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Na „Lazoch“ vyčíňala kosa
  Návrat do dôb, keď 
ľudia nepoznali moder-
né kosačky a trávu kosili 
ručnou kosou, sme si vy-
chutnali na poli v dra-
hovskej časti Lazy. V ne-
deľu, 13. mája sa konal 
1. ročník majstrovstiev 
Slovenska v kosení ruč-
nou kosou Drahovská 
kosa 2012.
  Zúčastnili sa ho 
kosci z Horehronia, 
Abova, Oravy, Liptova, 
Šariša, Cígľa či Prašní-
ka. Nezaháľali ani do-
máci, ktorí zabojovali  
o titul Majstra Drahoviec 
v ručnom kosení. Už od 
siedmej hodiny rannej 
pripravoval organizačný 
tím potrebné veci na mieste činu, pokým všetci kosci v krojoch absolvovali 
sv. omšu, ktorá bola o ôsmej hodine. Po omši sa o deviatej naraňajkovali 
priamo na poli. Keď boli nasýtení, mohli sa vrhnúť na kosenie. 
  Na úvod sa p. starosta Ing. Juraj Klein prihovoril koscom a poďako-
val Miroslavovi Ledeckému za zorganizovanie tejto netradičnej akcie. Celé 
kosenie zahájila najmladšia účastníčka Ella Ledecká, ktorá súťažila v ka-
tegórii do 18 rokov. Po nej najprv začali kosiť páni v kategórii nad 60 ro-
kov, po nich pokračovali páni z kategórie do 60 rokov. Potom nasledovala 
zaujímavá kategória „Majster Drahoviec“ a na záver vzali do rúk kosu aj 
nežnejšie polovičky. 

  V kategórii muži nad 
60 rokov sa na prvom 
mieste umiestnil Ján 
Štajer z Huštína, na 
druhom mieste Vladimír 
Pollák z Lipian a na 
treťom mieste Marián 
Benech z Moravian 
nad Váhom. V kategórii 
muži do 60 rokov zvíťazil 
Ľubomír Košút z Klina, 
na druhom mieste 
skončil Ján Mešťan z 
Heľpy a tretie miesto 
obsadil Marek Matúš. 
  Spomedzi žien 
bola najlepšia domáca 
zástupkyňa Mária 
Bucková, na druhom 
mieste skončila Zuzana 
M a ť ú š o v á - Š t a j e r o v á 

z Hruštína, tretia skončila domáca účastníčka Vierka Várková a štvrté 
miesto obsadila Terézia Štajerová z Hruštína. 
  Najmladšia účastníčka Ella Ledecká skončila vo svojej kategórii do 
18 rokov jednoznačne na prvom mieste. Majstrom Drahoviec v ručnom 
kosení pre rok 2012 sa stal Marián Rusnák. Druhé miesto obsadil Jozef 
Fojtík a tretie Miroslav Majtán. Na štvrtom mieste skončil Peter Orihel. 
  Táto vydarená akcia sa skončila o druhej hodine a určite bude o rok 
pokračovať.

- M.M. -
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Príhovor starostu obce
  Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám už z tretieho tohtoročného čísla 
Drahovských novín. V tomto krátkom príhovore by 
som chcel spomenúť aj inú stránku nášho života v obci 
a to sú kultúrno-športové podujatia. Slniečko nás začína 
zohrievať čoraz častejšie, čo znamená, že nielen samotná 
obec, ale aj naše organizácie začali organizovať rôzne 
kultúrne podujatia. Zorganizovať kultúrne podujatie nie 
je jednoduchá vec a preto by som chcel všetkým, ktorí  
v blízkej dobe zorganizovali kultúrnu akciu v našej obci, 
úprimne poďakovať. 
  Koncom apríla sme si začali pripravovať pre tieto 
podujatia našu obec a to tou najprirodzenejšou základnou 
formou, jarným upratovaním. Táto akcia sa ukázala ako 
úspešná, o čom svedčí aj spokojnosť občanov. Nie je to 
síce lacná záležitosť, ale výsledok stojí zato. Chcel by som 
zvlášť poďakovať chlapcom z Obecného úradu ako aj 
všetkým organizáciám, ktoré sa na akcii zúčastnili. V ten 
istý deň sa konal v telocvični ZŠ Stolnotenisový turnaj o 
pohár starostu obce. Bol to už 4. ročník. Turnaj si zobral 
pod palec pravdepodobne najlepší stolnotenisový hráč  
v Drahovciach Luboš Čapuška, ktorý dal turnaju správnu 
úroveň. V pondelok, 30. apríla sme postavili máj,  
s ktorým nám pomohli naši dobrovoľní hasiči a krojované 
deti pod vedením p. Zajacovej. V máji zorganizovali naši 
Rybári rybárske preteky ako pre deti, tak aj pre dospelých. 
Obe akcie dopadli na výbornú, keď si prišli na svoje nielen 
rybári, za čo by som chcel poďakovať celému výboru na 
čele s p. Nitkom. Takisto nelenili ani dobrovoľní hasiči, 
ktorí zorganizovali na futbalovom štadióne hasičskú 
súťaž s peknou účasťou. Taktiež drahovskí hasiči zároveň 
oslávili tento rok 130. výročie, ktoré si vzal pod patronát 
veliteľ zboru Jozef Varačka, za čo mu patrí veľká vďaka. 
Deň kvetov bola ďalšia kultúrna akcia pod hlavičkou 
Obecného úradu. Túto akciu každoročne organizuje 
Ladislav Lekár st., ktorý tento rok dokázal zhromaždiť 
na Dedinskej ulici rekordnú účasť ako predávajúcich, 
tak aj kupujúcich. Vďaka jeho snahe z roka na rok 
má táto akcia stúpajúcu úroveň, za čo mu patrí naša 
vďaka. Veľmi netradičnú akciu zorganizoval Miroslav 
Ledecký, Majstrovstvá Slovenska v kosení ručnou kosou. 
Drahovská kosa 2012 zaujala nemalé množstvo divákov, 
ktorí sa mohli pokochať na majstrovskom kosení koscov 
nielen z východu. Odvážne výkony podali aj domáci 
kosci. Toto podujatie bolo organizované v Drahovciach 
prvý rok, ale pevne veríme, že nie posledný krát. Ďalším 
pekným podujatím v ten deň bolo v kinosále kultúrneho 
domu divadelné predstavenie ku dňu matiek s názvom 
Dobre vidíme iba srdcom. Toto divadelné predstavenie si 
pozrelo viac ako 150 ľudí, ktorí odchádzali s nádherným 
zážitkom. Vedúca Centra voľného času p. Blanka 
Kollárová ukázala, že to s deťmi vie a vďaka nej sa 
ukázalo, že naše deti majú v sebe veľký talent, čo potvrdila 
nakoniec aj celoslovenská divadelná súťaž Odysea mysle.
  Som veľmi rád, že sa v našej obci nájdu ľudia, ktorí 
majú radi kultúru, ktorí majú radi staršie zvyky, ktorým 
záleží na tom, aby sa udržiavali tradície. Prajem všetkým 
organizáciám, aby sa im v najbližšej dobe v tejto činnosti 
darilo. Rád všetkých podporím. Obecný úrad takisto 
nebude zaháľať a pre občanov pripraví zaujímavé akcie, 
pretože kultúra je to, čo ľudí spája.

