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č.1 − jún 2016

Ročník VI.

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojich
zasadnutiach:
Schválilo, súhlasilo, prerokovalo, potvrdi−
lo, vyhovelo, volí:
− so zakúpením cvičebných pomôcok pre TJ
Aerobic Drietoma, v zastúpení A.Hlaváčová, vo
výške 200 eur a zapožičaním na pravidelné cvi−
čenia aerobicu a pilatesu pre obyvateľky obce
− žiadosť MFS a DFS Nezábudky Drietoma o
poskytnutie finančného príspevku na činnosť sú−
boru v r. 2016 vo výške 1.200 eur
− žiadosť ŠKK Veselý vidiek, Drietoma č. 407
o pridelenie finančného príspevku 830 eur na pod−
poru prevádzky letného kina, dobudovanie posil−
ňovne a pokrytie časti nákladov na vyhotovenie
kalendárov
− žiadosť Rímskokatolíckej církvi, farnosť Drie−
toma, finančný príspevok 1200 eur na kompenzá−
ciu nákladov, ktoré boli vynaložené na rekonštruk−
ciu priestorov v budove farského úradu, ktoré sa
využívajú na pastoračné účely a aktivity s deťmi
− žiadosť spolku Slovenského červeného kríža
na poskytnutie finančného príspevku 150 eur na
zlepšenie činnosti spolku, prácu s deťmi v Základ−
nej škole a odmeňovanie darcov krvi
− žiadosť Stolnotenisového klubu EURO Drie−
toma o poskytnutie finančného príspevku 600 eur
na činnosť v roku 2016. Doklady o vynaložených
finančných prostriedkoch budú predložené apará−
tu obecného úradu
− žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, MO
Drietoma, o finančný príspevok na r. 2016 vo výš−
ke 800 eur na činnosť spolku a kultúrno − spolo−
čenské akcie
− žiadosť p. Márie Ondračkovej, Drietoma č.
622 o finančný príspevok vo výške 150 eur na
nákup oblečenia a obuvi pre deti Viktóriu, Martina
a Nelu. Príspevok jej bude preplatený po predlo−
žení dokladov o nákupe oblečenia alebo obuvi
− žiadosť Základnej školy s materskou školou
Drietoma č. 453 o finančné prostriedky vo výške
2 144 eur na mimoriadne odmeny zamestnancom
materskej školy, školskej jedálne a školského klubu
detí z dôvodu zlepšenia ich finančnej situácie
− schvaľuje žiadosť Základnej školy s mater−
skou školou Drietoma č.453 o vrátenie nevyčer−
paných finančných prostriedkov vo výške 4000
eur a ich následnému prideleniu v r. 2016 za úče−
lom nákupu modernejšieho vybavenia multifunkč−
ného konvektomatu.
− žiadosť p. Ľ. Oravcovej, Drietoma č.140, o
predĺženie lehoty na vysťahovanie a upratanie pre−
najatých priestorov v požiarnej zbrojnici do
31.01.2016
− žiadosť p. L. Mandinca, Drietoma č.668 o fi−
nančný príspevok 100 eur pre jeho vnučku Lenku
Mandincovú, ktorú má zverenú do starostlivosti.
Príspevok bude vyplatený po predložení dokladov
o nákupe detského oblečenia a obuvi.
− žiadosť p. T. Palka, Drietoma č. 406 na od−
predaj pozemku KN – C č. 3130/14 vo výmere

28 m2 za sumu 12 eur/m2 z dôvodu hodného oso−
bitného zreteľa. Zameranie, prevod, návrh na vklad
a taktiež všetky náklady spojené s predajom si
žiadateľ bude hradiť z vlastných prostriedkov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že do−
tknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľ−
ná, obec pozemok nevyužíva. Nakoľko pozemok
susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením do−
tknutej časti pozemku bude mať žiadateľ prístup
na parcelu KN−C č.3159/22, druh pozemku ovoc−
ný sad, k.ú. Drietoma.
