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Vážení a milí 
spoluobčania!

	 V	 živote	 človeka	 sú	
chvíle,	 keď	 začne	uvažovať	o	
svojom	živote	a	hodnotiť	svo-
ju	 životnú	 cestu.	 Na	 tvári	 sa	
strieda	 úsmev	 so	 slzami.	Veď	
boli	 radosti	 a	 boli	 aj	 smútky.	
Staroba	 je	 výzva.	 Pripomína	
nám,	 aby	 sme	 nestrácali	 čas	
a	 jeden	 druhému	 práve	 teraz	
povedali	milé	 slovo,	 aj	 to,	 že	
sa	 máme	 radi.	 Starnutie	 pri-
chádza	 pomaly,	 nenápadne.	
Tak,	 ako	 sa	 raz	 skončí	 leto	
života,	 bude	 treba	 myslieť	 i	
na	 jeho	 jeseň.	 Nedá	 sa	 tomu	
vyhnúť.	Sem	 tam	niečo	zabo-
lí,	 objaví	 sa	 vráska	 a	 človek	
sa	 ocitá	 v	 jeseni	 života,	 kedy	
v	 spomienkach	 hodnotí	 mi-
nulosť.	Každoročne	v	mesiaci	
október,	 keď	 príroda	 naberá	
krásu,	mali	 by	 sme	 všetci	 ve-
novať	 svoju	 pozornosť	 a	 úctu	
občanom	 skôr	 narodeným,	
ktorých	 vlasy	 sú	 postriebre-
né	 šedinami	 a	 konanie	 obo-
hatené	 životnou	 múdrosťou.
Preto	 som	 sa	 vážení	 obča-
nia	 rozhodol	 vo	 svojom	 prí-
hovore	 pozdraviť	 Vás	 skôr	
narodených,	 pri	 príležitosti	
Mesiaca	 úcty	 k	 starším.	Sklá-
ňame	 sa	 v	 úcte	 pred	 rokmi,	
ktoré	 ste	 naplnili	 činmi	 pre	
blaho	 svojich	 blízkych,	
priateľov	 a	 známych	 a	 v	 ne-
poslednom	rade	aj	našej	obce.	
Starší	 ľudia	 si	 zaslúžia	 úctu.	
Vekom	 nadobudli	 skúsenosti,	
ktoré	môžu	odovzdávať	mlad-
ším,	 ak	 o	 to	 stoja.	Majme	 na	
pamäti	 tých,	ktorí	pre	nás	pri-
nášali	 obete,	 pretože	 aj	 	 my	
raz	 budeme	 starí	 a	 budeme	
si	 pripadať	 menej	 potrební.	
Na	 záver	 mi	 dovoľte	 vyslo-
viť	 jedno	 prianie,	 nájdime	
si	 čas,	 vľúdne	 slovo,	 úsmev	
pre	 starších	 neustále,	 nielen	
počas	 októbra.	 Preukáže-
me	 im	 aj	 týmto	 našu	 úctu.	

-	Ing.	Juraj	Klein	-
Starosta	obce
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Drahovské vrtochy
 
	 V	sobotu,	27.	augusta,	sa	u	nás	ko-
nala	akcia,	ktorú	počuli	ľudia	v	okruhu	mini-
málne	 10	 km.	Bola	 to	 akcia,	 ktorá	 nahradila	
Drahovský	jarmok,	akcia,	ktorá	sa	hodí	na	men-
talitu	nás	Drahovčanov	–	Drahovské	vrtochy.
Ak	nie	každý,	tak	minimálne	každý	druhý	ob-
čan	Drahoviec	si	položil	otázku,	prečo	sa	zru-
šil	Drahovský	 jarmok?	Odpoveď	 je	 jednodu-
chá.	Jarmok	je	o	jarmočníkoch,	o	remeslách,	o	
stánkoch.	A	stánkarov	je	do	Drahoviec	ťažko	
pritiahnuť,	 ba	 tí,	 ktorí	 u	 nás	 už	 boli,	 	 viacej	
prísť	nechcú!	Dôvod?	Nič	nezarobia	a	potom	
je	 logické,	že	 sem	nechcú	prísť.	Po	 tejto	od-
povedi	 si	 každý	 povie	 áno,	 je	 to	 pravda,	 ale	
prečo	 vrtochy?	 Vymyslieť	 názov,	 ktorý	 na-
hradí	Drahovský	jarmok	bol	spočiatku	veľmi	
zložitý.	Hľadali	 sme	 niečo	 originálne,	 niečo,	
čo	nemá	nikto.	A	 tak	 sme	 si	 položili	 otázku:	
čo	 charakterizuje	 nás	 Drahovčanov?	 Dra-
hovčanov	 charakterizuje	 to,	 že	 chcú	 všet-
ko	 a	 nechcú	 nič.	 „Majú	 vrtochy!“,	 skríkla	
p.	Kollárová,	riaditeľka	pripravovaného	CVČ.	
A	to	bolo	to	pravé	orechové	–	názov	bol	na	svete.	

Neznamená,	že	keď	v	názve	nie	 je	slovo	jar-
mok,	 tak	 jarmočníci	 nemôžu	 prísť.	 Miestni	
obyvatelia	sa	mohli	o	tom	presvedčiť	v	posled-
nú	augustovú	sobotu,	kde	ponúk	od	jarmoční-
kov	 bolo	 dostatok:	 od	 rôznych	 medovníkov,	
cukroviniek,	 pletených	 košíkov,	 náramkov,	
cez	 kvalitný	 burčiak,	 cigánsku,	 či	 cukrovú	
vatu.	Ako	 si	 všetci	 všimli,	 s	 novým	 názvom	
sa	 zmenilo	 aj	miesto	 podujatia.	 Z	Dedinskej	
ulice	sa	akcia	presunula	do	centra	obce.	Nedo-
statok	priestoru,	neustála	premávka	na	nie	úpl-
ne	prehľadnom	mieste	a	hlavne	naša	„pýcha“	
Drahoviec	 –	 starý	 ošarpaný	 „šenk“	 donútili	
organizátorov,	 aby	 sa	 akcia	 konala	 na	 inom	
mieste.	V	hre	bolo	viacej	alternatív,	no	nako-

niec	vyhralo	centrum	obce.	A	keďže	sa	nová	
akcia	riadila	heslom	„hudba,	tanec,	klobása“,	
už	 o	 9.00	 h	 otvorila	 Drahovské	 vrtochy	 do-

máca	 kapela	 Kasio.	 Ďalej	
pokračovala	dychová	hud-
ba	 Drahovčanka,	 country	
skupina	 Jako	 Kedy,	 dy-
chová	 hudba	 Tatrachem-
ka	 či	 country	 skupina	
Rovers.	 Od	 18.00	 h	 roz-
pútal	 pravý	 rockový	 ošiaľ	
p.	 Berlanský	 so	 svojou	
kapelou	 Black	 Jack,	 po	
ňom	nasledovali	chlapci	z	
Black	Diamond	a	o	20.00	h
zažili	 všetci	 prítomní	 roc-
kovú	šou	v	podaní	AC/DC	

revival.	Počas	celého	dňa	sa	okrem	dospelých	
mohli	zabaviť	aj	deti,	pre	ktoré	bol	priprave-
ný	skákací	hrad,	maľovanie	na	 tvár,	 jazda	na	

poníkoch,	 maľovanie	 sadro-
vých	 odliatkov,	 kolotoče,	 či	
zábavná	pena	v	podaní	hasičov.	
O	pol	 desiatej	 sme	 sa	 po	kon-
certe	AC/DC	 revival	 presunuli	
do	kultúrneho	domu,	kde	sa	do	
štvrtej	 rannej	 hodiny	 postarala	
o	zábavu	skupina	Club	84.	Celý	
program,	 v	 ktorom	 vystúpilo	
9	kapiel	(19	hodín	hudby),	bol	
zaplatený	z	obecného	rozpočtu	
bez	 akýchkoľvek	 sponzorov.	
Obec	 je	 spokojná,	 ako	dopadli	
Drahovské	 vrtochy	 a	 aj	 ľudia,	
ktorí	sa	počas	dňa	prišli	pozrieť	
na	 program,	 si	 pochvaľovali	
dobrú	 atmosféru.	 Samozrejme,	
vždy	sa	nájdu	nejaké	chybičky,	
ktoré	sa	pokúsia	organizátori	do	
ďaľšieho	 roka	 vychytať	 a	 tým	
zlepšiť	 kvalitu	 celého	 poduja-
tia.	Na	záver	prijmite	pozvanie	
na	 Drahovské	 vrtochy	 2012,	
na	 ktoré	 sa	 už	 teraz	 tešíme.				

