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Drahovské vrtochy vo
veľkom štýle

Naša obec pripravuje pre
svojich občanov počas roka
množstvo kultúrnych akcií od
tých najmenších drobčekov až po
najstarších seniorov. No najväčšou
akciou roka sú jednoznačne
Drahovské vrtochy, ktoré sa tento
rok niesli heslom „Otvor si oči“.
Už
trochu
tradične
sa
uskutočnili na poslednú augustovú
sobotu. Organizátori pripravili
pestrý program nielen pre svojich
občanov, ale aj pre širokú verejnosť.
Už od 10.00 h zabávala prítomných
domáca
dychová
hudba
Drahovčanka, ktorá odštartovala tú
správnu „vrtochovskú“ atmosféru.
Po Drahovčanke pokračovala
domáca formácia Lekárovci, ktorá
po dvojmesačnom fungovaní
zaspievala známe piesne rôznych
žánrov. O 13.00 h starosta obce
Ing. Juraj Klein oficiálne otvoril 2.
ročník a privítal pozvaných hostí,
medzi ktorými nechýbali ani Mons.
JCDr. Tibor Hajdu PhD. – riaditeľ
arcibiskupskej diecézy Slovenska,
Gejza Petrík – riaditeľ oboru koordinácie a modernizácie verejnej správy
a samosprávy MV SR, starostka obce Madunice - Mgr. Alena Jelušová,
primátor mesta Leopoldov - JUDr. Milan Gavorník, starosta obce Svätý
Peter - Ing. Jozef Jobbágy a ďalší hostia.
Po oficiálnom otvorení spestrila
obedňajší
program
dychová
hudba Dubovanka, počas ktorej
vypadol elektrický prúd v celej
dedine, no nie jej vinou. Chlapci
sa nedali zaskočiť, zišli z pódia
a pokračovali vo svojom koncerte.
Ku koncu Dubovanky elektrický
prúd naskočil a chlapci z Červeníka
pod názvom Voľným pádom mohli
spustiť svoj koncert v plnej kráse.
Ďalej prišiel na scénu Gejza Petrík
a skupina Kamaráti, ktorým
sekundovali Silvia Klimentová
a Peter Kliment, čím naladili
prítomných na večernú zábavu. Po
tomto koncerte sa tí „starší“ trošku
stiahli do úzadia, pretože na pódiu
odpálila svoj koncert nitrianska rocková skupina Zoči voči, počas ktorých
sa otriasali celé Drahovce. Zoči voči rozpútali pravú festivalovú zábavu.
Týmto koncertom však Drahovské vrtochy neskončili. Čerešničkou na
torte bola prešovská kapela Helenine oči, ktorá dala zo seba všetko, o čom
svedčila aj spolupráca publika. Po koncerte si Drahovce vyslúžili pochvalu

atmosféry od speváka kapely Martina Mihalčina. Od 22.00 h sa zábava
presunula do kultúrneho domu. Skoro do 5.00 h rannej spievali a hrali
Silvia Klimentová a Peter Kliment so skupinou Benefit, ktorých striedali
Gejza Petrík a skupina Kamaráti. Hudobný program bol pestrý.
Každý si našiel počas celého dňa
to svoje. No Drahovské vrtochy
ponúkli okrem hudby, dobrého jedla a pitia aj sprievodné programy.
Na hlavnej ceste, ktorá bola uzatvorená počas celého dňa, boli rozložení
stánkari so širokým sortimentom.
Hneď za nimi boli priamo na ceste
rozložené kolotoče, okrem ktorých
bol pre deti pripravený skákací hrad,
či zábavná pena v podaní drahovských hasičov. Špeciálne pozvanie
prijal Cirkus Metropol z Prahy, ktorý
v školskom areáli predviedol čísla s
tigrami, pumami, levom, jaguárom,
či inými zaujímavými zvieratami.
Svoje zastúpenie na akcii mal aj
Slovenský kosecký spolok, pri ktorom zabávalo prítomných východniarske zoskupenie Šarišskí gavalieri.
Tých skôr narodených potešil najviac „Drahovský dvor“, ktorý dali dokopy tri drahovské organizácie – Červený kríž, Klub seniorov a Naše Rodné Slovensko, ktoré pripravilo výstavu pod názvom „Vyšívaný ručníček,
v každom rohu kvietoček.“ V „Drahovskom dvore“ sa varili také špeciality
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príhovor
Príhovor starostu obce

ako fazuľová a pšenová kaša, fazuľová polievka s údeným kolenom, či opatance. Túto ľudovú atmosféru spríjemňoval ženský spevácky súbor Povoja
s harmonikárom, ktorí prišli z blízkych Piešťan. Deti mali okrem rôznych
atrakcií pripravený aj program v podaní Centra voľného času pod názvom
„Šašošaráda“, kde si mohli deti vyskúšať svoje schopnosti v rôznych súťažiach, začo získali sladkú odmenu. Úspech v podaní CVČ malo aj maľovanie na tvár, či tanečné vystúpenia mladších aj starších dievčat. Drahovské
vrtochy si nachádzajú čoraz viac fanúšikov, ktorí rozprávajú o tejto akcii
iba v dobrom. Pevne veríme, že sa to do budúcna nezmení a táto akcia bude
neustále napredovať.
- M.M. -

Začalo sa “plátanie” ciest

Každému vodičovi sa niekedy stalo, že počas jazdy autom narazil na tzv. “cestný výmoľ”. Určite to
nikoho nepoteší, keď sa jeho miláčik nedobrovoľne opotrebováva. Takýchto „cestných výmoľov“ nájdeme
na slovenských cestách požehnane. No nielen na slovenských, ale aj na tých drahovských. Aj z toho dôvodu
začala prvá etapa “plátania ciest”. Začalo sa tými najnutnejšími “nástrahami”. Aj keď sa to možno na prvý
pohľad nezdá, v našej obci sa zaplátalo 180 m2. Určite by boli všetci radi, keby bolo v našej obci zaplátané
všetko naraz. Závisí to však od financií a od obecného zastupiteľstva, ktoré ich bude musieť schváliť, aby
mohla byť 2. etapa “plátania ciest” zahájená. Nechajme sa prekvapiť.
- M.M. -

