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Drahovce privítali olympijský
oheň

Príhovor starostu obce
  Vážení spoluobčania,
v tomto čísle Drahovských novín by som
sa Vám chcel prihovoriť trošku inak ako
v minulých číslach. Keďže máme nádherné
slnečné leto, nechcel by som Vás zaťažovať
s bežnými problémami našej obce.
Z pracovných vecí by som Vám chcel
oznámiť, že na jeseň 2012 chystáme
mnohé spoločenské, ale aj stavebné akcie.
Ale nechcem predbiehať. Určite ste si
mnohí všimli, že nedávno horelo naše
„kompostovisko“ pri maštali, ktoré sa
podľa veliteľa požiarneho zásahu samo
vznietilo. Nech už je to tak, či onak, chcel
by som poďakovať všetkým zložkám, ktoré
sa na zásahu podieľali. Kompostovisko
hasili požiarne jednotky z Piešťan, Trnavy,
Hlohovca a v neposlednom rade naši
dobrovoľný hasiči pod vedením Jozefa
Varačku, ktorí hasili požiar do neskorých
večerných hodín. Júl-august je obdobie, kedy
mnohí z nás vycestujú na dovolenku. Prajem
všetkým, ktorí sa na dovolenku chystajú, ale
aj tým, ktorí na dovolenke už boli veľa zábavy
a príjemných zážitkov.
- Ing. Juraj Klein - starosta obce

Vo štvrtok 14. júna sa Drahovce zapojili
medzi dediny a mestá, ktoré pozdravili
olympijský Londýn. Slovenský olympijský
výbor spolu so svojimi partnermi, medzi
ktorými nechýba ani Združenie miest a obcí
Slovenska s cieľom využiť túto významnú
medzinárodnú
udalosť
k
oživeniu
športu a olympizmu medzi mládežou
na Slovensku zorganizoval „Posolstvo
Slovenska
olympijskému
Londýnu.
Odštartovalo 1. apríla v Bratislave a po
trase olympijských klubov prejde celým
Slovenskom. Začiatkom júna pochodeň
posolstva dorazila aj do Trnavského
samosprávneho kraja. Informácia o jej
priebehu a symbolickom napĺňaní bola
školám rozposlaná v druhej polovici mája.
Samozrejme s očakávaním, že nebude
ani jednej základnej školy, ktorá by sa do
posolstva nezapojila. Naša základná škola
nezaváhala a olympijský oheň privítala
v štýlovo vytvorenom koridore na Hlavnej ulici pri kultúrnom dome. Za obec privítal pochodeň
zástupca starostu Miroslav Ledecký, ktorý vo svojom výstižnom príhovore poprial olympijskému
výboru veľa šťastia a poďakoval základnej škole za účasť. Následne symbolicky odprevadil pochodeň
z našej obce žiak 9. ročníka Marek Karaba. Spoločne všetci veríme, že aj našim symbolickým
prispením bude Slovensko na olympiáde v Londýne úspešné.
- M.M. -
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Čistenie kanálov pokračuje

Partutovice oslavovali 600. výročie

   Ako náhle v našej obci viacej naprší, hneď všetci
zbadáme, kde je problém. Jedna mláka na jednej strane
cesty, druhá na druhej strane a potom nezostáva nič iné,
iba dúfať, že nepôjde okolo auto, inak sa to sucho neskončí.
Z týchto mlák by mala voda odtekať do odvodňovacích
kanálov, ktoré vodu odvedú z dediny. Horšie je, keď
odvodňovací kanál neslúži na odvodňovanie. Naša
obec má zamestnaných prostredníctvom štátu 4 ľudí,
ktorí majú tieto práce na starosti. Od minulého roka
sa toho už prečistilo dosť. Teraz prišiel na rad kanál pri
pamätníku, ktorý už kanál miestami ani nepripomínal.
Či ho pripomína teraz posúďte sami.
- M.M. -

   Obec Drahovce mala v r. 2009 presne
700 rokov. K tomuto peknému výročiu vyšla
monografia „Drahovce...dejiny obce“, za ktorú
sme získali 2. miesto v kategórii najkrajšia
kniha o obci za rok 2010. Naša družobná obec
Partutovice nás pomaly, ale isto doháňa. Tento

Návšteva Detvy
   Dňa 7. júla 2012 zorganizoval Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v spolupráci so združením Naše rodné Slovensko a
Klubom seniorov zájazd na 47. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou
v Detve, ktorého sa zúčastnilo 40 našich občanov, ktorí si mali možnosť
prehliadnuť vystúpenia folklórnych súborov, ako napríklad jubilujúceho

umožnil návštevu krásneho kostola. Veža kostola, kde Štefan Vlk býval je
však neprístupná, ale i tak dojem bol nezabudnuteľný. Na záver návštevy
kostola sme si aj zaspievali mariánsku pieseň „Celá krásna si Mária“.
Mali sme možnosť sa stretnúť aj s občanmi Detvy, ktorí si na Štefana Vlka
spomínajú len v najlepšom, ako o veľmi dobrom, ochotnom vždy pomôcť
a veľmi nábožnom mužovi. Po návšteve kostola nás pán kaplán odviedol
na miestny cintorín, kde sme mali možnosť vidieť, že miestni občania sa
o svojho kostolníka a zvonára starajú aj po smrti a udržiavajú jeho hrob.
   Na záver sme pánu kaplánovali poďakovali a odovzdali našu knihu
„Drahovce...dejiny obce“ s venovaním od starostu Ing. Kleina. Mali sme
možnosť navštíviť i miestne pútnické miesto, avšak autobus zaštrajkoval,
preto sme sa vrátili do areálu folklórnych slávností.
- Jozef Brezovský -

40 ročného súboru Hriňovčan, koncert primášskych majstrov Juraja
Pecníka a Róberta Puškára a veľa iných súborov a ich zvykov takmer z
celého Slovenska. Toto nádherné „divadlo“ trvalo takmer do polnoci.
Nemohli sme však vynechať ani spoločenskú udalosť, a to návštevu
kostola a hrobu katolíckeho laika, drahovského rodáka Štefana Vlka,
ktorý tu pôsobil dlhé roky. Rímsko-katolícky farský úrad v Detve nám
zabezpečil na výklad a sprievodcu miestneho pána kaplána, ktorý nám
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rok oslávila 600 rokov od založenia obce.
No a Drahovce dostali špeciálne pozvanie na
ich veľkolepé oslavy.
   V dňoch 7. - 8. júla vycestoval do Partutovíc

autobus so 40 občanmi Drahoviec.
Základ tejto početnej výpravy tvorila DH
Drahovčanka. Po príchode do Partutovíc
sme boli privítaní chlebom a soľou...
a samozrejme kvalitnou slivovicou.
Po chutnom obede, v sobotu presne
o 13.00 h spustili Partutovice
oficiálny začiatok svojich osláv
na miestnom futbalovom ihrisku.
Najprv sa predstavili žiaci MŠ a
ZŠ. Program pokračoval tanečným
vystúpením starších dám pod názvom
„Báječné ženské“, po ktorých nasledovalo
vystúpenie brušných tanečníc. Popri
dobrom pivečku prítomných zabávala
mlynárska kapela „Nejistota“. Zlatý klinec
večera bola travesty show pod názvom
„Divoké kočky“, ktoré dostali do varu
všetkých prítomných. Večer pokračovala
zábava so skupinou Cadillac. Počas
celej soboty si mohli vychutnať komentované
prehliadky v miestnom kostole, či vo veternom
mlyne, ktorý je ich dominantou. K dispozícii
boli aj jazda na koči, ba dokonca aj výhľad na

