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   ROČNÍK IX.

Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach:

- žiadosť p. Patrika Gabrhela, Drietoma 673 o odpustenie
poplatkov za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti
a rok 2019 v plnej výške
- mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Drietoma
vo výške 20% z mesačného platu, s účinnosťou od 01.01.2019
- Zmeny zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Drietoma
- zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z Úradu vlády SR v programe „Podpora rozvoja
športu na rok 2019“, so spolufinancovaním projektu
vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu
- vypracovanie projektovej dokumentácie na miestnu
komunikáciu ,,Žabacej ulice“ po kostol evanjelickej cirkvi
Augsburského vyznania
- spolufinancovanie projektu v oblasti kriminality,
na dobudovanie kamerového systému v obci Drietoma
vo výške najmenej 20% z celkových výdavkov projektu
- v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom
č. 41373006-68-18, vymedzeným na nehnuteľnosti,
pozemky LV č. 637 parc. č. 447, parc. č. 448, LV 2232
parc. č. 446/2, a to diely č. 1 až č. 4 o celkovej výmere
103m2, zriadenie vecného bremena IN - PERSONAM
na dobu neurčitú v prospech oprávneného spočívajúce
v práve uloženia jestvujúcej inžinierskej siete (dažďová
kanalizácia) a práva vstupu a vjazdu za účelom údržby
a opráv tejto inžinierskej Siete
- za člena Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
p. Róberta Bretschneidera
- zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu
na projekt Základná škola s materskou školou Drietoma,
Schválilo
zvýšenie energetickej účinnosti budovy, blok B,
- v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
o spolufinancovaním projektu vo výške najmenej 5 %
neskorších predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia
z celkového rozpočtu projektu
a nakladania s majetkom Obce Drietoma, prevod správy
- vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie
dlhodobého hmotného majetku stavby: „Rekonštrukcia
chodníka v miestnej časti Drietoma – Majer popri cestnej
vnútorného vodovodu, kanalizácie, zdravotechniky“ Základná komunikácii I/9
škola s MŠ Drietoma v obstarávacej cene 104 082,95 eur
- vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie
na Základnú školu s materskou školou, Drietoma 453
chodníka na prepojenie obce Drietoma po obec Kostolná –
od 1.3.2019
Záriečie
- v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
- spolufinancovanie projektu v oblasti zvýšenia bezpečnosti
neskorších predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia
účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, v obci Drietoma
a nakladania s majetkom Obce Drietoma, prevod správy
- spolufinancovanie II. etapy projektu rekonštrukcie hasičskej
dlhodobého hmotného majetku stavby: „Rekonštrukcia
zbrojnice v obci Drietoma
strechy, sociálneho zariadenia, zdravotechniky
- financovanie nákladov na obyvateľov s trvalým pobytom
a inžinierskych sietí“ Základná škola s MŠ Drietoma
na území obce Drietoma, na záujmové vzdelávanie v centrách
v obstarávacej cene 112 799,59 eur na Základnú školu
voľného času zriadených na území iných obcí na rok 2019
s materskou školou, Drietoma 453 od 1.3.2019
vo výške 103,15 eur na jedno dieťa a rok.
- zapojenie sa do výzvy na predloženie žiadosti o nenávratný
Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov je
finančný príspevok za účelom realizácie projektu „WIFI pre
poskytnutie zoznamu detí, žiakov centra voľného času
Teba“ v rámci výzvy SO OPII, cez operačný program
s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého
Integrovaná infraštruktúra pod kódom výzvy: OPII
pobytu
-2018/7/1-DOP, so zabezpečením realizácie projektu
- Záverečný účet obce Drietoma a celoročné hospodárenie
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
za rok 2018 bez výhrad
so spolufinancovaním realizovaného projektu vo výške
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018
maximálne 750,00 €.
vo výške 51 037,45 eur na tvorbu rezervného fondu
- členov ústrednej inventarizačnej komisie: predseda
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý
komisie: Ivana Struhárová, členovia komisie: Jaroslav Mego
polrok r. 2019
a Mgr. Radovan Sáska
- v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom obce a §10
- členov čiastkovej inventarizačnej komisie: predseda
Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
komisie: Ing. Peter Filo, členovia komisie: Zdenko Machara,
odpísanie nevymožiteľných pohľadávok v celkovej sume
Anna Miklášová, Igor Bilčík, Jana Pálešová
6 685,06 eur podľa prílohy.
Zobralo na vedomie
- vyjadrenie pani Emílie Kuklovej a pána Pavla Kuklu st. k veci
opakovaného oznámenia o začatí konania o odstránení
stavby, nariadenie ústneho konania
- žiadosť p. Ing. Pavla Kuklu o zrušenie schválenia
vybudovania parkoviska		
- žiadosť p. Márie Slušnej o poskytnutie pravidelného
mesačného príspevku
- správu o neprevzatí listu p. Mgr. Jozefovi Blažejovi
- žiadosť p. Kataríny Gorčíkovej, Andrey Gabrhelovej a Daniely
Palkovej o poskytnutie nebytových priestorov v obci
Drietoma
- žiadosť ŠKK Veselý Vidiek o pripojenie na obecnú kanalizáciu
budovu súp. č. 195, ktorá slúži ako posilňovňa
- žiadosť p, Bibiany Kvasnicovej o vyriešenie neprispôsobilých
občanov v miestnej časti Brúsne
- žiadosť Spolku Slovenského červeného kríža v Drietome
o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia
klubovej činnosti na svoju činnosť
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Drietoma za obdobie január – marec
- žiadosť rodiny Kováčikovej o vykonanie náhodnej kontroly
- oznámenie p. Márie Stopkovej o vzdaní sa mandátu člena
Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci, zriadenej
Obecným zastupiteľstvom obce Drietoma ku dňu 31. 03. 2019
- žiadosť JUDr. Milana Hrnčárika o rozšírenie vodovodnej siete
a uloženie vodovodního potrubia v časti ,,ulička,, Drietoma
- správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12. 2018
- žiadosť p. Ing. Pavla Kuklu o prenájom pozemku
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(Príloha nebude zverejnená na web stránke obce z dôvodu
zabezpečenia ochrany osobných údajov podľa zákona č.
18/2018 Z.z. v z.n.p., podľa ktorého sa musia riadiť všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi.)