− žiadosť p. Ing. D. Hajtmana, Bc. A. Hajtmano−
vej, Drietoma č. 405 o odpredaj pozemku parcela
KN – C č. 3130/15 vo výmere 20m2, parc.č. 3130/
16 vo výmere 9m2 a parc.č. 3130/17 vo výmere
3m2, ktoré vznikli odčlenením z parcely 3130/14
za sumu 12 eur/m2, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Zameranie, prevod, návrh na vklad a tak−
tiež všetky náklady spojené s predajom si žiadateľ
bude hradiť z vlastných prostriedkov. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je, že dotknuté časti pozemku
sú pre obec neupotrebiteľné, obec pozemok nevy−
užíva. Nakoľko pozemky susedia s pozemkom žia−
dateľov, odkúpením dotknutých častí pozemku budú
mať žiadatelia prístup na parcelu KN−C č.3159/23,
druh pozemku ovocný sad, k.ú. Drietoma
− rozpočtové opatrenie č. 5/2015 na presun
rozpočtových prostriedkov, v rámci schváleného
rozpočtu v celkovej sume 1 840 eur 
− rozpočtové opatrenie č. 6/2015 a schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 15 000 eur
na obstaranie dlhodobého majetku na projekt stav−
by ,,Základná škola s materskou školou Drietoma
– zvýšenie energetickej účinnosti budovy“
− Všeobecne záväzné nariadenie obce Drieto−
ma č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné staveb−
né odpady s prednesenými a zapracovanými zme−
nami
− programový rozpočet obce Drietoma na rok
2016 v zmysle predloženého návrhu:
Príjmy:
1 489 100 eur
z toho:
Bežné príjmy
1 189 950 eur
Kapitálové príjmy
292 150 eur
Finančné operácie
7 000 eur
Výdavky:
1 489 100 eur
z toho
Bežné výdavky
1 099 250 eur
Kapitálové výdavky
91 000 eur
Finančné operácie
298 850 eur
− dodatok č.1 k VZN č. 2/2013 o financovaní
materských škôl a školských zariadení v zriaďo−
vateľskej pôsobnosti obce Drietoma na r. 2016 a
mení sa nasledovne:
− materská škola − dotácia na 1 dieťa z rozpoč−
tu obce ročne vo výške 1 607,00 eur
− školský klub detí − dotácia na 1 dieťa z roz−
počtu obce ročne vo výške 234,00 eur
− školská jedáleň
.
dotácia na 1 dieťa z rozpočtu obce ročne vo
výške 282,00 eur
− plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na

rok 2016 nasledovne: 17. februára 2016, 13. aprí−
la 2016, 15. júna 2016, 14. septembra 2016 a 14.
decembra 2016.
− program rozvoja obce Drietoma do roku 2023
aj s prednesenými a zapracovanými pripomien−
kami
− žiadosť o dotáciu pre Cirkevný zbor evanje−
lickej cirkvi a.v. v Trenčíne na nákup digitálneho
organa vo výške 700 eur.
− vydáva predbežný súhlas firme Prospekta
group, s.r.o., Drietoma 703 s vedením kanali−
začnej prípojky po pozemku KNC 2974/6 k.ú.
