nad odvodnením striech, terajšie odvodnenie je zvedené do vsakovacích jám, ktoré sú už
pravdepodobne zanesené a neplnia svoju funkciu.

Čierne stavby. Upozorňujem všetkých občanov, aby nám nezakladali „čierne stavby“, nakoľko za posledný mesiac som bol

nútený zastaviť už tri takéto stavby. V jednom prípade som bol nútený privolať hliadku policajného zboru SR, nakoľko stavebník
ignoroval požiadavku a nariadenie vedenia obce. Tieto čierne stavby nám robia do budúcnosti veľké problémy, ľudia sa medzi
sebou hádajú, chodia na úrady, vzájomne sa osočujú, vyhrážajú súdmi a pod., čo veľmi narušuje priateľské vzťahy a samozrejme
nakoniec je na vine vždy starosta. Prosím všetkých budúcich stavebníkov, aby sa pri začatí akejkoľvek výstavby menších stavieb
(plotov, altánkov, bazénov a podobne) najskôr poradili so stavebným úradom a tým predišli zbytočným problémom v budúcnosti.

Gratulácie jubilantom. Aj v tomto roku pokračujeme v gratuláciách našim jubilantom, ktorí sa dožívajú krásneho životného
jubilea. Občania, ktorí sa tento rok dožili 70, 75, 80 a 85 rokov, budú mať spoločné posedenie koncom roka. Občanov, ktorí sa
dožívajú 90 a viac rokov už nikam nepreháňame, ale navštevujeme v ich domácom prostredí. V prvom polroku sme navštívili pani
Margitu Zverbíkovú a Pavlínu Hulínovú. Ešte raz im ďakujem za milé prijatie a želám veľa zdravia, šťastia, nech jeseň života užívajú
v kľude a pohode.
Kultúrne akcie. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní doterajších kultúrnych akcií. Koncom apríla sa za
krásneho počasia konalo Stavanie mája. Zorganizovali sme Majstrovstvá obce vo varení guláša, ktorých sa zúčastnil veľký počet
návštevníkov, k úspešnosti prispelo aj pekné počasie. Uskutočnil sa 58. ročník Kopaničiarskych slávností, ktoré obec Drietoma už
tradične spoluorganizuje s obcou Starý Hrozenkov. Aj na tomto podujatí nám počasie prialo, hlavný program – Lúčnica – bola
skvelá, ľudia si pochvaľovali, že celý program bol veľmi pekný. Obec Drietoma zabezpečovala občerstvenie pre účinkujúcich
v piatok – uvarili sme guláš, ktorý všetkým veľmi chutil.

POĎAKOVANIE.
Vzhľadom na to, že tieto Drietomské zvesti sú posledným číslom vydaným v tomto volebnom období,
využívam príležitosť poďakovať všetkým občanom za ústretovosť, pomoc a trpezlivosť, či už zo starostom
alebo v súvislosti s niektorými prácami, ktoré v obci prebiehali a stále prebiehajú. Samozrejme, tých kamienkov
v topánke našej obce je veľa, veľa miest nás tlačí, veľa vecí potrebuje obnovu, opravu, rekonštrukciu a podobne.
Žiaľ, sme limitovaní finančnými prostriedkami z rozpočtu. Za dva roky sa mi podarilo získať mimorozpočtové
zdroje vo výške približne 330.000,- eur a táto suma nás síce nezachránila, ale určite nám v mnohých veciach
pomohla. Želám budúcemu starostovi veľa úspechov, aby sa mu darilo získavať financie mimo rozpočtu
naďalej, aby aj s ich pomocou mohla naša obec rozkvitať do krásy.
-Jaroslav Mego-
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NA BICYKLI DEŤOM PRE ŽIVOT 2018
Obec Drietoma v rámci podujatia Majstrovstvá obce vo varení
guláša zorganizovala zbierku na podporu 9. ročníka charitatívnej
cyklotour Na bicykli deťom pre život 2018. V obecnom stánku bola
k dispozícii pokladnička, do ktorej mohli súťažiaci miesto štartovného
i návštevníci prispieť dobrovoľným príspevkom. Zbierku bolo možné
podporiť aj na obecnom úrade do 21. júna 2018.
Charitatívna cyklotour Na bicykli deťom pre život prostredníctvom
občianskeho združenia Deťom pre život pomáha onkologicky
chorým detským pacientom. Občianske združenie založil pán
Miroslav Bílik po osobnej skúsenosti s bojom proti rakovine, keď
jeho 2-ročnému synovi diagnostikovali leukémiu. Keďže je nadšený
cyklista, sú charitatívne akcie tejto organizácie zamerané prevažne na
cyklistiku. Zo zbierky sa financuje individuálna doprava pre detských
onkologických pacientov zdarma po celom Slovensku, podporujú sa detské onkologické oddelenia v nemocniciach a organizujú sa
rekondičné pobyty pre rodiny s onkologicky chorým dieťaťom.
Počas tohtoročnej cyklojazdy Slovenskom a Moravou od 16. júna do 23. júna navštívili cyklisti 237 miest a obcí a najazdili viac ako 1000 km.
Obcou Drietoma prechádzal charitatívny pelotón v piatok 22. júna. Starosta obce Jaroslav Mego privítal pelotón po vstupe na Slovensko
v Liešnej a odprevadil ich na bicykli cez drietomský chotár do centra obce na pešiu zónu, kde 40 cyklistov čakalo malé občerstvenie
(v prenosnom štýle – teda čo sa nezje, to sa zmestí do sprievodného vozidla). Starosta obce zakladateľovi podujatia odovzdal symbolický
šek so sumou, ktorá sa na tento charitatívny projekt v našej obci vyzbierala a ktorá bola poukázaná na účet občianskeho združenia Deťom
pre život - v tom čase to bolo spolu 240,- eur, dodatočne sa ešte vyzbieralo a vložilo na účet zbierky 40,- eur. V mene cyklotour a všetkých,
ktorým tieto peniaze pomôžu, vyslovujeme darcom úprimné poďakovanie.
(mh)

