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Letná
Rok s rokom sa zasa stretá,
v kolobehu tohto sveta,
prišlo k nám horúce leto,
hľadáme tieň aj kde nieto.
Studený apríl, chladný máj,
sľubujú nám v stodolách raj,
keďže stodôl veľa niet,
záhradky sú samý kvet,
krásne ruže, muškáty,
ten pohľad sa oplatí.
Aj výzdoba obecná,
dedine je prospešná,
nech nám kvitne lásky kvet
a teší nás tento svet.
-Emília Bátovská-
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Čo nové, pán starosta
V tejto rubrike starosta obce informuje o tom, čo je v obci nové – čo sa urobilo, čo sa robí a čo sa podľa
plánov bude robiť. Pán starosta, nech sa páči, máte slovo.
Vážení občania! Polrok nám prebehol ako voda a v pracovnom
nasadení sa Vám opäť prihováram prostredníctvom
Drietomských zvestí, nakoľko osobné stretnutia v tomto čase
kvôli známym opatreniam nepripadali do úvahy. Ale ani pri
zákaze vychádzania sme nespali a venovali sme sa prácam,
ktoré naša obec potrebovala.
Najväčšou stavbou v poslednom čase je výstavba
a uloženie optickej siete a rozvodov. Z tohto dôvodu bola
rozkopaná veľká časť obce a samozrejme s tým bola spojená
aj nervozita občanov. Táto stavba stále prebieha a ja chcem
občanov aj touto cestou vyzvať a poprosiť o trpezlivosť voči
pracovníkom a obmedzeniam, ktoré s tým súvisia. Stavba by
mala byť dokončená do jesene tohto roka. Prvé pripojenie
by malo nastať v tomto období. Optická sieť je pre našu
obec bonus do budúcnosti v súvislosti s internetom, čím
je kvalitnejší a rýchlejší, tým je život komfortnejší. Chcem
apelovať na všetkých občanov, aby si dali spraviť aspoň
vyvodenie prípojky k domu, pretože optická sieť dnes
neskutočne zvyšuje cenu každej nehnuteľnosti, kde je táto
sieť privedená.
Obec Drietoma využila rozkopávkové povolenie pre
spoločnosť Slovak Telekom, čím sme ušetrili pomerne veľa
finančných prostriedkov z obecného rozpočtu a spolu
s optickou sieťou sa položil nový rozvod verejného
osvetlenia a obecného rozhlasu na úseku približne 2
km od nových bytoviek na hornom konci po lávku pri
požiarnej zbrojnici. Tento úsek bol veľmi riedko osvetlený
a bol problémový vzhľadom na to, že sieť bola vo vzdušnom
vedení často v dôsledku poveternostných vplyvov
poškodená. Rozvody sú rozložené, nachystané, verím, že
v budúcom roku sa nájdu financie v rozpočte, aby sme mohli
osadiť stožiare a toto verejné osvetlenie aj prakticky spustiť,
aby občanom slúžilo a zvýšilo v prvom rade bezpečnosť na
komunikáciách vo večerných a nočných hodinách.
Ďalšou významnou udalosťou v našej obci bolo ukončenie
projektu modernizácie jazykových učební v Základnej
škole s materskou školou v Drietome. Tento projekt sme
s pani riaditeľkou školy riešili takmer 3 roky. Dnes sú učebne
vybavené novými počítačovými zariadeniami, vymaľované,
boli urobené nové podlahy a nové rozvody elektrickej
siete. Verím, že tieto učebne prispejú k zvýšeniu kvality
vzdelávania našich žiakov, aj k atraktívnosti našej školy.
V rámci schváleného projektu nám 67.614,- eur preplatila
Európska únia, celková cena aj so stavebnými úpravami
bola takmer 95.000,- eur. Ťažko teraz povedať, čo sa bude
diať v septembri, ale ja verím, že obmedzenia, ktorých sme
boli svedkami po celý rok, keď deti nemohli chodiť do školy
v dôsledku pandémie a škola zívala prázdnotou, nebudú na
jeseň také drastické, že tretia vlna, ktorá nás čaká a určite
príde, nebude taká silná a náročná. Verím, že deti budú môcť
chodiť do školy.
V poslednom čase, prakticky od Nového roka, žila celá obec
testovaním. My sme reagovali na testovanie kvôli Základnej
škole s materskou školou, kde potrebovali byť pretestovaní
učitelia, rodičia a starší žiaci a kvôli obyvateľom, ktorí potrebovali
certifikát o negativite do zamestnania. Prakticky každú
sobotu sme vykonávali testovanie, čím sme zabezpečovali
povinnosť Ministerstva zdravotníctva. Pri tejto príležitosti
chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa
testovania zúčastnili, buď ako administratívny pracovník,
zdravotník, hasič a tiež zamestnancom obecného úradu.
