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Príhovor starostu obce 

 
Vážení spoluobčania,
  
 Rád by som sa Vám prihovoril v prvom čísle novín, ktoré vydávame. 
Mojim zámerom je informovať občanov o dianí v obci a príprave podujatí formou 
dvojmesačníka. Chcem, aby ste v ňom našli všetky aktuálne informácie týkajúce sa 
občanov, spoločenských a záujmových organizácií. Naše noviny si bude obec vydá-
vať sama. Zakúpili sme potrebnú techniku, fotoaparát, kameru a počítač s potrebným 
programovým vybavením, ktorá bude slúžiť aj pre účely krízového štábu v čase mi-
moriadnych situácií (povodní...). Verím, že s vydávaním vlastných novín budete spo-
kojní a sledovaný zámer – informovať občiansku verejnosť, sa nám podarí splniť. 
          
 Zároveň, Vážení občania, chcem Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste svojim hlasovaním prejavili. Budem sa 
snažiť Vašu dôveru v najbližších štyroch rokoch nesklamať. Je to pre mňa výzva a záväzok. Chcem pracovať v prospech 
obce a Vás občanov.       
    
 V tomto úvodnom výtlačku by som rád zopakoval časť svojho novoročného príhovoru, nakoľko nie každý mal 
možnosť oboznámiť sa s ním na informačnom portály obce.                                                                                                        
Z histórie vieme, že cesta k naplneniu nových výziev nebola nikdy jednoduchá, ale kto sa rozhodne na ňu vykročiť ne-
mal by cúvnuť, čo znamená, že aj my sa pozeráme s optimizmom k métam, ktoré chceme dosiahnuť, aby boli Drahovce 
modernou a rozvíjajúcou sa obcou. Všetko sa však plní ľahšie s podporou občanov, spojenou s toleranciou  a vzájom-
ným rešpektom.

  Pri príležitosti začiatku nového volebného obdobia, by som si Vás dovolil požiadať o trpezlivosť a podporu pri 
uskutočňovaní našich predsavzatí, ktorých výsledkom by mala byť pomoc smerujúca k zlepšeniu podmienok pre život 
nielen „dnes“, ale aj generáciám, čo prídu po nás.

  S úprimným želaním všetkého dobrého sa chcem zároveň i poďakovať každému, kto sa pričinil o rozvoj našej 
obce a to poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, zamestnancom organizácii zriadených 
obcou, ako i podnikateľom a živnostníkom a v neposlednom rade i cirkvi a občanom, ktorým určite záleží nie len na 
prosperite, ale aj na dobrých medziľudských vzťahoch v našej obci.

  Majme radi našu obec, tvorme jej prestíž a vážme si jeden druhého, dospejeme tak k sebavedomému spoločen-
stvu, ktoré môže byť základom zdravého kultúrneho, spoločenského, duchovného, sociálneho a ekonomického rozvoja.

  Prajem Vám a Vašim rodinám v svojom mene a v mene Obecného zastupiteľstva v Drahovciach všetko dobré: 
šťastie, životný elán, optimizmus, vytrvalosť a veselú myseľ, a to všetko podopreté dobrým zdravím. A našej obci? Aby sa 
v tomto roku a rokoch nasledujúcich rozvíjala a tvorila jeden celok. Aby sa ľudia do nej radi vracali a boli na ňu právom 
hrdí. Verím, že sa nám spoločne podarí vrátiť našej dedine takú tvár, akú si právom zaslúži. 

Ing. Juraj Klein 
Starosta obce Drahovce
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Jozef Maceka 51r. (nezávislý) 

633 hlasov
Stav: ženatý, 4 deti
Adresa: Štefánikova 717/47
Kontakt: 0905 727 437

 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Majtán 22 r. (nezávislý) 
561 hlasov

Stav: slobodný
Adresa: Pod Bystercom 652/44
Kontakt: 0910 193 602
 
 
 
 
 

 
 
 

Miroslav Ledecký 46 r. (nezávislý) 
537 hlasov

Stav: ženatý, 4 deti
Adresa: Štefánikova 674/4
Kontakt: 0907 719 401

 

 
 

Juraj Surový 38 r. (SDKÚ-DS) 
489 hlasov

Stav: ženatý, 2 deti
Adresa: Lazy 975/64
Kontakt: 0903 870 164
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Urbánek 52 r. (nezávislý) 
481 hlasov

Stav: ženatý, 3 deti
Adresa: Štefánikova 723/53
Kontakt: 0915 470 048

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Patrik Rapavý 37 r. (KDH) 
421 hlasov

Stav: ženatý, 3 deti
Adresa: Školská 861/25
Kontakt: 0907 637 334

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Michal Bednár 24 r. (nezávislý) 
412 hlasov

Stav: slobodný
Adresa: Hlavná 904/67
Kontakt: 0949 644 006

Ivan Gajar 44 r. (KDH) 
407 hlasov

Stav: ženatý, 3 deti
Adresa: Hlavná 214/90
Kontakt: 0915 760 301
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jana Lajchová 35 r. (KDH) 
399 hlasov