dedinu z výškovej plošiny. V nedeľu ráno po
raňajkách sa všetci zišli pri požiarnej zbrojnici,
odkiaľ pochodovali na slávnostnú omšu. Po
omši nasledoval slávnostný obed s pozvanými
hosťami. Od 14.00 h začal koncert dvoch
dychoviek. Na jednom pódiu sa po pol hodine
striedala DH Drahovčanka a DH Partutovianka.
   Z Partutovíc odchádzali drahovčania po
rozlúčke asi o 18.00 h po pekných zážitkoch.
Starosta obce Ing. Juraj Klein poďakoval za
milé privítanie, pohostenie a opätovne pozval
Partutovice do Drahoviec.
- M.M. -

Odyseáci boli v mestečku Habakuky
   Naši „mladí“ boli úspešní v celoslovenskej
súťaži Odysea mysle v Trenčíne, odkiaľ postúpili
do San Peterburgu do Ruska. Z finančným
dôvodov však do Ruska nevycestovali. Ale to
už je všetkým dávno známe. A preto sa starosta
obce Ing. Juraj Klein rozhodol, že všetkým,
ktorí reprezentovali Drahovce v Trenčíne na
tejto súťaži, zaplatí pekný výlet. Piatok 18. máj,
to bol deň, kedy približne 25 detí vycestovalo do
rozprávkového mestečka s názvom Habakuky.
V tomto mestečku na Donovaloch sa platilo iba
„Habakukmi“, ktoré si mohli deti pri vstupe
zameniť. Samozrejme netreba zabudnúť, že
mestečko Habakuky je rozprávkové mestečko
a žijú v ňom samé rozprávkové bytosti.
Tieto bytosti zahrali počas dňa 3 zaujímavé

www.drahovce.com

a poučné rozprávky, ktoré sa
všetkým prítomným náramne
páčili. Na spiatočnej ceste si
„Odyseáci“
rozprávali
nové
zážitky z rozprávkového mestečka
a už sa dohadovali, kedy zahrajú
„odyseácke scénky“ aj pre svojich
rodičov, ktorí by ich radi videli.
A tak sa aj stalo. V piatok 15. júna
si mohli svoje deti vychutnať aj
ich rodičia, ktorí sa prišli pozrieť
do kultúrneho domu na ich
vynikajúce výkony. Ani neskutočné
horko vo veľkej sále nikoho z
prítomných neodradilo a vydržali až do konca
asi 50-minútového „odyseáckeho“ programu.

Uvidíme, čo deti predvedú nabudúce.
- M.M. -
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Jednoducho „Záruby“

Drahovce ožili Majálesom
   V piatok 25. mája 2012 v kultúrnom dome o 20.00 h začala
kultúrno-spoločenská akcia tohto roku - Majáles 2012. O túto akciu sa
opäť postarali Superuvoľnení. Bol to ich 7. ročník a ako už býva u nich
zvykom, že každé dva roky vymenia kapelu, svojej tradícii nezostali
nič dlžní. Tento rok sa mohli hostia zabávať pod taktovkou skupiny
Quatro z Chtelnice. Pre zúčastnených hostí boli pripravené dve večere,
občerstvenie a bohatá tombola. Večerom sprevádzal Martin Majtán.
Ostatní Superuvoľnení sa starali o hostí, aby im nič nechýbalo a boli

   Aby neboli šťastní iba „Odyseáci“, zaplatil starosta výlet aj ostatným,
ktorí sa snažia a pomáhajú mu pri rôznych akciách. Nie na jeden, ale hneď
na dva dni 16.-17. júna vyrazil autobus z Drahoviec až do Smoleníc. Cieľ bol
jasný – rekreačné zariadenie Záruby. Na tento výlet vycestovali divadelníci,
Superuvoľnení a detský spevokol Srdiečko oddýchnuť si od bežného
školského života. Celý víkend sa mohli vyšantiť v nádhernom areáli, kde
si mohli zahrať rôzne loptové hry ako futbal, či volejbal. Večer ich čakala
opekačka, pri ktorej si zanôtili pekné pesničky. Samozrejme, že slaninka sa
nestačila krájať. Na druhý deň hneď po raňajkách ich čakala menšia túra,
ktorej cieľom bola jaskyňa Driny objavená v roku 1929. Po zaujímavom
výklade v podaní pani sprievodkyne sa pobrali naspäť do chatiek.
Po dobrom obede prišli značne unavení z krátkeho no intenzívneho výletu
domov.
   Nuž, deti v Drahovciach majú inšpiráciu robiť akcie, ktorými pobavia
všetkých naokolo. Držme im palce.
- M.M. -

Deň kvetov ešte raz
   V minulom čísle Drahovských novín sme Vám priniesli článok
„Rekordný VI. ročník Dňa kvetov“. V tomto článku sme Vás informovali
o všetkom podstatnom o tejto akcii, avšak vďaka veľkej účasti a záujmu zo
strany občanov ako aj stánkarov sa nám fotka z tejto akcie do minulého
čísla nevmestila. Prinášame Vám malú spomienku.
- M.M. -

Hurá prázdniny v extrémnom
počasí
Starosta na návšteve
   V nedávnom čase prišiel na Obecný úrad list. Bol iný ako všetky
ostatné listy. Neboli v ňom žiadne šeky na zaplatenie, žiadne reklamy,
žiadne predvolania na rôzne úrady, ba dokonca ani spory našich občanov.
Bol to list písaný rukou a od srdca. Bol to list zo zariadenia pre seniorov v
Križovanoch nad Dudváhom, ktorý napísala pani Mária Veverová. Žiadala
starostu, aby prišiel na návštevu. Vraj by sa s ním veľmi rada porozprávala