- Ing. Juraj Klein - starosta obce

  Aj keď tento rok vyšiel Deň Zeme na 
nedeľu 22. apríla, u nás v Drahovciach 
sme si tento dátum trošku zmenili  
a poriadok v obci sme sa rozhodli spraviť  
o týždeň neskôr, v sobotu 28. apríla.
  Oficiálny začiatok tzv. „Jarného 
upratovania“ sme naplánovali na 10.00 h.  
Po obci rozviezol  
p. Plecho z Maduníc 
5 kontajnerov. 
Využívať sa mohli aj 2 
kontajnery na zbernom 
dvore a 2 kontajnery 
na cintoríne. Niektoré 
boli zaplnené behom 
hodiny. Táto akcia 
bola určená nielen 
pre občanov, ktorí sa zbavovali vlastného 
odpadu, ale aj pre skrášlenie a vyčistenie 
našej dediny. Starosta obce oslovil všetky 
naše organizácie, aby sa do akcie zapojili. 
V sobotu sa hromadne upratovalo pri 
kultúrnom dome, požiarnej zbrojnici, 
spoločenskom dome, na čom sa podieľali 
Hasiči, Červený kríž, Rybári, či Klub 
seniorov. Niektorým organizáciám tento 
dátum nevyhovoval a preto si dali iný 

termín upratovania. Treba však povedať, 
že našim organizáciám záleží na našej 
obci a naše spoločné priestory dôkladne 
vyupratovali. V kontajneroch sa počas tejto 
„upratovacej“ soboty našlo azda všetko. 
Od stavebného odpadu, cez dreviny, 
gauče, staré ploty, paplóny, až po papier, 

zelinu, či staré hračky. 
No, bolo to zaujímavé. 
Nakoniec sa zo soboty 
vyviezlo celkom 10 
kontajnerov. Tento 
špás vyjde našu obec 
viac ako 1500 €. 
Treba však povedať, 
že je to oveľa lepšie, 
ako keby sme museli 

tento odpad zberať po jazerách, roliach, 
či lesíkoch ako to mnohí z nás nezmyselne 
separujú pod hocijaký strom. 
  Nielen starosta, ale aj občania boli  
s jarným upratovaním spokojní. Veď sme 
našu obec odbremenili od cca 20 ton 
odpadu! Uvidíme, kedy bude v našej obci 
ďalšie upratovanie, no určite bude...

- M.M. -

Jarné upratovanie sa stretlo s 
pozitívnym ohlasom

Seniori na výstave kvetov
 Vo štvrtok 26. apríla sa členovia Klubu 
seniorov zúčastnili zájazdu do Bratislavy. 
Ich cieľom bola tradičná výstava 
„Flóra 2012“. 28 členov spolu s členmi 
Červeného kríža si prezreli peknú výstavu 
kvetov, súťaž vo viazaní vencov a rôzne 
zdravotné produkty. Každý si priniesol  
z výstavy nejakú peknú kvetinku. Počasie 
nám prialo, takže nám nič nebránilo, aby 

sme mohli prežiť pekný slnečný deň. 
 Seniori nezaháľajú a tak 9. mája 
uskutočnili zber starého železa. Výbor 
klubu ďakuje všetkým členom, ktorí 
prispeli, ďalej tým, ktorí sa pričinili 
pri samotnom zbere, ale aj ostatným 
občanom, ktorí nám prispeli nepotrebným 
železom. Výťažok použijeme na kultúrne 
podujatie klubu.

- Výbor Klubu seniorov -
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  Podľa nadpisu to znie hrô-
zostrašne, no poďme pekne po po-
riadku. 

  Určite si každý z nás 
všimol, že priestor pred 
Obecným úradom nebol 
počas revitalizácie vyrieše-
ný najšťastnejšie. Istý čas 
síce vyzeral pekne, ale dlho 
mu to nevydržalo. Problémy 
boli nielen s dažďom, ktorý 

nevsakoval a všetka voda 
zostávala pred úradom, ale 
aj s autami, ktoré početnými 
koľajami spravili z trávnaté-
ho pásika doslova močaris-
ko. Preto sme sa rozhodli 
tento problém vyriešiť. Pra-
covníci OÚ odkopali dosta-
točné množstvo zeminy, aby 
sa následne mohol kanálik 
pred úradom zasypať kameňmi. 
Naše dva problémy sme vyriešili. 
Blata viac niet a voda sa stíha bez 
problémov strácať pomedzi kame-
ne. Nastal však ďalší, v poradí tre-
tí problém. Kam parkovať? Túto 
otázku riešia hlavne rodičia, ktorí 
chodia pre svoje deti do Materskej 

školy. Doteraz využívali tzv. „zele-
ný pásik“, no teraz musia odstaviť 
svoje auto hlbšie do cesty. Niekto-

rý dokonca riskujú a v pohode 
si jazdia so svojim tátošom po 
kameňoch. Nespravia tým zle 
len svojmu autu, ale aj okolo-
idúcim, ktorých môžu zasiah-
nuť kameňom. Určite nie je 
parkovanie pred Materskou 
školou ideálne. V najbližšej 
dobe plánujeme z druhej stra-

ny „škôlkarského zábradlia“  
osadiť dlažbové kocky, kde sa 
vytvorí  menšie parkovisko. 
K dispozícii je aj parkovisko 
vedľa Obecného úradu, ktoré 
je od škôlky doslova na skok. 
Najnovšie tam uvidíte nové 

stromčeky, ktoré nám pomohol 
zasadiť p. Ing. Pivoluska.
   Opatrnosti nikdy nie je dosť, 
radšej sa treba kúsok prejsť. Ur-
čite predídeme viacerým zbytoč-
ným nepríjemnostiam.