Stav: vydatá, 1 dieťa
Adresa: Štefánikova 687/17
Kontakt: 0903 060 371

Komunálne voľby 2011
Čím iným sa začal rok 2011, ako veľkým očakávaním, čo začne robiť nový starosta 
spolu s novým zastupiteľstvom s našou neprebudenou dedinkou. Aby mali občania 
Drahoviec prehľad, kto je zodpovedný za dianie v našej obci, prinášame výsledky 

volieb spolu s krátkymi profilmi.
Starosta obce Drahovce

Ing. Juraj Klein 49 r. (nezávislý) 
553 hlasov

Stav: ženatý, 3 deti
Adresa: Važina 84/35
Kontakt: 0905 329 383

 

POSLANCI

 

Vekový priemer všetkých poslancov je 38,8 rokov. Najstarší má 52 a najmladší 22 rokov.
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Inaugurácia s významným hosťom
 
V pondelok 27. decembra 2010 bol 

posledný termín, kedy musel starý 
pán starosta zvolať ustanovujúce za-
sadnutie obecného zastupiteľstva. Vo 
veľkej zasadačke obecného úradu sa 
stretlo staré vedenie s novým a hostia. 
Inauguráciu otvoril a všetkých privítal 
starosta Emil Hubinák, ktorý zbilan-
coval aktivity počas svojho 4-ročného 
volebného obdobia. Špeciálne priví-
tal tajomníka MV SR, JUDr. Maroša 
Žilinku, ktorý v krátkosti predstavil 
kvality nového starostu – svojho dlho-
ročného priateľa a prisľúbil pomoc 
našej obci. Novozvolený 
starosta Ing. Juraj Klein 
slávnostne prečítal sľub a 
prebral si „žezlo“ od pána 
Hubináka poďakoval pá-
novi Hubinákovi, všet-
kých privítal a poďakoval 
za dôveru, ktorú mu ob-
čania Drahoviec prejavili 
zvolením do funkcie sta-
rostu. Ďalej nasledovali 
noví poslanci, ktorí takisto 
zložili zákonom predpísa-
ný sľub. 

Po inaugurácii pozval nový staros-
ta prítomných na malé občerstvenie v 
jeho réžii.

Stretnutie
s organizáciami

Začiatkom ja-
nuára pán staros-
ta zvolal všetkých 
vedúcich pred-
staviteľov našich 
organizácií. Na 
obecnom úrade sa 
za jedným stolom 
stretli zástupcovia 
Lienkova, Hasičov, 
Superuvoľnených, 
Obecného futbalo-
vého klubu, Rybá-

rov, Záhradkárov, Červeného kríža, 
Poľovníkov, Pozemkového spoločen-
stva, Drahovčanky, COOP Jednoty 
a Klubu seniorov. Každá organizácia 
predniesla svoj program a požiadav-
ky na rok 2011. Pán starosta prisľúbil, 
že sa bude snažiť pomôcť každému a 
vyzval zástupcov organizácií, aby si v 
jednoduchých veciach pomáhali je-
den druhému, on sa pokúsi vybaviť 
tie zložitejšie. Stretnutie sa nieslo v 
priateľskom duchu a zostáva nám len 
s napätím čakať, čím nás prekvapia or-
ganizácie tento rok.

Zmena vydávania „Drahovských 
novín“

Drahovské noviny – médium, kto-
ré nás informuje o novinkách, akci-
ách, o dianí v Drahovciach. Tak rád 
si ich prečíta každý občan doma pri 
káve. Listuje, číta a zisťuje, že články 
či príspevky sú tak staré, že si ich už 
ani nepamätá. Dôvod? Drahovské no-

viny vychádzali každých 6 mesiacov, 
čiže 2-krát do roka. Treba podotknúť, 
že vydanie jedného čísla Drahovských 
novín nie je pre obec lacná záležitosť 
a občania ich dostávajú zadarmo pri-
amo do svojich poštových schránok. 
Od tohto roku budú Drahovské novi-
ny vychádzať každé dva mesiace, čiže 
6-krát do roka. Radšej menej strán – 
viac aktualizácie. Príspevky do novín 
môžu posielať nielen miestne organi-
zácie, ale aj každý občan Drahoviec na 
mailovú adresu
drahovskenoviny@drahovce.com, 
avšak redakčná rada v zložení Michal 
Bednár, Ivan Gajar, Mgr. Jana Lajcho-
vá, Martin Majtán a Jana Zajacová 
si vyhradzuje právo uverejniť iba tie 
príspevky, ktoré sú vhodné, spĺňaj-
úce ustanovenia zákona a morálky. 

Prenájom reklamnej plochy

Ako si mnohí občania všimli, v 
Drahovciach máme dve krásne vysvi-
etené zastávky. O tieto zastávky, teda 
presnejšie o ich reklamné plochy je veľ-
ký záujem. Záujem bol aj v minulosti, 
ale s doposiaľ nezistených príčin za-
stávky zívali prázdnotou. Od 1. marca 
2011 bude možné si objednať plochu 
pre Vašu reklamu, taktiež táto mož-
nosť bude aj v Drahovských novinách. 
Bližšie informácie na obecnom úrade. 