Drahovské noviny

Parkovisko pred
školou uzrelo
svetlo sveta
Prvý september je pre každú školu
začiatkom školského roku. Naša škola
dostala k tomuto zahájeniu aj jeden
dlho očakávaný darček - parkovisko.
Nakoľko stav ktorý pretrvával bol
už neúnosný, prikročilo sa teda ku
kroku, ktorý by túto situáciu zlepšil.
Vybudovanie parkoviska z dlažobných
kociek. Požiadavka bola spracovaná
projekčne a realizáciou bolo oslovených
viacero firiem. Požiadavka obce bola
zadaná a realizáciou bola poverená
firma Profstav s.r.o., ktorá bola vybraná
z viacerých ponúk. Práce prebehli podľa
stanovených postupov, aby sa dosiahla
maximálna úžitkovosť a estetickosť
diela. Tým sa dosiahlo i skrášlenie našej
školy i obce. Dúfame že dielo bude
slúžiť k spokojnosti širokej verejnosti.
Veríme že takých menších projektov
sa bude objavovať v čoraz väčšom
množstve, aby sa život v našej obci
neustále zväčšoval.
- I.G. -
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Vážení spoluobčania,
Ako som v poslednom čísle Drahovských
novín prisľúbil, v tomto príhovore Vás
chcem oboznámiť o stavebných prácach
a pripravovaných projektoch. Hneď na úvod
spomeniem tak dlho očakávanú výstavbu
kanalizácie. Všetci sme v očakávaní, ale sú veci,
ktoré ako starosta obce dokážem ovplyvniť, t.j.
projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie,
ale sú veci, ktoré ovplyvniť nedokážem a t.j. výzva
zo štátu na základe ktorej sa môžeme prihlásiť
o finančnú dotáciu z eurofondov. Tu sme
absolútne závislí od vyhlásenia výzvy štátom.
Na tento rok Ministerstvo životného prostredia
neplánuje výzvu zo štrukturálnych fondov na
výstavbu kanalizácií. Hlavným dôvodom je
nedostatok finančných prostriedkov v tomto
roku. Ako obec musíme čakať s pripravenou
kompletnou
projektovou
dokumentáciou
a stavebným povolením na kanalizáciu do
budúceho roku, kedy štát už reálne počíta s
vyhlásením novej výzvy pre obce, ktoré ešte
kanalizáciu nemajú a to sa týka aj nás.
V ďalšej etape prípravy rozvoja obce je
v prvom rade schválenie územného plánu,
na ktorom je závislý ďalší rozvoj a to najmä
schválenie rekreačného územia a s tým spojená
možnosť čerpania fondov pre rozvoj cestovného
ruchu, kultúry (výstavba amfiteátra), výstavba
nájomných bytov, atď. Ďalej plánujeme
zateplenie materskej školy, nadstavba jednej
triedy materskej školy, rekonštrukcia miestneho
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rozhlasu, rekonštrukcia verejného osvetlenia,
výmena okien na kultúrnom dome v CVČ.
Teraz Vás oboznámim s jednotlivými
investičnými akciami podrobnejšie. Zmena
územného plánu č. 4/2012 sa nachádza
v záverečnej fáze a dá sa predpokladať, že do
konca tohto roka bude obecnému zastupiteľstvu
predložená na schválenie.
Čo sa týka výstavby nájomných bytov, tejto
investícii predchádza niekoľko schvaľovacích
procesov a to je vydanie búracieho povolenia na
budovu bývalej pošty, vypracovanie projektovej
dokumentácie a vydanie stavebného povolenia
na výstavbu nájomných bytov, až potom sa môže
začať samotný proces výstavby. Z asanáciou
starej pošty plánujeme začať v októbri tohto
roka. Na jej mieste bude stáť nová pekná bytovka
s počtom 12 bytov 2 a 3-izbových. Výstavba
bytovky by mala začať na jar 2013.
Z vlastných finančných zdrojov sa plánuje
nadstavba jednej triedy materskej školy nad
budovu, v ktorej je v súčasnej dobe zdravotné
stredisko. V súčasnej dobe je už hotová
projektová
dokumentácia,
momentálne
prebieha schválenie stavebného povolenia
a hneď po jeho schválení v jesenných mesiacoch,
pokiaľ bude priaznivé počasie, začneme
s výstavbou. Ak bude schválený ďalší projekt,
ktorý sme podali na zateplenie budovy materskej
školy, podarilo by sa nám zrekonštruovať
materskú školu do finálnej fázy.
Miestny rozhlas sme plánovali zrekonštruovať
z vlastných finančných prostriedkov, ale nakoľko
bola vyhlásená výzva z Ministerstva financií,
podali sme žiadosť o poskytnutie dotácie
a čakáme na výsledok schvaľovacieho procesu.
Výzva na opravu verejného osvetlenia je
aktuálna iba pre tie obce, ktoré si podali žiadosť
do konca júna 2010. Nakoľko medzi tieto
obce nepatríme, opravu verejného osvetlenia
zafinancujeme z vlastných zdrojov a to vo forme
splácania z ušetrených finančných prostriedkov
na energiu, čo znamená, že rozpočet na verejné
osvetlenie ostane nezmenený. Škoda len, že
tieto finančné prostriedky počas splácania úveru
mohli zostať pre ďalší rozvoj obce. Výmenu
osvetlenia plánujeme v najbližších mesiacoch.

Z dôvodu havarijného stavu okien na budove
kultúrneho domu, musíme vymeniť okná
v priestoroch Centra voľného času, knižnice
a telekomunikačnej ústredne ako aj popraskanú
sklobetónovú stenu zo zadnej časti kultúrneho
domu. Stav okien je tak vážny, že ohrozuje životy
našich občanov. Rámy okien sú tak zhnité, že
tri okná už samovoľne vypadli a je iba veľkým
šťastím, že neprišlo k ohrozeniu na živote
občanov.
V súčasnej dobe už máme súhlas životného
prostredia k projektu, ktorý komplet hradilo
PVOD Drahovce, „Terénny val pre ochranu fauny
v inundačnom území pod haťou Drahovce“.
Navrhovaný terénny val bude riešený ako
terénna úprava – násyp homogenizovaného
zhutneného materiálu z triedeného stavebného
odpadu (betón, klasická stavebná suť
z ekologicky–nezávadných materiálov, murivo,
kamenná drť) prekladaná výkopovou zeminou
s následným zhutnením. Na základe uvedeného
si doriešime problémy so skládkou pri maštali,
problémy s čiernou skládkou vo Vinišove
a zároveň sa ušetria aj finančné prostriedky pri
búracích prácach starej pošty. Občanom bude
včas oznámené, akým spôsobom budú môcť
likvidovať stavebný odpad a ako bude fungovať
po novom zberný dvor.
Cez letné prázdniny sa nám podarilo
zrekonštruovať Dom smútku, nové ubytovanie
na futbalovom štadióne, dokončili sa sociálne
zariadenia v materskej škole, zrekonštruovali
sa sociálne zariadenia v spoločenskom dome,
spravilo sa parkovisko pri základnej škole
a firma, ktorá ho realizovala, darovala
sponzorsky pre materskú školu 6 m3 piesku, čím
sa dosiahla funkčnosť všetkých troch pieskovísk.
Neustále prebieha skrášľovanie centra obce –
vykonávajú sa sadové úpravy, pokladá sa trávový
koberec. Verím, že do zimy stihneme toho čo
najviac.
Na záver by som rád poďakoval všetkým
organizáciám, spolkom a jednotlivcom za
krásny a hladký priebeh 2. ročníka Drahovských
vrtochov a už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu
pri organizovaní 3. ročníka.
Ing. Juraj Klein – starosta obce
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Drahovce majú novú ubytovňu

Lastovičky odlietajú aj z Drahoviec

Určite sa viacerým niekedy stalo, že by ste potrebovali niekde prespať.
Alebo prišla návšteva, doma nemáte izbu pre hostí a tak by ste ich najradšej
poslali niekam prenocovať. Takisto sú rôzne súťaže organizované
drahovskými organizáciami, kde sú pozvaní hostia zo všetkých kútov
Slovenska, ba dokonca aj zahraničia. Radi by niekde prespali a my
im môžeme odporučiť akurát tak susedné obce či mestá, možno stan.
V Drahovciach na futbalom štadióne bolo tzv. „ubytovanie“, ktoré
využívali väčšinou externí pracovníci PVOD Drahovce. Toto ubytovanie
však nespĺňalo štandardy a preto nebolo ponúkané širokej verejnosti.
Dnes sa však situácia zmenila. V mesiacoch júl – august prebehla veľká
rekonštrukcia. Vyrovnali sa podlahy, dalo sa nové PVC, osadili sa nové
okná, lampy, vymaľovali sa priestory, zakúpili sa nové postele, paplóny,
podušky, obliečky, skrine. Ubytovanie na štadióne sa už môže nazvať
ubytovanie! Kapacita je 18 postelí a 7 prísteliek, čo znamená že na štadióne
bude môcť prespať 25 ľudí naraz. Ešte sa doťahujú posledné úpravy
a ubytovňa sa môže spustiť.

Končí leto, začína zimné obdobie a to je znamenie pre lastovičky, ktoré
sa pomaly zhromažďujú a pripravujú na odlet. Sú ich plné elektrické
vedenia. V Drahovciach si vybrali ako ideálne miesto na odlet práve Važinu.
Akurát išiel okolo sám starosta s fotoaparátom v ruke. No bol by v tom čert,
keby tento početný kŕdeľ neodfotil. S fotografiou utekal hneď do redakcie
Drahovských novín a tu je výsledok. Nuž milé lastovičky, uvidíme sa o rok.