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Testovanie malo plynulý priebeh, ja verím, že čakanie na
testovanie nebolo nikdy extrémne dlhé, prebiehalo to
v pokojnom duchu a bol to vlastne jediný čas, kedy sa ľudia
po dlhej dobe aspoň takýmto spôsobom stretávali.
Pokračujú práce na územnom pláne. Podľa posledných
informácií momentálne prichádzajú vyjadrovania dotknutých
orgánov k územnému plánu, na verejné prerokovanie podľa
prísľubu spracovateľa by mal byť nachystaný začiatkom
októbra. Ak nebude veľa námietok a nebudú závažné, verím,
že zmeny a doplnky k územnému plánu by sa mohli schváliť
v priebehu jarných mesiacov 2022.
Dokončuje sa proces stavebného povolenia na chodník
v Majeri. Ak bude vydané stavebné povolenie bez námietok,
vykonám verejné obstarávanie na dodávateľa a podľa
vysúťaženej sumy s poslancami obecného zastupiteľstva
rozhodneme, či túto stavbu zrealizujeme ešte na jeseň
tohto roka alebo počkáme na budúci rok. Verím, že cena
bude pre nás prijateľná, aj keď ceny stavebného materiálu
v poslednom období drasticky stúpajú a všetko sa výrazne
zdraželo. Chcem, aby bol chodník do konca tohto volebného
obdobia vybudovaný a ľudia v Majeri si troška vydýchli od
dopravy, ktorá tam je.
Stále prebieha proces územného rozhodnutia na chodník
medzi poľnohospodárskym družstvom a motorestom
Eden. Stavba mám veľa úskalí, po získaní výnimky od
plynárenského priemyslu sme dlho hľadali riešenie odvedenia
dažďových vôd, s ktorým by súhlasil vodohospodársky
podnik. Napokon sa nám riešenie podarilo nájsť a verím,
že stavebné povolenie bude vydané do konca tohto roka
a v budúcom roku bude stavba zrealizovaná, pretože
chodník v tejto časti je veľmi potrebný a trápime sa s ním
už 3 roky. Na chodník stále evidujeme na účte dotáciu od
bývalého predsedu vlády p. Petra Pellegriniho a táto dotácia
musí byť minutá do konca roka 2022.
Určite ste si všimli novú kvetinovú výzdobu. Mojím
zámerom bolo oživiť obec takou kvetinovou výzdobou,
aby obyvatelia i návštevníci obce pri prechádzke
najfrekventovanejšími ulicami mali dobrý pocit. Objednali
sa nové kvetináče na cestný most cez rieku Drietomica, na
stĺpy pouličného osvetlenia, ale i nová kvetinová výsadba
do kruhov pri zdravotnom stredisku a na pešej zóne pri
autobusovej zastávke.
Súčasťou oživenia by mal byť aj náučný chodník
s osadením netradičného mobiliáru, ktorý by mal
zatraktívniť tieto miesta. Náučný chodník bude informovať
o histórii najstarších častí obce – ulíc Biskupská, Žabacia,
Rádek a Kraľovany. Lavičky budú symbolizovať ulicu, v ktorej
budú umiestnené.
V Kraľovanoch bude lavička s rezbou kráľa Mateja Korvína,
ktorý tu mal podľa tradovania čakať na svoju snúbenicu
Katarínu Poděbradskú pod lipou pri kaštieli, v ktorom dnes
sídli obecný úrad.
Na ulici Žabacej bude lavička s rezbou dvoch žiab, ktoré
symbolizujú ulicu z obdobia, keď cez túto ulicu pretekal
kanál, ktorý poháňal miestne mlyny a žabám sa tam darilo.
Na ulicu Biskupskú mobiliár zatiaľ objednaný nemáme,
uvidíme, aký ohlas budú mať ulice Kraľovany, Rádek
a Žabacia ulica.
Chcem vyzvať všetkých obyvateľov, aby sa venovali čistote
a ochrane verejného priestranstva pred ich domami
a pomáhali tak udržiavať čistotu a poriadok v obci.
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Počas celého roka som intenzívne sledoval výzvy, do
ktorých by sme sa mohli zapojiť a v rámci ktorých by sme
mohli získať finančné prostriedky prostredníctvom grantov
a fondov Európskej únie. Cez združenie MAS sme podali
dve žiadosti, a to žiadosť na výstavbu cyklistickej dráhy
pre deti v areáli základnej školy – táto žiadosť bola na MAS
schválená, momentálne čakáme na vyjadrenie a schválenie
Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, ktorá sa doteraz
k projektu nevyjadrila. Rovnaká situácia je s projektom
rekonštrukcie strechy na kultúrnej pamiatke Ľudový dom
(známy ako Modrý domček v strede obce), kde tiež čakáme
na vyjadrenie. V rámci cezhraničnej spolupráce sme sa
zapojili do výzvy malých projektov „Spájajú nás spoločné
ľudové zvyky a kultúra“, kde sme boli úspešní a bol nám