- M.M. -

Kamene zavalili Obecný úrad 

  Na tento rok starosta 
spolu s Obecným zastupiteľ-
stvom naplánovali peniaze 
na vymaľovanie Obecného 
úradu a na obnovu parkiet  
v jednotlivých kanceláriách. 
Tieto práce sa robili naposledy  
v roku 1999, kedy sa dal OÚ 
do prevádzky. 
  Budú sa robiť na viacej 
etáp. Presne cez Veľkú noc sa 
začali tie úvodné, kedy sme sa 
pustili do prvých dvoch kance-
lárií, aby nebol narušený chod 
úradu. Do prác sa pustili dva-
ja drahovčania. Martin Vavruš  
si vzal na mušku parkety  

a maľovku ako vždy, pre-
cízny Andrej Čechvala. 
Tieto kancelárie sa môžu 
opäť nazvať reprezenta-
tívnymi priestormi. V naj-
bližšej dobe vo vhodnom 
termíne sa bude s obno-
vou priestorov na Obec-
nom úrade pokračovať.

- M.M. -

Začala sa maľovka Obecného 
úradu

  V pondelok 2. apríla sme si opäť spomenuli na oslobodenie našej 
obce. Tento rok to bolo už 67. výročie. O 17.00 h sme sa stretli pri 
Obecnom úrade, odkiaľ išiel sprievod až k Pamätníku. Na výročie si 
spomenula len hŕstka cca 20-tich skalných. Počas sprievodu vyhrávala 
dychová hudba Drahovčanka, ktorá dodala celému aktu vážnosť. Pri 
pamätníku najprv zarecitovala báseň Sandra Šústová a po nej mal 
výstižný príhovor starosta obce Ing. Juraj Klein.
  Celá spomienka trvala asi dvadsať minút. Aj keď v menšom počte, 
ale predsa len sme si uctili tých, ktorí pomohli k oslobodeniu našej obce.

- M.M. -

67. výročie oslobodenia obce
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  Ako všetci dobre vieme, Veľká noc je najväčším cirkevným sviatkom. 
Veľkonočné „trojdnie“ u nás absolvuje v kostole väčšina drahovských oby-
vateľov. Na tento sviatok chlapci polievajú dievčatá. Zapamätali si to odvte-
dy, čo vojaci polievali ženy, keď vykrikovali, že Ježiš vstal z mŕtvych. Týmto 
ich chceli umlčať. U nás tomu nebolo inak. 
  Na Veľkonočný pondelok bola šibačka v plnom prúde. A nielen šibač-
ka. Tradíciu neporušila ani dychová hudba Drahovčanka a podobne ako po 
minulé roky chodila po drahovských uliciach s povestným „vajcom“. Hneď 
po rannej omši zazneli prvé tóny pred kostolom, kde majú tradičnú prvú za-
stávku. Potom už smerovali jej kroky po početných drahovských uliciach. 
Vďaka nie veľmi priaznivému počasiu tento rok  mnohým do tanca nebolo 
a bolo to vidieť aj na chlapcoch, ktorí si museli namiesto kroja obliecť bun-
dy. Aj keď je každý rok chodenie s vajcom ohrozené či už z personálneho 
dôvodu, alebo naň vplýva počasie, zatiaľ sa Drahovčanke darí túto tradíciu 
držať. Pevne veríme, že táto tradícia bude pokračovať aj o rok.

- M.M. -

Drahovčanka s „vajcom“ aj 
tento rok

„Nedaj sa unášať 
prúdom – urči si svoj 
vlastný cieľ. Nedovoľ 
nikomu a ničomu, 
aby ťa zastavil. Nájdi 
odvahu byť iný. 
Nehovor, že sa niečo 
nedá urobiť. Druhí 

majú tiež dobré nápady. Nechaj vzlietnuť svoju 
predstavivosť. Neboj sa byť iný, 
než ostatní. Všetko, čo sa dá 
urobiť, dá sa urobiť ešte lepšie. 
Objavuj, skúmaj neznáme. 
Pýtaj sa, prečo nie?,“ to je desať 
pravidiel tvorivosti, ktorých sa 
v dňoch 23. - 25.marca 2012 
v Trenčíne pridŕžali súťažné 
kolektívy detí a mládeže z 
celého Slovenska. Samozrejme 
medzi nimi nechýbali ani 
kreatívni Drahovčania z Centra 
voľného času, ktorí sa na súťaž 
zodpovedne pripravovali. 
  Súťaže sa zúčastnili tri 
tímy: Suchozemskí námorníci, 

deti z I. st. ZŠ, Black Horses - žiačky II. 
st. ZŠ a mládežníci pod názvom H7 SCN. 
Všetci súťažili vo svojich kategóriách 
s cieľom umiestniť sa na popredných 
miestach a tak získať možnosť postupu na 
EUROFESTIVAL do San Petersburgu. 
Darilo sa im naozaj výborne! Najmenší 
získali 1. miesto vo svojej kategórii, starší 
3. miesto a najstarší opäť 1. miesto. 
  Radosť bola obrovská na všetkých 

stranách. Vďaka viacerým 
snahám p. starostu, p. poslancov  
a tiež rodičov detí, ktorí sa 
postarali o finančnú podporu, 
bola cesta na dosah. Od začiatku 
sme však napriek veľkému 
úsiliu, mali problém s letenkami. 
Eurofestival sa konal na konci 
apríla, čo je veľmi zlý dátum 
na zabezpečovanie leteniek do 
Ruska, pretože sa pripravujú na 
veľké májové oslavy. Všetky lety 
boli buď úplne vypredané, alebo 

letenky príliš drahé. Verili sme do 
poslednej chvíle, že sa nám to predsa 
len podarí. Bohužiaľ  cesta do San 
Peterburgu a možnosť reprezentovať 
nielen svoju obec, ale celé Slovensko, 
sa neuskutočnila. Napriek veľkému 
sklamaniu, deti optimizmus neopúšťa 
a veria, že na budúci rok budú opäť 
úspešní a Eurofestivalu, ktorý bude  
v Nemecku, sa zúčastnia.
  Stojí to všetko nemalé financie, 
ale veríme, že nájdeme nielen 
pochopenie, ale aj podporu. 