Drietoma
− zaradiť do plánu úpravu a spevnenie prírod−
ným kamenivom prístupovú komunikáciu v časti
Drietoma – hranica
− žiadosť JUDr. Jozefa Kluku o preplatenie
dovolenky v počte 21,5 dňa, ktorú nestihol vyčer−
pať na zotavenie z dôvodu práceneschopnosti
− začatie prác na odstránenie havarijného sta−
vu na rozvode verejného vodovodu ponad rieku
Drietomica v miestnej časti Kaštieľ
− žiadosť pani M.Pilkovej, Drietoma č.12 o pre−
nájom nebytových priestorov v budove Základnej
školy s materskou školou, Drietoma č. 453 s pod−
mienkou, že priestor predelí priečkou tak, aby isti−
čová elektrická skriňa bola sprístupnená ostatným
nájomcom. Nájom nového priestoru bude riešený
dodatkom k nájomnej zmluve
− žiadosť obce Ratíškovice o spoluprácu v rámci
Brusalského projektu Európa pre občanov s tým,
že všetky náklady budú v réžii obci Ratíškovice a
obci Drietoma nebudú vyplývať žiadne dodatočné
povinnosti a náklady
− dáva súhlas p. Jaroslavovi Stopkovi k údržbe
predmetných ciest prírodným kamenivom, prípad−
ne makadamom a orezanie konárov v miere nevy−
hnutnej na prejazd poľnohospodárskej techniky
− základný hrubý mesačný plat zástupcu sta−
rostu obce Drietoma, ktorý je určený podľa § 3,
ods.1) zákona č.253/1994 Z.z. s účinnosťou od
06.02.2016− v súlade s § 11 ods. 4 písm. aj), §
18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
− do funkcie hlavného kontrolóra Bc. Radova−
na Sásku na obdobie šiestich rokov od 1.4.2016
do 31.3.2022
− mesačný plat hlavného kontrolóra obce Drie−
toma s účinnosťou odo dňa nástupu do práce
1.4.2016 podľa § 18c ods. 1, 2 a 4 zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vo výške 291,− eur s následnou valori−
záciu podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčísle−
nej na základe údajov Štatistického úradu Slo−
venskej republiky
− dodatok č. 1 k všeobecne záväznému naria−
deniu obce Drietoma č. 1/2015
− plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na prvý polrok 2016
− žiadosť Občianskeho združenia ,,Na plný dych“,
Bučkovec 1385, o zapožičanie pivných setov na
festival dychových hudieb v mesiaci jún 2016
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− žiadosť občianskeho združenia VIVAX, Kos−
tolná – Záriečie 34, o povolenie usporiadať verej−
né kultúrne podujatie – pri príležitosti 10. výročia
kapely PELL−MELL 59 na 3. júna 2017. Obec
bezplatne poskytne areál futbalového ihriska, la−
vičky, stoly, informačné tabule, sociálne zariade−
nia, parkoviská, propagáciu akcie v miestnom roz−
hlase, povolenie uvádzať logo obce na propagač−
ných materiáloch a webových stránkach na uve−
denú akciu. Spotrebu energie, vody a vývoz ko−
munálneho odpadu si organizátor zabezpečí na
vlastné náklady
− žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. o
kúpu pozemku, ktorý sa odčlení z parcely č. 771
pre výstavbu transformačnej stanice a zriadenia
vecného bremena na parcele č. 771 pre potreby
uloženia elektrického vedenia pre spoločnosť Zá−
padoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, za úče−
lom umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov
− zámer prenechať majetok obce do nájmu z
dôvodu hodného osobitného zreteľa nebytových
priestorov v budove Základnej školy s materskou
školou, kde má žiadateľ záujem otvoriť fotoateliér
− z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú
dané tým, že: uvedený žiadateľ poskytne obyva−
teľom obce fotografické služby, ktoré v obci nikto
neposkytuje. Zároveň bude nápomocný pre foto−
grafický krúžok v Základnej škole Drietoma
1. žiadosť o prenájom nebytových priestorov
firme DIGIPAL s.r.o. v budove Základnej školy s
materskou školou č. 453.
2. dobu nájmu na dobu neurčitú
3. cenu za nájom podnikateľských priestorov
vo výške 15 eur/m2/rok o výmere 63,4 m2
− žiadosť p. Gabrhela Drietoma č. 673 o od−
pustenie poplatku za komunálny odpad na rok
2016 a dane z nehnuteľnosti za rok 2016, nakoľ−
ko doložil potvrdenie, že je sirota a nepoberá žiad−
ny príjem
− finančný príspevok na nákup komponentov
do zvukovej aparatúry pre dychovú hudbu Drieto−
manka vo výške 800 eur na rok 2016
− vyplatenie odmeny zastupujúcemu starostovi
za obdobie august 2015 – február 2016 a to vo výš−
ke 50% zo sumy, ktorú navrhol bývalý starosta JUDr.
J. Kluka. Táto suma bola prepočítaná na základe
odpracovaných 492 hodín vynásobených 50% ho−
dinovou sadzbou starostu obce, (sadza 11,98 )
keďže išlo o zastupovanie na udržanie chodu obce.