schválený nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
interiéru Ľudového domu, pričom 29.535 eur dá Európsky
fond regionálneho rozvoja, 3.474 eur pôjde zo štátneho
rozpočtu a len zvyšnú časť z celkovej schválenej sumy projektu
34.748 eur bude obec financovať z vlastných zdrojov. Verím,
že sa nám podarí urobiť strechu, nové odvodnenie, interiér,
súčasťou ktorého by mala byť výstavba nového komína,
murovaných kuchynských kachlí, ale aj nových elektrických
rozvodov a úprava podlahy. Tento dom by mal dostať konečne
nový šat, aby nepôsobil v našej obci ako zabudnutý objekt,
ale ako naozaj kultúrna pamiatka a stal by sa pýchou našej
obce. Plánujeme v ňom zriadiť malé múzeum o spôsobe
života a rodinného diania našich predkov.

Drietoma, vráť sa k Bohu ...

V uplynulých dňoch sme mali všetci možnosť
prežívať veľmi horúce dni. Každý vie, ako vtedy
veľmi dobre padne osvieženie, ochladenie, aspoň
na chvíľu... Rovnako je za nami dlhý čas izolácie,
ktorý spôsobila pandémia. Hoci stále nie je
zažehnaná, predsa len už dýchame voľnejšie.
Tento čas izolácie od každého a od všetkého nás
preniesol do našich domácností, v ktorých sa
dohrával aj náš duchovný život na obrazovkách
televízorov alebo monitorov. I toto bola veľká
skúška našej duchovnej disciplíny a zároveň viery
v Boha, či si dokážeme sadnúť, dať všetko nabok
a venovať Bohu pár chvíľ aspoň virtuálne.
No vraciame sa do „normálu“ a realita prítomnosti
nám otvorila oči. Cítiť v našich farnostiach, že
mnohí ľudia sa už nevrátili k Bohu. Poloprázdny
kostol v nedeľu, keď sa máme duchovne posilniť
a osviežiť, nám všetkým ukazuje, aká veľká skúška
bola a je pre nás všetkých táto doba. Mnohé naše
dobré zvyky sa vytratili a z našej mysle a srdca sa
akoby vytratilo posvätno nedele. Pracovné zvuky

z našich dvorov v Pánov deň, absencia detí a rodičov v Božom chráme,
ochladnuté srdcia voči Bohu, akoby strata vlastnej kresťanskej identity,
to je realita týchto dní v mnohých našich farnostiach, i v tej našej...
Ježiš povedal: „Kto vytrvá do konca, bude spasený...“ Treba sa nám
všetkým akoby zobudiť z tej duchovnej letargie a lenivosti, osviežiť
svoju dušu zmierením sa s Pánom vo sviatosti zmierenia a nasmerovať
svoje kroky v nedeľu nielen na kúpaliská, výlety, ale najmä do Božieho
domu...
Treba si znova pripomenúť, že bez vážneho dôvodu vo svedomí
je naša neúčasť na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok po
ukončení všeobecného dišpenzu dňa 30.6.2021 vážnym hriechom
a predovšetkým prejavom nelásky a neúcty voči Bohu.
Všetci potrebujeme osvieženie i v našom duchovnom živote, aby sme
nezostali duchovne mŕtvi... Ako píše sv. Augustín: „Nespokojná je naša
duša Pane, až kým nespočinie v Tebe...“
I preto som veľmi vďačný otcovi biskupovi Viliamovi Judákovi, ktorý
prišiel medzi nás dňa 26.6.2021 a spoločne sme mohli kráčať na
Machalovku s modlitbou svätého ruženca na perách a za spevu
mariánskej piesne, aby sme tam mohli v tieni stromov pri starobylej
kaplnke prežívať slávenie Eucharistie, ktorá bola pre nás všetkých
osviežením po tak dlhej dobe duchovnej nemožnosti prežívať verejne
svoju vieru. Otec biskup vo svojej homílii predniesol myšlienku potreby
vzájomnej dôvery v našich životoch a rovnako potrebu dôvery v Boha.
Príklad matky Kennedyovej, ktorá prežila toľko bolesti a strát vo svojom
živote a predsa prosila Boha o dôveru a vieru, bol veľmi silným impulzom
na premýšľanie pre každého z nás. I my sme všetci stratili mnoho počas
tejto pandémie, každý z nás by mohol rozprávať, čo a koľko...
Preto vás prosím, nestraťme dôveru a vieru v živého Boha, vráťme sa
k Bohu nielen slovami, ale najmä skutkami. Nájdime cestu pre seba
i našich najbližších do Božieho domu, znova sa snažme svätiť nedeľu
účasťou na svätej omši a zachovaním pokoja od prác... 5. júla slávime
slávnosť svätých Cyrila a Metoda, na príhovor ktorých prosíme, aby Boh
zachoval dedičstvo našich otcov... Nebuďme generáciou, ktorá toto
vzácne dedičstvo viery stratí... Buďme múdri a nábožní a so svätým
Pavlom bojujme dobrý boj viery... Dvere Božieho domu sú znova
otvorené pre Vás všetkých...
V modlitbe za celú farnosť
-Peter Korenčiak, farár-
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DUCHOVNÉ SLOVO
Milí priatelia, bratia a sestry,
je za nami neuveriteľne zvláštne obdobie života a nevieme,
čo nás čaká v budúcnosti, je pre nás neznáma. Prežili sme
v ňom rôzne okamihy. Niekto nás opustil, niekto sa narodil.
Niečo sme stratili, niečo sme získali. Ak sme vnímaví a citliví,
veľa sme sa mohli naučiť. Lebo aj prenasledovanie, utrpenie
a bolesť patria do pozemskej Božej školy, ale platia potešujúce
Božie zasľúbenia, že „UTRPENIA TERAJŠEJ DOBY NIE SÚ ROVNÉ
SLÁVE, KTORÁ SA MÁ ZJAVIŤ NA NÁS“ (Rímskym 8, 18) a
„BOH VŠETKEJ MILOSTI, KTORÝ VÁS POVOLAL V KRISTOVI
DO SVOJEJ VEČNEJ SLÁVY, KEĎ TROCHU POTRPÍTE, VÁS
ZDOKONALÍ, UTVRDÍ, UPEVNÍ A POSTAVÍ NA STÁLY ZÁKLAD!“
(1Pt 5, 10).
V evanjelickom cirkevnom zbore sme sa po uvoľnení opatrení
znovu stretli na Službách Božích v 3. nedeľu po Veľkej noci,
25. apríla 2021, a to po dlhých 19 týždňoch. A kvôli vtedy
platným opatreniam sme v Drietome vykonávali v ďalšie
nedele Služby Božie dvakrát (do 13. 6. 2021). V 2. májovú
nedeľu sme na Službách Božích Pánu Bohu ďakovali za naše
mamy a staré mamy a spomenuli sme si na tie, ktoré už nie sú
medzi nami. V 3. júnovú nedeľu sme si pripomenuli sviatok
Deň otcov a spomenuli sme si na našich otcov a starých
otcov. Ani mamy, ani otcovia nie sme dokonalí. Diabol nás
zvádza do sietí hriechov a trhá mnohé rodinné zväzky. Jeho
úlohou je ničiť. On sa nezmieril s víťazstvom Ježiša Krista.
Napriek tomu Biblia a život nám svedčia, že sme hriešnici,
ktorých MILUJE DOKONALÝ NEBESKÝ OTEC, KTORÝ JE
VEČNÝ, MILOSRDNÝ A ODPÚŠŤAJÚCI BOH. Svoju lásku
nám dokonale dokázal a odkryl vo svojom Synovi Ježišovi
Kristovi. Nebeský Otec sa stará o nás, neopúšťa nás – ako
niektorí otcovia, mamy svoje rodiny. On plní svoje zasľúbenia
a neruší to, čo nám sľúbil. Toto je najdôležitejšia pravda nášho
života! Aby mamy i otcovia poznali dobrotivosť, lásku, vernosť