Predmetom ZaD č.1 ÚPN-O Drietoma bude:
Zmena lokality 3Ba 3Bb 3Bc – výhľad do návrhu
Zmena časť lokality 24B-výhľad preradiť do návrhu
+ vytvoriť novú lokalitu so zaradením návrh

Neschvaľuje
- navýšenie finančných prostriedkov pre Základnú školu
s materskou školou, nakoľko v schválenom rozpočte na rok
2019 je dostatok finančných prostriedkov na pokrytie
financovania novej učiteľky materskej školy
Ruší
- uznesenie č. 78/2010 zo dňa 14. septembra 2010 o výške
nájomného nebytových priestorov v Základnej škole
s materskou školou v Drietome nasledovne:
- telocvičňa ZŠ s MŠ Drietoma   10,00 eur/hod.
- triedy ZŠ s MŠ Drietoma   6,00 eur/hod.
- školská jedáleň s kuchyňou vrátane riadu a spotreby energií
pre občana Drietoma   20,00 eur/hod.
- školská jedáleň bez kuchyne   10,00 eur/hod
- uznesenie č. 99/2014 zo dňa 14. augusta 2014 o znížení
nájmu nebytových priestorov na cvičenie aerobicu a pilatesu
pre miestne obyvateľky, v zastúpení Anny Hlaváčovej,
Drietoma 371, za 1 hodinu použitia telocvične vo výške
1,00 euro
- Záverečný účet obce Drietoma a celoročné hospodárenie
za rok 2018 bez výhrad
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018
vo výške 51 037,45 eur na tvorbu rezervného fondu
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý
polrok r. 2019
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov obce Drietoma
K územnému plánu
A. preskúmalo schválený Územný plán obce (ÚPN-O)
   Drietoma ( schválený obecným zastupiteľstvom dňa
   17.10.2012, uznesením OZ č. 55/2012) a vzalo na vedomie
   písomné žiadosti občanov na zmenu, prípadne doplnenie
   tohto dokumentu.
B. schvaľuje obstaranie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O
Drietoma. Dôvodom sú zmenené predpoklady,
   za ktorých bol vypracovaný pôvodný územný plán
   a potreba umiestnenia ďalších stavieb.