Ďalej od tejto sumy bola odpočítaná vyplácaná od−
mena 100 eur mesačne t.j. 700 eur, keďže zastupo−
vanie trvalo 7 mesiacov. Výsledná suma, ktorú obec−
né zastupiteľstvo schvaľuje, aby bola vyplatená zá−
stupcovi starostu za obdobie august 2015 – február
2016: 492 hodín x 11,98  (hodinová mzda starostu)
x 0,5 − 700 (mesačná odmena starostu) = 2247,08
eur, zaokrúhlene 2 247 eur
NESCHVÁLILO:
− žiadosť p. R. Bredschneidera, Drietoma č.
16, o odkúpenie pozemku parcela č. 389, k.ú.
Drietoma, nakoľko uvedená parcela nie je vedená
ako prebytočný majetok a obec o predaji pozem−
kov v súčasnosti neuvažuje
− žiadosť p. M. Bernáta, Drietoma č. 13, o od−
kúpenie pozemku parcela č. 389, k.ú. Drietoma,
nakoľko uvedená parcela nie je vedená ako pre−
bytočný majetok a obec o predaji pozemkov v
súčasnosti neuvažuje
− žiadosť spoločnosti SYNOT tip, a.s. s umiest−
nením stávkovej kancelárie v Motoreste Eden,
Drietoma 462
− navrhuje žiadosti o finančný príspevok 1500  k
dofinancovaniu zhotovenia fasády nevyhovieť vzhľa−
dom na to, že budova KD nie je vo vlastníctve obce
a obec nemôže takýto majetok zveľaďovať

2.

− žiadosť p. Mohameda Jusufi, Novomeského
50, Pezinok o umiestnenie predajného stánku na
navrhovanom priestranstve pešej zóny
ZOBRALO NA VEDOMIE
− návrh na zhotovenie a dôstojné umiestnenie
pamätnej tabule vojenskému výsadkárovi Jozefo−
vi Jablonkovi, rodákovi obce Drietoma
− ďakovný list svojpomocného klubu stomikov
ILCO Trenčín za podporu a príspevky za posled−
ných päť rokov
− rozpočtové opatrenie č. 4/2015 – úprava výšky
normatívnych príspevkov na prenesené kompe−
tencie v celkovej sume 494 eur
− rozpočtové opatrenie č. 7/2015 – úprava výš−
ky normatívnych a nenormatívnych príspevkov na
prenesené kompetencie v celkovej sume 5 223 eur.
− stanovisko hlavného kontrolóra obce k návr−
hu programového rozpočtu na rok 2016 a návrh
rozpočtu na obdobie 2017 a 2018, ktorý odporú−
ča obecnému zastupiteľstvu schváliť.
− viacročný programový rozpočet obce Drieto−
ma na roky 2017 − 2018.
− že starosta obce JUDr. Jozef Kluka sa listom
zo dňa 4.2.2016 písomne vzdal mandátu starostu
obce Drietoma ku dňu 5.2.2016 zo zdravotných
dôvodov
− správu Národného informačného strediska SR
o potvrdení výsledku hodnotenia zameraného na
slovenské obce a mestá, ktoré vyhodnotilo obec
Drietoma ako obec s predpokladom stabilného
rozvoja a o pridelení pečate rozvoja obcí a miest
− správu z Trenčianskych vodárni a kanalizá−
cii, a.s. Trenčín o zmluve o prevádzkovaní kanali−
začnej infraštruktúry
− list Pavla Kuklu, Drietoma 81 a manželky
Emílie Kuklovej, firme Sojaprodukt
− správu Bc. Ľubomíra Múdreho Šebíka o vzdaní
sa funkcie hlavného kontrolóra obce Drietoma z
rodinných dôvodov ku dňu 31.1.2016
−žiadosť Ing. Romana Lackoviča na odstúpe−
nie z postu člena finančnej komisie
− správu komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
− zmenu rozpočtového opatrenia č. 1/2016 –
úprava normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov pre školu v sume − 3,633 eur 
− odpoveď Slovenskej autobusovej dopravy
Trenčín k žiadosti o posun odchodu autobusové−
ho spoja
− žiadosť p. Jozefa Šprtla, Drietoma č. 34 o
zahrnutie parcely č. 2942/7 pre k.ú. obce Drieto−
ma do územného plánu obce a odpoveď na danú
žiadosť
− žiadosť vlastníkov bytových domov, Drieto−
ma č. 770 a č. 771 o obnovu a úpravu cestnej
komunikácie pred bytovými domami č. 770 a č.