   V sobotu 30. júna sa uskutočnil 3. ročník tradičnej akcie „Hurá
prázdniny“, ktorú zorganizovalo občianske združenie Superuvoľnení
pod záštitou starostu obce Ing. Juraja Kleina. Aj akcia začínala oficiálne
o 14.00 h, opäť ako minulý rok sa musel začiatok akcie posunúť na
16.00 h. Minulý rok kvôli dažďu, tento rok paradoxne kvôli veľkému
teplu. Po samotnej registrácii, pri ktorej dostal každý účastník bagetku
na posilnenie, začalo prebiehať 6 pripravených disciplín pod výstižným
názvom „Superuvoľnený 6-boj“. Viac ako 60 detí si mohlo vyskúšať
svoje schopnosti v hode do pneumatiky, v behu, vo vodných kolkoch, či
v ďalších zaujímavých súťažiach. Po skončení nasledovalo vyhodnotenie.
Na stupeň víťazov sa postavilo celkovo 18 detí, ktoré boli rozdelené do
šiestich vekových kategórií. Každý, kto sa postavil na stupeň víťazov
si odniesol pekný pohár, medailu, diplom a zaujímavú drobnosť.
Samozrejme ani ostatní súťažiaci nezostali na prázdno a odniesli si
sladkú odmenu spolu s pamätnou drevenou mincou „Hurá prázdniny“.
Od 18.00 h začala prítomných zabávať country skupina Jako kedy, ktorá
spríjemňovala náladu až do pol noci. No a čo by to bolo za country zábavu,
keby sa nepodával dobrý guláš a pivko k tomu. Počas akcie si prišli na
svoje mladší aj starší a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
- M.M. -

a poradila sa v niektorých veciach. Ako to už býva u starostov, že majú
práce vyše hlavy, tak to bolo aj v prípade nášho starostu. No nakoniec
mu to nedalo a čas na pani Veverovú si našiel. Keď prišiel v jeden slnečný
pondelok do zariadenia pre seniorov, pani Veverová akurát obedovala.
Po milom privítaní by sa aj porozprávali o všetkom čo chceli, no pani
Veverová nemohla uveriť, že ju starosta prišiel navštíviť a zabudla, čo mu
chcela povedať. Samozrejme nemohol starosta prísť s prázdnymi rukami
a tak daroval pani Veverovej pekný kvet a knihu „Drahovce...dejiny obce“,
ktorej sa veľmi potešila. Sľúbil jej, že ju ešte niekedy navštívi a pani Veverová
sľúbila, že dovtedy si spomenie.
- M.M. Drahovské noviny
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spokojní. Hudobná skupina Quatro rozprúdila skvelú zábavu, ktorá
gradovala až do skorých ranných hodín. Každý z hostí si pochutnal na
skvelom rezníku zo zemiakmi a ako druhé jedlo sa osvedčili švédske stoly.
V bohatej tombole mohli hostia získať pekné praktické ceny. Posledné
páry odchádzali z Majálesu pred siedmou hodinou rannou, čo svedčí o
tom, že táto akcia nemá v Drahovciach konkurenciu. Samozrejme by sa
táto vydarená akcia nezaobišla bez obetavých ľudí, ktorí pomohli či už
finančne alebo materiálne.
   Srdečná vďaka patrí našim sponzorom: Martin Vavruš - Gama,
Rempol Hlohovec, AZ-House, Kozmetický salón Denisa Karabová,
Jozef Vargačík - Madunická zmrzlina, Jano Hluchý, MO SRZ Drahovce,
Dušan Varačka - Elvad, Tatiana mix a mnohí ďalší, ktorým by sme chceli
touto cestou poďakovať. Stretneme sa o rok 11. mája 2013 v kultúrnom
dome Drahovce na 8. ročníku.
- Michal Vdovičík - OZ Superuvoľnení -

292 – NOVÝ REKORD
PRETEKOV
   Ďalší ročník Celoslovenských detských pretekov v love sumčeka
amerického sa konal 23. júna 2012 na jazere Važina. V príjemnom počasí
sa opäť súťažilo v 2 kategóriách: starší rybár a mladší rybár. Účasť v oboch
kategóriách bola vzácne vyrovnaná v zastúpení po 28 súťažiacich.
   Už prvá hodina pretekov a priebežné výsledky naznačovali, že tento
ročník bude niečím výnimočný. A tak sa aj stalo. Sumčekovia brali počas
štyroch hodín neustále a takmer všetkým. Spolu sa ulovilo 4229 kusov.
292 ich ulovil Peter Černák z MsO Senica, tým utvoril nový rekord týchto
pretekov a získal prvé miesto v kategórii starší rybár. Z rúk Juraja Haláča
(minuloročný víťaz), ktorý skončil na druhom mieste s počtom 202 kusov
si prevzal putovný pohár, na ktorý pribudne jeho meno a od organizátorov
hodnotné ceny. Na treťom mieste sa umiestnil Adam Sandtner z MsO
Piešťany s počtom 177 sumčekov. V kategórii mladší rybár sa najviac
darilo Veronike Borisovej z MsO Hlohovec – 167 sumčekov. Druhé miesto
obsadil Ľudovít Hanesz z MO Drahovce – 161 sumčekov a tretí skončil
Matúš Augustín z MO Drahovce so
159 sumčekmi. Všetci títo menovaní
získali pekné trofeje, hodnotné ceny
a hlavne uznanie od starších rybárov.
Ostaní 50 súťažiaci neodišli naprázdno,
pretože každý z nich získal od
organizátorov ceny, ktoré ich potešili.
Na záver sa týmto chceme poďakovať
sponzorom, Obecnému úradu Drahovce
a Superuvoľneným za pomoc pri
organizovaní týchto pretekov.
Tešíme sa na Vás opäť o rok.
- Výbor MO SRZ Drahovce -
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zo života školy
Materská škola bilancuje
   Zvyčajne sa bilancuje činnosť inštitúcií
a podnikov na konci kalendárneho roka.
V materských školách sa toto hodnotenie
uskutočňuje vždy na záver školského roka.
Chceli by sme sa aj my, s čitateľmi podeliť so
svojimi úspechmi a oboznámiť ich o tom, čo
sa za školský rok 2011/2012 zrealizovalo v
našej materskej škole.
   V rámci aktivít zameraných na rozvíjanie
environmentálnej oblasti boli zrealizované už
v mesiaci september tvorivé dielne „Tekvičky
zo záhradky“, kde deti spolu s rodičmi vyrábali
tekvicové strašidielka, postavičky a spolu
s pani učiteľkami zhotovili zvieratká zo zeleniny
a ovocia. Všetky zhotovené dielka si mohli

prezrieť návštevníci na výstave tekvicových
strašidielok, ktorá bola postupne inštalovaná
v interiéry a exteriéry materskej školy.
V októbri deti bádali, skúmali a pozorovali
jesennú prírodu, zbierali jesenné plody a
listy a z nich zhotovovali rozličné obrázky
a predmety. Jesenná príroda láka svojimi
krásnymi farbami a tak sa deti spolu s pani
učiteľkami vybrali na turistickú vychádzku
počas ktorej uskutočnili zážitkové aktivity

