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Veľké orezávanie stromov

Príhovor starostu

V našej dedine máme veľa stromov. Veľa
prestarnutých stromov. Tieto stromy sú nebezpečné
z viacerých hľadísk. Sú prehnité, čo znamená,
že aj nebezpečné. V druhom rade sú vysoké viac
ako by mali byť, čo má za následok zasahovanie
do elektrického vedenia a tým možné výpadky aj
verejného osvetlenia. No a v neposlednom rade
časť z nich, ktoré sú pri budovách, ohrozujú so
svojimi koreňmi statiku nejednej
budovy. V marci sme spravili s
týmito stromami krátky proces.
Aspoň s tými najnutnejšími. Do
práce sa pustila firma Tvorsad,
ktorá orezala v Drahovciach
a Voderadoch viac ako 120
stromov. Vďaka šikovnej plošine
„tvorsaďáci“ zvládli orezávanie
stromov bravúrne. Najviac roboty
bolo tradične s Kalváriou, kde bolo
orezaných viac ako 50 stromov.
Aj napriek odbornému orezu
sú stromy veľmi prestarnuté a
niektoré drží iba kôra. Do budúcna
ich bude všetky potrebné vymeniť

za nové. No a k čomu nebola potrebná plošina, orezali
obecní pracovníci, ktorí sa pustili do lokalít napr. na
ulici Riadok smerom na Voderady, A. Hlinku... .
Všetko má svoj čas. Niektoré stromy sú v horšom
stave, niektoré v lepšom. Ktoré sme však nestihli
orezať aj kvôli vegetačnému obdobiu, si na nás
počkajú na jeseň.
- M.M. -

Vážení spoluobčania, čas nám
neúprosne letí a máme tu ďalšie číslo
Drahovských novín.
Od začiatku roka sa toho udialo
viac než dosť. Okrem toho, že sa nám
rozbehli niektoré dlhoočakávené
projekty, museli sme čeliť aj
mnohým nástrahám. Ide hlavne o
februárové obecné zastupiteľstvo,
ktoré zaskočilo nielen mňa, ale aj
niektorých poslancov a samozrejme
mnohých občanov. Predmetom boli
rôzne udania nielen na moju adresu,
ale aj adresu niektorých poslancov
či občanov a to ako je obohacovanie
sa na plate, skrytý pracovný pomer,
ale aj ďalšie vykonštruované kauzy.
Chcel by som uistiť všetkých občanov,
že sú to podsúvané klamstvá, ktoré
nerobia dobrú reklamu ako tým,
ktorí pre našu obec a našu mládež
aj niečo robia, tak aj samotnej obci.
Samozrejme, že z mojej strany
to neostane a ani nemôže ostať
nepovšimnuté. Na Obecnom úrade
prebehla dvojmesačná kontrola
z NKÚ, ktorá žiadne závažné
nedostatky neobjavila, a ani
neefektívne narábanie s finančnými
prostriedkami ako bolo podsúvané.
Nič z viacerých obvinení sa
nepotvrdilo a len tak mimochodom
zopakujem, že obec preniesla do roku