Zmena časti lokality 23B a 4B - výhľad zaradiť do návrhu
1. Zmena funkčného využitia poľnohospodárskej pôdy
    na obytné územie v lokalite Drietoma podľa doručených
   žiadosti.
2. Zmena funkčného využitia poľnohospodárskej pôdy
    na obytné územie v lokalite Drietoma miestna časť
    Brúsne podľa doručených žiadosti.
3. Zmena funkčného využitia poľnohospodárskej pôdy
    na obytné územie v lokalite Drietoma miestna časť
    Brané podľa doručených žiadosti.
C. ukladá starostovi obce zabezpečiť spracovateľa ZaD
č.1 ÚPN-O a obstarávateľa ZaD č.1 ÚPN-O podľa §2a
    zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení
   neskorších predpisov.
D. schvaľuje nezaradiť nasledovné žiadosti do návrhu
    na zmeny a doplnky územného plánu:
p. Ing. Darina Bečárová (par.č. 2944/2)
p. Anna Bulková (parc.č. E3346)
p. Jaroslav Stopka ( parc.č. E2537, E2538, E2539/1,
   parc. č. E1750)
p. Mgr. Juraj Gallik (parc.č. C35/1)
p. Eva Bečárová ( parc.č. C35/3)
p. Ing. Eduard Kontra ( parc.č. 2271/2 a 2271/4)
p. Vladimír Kolárik (parc.č. 1331/2 a 1331/8)
p. Ing. Pavol Mikuš ( parc. č. 441 a 446/3)
p. Dušan Michalec
p. Beáta Tomulcová (parc.č. 3110/13, 3110/23)
p. Mária Humecká (parc. č. 3114/1)
p. Patrik Kramárik (parc.č. E1456/2)
p. Emília Kuklová, Pavol Kukla
p. Jana Kotláriková
p. Mária Stopková a Pavel Petr (parc.č. 3308. 3309, 3307
   a 3268/1)
p. Ing. Štefan Bucha (parc.č. 2288/4)

Nezabúdame...
Vo štvrtok 25. apríla 2019 sa pri zdravotnom stredisku konalo Spomienkové
stretnutie pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce a ukončenia 2.
svetovej vojny a 100. výročia narodenia nášho rodáka Jozefa Jablonku.
Prípravu stretnutia sprevádzali obavy z typického aprílového počasia, našťastie
sa však napriek upršanému dopoludniu počasie umúdrilo a napokon sme
miesto dáždnikov potrebovali slnečné okuliare.
Na úvod zaznela slovenská hymna, pekne znejúca vďaka spevu všetkých
prítomných. Po úvodných veršoch a privítaní hostí sa slova ujal zástupca
obce Ing. Peter Filo. Vo svojom príhovore vyzdvihol hrdinskosť a obetavosť
všetkých Drietomčanov, ktorí sa zapojili do vojnového diania a prispeli tak k
dosiahnutiu mieru. Zvlášť zaspomínal na tých, ktorí tomuto cieľu obetovali to
najcennejšie – svoj život. V skratke pripomenul životné osudy Jozefa Bečára,
Jána Capáka a Jána Múdreho, ktorým je venovaná staršia pamätná tabuľa
umiestnená na zdravotnom stredisku.
Osudy Jozefa Jablonku, ktorého pripomína novšia pamätná tabuľa, nám
priblížil člen Klubu vojenskej histórie Ing. Roman Herman. Krátko opísal
náročnosť výsadkov, ktoré ako jediný Slovák absolvoval Jozef Jablonka až tri
a všetky úspešne.
Predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Trenčín a predseda Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja, plukovník
vo výslužbe Ing. Miroslav Ondráš najskôr predstavil špeciálny poštový lístok
vydaný pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Jablonku. Členovia klubu
zabezpečili opečiatkovanie drietomským poštovým úradom, čím sa tento
poštový lístok stal vzácnym zberateľským kúskom. Nasledoval posledný bod
programu - zaslúžilým osobnostiam sa udelila pamätná medaila Partizánskej
brigády Jána Žišku, ktorú klub v tomto roku udeľuje pri príležitosti 75. výročia
SNP. Všetci sme s radosťou a pýchou sledovali, že medzi ocenenými je náš
Duško Pelech, ktorému aj touto cestou blahoželáme a ďakujeme za všetko,
čo v prospech obce vykonal.
								 (mh)
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ra Múdra-Šebíková, Lukas Janiš