a starostlivosť nebeského Otca. Aby mamy i otcovia mali
pred očami pevný cieľ pre svoje deti – aby dosiahli spasenie
v Pánovi Ježišovi Kristovi.
V 4. nedeľu po Svätej Trojici, 27. júna t. r. sa konali Služby
Božie s Konfirmáciou v chráme Božom v Trenčíne. Kvôli
pandemickým obmedzeniam sa v minulom roku Konfirmácia
konať nemohla, preto teraz pred očami svojich rodín
a cirkevného zboru potvrdilo svoju krstnú zmluvu a vyznalo
vieru v Trojjediného Pána Boha 13 pokrstených mladých ľudí.
V sobotu, 3. júla 2021, sa koná zasadnutie najvyššieho
zákonodarného orgánu ECAV na Slovensku Synoda. Bude
sa konať v Trenčianskych Tepliciach pri 100. výročí pamätnej
synody, ktorá sa tam konala v roku 1921, prijala novú Ústavu
ECAV a znamenala nový začiatok existencie Evanjelickej cirkvi
a. v. v Československu, a na Slovensku, po rozpade Rakúsko
– Uhorska. Pozdrav k 100. výročiu od Predsedníctva ECAV
je na stránke: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-avyjadrenia/ste-vyrocie-synody-v-trencianskych-tepliciach.
Pri tejto pamätnej udalosti sa budú konať v chráme Božom
v Trenčíne Služby Božie v 5. nedeľu po Svätej Trojici, 4. júla,
o 9:00, ktoré budú odvysielané verejnoprávnou televíziou.
Ak Pán dá (a pandemické opatrenia nám to umožnia), radi
by sme pripravili pre naše deti a dorast Denný biblický tábor
v Drietome v termíne od 9. – 13. 8. t. r.
Milí bratia a sestry, modlime sa a zápasme, aby kresťania
vydávali živé svedectvo viery, lásky a nádeje a aby v našich
rodinách boli prítomné dobrotivosť, vernosť, láska
a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista skrze
Ducha Svätého. Myslime v modlitbách aj na našich ťažko
navštívených priateľov na Morave, aby im Pán utrpené škody
nahradil z bohatého prameňa nebeskej milosti. Amen.
-Mgr. Monika Cipciarová-