   - redakcia -



4         DRAHOVSKÉ NOVINY

Kanalizácia zaplnila kultúrny dom
Nie je veľa vecí v našej obci, ktoré by dokázali tak zjed-

notiť občanov Drahoviec, ako ka-
nalizácia. Možno aj preto, že už ich 
nebaví rozprávať sa 5 rokov o tom 
istom. Jediná možnosť ako ukončiť 
túto nekonečnú debatu, je dohod-
núť sa na jednej variante. A to bol 
dôvod, prečo bol v nedeľu 6. febru-
ára zaplnený kultúrny dom. Pán 
starosta Ing. Juraj Klein na úvod 
privítal občanov a predstavil im 
klady a zápory gravitačnej aj tla-
kovej kanalizácie.Občania pozorne  

 
počúvali a nakoniec sa svojim hlasom rozhodli, ktorá z 
oboch variant je pre nich výhodnejšia. 

Novoročné stretnutie
 
V sobotu 15. januára 2011 sa ko-

nalo na obecnom úrade novoročné 
stretnutie sponzorov, podnikateľov, 
organizácií a ľudí, ktorí pomáhajú 
našej obci. Stretnutie zorganizoval 
pán starosta, ktorý pozval viac ako 80 
hostí. Pozvanie prijalo 55 hostí, kto-
rých starosta privítal, poprial všetko 

dobré do nového roka a vyslovil pri-
anie, aby sme si všetci vychádzali a 
spoločnými silami pomohli k napre-
dovaniu našej obce. Pre hostí bolo 
pripravené bohaté občerstvenie na  
vytvorenie príjemnej atmosféry s  

možnosťou sa lepšie spoznať a tým aj 
viac spolupracovať pri rozvoji našej 
obci.

Zberný dvor – „drahovský Lunik 9!“
 
Každý z nás aspoň raz v živote 

zaniesol nežiaduci odpad na zberný 
dvor. Či už išlo o nadrozmerný odpad, 
sklo, chemikálie, elektro-odpad, alebo 

iné pred-
mety, kto-
ré nesmú 
ísť me-
dzi bež-
né smeti. 
Horšie je, 
keď vy-
n á š a m e 
na zber-
ný dvor 
aj to, čo 
sa dá vy-
separovať 

doma, ako napr. plasty, papier,  
bežný drobný odpad. Veľa ľudí je bez-
ohľadných a odpad uskladňujú kade 
tade po zbernom dvore, na ulici pred 
zberným dvorom, ba dokonca pred 
požiarnou zbrojnicou. Obec stojí 

veľké peniaze a úsilie odovzdať tento 
odpad na veľké smetiská. Nariadením 
starostu obce sa prísne zakazuje obča-
nom, ktorí sa prehrabávajú v odpade 
a rozoberajú ho na kúsky (je ich viac 
než dosť – pozn. red.), vstup na zberný 
dvor, ktorý je v takom stave, že poma-
ly ale isto sa z neho stáva ďalší Lunik 9. 
Doteraz bol zberný dvor otvorenýcelý 
deň bez dozoru. Ľudia si tam zaniesli 
kedy chceli, čo chceli. Takým časom 
odzvonilo! Dvor sa dá do poriadku a 
od 1. apríla bude mať dozor a nasle-
dovné otváracie hodiny.

Pondelok    14:00 – 18:00
Utorok 08:00 – 12:30
Štvrtok 08:00 – 12:30
Sobota 08:00 – 12:30

Zmena stránkových hodín – bližšie k 
občanovi

 
Starosta Ing. Juraj Klein v rám-

ci svojich kompetencií rozhodol o 
zmene stránkových hodín na obec-
nom úrade. Za dlhý deň určil ponde-
lok, nakoľko streda je dlhým dňom 
na väčšine obvodných úradov. Čas 
prispôsobil tak, aby aj tí, ktorí cho-
dia do zamestnania mali možnosť 
si v pokoji vybaviť svoje záležitosti. 
Od prvého januára stránkové hodi-
ny na obecnom úrade nasledovne. 

Pondelok  07:30 – 18:00
Utorok 07:30 – 15:30
Streda  07:30 – 15:30
Štvrtok  07:30 – 15:30
Piatok  07:30 – 13:00
   - redakcia -
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Jednoznačne sa rozhodli pre 
gravitačnú kanalizáciu. Tak 
isto aj zúčastnení poslanci vy-
jadrili svoj názor i postoj k da-
nej téme. Z kultúrneho domu 
sme odchádzali s dobrým po-
citom, že sme sa s kanalizáci-
ou v Drahovciach pohli o krok 
dopredu. Teraz je na rade ďalší 
dôležitý krok – obnovenie vy-
jadrení dotknutých organizá-
cií ku gravitačnej kanalizácii, 
ktoré stratili časom platnosť a 
v neposlednom rade získanie 
finančných zdrojov zo štruktu-
rálnych fondov.
  - redakcia -

V „pekle“ je horúco
  Nemáme na mysli žiadnu detskú rozprávku, ale rekonštrukciu v kultúrnom dome. Začiatkom januára 
nastúpila do „kulturáku“ firma na čele s Jánom Hluchým, ktorá dáva do poriadku celé peklo. Táto prvá etapa pozostáva 
z výmeny okien, novej dlažby, obkladov, maľovky, nových radiátorov, záchodov, odpadu z kuchyne, taktiež sa robí aj 
teplá voda, ktorá tam doteraz nebola. Ukončenie prvej etapy je naplánované na koniec februára. Keď čítate tieto  
riadky, už sa pravdepodobne priestory pripravujú na spomínanú výdajňu obedov pre dôchodcov. Hneď ako sa skončí 
prvá etapa, začne druhá. Tá pozostáva zo zdvihnutia kotlov kvôli spodnej vode, z výmeny okien v sále kultúrneho 
domu (západná strana), vymaľovanie celej sály, vybrúsenie a naolejovanie parkiet, rekonštrukcia záchodov. Druhá 
etapa by sa mala ukončiť do konca marca, kedy dostane náš „kultúrny stánok“ novú tvár.