v prírode. S vetrom opreteky bol názov
aktivity, počas ktorej deti púšťali šarkanov na
školskom dvore. Jeseň skončila a prišla zima
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a s ňou aj činnosti, v ktorých deti spoznávali
vlastnosti snehu a ľadu a pozorovali zimnú
prírodu. Uskutočnili sme „Snehuliacku
slávnosť“, deti stavali snehuliakov a tancovali
zimný tanec snehuliakov. Deti navštívili
opäť prírodu, počas turistickej vychádzky
zimnou krajinou pozorovali vtákov, zvieratká
a hľadali v snehu stopy. 22.3. sme oslávili
Svetový deň vody aktivitami „Každá kvapka
vody je užitočná“, deti z triedy Mravčekov
(4 až 5 ročné) pozorovali prírodu v okolí
jazera a deti z triedy Včielok (5 až 6 ročné)
vodu skúmali a rozprávali sa o nej počas
celého týždňa environmentálnych aktivít.
V jarných mesiacoch boli deti „Na babičkinom
dvore“,
kde
pozorovali
domáce zvieratá. U babičky
Adamka Nitku mohli vidieť
kozu a jej kozliatko, holuby
a sliepočky, u dedka Ninky
Horúckovej zasa zajačice s
malými zajačikmi. V rámci
apríla, mesiaca lesov boli
zrealizované poznávacie a
pozorovacie hry v okolitej
prírode „Tajomstvo starého
duba“. Deti z tried Mravčekov
a Včielok boli pozrieť včelíny
otecka Tomáška Habra, kde
sa zoznámili s tým, ako sa
o včielky treba starať, kde
bývajú a čo robia na jar.
V rámci Dňa Zeme bol vyhlásený v materskej
škole zber papiera, rodičia s deťmi zozbierali
spolu 250 kg papiera. Aktivity, ktorými sa
plnil Národný program prevencie obezity
a propagoval zdravý spôsob života boli
orientované na pohybové aktivity a na
činnosti, v ktorých sa deti oboznamovali so
zdravými potravinami a správnym spôsobom
stravovania. 16. októbra na Svetový deň
výživy mali možnosť nielen deti ale aj rodičia
vyskúšať nátierky pripravené
v spolupráci so školskou
jedálňou. Nátierky sú deťom
podávané
na
chlebíku
počas desiatej a olovrantu,
teraz mohli tieto nátierky
ochutnávať všetci a komu
zachutili, mohol si vziať aj
recept. Týždenné aktivity
zdravej výživy „Vitamíny zo
záhradky“ a „Ovocníčkove
dni“ boli uskutočnené vo
všetkých
triedach,
deti
ochutnávali rozličné ovocie
a zeleninu, ktorú priniesli
ich rodičia a starý rodičia
do materskej školy, za čo
im aj touto cestou ďakujeme. Zábavné
popoludnie s deťmi a rodičmi, Deň veselých
zúbkov, bol zameraný na správne čistenie

zo života školy
zúbkov a starostlivosť o ne. Tento projekt
bol organizovaný DM drogérie a všetky
zúčastnené deti dostali Balíček veselých
zúbkov, ktorý obsahoval zubnú kefku, pastu a
presýpacie hodiny. 23.5. bol v našej materskej
škole Deň mlieka, tento deň bol organizovaný
v spolupráci so školskou jedálňou, ktorá
pre deti zabezpečila ochutnávku mliečnych
výrobkov a 3,5 % mlieko, ktoré deti pili v
súťaži počas zábavného popoludnia.
   Národný program prevencie obezity sme
s deťmi plnili týmito aktivitami: počas Dňa
boja proti obezite, ktorý bol 17. novembra,
sa uskutočnili športové súťaže v telocvični
ZŠ, v zime sme mali športový deň so zimnou
sánkovačkou, Svetový deň zdravia sme oslávili
aktivitou Ocko, mami, zacvičte si s nami!
počas ktorej sa uskutočnili športové súťaže
s rodičmi a deťmi v telocvični ZŠ, na oslavu

Tomáška Habra. Výtvarné práce boli
vystavené v kultúrnom dome v Drahovciach a
za účasti predsedu SZV Trnava vyhodnotené
a ocenené. Súťaže v speve ľudových piesní
„Spievanky, spievanky“, ktorú organizovala
regionálna sekcia OMEP v Hlohovci, sa
zúčastnili dve deti, Patrícia Karabová a
Filipko Surový. 1. miesto vo výtvarnej súťaži
„Veľká noc“, organizovanej CVČ Dúha
Hlohovec, si zabezpečili deti z triedy Včielok
svojou krásnou priestorovou kompozíciou
jari. Výtvarné práce detí materskej školy
boli zaslané aj do 17. ročníka medzinárodnej
výtvarnej súťaže detí a mládeže Zelený svet
na tému: Moja stopa na tejto planéte, ktorá sa
konala v Banskej Bystrici a do celoslovenskej
súťaže Dúhový kolotoč. Do tejto súťaže sa
zapojili Adelka Sedláčiková, Martinko Zivčák
a Ľudko Hanesz.

Dňa otcov deti a ich oteckovia pri pohybových
aktivitách na školskom dvore hľadali poklad
Ježka Jožka a záver školského roka patril
Letnej škôlkarskej olympiáde, ktorá bola
uskutočnená ako týždeň pohybových súťaží v
rámci projektu OFMDS - Olympijské festivaly
mládeže a detí Slovenska. Deti súťažili v behu
na 20 m, v preťahovaní sa lanom, v skoku vo
vreci, vo vise na hrazde a v preskokoch cez
obruče. Odmenou im boli medaile a diplomy
za absolvovanie súťaží.
   Deti z materskej školy sa v tomto
školskom roku zúčastnili niekoľkých
súťaží, ktorými nás reprezentovali po
celom Slovensku. Všetky deti sa zapojili do
výtvarnej súťaže „Čo robia včielky v zime?“,
ktorá bola organizovaná v spolupráci so
Spolkom slovenských včelárov a s rodičmi

   Aby bol život v materskej škole veselý a
zaujímavý, pripravili sme pre deti divadelné
predstavenia Žabí kráľ v podaní bábkohercov
z Divadla na hojdačke, vianočné bábkové
predstavenie Ako sa Lienka Kikilienka na
Vianoce chystala, rozprávku Princezná
Rozmarínka, ktorú ponúklo divadlo Pimprlo
a interaktívne divadlo ACTORES z Rožňavy
sa deťom predstavilo Magickým kufríkom a
klaunom.
   V spolupráci so ZŠ v Drahovciach sa
zorganizovali štyri návštevy predškolákov
v Základnej škole, v rámci ktorých sa deti
postupne oboznámili s priestormi základnej
školy, v januári sa spolu s rodičmi zúčastnili
zápisu do školy, počas ďalšej návštevy sa
predstavili prvákom básničkami a nakoniec
prežili jednu vyučovaciu hodinu v triede
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s prvákmi. Počas celého
školského roka pani učiteľka
zo ZŠ Zuzana Maceková v
priestoroch materskej školy
viedla krúžok anglického
jazyka a pani učiteľka Nataša
Pažitná v základnej škole
krúžok informatiky.
  V
decembri
sme
tradične privítali v materskej
škole Mikuláša, ktorý deti
obdaroval balíčkami od firmy
Omfa Fabrics, oslávili sme
Advent a Vianoce vianočnou
slávnosťou, ktorú pripravili
pre svojich rodičov deti a
pani učiteľky v triedach. Deti zaspievali
vianočné koledy, predstavili sa básničkami,
divadielkom a tančekmi a spolu si posedeli
pri vianočnom stromčeku a vianočných
koláčikoch. Vo februári bol materskej škole
fašiangový karneval a v máji Deň matiek,
na ktorý sa deti dôkladne pripravovali, aby
mohli svoje mamičky obdarovať básničkami,
pesničkami, darčekmi a sladkým božtekom.
Týždeň plný radosti prežili deti v júni a oslávili
tak svoj sviatok, Medzinárodný deň detí.
Vyvrcholením tohto týždňa bola návšteva
drahovských hasičov z Dobrovoľného
hasičského zboru a hasičských záchranárov z
Piešťan v materskej škole. Deti videli hasičské
autá, prístroje, vyskúšali si hasiť oheň a
nakoniec sa všetci vyšantili v hasičskej pene.
   Deti z triedy Mravčekov a Včielok sa
zúčastnili exkurzie v Hvezdárni a planetáriu
M. R. Štefánika v Hlohovci a koncoročného
výletu v Trnave, kde navštívili divadlo J.
Palárika a pozreli si predstavenie Maco Maťo
hľadá hniezdo
  