V našej obci sme už zažili vyčíňanie vandalov v rôznych oblastiach.
Musíme si však zaklopať, že sa to nestáva pravidlom. To, čo sa stalo
v auguste na cintoríne nie je normálne a miestami sa človeku nad tým
pozastaví rozum. Viac ako 20 hrobov bolo poškodených a zneuctených.
Na tento čin, ktorý sa stal z večera do rána, upozornila starostu kostolníčka
p. Šerjeniková. Poprekacované vázy, no najmä povytŕhané svietniky,
z ktorých boli vytiahnuté sklá nechané na pomníkoch. Poškodené hroby
sa pofotili, spísal sa menoslov dotknutých osôb, ktorý bol následne
odovzdaný polícii. Ako nám polícia prezradila, nie sme prvá obec, v ktorej
sa stal takýto čin. Ostáva nám len dúfať, že sa prípad vyrieši a vandali budú
potrestaní.
- M.M. -

Rekonštrukcia v škôlke pokračovala
3. etapou

Kalvária patrí medzi najkrajšie miesta v našej obci. Dá sa povedať, že
je to najkrajšie miesto. Miesto oddychu, pokoja... Po trošku nešťastnej
úprave počas revitalizácie zostala Kalvária rozháraná. Niekde tráva,
niekde burina, niekde ker, niekde nič. Nie je ľahké udržiavať Kalváriu stále
upravenú a preto bol do tejto úlohy povolaný Jaroslav Horúcka, ktorý robí
všetko čo je v jeho silách. Bude treba navoziť hlinu na vyrovnanie plochy,
pretože sa nedá dobre kosiť a tým sa opotrebováva kosačka. Po vyrovnaní sa

vozidlo s jedným hasičom. Dôvod bol jednoduchý. Ostatní v rovnakom
čase hasili rozsiahli požiar v inej obci. Keďže sa požiar medzičasom
rozšíril asi na 4000 m2, prišli na pomoc drahovskí dobrovoľní hasiči,
ktorí hasili požiar z druhej strany. Celková dĺžka hasenia sa vyšplhala na
5 hodín. Za jazerom „Baková“ zostali len čierne 4 hektáre. Týmto by sme
chceli poďakovať piešťanským hasičom, našim dobrovoľným hasičom
a Tomášovi Macekovi, ktorí pomáhali pri hasení požiaru. Príčina vzniku
bolo pravdepodobne samovznietenie. Pevne veríme, že to bol posledný
požiar v tomto roku.

Vandali na cintoríne

bude musieť tráva zahustiť. Živý plot sa priebežne strihá, 2 krát do týždňa
sa vynášajú smetné koše. Pomaly nám začína jesenné obdobie, listy začnú
opadávať. Dúfajme, že sa do zimy stihne čo najviac a po prečkaní zimného
obdobia sa bude s „upratovaním“ Kalvárie pokračovať. Už teraz je však
isté, že priestory pri obecnom úrade sa stihnú skrášliť. Obecní pracovníci
na čele s pánom Pivoluskom dávajú priestory do reprezentatívnej podoby.

Upratovanie KALVÁRIE a priestorov
pri OÚ

5 2012

Aby sa vyšlo v ústrety hlavne rodičom, všetky rekonštrukcie či už
základnej školy, materskej školy, či školskej jedálne, pokiaľ sa budú
dať, budú uskutočňované počas prázdnin. Koncom minulého roka bola
zahájená 1. etapa, kedy sa zrekonštruovala školská jedáleň, cez jarné
prázdniny sa rekonštrukcia presunula do materskej školy, kde sa spravili
sociálne zariadenia na 1. poschodí. Cez letné prázdniny sa pokračovalo
treťou a zároveň poslednou etapou, kedy sa zrekonštruovali sociálne
zariadenia na prízemí. Rekonštrukcia zahŕňala novú podlahu, nové
obklady, vymenili sa odpady, umývadlá, sprchový kút. Teraz už môže
chodiť každý škôlkar, či škôlkarka na toaletu s úsmevom na tvári.

Vynovený dom smútku
Dom smútku je jedna z najstarších obecných budov postavená v roku
1977. Do dnešných dní sa do Domu smútku neinvestovalo na žiadne
významné opravy. Už bolo načase, aby sa pozostalí mohli rozlúčiť so
zomrelým v dôstojnom prostredí. August 2012 bol ten dátum, kedy sa začal
Dom smútku rekonštruovať. Najprv sa opravila strecha, ktorá už dlhší čas
zatekala, čím sa znehodnocovala vnútorná maľovka. Na opravu strechy
sa použila najnovšia technológia – fatrafol, ktorá zaručí jej dlhodobý
bezúdržbový stav. Ďalej sa zatesnili okná, cez ktoré zatekalo a osadili
sa nové parapety. Po streche sa zrekonštruovala celá elektroinštalácia.
Posledná fáza bolo maľovanie celého interiéru. V rámci tejto rekonštrukcie
plánuje ešte Obecný úrad investovať do nového vozíka na prepravu rakiev,
ktorý je už vo výrobe.

Za „Bakovou“ horelo
Toto leto akoby sa s požiarmi v Drahovciach roztrhlo vrece. Viac krát
horel val, lúky, či obecné kompostovisko. Tento krát však horelo za jazerom
„Baková“. Veľká horúčava a mierne pofukujúci vietor spôsobovali, že
sa požiar šíril stále rýchlejšie. Po zavolaní hasičov prišlo z Piešťan jedno
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Výročie SNP s peknou účasťou

Slovenské národné povstanie alebo Povstanie v roku 1944 bolo
ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej
svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na slovenské
územie. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými
okupačnými jednotkami, ako aj snahou byť na strane víťazných
mocností druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská
Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili, v noci z 27. na
28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja.
Aj my v našej obci sme si pripomenuli túto udalosť položením vencov pri
pamätníku obetiam vojny. Starosta obce v krátkom príhovore privítal
prítomných hostí a pripomenul dôležitosť tejto udalosti pre život na
Slovensku i v našej obci. Po ňom sa ujal slova Ing. Ľubomír Pastucha,
vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy OÚ Piešťany. Takisto
zdôraznil význam povstania v nasledujúcom vývoji vojny a vyzval aby sa
podobné zverstvá ako 2. svetová vojna už neopakovali. Spomienka na
padlých vojakov bola ukončená položením venca a kvetín k pamätníkom
a štátnou hymnou.
- I.G. -

Aj oni bojovali v SNP
Jedným z drahovských občanov, ktorí sa
zúčastnili bojov v SNP, bol aj Rudolf Rusnák,
narodený 1.10.1923, syn Tomáša a Sidónie,
rodenej Manákovej. Do brannej moci bol
zaradený dňom 1.10.1943 k jazdeckému
priezvednému oddielu v Bratislave. Dňa 9.5.
1944 bol odoslaný na front bojovať po boku
nemeckej armády. Od 29.8.1944 bojoval
ako partizán - parašutista na Ukrajine. Ako
člen hĺbkového prieskumu, podriadeného
4. Ukrajinskému frontu ako Chyto I. veliteľa
Jozefa Majerčina bola celá 5 členná skupina
vysadená do tylu nepriateľa 16.12.1944
v priestore Čertáž v okrese Sabinov. Okrem
veliteľa skupinu tvorili: sovietska občianka
radistka M. K. Baklašová, prieskumníci Ján
Jurevič Holan, krycím menom Dudok, Rudolf
Tomašovič Rusnák, krycím menom JAVOR,
a Štefan Štefanovič Cundrák. Skupina Chyto
I. mala byť pôvodne vysadená v priestore
Kraľovian a sledovať pohyb nemeckých vojsk
po cestách a železničnom uzle KraľovanyRužomberok a Kraľovany - Nový Targ. Na akciu
vyleteli z letiska Cunjuv, ktoré sa nachádzalo
v blízkosti mestečka Gorodok Jagelowski na
palube lietadla Lisunov Li-2. Behom letu sa
na lietadle vytvorila silná námraza, lietadlo
začalo strácať rýchlosť a výšku. Nakoľko hrozil
jeho pád, bolo rozhodnuté lietadlo odľahčiť a
po dohode s veliteľom výsadok vysadiť skôr,
ako bolo určené. Potom sa členovia výsadku
spojili s postupujúcimi sovietskymi jednotkami
24.1.1945. O udalostiach, v podriadených