smiechu, radosti a nehy.

ela Záhorová, Monika Mináriková

Nech s ním prežívate veľa radosti

rik Mazáň, Katarína Kozeleková

a šťastných chvíľ.

la Babrnáková, Nina Ondrejičková

Nech je zdravé, a je pre Vás tým RUBRIKA
SPOLOČENSKÁ

an Kotek, Tomáš Palko, Martin Bariš

najväčším pokladom sveta.

december 2018 - jún 2019

NARODILI SA:

PRISŤAHOVALI SA DO OBCE:

Jakub Brázda, Filip Dzurik, Magdaléna Ondrisová, Ľubomír
Alxander Lackovič, Christián Lackovič, Ing. Zuzana Bokor,
SŤAHOVALI SA DO OBCE
Michalec, Kristián Gaža, Marko Pikna, Liliana Emília Hoštáková, Ján Bokor, Adam Panák, Karol Benedikt, Marián Zajac,
Eliška Gabrhelová, Marek Štefánek, Jozef Hrnčiar, Emily Kováčiková, Ing. Vladislav Drga, Magdaléna Molnárová, Peter Molnár,
tína Múdra, Barbora Bečárová, Peter Chromý, Michaela Chromá, Peter Ondruška,
ŽelmíraJuraj Molnár, Marcela Bubelínyiová,
Patrik Ing.
Molnár,
Michelle Bečárová
Vanesa Smolková,
cková, Miroslav Kvasnica, Natália Mináriková, Leonard Lowinski, Veronika Diviaková,
Nátalia Veronika Bebelínyiová, Jaroslav Kotrha,
Ing. Martin
Haluška, Tomáš Kovarský, Ľubica Kovarská,
aková, Michaela Ondrušková, Kristína Capáková, Lenka Jánošíková, Mgr. Zuzana
Brázdová,
Oliver
Kovarský,
Karin Kovarská, Vivien Bobíková, Eva Birasová,
Dieťatko
sa cez pusinky
tin Brázda, Martina
Brázdová
Ján Biras, Simo Ždrnja, Lukáš Dzurik, Branislav Šubert,
dostalo až do perinky.
Miriam Šubertová, Kristína Šubertová, Matúš Šubert, Daniel Drga
Krásne očká, krásne vlásky,
HLÁSILI SA Z OBCE
narodení
z veľkej
na Blažejová, Eva
Kokešová,
Evalásky.
Siková, Peter Remper, Daniel Múdry-Šebík,
Margita Mitická,
ODHLÁSILI
SA Z OBCE:
Nech
tá
láska
je
vždy
stála, Koníček,JUDr. Jana Kouřímová, Sára
oslav Pastucha, Jozef Záhradník,
Vladimír
Múdra-Šebíková,
Ing. Renáta
Kulichová, Ing. Ľubomír Kulich, Anita Kulichová,
plná
šťastia,
neskonalá...
Ema Kulichová, Romana Basilová, Mgr. Darina Turiaková,
áš Kluka, Ing.Ján
Vasko,
Stanislav
Frühauf, Marta Frühaufová
Ján Turiak, Oľga Vetráková, Jozef Bečár, Martin Polek,
JUDr. Milan Fraňa, Ľubomír Michna, Igor Ürge, Oľga Letašiová,
Karina Letašiová, Radoslav Letaši, Alexandra Letašiová,
„ÁNO“ SI POVEDALI:
Adrián Letaši, Renáta Činčalová, Mgr. Erika Brezanová,
oje ,, ÁNO,, siSVOJE
povedali
Kristína Bečárová a Michal Labuda
Richard Brezan,Mgr. Marta Mičáková, Ing. Lukáš Turiak,
rián Debrecký a Jana Ürgeová
Michal Fajt, Miroslav Mičák, Marek Štefánek, Alena Múdra
hal Šugra a Kristýna Bečárová
Šebíková,Klaudia Majtásová, Simona Kukučková, Karol
Benedikt, Erik Hodulík, Martina Holičková, Lenka Kováčiková
Vo zväzku
manželskom
er Chromý a Michaela
Merceková
prajeme
veľa lásky,
rek Mikláš a Zuzana
Vraždová
porozumenia a vzájomnej
bomír Kopunec a Dominikaúcty...
Kútna