- redakcia -

 

Rekonštrukcia pánskych záchodov.

Problematika, ktorá zaplnila KD.
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Rekonštrukcia časti „peklo“, budúca výdajňa stravy.

Staré odpadové potrubie v kuchyni, ktoré bolo upchaté hlavne sócom z kávy.

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Drahov-
ce netreba nikomu predstavovať. V našej obci organizuje 
každý rok pravidelné odbery krvi a nielen to! Tu je ich plán 
činnosti na tento rok:

Na zhromaždení, ktoré bolo 25. februára, odmenili vec-
nými cenami darcov krvi – držiteľov bronzových, striebor-
ných a zlatých Jánskeho plakiet.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien plánujú ná-
vštevu bývalých predsedníčok MsSČK, ktoré sú už na 
dôchodku. V tomto roku začnú poskytovať odborné soci-
álne poradenstvo pre ľudí v núdzi a krízových situáciách, 
prostredníctvom externej spolupráce so sociálnou pracov-
níčkou.

V obci máme osem dobrovoľných zdravotníčiek, kto-
rým potrebujeme doplniť materiálom lekárničky, aby 
mohli poskytnúť prvú pomoc na požiadanie občanov, pri 
menších úrazoch a poraneniach. Doplnenie plánujú finan-
covať z májovej veselice, ktorú organizujú  v spolupráci s 
obecným úradom a hneď v júni sa vrhnú na zber obnose-
ného šatstva pre katolícku charitu. Aby si trošku oddýchli, 

v júli vybehnú na kúpalisko Vincov les. Dobre oddýchnutí 
usporiadajú v auguste tradičný odber krvi.

Počas roka si plánujú upraviť priestory v spoločenskom 
dome, ktoré im pridelil bývalý pán starosta v závere roka 

2010. Miestnosť si vyžaduje 
základnú úpravu, t.j. vyčiste-
nie parkiet, vymaľovanie stien 
a zariadenie vhodným nábyt-
kom, aby priestory mohli slúžiť 
svojmu účelu.

Naďalej ponúkajú pomoc-
nú ruku obci a ostatným spo-
ločenským organizáciám pri 
realizácií svojich aktivít.

- ČK -

Červený kríž informuje
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Zmeny v drahovskom futbale
Začiatkom roka sa v našej obci uskutočnilo veľké množstvo zmien. Jedna z najväčších nastala v drahovskom futbale, 

kde sa opäť zmenilo vedenie klubu. Okrem starého „harcovníka“ Jozefa Rusnáka, ktorý sa stal prezidentom, prišlo do 
klubu omladenie. Tajomníkom sa stal Martin Majtán, ekonomickým manažérom Peter Michálek a športovým mana-
žérom Peter Strnisko, ktorý zároveň trénuje „A“ mužstvo. Skôr ako začne súťaž, treba urobiť poriadok v budove futba-
lového klubu, kde sa spravili už 3 brigády, počas ktorých sa vypratalo osem „ávií“ neporiadku. Plánuje sa spraviť nové 
kúrenie, kúpiť nový kotol, do opravy sa dala traktorová kosačka spolu s motorovou a plánuje sa vynoviť zasadačka. Bude-
me radi, keď prídete podporiť našich chlapcov počas majstrovských zápasov, ktoré začínajú 13. marca. Tu je kompletný 
rozpis zápasov všetkých mužstiev.

„A“ mužstvo

13. marec – Jalšové „A“ D.
20. marec – Zavar V.
27. marec – Siladice D.

2. apríl – Horné Orešany V.
10. apríl – Cífer D.
17. apríl – Brestovany D.
24. apríl – Hrnčiarovce V.

1. máj – Modranka D.
7. máj – Suchá nad Parnou V.

15. máj – Šulekovo D.
22. máj – Prašník V.
29. máj – Dolná Krupá D.

5. jún – Zvončín V.
12. jún – Dvorníky D.
19. jún – Leopoldov V.

 
 

Dorast

13. marec – Ratnovce D.
20. marec – Bojničky-Dvorníky V.
27. marec – Trakovice D.

3. apríl – Hlohovec B-Peterčan V.
10. apríl – Dolný Lopašov D.
17. apríl – Veľké Kostoľany B D.
24. apríl – Červeník V.

1. máj – Siladice D.
8. máj – voľno

15. máj – Šulekovo D.
22. máj – Prašník V.
29. máj – Veselé D.

5. jún – Kľačany V.
12. jún – Banka D.
19. jún – Dubovany V.