Zábavné
prázdniny
v CVČ
Hoci
sú
už
prázdniny za nami a
všetkým pribudli nové
povinnosti, predsa sa
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sovietskych útvarov zvláštneho určenia
sa dodnes veľa nevie, ale objavujú sa nové
fakty, ktoré doplňujú biele miesta v histórii
československého odboja v období 2. svetovej
vojny. Takto sa objavili nové skutočnosti i
v prípade havárie lietadla na Zadnom Gerlachu,
v ktorom zahynulo 22 ľudí, medzi nimi aj
náš občan, slobodník Peter Rusnák. Vďaka
amatérskym horolezcom, medzi ktorými
bol Oto Chudý, bolo zistené, že lietadlo,
ktoré v noci 9.10.1944 letelo vo výške 2 600
m. n. m. juhovýchodným smerom vrazilo
ľavým krídlom do hrebeňa Zadný Gerlach Batizovský štít, nato krátkym oblúkom vľavo
vrazilo do brál západného svahu Zadného
Gerlachu, čím sa lietadlo roztrieštilo a z veľkej
časti i zhorelo. Horolezci zistili, že to nebolo
lietadlo typu Dakota Douglas DC-3, ale
licenčne v Sovietskom zväze vyrobené lietadlo
Lisunov Li-2, výrobné číslo 18414808. Stroj
na svoj posledný let vyštartoval preťažený, kde
namiesto 13 príslušníkov parabrigády bolo
16 a k tomu materiál o hmotnosti 96 kg. Toto
bolo príčinou havárie, i keď sa uvádza veľmi
nepriaznivé počasie, lebo pri preťažení lietadlu
sa nepodarilo dosiahnuť požadovanú výšku
3 000 m. Podobne sa podarilo doplniť údaje
o padlom Štefanovi Varačkovi, ktorý bol
členom skupiny CHAN II. v zostave 10 mužov
pod velením majora Frolova.
Skupina bola nemeckými vojakmi zajatá,
30.4.1945 odsúdená na popravu zastrelením.
Prvý bol nemecký občan, u ktorého bola
konštatovaná smrť o 15.08 h Rotný Štafan

Varačka bol popravený v poradí ako tretí a smrť
bola zaznamenaná o 15.30 h.
Ďalšie podrobnosti sme sa dozvedeli aj
o čatárovi Petrovi Varačkovi, ktorý patril do
skupiny hĺbkového prieskumu rtm. Volentiera,
ktorú okrem veliteľa tvorili prieskumníci
rotný Buček, čat. Stašák a čatár Jurčaga.
Radistom bol čatár Peter Varačka. Skupina
mala prekročiť líniu fronty v priestore Levoča
- Spišské Podhradie. Keď skupina chcela
prekročiť líniu fronty v noci okolo 23.00 h
v priestore Raškovce, zistili, že každých 50 m je
nemecká hliadka. Verili, že sa im prechod cez
frontovú líniu podarí, nepočítali však s tým,
že nemecké hliadky mali so sebou cvičených
psov, ktoré upozornili na skupinu. Nemci začali
paľbu s pušiek a samopalov. Skupina začala
utekať do tyla nepriateľa, pričom bol čat. Peter
Varačka zastrelený, čat. Peter Jurčaga ranený
do nohy, ktorého dvanásťčlenná hliadka zajala
a bol pravdepodobne zastrelený. Ostatným
sa podarilo utiecť do hôr i s vysielačkou, ktorá
im však bola neschopná vysielania, nakoľko
batérie zostali u padlého Petra Varačku.
Za zásluhy a dosiahnuté výsledky v bojoch
a prieskume bol Peter Varačka povýšený do
hodnosti podporučíka in memoriam.

len z času na čas radi vraciame v myšlienkach k
zážitkom z leta. A že je na čo spomínať, určite
by nám potvrdili všetci tí, ktorí sa zúčastnili na
našich „centráckych“ aktivitách.
Pre všetkých, ktorí radi pracujú s hlinou,
sú kreatívni a majú po ruke vždy nový nápad,
sme uskutočnili v mesiaci júl (09.07. - 13.07.
2012) a august (13.08. - 17.08. 2012) dva

týždňové, poldenné detské kurzy keramiky pod
názvom: “Prebúdzanie hmoty.“ Deti pracovali
s nadšením, modelovali a točili na hrnčiarskom
kruhu. Výrobky putovali síce do hrnčiarskej
pece, čo nejaký čas trvalo, ale čakať sa vyplatilo.
Radosť mali nielen deti, ale aj rodičia. No
a keďže za každú prácu patrí odmena, tou
boli tento raz výlety. Prvý týždeň v júli deti

navštívili
Balneologické
múzeum v Piešťanoch, kde si
mohli pozrieť, ako pracovali
ľudia s hlinou od praveku až
po nedávnu minulosť. Výlet
končil sladkou zmrzlinovou
odmenou.
Druhý
týždeň
v auguste mali možnosť
cestovať vlakom do Trnavy,
čo bolo tiež pre mnohých
zážitkom. Cieľom cesty bolo
Západoslovenské
múzeum,
kde im „teta“ z múzea ukázala
zaujímavé exponáty a zároveň
pútavo porozprávala o výrobe
keramiky. Prehliadku sme
ukončili výstavou súčasného tvorcu Miloša
Balgavého st. „Opäť rozkvitli keramické kvety“,
ktorá naozaj stála za to. Samozrejme sme
nemohli obísť občerstvenie McDonald´s a deň
sme ukončili na ihrisku v parku. Každé dieťa
si z obidvoch turnusov odnieslo plno nových
zážitkov.
Keďže k práci patrí aj zábava, zorganizovali
sme počas prázdnin tiež Letné tanečné kurzy.
Tie sa uskutočnili v obidvoch mesiacoch v júli

a na konci týždňa dokázali zatancovať celú
choreografiu pre svojich rodičov. Samozrejme
aj veľké dievčatá mali jasný cieľ. Neuspokojili
sa len s jednou choreografiou, ale poctivo
trénovali aj ďalší tanec. Výsledkom bolo verejné
tanečné vystúpenie na Drahovských vrtochoch,
kde sa všetci malí, aj veľké dievčatá, úspešne
predviedli. Takže naozaj, je na čo spomínať. Na
našich letných aktivitách sa zúčastnilo 41 detí,
no veríme, že počas budúcich prázdnin sa k nám
pridajú ďalší a toto číslo sa zdvojnásobí. Želám
všetkým šťastný krok do nového školského roka.
- Blanka Kollárová – CVČ

(23.07. - 27.07.2012)
a v auguste (13.08. 17.08.2012) a voľne
pokračovali v ďalšom
týždni.
Tanečného
kurzu sa zúčastnili malí
aj veľkí. Úžasné bolo
pozorovať pri nácvikoch
hlavne tých najmenších,
ktorí vôbec nezaháľali

Mariazell aj do tretice
Dňa 15. septembra sa
konala po tretí krát púť do
rakúskeho pútnického mesta
Mariazell.
Cesta bola príjemná hoci
oblaky neveštili pekný deň, ale
nakoniec z toho nepršalo. Bolo
síce chladno, no neubralo to 40

Informácie boli získané : Historický kaleidoskop
(Stanislav Bursa) Časopis TATRY 2/2010 –
Stanislav Bursa, Boris Súdny Major František
Bednařík, Liberec
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pútnikom na eláne putovať do
tohto malebného pútnického
mesta.
Cesta
prebiehala
pokojne a duchovne naladení
sme prišli do Mariazellu.
Nasledovala individuálna
prehliadka mesta a o 12.15 h
sme sa tešili na sv. omšu z p.
farárom Červeným. Ešte skôr
ako sa mohol p. farár Červený
dostať do Mariazellu, postihla
ich nemilá vec a to porucha
autobusu. Niekoľko kilometrov
od cieľa autobus vypovedal
službu. Bol im poslaný
náhradný autobus, ktorý ich
bezpečne doviezol. Nasledovala
sv. omša, ktorá ubehla veľmi
rýchlo. Po nej sme v meste
poobjavovali
nové
skryté
krásy a nasledovala krížová
cesta umocnená príbehmi
v podaní p. farára Červeného.
Po jej skončení sme sa rozlúčili
z Mariazellom a bez poruchy
a nehôd šťastlivo vrátili domov.
- I.G. -
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superuvoľnení
Superuvoľnení v
Terchovej