Záver
školského
roka
patril
predškolákom, ktorý sa rozlúčili s kamarátmi
a s pani učiteľkami, pretože v septembri z
nich už budú „veľkí školáci“ – prváčikovia.
   Materská škola sa zapojila do svetového
projektu OMEP pre vzdelávanie pre trvalo
udržateľný rozvoj (ESD). Hlavným cieľom
tohto projektu je zvyšovať povedomie o
vzdelávaní pre trvalo udržateľný rozvoj
medzi členmi OMEP a malými deťmi. Našou
úlohou bolo zhromaždiť prostredníctvom
rozhovorov s deťmi informácie
o myšlienkach, názoroch a
komentároch malých detí, a
ich pochopenia kongresového
loga OMEP 2010. Výsledky
rozhovorov boli zaslané v máji
2012 SV OMEP, kde budú
spracované za celé Slovensko.
  Dúfame, že sa nám
podarilo aj v tomto školskom
roku
spestriť
deťom
navštevujúcim našu materskú
školu život v nej a obhájiť
dôležitosť
predprimárneho
vzdelávania.

   Sme radi, že sa v tomto školskom roku
v spolupráci s obecným zastupiteľstvom
zabezpečila oprava vlhnúcej steny v spálni
na prízemí, postavila sa deliaca stena medzi
1. a 2. triedou a zrealizovala sa rekonštrukcia
sociálnych zariadení pre deti v materskej
škole na 1. poschodí. Rekonštrukcia
sociálnych zariadení na prízemí sa uskutoční
v auguste.
   Do materskej školy sme zakúpili nové
hračky pre deti, aktualizovali sa učebné
pomôcky a odbornú pedagogickú literatúru.
Do 3. triedy na poschodí sa zakúpilo
multifunkčné zariadenie na xeroxovanie a tlač
pracovných listov a metodických materiálov
pre deti a pani učiteľky.
   Podarilo sa nám zabezpečiť obloženie
tretieho pieskoviska, drevo naň zabezpečil
otecko Milanka Szaba, jeho opracovanie pán
Janovský a náter a osadenie dedko Ninky
Horúckovej.
   Nakoniec by som sa v mene všetkých
zamestnancov chcela ešte raz poďakovať
rodičom a sponzorom, ktorí nám počas roka
nezištne pomáhali a prispeli aj oni svojim
dielom k úspešnému priebehu školského
roka.
   A čo dodať na záver? Školský rok skončil,
prišli prázdniny a tak Vám všetkým, rodičom
i deťom, prajeme krásne a slnečné dni,
veľa oddychu, nových zážitkov a spoločne
prežitých dní. Tešíme sa na Vás v septembri,
v novom školskom roku.
- Ingrid Valovičová -
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OFK Drahovce – konečné tabuľky 2011/2012

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“

Prinášame Vám konečné tabuľky našich mužstiev
Výsledná tabuľka – Oblastné
majstrovstvá dospelí po 30. kole
# Klub			
1. Horná Krupá		
2. Siladice		
3. Horné Orešany		
4. Zvončín		
5. Jalšové		
6. Zavar			
7. Šulekovo		
8. Cífer			
9. Hrnčiarovce		
10. Drahovce		
11. Leopoldov		
12. Dolná Krupá		
13. Veľké Orvište		
14. Brestovany		
15. Suchá nad Parnou
16. Prašník		

Body
64
60
60
57
55
51
46
40
38
37
35
32
31
31
26
11

Výsledná tabuľka - Oblastné
majstrovstvá skupina B dorast po
27. kole
# Klub			
1. Siladice		
2. Trebatice – Ostrov
3. Drahovce		
4. Madunice		
5. Dolný Lopašov		
6. Trakovice		
7. Veľké Orvište		
8. Veselé			
9. Ratnovce		
10. Dvorníky		

Body
71
62
54
52
43
42
30
21
10
9

Od 1. júna do 31. júla boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:

Výsledná tabuľka – Oblastné
majstrovstvá skupina B žiaci
po 26. kole
# Klub			
1. Krakovany – Trebatice
2.Veľké Orvište		
3.Moravany		
4. Dolný Lopašov – Nižná
5. Dvorníky		
6. Dubovany		
7. Trakovice		
8. Chtelnica		
9. Madunice		
10. Banka		
11. Malženice		
12. Siladice		
13. Drahovce		
14. Skloplast Trnava

2. jún – MDD - otvorenie letnej sezóny – organizátor: OZ Superuvoľnení (farský dvor)
3. jún – Deň záhradkárov - organizátor: Záhradkári (Dom záhradkárov)
23. jún – Celoslovenské rybárske preteky v love sumčeka amerického – organizátor:
Rybári (Važina)
30. jún – Hurá prázdniny – organizátor: OZ Superuvoľnení + starosta obce
(štadión OFK)
7. júl – Výlet na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve – organizátor: OZ NRS+ČK+KS
29. júl-5. august – Letný tábor Terchová 2012 – organizátor: OZ Superuvoľnení

Body
70
55
53
50
47
44
35
35
30
28
28
24
20
6

Od 1. augusta do 31. septembra budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
5. august – Začiatok nového súťažného ročníka – organizátor: OFK Drahovce (štadión
OFK)
11. august – Potáborová opekačka – organizátor: OZ Superuvoľnení (farská záhrada)
25. august – Drahovské vrtochy – organizátor: Obec Drahovce (centrum)
25. august – Výstava – organizátor: OZ Naše Rodné Slovensko (Spoločenský dom)
26. august – Slivkové hody („povrtochová poprávka“)– organizátor: Záhradkári
(Dom záhradkárov)
29. august – SNP – organizátor: Obec Drahovce (sprievod k pamätníku)
31. august – Spoločný odber krvi – organizátor: Červený kríž (Obecný úrad)
9. september – Drahovská desiatka – organizátor: Obec Drahovce
15. september – Púť do Mariazellu – organizátor: starosta obce (Mariazell)
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Centrum voľného
času Drahovce
oznamuje všetkým záujemcom o voľno
časové aktivity počas prázdnin, že po
prvom úspešnom týždni poldenného tábora
pokračuje v aktivitách aj v nasledujúcich
termínoch:
13.08. – 17.08.2012
organizuje pre deti od 5rokov detský kurz
keramiky zameraný na prácu s hlinou
„PREBÚDZANIE HMOTY II.“
ďalej organizuje tiež
LETNÉ TANEČNÉ KURZY:
V termíne od 23.07.- 27.07.2012
pre deti 5 - 9 rokov, každý deň v čase
od 10.00 – 12.00 h.
TANEČNÝ KURZ PRE NAJMENŠÍCH DISCO ŠTÝL
V termíne od 13.08. – 17.08.2012 pre deti
9 – 13 rokov, každý deň od 14.00 – 16.00 h.
TANEČNÝ KURZ - HIP-HOP ŠTÝL
V termíne od 13.08. – 17.08.2012 pre
deti pre mládež 13 – 18 rokov, každý deň
od 16.30 – 18.30 h.
TANEČNÝ KURZ - HIP-HOP ŠTÝL
Cena za kurz: 3 €/2 h
Miesto: Kultúrny dom
Kurzy vedie: profesionálna lektorka
Všetky potrebné informácie poskytneme
na adrese cvc@drahovce.com, alebo
tel. č.: 0949/228 429
Informácie o letných aktivitách sa
budú postupne dopĺňať a vždy všetky
aktuálne nájdete na web stránke
www.drahovce.com.