príhovor starostu
2014 ušetrené finančné prostriedky vo
výške 325 000€ a k tomu je potrebné
pripočítať ešte 36 000€ získaných z
grantu za šetrenie elektrickej energie
nad 40%.
Chcel by som Vám však oznámiť
príjemnejšiu správu. Po troch rokoch
vyšla výzva na kanalizáciu, čo znamená,
že naša obec konečne môže podať
žiadosť s patričnou dokumentáciou na
Ministerstvo životného prostredia SR
po predĺžení do 17. júna 2014.
Okrem kanalizácie, ktorá je v tomto
období aktuálna, máme rozpracované
ďalšie projekty. (nadstavba materskej
škôlky, výstavba druhej bytovky,
kamerový systém druhá etapa, zateplenie
súčasnej škôlky – výmena okien cez
podanú žiadosť na Ministerstvo financií
SR, výsadba zelene, rekonštrukcia parku
pri pamätníkoch, zriadenie nového
zberného dvora, rozšírenie parkoviska
pred škôlkou ...atď. )
Vážený občania, je potrebné vážiť
si vybudované hodnoty, pestovať úctu
človeka k človeku, vzájomnú toleranciu,
sústrediť sa na výchovu mládeže a
hlavne v dnešnej dobe pestovať v nich
to dobré. Veď mládež je naša budúcnosť.
Ako sa budeme o nich starať, tak sa
raz oni postarajú, alebo nepostarajú
o nás. Je potrebné si uvedomiť, že
oni budú pretvárať našu budúcnosť.
Buďme teda ich vzorom v tom dobrom
slova zmysle, neučme ich ohováraniu,
osočovaniu, neúcte jeden k druhému,
veď keď sa pozrieme vôkol seba, je tu
dosť problémov, ktoré je potrebné riešiť
a kde je potrebné, aby sa zapájalo do
vytvárania krajšej a lepšej budúcnosti
našej obce čo najviac nás občanov
Drahoviec. Nebudem sa rozvádzať k
tým, ktorí majú snahu naše úsilie mariť a
zrejme sa riadia závisťou či nepoznaním.
Na to by môj príhovor slúžiť nemal a ani
nechcem, aby tam smeroval. Hľadajme
v nás len to dobré, snažme sa vytvárať
podmienky v našej obci čo najkrajšie
pre život v nej. Budujme peknú malebnú
obec, do ktorej sa budú radi vracať naše
deti, kde sa budú sťahovať nové mladé
rodiny. Budujme kultúru, pretože len
kultúrny človek pozná skutočné hodnoty
života a je schopný tvoriť a potláčať
závisť a zlobu .
Na záver by som chcel popriať
silu našim organizáciám, ktoré začali
pripravovať množstvo akcií, na ktorých
sa budeme stretať
verím, v čom
najväčšom počte. Vážení spoluobčania,
tento rok nás čaká veľa práce. Preto by
som Vás chcel poprosiť o ohľaduplnosť
a trpezlivosť pri rozpracovaných
projektoch, ktoré dúfam, že sa nám
spoločne podarí v tomto roku naplniť.
Sme na najlepšej ceste.
Ing. Juraj Klein - starosta obce
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seniori
Klub seniorov s novým vedením

Veľká výsadba zelene
Keď v obci ubudne nejaká
zeleň, mala by sa niečím aj nahradiť. Obecný úrad pracuje
na výsadbe zelene spoločne s
firmou Tvorsad už od jesene minulého roka, kedy
sa vysadili hlavne
miesta v centre
obce a v areáli
ZŠ, ktoré nám
začali
pomaly,
ale isto rozkvitať.
Tento rok sa na
výsadbu nabehlo
hneď po veľkom
orezávaní. Práce budú prebiehať od apríla do
júna. Našu obec
čaká skrášlenie
okolo kultúrneho
domu a skultúrnenie pamätníka
SNP. So „zele-

nými“ prácami nazaháľajú ani
naši obecní pracovníci, ktorí sa
okrem menších drevín pustili do
výsadby líp na Riadku smerom
na Voderady.

Keď sa pekne vysadí, k tomu
dobre poleje, v lete môžeme obdivovať, kvetinové aleje.
- M.M. -

Jarné upratovanie s prvými úspechmi
Ako každý rok, aj v roku
2014 zorganizoval Obecný
úrad na obvyklých miestach
jarné upratovanie. Pristavené
veľkoobjemové
kontajnery
neboli určené pre
podnikateľské
subjekty,
ale
tradične
pre
o b č a n o v .
Po d n i k a t e ľ s k é
subjekty
sú
povinné zbavovať
sa odpadov zo
svojej činnosti
v
súlade
so
zákonom a na
vlastné náklady.
Veľkoobjemové
kontajnery
boli
určené
pre
občanov,
ktorí
sa
prostredníctvom nich mohli
bezplatne
zbaviť
rôzneho

odpadu, (napr. starých nábytkov
a pod). Do kontajnerov nesmeli
byť ukladané stavebné odpady,
elektroodpad, tráva, lístie,
nebezpečný odpad, ktorých

sa môžu občania celoročne
zbavovať na zbernom dvore,
či kompostovisku. Na jarné

upratovanie bolo vyčlenených
12 kontajnerov, ktoré sa vyviezli
na skládku. Takto si mohli
znovu naši občania upratať
a
bezodplatne
zlikvidovať
odpad zo svojich
domácností. No a že
jarné
upratovanie
môžeme považovať
za úspešné svedčí
fakt, že sa zapĺňali
oveľa
pomalšie
ako
naposledy.
Neporiadok v našich
domácnostiach
sa
predsa musí raz
stratiť.
Najbližšie
upratovanie
nás
čaká na jeseň. Keď to
pôjde takto ďalej, o
pár rokov nám bude
možno stačiť jeden kontajner.
- I.G. -