Viete si predstaviť leto bez Superuvoľnených?
Ja veru nie. A taktiež ani 50 detí, ktoré s nami
strávili opäť celý týždeň. Tento rok sme spolu
s deťmi od 29. júla do 5. augusta naplno strávili
v Škole v prírode Repáňovia v Terchovej. Rodičia,
ktorí posielajú deti do tábora vedia, že každý rok
má tábor inú tému. Tohtoročná téma bola rýdzo
slovenská – „Jánošíkov poklad“. To, čo sme ešte
nikdy nemali ako tento rok, bola národnostná
rozmanitosť detí. Okrem detí z okolitých dedín
sa prihlásili aj deti pôvodom z Ruska, jedno
dievčatko z Kanady a ďalšie z Vietnamu.
Inak som si všimol aj jeden veľký paradox pri
nakladaní batožiny do dodávky. Tým paradoxom
bolo, že „čím je dieťa menšie, tým má so sebou
viacej batožiny“ a pritom som si vždy myslel,
že my najstarší berieme toho najviac.
Cesta do bodu určenia bola rozmanitá,
pretože deti si mohli vyskúšať komfort
niekoľkých dopravných prostriedkov. Do
Piešťan nás odviezol obecný autobus, z Piešťan
do Žiliny sme cestovali vlakom a nakoniec
zo Žiliny do Terchovej zase terchovským
obecným autobusom. Možno si poviete, že veľa
prestupovania, ale na deťoch nebolo vidieť ani
náznak únavy. Do školy v prírode sme docestovali
niečo pred šiestou popoludní. Po namáhavom
vyložení kufrov tých najmenších detí nás
čakala vynikajúca večera, ktorá nám dodala
stratených síl. Po jedle nasledovalo ubytovanie
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detí. Program pokračoval výrobou obálok na
„Anjelskú poštu“ a vymyslenie si názvu družiny.
Správne čítate „družiny“, – pretože sme
v Terchovej a Jánošík mal svoje družiny, ktoré
mu pomáhali pri lúpení bohatých a rozdávaní
lupu chudobným. Deti do vymýšľania zapojili

svoju fantáziu a vzniklo týchto 8 Jánošíkových
družín – Tupé valašky, Jánošíkove päste,
Jánošíkove valašky, Synovia valašiek, Halušky,
Zbojníčky, Ohníčky a 7 trpaslíkov.
Keď idete niekam na tábor, toho čoho
sa najviac bojíte je okrem iného aj počasie,
predpoveď priam znela hrôzostrašne – dážď
na celý týždeň. Našťastie sa to rýchlo zmenilo
a počas celého týždňa svietilo slnko.
Na druhý deň sme si dali prvú tohtoročnú
táborovú rozcvičku, rannú modlitbu a po
raňajkách sme družiny zobrali na lúku, kde sme
boli pri hre „Lietadielká“ svedkami rôznych
komických situácii. Aby som nezabudol, za
každú hru a aktivity zbierali družiny body. Každý
večer bol parlament, kde družiny so svojím
vedúcim preberali čo za celý deň zažili, s čím boli

superuvoľnení
spokojné, s čím menej, námety na zlepšenie
a nakoniec večerná modlitba. Druhý deň sme
boli navštíviť Jánošíkove múzeum, kde sme
sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Napríklad aj
takú, že Jánošík nemal až takú dlhú zbojnícku
kariéru, lúpil niečo len cez 1 rok. Potom sme

sa s Jánošíkovými družinami vydali na stredne
ťažkú túru – Jánošíkove diery. Niektoré úseky
vyzerali dosť náročne, ale družiny ich zvládli
bez problémov. Možno aj preto, lebo mali dobré
raňajky a tety kuchárky im zabalili energiu do
obedového balíčka. Na oddych a načerpanie
nových síl po náročnom turistickom výstupe
nám dobre poslúžila neďaleká lúka, ktorá sa
stala dejiskom robenia kotrmelcov. Najviac
kotrmelcov po mäkučkej tráve dolu kopcom
urobilo dievčatko z Kanady – neuveriteľných
28. Boli aj také deti, ktoré pri urobení 6
kotrmelcov stratili orientáciu a miesto kotúľaní
sa dolu svahom sa kotúľali hore svahom.
O prelomenie „kanadského rekordu“ sa pokúsil
aj jeden nemenovaný vedúci (Martin Majtán),
bohužiaľ ale po 9 kotrmelci sa mu zatočila hlava
a Slovensko neohrozilo prvenstvo Kanady
v tejto náročnej disciplíne. V stredu sa deti mohli
do sýtosti vyblázniť na ihriskách, pretože mali
voľný deň. Po večeri sa mohli ešte doblázniť
na diskotéke, na ktorej sme boli svedkami
zaujímavých tanečných kreácii Jánošíkových
družín. Okrem iného táto už v poradí druhá
diskotéka bola zrodením najchytľavejšej
pesničky, akú sme kedy púšťali na tábore.
Zaujíma Vás, aká to bola pesnička? Samozrejme
rýdzo slovenská, EGO ft. Robert Burian – Žijeme
len raz. Štvrtok bola naplánovaná obhliadka
Jánošíkovho rodného domu v neďalekej
dedinke, ktorá niesla jeho názov – Jánošíkovo.
Dedinka na nás pôsobila pozitívnym dojmom a
zároveň nostalgicky. Chalúpky boli jednoduché,
ale veľmi praktické, dokonca boli ešte aj obývané
samými príjemnými ľuďmi. Po obede bola
súťaž, ktorá družina vyhotoví najoriginálnejšiu
a najpraktickejšiu Jánošíkovu valašku. Musím
sa priznať, že niektoré valašky zaujali aj mňa –
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niektoré boli čisto z dreva, iné z prútia, ďalšie
mali šiškové hodiny. Večerný program spočíval
v zaujímavej úlohe, Jánošíkove družiny mali čo
najkreatívnejšie a najvtipnejšie zrekonštruovať
prepadnutie s Jánošíkovou družinou na dnešnú
dobu. Deti si zaslúžia veľkú pochvalu, pretože
ešte teraz mám v pamäti niektoré dosť namáhavé
úseky na brušné svalstvo a hlasitý smiech
z ich profesionálneho a vtipného spracovania.
Piatok bol v celku namáhavý, hralo sa o dosť
centimetrov na mape, úlohou Jánošíkových
družín bolo poraziť vedúceho v niečom o čom
si myslia, že vedia lepšie ako vedúci. Zároveň
sa preverovali odborné schopnosti našej milej
pani sestričky Ľudmily Habrovej, bez ktorej by
sme asi nemohli fungovať. Keď počet minutých
balíčkov lekárskeho obväzu prekročil číslo 25,
prestali sme ich ďalej rátať. Samozrejme, že si

robím srandu. Niečo sa minulo, ale nebolo to
nič vážne, menšie škrabance a odreniny ako
každý rok. Večer nasledovala nočná hra, ktorá
preverila odvahu a orientáciu v tme. V sobotu sa
Jánošíkove družiny vzájomne vyzývali na súboje
(logické a fyzické hry), dalo získať ale aj stratiť
najviac centimetrov na mape.
Po skončení súbojov nasledovala svätá
omša, ktorú odslúžil vdp. Anton Rusnák, ktorý
k nám do Terchovej prišiel z Ostravy. Po sv.
omši nasledovalo celkové vyhodnotenie tábora,
rozdal sa Jánošíkov poklad v podobe cien pre
jednotlivé družiny. Zostávajúci čas večera sa
vyplnil tým, čo majú družiny asi najradšej –
diskotékou, ktorá trvala až do polnoci. V nedeľu
deti stratili status Jánošíkových družín a opäť
sa stali len „obyčajnými“ deťmi. Nasledovalo
masívne balenie všetkého, čo sme si so sebou

priniesli, deti sme „naložili“ do autobusu a mohli
spokojne cestovať do Žiliny. V meste sme pre
dostatok času mali menší rozchod po námestí
a rozmýšľali sme ako najúčinnejšie unaviť deti
do vlaku, tak prečo si nedať menší šprint na
vlakovú stanicu?!
Po príchode do Drahoviec sme vytiahli
zoznam detí a keď sme si odškrtli posledné
vrátené dieťa jeho rodičovi spolu aj s batožinou,
konečne sme si mohli opäť povedať, že to
všetko dopadlo dobre. Na záver by som chcel
poďakovať naším sponzorom: firme Adlo – za
odvoz batožiny, Martinovi Vavrušovi a vdp.
Branislavovi Rýchlikovi za finančnú podporu.
Uvidíme, na akom zaujímavom mieste sa
stretneme o rok...
- Ing. Martin Rusnák OZ Superuvoľnení