-	M.M.	-
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Dôchodcovia sa zabávali na 
„Guláš-párty“

Na	našich	 stretnutiach	a	posedeniach	 sa	 sna-
žíme,	 aby	 sa	 niesli	 v	 duchu	 porozumenia,	
úcty	 jeden	 k	 druhému,	 dobrej	 atmosféry	 a	
veselej	 zábavy.	 Takýmto	 spôsobom	 sme	 si	
pripravili	v	Dome	záhradkárov,	v	prírode,	vy-
darenú	 akciu	 	 „Guláš-párty“.	Celé	 posedenie	
ovplyvnila	 dobrá	 nálada	 a	 duševná	 pohoda.	
Nezabudli	sme	aj	na	naše	oslávenkyne	Márie.	
Veď	 ich	 máme	medzi	 sebou	 neúrekom	 –	 až	
11	 členiek.	 Pokladníčka	 Anežka	 s	 členkami	
pomocníčkami	 navarila	 chutný	 guláš,	 oslá-
venkyne	 Márie	 prispeli	 koláčikmi,	 ovocím,	
ba	i	dobrým	vínkom.	Poväčšine	sa	každý	člen	
zapojil	 pracovne,	 organizačne,	 alebo	 prispel	
k	 bohatému	 občerstveniu	 k	 vydarenej	 akcii.	
Pri	 dobrej	 nálade	 a	 atmosfére	 sme	 nezabud-
li	 na	 veselú	 zábavu,	 spev	 či	 tanec.	 Dokonca	
sme	zabudli	aj	na	naše	zdravotné	problémy	a	
rodinné	 povinnosti.	 K	 dobrej	 nálade	 prispe-
lo	 aj	 prekrásne	 jesenné	počasie	 babieho	 leta.
V	 rámci	 našich	 časových	 a	 zdravotných	
schopností	 podávame	 pomocnú	 ruku	 aj	
nášmu	 obecnému	 úradu	 pri	 zveľaďovaní	
obce,	 pri	 organizovaní	 podujatí,	 pri	 úpra-
ve	 obecných	 či	 cirkevných	 priestorov.	 Naše	
členky	 sú	 ochotné	 aktívne	 pomáhať	 a	 tak	
spolupracovať	 s	 obcou	 a	 jej	 vedením.	 Raz	
mesačne	 navštevujeme	 termálne	 kúpaliská,	
najmä	 Veľký	 Meder.	 Naďalej	 spolupra-
cujeme	 s	 ostatnými	 organizáciami	 v	 obci.	
Aj	nám	ide	vedenie	obce	v	ústrety,	za	čo	veľmi	
pekne	ďakujeme.	Pán	starosta	zorganizoval	púť	
do	Rakúska,	do	Mariazellu.	Bola	to	slovenská	
púť,	na	čele	ktorej	bol	vdp.	farár	Marián	Čer-
vený.	Boli	tam	viaceré	farnosti	zo	Slovenska.	
Veľa	 našich	 členiek	 a	 členov	 zažilo	 duchov-
ný	zážitok	a	spoznali	krásnu	rakúsku	prírodu.
Naďalej	sa	 tešíme	na	naše	podujatia,	aj	malé	
stretnutia	 pri	 káve	 nás	 potešia	 	 a	 rozveselia.

Klub	seniorov	M.Z	a	A.M.

Z činnosti záhradkárov v Drahovciach
SZZ-ZO	v	Drahovciach	usporiadala	v	nedeľu	
9.	 augusta	 už	 tretí	 ročník	 Slivkových	 hodov,	
ktoré	boli	spojené	s	výstavou	fotografií	starých	
ovocných	stromov	nad	60	rokov.	Tieto	stromy	

boli	dopestované	v	Drahovskej	škôlke	/Panšu-
le/,	ktorú	založil	učiteľ	Anton	Matula.	Takisto	
založil	aj	ovocinárov	v	roku	1931.	Najstaršia	
je	hruška	na	dvore	 zomrelého	 Jerolíma	Chu-
dého,	 ktorá	má	 85	 rokov,	 obvod	 kmeňa	 220	
cm,	výšku	7,9	m	a	šírku	5,3	m.	Stále	je	rodia-
ca.	Návštevníci	si	prezreli	fotografie	a	potom	
si	pochutnali	na	slivkových	guliach,	ktoré	im	

veľmi	chutili,	o	čom	svedčí	aj	vyše	250	skon-
zumovaných	kusov.	V	dome	záhradkárov	zo-
trvali	 do	 večerných	 hodín,	 odkiaľ	 si	 odniesli	
dobré	zážitky	a	už	teraz	sa	tešia	na	4.	ročník.
Rok	2011	nebol	veľmi	priaznivý	pre	záhradká-
rov,	silné	dažde	pri	dozrievaní,	výskyt	sršňov,	
ôs	a	rôznych	múch,	ktoré	poškodzovali	plody,	

následkom	 čoho	 dochádzalo	 ku	 škodám.	 Aj	
napriek	týmto	neduhám	sa	záhradkárom	poda-
rila	zorganizovať	už	15-ta	výstava	ovocia,	ze-
leniny,	hrozna	a	kvetov,	ktorá	sa	konala	18.-19.	
septembra	 	 v	Dome	 záhradkárov.	Záhradkári	
sú	iba	organizátori	výstavy,	pretože	táto	akcia	
je	 tzv.	 „celoobecná“,	môžu	 na	 ňu	 prispievať	
ľudia	z	celej	obce.	Na	výstave	bolo	177	expo-

nátov,	z	toho	95	ovocia,	79	
zeleniny	a	3	ostatné.	Za	naj-
lepšie	exponáty	boli	udele-
né	 diplomy.	 Veľmi	 pekné	
ovocie	vystavovali	M.	Rus-
nák,	J.	Kosa,	V.	Rusnák,	J.	
Prštic,	H.	Karabová,	Agro-
systém	Dolné	Voderady,	M.	
Rapavý	a	ďalší.	Široký	sor-
timent	 vystavoval	 Ján	Slo-
vák,	 Jozef	Čapuška,	Mária	
Zivčáková,	Dušan	Vančo	a	
ďalší.	 Kolekciu	 okrasných	
dýň	 vystavovala	 Gabriela	
Hlavenková.	 Výstavu	 zdo-
bila	krojovaná	žena	členky	
K.	 Sedláčikovej.	 Účasť	 v	
nedeľu	 bola	 nízka,	 s	 čím	
nemôžeme	 byť	 spokojní.
V	pondelok	si	prišlo	výstavu	
pozrieť	161	žiakov	ZŠ,	o	čo	
sa	 pričinila	 pani	 riaditeľka	
PhDr.	 Rojková,	 za	 čo	 jej	
patrí	 vďaka.	 Pre	 budúcno-
sť	 je	 potrebné	 usporia-
dať	 výstavu	 v	 kultúrnom	
dome,	 ktorý	 je	 ľuďom	
bližšie	 a	 je	 predpoklad	
zvýšenia	 návštevnosti.
Na	 záver	 sa	 chcem	 poďa-
kovať	 všetkým,	 ktorí	 mi	
pomáhali	 po	 dobu	 35	 ro-
kov	 predsedovania	 a	 boli	
mi	nápomocní.	Následkom	

staroby	 a	 choroby	 budem	 funkciu	 predsedu	
vykonávať	 iba	 do	 konca	 roka.	 Po	 tejto	 dobe	
ostanem	 iba	 členom	 ZO.	 Budúcemu	 predse-
dovi	 prajem	 veľa	 úspechov,	 aby	 pokračoval	
v	 mojich	 šľapajach,	 ba	 dokonca	 aj	 lepšie.