Žiaci
  

9. apríl – Žlkovce V.
16. apríl – Moravany D.
23. apríl – Malženice V.
30. apríl – Banka D.

7. máj – Dubovany V.
14. máj – Veľké Orvište D.
21. máj – Krakovany V.
28. máj – Vrbové D.

4. jún – Chtelnica V.
11. jún – Siladice V.
18. jún – Dvorníky-Bojničky D.

  

  - OFK Drahovce -

Narodil sa: 

Juraj Dzuro  
  Vitaj medzi nami!

Opustili nás: 

Jozef Oríšek
Anna Stodolková
Irena Némethová
  Česť ich pamiatke!

Prisťahovali sa: 

Maroš Melikant
Ing. Emil Komárek
MUDr. Libuša Komárková
Martin Rýchlik
Jozef Moroň
Jana Mrvová
Jaroslav Mrva
Martina Mrvová
Michal Mrva
Andrej Zurek
Lucia Zureková
Esosa Anna Aideyan

Odsťahovali sa:

Ján Šúst
Božena Šústová
Róbert Šúst
Denis Šúst
Matej Šúst
Erika Vráblová
Katarína Vráblová
Erik Vrábel
Marek Vrábel
Natália Biháriová
Juliano Bihári
Mária Lourdes Biháriová

Evidencia obyvateľstva (1.1. - 25.2.)
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Najhoršia sezóna v histórii MO SRZ
     
Tak sa dá stručne charakterizovať minuloročnú  rybár-

sku sezónu. Začalo sa to májovými povodňami, ktoré prišli 
v dvoch vlnách. Bolo treba zachraňovať ryby vyplavené na 
okolité polia. Taktiež sme sa snažili z vlastnej iniciatívy zní-
žiť hladinu jazera Važina, ktorá stúpala v dôsledku priesa-
kov spodných vôd do jazera. Vykonali sa výškové merania 
jazier a regulačného kanála a následne sa zabezpečil ply-
nulý odtok vody z oboch jazier. Toto sa podarilo za veľkej 
pomoci Jozefa Maceku, ktorému sa chceme touto cestou 
srdečne poďakovať. Neskôr sa zrealizovalo čistenie celého 
regulačného kanála SVP-Povodie Váhu.

 A tretia záplavová vlna v tomto roku prišla s podobným 
scenárom začiatkom jesene.

Medzitým všetkým sme museli riešiť ďalší problém. Za-
chovanie a obhospodarovanie revírov Miestnou organizá-
ciou v budúcich rokoch. Toto je v štádiu riešenia. Dúfajme, 
že so šťastným koncom. Veď jazerá a okolitá príroda patria 
pre oddych všetkým občanom – zatiaľ. Na jeseň sme za-
rybnili miestne revíry a zorganizovali členské brigády na 
čistenie okolia vôd, ktoré nás čakajú aj na jar.  Po týchto 

riadkoch  možno väčšina z občanov zmení po-
hľad na rybárov. Nie je to len idylka pri  vode s 
udicami. To je len odmena za vynaložené úsilie. 
A pre tých, ktorí majú aktívny záujem o dobré 
fungovanie organizácie, veľa času na takýto od-
dych nezostáva.  Na záver chceme popriať všet-
kým našim členom veľa rybárskych úspechov v 
nadchádzajúcej sezóne a príjemné chvíle stráve-
né „pri vode“. Petrov zdar.

Prosba k spoluobčanom

Týmto by sme chceli požiadať niektorých 
spoluobčanov, ktorí nám všetkým „skrášľujú“ 
okolie obce „divokými skládkami“. Prosíme Vás, 
skúste to robiť ako väčšina z nás. Hlavne čo sa 

týka veľkoobjemového odpadu (pneumatiky, koberce, ná-
bytok, elektrospotrebiče, atď.). Je na to určený zberný dvor 
a nie široké okolie obce. Uvedomte si, že to aj tak musí po 
Vás niekto upratať. A treba brať na vedomie, že za takýto 
postup môže dostať  vinník od obce finančnú pokutu. Za 
pochopenie Vám ďakujeme.

Pozvánka pre členov MO SRZ a spoluobčanov Drahoviec

Touto cestou by sme chceli pozvať členov MO a obča-
nov Drahoviec na akcie organizované MO SRZ Drahovce 
v tomto roku.

- Detské rybárske preteky na jazere Važina  
- Rybárske preteky VAŽINA 2011 
- Celoslovenské detské preteky v love sumčeka americ-

kého na jazere Važina 
A ďalšie pripravované podujatia, o ktorých je ešte skoro 

hovoriť.

Všetci ste srdečne vítaní.

- redakčná rada MO SRZ Drahovce -
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Hudobníci aj v Drahovciach

Občianske združenie Superuvoľnení zorganizovalo už tretí ročník maškarného plesu. Poslednú ja-
nuárovú nedeľu ožil kultúrny dom v Drahovciach detským smiechom a dobrou náladou. Téma maš-
karného plesu bola Superuvoľnení - Hudobníci, kde si osem družstiev vytvorených z detí zmeralo sily 
v troch disciplínach. Gitaristi, huslisti, bubeníci, flautisti, klaviristi, saxofonisti, trubkári a harmonikári 
predviedli, čo dokážu na parkete. Celkom 84 registrovaných detí sa predviedlo v tých najrôznejších a 

najkrajších maskách. Nechýbali futbalisti, kovboji, princezné, tekvičiaci, krokodíly, kukláči, motýlici. Do preplneného  
kultúrneho domu zavítalo okolo 250 návštevníkov.  Bola tam skvelá zábava a všade bolo počuť detský smiech.