Keď svetlo svieti v tme
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach Biskupská, Žabacia, Rádek
a Kraľovany priniesla viaceré obmedzenia, jedným z nich bol v decembri
víkend bez funkčného verejného osvetlenia v dotknutých uliciach. Pre mňa to
znamenalo jedinečnú príležitosť „návratu do minulosti“, keď ešte neexistovalo
verejné osvetlenie. Potrebovala som tiež niečo niekam doručiť a tak som neváhala
a v sobotu po zotmení som sa vybrala do Kraľovian a odtiaľ cez Rádek na horný
koniec. Pre istotu som sa vybavila baterkou, ale tú som napokon nepotrebovala.
Aj keď verejné osvetlenie nefungovalo, k tomu, aby sa človek orientoval
v priestore, úplne postačovalo svetlo, ktoré vychádzalo z dvorov. V prvom rade
to bolo svetlo vianočného osvetlenia, ktoré sa nachádzalo takmer na každom
dome a ktoré práve vďaka tme krajšie ukázalo. Ďalším zdrojom bolo svetlo,
ktoré vychádzalo spoza okien domácností. Pohľad do vysvietených oblokov
dával človeku pocit istoty, že nie je sám. No a do tretice - niektorí naši obyvatelia
mysleli na okoloidúcich do tej miery, že nechali svietiť svetlo pred dverami či na
priedomí. Ja som si tento prejav dobroty uvedomovala a bola som zaň vďačná.
Samozrejme, v tých tmavších zákutiach, kde domy nie sú, bolo svetla málinko, ale
vďaka tomu som si uvedomovala, ako významný dokáže byť aj malý zdroj svetla
pre toho, kto kráča v tme. Vďaka tomu som si tiež uvedomila, že keď v minulosti
bolo zlé počasie a nebolo „vidieť ani na krok“, horiaca hromničná sviečka v okne
musela byť pre ľudí vracajúcich sa domov ako maják, ktorý ich v poriadku
priviedol až domov.
(mh)
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Prečo som s Mikulášom nechodil?
Túto otázku kládlo mnoho detí, ktoré vo štvrtok 3.12.2020 a v piatok
4.12.2020 navštívil doma Mikuláš spolu s čertom. Vzhľadom na
aktuálnu epidemiologickú situáciu stretnutia prebiehali trochu
inak ako v predchádzajúcich rokoch. Bolo jasné, že Mikuláš s čertom
do domov vchádzať nemôžu a že sa s niektorými pre istotu nesmú
stretnúť ani vonku. Preto deti dostali pokyn, aby si pripravili pred
dvere alebo pod okno čižmičku a mali tam prichystať tiež obuv
rodičov. Mikuláš bol prekvapený, že takmer všetky deti to splnili.
Dokonca aj v osadách, kde zavítal do domácností prvý krát
(v minulosti sa s deťmi stretal v osade Brúsne počas slávnostného
rozsvietenia vianočného stromčeka). Pri viacerých čižmičkách sa
nachádzali krásne obrázky pre Mikuláša, niektorí dokonca pripravili
aj malé občerstvenie (zrejme sa inšpirovali tradíciou v USA, ale
kým tam pre Santa Clausa nechávajú mlieko a keksík, v Drietome
to mnohí poňali tak - slovenskejšie...). A Mikuláš nadeľoval, čo mu
košík a vrece stačilo! Samozrejme že všetky deti podľa neho
poslúchali a preto všetky deti dostali balíček sladkostí, rovnako sa sladkosť ušla aj mamám a niečo sa ušlo aj otcom... Veru,
tento rok toho rozdal Mikuláš viac ako po minulé roky, chudák sob, ktorý im robí dovoz podľa potreby, veru sa tento rok
nabehal... No, ale aj to musí niekto robiť a Mikuláš s čertom sú mu za túto pomoc vďační.
Keď Mikuláš prišiel k domu, zazvonil, a kto chcel a mohol, ten za ním vyšiel na dvor či ulicu. Veľa detí vyšlo von, aby sa aspoň
takto s Mikulášom a čertom videli. No a samozrejme sa mnohé vypytovali, prečo s nimi nechodím aj ja – anjel. Tak vám to
teda vysvetlím. Keď sa chystá Mikuláš a jeho sprievod, vždy sa dbá na to, aby mal kto nosiť veci a aby dobrého bolo v tíme
viac ako zlého. No a veď toho vášho čerta už poznáte! Tá jeho zloba moc nezaváži, je to taký zelenáč, ktorý ešte stále nevie
ani poriadne hriechy povyčitovať. Viem to, každý rok ho sledujem a teším sa, že Mikuláš si s ním zatiaľ vždy dal rady a tak
bola moja asistencia zbytočná. Predchádzajúce roky čert prípravu zanedbával a rozdával maximálne čokoládu, ktorú mu
z ľútosti posúval Mikuláš. Tento rok sa chystal, že bude deťom dávať do čižiem uhlie, ale Mikuláš s ním trochu „vybabral“ a
k balíčkom uhlia nechal popriväzovať malé fľaštičky s tou onou – ohnivou vodou - a takejto výslužke sa tatinovia celkom tešili.
Viaceré mamičky dostali krásne praktické paličky, len si nie som úplne istý, či pre tatinkov – či na tatinkov? No to je jedno,
ony si s tým isto poradia. No a čert bol potom akosi namäkko – ani hriechy nevyčitoval, ani transport do pekla nesľuboval...
dokonca v niektorých prípadoch, keď deti recitovali, spievali alebo hrali v tej zime vonku na nejaký hudobný nástroj, bol od
dojatia ako zaseknutý... Nikdy by to nepriznal, ale keď stál pod balkónom u kapelníka Drietomanky Jara Múdreho a počúval,
ako so synom vyhráva koledu a ženské domáce osadenstvo do toho spievalo, veru sa mu aj slzy tisli do očí... No čo vám
poviem, taká rozcitlivené padavka, ktovie, či ju vôbec ešte nabudúce pustia na zem. A ako si prezeral všetky obrázky od detí
a ani ich nevedel spočítať (keďže vie rátať len do 10). Môžem vás uistiť, že sa aj Mikulášovi aj čertovi všetky veľmi páčili a sú
deťom vďační, že ich nakreslili. A vlastne sú vďační aj za to, že k vám mohli zavítať. Bolo až neskutočné, že všetky domácnosti
s deťmi od 3 do 9 rokov dokázali navštíviť v priebehu dvoch popoludní, ale ako sami priznali, bolo to veľmi náročné a takýto
experiment už nabudúce skúšať nebudú.
(mh)