-	Vendel	Sedláčik	-

 

 Už	 počas	 volebného	 obdobia	 p.	 Doktora	
som	 upozorňoval	 na	 problém	 voľne	 pohybujúcich	 sa	
psov.	Podarilo	 sa	 zorganizovať	 ich	odchyt,	 následkom	
čoho	 bolo	 odchytených	 9	 psov.	 Len	 po	 jedného	 psíka	
si	 prišiel	majiteľ	 k	 veterinárovi	 do	Nitry.	Ostatní	 boli	
pravdepodobne	 utratení.	 Na	 základe	 početných	 sťaž-
ností	 občanov,	 hlavne	 obyvateľov	 Školskej	 a	Vážskej	
ulice,	 v	 najbližšom	 období	 bude	 zorganizovaný	 ďalší	
odchyt,	 aby	 nám	 psíkovia	 nevyčakávali	 na	 autobu-
sovej	 zastávke,	 ktorý	 sa	 bude	musieť	 zaplatiť	 z	 obec-
nej	 kasy.	Cena	 za	 odchyt	 psíka	 je	 účtovaná	 cca	 30	 €.	

-	Miroslav	Ledecký	-	

Drahovskí psi čakajúci na autobusovej zastávke – smer Madunice
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Superuvoľnení ukončili letnú sezónu
 
	 Od	 letného	 tábora	 v	 Tatranskej	 Lomnici,	 ktorý	 sa	 skončil
24.	júla,	zorganizovali	Superuvoľnení	pre	deti	týždeň	po	tábore	tradič-
nú	potáborovú	opekačku,	začiatkom	augusta	Guláš-párty	a	leto	ukon-
čili	v	sobotu	3.	septembra	veľkou	opekačkou.	Na	týchto	akciách,	ktoré	
sa	konali	na	farskom	dvore	sa	zúčastňovalo	pravidelne	okolo	50	detí.	

Počas	týchto	letných	akcií	si	deti	pochutnali	na	kvalitných	špekačkách,	
zabavili	na	farskom	dvore	pri	zaujímavých	hrách,	či	spomínali	na	letný	
tábor.	Na	ten	si	mohli	spomenúť	v	nedeľu	9.	októbra,	kedy	sa	konala	
v	 kinosále	 kultúrneho	 domu	 premiéra	 videa	 z	 letného	 tábora	Tatran-
ská	Lomnica	 –	Rímska	 ríša.	 Premiéra	 začala	 o	 15.00	 h,	 po	 ktorej	 si	
účastníci	 tábora	prevzali	DVD	video	a	 fotky.	Touto	premiérou	ukon-
čili	Superuvoľnení	tábor	2011	a	už	teraz	zháňajú	chatu	na	budúci	rok.

-	OZ	Superuvoľnení	-

 Púť do Mariazellu
 
	 Dňa	 17.9.2011	 sa	 konala	 púť	 z	 našej	 farnosti	 do	Maria-
zellu.	Bola	to	púť,	ktorú	organizoval	p.	farár	Marián	Červený.	Jeho	
pôsobiskom	 je	 	Bratislava	 -	Čuňovo.	Táto	púť	bola	 zastrešená	 sta-
rostom		Ing.	Jurajom	Kleinom.	Jeho	pričinením	sme	mohli	my,	ve-
riaci	z	Drahoviec,	prosiť	matku	Božiu	o	pomoc	i	ochranu		na	tomto	
pútnickom	mieste.	Počas	cesty	sme	sa	dozvedeli	ústami	nášho	p.	fa-
rára	Branislava	Rychlíka	 o	 význame	 pútí	 a	 putovania	 a	 takisto	 i	 o	
histórii	tohto	miesta,	čo	si	pre	nás	pripravil	náš	p.	bohoslovec		Sta-
nislav	Žlnay.	Po	niekoľko	hodinovej	ceste	nás	privítal		nápis:	Grüss	
Gott	 ist	 Mariazell,	 Mariazeller	 Land	 in	 Geschenk	 des	 Himmels,	
čo	 znamená:	 Pozdrav	 Vás	 Boh	 v	 Mariazeli,	 Mariazelská	 krajina	
je	 dar	 z	 neba.	 S	mimoriadnou	 pozornosťou	 nás	 privítal	miestny	 p.	
farár.	Na	 veľkú	 počesť	 a	 určite	 aj	 na	 radosť	 nebeskej	matky	mohli	 	 asistovať	 	 týmto	 kňazom	 naši	miništranti.	 Spolu	 s	 naším	 bohoslov-
com	nám	 sprostredkovali	mimoriadny	duchovný	 zážitok.	Po	 sv.	 omši	 sme	 sa	mohli	 pokochať	krásou	 alpskej	 prírody	 a	 samotným	Maria-
zellom.	Na	záver	našej	púte	sme	si	vykonali	aj	krížovú	cestu,	ktorá	nás	stála	mnoho	síl	a	určite	nesie	právom	názov	„krížová“.	No	väčšia	
radosť	bola	na	konci,	už	 len	z	 toho,	že	sme	 to	zvládli.	Tešíme	sa	o	 rok	na	našu	už	 tradičnú	púť,	ktorá	by	mala	byť	 	15.	 septembra	2012.																																																						

-	I.G.	-			
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Potravinová pomoc

	 Pondelok	19.	september,	20	kg	múky	
a	 20	 kg	 cestovín.	To	 boli	 hlavné	 indície	 pre	
našich	občanov,	ktorí	si	nahlásili	na	obecnom	

úrade	 potravinovú	 pomoc.	Kamión	 s	 11-timi	
paletami	sa	zastavil	pri	kultúrnom	dome,	kde	
nabehla	čata	Superuvoľnených,	ktorým	týmto	
ďakujeme	za	bleskové	vyloženie	v	piatok	poo-
bede.	Do	„pekla“	sa	uskladnilo	7,2	tony	potra-
vín.	V	spomínaný	pondelok	a	následne	v	utorok	
si	prišlo	po	potravinovú	pomoc	180	občanov	
Drahoviec.	Na	autách,	bicykloch,	či	káričkách	
si	 odnášali	 svoj	 prídel,	 ktorý	 im	 aspoň	 čias-
točne	pomôže	v	núdzi.	Pre	veľký	záujem	sa	na	
Obecnom	úrade	mali	možnosť	zahlásiť	ďalší	
občania.	Z	Trnavy	zatiaľ	potraviny	pozastavi-

li,	no	ľudia	sa	nemusia	báť,	že	o	ne	prídu.Už	
teraz	 je	 zrejmé,	 že	 to	 budú	 približne	 4	 tony.	
Nuž,	zostáva	len	dúfať,	že	potravinová	pomoc	
aspoň	trošku	pomôže	našim	občanom	v	núdzi.

Kam s odpadom?
 
	 Obecný	 úrad	 oznamuje	 svojim	 ob-
čanom,	že	z	dôvodu	nedostatku	obecných	pra-
covníkov	 redukuje	 otváraciu	 dobu	 zberného	
dvora	nasledovne:	utorok,	štvrtok	a	sobotu	od	
8.00	 do	 15.30	 h.	Taktiež	 by	 chcel	 upozorniť	
občanov,	aby	boli	na	zbernom	dvore	discipli-
novaní.	Tieto	priestory	 slúžia	na	uskladnenie	
nadrozmerného	 odpadu	 a	 odpadu,	 ktorý	 je	
zakázaný	 vyhadzovať	 do	 zberných	 nádob.	
Netreba	 si	mýliť	 zberný	 dvor	 so	 smetiskom.	
Taktiež	 naše	 kompostovisko,	 ktoré	 využíva	
väčšina	 ľudí,	 okrem	 tých,	 ktorí	 doma	 „pá-
lia“,	 bolo	 v	 hroznom	 stave,	 kde	 bola	 zatara-
sená	prístupová	cesta	a	nedalo	sa	prejsť	okolo	
maštale.	Všetky	konáre,	dreviny,	zelinu	môže-
te	 vyvážať	 nie	 okolo	maštale,	 ale	 za	maštaľ.	
Momentálne	 sa	 robí	 poriadok	 za	 valom	 so	
stavebnou	skládkou,	kde	si	naši	občania	 rad-
šej	vyhodia	kopu	betónu	popod	nos	ako	keby	
ju	mali	vysypať	do	určenej	jamy.	Samozrejme	
sú	aj	takí,	ktorí	tam	vynášajú	igelity,	kartóny,	
chladničky	a	iný	zaujímavý	tovar.	Asi	to	majú	
jednoduchšie	 ako	 to	 vyhodiť	 doma	 do	 smet-
ného	koša	alebo	zaviesť	na	zberný	dvor.	Mo-
mentálne	zasadá	komisia,	ktorá	dáva	dokopy	
výšku	 pokút,	 či	 už	 na	 čierne	 skládky,	 alebo	
na	 zakázané	 spaľovanie	 na	 verejnom	 prie-
stranstve.	Ak	naši	občania	aj	napriek	slovným	
upozorneniam	 nebudú	 dodržiavať	 disciplínu,	
bude	 Obecný	 úrad	 nútený	 doteraz	 bezplatné	
služby	spojené	s	vývozom	odpadu	spoplatniť.
	 -	M.M.	-