771
− prezentáciu spoločnosti AE group, s.r.o. o
dodávke úsporného LED verejného osvetlenia
− odstúpenie poslanca Ing. T. Revaya z postu
člena finančnej komisie k 14.4.2016
− žiadosť o finančný príspevok 120 eur pre pr−
vákov na nákup knižiek
− oznámenie o zámere zaviesť v Drietome pri−
delenie GPS súradníc k popisným číslam s pred−
pokladanými finančnými nákladmi by mali byť cca
500 eur
− správu o prebiehajúcich prácach na odstrá−
není havarijného stavu v sociálnych zariadeniach
v budove Základnej školy s materskou školou
Drietoma
− výmenu 4 ks radiátorov v budove Základnej
školy s materskou školou Drietoma v predpokla−
danej cene 370 eur − oznámenie o veľkoobjemo−
vom zbere odpadu v dňoch od 21. 4. do 23. 4.
2016 pri požiarnej zbrojnici
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− zmenu termínu obecného zastupiteľstva z 15.
júna 2016 na 9. júna 2016
− správu o zbere elektronického odpadu v ter−
míne 27. apríl 2016
ZRIAĎUJE, VOLÍ, MENUJE:
− za nového člena finančnej komisie Josefa
Múdreho, Drietoma 129.
ODSTUPUJE, POSTUPUJE:
− žiadosť spolku dychovej hudby Drietomanka,
Drietoma č. 534 o finančný príspevok 1200 eur,
komisii finančnej, správy majetku a pohľadávok
− návrh JUDr. J. Kluku na poskytnutie odmeny
zástupcovi starostu obce p. J.Megovi, komisii fi−
nančnej, správy majetku a pohľadávok s tým, že
treba zdokladovať pracovné listy za zastupujúce
obdobie
− žiadosť Slovenskej pošty, a.s. o výmenu okien
komisii finančnej, správy majetku a pohľadávok
na zapracovanie, pri zostavovaní finančného roz−
počtu obce Drietoma na rok 2017
KONŠTATUJE:
− že hlavný kontrolór predložil obecnému za−
stupiteľstvu v Drietome stanovisko k návrhu roz−
počtu obce Drietoma na r. 2016 a na obdobie 2017,
2018 pred jeho prerokovaním a schválením v sú−
lade s §18f ods. 1. písm. c) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
−že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila
v súlade so zákonom č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
UKLADÁ, ZAVÄZUJE, POVERUJE:
− aparátu obecného úradu písomne informovať
adresátov žiadosti o úpravu miestnej účelovej
komunikácie, že táto žiadosť bola vyhodnotená
komisiou pre výstavbu, územný plán, životné
prostredie a havárie ako opodstatnená a tá dopo−
ručila finančnej komisii zapracovať úpravu miest−
nej komunikácie do rozpočtu obce na rok 2016
− aparátu obecného úradu povinnosť písomne
informovať p. Janku Masárovú o tom, že obec má
v pláne úpravu a spevnenie prírodným kameni−
vom prístupovej komunikácie v časti Drietoma –
hranica
− hlavného kontrolóra obce, aby preveril zmluv−
ný vzťah p. J. Bečára a obce Drietoma, ako bola
vydokladovaná schválená investícia platieb náj−
mu, ktorá mala byť podľa zmluvy započítaná oproti
nájmu splátkovým kalendárom, či priebiehali plat−
by, akým spôsobom prebiehali tieto platby a či
bolo podané upozornenie na zdokladovanie také−
hoto započítania.