Radostne prežitý
prázdninový týždeň

o živote Jánošíka a ľudí z tohto obdobia. Okrem
filmu sme si pozreli aj expozíciu fotografií,
dobového oblečenia a náradia. Po prehliadke
múzea sme pokračovali na peknú túru do
Dolných Jánošíkových dier. Po túre sme mali
obed v prírode – na lúke v Štefanovej, so
zaujímavými momentálnymi súťažami. Bola
súťaž o 100 bodov (čo je už čo povedať „na
lakomých zemepánov“ - animátorov). Prvá časť
súťaže bolo hľadanie štvorlístka ďateliny a druhá
časť pozostávala z robenia kotrmelcov dole
brehom. To si neviete predstaviť, ako aktivita
„unavených“ táborníkov stúpla. Kotrmelce
dole lúkou boli najzaujímavejšie. Najmä tie,
ktoré končili v pichľavom poraste. V jedno
pekné dopoludnie sme sa vybrali do osady, kde
sa narodil Jánošík. Je to nad osadou Šípková.
Rodný dom sa nezachoval, ale bol tam jeden
kameň – pravdepodobne z Jánošíkovho rodného
domu. Videli sme tam aj drevené chalúpky,
v ktorých bývajú terchovčania a v niektorých
ľudia, ktorí domy zdedili, alebo odkúpili. Trávia
v nich chvíle oddychu v krásnej prírode.
Ako vždy, mali deti v letnom tábore Svätú

omšu. V sobotu ju celebroval vdp. Anton Rusnák,
rodák z Drahoviec. Páčila sa mu príprava
k Sv. omši, ktorú usmerňovali Superuvoľnení
(miestnosť, obetný stôl, obetné dary: lopta –
symbol hier, valaška – symbol celého letného
tábora, miništrovanie a spev nášho Srdiečka).
Dobre nám padlo, keď s nami vdp. Rusnák
strávil celé odpoludnie. Touto cestou by sme mu
za to chceli poďakovať.
Hlavným cieľom tábora bolo objaviť
„Jánošíkov poklad“, čo sa táborníkom aj
podarilo. Druhým pokladom bol „Boží dar“ –
že mohli táborníci prežiť v krásnom prostredí
radostné chvíle prázdnin.
Poďakovanie animátorom za:
• To, že majú schopnosť darovať deťom toľko
krásnych zážitkov
• Radostný návrat detí domov
• Túžba táborníkov zapísať sa HNEĎ!
- do letného tábora, ktorý budú Superuvoľnení
v budúcom roku organizovať.

V dňoch 29.7. – 5.8.2012 boli deti z Drahoviec
so svojimi animátormi – Superuvoľnenými
v letnom tábore v Terchovej. K drahovským
deťom sa pripojili aj deti z Hrnčiaroviec, traja
súrodenci z Moskvy bývajúci v Trnave, Anka
z Vietnamu a Anita z Kanady, ktorá tu má
babku. Ich spoločnou rečou bola slovenčina,
no porozprávali sa aj po anglicky či rusky.
Drahovské deti aj deti zo zahraničia sa k sebe
správali priateľsky a srdečne. Počasie nám
prialo a všetky dni boli naplnené rôznymi hrami
a súťažami, ktoré viedli k objaveniu „Jánošíkovho
pokladu“. Nechýbali ani menšie túry, aby sa
táborníci dozvedeli čo najviac o histórii kraja,
kde Jánošík žil.
Navštívili sme kostol sv. Cyrila a Metoda.
Nachádza sa v ňom drevený betlehem
s pohybujúcimi sa postavami. Potom sme
sa zastavili v múzeu, kde nám premietli film

www.drahovce.com

- Ľudmila Habrová -
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zo života školy
Zo života školy
Slávnostné otvorenie školského roka sa
stalo pre našich žiakov štartovacou čiarou
k nastávajúcemu desaťmesačnému kolobehu
povinností, neľahkých úloh, ale iste i radostných
chvíľ. Najmä prváci si vychutnali prvý deň
v novej škole, ich túžba po niečom zaujímavom
a neznámom bola veľká. Po slávnostnom
zahájení školského roka sa všetci žiaci zo
školského dvora odobrali do tried, kde sa po
prázdninovom oddychu podelili o svoje dojmy
a zážitky z letných dní a triedni učitelia ich
oboznámili s tým, čo ich
čaká v novom školskom
roku.
Výchova
a
vzdelávanie má na
našej škole principiálny
základ,
z
ktorého
sa
odvíja
práca
učiteľov
a
žiakov.
Podporujeme myšlienky
humanistickej
koncepcie vzdelávania.
Danému
cieľu
podriaďujeme
zameranie
školy,
ktorým je orientácia
na vyučovanie cudzích
jazykov,
podpora
materinského
jazyka
a rast informačnokomunikačnej
gramotnosti
žiakov.
Tieto
atribúty
sú
zárukou a reálnym predpokladom uplatnenia
sa našich žiakov na ktorejkoľvek strednej škole,
o čom sme sa presvedčili priebežným
prieskumom vyučovacích výsledkov našich
žiakov. Snažíme sa zavádzať do vyučovania
efektívne metódy, akými sú skupinové,
projektové,
problémové
vzdelávanie,
prostredníctvom ktorých vedieme žiakov
k tímovej práci, vzájomnej pomoci a rešpektu.
Výchovnovzdelávací proces sa realizuje
v súlade s vypracovaným Školským vzdelávacím
programom, záväzným dokumentom školy.
Škola má možnosť dotácie hodín vo vyučovacích
predmetoch. Sústreďujeme pozornosť na celú
vyučovaciu činnosť, ale zameriavame sa najmä
na hodiny materinského jazyka, cudzieho

jazyka, informatiky, to znamená, že posilňujeme
kľúčové predmety. Taktiež je zapracovaná
prierezová téma regionálna výchova – venujeme
pozornosť úprave školského dvora a upevneniu
ľudových tradícií tohto regiónu. Rozšírená
je aj krúžková činnosť zameraná na rozvoj
jazykovej komunikácie, podporu gramotnosti
v informačno-komunikatívnych technológiách,
ďalej na fyzický rozvoj žiaka a jeho telesnej
kultúry.
V tomto školskom roku pripravujeme: Deň
jablka a týždeň zdravej výživy; Šarkaniádu;
v mesiaci úcty k starším program žiakov,

ktorí vystúpia v klube dôchodcov; v zimných
mesiacoch
Snowart,
lyžiarsky
výcvik
v Jasenskej doline, karneval, v apríli Deň
zeme, Deň ochrany a zdravia. Vo výchovnovzdelávacej činnosti budeme pokračovať
v zapájaní sa do súťaží a olympiád: v literárnych
súťažiach Hollého pamätník, Štúrov Zvolen,
v matematickej Pytagoriáde, informatickej
súťaži Bobor, speváckych Slávik Slovenska,
Putujeme za ľudovou piesňou, vo výtvarných,
športových súťažiach. Škola bude organizovať
už 4.ročník krajskej rétorickej súťaže Štúrove
a Hollého rétorické Drahovce, tretí ročník
Čitateľského maratónu, zo športových súťaží
spomeniem súťaž vo volejbale, v basketbale,
vo futbale, v stolnom tenise, v šachu,

Klub seniorov Nezaháľa ani cez leto
Činnosť Klubu seniorov sa počas letného obdobia okrem iného zameral
na tieto akcie:
Dňa 22.7.2012 sa krojovaná skupina Klubu seniorov spolu so svojimi
vnúčatami za doprovodu Drahovskej dychovky zúčastnila zahájenia Anna
- bálu v Piešťanoch. V sprievode za spevu spolu s ďalšími krojovanými
skupinami prešla pešou zónou od hotela Lipa do parku a svoje účinkovanie
zakončila v Kursalóne.
Do programu na 2. ročník Drahovských vrtochov sa zapojila aj Miestna
organizácia Klubu seniorov, ktorí v spolupráci s Miestnou skupinou