Od 1. 1. 2012 nastane zmena	v	zbere	
papiera	a	plastov.	Na	zber	papiera	bude	slúžiť	

240	l	nádoba,	ktorá	slúžila	na	zber	„papiera	a	
ostatných	plastov“.	Do	nádob	sa	budú	zberať	
neznečistené	 a	 suché	 noviny,	 časopisy,	 brož-
úry,	 katalógy,	 cenníky,	 knihy,	 adresáre,	 tele-
fónne	zoznamy,	lepenky,	vlnité	lepenky	a	pod.	
Frekvencia	 vývozu	 sa	 nemení,	 bude	 1x	 za	 6	
týždňov	podľa	rozpisu	vo	vývoznom	kalendári.	
Na	zber	všetkých	plastov	bude	slúžiť	plastové	
120	l	vrece,	ktoré	doteraz	slúžilo	len	zber	PET	
fľiaš.	Vrecia	bude	aj	naďalej	poskytovať	spo-
ločnosť	Marius	Pedersen.	Do	vriec	sa	v	rámci	
zberu	plastov	budú	zbierať:	stlačené	PET	fľaše	
(môžu	byť	aj	so	zátkou	a	etiketou),	sáčky,	fólie,	
igelity,	plastové	nádoby	od	kozmetiky	a	pod.	
Nezbierajú	 sa	 plastové	 nádoby	 z	 chemikálií.	
Frekvencia	 vývozu	 sa	 nemení,	 bude	 1x	 za	 6	
týždňov	podľa	rozpisu	vo	vývoznom	kalendári.	

-	redakcia	-

Evidencia 
obyvateľstva 
(3.	8.	-	02.11.	2011)

Odsťahovali sa:
Peter	Belan

Daša	Belanová
Ema	Belanová
Pavol	Benovič
Tomáš	Urbánek
Sofia	Bihariová

Bc.	Silvia	Miklová
Jozef	Pavlík

Marián	Havrlent

Prisťahovali sa:
Peter	Blaško

Andrea	Blašková
Kristián	Blaško

Dominika	Blašková
Denisa	Šebelíková

Narodili sa:

Matias	Rýchlik
Matúš	Jakubkovič
Nikola	Hrošková

Opustili nás:

Pavol	Bodorík
Karol	Čellár

Sidónia	Brezovská
Mária	Sedláčiková

SNP
	 V	 pondelok	 29.	 augusta	 sme	 si	
pripomenuli	 67.	 výročie	 SNP.	 O	 17.00	 h	
sme	 sa	 stretli	 pred	 Obecným	 úradom,	 od-
kiaľ	 pochodoval	 sprievod	 na	 čele	 s	 dycho-
vou	 hudbou	 Drahovčanka	 až	 k	 pamätníku.	
Okrem	zástupcov	obce	na	čele	s	p.	starostom
Ing.	 Jurajom	 Kleinom,	 pochodovala	 k	 pa-

mätníku	 hŕstka	 ľudí	 a	 Dobrovoľný	 ha-
sičský	 zbor	 vo	 svojich	 uniformách.	 Pri	
pamätníku	mal	krátky	výstižný	príhovor	p.	sta-
rosta.	Celý	akt	trval	približne	pol	hodinu,	po-
čas	ktorej	sme	položili	kvety	na	znak	pamiatky	
a	 úcty	 k	 padlým	 obetiam	 vo	 svetových	 voj-
nách	 a	 v	 slovenskom	 národnom	 povstaní.

	-	redakcia	-

Milý „starosta“

Tak ako dnes, tak po celý rok. 
Všetko najlepšie k 50. narodeninám! 
Prajeme pevné zdravie, inšpirujúcu a 
ducha povznášajúcu lásku, bezodnú 
zásobu ľudského šťastia a radosti zo 

života, oporu priateľov na ceste vpred 
a taktiež veľa naplnených plánov a 

predsavzatí.
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Zimné vykurovacie obdobie

Vážení	občania!
 
	 Zimné	 vykurovacie	 obdobie	 je	
sprevádzané	 aj	 so	 zvýšeným	 nebezpečen-
stvom	 vzniku	 požiarov,	 rovnako	 od	 sa-
motných	 systémov	 vykurovania,	 ako	 aj	
od	 ich	 nesprávnej	 obsluhy,	 o	 čom	 nás	 ka-
ždoročne	 presviedča	 i	 štatistika	 požiarov.
Aby	 sme	 predchádzali	 týmto	 nežiadu-
cim	 javom,	 chceme	 Vás	 aspoň	 stručne	
informovať	 o	 tom,	 ako	 im	 predísť.
Najčastejšie	 zisťované	 nedostatky	 sú	 zlý	
technický	stav	komínov,	nesprávna	 inštalácia	
a	 obsluha	 vykurovacích	 telies,	 nedovolená	
manipulácia	 s	 otvoreným	 ohňom	 a	 horľavý-
mi	kvapalinami,	ponechanie	detí	bez	dozoru,	
odkladanie	 žeravého	 popola	 na	 nebezpeč-
ných	miestach	 a	 do	 horľavých	 nádob	 a	 pod.	
V	poslednom	období,	žiaľ,	sme	registrovali	 i	
úmyselné	podpaľačstvo.	Naši	hasiči	Vám	pon-
úkajú	 niekoľko	 dobre	myslených	 rád	 najmä:
-	 neprekurujte	 vykurovacie	 telesá,	 neskla-
dujte	 a	 nesušte	 v	 ich	 blízkosti	 horľavé	 ma-
teriály	 a	 neponechávajte	 ich	 bez	 dozoru
-		nepoužívajte	k	rozkurovaniu	horľavé	kvapali-
ny,	najmä	benzín,	petrolej	či	denaturovaný	lieh
-	 inštaláciu	 vykurovacích	 te-
lies	 zverte	 vždy	 odborníkom	 pri	 pl-
nom	 rešpektovaní	 pokynov	 výrobcu
-	dbajte	na	 to,	aby	vykurovacie	 telesá	–	špo-
ráky,	pece	a	pod.	boli	umiestnené	na	nehorľa-
vej	podložke	predpismi	určených	rozmerov	a	
odborne	zaústené	do	komínových	prieduchov
-	popol	z	vykurovacích	telies	vysýpajte	zásad-
ne	 do	 nehorľavých	 a	 uzavierateľných	 nádob
-	 	 v	 zimnom	období	 najmä	na	dedine	vytvá-
rajú	 požiarne	 nebezpečenstvo	 primitívne	
drevené	 udiarne.	 Venujte	 údeniu	 potrebnú	
pozornosť,	 aby	 Vašu	 prácu	 nezničil	 požiar
-	 nezabúdajte,	 že	 aj	 vianočný	 stromček,	
pôsobiaci	 neopísateľnú	 radosť	 najmä	 de-
ťom,	 už	 mnohokrát	 narušil	 čaro	 Vianoc	
vznikom	 požiaru	 od	 zapálených	 svie-
čok.	 Toto	 nebezpečenstvo	 zvyšuje	 hra	 detí	
pri	 stromčeku	 ponechaných	 bez	 dozoru
-	 dbajte	 na	 to,	 aby	 	 neboli	 ponechané	 v	 pre-
vádzke	 a	 bez	 dozoru	 také	 spotrebiče,	 kto-
rých	 technické	 parametre	 a	 vyhotovenie	
vyžadujú	 trvalý	 dozor,	 ako	 napr.	 tepel-
né	 spotrebiče	 bez	 automatickej	 regulácie
-	 dodržujte	 predpismi	 stanovené	 zásady	 pre	
skladovanie	 a	 používanie	 horľavých	 kva-
palín,	 kovových	 tlakových	 nádob	 na	 pro-
pán-bután,	 tuhé	 palivá	 a	 iné	 materiály.
	 Len	dôsledným	dodržiavaním	tých-
to	rád	predídete	možnému	vzniku	požiaru	vo	
Vašich	 domovoch.	 Zamyslite	 sa	 nad	 nimi.	
Pripomíname	 Vám,	 že	 hasiči	 sú	 priprave-
ní	 odborne	 Vám	 poradiť	 v	 otázkach,	 ktoré	
Vám	 robia	 problémy.	Využite	 túto	 možnosť,	
aby	 ste	 Vy	 a	 celá	 Vaša	 rodina	 prežili	 zim-
né	 obdobie	 spokojne	 	 bez	 obáv	 a	 požiarov.