Po jednotlivých súťažiach nasledovalo vyhodnotenie. Každé družstvo si odnieslo bohatú sladkú odmenu. A potom 
bola na rade vytúžená tombola, kde bolo pre deti pripravených veľa pekných cien. Posledné najhodnotnejšie ceny odo-
vzdal deťom pán starosta Ing. Juraj Klein.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať naším sponzorom: Obecnému úradu Drahovce, firme Gama – Martinovi 
Vavrušovi a pani Zivčákovej, ktorá pomáhala pri občerstvovaní Hudobníkov. Všetkým, ktorí podali pomocnú ruku pri 
organizovaní karnevalu Hudobníci 2011 patrí srdečná vďaka. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa nás tento rok rozhodli 
podporiť 2% z daní. Tešíme sa na ďalšie naše spoločné akcie.

- OZ Superuvoľnení -

Knižnica + kino
Máloktorá obec má to, čo majú Drahovce. Deti, mládež, 

ale aj dospelí občania môžu využívať miestnu knižnicu 
a navštevovať kino Napred. Alebo skôr mohli. Knižnica 
fungovala naposledy 
v roku 2009 a kino sa 
naposledy premieta-
lo v roku 2005. Ten-
to stav sa tento rok 
zmení. V súčasnosti 
prebieha v knižnici re-
vízia knižničného fon-
du, ktorú má na sta-
rosti pani Čechvalová. 
Ak pôjde všetko tak 
ako má, bude knižni-
ca otvorená najneskôr 
v máji. Spustenie kina 
potrvá trošku dlhšie 
z dôvodu zaškolenia 
nového premietača a  

odskúšania techniky, no určite sa dočkáte. Potom záleží už 
len na Vás, či sa knižnica s kinom znovu stanú súčasťou 
drahovskej kultúry.

- redakcia -
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Máte vyčistený komín?

Je všeobecne známe, že kominár nosí šťastie. Nestačí však pokrútiť gombíkom. Ak vlastníte rodinný dom, kominár 
musí byť jeho pravidelným návštevníkom. 

V prípade, že na starostlivosti o komín nebudete šetriť, kominár Vám šťastie skutočne prinesie. V podobe bezpečného 
a pohodlného bývania. Nie je nič dôležitejšie ako ochrana vlastného zdravia a zdravia ostatných členov rodiny. Komínové 
teleso je rizikovým miestom v dome. Nedôslednou kontrolou komínového telesa môže ľahko dôjsť k vyhoreniu domu či 
otravám spalinami. S príchodom vykurovacej sezóny zaznamenávajú hasiči pravidelne zvýšený počet výjazdov. 

Častou príčinou vzniku požiaru je zanesený komín. Pri spaľovaní tuhého paliva unikajú do komína spálené zvyšky 
v podobe sadzí, ktoré sa usádzajú na stenách komína a môžu kedykoľvek začať horieť. Už pri nánose sadzí v hrúbke 30 
milimetrov sa táto vrstva stáva horľavou a riziko vznietenia a vzniku požiaru sa zvyšuje. Ťah komína môže zhoršiť aj 
obyčajná pavučina. Namiesto toho, aby dym prúdil von z komína, zhromažďuje sa v ňom a môže dôjsť k jeho prasknutiu. 
Nesprávny ťah spôsobuje prúdenie dymu do interiéru, čoho následkom môže byť otrava spalinami. „Vykurovanie plyn-
ným palivom je nebezpečné, pretože plyn nie je cítiť. Keď sa zemný plyn spáli a neodíde komínom do voľného ovzdušia, 
tak sa dom pomaly napĺňa spalinami. Riziko požiaru sa zvyšuje aj vtedy, keď sa v kotloch, kachliach a kozuboch spaľuje 
domáci odpad namiesto určeného paliva. Rovnako by v blízkosti vykurovacích spotrebičov nemali byť uložené horľavé 
látky, ktoré sa môžu iskrami z kozubu či kotla ľahko zapáliť. Bezpečnosť komína súvisí s jeho pravidelnou kontrolou. Len 
v prípade, že sú spaliny bezpečne a hygienicky odvedené cez strechu, nemôžu sa dostať späť do obývacích priestorov. 
Dobrý ťah komína zaručí len dôkladná starostlivosť. Ľudia sú k čisteniu komínov benevolentní. Zodpovedných je maxi-
málne 20 % ľudí. Keby pristupovali ku kontrole svojich komínov zodpovednejšie, mohol by sa počet požiarov znížiť až o 
90 %. S čistením komína neotáľajte. Venujte preto pozornosť prevencii a nečakajte dovtedy, kým komín stratí ťah alebo sa 
úplne zanesie sadzami. Čistenie komína netrvá dlho, preto vás nepripraví o drahocenný čas, ale ani o vysokú sumu pe-
ňazí. Cena za čistenie komína je v porovnaní s cenou ľudského života zanedbateľná. Napriek tomu, že vymetanie komína 
nestojí veľa, maximálne 10 €, záujem o pravidelné čistenia komína je minimálny. 