Organizácie schôdzovali

Začiatok roka je pre každého človeka istou
pomyselnou čiarou, odkiaľ si začína bilancovať a
organizovať svoje ďalšie plány. To je samozrejmé
aj pre všetky spoločenské organizácie v našej obci.
Tie si tiež začiatkom roka dávajú ciele, ktoré by
radi splnili a tak pokročili vo vývoji, v skvalitňovaní
svojej činnosti a hlavne spokojnosti svojich členov
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a občanov našej obce. Inak tomu nebolo ani tento
rok. Od začiatku roka mali výročnú schôdzu
Záhradkári, Klub seniorov, OFK Drahovce,
Červený kríž, Superuvoľnení, COOP Jednota,
Hasiči či Rybári. Zostáva nám už len tešiť sa z akcií,
ktoré pre nás organizácie počas roka prichystajú.
- I.G. -
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Klub seniorov aktívne začal pracovať aj v
roku 2014. Výbor Klubu sa stretával pravidelne
a riešil vzniknuté situácie. Aktívna činnosť
začala vo februári besedou so spisovateľkami a
to s prozaičkou Máriou Pomajbovou a poetkou
pani Hrkotovou-Hladkou, kde nás oboznámili
krátkymi ukážkami so svojou tvorbou, s ich
rodinným zázemím, životom a tvorbou. Na

záver si mohli prítomní zakúpiť ich staršie i
novšie diela. Výročnú členskú schôdzu sme
mali 3. marca v kultúrnom dome za účasti 68
členov z celkovej základne 74 členov. Okrem
pravidelnej výročnej správy o činnosti, správy
o hospodárení organizácie, sme si pripomenuli
aj 10. výročie založenia organizácie. V úvode
schôdze sme privítali nových členov a minútou
ticha si uctili pamiatku našich členov, ktorí
v minulom roku odišli do večnosti. Svojou
účasťou nás poctil aj pán starosta obce Ing.
Klein. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet členov,

JARNÁ BÁSEŇ
Raňajky v tráve
Kto by si ich nedal
čerstvé v ranej rose,
na deke mať len
nôžky bosé.
Vidieť ako prebúdza sa
svet do nového dňa
a na deke len,
ty a ja.
Raným svitom
nakŕmim si dušu,
spev drozda je tá hudba
čo patrí sem,
na túto malú rannú omšu.
Je krásne vidieť ako svet
prebúdza sa z tmavých
myšlienok a viet,
všetko zrazu zmysel má,
tmy už niet.
Vonia les šumí tráva
a ty zvelebuješ toho,
kto každému ránu
život dáva.

rôznorodosť činností bol
zvolený aj nový výbor na čele
s predsedníčkou Cecíliou
Drnákovou, tajomníčkou
Ing. Máriou Janíkovou a
pokladníčkou
Aneškou
Brezovskou.
Členmi
výboru ďalej sú Ing. Ján
Turan, Stanislav Cesnek,
Miroslava
Bégelová,
Antónia
Karabová
a
Anna Markovičová. Po
ukončení bolo podané
malé
občerstvenie
a
žrebovanie tomboly. Touto
cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí prispeli svojimi darmi. V
rámci osláv MDŽ sme každú našu členku
obdarovali kvetinkou.
Ďalšia vydarená
akcia v spolupráci s
Miestnou skupinou
Červeného
kríža
bolo usporiadanie 2.
ročníka "Drahovský
blšák", kde sa mohli
mnohí
občania
zbaviť nepotrebných
vecí a ďalší si ich za
symbolickú
cenu
zakúpiť.
Niektoré
naše členky sa postarali aj o občerstvenie, keď
napiekli sladké, aj slané dobroty, za čo im patrí
tiež vďaka. V mesiaci marci v rámci jarného

upratovania naši členovia a členky vyčistili
od smetí a iných nečistôt kaplnky zastavení
Krížovej cesty na kalvárii. Nemôžeme
nespomenúť aj účinkovanie našich členov a
členiek v speváckom
folklórnom
súbore
"Kolovrátok", ktorý
svojimi
spevmi
spestruje rôzne akcie
poriadané
Obecným úradom,
alebo
inými
organizáciami v obci.
Aj na ďalšie
mesiace
máme
pripravených
množstvo akcií, takže s chuťou a elánom do
práce.
Výbor Klubu seniorov