        
		-	Jozef	Varačka	-

Vážení	 občania,	 obecné	 zastupiteľstvo	
na	 svojom	 zasadnutí	 dňa	 14.	 9.	 2011	
uznesením	 schválilo	 Požiarny	 poria-
dok	 obce	 Drahovce.	 Požiarny	 poriadok	
obce	 ja	 v	 zmysle	 zákona	 314	 z	 roku	
2001	 o	 ochrane	 pred	 požiarmi.	 Všeo-
becné	 záväzné	 	 nariadenie	 je	 k	 nahliad-
nutiu	na	obecnom		úrade	v	Drahovciach.	
Na	 pripomienky,	 otázky	 a	 sťažnos-
ti	 občanov	 pri	 spaľovaní	 a	 pálení	 ko-
nárov	 a	 záhradného	 odpadu	 hovorí	 aj	
VZN	 obce	 z	 ktorého	 časť	 vyberáme:

Článok	III.
Povinnosti	na	úseku		ochrany	pred	

požiarmi

§	11
Povinnosti	fyzických	osôb

Fyzická osoba je povinná:
a)	konať	tak,	aby	nedošlo	k	vzniku	

požiarov	pri	prevádzkovaní	palivových	
spotrebičov,	elektrotepelných	spotrebi-
čov,	zariadení	ústredného	vykurovania	a	
iných	spotrebičov,	pri	skladovaní,	ukla-
daní	a	pri	používaní	horľavých	látok	a	pri	

manipulácii	s	otvoreným	ohňom

b)	dodržiavať	vyznačené	zákazy	a	plniť	
príkazy	a	pokyny	týkajúce	sa	ochrany	

pred	požiarmi

c)	obstarávať	a	udržiavať	v	akcieschop-
nom	stave	hasiace	prístroje,	hasiace	

látky,	protipožiarne	uzávery	a	požiarne	
vodovody	a	iné	vecné	prostriedky	na	
ochranu	pred	požiarmi,	ak	sú	pre	dané	

objekty	určené

d)	umožniť	kontrolným	skupinám	
vykonávať	v	rodinných	domoch	okrem	
bytov	a	v	iných	stavbách	okrem	bytov	
vo	vlastníctve	alebo	užívaní	fyzických	
osôb	preventívne	protipožiarne	kontroly	

a	odstrániť	zistené	nedostatky

e)	dodržiavať	zásady	protipožiarnej	
bezpečnosti	pri	činnostiach	spojených	
so	zvýšeným	nebezpečenstvom	vzniku	
požiaru	alebo	v	čase	zvýšeného	nebezpe-

čenstva	vzniku	požiaru

f)	strpieť	umiestnenie	signalizačného	
alebo	poplachového	zariadenia	slúžia-
ceho	na	účely	ochrany	pred	požiarmi	za	
primeranú	náhradu:	ustanovenia	osobit-
ných	predpisov	o	náhrade	škody	týmto	

nie	sú	dotknuté

g)	oznámiť	bez	zbytočného	odkladu	
príslušnému	okresnému	riaditeľstvu	

hasičského	a	záchranného	zboru	požiar,	
ktorý	vznikol	v	objektoch,	priestoroch	
alebo	na	veciach	v	jej	vlastníctve	alebo	

užívaní

h)	zabezpečovať	pravidelné	čistenie	ko-
mínov	a	vykonávanie	kontroly	komínov	
v	jej	objektoch	alebo	priestoroch,	ktoré	
má	vo	vlastníctve	alebo	užívaní,	osobou	

s	odbornou	spôsobilosťou
i)	zabezpečiť	odborné	preskúšanie	

komínov	pred	pripojením	spotrebiča	na	
komín,	zámenou	lokálneho	spotrebiča	
palív	na	ústredný	alebo	etážový	zdroj	

tepla,	pred	zmenou	druhu	paliva	alebo	po	
stavebných	úpravách	na	telese	komína

j)	umožniť	orgánom	štátneho	požiarneho	
dozoru	vykonanie	potrebných	úkonov	pri	

zisťovaní	príčin	vzniku	požiarov.		

Fyzická osoba nesmie:
a)	fajčiť	alebo	používať	otvorený	plameň	
na	miestach	so	zvýšeným	nebezpečen-

stvom	vzniku	požiaru

b)	vypaľovať	porasty	bylín,	kríkov	a	
stromov

c)	v	záhradách	a	dvoroch	spaľovať	
burinu,	konáre	zo	stromov,	komunálny	
odpad,	plasty	a	iný	nebezpečný	odpad	

d)	zakladať	oheň	v	priestoroch	alebo	na	
miestach,	kde	môže	dôjsť	k	jeho	rozší-

reniu

e)	vykonávať	činnosti,	na	ktorých	výkon	
nemá	osobitné	oprávnenie	alebo	odbornú	
spôsobilosť,	ktoré	sa	z	hľadiska	proti-
požiarnej	bezpečnosti	vyžadujú	na	ich	

vykonávanie	podľa	osobitných	predpisov

f)	poškodzovať,	zneužívať	alebo	sťa-
žovať	prístup	k	požiarno-technickým	
zariadeniam,	požiarnym	vodovodom	

alebo	vecným	prostriedkom	na	ochranu	
pred	požiarmi	a	k	uzáverom	rozvodných	
zariadení,	najmä	elektrickej	energie,	

plynu	alebo	vody

g)	vyvolať	bezdôvodne	požiarny	poplach	
alebo	privolať	bezdôvodne	hasičskú	

jednotku	

Všeobecné záväzné nariadenie obce Drahovce
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Zo života drahovskej školy
	 Začiatok	
nového	 škol-
ského	 roka	
na	 školskom	
dvore	 posky-
tol	 farebný	
pohľad	 ne-
jednému	 po-
zorovateľovi.	
Po	 krátkom	
k u l t ú r n om	

programe	 sa	 žiakom	 prihovoril	 pán	 staros-
ta	 	 a	 riaditeľka	 školy.	Nezabudnuteľným	 zá-
žitkom	 sa	 stalo	 tradičné	 pasovanie	 prvákov.	
Nedočkavé	 tváre	 tých,	 ktorí	 sa	 mali	 každú	

chvíľu	 stať	 žiakmi	 základnej	 školy,	 ale	 aj	
tých,	 ktorí	 prostredie	 už	 dôverne	 poznali.	
Prvácka	 pani	 učiteľka	 si	 odvádzala	 svojich	
žiakov	 do	 vyzdobenej	 triedy,	 kde	 na	 nich	
už	 čakalo	 milé	 prekvapenie.	 Tohtoroční	 pr-
váci	 si	 okrem	 šlabikára	 odnášali	 voňavý	
medovník	 s	 logom	 našej	 drahovskej	 školy.
Škola	naozaj	žije	svoj	plnohodnotný	školský	
život.	 Na	 škole	 pracujú	 metodické	 orgány,	
ktorými	 sú	 metodické	 združenie	 na	 prvom	
stupni	a	dve		predmetové	komisie	-	spoločen-
skovedná	a	prírodovedná	–	na	druhom	stupni.	
Tento	školský	rok	má	škola	176	žiakov.	Svo-
ju	činnosť,	ktorá	je	v	súlade	s	plánom	práce	
školy,	 vykonáva	 výchovný	 poradca,	 koor-
dinátor	 environmentálnej	 a	 protidrogovej	
výchovy,	koordinátor	výchovy	k	manželstvu	
a	 rodičovstvu.	 Sme	 zapojení	 do	 projektov	
Škola	 podporujúca	 zdravie,	 Strom	 života,	
Otvorená	škola,	Infovek.	Nová	školská	kon-
cepcia	sa	aj	na	našej	škole	 implementuje	do	
Školského	 vzdelávacieho	 programu	 „Škola	
pre	 budúcnosť“.	 Kľúčové	 zameranie	 školy	
spočíva	v	orientácii	 	na	vyučovanie	cudzích	