− zástupcu starostu obce do 26.2.2016 pred−
ložiť žiadosť o vyhlásenie nových volieb starostu
obce Drietoma podľa § 181 ods. 3 pís. d) zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebné−
ho práva a o zmene a doplnení niektorých záko−
nov, predsedovi Národnej rady Slovenskej repub−
liky prostredníctvom Ministerstva vnútra Sloven−
skej republiky
RUŠÍ, VRACIA:
− uznesenie obecného zastupiteľstva v Drieto−
me č. 48/2014, v ktorom boli spoločnosti Arte
Vetro, s.r.o. Drietoma 453, schválené do nájmu
podnikateľské priestory, o ktoré firma doteraz ne−
prejavila záujem
− žiadosť firmy Digipal, s.r.o., o prenájme ne−
bytových priestorov v budove Základnej školy s
materskou školou v Drietome na prehodnotenie,
nakoľko zrušením uznesenia č. 48/2014 vznikli
nové priestory k prenájmu
PLÁNUJE:
− zhodnocovať budovu zdravotného strediska
výmenou okien v roku 2016
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
júl − december 2015

NARODILI SA:
Matej Balaj, Eliška Bátovská, Bibiána Kac−
ková, Nina Piknová, Sarah Kukučková,
Adam Mikláš
K narodeniu máme prianie...
...nech Vám radosť prináša,
úsmevom Vás sprevádza,
nech život máte plný lásky
a nerobí Vám žiadne vrásky.
Vitajte medzi nami.
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU SPOMÍNAME...
Anna Kijacová vo veku 79 rokov,
Jozef Zavadinka vo veku 84 rokov
Jozef Sokolovič vo veku 86 rokov
Jaroslav Dani vo veku 54 rokov
Mária Breznická vo veku 85 rokov
Miloslava Mandincová vo veku 61 rokov
Emanuel Hodál vo veku 67 rokov
Emília Čaklošová vo veku 75 rokov
Anna Švajdová vo veku 90 rokov
Kristína Múdra Šebíková vo veku 58 r.
Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha…
SVOJE ,,ÁNO“ SI POVEDALI:
Dušan Svetlošák a Mária Hodulíková,
Michal Záhora a Bc. Tatiana Blažejová,
Ing. Juraj Janík a Mgr. Mária Zajacová,
Ján Ševčík a Bc. Dominika Mikolášková,
Tibor Machara a Mgr. Andrea Kollárová
Prajeme Vám , aby ste boli nielen manželmi ,
ale aj najlepšími priateľmi ,
deliacimi sa o chvíle pohody ,
ochotní počúvať toho druhého
a pripravení kedykoľvek pomôcť.
Prajeme Vám , aby Vaše manželstvo
bolo jednou z tých najlepších
a najkrajších vecí Vášho života…

PRISŤAHOVALI SA DO OBCE:
Michaela Žačková, Peter Kaňovský,
Bc. Dušana Kaňovská, Sabína Kaňovská,
Diana Kaňovská, Pavol Mikuláš, Sylvia Mi−
kulášová, Pavol Mikuláš, Izabela Majtáno−
vá, Štefan Jurkovič, Ing. Soňa Rosová, Jan−
ka Pilková, Peter Bilčík, Jaroslava Bilčíková
ODHLÁSILI SA Z OBCE:
Mgr. Katarína Kováčová, Michal Petrech,
Jarmila Miklášová, Dušan Malý, Bibiána
Barišová, Andrej stopka, Bc. Jana Miku−
šová, Viera Šebánová, Marta Samáková,
Mgr. Mária Janíková, Ing. Michal Chova−
nec, Viera Czekaj, Jana Šilhanová, Peter
Hudcovský, Ing. Darina Hudcovská, Pe−
ter Hudcovský, Pavol Hudcovský, Zuza−
na Kotvanová, Jaroslav Dani, Tatiana
Zubáriková Kukučková, Alexej Zubárik, Ti−
bor Machara
OBČANIA NAD 90 ROKOV:
Katarína Jankujová, nar. v r. 1919,
Pavlína Pavlíková, nar. v r.1919,
Barbora Bednáriková,nar. v r. 1920,
Eva Šubertová, nar. v r. 1922,
Katarína Breznická, nar. v r. 1923,
Mária Vetráková, nar. v r. 1924,
Anna Bulková, nar.v r. 1925,
Karol Bečár nar. v r. 1925,
Mária Slušná, nar. v r. 1925
...prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i
nejaký ten zisk. Nech Vám slnko šťastia svieti, nech Vám
láska srdce hreje, nech Vám nikdy smutno nie je a nech Vám
nebesá doprajú pevné zdravie.