- Blanka Kollárová - CVČ

Na celonárodnej súťaži Odysea mysle sme zožali úspech
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Ako je už v Drahovciach 
zvykom, tradične v posled-
ný aprílový deň staviame 
máj. Je to pekná tradícia, 
ktorá v našej obci funguje 
mnohé roky. Tento rok vy-
šlo Stavanie mája na pon-
delok, ktorý bol obzvlášť 
slnečný. Už od 17.00 h za-
čala na našom námestíčku 
vyhrávať dychová hudba 
Drahovčanka, ktorá sprí-
jemňovala všetkým prí-

tomným posedenie do 20.00 h. Máj ozdobili krojované deti, ktoré vytvo-
rili vynikajúcu atmosféru. Keď bol pekne vyzdobený, na rad prišli hasiči, 
ktorí máj bravúrne po-
stavili. Obecné jazyky 
vravia, že ho mali tento 
rok dobre pripravený a 
preto si s ním ľahko po-
radili. Počas troch hodín 
sa vystriedalo na námestí 
okolo 300 ľudí. Od 20.00 
h pokračovala zábava  
v kultúrnom dome, kde 
sa zabávala iba necelá 
polovica, čo je veľká ško-

da. Na skupinu Milkivej 
z Červeníka, ktorá mala 
8 členov, tancovalo cca 
130 ľudí, ktorí sa zabá-
vali až do štvrtej hodiny 
rannej. Stavanie mája 
bola dobrá akcia. Poča-
sie nám vyšlo na jednot-
ku, muzika hrala dobre, 
no predsa len by to chce-
lo väčšiu návštevnosť. 
Uvidíme o rok.

- M.M. -

  V druhú májovú sobotu (12. 5. 2012) sa v priestoroch Dedinskej ulice 
v Drahovciach uskutočnil VI. ročník Dňa kvetov. 
  Za pekného počasia a rekordnej účasti predajcov (29) si mohli 
návštevníci zakúpiť ponúkaný tovar, ktorý mal rozhodne široký a pestrý 
záber. Vo väčšine stánkov predajcovia ponúkali rôzne druhy kvetín, 
ale i cukrovinky, pomocné náradie do záhrady, košíky, keramiku, 
syrové špeciality, okrasné i ovocné stromčeky a kríky, planty, kamienky  
a ďalšie rôzne druhy tovarov. Za rekordného záujmu občanov obce, ako 
i návštevníkov z okolitých dedín a miest, táto vydarená akcia splnila svoj 
účel, o čom svedčí spokojnosť kupujúcich i predávajúcich.
Je potrebné len dúfať, že VII. ročník v roku 2013 bude ešte lepší, o čom je 
presvedčený Obecný úrad v Drahovciach a organizátor podujatia Ladislav 
Lekár st. 

- PhDr. Lucia Lekárová, PhD. -

  „Dobre vidíme iba srdcom“, to bol názov divadelného predstavenia, 
ktoré v nedeľu 13. mája o 17.00 h odohrali deti a mládež z Centra voľného 
času. Toto predstavenie bolo určené pre všetky mamičky, ktoré práve 
v nedeľu oslavovali svoj sviatok. Kinosála kultúrneho domu za začala 
zapĺňať a to bolo znamenie, že sa predstavenie s názvom „Dobre vidíme 
srdcom“ mohlo začať. Po zhruba hodinovom predstavení odchádzali 
nielen mamičky, ale aj ostatní prítomní domov s pekným zážitkom. Vedúca 
Centra voľného času p. Blanka Kollárová zrežírovala toto predstavenie na 
jednotku a už teraz sa tešíme na ďalší divadelný zážitok.

- M.M. -

Na Stavanie mája nádherné 
počasie

Rekordný VI. ročník Dňa kvetov

Deň matiek v podaní CVČ

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“
Od 31. marca do 31. mája boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
2. apríl – 67. oslobodenie obce – organizátor: Obecný úrad (pomník SNP)
14. apríl – Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
28. apríl – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu – organizátor: Obecný úrad (telocvičňa ZŠ)
28. apríl – Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
28. apríl – Jarné upratovanie – organizátor: Obecný úrad
30. apríl – Stavanie mája – organizátor: Obecný úrad (centrum obce + KD)
30. apríl – Výstava drahovského ľudového kroja – organizátor: OZ Naše Rodné Slovensko (Spoločenský dom)
1. máj – Detské rybárske preteky – organizátor: Rybári (Važina)
5. máj – Rybárske preteky VAŽINA – organizátor: Rybári (Važina)
5. máj – Hasičská súťaž – organizátor: Hasiči (štadión OFK)
12. máj – Deň kvetov – organizátor: Obecný úrad (Dedinská ulica)
13. máj – Majstrovstvá Slovenska v kosení ručnou kosou – organizátor: SKoS.sk (pole na Lazoch)
13. máj – Deň matiek – organizátor: Obecný úrad + CVČ (kinosála KD)
25. máj – Majáles 2012 – organizátor: OZ Superuvoľnení (Kultúrny dom) 

 Od 1. júna do 31. júla budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
2. jún (sobota) – MDD otvorenie letnej sezóny – organizátor: OZ Superuvoľnení (farský dvor)
3. jún (nedeľa) – Deň záhradkárov – organizátor: Záhradkári (Dom záhradkárov)
23. jún (sobota) – Celoslovenské rybárske preteky v love sumčeka amerického – organizátor: Rybári (Važina)
30. jún (sobota) – Hurá prázdniny – organizátor: OZ Superuvoľnení + starosta obce (štadión OFK)
7. júl (sobota) – Výlet – folklórne slávnosti Poľana pri Detve – organizátor: OZ Naše Rodné Slovensko
29. júl – 5. august – Letný tábor Terchová 2012 – organizátor: OZ Superuvoľnení
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  Mesiac február a marec boli v našej škole 
naplnené tvorivými aktivitami žiakov a učiteľov. 
Zapojili sme sa do okresných kôl olympiád, 
v škole boli tiež organizované jednotlivé 
súťaže, či už vzdelanostného alebo športového 
zamerania.