Pravidelná kontrola komínov nie je len zodpovedným krokom, čistiť komín ste povinný aj zo zákona. Za čistenie komína 
totiž zodpovedá vlastník objektu. Komínové teleso si môžete vyčistiť aj sami, ale iba odborníci vedia, ako predísť jeho poško-
deniu a zabrániť predčasnej nefunkčnosti komína. V konečnom dôsledku však potvrdenie o vyčistení komína musí podľa 
zákona vydať kominár. Ak revíznu správu mať nebudete, môže vám hasičský a záchranný zbor v prípade vzniku požiaru v 
dôsledku nevhodného technického stavu komína udeliť sankciu vo výške asi 330 €. V prípade požiaru poisťovacie spoločnosti 
tiež zisťujú, či majiteľ objektu má platnú revíznu správu. V opačnom prípade znižujú vyplatenie poistky aj o niekoľko desi-
atok percent. Preto majiteľ objektu je povinný mať  komín prekontrolovaný a prípadne vyčistený a mať o tom doklad podľa 
Vyhlášky 410/2007 (viď foto).

- Miroslav Ledecký -
cechmajster komory kominárov Slovenska
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Bleskovky

• MV SR vydalo výzvu o poskytnu-
tí dotácie zo štátneho rozpočtu na 
financovanie projektu v oblasti pre-
vencie kriminality. Naša obec podala 
žiadosť na rozšírenie a zdokonalenie 
kamerového systému, ktorý bude 
pokrývať obecný úrad, zastávky, kul-
túrny dom, materskú školu, základnú 
školu, požiarnu zbrojnicu, futbalový 
štadión, cintorín a oblúkový most.
•14. marca sa v pekle kultúrneho 
domu otvára výdajňa stravy nielen 
pre dôchodcov, ale aj pre ostatných 
záujemcov. Cena obeda bude 2,20 €. 
Info na OÚ.
•Kronika našej obce je stále v predaji 
– kto má záujem o prvú knihu v his-
tórii Drahoviec, môže si ju zakúpiť na 
obecnom úrade počas stránkových 
hodín za10 €.
•Najbližšie číslo Drahovských novín 
vyjde do 16. mája, články do novín 
môžete posielať do 29. apríla na 
drahovskenoviny@drahovce.com.
•Superuvoľnení pripomínajú, že sa 
môžu deti prihlasovať na letný tábor 
do Tatranskej Lomnice, ktorý bude 
17. - 24. júla - sú posledné voľné 
miesta a aj rodičom tento rok už 
6. majáles, ktorý bude 20. mája v kul-
túrnom dome.

Termíny zasadania obecného 
zastupiteľstva 

Zasadania obecného zastupi-
teľstva sú verejné a každý občan, 
ktorého zaujíma dianie v našej 
obci má právo sa ich zúčastniť. 
Prinášame Vám termíny zasada-
nia na rok 2011: 

27. január
10. február
10. marec
28. apríl
30. jún

29. september
8. december

Všetky zasadania sa začínajú o 
18.00 hod. Program i zápisnice zo 
zasadaní OZ si môžete pozrieť na 
www. drahovce.com.

Rímskokatolícka farnosť sv. Martina DRAHOVCE 
filiálka: Dolné Voderady

tel. č.: 033/ 778 36 24   mobil: 0903 134 747  e-mail: faradrahovce@gmail.com

FARSKÉ DUCHOVNÉ SLÁVNOSTI 2011

Milí bratia a sestry, v rytmoch a striedaní časov si každoročne pripomíname 
tajomstvá našej večnej spásy.

Stredom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie, ukrižovaného, pochova-
ného a vzkrieseného Pána Ježiša, ktoré vyvrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto 
roku 24. apríla. V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa a v každý prikázaný 
sviatok je veriaci povinní zúčastniť sa na sv. omši a tak si pripomínať udalosti veľkej 
Božej dobroty prejavenej každému z nás, ktoré priniesli spásu. Aj v našej farnosti 
budeme osobitne sláviť všetky sväté dni:

5. 3. Sobota - 10.00 - 11.00  výročná eucharistická poklona v D. Voderadoch
9. 3. Streda - Popolcová, začiatok pôstneho obdobia

29. 5. Nedeľa - 10.30 sv. omša so slávnosťou 1. sv. prijímania
2. 6. Štvrtok - Nanebovzatie Pána - prikázaný sviatok

23. 6. Štvrtok - 18.00 sv. omša s procesiou Božieho Tela - prikázaný sviatok
29. 6. Streda - sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli - prikázaný sviatok

30. 6. Štvrtok - 8.00 -18.00 celodenná eucharistická poklona v Drahovciach
3. 7. Nedeľa - Hody Dolné Voderady

15. 8. Pondelok - Nanebovzatie Panny Márie - prikázaný sviatok
28. 8. Nedeľa - ďakovná za ukončenie cholery