Drahovské noviny

šport
v cezpoľnom behu, v tanci, v hasičských
súťažiach. Na škole pracuje výchovný poradca,
koordinátor environmentálnej a protidrogovej
výchovy, koordinátor výchovy k manželstvu
a rodičovstvu. Sme zapojení do projektov
“Zdravá škola“, “Vyčistime si Slovensko”,
projektu informatického zamerania “Infovek“
a environmentálneho projektu “Strom života“.
Tento školský rok chceme navštíviť divadelné
predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave,
hvezdáreň M. R. Štefánika v Hlohovci, dopravné
ihrisko.
Dôležitosť prikladáme budovaniu vzťahu
žiak, učiteľ, rodič.
Máme
začlenených
žiakov, ktorí si vyžadujú
zvýšenú
pozornosť,
individuálny
prístup
učiteľa a spoluprácu s
Centrami pedagogickopsychologického
poradenstva
a
prevencie v Piešťanoch
a
v
Hlohovci
podľa
rozhodnutia
rodičov,
resp.
zákonných zástupcov.
Podporujeme aktivity
nadaných žiakov a
pripravujeme ich na
olympiády a súťaže.
Naše snaženia smerujú
k tejto vízii, lebo si
plne
uvedomujeme,
že ak sa má osobnosť
žiaka rozvíjať, musíme
podporovať harmóniu všetkých jej zložiek.
Vytvárame pre žiakov podmienky na prehĺbenie
vedomostí, ktoré rozšíria ich obzor poznania.
Verím, že pri dobrej organizácii a odbornom
prístupe kvalifikovaných pedagógov všetko
úspešne zvládneme. Dnes je moderné
spochybňovať
úroveň
dedinskej
školy.
Neprofesionálny pohľad môže tak vytvoriť mylnú
predstavu. V tomto príspevku nepredkladám
argumenty, ktorými chcem čitateľa presvedčiť
o bohatej činnosti na škole. Predkladám iba
oddanú a mravenčiu prácu učiteľov, pomoc
rodičov a snahu našich žiakov, ktorým záleží na
tom, aby názov „Škola budúcnosti“ bol pravdivý
a naplnený.
- PhDr. Miroslava Rojková - riaditeľka školy

Slovenského Červeného kríža a Občianskym združením Naše rodné
Slovensko v priestoroch Spoločenského domu (bývalá materská škola)
pripravili "Drahovský
dvor", kde Matúš Michálek a Martin Bakoš, pod odborným vedením
Janky Zajacovej pripravili výstavu drahovských krojov, výšiviek a rôznych
dobových predmetov. Tu mohli návštevníci obdivovať nielen krásu krojov a
výšiviek, ale hlavne zručnosť našich mamičiek a babičiek, ktoré do výšiviek
vložili
veľa citu, umenia a srdečného vzťahu. Súčasťou bola i výstava dobových
fotografií z digitalizácie Vladimíra Rusnáka - Bučku a tiež zo súkromného
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archívu, ktoré zapožičala pani učiteľka Vilma Spálová.
Príprava stravy začala už v piatok 24.8.2012. V deň konania
Drahovských vrtochov Drahovský dvor neoplýval iba krásou krojov, ale
potešil i chuťou dobrej fazuľovej polievky s údeným kolenom, ale i tradičnou
sobotnou drahovskou stravou - fazuľová kaša s ryžou a oškvarkami, ale
hlavne s pšenom, ktoré ako sponzorské daroval pán Jozef Poláčik. Raritou
boli opatance, ktoré navarili pani Dzurová Saloména a Holecová Mária.
Obsluhu návštevníkov zabezpečovali členky MS Červeného kríža a Klubu
seniorov.
Veríme, že i ďalšom ročníku v hojnom počte navštívite Drahovský dvor
a pochutnáte si na voľakedajších zdravých drahovských špecialitách.
Ďalšou akciou po Drahovských vrtochoch bola pomoc členiek Klubu

Drahovská desiatka opäť
po roku

V horúce septembrové popoludnie, v nedeľu
9.9. si dali zraz bežci a priaznivci behu na 35.
ročníku Drahovskej desiatky. Poludňajšia páľava
ich neodradila v úmysle súťažiť. Registrácia
začala o 13.30 h. Ako prvé sa o 14.30 h na štart
postavili mladšie žiačky, ktoré súťažili na 500
m. V náročnom počasí prvé miesto obsadila
Ella Ledecká, druhé miesto získala Mária
Matejčíková a ako tretia dobehla Tea Kurincová.
Potom si túto istú vzdialenosť vyskúšali aj mladší
žiaci. Tu ako prvý prebehol cieľ Marek Kosa.
Druhé miesto patrilo Martinovi Janovskému.
Na tretí stupienok sa postavil Matej Kúdela.
Ďalej nasledoval beh starších žiačok na 1000

seniorov pri "Slivkových hodoch, poriadaných Miestnou organizáciou
Slovenského zväzu záhradkárov.
Naši členovia sa zúčastnili osláv SNP pri kladení vencov k pamätníku
padlých. Výročie SNP a Dňa ústavy sme si pripomenuli posedením
v Dome záhradkárov dňa 5.9.2012, kde sme mali pripravený dobrý guláš
a malé občerstvenie. Za pekného letného počasia sa zúčastnilo tejto akcie
skoro 50 členov a členiek.
V budúcnosti pripravujeme Púť seniorov a chorých do Šaštína, kde
srdečne pozývame i ostatných občanov. Naše aktivity však ani týmto
nekončia a do konca roku pripravujeme rôzne akcie.
- Výbor Klubu seniorov -

m. Tu skončila na prvom mieste Zuzana
Ábelová z Piešťan, druhá skončila Alexandra
Matejčíková a tretia
Dominika Brezovská.
Nasledoval beh starších
žiakov, kde sa na prvom
mieste umiestnil Patrik
Kosa, druhé miesto
obsadil Richard Bihári
a ako tretí dobehol
Mário Rusnák. Všetci
víťazi boli odmenení
hodnotnými cenami,
ktoré im odovzdal
starosta obce Ing. Juraj
Klein spolu z riaditeľkou
ZŠ PhDr. Miroslavovu
Rojkovou.
Potom
nasledoval
hlavný
beh ulicami našej obce na 10km. Na štart sa
postavilo 34 účastníkov v rôznych kategóriách.
Cieľovú pásku ako prvý prebehol Matej Fedák
z Bratislavy, ktorý vyhral spôsobom štart – cieľ
v hlavnej mužskej kategórii. Potom dobiehali
ostatní pretekári a každý obhajoval česť svojej
vekovej kategórie. Nechýbali ani účastníčky
nežného pohlavia ktoré prijali výzvu pokoriť
10 km okruh. A počínali si skvele a predbehli
dokonca aj niektorých mužských kolegov
na trati. V hlavnej kategórii na 10 km našli
odvahu z drahovských pretekárov šťartovať
iba manželia Oriheloví, ktorí nezaostávali za
profesionálnymi pretekármi z viacerých kútov

Slovenska. Kompletné výsledky Drahovskej
desiatky si môžete pozrieť na stránke
www.beh.sk.
Nasledovalo
vyhodnotenie
v kategóriách a predávanie cien.
O dobrú náladu sa starala skupina Lekárovci,
ktorá napriek horúcemu počasiu podala skvelý
výkon. Všetkým pretekárom, organizátorom,
rozhodcom, ale aj priaznivcom cestného
behu, ktorí napriek horúcemu počasiu opustili
pohodlie a tienisté miesta svojich domovov
a prišli si pozrieť pekné športové výkony bežcov
patrí srdečná vďaka za pomoc pri Drahovskej
desiatke. Veríme, že sa spolu zídeme na ďalšom
ročníku opäť o rok, ktorý by sa mal presunúť na
futbalový štadión.
- I.G. -