  V príjemnom prostredí školskej knižnice 
sa uskutočnilo viacero súťaží literárneho  
a hudobného charakteru. V súťaži Hollého 
pamätník zápolili žiaci v troch kategóriách 
v prednese poézie a prózy. V školskom  
kole Štúrove a Hollého rétorické Drahovce 
si zase účastníci merali sily v správnom 
vyjadrovaní, v reprodukcii neznámeho textu 
a v rétorických zručnostiach vôbec. Žiaci 4.až 
6.ročníka v 1. kategórii a žiaci 7. až 9. ročníka 
v druhej kategórii ukázali, že vedia narábať  
s vyjadrovacími prostriedkami materinského 
jazyka. Tiež sa uskutočnila spevácka súťaž 
Slávik Slovenska, ktorá bola organizovaná  

v troch kategóriách. Víťazi jednotlivých 
kategórií postupujú do okresných kôl súťaží. 
V tvrdej konkurencii okresného kola literárnej 
súťaže Hollého pamätník žiakov základných 
škôl a osemročných gymnázií v Piešťanoch 
získala 3. miesto žiačka 8.ročníka Sandra 

Šústová. Našu školu v speve ľudových piesní 
reprezentovali najmä mladší žiaci na okresnom 
kole súťaže Putujeme za ľudovou piesňou. 
Žiak 1. ročníka Matej Babečka sa umiestnil 
na 3. mieste. V oblasti logického myslenia 
mladší žiaci riešili náročné, ale zaujímavé 

úlohy matematickej súťaže 
Pytagoriáda. 
  Pedagógovia našej 
školy podporujú u žiakov 
rozvoj gramotnosti v oblasti 
informatiky, literatúry 
a materinského jazyka, 
taktiež cudzieho jazyka.  
O tom svedčí uskutočnenie 
olympiády z anglického 
jazyka na prvom stupni  
(3. a 4. ročník) a na druhom 
stupni (5. - 8.ročník). Cieľom 
bolo zistiť a overiť vedomosti 
z oblasti gramatiky  
a konverzácie v anglickom 
jazyku prostredníctvom hry. 
Súťažilo sa v piatich kolách, 

a to nasledovne: počúvanie s porozumením, 
pomenovanie predmetov na obrázku, hádanie 
slov, hláskovanie a konverzačné témy. Veľký 
ohlas mala na škole medzi žiakmi celoslovenská 
informatická súťaž i-Bobor. Hlavným zámerom 
súťaže bolo podporiť záujem o informačné  
a komunikačné technológie (IKT) u všetkých 
žiakov. Súťaž iniciovala v deťoch využívanie IKT, 
posmelila ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom 
používaní moderných technológií pri učení sa, 
zapojili sa do nej všetci žiaci z 3. – 9. ročníka. 
Veľmi úspešní boli naši starší žiaci Marek 
Karaba a Dominik Kosa, ktorí sa zúčastnili  
v priestoroch Strednej odbornej školy 

technickej v Piešťanoch 
obvodného kola Technickej 
olympiády a spomedzi 36 
súťažiacich získali 3. miesto. 
Svoju činnosť prezentoval 
šachový krúžok účasťou na 
obvodnom kole majstrovstiev 
v šachu, kde naši žiaci 
dosiahli dobré výsledky. 
Žiačky tanečného krúžku 
predviedli kreatívne tanečné 
variácie na okresnej súťaži 
Moderné tance v Piešťanoch. 
Škola sa zapojila do okresnej 
súťaže Miniplayback show. 

Pre deti sa stal najlákavejšou 
a najradostnejšou aktivitou karneval. Najmä 
mladší žiaci sa tešili, pripravovali a zhotovovali 
masky, spievali piesne s fašiangovou  
a karnevalovou tematikou, túžobne očakávali 
februárové popoludnie. Tohtoročný karneval 
sa niesol v znamení rozprávok. Po promenáde 

masiek sa masky rozdelili do skupín podľa 
vylosovaných rozprávok a tanec fašiangového 
hada si vychutnávali v priestoroch telocvične. 
Zaujímavé boli pre nich súťaže, ktoré 

nasledovali v poradí medzi zvukmi hudby. 
Najväčšiu odozvu u detí mala štafeta Janka 
Hraška, kde prenášali pinpongové loptičky 
z nádob, potom chytanie zlatej rybky, tiež 
pomáhali Popoluške pri príprave na bál  
a zachraňovali kráľovstvo pred zlým drakom. 
Porota vyhodnotila nápaditosť a tvorivosť 
prvých troch masiek a udelila vecné ceny, ktoré 
boli zakúpené z prostriedkov rodičovského 
združenia. Karnevalová nálada našich žiakov 
neopustila ani po skončení, zachytili ju  
vo svojich výtvarných prácach. 

  Šport je jedným z najdôležitejších 
aspektov rozvoja vyrovnanej osobnosti 
žiaka, pestovania jeho vôľových a morálnych 
vlastností. Škola podporuje všetky 
telovýchovné aktivity a maximálne  využíva 
priestory telocvične, ktoré taktiež zveľaďuje  
a vybavuje telocvičným náradím a náčiním 
(laná, hrazda, ribstoly umiestnené na severnej 
stene, ukotvenie basketbalových košov, 
skrine na náradie, žinenky, dvere oddeľujúce 
telocvičňu a náraďovňu, lavičky). Žiaci 

Zo života školy „Knihy sú ľuďom tým, čím sú krídla vtákom“
John Ruskin
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reprezentujú školu vo vybíjanej, futbale, 
basketbale. Stolnotenisovej súťaže Trakovická 
loptička sa zúčastnili žiaci druhého stupňa  
v dievčenskom aj chlapčenskom obsadení.
  Škola organizuje pre žiakov pravidelne 
lyžiarsky, korčuliarsky a plavecký výcvik.
  Žiaci našej školy sú činorodí aj v oblasti 
výtvarného umenia. Zapájajú sa do rôznych 
výtvarných súťaží. V konkurencii 458 
výtvarných prác súťaže Prvá pomoc a polícia 
očami detí sa na 3. meste umiestnila žiačka  
2. ročníka Ella Ledecká a špeciálnu cenu 
získala žiačka 5. ročníka Sofia Kanalosová.
  Z hľadiska kognitívnych zručností 
deviataci absolvovali celoslovenské testovanie 
žiakov deviatych ročníkov v slovenskom 
jazyku a literatúre, v matematike. Testovania 
sa zúčastnil aj externý dozor z piešťanskej 
základnej školy, ktorého úlohou bolo 
monitorovať a dozerať na správnosť a 
objektivitu testovania. Testovacie hárky žiakov 
boli odovzdané preukázateľným spôsobom  
do Národného ústavu certifikovaných meraní 
do Bratislavy.
  V súlade so “Školským vzdelávacím 
programom ZŠ Drahovce“, ako jednu  
z možností organizačnej formy vyučovania, 
škola zabezpečila exkurziu žiakov 1. stupňa 
do Hvezdárne Milana Rastislava Štefánika  
v Hlohovci. 
  Marec je zvlášť plodným mesiacom 
v živote školy. Už tradične sa spája  
s pomenovaním „Marec - mesiac knihy“. 
Navštívili sme miestnu knižnicu, uskutočnil 
sa 3. ročník krajského kola Štúrove a Hollého 
rétorické Drahovce, 2. ročník čitateľskej súťaže 
Čitateľský maratón, okresné kolo speváckej 
súťaže Slávik Slovenska, Matematický klokan, 
z aktivít environmentálneho zamerania Deň 
zeme. Pripravujeme Deň detí, školské výlety  
a exkurzie. Zúčastníme sa súťaže Mladý hasič.