1. 11. Utorok - Všetkých svätých - prikázaný sviatok
13. 11. Nedeľa - Hody Drahovce

6. 12. Utorok - 17.00 sv. omša so stretnutím so sv. Mikulášom
8. 12. Štvrtok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - prikázaný sviatok

Skúste a presvedčte sa aký dobrý je Pán, šťastný človek čo sa utieka k nemu.
(Ž 34, 9)
   

Na pravidelné stretnutia v spoločenstve veriacich pri Pánovom stole Božej Lás-
ky sa teší a všetkých pozýva:

-Branislav Rychlík -
        drahovský farár

Kultúra v Drahovciach alebo “Čo bolo, čo bude”
V každom čísle Drahovských novín Vás budeme pravidelne informovať, čo si pre Vás pripravili 

jednotlivé drahovské organizácie i samotná obec a takisto Vás budeme informovať aj o ich ďalších 
aktivitách.
od 1. januára do 24. februára 2011 boli v Drahovciach tieto akcie:
- 30. január – Maškarný ples Hudobníci – organizátor: OZ Superuvoľnení
od 25. februára do 15. mája 2011 budú v Drahovciach tieto akcie: 
- 25. február – Výročná schôdza – organizátor: MsSČK
- 26. február – Výročná schôdza – organizátor: MO SRZ
- 26. február – Výročná schôdza + Fašiangová veselica – organizátor: Klub seniorov 
- 26. február – 3. narodeniny OZ Superuvoľnení – organizátor: OZ Superuvoľnení
-   2. marec – Výročná schôdza – organizátor: COOP Jednota
-       marec – MDŽ – organizátor: Klub seniorov
- 13. marec – začiatok súťaže – organizátor: OFK Drahovce
-       apríl – divadlo – organizátor: Klub seniorov
- 30. apríl – Stavanie mája  organizátor: Obecný úrad
    spoluorganizátori: Červený kríž, Hasiči a Drahovčanka
      Prvomájová veselica  organizátor: Obecný úrad
    spoluorganizátor: Červený kríž
do tanca bude hrať skupina KASIO
miesto: KD, vstup voľný

Tmavým písmom sú vyznačené akcie, ktoré sú iba pre členov organizácií.
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Čo sa stane z kňazom keď ho prej-
de parný valec???
Svätý obrázok

Čo myslíš, je najväčším problé-
mom ľudstva nevedomosť alebo 
ľahostajnosť?
Neviem a je mi to jedno…

Príde chlap do cukrárne a pýta sa : 
Máte perníkové srdiečka s nápi-
som “Si moja jediná?” 
Predavačka odpovedá : Áno, 

máme.
A chlap vraví : Tak mi ich dajte 

prosím päť!

Tak čo, pán Jozef, prečo ste neboli 
na pohrebe vašej svokry?
Ale, viete ako to je. Samá práca a 

na zábavu neostal čas.

Stretne medveď slimáka z rozbi-
tou hlavou a pýta sa ho:
Slimák čo sa ti stalo? Ale, idem 

idem, keď tu zrazu vyrastie púpava.

- Kto je?
- Sused.
- A čo chcete, človeče, takto ne-

skoro v noci?
- Máte cesnak?
- Nemáme!
Asi za pol hodiny zvoní zvonček 

znovu.
- Kto je?!
- Sused.
- A čo zase chcete?!
- Nič, nesiem vám cesnak.

Dedko na smrteľnej posteli sa pýta 
svojej ženy:
„Babka bola si mi niekedy never-

ná?“
Babka odpovedá:
„Áno, trikrát. Keď si potreboval 

isť na operáciu a nemali sme na 
ňu peniaze, tak som podplatila 
doktora.“
„A tak dobre, to si urobila pre 

mňa.“
„Keď si potreboval, aby ťa povýšili 

a ono to neprichádzalo, tak som 
bola s tvojim šéfom.“
„No to už je horšie, ale tiež to bolo 

pre mňa.“
„A posledný krát, keď si potrebo-

val ešte 560 hlasov do volieb.“

   - redakcia -

Zasmejme sa...

RECEPT STAREJ MAMY
Výborné šišky

Potrebujeme:

1 kg polohrubej múky, 100 g cukor, 50 g 
masla, 80 g kvasníc, 1/2 l mlieka, 1 balíček 
vanilkového cukru, citrónová kôra, soľ, 
2 PL rumu alebo koňaku, 3 žĺtky a sneh z 
3 bielkov

Ako na to:
Z mlieka s trochou cukru a kvasníc si 

urobíme kvások. Do preosiatej múky pri-
dáme vykysnutý kvások, žĺtky, zvyšný cuk-
or a maslo a dobre vypracujeme. 

Pridáme vanilkový cukor, citrónovú 
kôru, rum a nakoniec tuhý sneh z bielkov.

Po vykysnutí si cesto rozdelíme na viac 
kúskov, ktoré postupne rozvaľkáme a vy-
krajujeme šišky, alebo iné tvary a necháme 
kysnúť ešte aspoň pol hodiny. Vyprážame 

na horúcom oleji. Natrieme džemom, alebo pomocou zdobítka na torty natlačíme dovnútra nugát.
Prajeme dobrú chuť... 

- redakcia -
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