jazykov	 a	 v	 	 rozvoji	 informačno-komuni-
kačných	 technológií.	 	 Zvýšenú	 pozornosť	
venujeme	 	 materinskému	 jazyku	 a	 podpore	
čitateľskej	gramotnosti	u	žiakov.	Zámerne	sa	
upriamujeme	na	dve	hlavné	oblasti,	v	ktorých	
uskutočňujeme	 inovácie	 vo	 výchovnovzdelá-
vacom	procese.	Pokračujeme	v	uplatňovaní	ja-
zykového	variantu	vo	vyučovaní,	ktorý	zahŕňa	
program	zavedenia	výučby	anglického	jazyka	
od	prvého	ročníka	a		druhého	cudzieho	jazyka	
od	šiesteho	ročníka,	tým	posilňujeme	výučbu	
cudzích	 jazykov.	Taktiež	 sa	 snažíme	o	 rozší-
renie	 informatického	 myslenia	 v	 okruhoch	
korešpondujúcich	 so	 školským	 vzdelávacím	
programom.	 Prostredníctvom	 dvoch	 interak-
tívnych	 tabúľ,	 dataprojektorov	 a	 počítačovej	
techniky,	 ktorými	 škola	 disponuje,	 poskytu-

jeme	žiakom	niektoré	informácie.	Zavádzame	
do	vyučovania	efektívne	progresívne	metódy,	
akými	sú	skupinové,	projektové,	problémové	
vzdelávanie.	 Venujeme	 sa	 rovnakou	 mierou	
žiakom	 nadaným,	 začleneným	 v	 integrácii,	
slabšie	prospievajúcim,	aby	každý	dostal	rov-
nakú	šancu	na	rozvoj	a	uplatnenie	sa	medzi	ro-
vesníkmi.	Tiež	sa	zameriavame	najmä	na	regi-
onálnu	výchovu	a	ľudovú	kultúru	Drahoviec,	
upevnenie	 ľudových	 tradícií	 nášho	 regiónu.
Nepreferujeme	 len	 intelektové	 nada-
nie,	 ale	 rozvíjame	 aj	 športové,	 výtvar-
né,	 dramatické	 vlohy	 a	 schopnosti	 žiakov.	
Vo	 výchovno	 -	 vzdelávacej	 činnosti	 sme	 sa	
zapájali	 do	 okresných	 a	 krajských	 súťaží	 a	
olympiád,	 v	 ktorých	 žiaci	 pod	 vedením	 svo-
jich	 učiteľov	 dosiahli	 pekné	 výsledky,	 a	 to:	

v	 literárnych	 súťažiach	 Šaliansky	
Maťko,	Hollého	pamätník,	v	matema-
tickej	Pytagoriáde,	 	 speváckej	súťaži	
Slávik	Slovenska,	úspešne	sa	umiest-
nili	štyria	žiaci	v	okresnom	kole	tech-
nickej	olympiády,	zapojili	sme	sa	do	
medzinárodného	 projektu	 Bebras,	
čo	 je	 súťaž	 v	 informatike	 -	 monito-
rovaná	 na	 Slovensku	 pod	 názvom	
Informatický	 	Bobor	 -	 	 súťažili	žiaci	
6.	 -	 9.	 ročníka,	 najúspešnejší	 žiaci	
sú	 zverejnení	 na	webovej	 stránke.	V	
tomto	školskom	roku	sa	uskutoční	in-
format.	súťaž	9.	novembra.	Zúčastnili	
sme	 sa	 viacerých	výtvarných	 súťaží,	
kde	sme	získali	popredné	umiestnenia	
aj	v	celoslovenskom	merítku,	 taktiež	
práce	našich	žiakov	našli	ocenenie	v	
európskej	 súťaži	 výtvarných	 prác	 v	
Madride.	 Zo	 športových	 súťaží	 spo-
meniem	 „Moderné	 tance“,	 „Stolno-
tenisová	trakovická	loptička“,	basket-
balová	súťaž,	malý	futbal,	prvenstvo	v	
kraji	získali	naše	žiačky	vo	vybíjanej.	
V	 apríli	 škola	 so	 súhlasom	 KŠÚ	
v	 Trnave	 realizovala	 2.	 roč-
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ník	 krajskej	 súťaže	 v	 rétorike:	 „Štúro-
ve	 a	 Hollého	 rétorické	 Drahovce“.
V	 marci	 sme	 na	 našej	 škole	 úspeš-
ne	 zahájili	 1.	 ročník	 čitateľskej	 súťa-
že	 Čitateľský	 maratón.	 V	 tomto	 škol-
skom	 roku	 pribudne	 zápolenie	 našich	
žiakov	 v	 nemeckom	 a	 anglickom	 	 jazyku.	
Tiež	 sa	 aktívne	 rozvíjala	 činnosť	 koordiná-
torov	jednotlivých	výchov,	ktorí	pripravili	a	
následne	uskutočnili	v	spolupráci	s	ostatný-
mi	učiteľmi	a	žiakmi	 tieto	aktivity:	Týždeň	
zdravej	 výživy,	 Deň	 zdravia,	 Šarkaniáda,	
Plody	jesene,	Zimný	deň	Snowart,	Deň	nar-
cisov,	Noc	s	Andersenom	na	1.	stupni,	Deň	
Zeme,	 akadémie	 s	 vystúpeniami	 žiakov.	
V	 septembri	 sme	 sa	 zapojili	 do	 Drahov-
skej	 desiatky,	 uskutočnil	 sa	 zber	 papiera.	
V	 októbri,	 v	 mesiaci	 úcty	 k	 starším,	 žiaci	
vystúpili	 s	 aktuálnym	 programom	 v	 klube	
dôchodcov.	 Žiaci	 sa	 zúčastnili	 počas	 roka	
viacerých	 exkurzií,	 navštívili	 	 divadelné	
predstavenia,	 knižnicu	 v	 Piešťanoch.	 Vo	
februári	 sa	 už	 tradične	 realizoval	 karneval,		
žiaci	 2.stupňa	 sa	 zúčastnili	 lyžiarskeho	 zá-
jazdu	v	Jasenskej	doline,	žiaci	1.	stupňa		ško-
ly	v	prírode	v	Krpáčove	v	Nízkych	Tatrách.	
Ďalej	 je	 škola	 zapojená	 do	 projektu	 „Zdra-

vá	 škola“,	 projektu	 informatického	 za-
merania	 „Infovek“	 a	 environmentálneho	
projektu	„Strom	života“	a	„Vyčistime	si	Slo-
vensko“.	Rozšírená	bola	aj	krúžková	činnosť.	
V	 tomto	 roku	 budeme	 mať	
štrnásť	 krúžkov,	 ktoré	 budú	 zamerané	 na	
rozvoj	 jazykovej	 komunikácie,	 podporu	
gramotnosti	 v	 informačno-komunikatív-
nych	 technológiách,	 ale	 hlavne	 na	 fyzic-
ký	 rozvoj	 žiaka	 a	 jeho	 telesnej	 kultúry.
V	 telocvični	 uskutočňujeme	 aj	 iné	 aktivity,	
akými	sú	kultúrne	podujatia,	akadémie,	vy-
stúpenia,	prednášky	a	besedy.	Telocvičňa	je	
využívaná	 žiakmi	 na	 hodinách	 telesnej	 vý-
chovy	a	 	na	krúžkovej	činnosti	do	16.00	h.	
Pozývame	širokú	verejnosť	obce,	aby	v	čase	
denne	od	16.00	h	do	20.00	h	navštívila	priesto-
ry	telocvične	za	účelom	športových	činností.			
Aj	 tento	 školský	 rok	 chceme	 pokračovať	
v	 aktivitách,	 ktoré	 by	 žiakov	 obohatili	 o	
nové	 vedomosti	 a	 skúsenosti.	 V	 septembri	
sa	 naši	 žiaci	 zúčastnili	 hasičskej	 súťaže	 v	
Piešťanoch,	navštívili	 sme	výstavu	 jesennej	
úrody.	 Na	 škole	 sme	 si	 vytvorili	 výstavku	
jesenných	plodov	s	nápaditým	prevedením	a	
uplatnením	detskej	fantázie.	Exponáty,	ktoré	
vytvorili	šikovné	ruky	našich	žiakov	nájdete	

aj	na	webovej	stránke	školy:	zsd.edupage.org
V	 rámci	 regionálnej	 výchovy,	 ktorú	 nám	
umožňuje	 Školský	 vzdelávací	 program,	
uskutočňujeme	činnostné	a	praktické	učenie	
v	 exteriéri	 školy.	 Na	 hodinách	 technickej	
výchovy	 čistíme	 okolie	 školy,	 upravujeme	
školský	dvor.	Vytvárame	kultúrne	prostredie,	
aby	 sme	 sa	 v	 škole	 a	 jej	 okolí	 dobre	 cítili.		
Sme	 presvedčení,	 že	 našou	 prácou,	 aktivi-
tami	 a	 premyslenou	 vzdelávacou	 koncep-
ciou	 bude	 drahovská	 škola	 iba	 napredovať.