Štúrove a hollého rétorické 
Drahovce

V stredu, dňa 28. marca 2012, sa v priestoroch 
školskej knižnice základnej školy uskutočnil 
už tretí ročník krajského kola súťaže „Štúrove 
a Hollého rétorické Drahovce“. Rétorické 
zápolenia školákov z celého Trnavského kraja 
poskytuje dôkaz o tom, aké dôležité a potrebné 
je pre formovanie osobnosti vzdelaného 
mladého človeka vlastné vyjadrovanie svojich 
myšlienok, prerozprávanie prečítaného 
textu, rozvoj fantázie a predstavivosti,  
v neposlednom rade vyjadrenie vlastných, 
ale i reprodukovaných myšlienok svojimi 
slovami. Súťaž, ktorej víťazi postupujú 
do celoslovenské kolo vo Zvolene, sme 
pripravovali v spolupráci s Krajským školským 
úradom v Trnave, od začiatku školského roka. 
V priestoroch školskej knižnice v Drahovciach 

sa zišli tí najlepší detskí rozprávači základných 
škôl trnavského kraja a osemročného 
gymnázia. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. 
Prvú kategóriu tvorili žiaci štvrtého až šiesteho 
ročníka, ktorí mali za úlohu zreprodukovať 
úryvok textu a následne ho dotvoriť podľa 
vlastnej fantázie. V druhej kategórii súťažili 
žiaci siedmeho až deviateho ročníka v dvoch 
kolách. V prvom kole bolo úlohou súťažiacich 
prerozprávať text na tému, ktorú si vybrali;  
v druhom kole prednášali žiaci vopred 
pripravený text. Ich výkony hodnotili dve 
trojčlenné poroty, nakoľko bol veľký záujem 
zo strany súťažiacich. Každú školu mohli 
reprezentovať iba dvaja najlepší. Porota  
v prvej kategórii udelila 1. miesto Michalovi 
Drgoňovi zo ZŠ s MŠ Trakovice, 2. miesto 
Janke Jakábovej z II. ZŠ Vrbové, 3. miesto 
Aurelovi Surovému zo ZŠ s MŠ Drahovce.  
V druhej kategórii zvíťazila Monika Jakábová 
z II. ZŠ Vrbové, na 2. mieste sa umiestnila 
Sandra Šústová zo ZŠ s MŠ Drahovce,  
3. miesto obsadila Adela Müllerová zo ZŠ  
sv. Márie Goretti v Piešťanoch. 
  Kultivované rečnícke prejavy súťažiacich 
boli dôkazom toho, že deti majú bohatú slovnú 
zásobu, vedia využívať jazykové prostriedky, 
ich prednes je dôstojný a kultivovaný, vedia 
sa obratne vyjadrovať v materinskom jazyku. 
Veľmi si ceníme, že naše pozvanie prijali 
dve slovenské spisovateľky, autorky detskej 
literatúry Viera Valachovičová Ryšavá a Toňa 
Revajová. Príjemne strávené dopoludnie 
sme ukončili očakávanou autogramiádou 
spisovateliek.

Týždeň environmentálnej 
výchovy a Deň Zeme

  Naša škola sa zapojila do celoslovenského 
projektu vyhláseného Ministerstvom životného 
prostredia „Vyčistime si Slovensko“. Počas 
celého týždňa sme si skrášľovali a zveľaďovali 
okolie školy, vysádzali zeleň. Nový šat dostalo 

okolie smetných košov, ktoré sme 
schovali na novovysadený živý 
plot z tují, vysádzali sme kvety vo 
fontánke. Aktivita a zanietenosť, 
s akými naši žiaci počas celého 
týždňa pracovali, boli dôkazom 
toho, že stav životného prostredia 
a čistota prírody, okolia školy nie 
sú našim žiakom ľahostajné. 
  Deň Zeme sme si 
pripomenuli počas „ekohodín“, 
kedy žiaci plnili rôzne aktivity, 
ktorých cieľom bola skutočnosť, 
že prostredie v ktorom žijeme 
si musíme chrániť, starať sa oň  
a zveľaďovať. 

- PhDr. Miroslava Rojková -
- Foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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75 rokov od prvých 
stromkových slávností v 

Drahovciach
  Začiatkom 20. storočia sa na dedinách 
zakladali spolky ovocinárov. Tak tomu bolo 
aj v Drahovciach. Ovocinárstvu sa vtedy 
venoval iba vtedajší riaditeľ školy Augustín 
Čeppan. Keď v roku 1927 prišiel do školy iba 
28 ročný učiteľ Anton Matula, ubytoval sa  
v byte školy, ku ktorej patrila veľká záhrada. 
Začal sa venovať ovocinárstvu, chovateľstvu 
a včelárstvu. Anton Matula založil v roku 
1931 spolok ovocinárov, ktorý mal 16 
členov z radov remeselníkov, roľníkov  
a inteligencie. Za účelom vlastnej produkcie 
ovocných stromkov zriadil v roku 1933 
obecnú škôlku a panšulu. V tejto škôlke sa 
učili žiaci, ktorí ukončili 8. triedu, pestovať  
a štepiť ovocné stromky. Výsledky boli dobré, 
keďže 50 % dopestovaných stromkov sa 
odpredalo a 50 % sa vysadilo popri uliciach 
našej obce. V obciach, kde boli škôlky sa 
konali stromkové slávnosti. Tak tomu bolo 
aj v apríli 1937, kedy sa uskutočnil 1. ročník 
za účasti asi 500 občanov. Počas osláv hrala 
DH Drahovčanka. Záver osláv bol pri škole 
na „Barine“, kde boli vysadené dve lipy. 
Sám sa dobre pamätám, nakoľko som mal 5 
rokov. Tieto stromkové slávnosti sa konali až 
do roku 1950 na malom ihrisku pri škole za 
účasti občanov a žiakov školy. Organizátor 
bol predseda ovocinárov a riaditeľ školy 
Anton Matula. Po 75 rokoch sa obnovujú 
slávnosti a to tak, že SZZ Drahovce 
organizuje Dni záhradkárov. Tak tomu 
bude aj v mesiaci jún, kedy sa uskutoční  
1. ročník tejto akcie. Slávnosti budú v Dome 
záhradkárov za účasti verejnosti a žiakov 
ZŠ v Drahovciach. Teším sa na Vašu účasť.