Jana Pálešová
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VIANOČNÝ KONCERT
Vianoce sú krásne obdobie, počas ktorého sa čas akoby na chvíľu za−
staví, aby sme mali možnosť prežívať radosť so svojimi rodinami, priateľmi a
známymi. Čas, kedy odpúšťame a veríme, že bude odpustené aj nám. Čas,
kedy čakáme, že ten, ktorého narodenie oslavujeme, nám ukáže správnu
cestu. Čas, kedy sa snažíme urobiť druhých šťastnejšími. Čas, kedy si na−
vzájom robíme radosť rôznymi darčekmi.

Hudobný darček v podobe vianočného koncertu si obyvatelia našej obce
„rozbalili“ v nedeľu 20. decembra 2015 v kinosále, ktorá už na začiatku
programu „praskala vo švíkoch“. V mene organizátorov vyslovujem ľútosť,
že hoci sa pridali stoličky z prístavby a doniesli sa lavičky zo ZŠ, niektorí
museli stáť a sme o to vďačnejší, že napriek tomu zostali do konca.
Ako prvý vystúpil Spevácky zbor pri kostole svätej Kataríny Alexandrijskej
so svojím vianočným gospelovým repertoárom. Za sprievodu gitár ponúkol
zbor divákom pomalšie i rýchlejšie piesne o očakávaní a príchode Ježiša na
svet. Malým hudobným osviežením bola pieseň o prvom Ježišovom zázraku
v Káne Galilejskej, ktorá divákov vďaka vtipnému textu rozveselila.
Ľudovú slovesnosť už tradične podával detský folklórny súbor Nezábudky,
ich vianočné pásmo bolo plné známych i menej známych vianočných kolied.
A ťažko posúdiť, či boli krajšie v podaní mladších alebo starších Nezábudiek.
Záver programu patril dychovej hudbe Drietomanka, ktorá pripravila nový
vianočný program nielen s tradičnými koledami, ale aj s populárnymi sloven−
skými a zahraničnými vianočnými piesňami, ktoré po speváckej i hudobnej
stránke zvládli na jednotku. Záver ich programu však opäť patril známym
piesňam, ktoré si s nimi, možno povzbudení aj vareným vínkom od poslan−
cov, mnohí z divákov zaspievali. Takže pevne veríme, že viac ako dvojhodi−
nový „hudobný balíček“ sa všetkým páčil a že každý odchádzal domov via−
nočne naladený.
(mh)
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Deň detskej radosti 2016
Pohľad do kalendára mi pripomína, že máme 1. jún – Medzinárodný
deň detí. K tomuto uvedomeniu však nepotrebujem ani kalendár, stačí
mi, ak si spomeniem na poslednú nedeľu (29. máj), kedy sme v našej
obci trošku dopredu oslávili tento sviatok. Napriek nočnému lejaku a nie
príliš optimistickým predpovediam počasia sme to nevzdali a oplatilo sa,
pretože akoby na objednávku celé popoludnie svietilo slnko. Od 13. ho−
diny všetci členovia organizačného tímu kmitali po ihrisku a všetko za−
bezpečovali tak, aby po 15. hodine mohla oslava dňa detí začať. Časový
sklz spôsobený meškaním niektorých detí účinkujúcich v programe vo
všeobecnosti nikomu nevadil, nakoľko sa deti už mohli realizovať na
pripravených stanovištiach.
O pol štvrtej Deň detskej radosti otvoril zástupca starostu obce pán
Jaroslav Mego. V programe nám prváčence predviedli moderný tanec na
pieseň Jabĺčko od Kristíny, v podaní druhákov sme si vypočuli ľudové
piesne, tretiaci nám predviedli hravý tanec Šašo a vystúpenia školákov
uzavrelo tanečné vystúpenie Emy Malákovej v štýle hip−hopu.