-	PhDr.	Miroslava	Rojková	-
-	Foto	Mgr.	Nataša	Pažitná	-

Z	príležitosti	50-teho	výročia	školy	
pozývame	rodičov	a	priateľov,	
všetkých	občanov	Drahoviec	dňa	
2.	decembra	2011	o	16.30	h	

do	budovy	školy	na	slávnostnú
prezentáciu	aktivít	našich	žiakov.	

vedenie	školy

Putovný pohár starostu
 
	 V	sobotu	24.	septembra	sa	na	futbalovom	
štadióne	 stretli	Dobrovoľné	hasičské	 zbory	 z	kra-
jov	Trnava,	Trenčín	a	Bratislava	už	na	dvanástom	
ročníku	o	Putovný	pohár	 starostu	obce	Drahovce,	
ktorý	každoročne	organizuje	Dobrovoľný	hasičský	
zbor	Drahovce	spolu	s	Obecným	úradom	Drahov-
ce.	Po	slávnostnom	nástupe	a	podaní	hlásenia	sta-
rostovi	obce	veliteľ	súťaže	privítal	všetky	zúčastne-
né	zbory,	starostu	obce	p.	Ing.	Juraja	Kleina,	člena	
predsedníctva	Územného	výboru	Dobrovoľnej	po-
žiarnej	ochrany	v	Piešťanoch	a	člena	Snemu	DPO	
p.	 Viktora	 Šimu,	 p.	 Jána	 Klezlu	 -	 starostu	 sboru	
dobrovolných	hasičů	Čech	 a	Moravy	 z	 družobnej	
obce	Partutovice	a	hlavného	rozhodcu	Petra	Boora.	

	 V	 krásnom	 slnečnom	 počasí	 si	 zmeralo	 svoje	 sily	 13	 družstiev	 v	 muž-
skej	 kategórii	 a	 6	 družstiev	 v	 kategórii	 žien.	 Víťazmi	 sa	 stali	 muži	 zo	 Šenkvíc	
a	 ženy	 z	 Dvorníkov.	 Putovný	 pohár	 pre	 rok	 2011	 si	 do	 svojej	 vitrínky	 odnies-
li	 muži	 zo	 Šenkvíc.	 Po	 slávnostnom	 nástupe	 veliteľ	 súťaže	 pozval	 prítomných	 na	
trinásty	 ročník	 súťaže	 o	 Putovný	 pohár	 starostu	 obce	 Drahovce,	 ktorý	 sa	 uskutoční	 v	
mesiaci	 máj,	 kedy	 si	 hasiči	 z	 Drahoviec	 pripomenú	 aj	 130.	 výročie	 založenia	 zboru.

-	Jozef	Varačka	-
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	 Patríte	 medzi	 ľudí,	 ktorí	 ohŕ-
ňajú	 nad	 jabkom	 nos	 a	 radšej
siahajú	 po	 exotickom	 ovocí?	 	 Chyba.	 V	
Jablkách	 je	 cenný	 provitamín	A,	 vitamín	
B,	 kyselina	 listová,	 ktorá	 je	 dôležitá	 pre	
tehotné	ženy,	ako	aj	vitamíny	C	a	E.	Neza-
budnite,	že	staré	známe	„céčko“	nás	chráni	
pred	jesennými	vírusmi	a	posilňuje	imuni-
tu.	V	tomto	jednoduchom	ovocí	sa	skrýva	

tiež	vápnik,	fosfor,	železo	či	horčík,	ktoré	pomáhajú	kostiam.	Okrem	
toho	jablko	obsahuje	aj	dôležitý	minerál	draslík,	ktorý	pôsobí	na	správ-
nu	funkčnosť	obličiek	a	svalov.	Jablká	takmer	neobsahujú	bielkoviny,	
majú	však	vysoký	obsah	vody,	málo	sacharidov	a	v	šupke	nepatrné	
množstvo	vody.	Mimoriadne	bohaté	sú	na	vitamíny	a	stopové	prvky.	
Jablká	majú	vysoký	obsah	draslíka.	Jablko	obsahuje	až	30%	vlákniny.	

R e g e n e -
rujú	a	očis-
ťujú	 orga-
n i z m u s ,	
z n i ž u j ú	
h l a d i n u	
choles te -
rolu	a	cuk-
ru	 v	 krvi.	
Sú	 účinné	
aj	 pri	 bo-
l e s t i a c h	
hlavy	 a	
závratoch.	
Pomáhajú	
pri	 hnač-

ke	 a	 zápche.	Proti	 hnačke	pomáhajú	 sladké	 jablká,	 pri	 zápche	 zasa	
kyslé,	 ktoré	 povzbudzujú	 činnosť	 čriev.	 Sú	 osvedčeným	 prostried-
kom	 pri	 ťažkostiach	 s	 kĺbmi.	 Podporujú	 odolnosť	 proti	 chorobám.	

	 Jablká	 pôsobia	 ako	 vynikajúca	 omladzovacia	 kúra.	 Zo	
šupky	 a	 dužiny,	 ktoré	 chránia	 jadrovník,	 sa	 v	 ľudskom	 organiz-
me	 uvoľňujú	 látky	 s	 liečivým	 i	 preventívnym	 účinkom.	 Odvar	 z	
jabloňových	 kvetov	 má	 upokojujúce	 účinky	 a	 zmierňuje	 záchva-
ty	 kašľa.	 Pri	 chrípke	 a	 kašli	 sa	 osvedčilo	 pitie	 šťavy	 z	 jabĺk.	 Jem-
ne	 nastrúhané	 jablko	 i	 so	 šupkou	 konzumované	 večer	 viaže	 v	
črevách	 toxické	 látky.	 Viaceré	 výskumy	 potvrdili,	 že	 konzumá-
cia	 jedného	 jablka	 ráno	 a	 večer	 regeneruje	 a	 očisťuje	 organizmus.
	 Už	 naše	 staré	 mamy	 vedeli,	 že	 jabl-
ko	 nám	 môže	 pomôcť	 pri	 mnohých	 zdravotných	 nedu-
hoch.	 Moderná	 veda	 potvrdila,	 že	 „babské	 rady“	 fungujú.

1.Jablká	pomôžu	proti	zápche.
2.	Jablká	sú	osožné	v	boji	proti	chrípke,	nachladnutiu,	kašľu	aj	

horúčke.
3.	Jablká	odporúčajú	lekári	konzumovať	aj	pri	vysokom	cholesterole.
5.	Jablká	sú	dobrým	liekom	aj	na	srdce.	Odvádzajú	z	tela	prebytočnú	

vodu,	vďaka	čomu	sa	srdce	menej	namáha.
6.	Máte	nábeh	na	reumu	alebo	dnu?	Naordinujte	si	povinné	chrum-

kanie	jabĺk.
7.	Podľa	najnovších	výskumov	plody	jablone	chránia	náš	mozog	

pred	Parkinsonovou	a	Alzheimerovou	chorobou.
8.	Budúce	mamičky	jablkami	znížia	riziko	vzniku	astmy	u	detí.

9.	Jablkami	si	tiež	môžete	podporiť	krvotvorbu.
10.	Ak	chcete	zhodiť	nejaké	to	kilo,	pomôže	vám	jablčný	ocot.

Dokáže	totiž	odbúravať	tuk.
- J.L. -

Potrebujeme:
500 g polohrubej múky, štipka soli, prášok do pečiva, 2 vaj-
cia, 250 g masla, 125 g práškového cukru, citrónová kôra. 
Plnka: 4 - 5 lyžíc mletých orechov alebo bielej strúhanky, 1 kg očis-
tených, nahrubo postrúhaných jabĺk, 50 g hrozienok, mletá ško-
rica, kryštálový a vanilínový cukor a práškový cukor na posýpku.