Krásne
životné jubileá oslávili v prvom
OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU
SPOMÍNAME....

zväzku manželskom
prajeme
lásky, SPOMÍNAME...
porozumenia a vzájomnej polroku
úcty.... 2019:
OPUSTILI
NÁS,veľa
S ÚCTOU

Stanislav Mikláš vo veku 69 rokov,

Jozef Minárech vo veku
Jozef Múdry vo veku
Milan Semančík vo veku
Milan Špaček vo veku
Anna Megová vo veku
Mária Beňárová vo veku
Ján Kočický vo veku
Jaroslav Orgoník vo veku
Štefan Mikláš vo veku
Pavel Zavadinka vo veku
Kateřina Jankujová vo veku
Viera Vlčková vo veku
Štefánia Špačková vo veku
Rozália Bujná vo veku
Anna Ondračková vo veku

66 rokov
76 rokov
39 rokov
65 rokov
87 rokov
86 rokov
81 rokov
70 rokov
72 rokov
82 rokov
100 rokov
84 rokov
71 rokov
83 rokov
86 rokov

70 rokov:

Ivan Kútny vo veku 71 rokov,

Viera Pelechová, Emília Ježovicová, Marián Režný,
Kubas,
JUDr. Jozef
Kluka,
ŠtefanMarián
Kvasnica
vo veku
80 rokov
, Miroslav Jankuj,
Pavol Pilko, Božena Kubasová, Milan Pelech, Mária
ŠtefanBečárová,
Spaček voEva
vekuUrbanovská,
79 rokov, Jarmila Bečárová,
Anna Stopková, Marián Špaček, Mária Kútna,
Anna Melicherová vo veku 69 rokov,
Helena Kotrhová, Eva Capáková
Anna Žilová vo veku 82 rokov,

75 rokov:

ĽubicaABlažeková
n n a B e č ávo
r o veku
v á , J 65
á n rokov,
Filo, Judita Kútna,

Soňa Bretschneiderová, Ferdinand Malych,
Oľga Jakubeková, Emília Jurišová, Mária Bčárová,
Elena
Forgáčová,
Kútny,
Vlasta Šarkoziová
Veronika
Baďurová
vo Štefan
veku 21
rokov,