- Vendel Sedláčik -

  Už po trinásty krát sa na 
futbalovom štadióne stretli Dobrovoľné 
hasičské zbory z krajov Trnava, Trenčín  
a Bratislava  o Putovný pohár starostu 
obce Drahovce, ktorý každoročne 
organizuje Dobrovoľný hasičský zbor 
Drahovce spolu s Obecným úradom 
Drahovce.
  Po slávnostnom nástupe a podaní 
hlásenia starostovi obce veliteľ súťaže 
privítal všetky zúčastnené zbory, starostu 
obce p. Ing. Juraja Kleina, Územného 
veliteľa Dobrovoľnej požiarnej ochrany v 
Piešťanoch p. Ing. Mariána Šišku a Jána 
Klezlu, starostu sboru dobrovolných 
hasičú Čech a Moravy z družobnej obce 
Partutovice a hlavného rozhodcu Petra 
Boora. V krásnom slnečnom počasí 
si zmeralo svoje sily 10 družstiev v 
mužskej kategórie a 5 družstiev v kategórii 
žien. Víťazmi sa stali muži z Topoleckej a ženy  
z Hrádku. Naši chlapci skončili na 6. mieste.

  Putovný pohár pre rok 2012 si do svojej 
vitrínky odniesli muži z Topoleckej. Po 
slávnostnom nástupe veliteľ súťaže pozval 
prítomných na štrnásty ročník súťaže o 
Putovný pohár starostu obce Drahovce, ktorý 
sa uskutoční budúci rok v máji. 

  V nedeľu ráno sa drahovskí hasiči 
prebúdzali do slávnostného dňa, bol to deň,  
v ktorom si pripomenuli 130. výročie založenia 
Dobrovoľného hasičského zboru Drahovce.
  Po slávnostnom zhromaždení na hasičskej 
zbrojnici za pochodu dychovej hudby odišli 
do kostola sv. Martina na slávnostnú omšu, 
kde pán farár Branislav Rychlík pripomenul 
spomienku na sv. Floriána, patróna hasičov 
a potom po sv. omši pokrstil nové hasičské 
auto Mazda. Po pokrstení hasičského auta 
hasiči odpochodovali do kultúrneho domu na 
slávnostné posedenie. V kultúrnom dome sa 

ujal slova Jozef Varačka, veliteľ zboru, ktorý 
privítal vzácnych hostí, p. farára Branislava 
Rychlíka, p. JUDr. Maroša Žilinku, starostu 
obce Drahovce p. Ing. Juraja Kleina, vedúceho 

sekretariátu Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Slovenskej 
republiky p. Ing. Jána Parčiša, 
predsedníčku Krajského 
výboru DPO p. Martu 
Hurbanisovú, predsedníčku 
územného výboru DPO 
p. Ing. Martu Bartošovú, 
krajského riaditeľa HaZZ 
p. Mgr. Vladimíra Mrvu, 
okresného riaditeľa HaZZ  
p. Ing. Petra Galbu, 
okresného riaditeľa DPO  
v Skalici p. Jozefa Dermíška 
a delegáciu dobrovoľných 
hasičov z družobnej obce 
Partutovice i ďalších hostí. 

Po privítaní sa ujal slova vedúci sekretariátu 
DPO SR p. Ing. Ján Parčiš a odovzdal najvyššie 
vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky a to Čestnú zástavu DPO, 
ktorú prebral Jozef Varačka, veliteľ zboru. Po 
príhovoroch hostí sa ujala slova predsedníčka 
zboru Mgr. Dušana Nosková, ktorá priblížila 
130 ročnú históriu hasičského zboru a potom 
spolu s predsedníčkou územného výboru DPO 
odovzdali ocenenia a vyznamenania členom 
hasičského zboru. Medzi ocenenými bol aj 
najstarší člen zboru 89 ročný p. Ján Vančo, 
ktorý prevzal medailu za príkladnú prácu. 
Veliteľ zboru poďakoval prítomným za účasť 
na tomto slávnostnom posedení a poprial im 
dobrú chuť k slávnostnému obedu. Ďalej by 
som chcel poďakovať sponzorom osláv, ktorými 
boli: Obec Drahovce, GAMA podlahové 
systémy Drahovce, OFPRINT s.r.o. Bratislava, 
PYROTEX s.r.o. Trnava, Xtra Slovakia s.r.o. 
Trnava.

- Jozef Varačka - veliteľ zboru

Putovný pohár starostu

130 rokov DhZ 
Drahovce
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organizácie

  A to doslova, pretože v sobotu 28. apríla sa uskutočnil na ZŠ 
stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Turnaja sa zúčastnilo 38 hráčov 
2. až 7. stolnotenisovej ligy z trnavskej a trenčianskej oblasti. Prišli si zahrať 
športovci z Modranky, Suchej nad Parnou, Sasinkova, Jaslovských Bohuníc, 
Bučian, Bukovej, Trakovíc, Červeníka, Veselého, Trebatíc, Krakovian, 
Vrbového, Kočína, Trenčiaskych Bohuslavíc, či Nového Mesta nad Váhom. 
Niekoľkí odvážlivci boli z radov domácich a objavila sa i hráčka z obce 
Malženice. Na to, že vonku bolo krásne letné počasie (takmer 27 ˚C), účasť 
prekonala všetky očakávania. Súťažiaci boli rozdelení do 8 zahrievacích 
skupín. Z každej skupiny postupovali štyria do vyraďovacích zápasov. 
Hralo sa na piatich profesionálnych stoloch. Po odohraní skupinovej 
časti bol podávaný tradične chutný guláš z kuchyne p. Čapuškovej, 
káva a minerálka. Ďalšie urputné stolnotenisové boje sa odohrávali  
vo vyraďovacích stretnutiach, z ktorých sa do semifinále prebojovali 
štyria najlepší: obhajca z minulého ročníka - Kamil SLOVÁK (Buková,  
2. liga), víťaz posledných 4 turnajov z okolia (Vrbové, Hlohovec, Krakovany, 
Chocholná) - Petr ŠÁCHA (Vrbové, 4. liga), prekvapenie turnaja - Marek 
JASENKA (Suchá nad Parnou, 6. liga) a víťaz 2. ročníka, hráč, ktorý  
vychoval veľa výborných stolných tenistov (jeho dvaja synovia hrávajú 2. ligu) 
- Ladislav REHÁK (Nové Mesto nad Váhom, 3. liga).
  Nakoniec najúspešnejším z tejto štvorice sa stal nestarnúci Laco 
REHÁK, ktorý nedávno oslávil už svoju šesťdesiatku. Druhý skončil Petr 
ŠÁCHA. Tretie miesto sa ušlo obhajcovi Kamilovi SLOVÁKOVI a na štvrtom 
sa umiestnil mladý talent Marek JASENKA. 
  Tohtoročný turnaj mal najvyššiu športovú úroveň v porovnaní s 
minulými. Veľká vďaka patrí p. starostovi Ing. Jurajovi Kleinovi, Obecnému 
úradu, vedeniu základnej školy za poskytnutie telocvične, p. školníkovi 
Stanislavovi Bednárovi a mojim spoluhráčom z Vrbového pri organizácii 
tohto stolnotenisového sviatku v našej obci. Len škoda, že sa u nás  
stále neobjavujú hráči, ktorí by zabezpečili, že pohár starostu by už nemusel 
nikde cestovať. Dúfam, že sa toho v budúcich ročníkoch dožijem. 