Koncoročné slávnostné udalosti
Vítanie detí do života prebiehalo na obecnom úrade v zasadacej
miestnosti v stredu 9.12.2020. Rodičia detí, ktoré sa narodili za posledných
12 mesiacov, boli vyzvaní, aby prišli v priebehu dopoludnia. Pán starosta,
pokiaľ bol prítomný, im osobne zablahoželal a odovzdal pamätný list, ružu
a finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Viacerí rodičia to poňali ako
súčasť rodinnej prechádzky. Vážime si, že vo viacerých prípadoch prišli
obaja rodičia spolu a aj keď nám aktuálna situácia nedovoľovala pripraviť
podujatie v takom rozsahu, ako sme zvyknutí, malo toto stretnutie predsa
len osobitý charakter.
Spoluobčanov jubilantov, ktorí minulý rok oslávili 70, 75, 80, 85 a 90
rokov, sme s kolegyňou Jankou krátko pred Vianocami navštívili a aspoň
vonku na dvore či pri dverách sme im zablahoželali a odovzdali malý
darček a písomný pozdrav od pána starostu. Sme vďační, že sme sa s nimi
aspoň takouto formou mohli stretnúť a ďakujeme im za prijatia a milé
slová. Aj touto formou im želáme, aby ešte veľa rokov pobudli v zdraví a
v šťastí so svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými. Želáme im, aby sa
tešili z každého ďalšieho rána, z každej chvíle, ktorú ešte v živote prežijú a
aby mali vždy dôvod na úsmev a šírili okolo seba dobrú náladu. A tešíme
sa, že si s nimi niekedy v blízkej budúcnosti predsa len na to zdravie aj
pripijeme.
(mh)
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Nový poslanec
obecného zastupiteľstva

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma,
ktoré sa konalo vo štvrtok 17.6.2021, malo slávnostný nádych.
K poslancom zložením sľubu pribudol nový člen Michal Bernát
a nahradil Mateja Vaňa, ktorý sa postu poslanca obecného
zastupiteľstva vzdal z rodinných dôvodov.
Matejovi Vaňovi ďakujeme za všetku prácu, ktorú v rámci výkonu
poslaneckého mandátu vykonal a želáme mu do budúcnosti
veľa šťastia v rodinnom živote a veľa úspechov v práci. Veríme,
že aj v budúcnosti môžeme počítať s jeho pomocou tak, ako to
platilo v minulosti.
Michalovi Bernátovi držíme palce, aby sa mu v práci v prospech
obce darilo. Stal sa členom Komisie pre financie, správy majetku
a pohľadávok, Komisie pre kultúru, školstvo, šport, sociálne
veci a Komisie na ochranu verejného záujmu. Nastupuje do
rozbehnutého vlaku, v druhej polovici volebného obdobia, ale
veríme, že sa rýchlo zorientuje a bude obci nápomocný rovnako
ako všetci jeho kolegyne a kolegovia zo zastupiteľstva.
(mh)

Poďakovanie
Od začiatku roka pokračujeme v boji s malým, neviditeľným
nepriateľom – vŕusom COVID-19 - aj testovaním. Ako v prípade
mnohých prenosných ochorení, včasná diagnostika a izolácia
chorých zabraňuje ďalšiemu šíreniu choroby. V roku 2021
sa organizácia testovania presunula na samosprávy, čo
sme len vďaka našim občanom zvládli na výbornú. Starosta
obce Jaroslav Mego koordinoval každé testovanie a riešil
personálne obsadenie tímov. Vďaka ochote našich zdravotníkov,
dobrovoľníkov do administratívy a hasičov sme v každom
plánovanom termíne dokázali testovanie uskutočniť. Uhádli ste,
kto všetko z našich obyvateľov sa skrýval pod overalmi, rúškami
či štítmi? Zdravotnícke pozície striedavo vykrývali zdravoťáčky
Aď ka Humecká, Dušanka Kaňovská, Lucka Megová, Ľudka
Baňárová, Jarka Kluková, Slávka Palková a Dominika
Pálešová, administratívu pod vedením Janky Pálešovej
zabezpečovali Timea Miklášová, Daniela Bečárová a Sabína
Kaňovská. Pozíciu koordinátora – alias chlapca pre všetko
– zabezpečovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Vladimír Bečár, Vladimír Bulejko, Dušan Michalec, Michal
Fárik a Denis Stopka. Len výnimočne nám museli vypomôcť
posily zvonku. Všetkým vyslovujem jedno veľké ĎAKUJEM.
Testovacie tímy v tomto roku za 91 hodín urobili 7075 testov,
pričom objavili 33 pozitívnych prípadov.
(mh)

Druhé pandemické
stavanie mája
Keď sme v roku 2020 zdobili máj v rúškach, ani ja, ani moja
kolegyňa Janka by sme vtedy neverili, že sa táto situácia zopakuje
aj v nasledujúcom roku. A stalo sa. Zdalo sa, že aj matka príroda
plače nad takýmto stavom, pretože májku v stredu a vo štvrtok
zalieval dážď. Počasie sa však v piatok 30. apríla 2021 umúdrilo,
a tak sme doobeda zdobili májku za krásneho slnečného
počasia. Dokonca sme dostali nečakanú pomoc v podobe pani
Lydky a Elenky, ktoré nám šikovne zväzovali farebné krepové
stuhy dokopy a my s Jankou sme ich priväzovali na májku.
Počasie prialo aj poobede, keď sa máj staval. Oficiálne sa žiadne
podujatie pri tejto príležitosti nekonalo, ale našlo sa niekoľko
hudobníkov, ktorí k máju prišli zahrať. Krásne počasie pritiahlo
na ihrisko viacero rodičov s malými deťmi, ktoré sa pri hudbe
riadne vyšantili. Ostáva veriť, že všetky dievčatá, dievky a žienky
si stihli pestrofarebný máj pozrieť do soboty večera, pretože ako
tradícia posledných pár rokov velí, najneskôr do 48 hodín musí
ten náš máj zmoknúť, prísť o všetky farby a zaodieť sa dobiela.
(mh)
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Už je to tady ...