Miroslav Revay vo veku 60 rokov,

Mária 80
Borotová
rokov:vo veku 71 rokov

Anna Regnerová, Jozef Katona, Jozef Stopka,
Ing. Oľga Bitarová

Pavlína Pavlíková vo veku 98 rokov

Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
85 rokov:
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
Aj
slnko
zapadá
ústupom
doBulko
noci,
Ján
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje, Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
do duše boľavej spomienky naleje.človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
Do tmy si zapáli kahanec Milí
nádeje,
naši jubilanti, gratulujeme Vám a želáme
do duše boľavej spomienky
naleje.
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Vám ešte veľa lásky, zdravia, šťastia a chuti
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
do
kým sa nám duše raz naveky života
nespoja.v kruhu tých, ktorých ľúbite a ktorí
že sa raz stretneme je naša útecha…
.
ľúbia Vás.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha….
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Majstrovstvá obce vo varení guláša
Guláš je nielen jedlo, ale aj pojem, ktorý často používame, keď sa čohosi
viac pomieša dokopy. Preto aj program počas Majstrovstiev obce vo varení
guláša je postavený tak gulášovo – z každého rožka troška, aby si počas dňa
každý našiel niečo pre seba. Takže čo sa nám tento rok podarilo ukuchtiť?
Hlavných chodom boli samozrejme samotné Majstrovstvá obce vo varení
guláša, ktorých 21. ročník sa konal v sobotu 8. júna 2019 od 12. hodiny.
Samozrejme, že členovia tímov zaujali súťažnú pozíciu už skôr a prípravné
práce započali ešte pred spoločným nástupom. Napoludnie všetkých 10
súťažných tímov nastúpilo na otvorenie, ktorého sa tradične ujal starosta
obce Jaroslav Mego. Verte, že prianie, nech sa všetkým darí, bolo namieste,
pretože uvariť aspoň 20 litrov guláša nie je žiadna maličkosť. Už onedlho sa
areálom niesla vôňa smaženej cibule a ako pribúdal čas a ingrediencie
v kotloch, vône boli stále lákavejšie a lákavejšie. O 17. hodine sme pozbierali
vzorky pre porotu, ktorá v počte 6 členov poctivo hodnotila celkový vzhľad,
farbu a vôňu a chuť gulášov. Všetci porotcovia poslúchli radu, aby
prišli na hodnotenie hladní, preto ich chuťové poháriky boli maximálne sústredené na koštovanie. A mali čo robiť, viaceré
guláše boli výborné a rozhodovali skutočne maličkosti. Prvenstvo si napokon s počtom 50 bodov vybojoval tím Obecného
úradu Drietoma, 2. miesto s počtom 48 bodov obsadila Obec Kostolná-Záriečie, 44 bodov znamenalo 3. miesto pre Turistov
a milovníkov prírody a 4. miesto s počtom 40 bodov obsadil tím, ktorý si každý rok odnesie nejaké ocenenie – Poľovnícke
združenie Žľab.
„Predkrmom“ majstrovstiev bol futbalový turnaj prípravkárov z Drietomy, Hornej Súče a Trenčína. Turnaj vzal pod patronát
Vlado Sulo, za čo mu aj touto cestou ďakujeme, rovnako ako všetkým tatinom a maminám, ktoré sa tam vyskytovali a pomáhali
so všetkým, čo bolo treba. Od 11. hodiny sme sledovali priateľské futbalové zápolenie, decká hrali férovo, naplno a napriek
námahe bolo vidieť, že ich to skutočne baví. Aj keď boli vyhlásené výsledky turnaja a nejaké poradie, bolo spravodlivé, že
všetky deti dostali rovnaké medaily i sladkú odmenu. Úsmev na ich tvárach hovoril za všetko.
„Ostrou prílohou“ bola cykloshow majstra sveta v cyklotriale Jána Kočiša. Tento mladý muž, ktorému nechýba odvaha, šokoval
celé Slovensko, keď si splnil svoj detský sen. Desať rokov trvala príprava na husársky kúsok - na Lomnickom štíte vo výške
2634 m n. m. sa so svojím bicyklom postavil krížom cez zábradlie vyhliadkového mostíka nad 600-metrovou priepasťou bez
istenia a vydržal na ňom rovných sedemdesiat sek¬únd. Ako sme sa všetci presvedčili, rád o svojej životnej vášni rozpráva,
ale ešte radšej ju predvádza. V rámci vystúpenia bol viac vo vzduchu alebo na nainštalovaných prekážkach ako na zemi.
Najdlhšie sa na zemi zdržal, keď si hľadal dobrovoľníkov na predvedenie adrenalínových preskokov. A aj keď to vyzeralo
nebezpečne, tvrdil, že nič neriskuje a všetko je robené s veľkou rezervou (o ktorej však vie iba on). Po vystúpení trpezlivo
rozdával podpisy na svoje profilové fotografie a ochotne sa odfotil s každým, kto o to požiadal. Bolo vidieť, že si svojich
fanúšikov a obdivovateľov váži a správal sa ku všetkým milo a priateľsky.
Ako „dezert“ sa najmä pre mladšie deti podávalo prestavenie kúzelníka Ivana. Pri mnohých kúzelníckych trikoch mu samotné
deti robili asistenciu, čo má vždy u detí úspech. Komunikácia s hľadiskom bola veľmi živá, deti nielen pomáhali kúzliť, ale aj
odpovedali, vykrikovali, tlieskali – jednoducho sa dobre zabávali.
Povedať o zábave s hudobnou skupinou Tex-Band, že bola čerešničkou na torte, by asi nebolo úplne výstižné - zábava bola
skôr taká riadna poschodová torta s celým morom čerešničiek. Aspoň tí, ktorí sa zabávali do úplného konca, by mi určite dali
za pravdu. Z piesní rôznych hudobných žánrov namiešali muzikanti taký akurátny kokteil, aby sa každý mohol vytancovať
a vyšantiť a domov odchádzať príjemne unavený.
													