OFK Drahovce sa nevydaril vstup do novej sezóny
Nová sezóna 2012/2013 začala 5. augusta 2012. Do novej sezóny
vstúpil klub s tým istým vedením ako minulú sezónu. Tréneri zostali
tiež tí istí, zmena nastala akurát
v doraste, kedy Jána Urbana
vystriedal Anton Dzuro. Na
trávniky vybehli 4 naše mužstvá.
Okrem mužov, dorastu a
žiakov bude od tejto sezóny
hrávať pravidelne aj prípravka,
ktorá už nehrá turnaje, ale ligu
v „prípravkárskej“ skupine C.
Od začiatku sezóny sa našim
mužom veľmi nedarí, kedy z
prvých siedmych zápasov získali
len 3 body s bilanciou 3 remízy a 4
prehry. Verme, že sa to postupom

www.drahovce.com

času zlepší. Dorast má problémy s počtom hráčov. Je smutné, že v takej
veľkej dedine ako sú Drahovce, nedokážeme nájsť dostatok hráčov
a niekedy máme problém zložiť
základnú jedenástku a nastúpiť
na zápas. Azda najviac nás v tejto
sezóne tešia družstvá žiakov
a prípravky, ktorí prežívajú každý
zápas. Matej Rusnáčik – tréner
žiakov a Ján Drýmal – tréner
prípravky, môžu byť so svojimi
zverencami spokojní. Chlapci
chodia pravidelne na tréningy vo
veľkom počte. Dúfajme, že im to
vydrží čo najdlhšie.
- M.M. -
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Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“
Od 1. augusta do 31. septembra boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
5. august – Začiatok nového súťažného ročníka – organizátor: OFK Drahovce
11. august – Potáborová opekačka – organizátor: OZ Superuvoľnení
25. august – Drahovské vrtochy – organizátor: Obec Drahovce
25. august – Výstava – organizátor: OZ Naše Rodné Slovensko
26. august – Slivkové hody – organizátor: Záhradkári
29. august – SNP – organizátor: Obec Drahovce
31. august – Spoločný odber krvi – organizátor: Červený kríž
8. september – Ukončenie leta – organizátor: OZ Superuvoľnení
9. september – Drahovská desiatka – organizátor: Obec Drahovce
15. september – Púť do Mariazellu – organizátor: Ing. Juraj Klein - starosta

Od 1. októbra do 31. decembra budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
13. október – Premiéra videa z LT Terchová 2012 – organizátor: OZ Superuvoľnení (kinosála)
20. október – Posedenie dôchodcov – organizátor: Obec Drahovce + COOP Jednota (Kultúrny dom)
31. október - Na jesennú nôtu...alebo tekvica nad zlato (Jesenný festival tvorivosti a zábavy)
- organizátor: CVČ (Kultúrny dom)
3. november – Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
9. november – Hodová zábava – organizátor: Červený kríž (Kultúrny dom)
10. november – HODY DRAHOVCE – organizátor: Obec Drahovce (Kultúrny dom)
17. november – Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
24. november – Disco – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
2. december – Rozsvietenie vianočného stromčeka – organizátor: CVČ (centrum obce)
9. december – Mikulášske predstavenie – organizátor: CVČ + MC Lienkovo (Kultúrny dom)
8. a 15. december – Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
16. december – Vianočná koleda – organizátor: CVČ (Kultúrny dom)
21. december - Vianočná kapustnica – organizátor: Obec Drahovce (centrum obce)
23. december – Vianočný galaprogram – organizátor: CVČ + ZŠ (Kultúrny dom)
26. december – Jasličková pobožnosť – organizátor: CVČ + MŠ (kostol)

Červený kríž informuje

Už po tretíkrát nás požiadala katolícka charita o zozbieranie použitého
textilu. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí
prispeli do zberu šatstva, obuvi i hračiek a pomohli tak ľuďom v núdzi
a tiež aj našej prírode. Zbierka sa konala v čase od 18. júna do 23. júna
2012 a zozbieralo sa úctyhodných 70 vriec. V piatok 31. augusta 2012
sme zorganizovali už tradičnú „Drahovskú kvapku krvi č. 10“. Zúčastnilo

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
-viac fotiek z kultúrnych akcií si môžete
pozrieť na stránke www.drahovce.com
-farský úrad začal s opravou kaplnky,
nakoľko stav vlhkosti presahoval únosnú
mieru, bližšie info v budúcom čísle
-ďalšie číslo Drahovských novín vyjde
koncom decembra, články môžu posielať
nielen organizácie, ale aj občania na:
drahovskenoviny@drahovce.com
do
uzávierky, ktorá bude 7. decembra
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Zranená breza umrela
Mesiačik veľký, zlatistý
bozkával brezu na listy:
,,Brezička, breza, riekni mi,
prečo tak plačeš noci, dni?“
Pozrela breza do neba,
otriasla slzy zo seba,
pritisla lístky ku perám:
,,Mesiačik, druh môj... umieram!“
,,Čo?“ skríkol mesiac na skaly.
,,Čo??“ skaly trikrát zvolali.
,,Či sa ti dobre nedarí?

Veď si najkrajšia v chotári!“
Zastenal pníček spanilý:
,,Deti mi srdce zranili,
sekerou ťali do dreva,
krv sa mi zo žíl vylieva!“
Mesiačik zašiel – nastal deň,
plakali listy – plakal peň.
Keď svitla teplá nedeľa,
ranená breza umrela.
- Mária Rázusová-Martáková -

Plán zasadaní Obecného
zastupiteľstva na rok 2012

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

sa jej 36 darcov krvi. Tento počet bol najnižší z doteraz organizovaných
odberov. Ale bolo to ovplyvnené aj tým, že veľa darcov darovalo krv pred
organizovaným odberom pre našu občianku, ktorá ju súrne potrebovala.
Všetkým darcom vyslovujeme poďakovanie a tešíme sa na Vašu účasť aj
o rok.
Za výbor Ms SČK – Ivančíková -

Kominárstvo Drahovce
Dajte si vyčistiť a skontrolovať komín pred zimou
tel.č.: 0907 719 401, 0944 105 295
kominarstvo@kominarstvo.sk
cena za vyčistenie 5 € (potvrdenie o kontrole a čistení)

Evidencia obyvateľstva (21.7. 2012 – 17.9. 2012)
Prisťahovali sa
Eduard Klučovský, Dušan Mazáň
Odsťahovali sa
Mária Lednická, Lujza Mareková, Dominika Sedláčiková,
Ľudmila Krovinová, Markus Krovina, Beáta Blažová

Zasmejme sa
Pán Novák hovorí pánovi Horákovi:
- Počujte, potom, ako ste u nás boli
s manželkou na návšteve, stratil sa nám jeden
strieborný príbor!
- Preboha, hádam si nemyslíte, že sme ho
vzali my?!
- No, on sa potom hneď našiel, ale viete, to
podozrenie tu už zostane.
*
V nemocnici leží na posteli muž celý
zasadrovaný. Sused sa ho pýta:
- Čo sa vám stalo?
- Ale, mal som pracovný úraz.
- Nehovorte, a aký?
- Bývam na desiatom poschodí a minule som
sa vrátil neskoro v noci zo služobnej cesty.
Aby som nezobudil manželku, potichu som
sa vyzliekol a zaľahol ku nej do postele. Keď
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Narodil sa
Dávid Michalčík
Opustili nás
Jaromíra Brezovská (68), Emília Miklová (84),
Bernardína Maceková (89)
Zosobášili sa
Jiří Novák a Lucia Hrošková, Rastislav Surový a Dominika Bednáriková,
Dušan Mazáň a Eva Heráková

už sme spali, zrazu niekto zazvonil. Manželka
vykríkla - Preboha, manžel! Tak som vyskočil
von oknom.
*
V jednej novej slovenskej firme sa na
nástenke objavil oznam vedenia:
- Váš plat je vaša osobná vec, a nemusíte preto
nikomu vešať na nos, koľko u nás zarábate!
Po niekoľkých dňoch bolo na ozname
dopísané:
- Sľubujem, že svoj plat nevyzradím nikomu
na svete. Za ten plat sa hanbím tak isto, ako
vedenie firmy.
*
Rozprávajú sa dve babky:
- Vieš o tom, že dnes zrazilo auto nášho
kominára?
Druhá babka hovorí:
- To je strašné, ako tí vodiči jazdia. Človek si
nemôže byť istý ani na streche!
*

Pán farár si všimne, že jedna starenka v
poslednom čase pri liturgii stále roní slzy vo
svojej lavici. Raz po omši ju pristaví a pýta sa
jej:
-Drahá sestra, všimol som si, že počas omší
bývate v poslednej dobe veľmi dojatá. Je to
Božie Slovo, alebo môj spev, čo sa vás tak
dotýka?
-Ach, drahý pán farár, ani jedno, ani druhé,
ale pred niekoľkými týždňami sa mi v lese
zatárala koza. Vždy, keď vás počujem spievať
pred oltárom, si na ňu spomeniem.
*
Jeden pán farár bol známy tým, že pri
kázňach živo gestikuloval a rukou udieral na
kanceľ. Dvaja miništranti si povedali, že s nim
vypečú, a tak mu na ohrádku na kancli dali
pripináčik. Pán farár si to nevšimol a keď počas
vety: "Svätí Peter a Pavol..." tresol päsťou na
pripináčik, hlasno skríkol: "...to boli ale šibali!"
- I.G. -
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