Ako na to:
Múku preosejeme, pridáme prášok do pečiva, štipku soli, práš-
kový cukor a postrúhanú kôru z umytého citróna, premiešame, 
v strede zmesi urobíme jamku a vyklopíme do nej 2 celé vajcia. 
Stuhnuté maslo postrúhame a vypracujeme polotuhé cesto. Vy-
vaľkáme 2 bochníky, prikryjeme obrúskom a pripravíme plnku. 

Umyté jablká olúpeme a nahrubo postrúhame. Jeden väčší bochník 
cesta vyvaľkáme na pomúčenej doske a s pomocou valčeka preložíme 
na suchý plech. Cesto zarovnáme do krajov a posypeme pomletými 
orechmi, alebo bielou strúhankou, ktoré vsajú prebytočnú šťavu z jabĺk. 
Potom rozsypeme do rovnakej vrstvy postrúhané jablká, umy-
té hrozienka, poprášime mletou škoricou alebo škoricovým 
cukrom, vanilínovým a kryštálovým cukrom. Vyvaľkáme dru-
hý bochník cesta vo veľkosti plechu a s pomocou valčeka cesto 
prenesieme na plech a ochutené jablká prikryjeme. Vrchné cesto 
miestami prepichneme vidličkou, aby pri pečení unikla para z jabĺk. 
Pečieme vo vopred vyhriatej horúcej rúre na 200 °C asi 30 min-
út. Upečené krájame na 5 x 5 cm štvorce. Vrch posypeme cukrom.

- J.L. -

Jablko

RECEPT STAREJ MAMY
Jablkové rezy „Pité“

Spomienka a Úcta

Práve spomínam si na rodičov 
svojich starých. 
Na milú babičku belovlasú 
s krásnou tvárou 
pohľadom naplneným pokorou 
a láskou.

Na deduška, ktorý ako chlapcovi 
mne malému vzorom bol
čo poznal všetko
každý krík i strom. 

Chcel by som teraz aspoň 
nachvíľku 
tým malým chlapcom byť
čo pred bitkou sa babke za 
sukňu utekal skryť. 

Dnes s pokorou a úctou 
spomínam si na nich 
rodičov starých milovaných. 

- Martin Chudý -
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Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“

Od 1. augusta do 26. októbra boli tieto akcie a aktivity:

14.	august	(nedeľa)	–	Guláš	Party	–	organizátor:	OZ	Superuvoľnení	(farská	záhrada)
14.	august	(nedeľa)	–	Slivkové	hody	–	organizátor:	Záhradkári	(Dom	záhradkárov)
26.	august	(piatok)	–	Tradičný	odber	krvi	–	organizátor:	Červený	kríž	(Obecný	úrad)
27.	august	(sobota)	–	Drahovské	vrtochy	–	organizátor:	Obec	Drahovce	(centrum)
29.	august	(pondelok)	–	SNP	kladenie	vencov	–	organizátor:	Obec	Drahovce

(pamätník	SNP)
3.	september	(sobota)	–	Ukončenie	leta:	„Gulášpárty“	+	opekačka	–	organizátor:	

OZ	Superuvoľnení
17.	september	(sobota)	–	Púť	do	Mariazellu	(Rakúsko)	–	organizátor:	Obec	Drahovce

18.	september	(nedeľa)	–	Výstava	ovocia	a	zeleniny	(15.	r.)	–	organizátor:	
Záhradkári	(Dom	záhradkárov)		

september	–	Opekačka	–	organizátor:	Klub	seniorov	(Dom	záhradkárov)
24.	september	(sobota)	–	Hasičská	súťaž	o	pohár	starostu	obce	–	organizátor:

Hasiči	(štadión)
9.	október	(nedeľa)	–	Premiéra	videa:	Tatranská	Lomnica	2011	–	organizátor:	

OZ	Superuvoľnení	(kinosála)
26.	október	(streda)	–	Posedenie	pre	občanov	nad	70	r.	–	organizátor:	

Obecný	úrad	v	spolupráci	s	COOP	Jednota	a	Klubom	seniorov	(Kultúrny	dom)

od 27. októbra do 5. januára budú v Drahovciach 
tieto akcie a aktivity:

11.	november	(piatok)	–	Hodová	diskotéka	–	organizátor:	Michal	Lajcha	
(Kultúrny	dom)

12.	november	(sobota)	–	Hodová	zábava	–	organizátor:	Obecný	úrad	(Kultúrny	dom)
19.	november	(sobota)	–	Svet	hier	–	organizátor:	OZ	Superuvoľnení	(Farský	úrad)
26.	november	(sobota)	–	Diskotéka	–	organizátor:	OZ	Superuvoľnení	(Farský	úrad)

27.	november	(nedeľa)	–	Rozsvietenie	vianočného	stromčeka	–	organizátor:
OÚ	+	CVČ	(centrum	obce)

2.	december	(piatok)	–	50.	výročie	školy	–	organizátor:	ZŠ	(Základná	škola)
3.	december	(sobota)	–	Adventný	koncert	Jiřího	Zmožeka	

so	zborom	k	50.	výročiu	ZŠ	–	organizátor:	Obecný	úrad	(Kultúrny	dom)																																																																																																												
10.	december	(sobota)	–	Mikulášske	predstavenie	–	organizátor:	Lienkovo	(Kinosála)
12.	december	(pondelok)	–	Degustácia	jabĺk	a	hrušiek	–	organizátor:	Záhradkári	(OÚ)
14.	december	(streda)	–	Medíkové	Vianoce	(tvorivé	dielne	+	výstava)	–	organizátor:	

Habroví	a	Lienkovo
3.	a	17.	december	(soboty)	–	Brigády	–	organizátor:	Rybári	(jazerá)

17.	december	(sobota)	–	Vianočná	kapustnica	–	organizátor:	Obecný	úrad	
v	spolupráci	s	organizáciami	(miestne	trhovisko)			

18.	december	(nedeľa)	–	Vianočný	galaprogram	k	50.	výročiu	ZŠ:	
organizátor:	OÚ	+	ZŠ	+	CVČ	(Kultúrny	dom)

25.	december	(nedeľa)	–	Jasličková	slávnosť	–	organizátor:	OÚ+ZŠ	(kostol)
december	–	Posedenie	pod	jedličkou	–	organizátor:	Klub	seniorov
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-	možnosť	inzercie	v	Drahovských	novi-
nách	(jubileá,	riadková	a	plošná	reklama)
info	na	Obecnom	úrade

-	možnosť	prenájmu	Kultúrneho	domu:	
peklo	50	€/deň,	veľká	sála	100	€/deň

-	miestna	knižnica	je	otvorená	v	pondelok	
a	vo	štvrtok	od	16.00	h	do	18.00	h

-	materské	centrum	Lienkovo	je	otvorené	
v	pondelok,	stredu	a	vo	štvrtok	v	čase	
od	16.00	h	do	18.00	h

-	možnosť	prenájmu	reklamnej	plochy	na	
autobusových	zastávkach,	info	na	OÚ

-	ďalšie	číslo	Drahovských	novín	vyjde	
v	januári,	články	môžete	posielať	na:				
drahovskenoviny@drahovce.com	do	uzá-
vierky,	ktorá	bude	3.	januára	2012	

Kriminálna polícia pátra po 
osobách, ktoré spôsobili nema-
lú škodu na železničnej stanici, 
porozbíjali sklené tabule na za-
stávkach, vytrhli informačnú 
tabulu, ktorú následne hodili na 
koľaje. Bolo iba šťastie, že sa 
nevykoľajil vlak s cestujúcimi. 
Obecný úrad vyzýva všetkých 
vandalov, aby sa spamätali!!!

Termíny zasadania obecného 
zastupiteľstva

Zasadania	obecného	zastupiteľstva	sú	
verejné	a	každý	občan,	ktorého	zaujíma	
dianie	v	našej	obci,	má	právo	sa	ich	zú-
častniť.	Prinášame	Vám	zmenené	termíny	
zasadania	do	konca	roka	2011:	
24.	november	–	Obecný	úrad
15.	december	–	Kultúrny	dom	
(zhodnotenie	roka)
Zasadania	sa	začínajú	o	18.00	h.	
Program	zo	zasadaní	OZ	si	môžete	pozrieť	
na	www.	drahovce.com.

Bleskovky

Plocha 
na prenájom.

info na 
Obecnom úrade