Žiacky turnaj vo veľkom štýle
   V sobotu 7. júla odohrali naši žiaci turnaj na domácom ihrisku.
Počasie bolo viac ako výborné, takže nič nebránilo súperom, aby
dorazili do Drahoviec. Sokolovce aj Madunice sa na turnaj veľmi tešili,
keďže ho naši žiaci mali pripravený vo veľkom štýle. Prispeli k tomu aj
rodičia žiakov, ktorí odbremenili klub od tejto akcie a svojpomocne
turnaj zorganizovali. Atmosféra bola dobrá a možno aj to pomohlo
všetkým trom mužstvám, aby podávali výborné výkony. Po systéme
každý s každým bolo výsledné poradie nasledovné: na treťom mieste sa
umiestnili Madunice. Druhé skončili domáce Drahovce. Prvé miesto
si domov odniesli Sokolovce, ktoré mali zároveň aj najlepšieho strelca.
Madunice mali najlepšieho brankára a Drahovce mali najmladšieho
hráča na turnaji, ktorým bol Lukáš Cesnek. Po turnaji, ale aj počas neho
sa mohli deti vyšantiť na skákacom hrade. K dispozícii bolo chutné
občerstvenie a nechýbal ani guláš. Od 18.00 h až do pol noci zabávala
všetkých prítomných skupina Kasio. Turnaj dopadol na výbornú a to
hlavne vďaka sponzorom: Patrik Drobný – Elemont, Štefan Valla, Martin

Evidencia obyvateľstva (13. 5. 2012 – 20. 7. 2012)

- Blanka Kollárová -

Vavruš, Ján Hluchý, bratia Kosoví a tréner žiakov Matej Rusnáčik.
   Obecný futbalový klub sa teší z takejto iniciatívy rodičov aj
sponzorov a pevne verí, že do budúcna sa nám podarí zorganizovať ešte
veľa takýchto pekných akcií.
- Výbor OFK Drahovce -

Prisťahovali sa:
Mgr. Mária Micháleková, Nela Schlosserová, Jiří Novák

Narodili sa:
Alica Choreňová, Martin Mikláš, Timea Paulovičová, Viktória Šimanská,
Nina Surová

Odsťahovali sa:
Miroslav Šebelík, Denisa Šebelíková, Ctibor Škubla, Monika Herchlová,
Javorková Miroslava, Miklová Miroslava Mia, Magdaléna Osuchová,
Mohammad Sarkesh, Audrea Sarkesh, Armin Sarkesh, Arian Sarkesh

Opustili nás:
Emil Kúdela (69), Anna Lajchová (62), Peter Janík (61),
Alžbeta Micháleková (77), Milan Matejkovič (60), Cecília Dzurová (90),
Jarolím Michálek (81)
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Výrok čísla

„Dedina je také miesto, kde tvoj sused vie lepšie čo
si robil ako ty sám.“
www.drahovce.com