(mh)

OFK Drietoma

Futbal v Drietome prešiel za posledný rok veľkými zmenami, ako sme už písali v predošlom článku,
hlavným cieľom bolo udržať klub v chode .
Trénerom A-mužstva sa stal Matúš Opatovský, ktorý pôsobil ako hráč v mužstve AS Trenčín. Vniesol do
klubu pozitívne myslenie a hráči začali napĺňať jeho filozofiu. Cieľom klubu bolo stabilizovať
sa a zapojiť do tréningového procesu čo najviac mladých hráčov z dorastu, čo sa aj podarilo. Herný
prejav mužstva išiel hore a potvrdili to aj konečným siedmym miestom v šestnásťčlennej tabuľke
VII. ligy Sever ObFZ Trenčín.
Futbal v Drietome prešiel za posledný rok veľkými zmenami, ako sme už písali v predošlom článku,
hlavným cieľom bolo udržať klub v chode .
Trénerom A-mužstva sa stal Matúš Opatovský, ktorý pôsobil ako hráč v mužstve AS Trenčín. Vniesol do klubu pozitívne
myslenie a hráči začali napĺňať jeho filozofiu. Cieľom klubu bolo stabilizovať sa a zapojiť do tréningového procesu čo najviac
mladých hráčov z dorastu, čo sa aj podarilo. Herný prejav mužstva išiel hore a potvrdili to aj konečným siedmym miestom
v šestnásťčlennej tabuľke VII. ligy Sever ObFZ Trenčín.
Mužstvo dorastu účinkovalo v V.lige U19 Sever ZsFZ. V ťažkej konkurencií a po nie veľmi vydarenej sezóne skončilo nakoniec
na poslednej priečke. V družstve došlo v priebehu roka k zmene trénera, kedy sa mužstva v neľahkej situácii ujal Ján Filáček
a doviedol ho až do konca aktuálnej sezóny, za čo mu patrí veľké poďakovanie.
Prípravka odohrala turnaj pri príležitosti Majstrovstiev obce vo varení guláša za účasti mužstiev AS Trenčín a Horná Súča.
Podarilo sa vybaviť mladým futbalistom prípravky nové dresy, za čo patrí poďakovanie hlavne rodičom a sponzorom, ktorí
priložili ruku k dielu. Je vidieť v tejto vekovej kategórií veľké chcenie a túžbu reprezentovať obec, za čo patrí chlapcom veľké
poďakovanie. Žiacka kategória prešla túto sezónu tiež veľkými zmenami, keď na poste trénera po dlhých rokoch skončil
Konštantín Popov. Za odvedenú prácu mu vedenie OFK Drietome ďakuje a verí, že aj naďalej zostane fanúšikom OFK. Novým
trénerom sa stal Michal Hlísta, ktorý taktiež nastúpil v neľahkej situácii a doviedol celok až do konca aktuálneho ročníka. Vedenie OFK Drietoma chce ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa starajú o chod klubu, trénerom, rodičom,
fanúšikom a v neposlednom rade aj hráčom a veríme, že aj v ďalšom súťažnom ročníku budú s hrdosťou nosiť dres OFK
Drietoma a reprezentovať dedinu v regionálnych súťažiach.
												
-Vedenie OFK-
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