Dočkali sme sa. Otvorili nahrávacie štúdia. Povolili kultúrne
podujatia. Čo viac si môže kapela priať?
Po takmer polročnom čakaní sme v polovici apríla konečne
nabehli do štúdia nahrať nový album. Nahrali sme 13 nových
piesní, ktoré na jeseň vydáme na novom albume. Na albume sa
okrem našej kapely spolupodieľalo aj niekoľko hostí, menovite:
Sven Kostelný (klavír), Michal Rehák (trubka), Marek Hrdlička
(vokál), Romana Riedlová (spev a vokál) a hlavne Marián
Fero (mix, mastering a iné nápady ). Už od konca júla máme
v pláne postupne každý mesiac na internete zverejňovať jednu
novú pieseň z nového albumu. Promo fotenie sme absolvovali
začiatkom júna a v lete nás ešte čaká nakrúcanie videoklipov.
Ale to najhlavnejšie je, že sa vraciame konečne na pódia.
V Drietome sa vidíme v piatok 6. augusta 2021 na futbalovom
ihrisku. Bude to súčasť tohtoročných Drietomských slávností.
Po našom koncerte nasleduje zábava s eventovou kapelou Na
kolená. Všetky ďalšie novinky o nás nájdete na našom facebooku.
-Pell-Mell 59-
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Učíme sa vonku
Atraktívne, zaujímavé, zábavné - také je učenie vonku. Aby také bolo,
potrebuje samozrejme premyslenú a dôslednú prípravu. Potom sa už
učiteľ môže tešiť z výbornej hodiny aj napriek tomu, že v rozvrhu bola
umiestnená až ako posledná. Žiaci si tento spôsob vyučovania rýchlo
obľúbia a nie je správne si myslieť, že sa len hrajú.
Ja a moji žiaci sme sa počas online vyučovania videli každý deň. Sedenie
pred monitorom v jednej miestnosti neprospieva nikomu a už vôbec nie
deťom. No vďaka aj za túto možnosť vzdelávať sa. Po príchode do školy
nám prialo počasie. Niektoré učivo, ktoré sme „nasávali“ cez monitory, sme
začali prakticky skúšať aj na školskom dvore. Tu sú ukážky:
Matematika v skupinách a v praxi
Rímske číslice a čísla - pomocou palíc žiaci skladali rímske čísla a zostavovali
dátum .
Mnohouholníky - žiaci podľa zadania skladali mnohouholníky z palíc.
Určovali vrcholy, strany, odhadovali ich obvod. Snažili sa využiť nielen
svoje vedomosti, ale aj kreativitu a tímovú prácu.
Obvod - žiakom bola zadaná konkrétna plocha na školskom dvore. Najskôr
mali odhadnúť obvod, potom pomocou pásma (20m) odmerať presnú
dĺžku strán a vypočítať výsledný obvod. Pozn. pracovať s pásmom bolo
najskôr náročné, ale práve individuálna skúsenosť pomohla pochopiť
dĺžkové jednotky a urobiť si prvotnú predstavu o vzdialenostiach.
Slovenský jazyk - individuálna práca
Behací diktát - odpisovanie viet z papierových lístočkov bez prenosu lístka
alebo zošita. Vety si treba zapamätať a zapísať - upevňovanie pravopisu,
pohyb po určenom priestore, zábava.
Slovné druhy, podstatné mená - skákanie po kriedovej predlohe precvičovanie učiva o slovných druhoch, rozširovanie slovnej zásoby,
zosúladenie pohybu s mysľou, počúvanie druhých, precvičovanie pamäti,
zábava.
Žiakom 4.A som bola triednou len 10 mesiacov. Veľa sme toho nestihli,
ale hovorí sa - niekedy je menej viac. Sú pripravení stať sa piatakmi. Veľkú
zásluhu má na ich úspechoch pani učiteľka Anka Surovská, ktorá im 3 roky
vtláčala do hlavičiek základné vedomosti, zručnosti a návyky - čítať, písať,
počítať.
Mojou snahou bolo toto všetko využiť, zveľadiť a ukázať deťom, ako sa dajú
realizovať osvojené vedomosti, zručnosti v priestore a v praxi. Opäť som
v triede objavila veľmi šikovné deti: múdre matematické hlavičky, jazykovo
nadané deti, talentované deti na šport, výtvarné umenie a hudbu. Oni
boli zároveň mojou inšpiráciou a motiváciou vymýšľať a skúšať niečo nové,
zaujímavé, za čo im ďakujem. Prajem vám veľa úspechov, vzájomného
porozumenia a trpezlivosť v školských laviciach.
-Vaša pani učiteľka Monika-