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
-možnosť prenájmu reklamnej plochy
na autobusových zastávkach, info na
tel. č.: 0910 193 602
-viac fotiek z kultúrnych akcií si môžete
pozrieť na stránke www.drahovce.com
-ďalšie číslo Drahovských novín vyjde
koncom septembra, články môžu posielať
nielen organizácie, ale aj občania mailovú
adresu
drahovskenoviny@drahovce.
com do uzávierky, ktorá bude v pondelok
10. septembra 2012
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z histórie
Vzbura veriacich
v roku 1949
  V lete 1949 komunistický režim
nastolený po „Víťaznom februári 1948“ v
rámci triedneho boja proti tmárstvu a reakcii
začal kampaň odpútania kňazov a veriacich
od rímskeho pápeža. Zinscenoval „Katolícku
akciu“, ktorá sa začala verejným vyhlásením
„vlasteneckých kňazov a veriacich“ dňa
10. júna 1949. Biskupi však videli nečistý
úmysel tohto plánu a pohotovo naň reagovali
pastierskym listom skoncipovaným na
mimoriadnej spoločnej porade v Olomouci
dňa 15. júna 1949 a nariadili kňazom, aby
list prečítali na všetkých svätých omšiach v
nedeľu 19. júna 1949. Bezpečnostné orgány
dostali príkaz skonfiškovať tento pastiersky
list a tým zabrániť jeho čítaniu v kostoloch.
Napriek týmto bezpečnostným opatreniam
niektorí kňazi tento list prečítali. Keď orgány
štátnej bezpečnosti chceli zasiahnuť proti
„neposlušným“ kňazom, ľud sa postavil na
ich ochranu. Na mnohých miestach pritom
došlo k vzburám a zrážkam s predstaviteľmi
vládnej moci a to s príslušníkmi polície, ŠtB,
funkcionármi KSS a národných výborov.
Bol to najväčší masový prejav odporu proti
komunistickému režimu, nakoľko sa ho
zúčastnilo v rámci Slovenska asi 25.000 osôb.
Trestné oznámenie bolo podané na 1.136 osôb,
z ktorých bolo odsúdených na nepodmienečné
tresty 467 osôb v úhrnnej výmere 546 rokov,
6 mesiacov a 27 dní. Treba pripomenúť, že
všetko zinscenovala vládna moc, ktorá hrubým
zneužitím náboženského cítenia pospolitého
ľudu najmä na dedinách chcela znemožniť
úspešnosť pastierskeho listu. Rozširovaním
správ o zatýkaní kňazov, ktorí neposlúchli
zákaz čítania pastierskeho listu medzi
veriacimi docielili svoj zámer a tak veriaci
v snahe zabrániť zatknutiu svojho farára sa
zhlukovali pred farami a v mnohých prípadoch
sa nevinné stráženie rímskokatolíckych
farárov premenilo na vzbury a útokom
palicami, nožmi a zbraňami na predstaviteľov
SNB, ONV a KSS si ich bránili. Takýchto akcií
bolo 51 po celom Slovensku. Najväčšie vzbury
vzhľadom na počet zúčastnených boli v Čadci,
Levoči, Komjatnej a v Drahovciach, kde bola
podaná obžaloba na 36 osôb, medzi nimi aj na
rímskokatolíckeho farára Štefana Szabu.
   Pripomeňme si podľa súdnej obžaloby,
ale aj svedectiev samotných odsúdených
priebeh celej „Katolíckej akcie v Drahovciach“
: Dňa 18. júna, t. j. v sobotu navštívil
rímsko - katolícky kaplán Valér Bednár z
Leopoldova pána farára Štefana Szabu na
fare v Drahovciach a odovzdal mu pastiersky
list skoncipovaný všetkými biskupmi ČSR
a podpísaný pražským arcibiskupom Dr.
Jozefom Beranom vydaným vo forme
obežníka. Nakoľko originál bol zle vytlačený,
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oznamy
bol zdĺhavý a pre jednoduchých dedinských
ľudí písaný vysokým štýlom, preto ešte v ten
istý deň sa pán farár Szabo rozhodol urobiť
z neho vlastnoručný odpis, ktorý slohovo
prepracoval, aby jeho obsah veriaci lepšie
pochopili. V noci 19. júna sa dostavili o 3.00 h
na faru jeden uniformovaný člen SNB a jeden
príslušník ŠtB v civile, ktorí ho požiadali o
vydanie pastierskeho listu, tento pán farár
dobrovoľne vydal (originál). Títo mu však
nepovedali, že by nemal pastiersky list čítať,
alebo sa o ňom zmieniť, preto na nedeľných sv.
omšiach odpis obežníka prečítal a zdôraznil,
že katolícka akcia je robená s cieľom rozrušiť
jednotu rímskokatolíckej cirkvi, postaviť
sa proti pápežovi a uznať svetskú vrchnosť
za najvyššiu predstaviteľku cirkvi v štáte.
Po prečítaní pastierskeho listu manželka
Františka Hrbeka ihneď odišla z kostola a
po omši odišla s manželom do Piešťan, aby
oznámili na ONV a KSS čítanie pastierskeho
listu. Popoludní v hostinci u vd. Manákovej
neznámy člen SNB prehlásil : „Budete vidieť,
že vášho farára za tento čin zavrú“. Tak
sa tieto udalosti a správy rozšírili po obci.
Popoludní navštívili kostolný otec Tomáš
Cesnek a študent František Chudý farára
Szabu, s ktorým viedli rozhovor o vzniknutých
udalostiach, ako aj o možnosti zatknutia.
Kostolný otec Tomáš Cesnek navrhol
p. farárovi, aby nenocoval na fare, ale u neho,
čo sa aj stalo. Popoludní spovedal pán farár v
kaplnke pred koncom školského roku žiakov a
keď sa okolo 20.00 h vrátil z kaplnky, na dvore
fary bolo približne 100 detí a niekoľko žien,
ktoré farár vyzval, aby sa rozišli domov. No
večer asi okolo 22.00 h pán farár vyšiel pred
uličnú bránu a vyzval zhromaždených aby
išli domov, že nič mu nehrozí, zamkol bránu
a išiel spať. Dav sa však nerozišiel, naopak
sa rozrastal a podľa obžaloby v obžaloby
trestného senátu v Bratislave sa uvádza okolo
1.000 zhromaždených. Okolo polnoci prišiel
vzniknutú situáciu riešiť predseda ONV v
Piešťanoch Jozef Kubo, ktorý sám prišiel
medzi zhromaždený dav a sa predstavil. Keď
najbližšie stojace ženy a muži začuli meno
Kubo spojili ho s trojkráľovými zvykmi (s
troma kráľmi chodil aj Kubo), začali ho
biť palicami, pričom mu spôsobili rôzne
pomliaždeniny na hlave a na tele, ako aj dve
bodné rany nožom. Na pomoc mu prišiel
František Hrbek, ktorý niekoľkokrát vystrelil
z pištole, na tento jeho čin bola reakcia z davu
zhromaždených, kde bolo počuť niekoľko
výstrelov, ktoré však nikoho nezasiahli.
Na tento počin Františka Hrbeka (tajomníka
MO KSS, ktorého považovali za iniciátora
akcie proti miestnemu farárovi) sa hnev
obrátil proti nemu a jeho obchodu (teraz dom
Fodranových), pričom mu kameňmi rozbili
niekoľko okien na dome a výklad, odkiaľ mu
zobrali fľaše s alkoholom a povyhadzovali
hrnce a iný riad na cestu. Na potlačenie vzbury