- Luboš Čapuška -

  Zo 46-tich súťažiacich 
mladých rybárov, ktorí sa 
stretli 1. mája na Detských 
rybárskych pretekoch vyšiel 
víťazne Matúš Gábriš, 
ktorý ulovil 2 kaprov. Na 
2. mieste skončil Matej 
Jurica a 3. miesto patrilo 
Marcelovi Bakošovi. Ale aj 

tak nikto neodišiel naprázdno, pretože všetci súťažiaci 
dostali za účasť malé občerstvenie a „rybársku drobnosť“ 
potrebnú pred blížiacou sa sezónou. Takže všetci sme sa 
po ukončení akcie rozišli s úsmevom na tvári.
  Avšak ako sme sa rozišli s úsmevom po Detských rybárskych 
pretekoch, rybárske preteky dospelých Važina 2012 začali pietnou 
minútou ticha za zosnulých členov organizácie Jozefa Pozdecha  
a Radima Salinského, ktorý bol taktiež aj členom rybárskej stráže. Potom 
po štartovnom výstrele o 7.00 h začalo 184 pretekárov vnadiť, lákať a loviť 
kaprov s úmyslom uloviť toho najťažšieho. Počas pretekov sa chytilo vyše 
180 kaprov. Toho najťažšieho ulovil Milan Šuhaj z MsO Sereď o váhe 
5,80 kg. Druhé miesto obhájil z minulého roku Peter Maceka a tretie 
miesto obsadil Jaroslav  Čellár. Po vyhodnotení pretekov nasledovalo 
ešte žrebovanie rybárskej tomboly, z ktorej si šťastlivci odniesli hodnotné 
ceny. Na záver sa organizátori rozlúčili s pozvaním na blížiace sa preteky 
Celoslovenské detské rybárske preteky v love Sumčeka amerického, ktoré 
sa budú konať dňa 23. júna 2012.

- Redakčná rada MO SRZ Drahovce -

Rybárske akcie 
v slnečnom počasí

V telocvični lietali loptičky

Prípravka milo prekvapila
  V sobotu 28. apríla sa uskutočnil futbalový turnaj prípraviek. 
Bol to oficiálny turnaj Oblastného futbalového zväzu Trnava.  
Naši chlapci pod vedením trénera Jána Drýmala nastúpili vo dvoch 
zápasoch najprv proti Veľkým Kostoľanom, s ktorými zvíťazili 4:0. 
Druhý zápas s Jaslovskými Bohunicami vyhrali 2:0. Šesť gólov si 
rozdelili: Patrik Rapavý 3, Henrieta Polačiková 1, Matúš Gabriš 1, 
Cesneková 1. Naša prípravka milo prekvapila nielen výsledkami, ale 
aj dobrou hrou, za čo ich pochválil aj tréner Ján Drýmal. Uvidíme,  
či sa im bude dariť aj naďalej. Pevne veríme, že sa postupom času 
zohrajú a čoraz častejšie budeme môcť povedať, že nám vyrastajú 
kvalitní hráči, ktorí budú nielen teraz, ale aj v budúcnosti radi 
reprezentovať našu obec.

- M.M. -
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Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva 
na rok 2012

28. jún - 18.00 h
27. september - 18.00 h
22. november - 18.00 h
13. december - 18.00 h

Bleskovky

- možnosť inzercie v Drahovských novinách (jubileá, riadková a plošná reklama), info 
na OÚ
- možnosť prenájmu Kultúrneho domu – peklo 50 €/deň, veľká sála 100 €/deň
- miestna knižnica je otvorená v pondelok a vo štvrtok od 16.00 do 18.00 h
- možnosť prenájmu reklamnej plochy na autobusových zastávkach, info na OÚ
- dňa 24. apríla zvolilo Obecné zastupiteľstvo novú hlavnú kontrolórku našej obce  
PhDr. Zlaticu Opálekovú s nástupom do funkcie od 1. mája 2012 
- viac fotiek z kultúrnych akcií si môžete pozrieť na stránke www.drahovce.com
- ďalšie číslo Drahovských novín vyjde koncom júla, články môžu posielať nielen 
organizácie, ale aj občania na: drahovskenoviny@drahovce.com do uzávierky, ktorá 
bude 7. júla 2012 
- od 15. 03. 2012 platí prísny zákaz vývozu stavebného odpadu v katastri Obce Dra-
hovce
- pálenú a cementovú škridlu môžu občania Obce Drahovce vyvážať bezplatne do 
priestorov PVOD Drahovce na nimi určené miesto

Evidencia obyvateľstva 
(12. 3. 2012 – 12. 5. 2012)

Prisťahovali sa:
Miloslav Reisinger, Vladimír Varačka, Mgr. Milada 
Dzurová, Eva Dzurová, Mgr. Juraj Berlanský, Adriana 
Berlanská, Matúš Berlanský, Lucia Bandová, Klaudia 
Bandová

Odsťahovali sa:
Jiří Vrtal, Lýdia Nemcová, Angelika Brezovská, Roman 
Pavlus

Narodili sa:
Liana Ščipáková, Katarína Lajchová, Peter Kňažík, 
Veronika Lajchová

Opustili nás:
Alžbeta Rusnáková (92), Ján Karaba (54), Katarína 
Sedláčiková (83), Mgr. Martina Bosáková (28), Radim 
Salinský (56), Karol Ďugel (94)

Zosobášili sa: 
Jozef Moroň a Jana Mrvová (Drahovce)