Veselé kamene
Počas pandemickej situácie trávia ľudia a deti viacej času v prírode, a tak sa
spočiatku nezištná zábava detí – hra Veselé kamene stáva medzi deťmi i
dospelými a staršími ľuďmi zaujímavou a populárnou aktivitou. Čo sú vlastne
Veselé kamene? Sú to maľované a poschovávané kamene, ktoré putujú z miesta
na miesto. Ten, kto kameň nájde, odfotí ho a pošle fotografiu do facebookovej
skupiny s názvom „Veselé kamene“. Tam si môže každý cestu svojich kameňov
sledovať. My, piataci, sme tiež namaľovali takéto kamene na hodine výtvarnej
výchovy. Spoločne s pani učiteľkou Danielou Špačkovou sme ich rozmiestnili a
poschovávali po našej obci. Postup hry „Veselé kamene“:
1. Postaviť sa a ísť do prírody pohľadať plochý kameň.
2. Kameň očistiť a pripraviť na maľovanie.
3. Akrylovými alebo temperovými farbami ho namaľovať.
4. Nechať poriadne zaschnúť a potom zalakovať lakom.
5. Na spodnú stranu kameňa napísať PSČ svojej obce alebo mesta, aby objaviteľ
vedel, odkiaľ kameň putuje.
6. A už len schovať :)
Ak nájdete veselý kameň, posuňte ho zase do inej obce!
-Katka Barišová, 5.A-
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POZÝVAME VÁS
Drietomské slávnosti 6.8.2021 – 7.8.2021
Rockový večer 6.8.2021 účinkuje: Random Choices a Pell – Mell
        zábavu hrá: Na kolená
Drietomský festival dychových hudieb 7.8.2021
účinkuje Drietomanka, Kolárovičanka, Maguranka
Muzikanti j Jižních Čech, Túrafanka (hrá aj zábavu)
Žiaci ZUŠ Nemšová pod vedením Ľubomíra Michalca
Roháče 10.9.2021 – 12.9.2021 – výlet do Západných Tatier
Z rozprávky do rozprávky 19.9.2021 – prechádzka drietomským chotárom
Hody 20.11.2021 – 21.11.2021 – divadlo pre deti, divadlo pre dospelých, hodový koncert
Mikulášske trhy 10.12.2021 – vianočné trhy spojené s rozsvietením vianočného stromčeka
Vianočný koncert 19.12.2021 – vianočné vystúpenia miestnych umeleckých zoskupení
Silvestrovský výstup na Žľab 30.12.2021 – tradičná koncoročná turistická prechádzka

Vítanie leta

Tohtoročný jún bol bohatý na krásne slnečné dni. Takým dňom bola aj sobota 19.6.2021, kedy sa v areáli futbalového ihriska
konalo Vítanie leta. Bolo to „náhradné“ podujatie, pôvodne sa v tomto termíne mali konať Majstrovstvá obce vo varení
guláša spojené s oslavou Dňa detí, ktoré však vzhľadom na aktuálne opatrenia nebolo možné organizovať v takom rozsahu,
ako sme boli zvyknutí. Tak sme urobili to, čo bez rizika možné bolo.
Od 16. hodiny boli na ihrisku pre deti k dispozícii rôzne atrakcie. Záštitu nad „detským kútikom“ mala predsedkyňa kultúrnej
komisie Vladimíra Barišová, ktorá pre deti pripravila hry - krúžky na triafanie, tenisové rakety, bublifuky, lopty, rôzne hádzacie
hry, atď... Na ďalšom mieste bol rozložený skákací hrad so šmýkačkou. Dobrovoľný hasičský zbor na čele s Ľubošom Liškom
zorganizoval slalomový beh spojený so zhadzovaním plechoviek pomocou vodného prúdu. Keďže bolo veľmi teplo, veľmi
vítaným bolo osvieženie vodou z požiarnej hadice, ktorú hasiči pripevnili do veľkej výšky a voda striekala doďaleka. Chutným
osviežením bola debnička plná jahôd, ktoré ako sponzorský dar priniesol miestny pestovateľ Adam Šargavý (za toto milé
prekvapenie aj touto formou ďakujeme). Rovnako si deti pochutnávali na cukrovej vate, nekončiaci rad pred predajcom
cukrovej vaty svedčil o tom, že nielen deťom už táto pochúťka chýbala. S radosťou sme sledovali stále sa zväčšujúci počet
detí, ktoré sa zabávali na všetkých stanovištiach.
Ako sa v posledných rokoch stalo tradíciou, nechýbalo ani špeciálne predstavenie. Od 17. hodiny deti zabával kúzelník
Struk. Program bol zameraný na deti do 10 rokov, v rámci ktorého sa ich snažil čo najviac zapájať do predvádzania svojich
kúzelníckych trikov. Deti boli zlaté, ochotne spolupracovali a vzhľadom na horúce počasie si fakt zaslúžia obdiv tie, ktoré
vydržali pozerať predstavenie až do konca. Večer ovládla pódium ľudová kapela Huncúti, ľubozvučné tóny v podaní mladých
umelcov zoskupených v tomto hudobnom telese sa ozývali až do neskorých nočných hodín.
(mh)

–

DRIETOMSKÉ ZVESTI noviny obce Drietoma. Redakčná rada: Mgr. Monika Hoštáková, Jana Pálešová, JUDr.
Ing. Vladimíra Barišová, Mgr. Daniela Špačková, Jaroslav Mego. Evidenčné číslo MK SR: EV 4264/11. Periodicita vydávania
3x ročne. Vydavateľ: Obec Drietoma, 913 03 Drietoma 29, IČO: 00311529, tel. 00421326499224, mail: obec@drietoma.sk,
web: www.drietoma.sk. ISSN-1338-8819. Vaše príspevky doručte na obecný úrad v tlačovej alebo elektronickej podobe.
„Tlačiarenský škriatok úraduje“. Grafická úprava, tlač a zalomenie: CORETA a.s. Bytča.

8

www.drietoma.sk