prišli ihneď ozbrojení policajti a ozbrojené
vojenské asistenčné jednotky z Piešťan,
ktorým sa po dlhšie trvajúcom snažení
podarilo dav rozohnať, niekoľkých občanov
zatknúť a obnoviť poriadok. Na druhý deň
nastalo veľké vyšetrovanie a zatýkanie nielen
účastníkov vzbury, ale i ďalších nepohodlných
občanov, medzi ktorých patril napríklad
kostolník Peter Bisták a organista – riaditeľ
školy Anton Matula, ktorého pre osobné
nezhody udal František Hrbek a bol mu
vymeraný 1 rok nepodmienečne v pracovnom
tábore Nováky. Príslušníci SNB zastavovali
celý deň i náhodných chodcov a predvádzali
ich na výsluch. So všetkými obvinenými
pritom zaobchádzali kruto až surovo, bili ich
a mučili, kým nedosiahli také priznanie čo
chceli a nie to čo bola pravda. Po vyšetrovaní
boli obvinení Okresným súdom v Bratislave
22. 10. 1949 odsúdení nasledovsne:
I. Štefan Szabo /nar. r.1904/ - 3 roky trestnice
/Leopoldov/
II. Anna Merdová /1907/ - 2 roky žalára
III. Verona Petrášová /1914/ - 1 rok a 4
mesiace žalára
IV. Johana Kváčalová /1917/ - 1 rok a 6
mesiacov žalára
V. Pavlína Karabová /1920/ - 1 rok a 7
mesiacov žalára
VI. Jozef Čapuška /1930/ - 3 roky trestnice
/Jáchymov/, proti rozsudku sa odvolal na
krajský súd, ktorý ho odsúdil na 4 roky
VII. Teofil Karaba /1930/ - 2 roky a 8 mesiacov
trestnice, odvolal sa proti rozsudku a krajský
súd mu upravil trest na 18 mesiacov
VIII. Jozef Varačka /1906/ - 2 roky a 8
mesiacov trestnice
IX. Ján Nitran/1931/ - 2 roky a 6 mesiacov
trestnice, /Jáchymov/,pokuta 200 Kčs
X. Jarolím Vančo /1928/ - 1 rok žalára
XI. Rudolf Rusnák /1930/ - 1 rok a 8 mesiacov
žalára
XII. Peter Bednárik /1916/ - 1 rok žalára
podmienečne na 2 roky
XIII. Rudolf Klasa /1928/ - 2 roky a 6 mesiacov
trestnice Jáchymov
XIV. Peter Varačka /1933/ - 2 roky zavretia a
pokuta 100 Kčs
XV. Ján Bednár /1930/ - 1 rok a 6 mesiacov
žalára
XVI. Ján Chudý /1910/ - 1 rok žalára
XVII. Ladislav Spišák /1930/ - 10 mesiacov
žalára
XVIII. Emil Rusnák /1934/ - 7 mesiacov
XIX. Ľudmila Čapušková /1916/ - 8 mesiacov
žalára podmienečne na 2 roky
XX. Štefan Jakubička /1931/ - 8 mesiacov
žalára podmienečne na 2 roky
XXI. Alojz Babiš /1881/ - 6 mesiacov žalára
podmienečne na 1 rok
XXII. Františka Vidiečanová /1932/ pokarhanie
XXIII. Damián Gažo /1927/
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XXIV. Anton Sedláčik /1930/
XXV. Jozef Spišák /1930/
XXVI. Emília Dobrovolná /1923/
XXVII. Marta Brezovská /1925/
XXVIII. Štefan Pavlov /1908/
XXIX. Františka Dobrovolná /1929/
XXX. Augustín Lajcha /1930/
XXXI. Ján Tabák /1907/
XXXII. Ján Šimko /obchodník s obuvou/
XXXIII. Michal Rebro /1914/
XXXIV. Ján Merda /1907/
XXXV. Verona Cesneková /1895/
XXXVI. Ľudovít Surový /1905/
XXXVII. František Chudý /1929/
   Osobám, pri ktorých nie je uvedený
trest nedokázali účasť na ozbrojenej
vzbure, boli oslobodení spod žaloby, avšak
niektorí napriek tomu, že neboli odsúdení,
boli trestne a väzobne stíhaní. Boli to
Damián Gažo, Jozef Dzuro, Peter Bisták,
Michal Rebro, Anton Manák, František
Chudý, Ľudovít Surový, Anton Matula. Pri
vypočúvaní obžalovaných boli odobraté
zbrane : 1 vojenská puška ráže 7,92 mm,
22 ks nábojov, 1 flóbertka, 1 automatická
vojenská pištoľ 7,65 mm, jedna lovecká
dýka, jeden kuchynský nôž, jeden vojenský
maďarský bodák a rôzne knihy.
Štyridsať ročná vláda Komunistickej
strany dokázala oprávnenosť obavy o
rímskokatolícku cirkev, jej prenasledovanie
a tiež prenasledovanie veriacich za ich
náboženské cítenie. Funkcionári v školách,
fabrikách a úradoch boli preverovaní, či
chodia do kostola, či ich deti chodia na
náboženskú výchovu, či sa sobášia v kostole
a rôzne iné. Vypukle sa to prejavilo aj pri
pohrebe p. farára Augustína Zuzáka, po
ktorom boli vypočúvaní a perzekuovaní
funkcionári hasičov, športovcov na OV KSS
v Trnave. Taktiež bez súhlasu DO KSS sa
nemohol nikto dostať do zamestnania, či na
strednú, alebo vysokú školu.
   Pripomínajme si, že naši predkovia trpeli
za cirkev a svoje náboženské presvedčenie.
Nezabúdajme na nich vo svojich modlitbách.
Pripomeňme si v tento deň aj ostatné obete
komunistického režimu. Majme na pamäti
a spomínajme si i na kňazov a biskupov
– Ján Vojtaššák, Vasiľ Hopko, Dominik
Trčka, Ján Korec, Zdenka Schelingová,
Štefan Szabo, Ferdinand Ňukovič, Augustín
Zuzák a veľa ďalších známych i neznámych
komunistickým režimom prenasledovaných
za svoju katolícku vieru.
Podľa dostupných dokumentov spracoval
- Jozef Brezovský -
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Pracovný úraz
   ...odpovedám Vám na list, v ktorom ste ma žiadali o spresnenie môjho úrazu. Do oznámenia
o úraze som uviedol, že som si úraz spôsobil sám. Som zamestnaný ako murár a v daný deň
som pracoval úplne sám na stavbe domu. Po skončení práce mi zostalo ešte asi 250 kg tehál na
streche. Zišiel som teda dolu a cez kladku som vytiahol po lane prázdny sud na strechu. Lano
som si pevne zabezpečil, vyšiel som na strechu, kde som všetky tehly naložil do suda.
   Po naložení suda som opäť zišiel dole, aby som sud
s tehlami spustil. V zmluve som uviedol, že vážim 75
kg. V okamihu, keď som lano pevne uchopil a odviazal,
uvedomil som si platnosť gravitačného zákona. Ako som
už uviedol, sud vážiaci sám o sebe 25 kg, bol naložený
250 kg tehál. Ako si sami domyslíte, moja hmotnosť 75 kg
nemohla udržať tak ťažký sud a kým som si to uvedomil,
bol som v prudkom pohybe nahor a sud naopak v prudkom
pohybe nadol. Asi na úrovni tretieho poschodia som sa
stretol s proti pohybujúcim sa sudom, čo vysvetľuje ten
otras mozgu, zlomeninu krku a lícnej kosti. Po strete som
naďalej pokračoval smerom nahor, až som sa zastavil
prstami v kladke, čo vysvetľuje tie polámané prsty. Aj
napriek veľkej bolesti som sa stále držal lana.
   V tom okamihu sud s tehlami dopadol na zem. Pri
dopade sa mu rozbilo dno a všetky tehly z neho vypadli.
Ako som už napísal, sud sám o sebe váži 25 kg a ja, ako
máte uvedené v zmluve - 75 kg. Pôsobenie gravitačnej sily
pokračovalo ďalej a ako si iste domyslíte, situácia, keď
ja so 75 kg som bol hore a sud bez dna s 20 kg bol dole,
nemohla zostať. A tak som sa v okamihu ocitol v prudkom pohybe nadol a prázdny sud naopak
v prudkom pohybe nahor. Asi na úrovni tretieho poschodia som sa opäť stretol so sudom, čo
vysvetľuje tie zlomeniny oboch členkov. Aj po tomto strete som pokračoval v pohybe nadol, kde
som prudko narazil na zem, čo vysvetľuje tie rozbité kolená, zlomeniny kostí a stehenného kĺbu.
V bolestiach a bez vôle som pustil lano, pričom som si neuvedomil, že na druhom konci lana
je stále uviazaný prázdny sud. Ako si už domyslíte, pôsobením gravitácie sa tento v prudkom
pohybe ocitol presne na mieste, kde som bezvládne ležal. A toto vysvetľuje tie tri zlomené rebrá.
   Dúfam, že som Vám poskytol Vami požadované informácie. Na ďalšiu zaujímavú
spoluprácu sa teší... Ignác Zlomený
- I.G. -

Červený kríž Vás pozýva na Spoločný odber krvi, ktorý sa bude
konať 31. augusta od 7.00 h na
Obecnom úrade v Drahovciach
„Radi privítame prvodarcov“

Termín odvozu zberového
papiera rok 2012
august 11. septembra - utorok
23. októbra - utorok
november 4. decembra - utorok

Plán zasadaní Obecného
zastupiteľstva na rok 2012

27. september – 18.00 h
22. november – 18.00 h
13. december – 18.00 h
Všetky OZ sa konajú vo veľkej zasadačke
OÚ.

Termín odvozu plastov
(PET fľaše a ostatné plasty)
rok 2012
28. august - utorok
september 9. októbra - utorok
20. novembra - utorok
december -
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