No a potom sa deti rozpŕchli na jednotlivé stanovištia. Rovnako ako
vlani boli deti pri registrácii rozdeľované do 3 vekových kategórií a keďže
sa nemenili miesta stanovíšť, mnohé aj bez pokynov vedeli, kam majú
zamieriť. Na súťažných stanovištiach získavali za absolvovanie jednotli−

Veľký turnaj malých prípravkárov
Tohtoročnou novinkou vo futbalovom svete Oblastného futbalového zvä−
zu Trenčín boli turnaje prípraviek. Špeciálnym záverečným podujatím bol
turnaj, ktorý sa konal 4. júna 2016 na ihrisku v Záblatí. Finálového turnaja sa
zúčastnilo 15 tímov malých futbalových nádejí. Najskôr hrali v 3 základných
skupinách (po 5 tímov) systémom každý s každým. Drietomskí prípravkári

sa v základnej skupine umiestnili na druhom mieste a postúpili do finálovej
skupiny, v ktorej hralo medzi sebou 6 družstiev o 1. – 6. miesto. Bolo fajn,
že si prípravkári zmerali svoje sily aj s inými súpermi, ako sú ich „parťáci“ z
ligovej skupiny a myslím, že byť 5. najlepším prípravkovým tímom trenčian−
skej oblasti je krásny a úspešný výsledok. Držím palce, aby Nikolas Halušic,
Jakub Holíček, Samko Hlísta, Riško Kotrha, Kristián Popov, Filip Balaj, Evka
Besuchová, Marika Hrnčáriková, Dominik Spaček, Daniel Žiška a Ahmad
Abdallah naďalej rozvíjali svoje futbalové schopnosti a radovali sa z hry,
ktorej venujú toľko času a námahy. Pochvala patrí aj brankárovi Nikolasovi
Halušicovi, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho gólmana turnaja.
(mh)
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vých disciplín na súťažnú kartičku pečiatky. Tento rok to bolo náročnejšie
ako vlani, nakoľko museli zvládnuť až 6 disciplín. S kartičkou plnou pe−
čiatok sa deti vracali na registračné miesto, kde im ako odmena bola
odovzdaná medaila a omaľovánka. Mnohé deti si svoju šikovnosť doka−
zovali absolvovaním aj ostatných súťažných stanovíšť a samozrejme si
užívali všetky nesúťažné stanovištia – maľovanie na tvár, česanie, voze−
nie na koči, vozenie na hasičskom aute, bublinkový svet s množstvom
bublifukov, chodenie po „povraze“ či behanie za loptou po celom ihrisku.
Viaceré malé deti ovládli pódium, na ktorom behali, tancovali na rôzne
detské pesničky a hrali sa s céčkami pôvodne určenými na turnaj v
hádzaní céčok. Napokon sa našli aj 3 odvážlivkyne, ktoré si súťažne
vyskúšali hádzanie céčok na čiaru a ktoré si rozdelili ceny určené pre 1.−
3. miesto. To už bola v plnom prúde detská diskotéka, počas ktorej deti
tancovali a šantili, čo im ruky a nohy stačili.
Milým ukončením programu bolo neplánované vystúpenie detí. Via−
ceré z nich priam magicky priťahoval mikrofón a pod prísľubom malej
odmeny recitovali a hlavne spievali, čo im hrdlá stačili. Ostáva mi už len
v mene obecného úradu (a hádam aj spokojných detí a rodičov) poďako−
vať všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, členom občianskych zdru−
žení eRko, Veselý Vidiek, Vivax, učiteľom a žiakom základnej školy za
pomoc pri zorganizovaní programu a súťaží pre deti a Jednote dôchod−
cov a Združeniu rodičov pri ZŠ a MŠ za zabezpečenie občerstvenia. Je
fajn, že sa aj v dnešnej dobe nájdu ľudia, ktorí dokážu bez nároku na
odmenu spraviť niečo pre druhých (a kto by tak chcel nabudúce urobiť,
môže sa už teraz prihlásiť u organizátorov).
(mh)