PELL - MELL 59
Parenica sa vracia.

Naša domáca rocková kapela Pell-Mell 59 má aj tento rok
pripravených niekoľko noviniek. Čerstvý víťaz hudobnej súťaže
City Music Show bude mať počas leta bohatú koncertnú šnúru
v rámci rôznych letných festivalov, podujatí a pokračovania
svojho úspešného turné s názvom „POĎ VON TOUR 2018“.
V lete budete môcť na internete vidieť aj ich nový videoklip,
ktorý sa momentálne dokončuje.

Koncerty:

Bolo 23.augusta 2014, keď sa na futbalovom ihrisku v Drietome
naposledy uskutočnil festival Parenica. Doposiaľ 5 ročníkov, ktoré boli
v Drietome, priniesli skvelú atmosféru a vynikajúce koncerty prevažne
rockových kapiel. Po 4 rokoch sa rozhodlo občianske združenie VIVAX
oživiť tento ich najväčší projekt, a tak 18.augusta 2018 sa môžeme opäť
tešiť na festival Parenica. Hlavnými hviezdami 6. ročníka festivalu bude
známa slovenská pesničkárka Sima Martausová s kapelou, rocková
kapela Slobodná Európa a česká rocková kapela Imodium. Okrem
nich budete môcť na dvoch hudobných pódiách vidieť ďalšie skvelé
kapely, ako kapelu Dora hrajúcu slovenské ľudové piesne v rockovom
prevedení, kapelu Papyllon, skvelý Taste of Brass orchester, samozrejme
domácich Pell-Mell 59 a mnoho ďalších. Počas dňa bude v areáli
pripravený hlavne pre deti bohatý sprievodný program v detskom
kútiku, v lego kútiku, beseda s Braňom Jóbusom, kúzelník z TV RIK
Peter Šesták a mnohé ďalšie zaujímavosti a atrakcie, ako aj večerné
kino - premietanie v stane. V skratke, Parenica sa vracia s vynikajúcim
programom pre všetky vekové kategórie a zábavou na celý deň. Všetky
podstatné informácie o festivale nájdete na webovej stránke festivalu
Parenica alebo na jej facebookovom profile. Vstupenky na festival si
môžete zakúpiť v predpredajovej cene 5 € na obecnom úrade Drietoma
alebo v KIC Trenčín.
-Vivax-

14.7. Poď von tour (PVT) Ilava
14.7. festival Strapec Belušské Slatiny
15.7. PVT Dubnica nad Váhom
27.7. IN33 Trenčín
28.7. PVT Prešov
28.7. Lucia baňa fest Vyšný Medzev
29.7. PVT Trebišov
4.8. PVT Lednické Rovne
5.8. PVT Žilina
18.8. Parenicafest Drietoma
25.8. Výročie obce Kostolná-Záriečie
26.8. festival Na kolesách proti rakovine
15.9. PVT Trenčiansky hrad
16.9. PVT Uherský Brod (ČR)
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chutné občerstvenie
tradičný jarmok a prezentácia ľudových výrobcov
atrakcie pre deti: skákací hrad, šmýkalka
vozenie na koňoch pre deti v nedeľu 5.8.2018 od 17:00 do 19:00

–
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