Posedenia pri dychovke si našli
svojich fanúšikov

Posedenie pri dychovke – akcia
Obecného úradu pokračovala aj v novom
roku. Po minuloročných dychovkách
začala 12. januára zabávať prítomných
dychová hudba Vrbovanka. Tradične v
nedeľu o piatej, vždy jedenkrát do mesiaca príde na rad iná dychovka. Vo februári odohrala úspešné posedenie domáca
dychová hudba Drahovčanka. Sériu
posedení ukončila 3 dni pred pôstnym
obdobím, v nedeľu 2. marca, dychová
hudba Modrančanka pri Trnave. Netreba zabudnúť na domáci folklórny súbor
Kolovrátok, ktorý počas celého zimného
obdobia úspešne sekundoval všetkým
dychovkám.
Najbližšie „Posedenia pri dychovke“
budú pokračovať v jesennom období.
Ešte predtým však nemôžeme nespomenúť najväčšiu dychovú akciu tohto roka.
Naša dychová hudba Drahovčanka oslavuje v sobotu 14. júna v kultúrnom dome
100. výročie, na ktoré ste všetci srdečne
pozvaní.
- M.M. -

- Martn Chudý -

www.drahovce.com
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superuvoľnení
Saxana pobláznila kultúrny dom
Už 6. ročník MAŠKARNÉHO PLESU
zorganizovalo
mládežnícke
občianske
združenie Superuvoľnení. Poslednú januárovú
nedeľu ožil kultúrny dom v Drahovciach
detským smiechom a dobrou náladou.
Téma maškarného plesu bola „Saxana

a čarovná kolobežka“, kde si šesť družstiev
vytvorených z detí zmerali sily v troch
disciplínach. Profesori z kúzelníckej školy - žaba,
myš, had, sova, netopier, či pavúk predviedli čo
dokážu s deťmi na parkete. Rekordných viac
ako 100 detí sa predviedlo v tých najrôznejších

zabíjačka
a najkrajších maskách. Nechýbali futbalisti,
spidermani, princezné, tekvičiaci, krokodíly,
batmani, piráti. Do preplneného kultúrneho
domu zavítalo okolo 300 návštevníkov. Bola tu
skvelá zábava a všade bolo počuť detský smiech.
Po jednotlivých súťažiach nasledovalo
vyhodnotenie. Každé družstvo si odnieslo
bohatú sladkú odmenu a veľa pekných
zážitkov. Potom bola na rade
vytúžená tombola, kde bolo
pre deti pripravených veľa
vecných hodnotných cien.
Po bohatej tombole sme sa
všetci pekne dali „zvečniť“
na pamätnú fotografiu, aby
nám zostali pekné spomienky
a veľa pekných zážitkov.
Týmto by sme sa chceli
poďakovať nášmu hlavnému
sponzorovi: Obecnému úradu
Drahovce. Netreba zabúdať
ani na DJ Pavúka, alias Jána
Brezovského, ktorý hral
tradične do tanca. Všetkým,
ktorí podali pomocnú ruku
pri organizovaní maškarného
plesu Saxana a čarovná
kolobežka, patrí srdečná
vďaka a tešíme sa na ďalšie
naše spoločné akcie.
- Michal Vdovičík - OZ Superuvoľnení -

Fašiangová zabíjačka v netradične teplom počasí
K obdobiu fašiangov
neodmysliteľne
patria
karnevaly, plesy, zábavy
a samozrejme tradičné
zabíjačky. Už po tretíkrát
sme sa spoločne stretli

V sobotu 1. marca 2014 sme o
15.00 hodine v katolíckom dome
oslávili 6. narodeniny. Detí okrem
očakávania akej veľkosti a chutí
bude narodeninová torta, prilákala aj vôňa dobrého gulášu, ktorý
sa s kuchárskymi zručnosťami ich
pripravovateľov blížil do bodu dovarenia. Pre koho sa bod dovarenia
blížil pomalšie, mohol sa dosýta
zahrať rozličnými logickými alebo
pohybovými hrami, aby mu predsa
len lepšie chutilo. Ako aj pominulé
roky, aj tento rok časť Superuvoľnených utrpela s deťmi menšie herné
porážky. Našťastie sa priblížil bod
dovarenia gulášu, ešteže. Pretože
tých prehier bolo aj dosť. Každý si
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na fašiangovej zabíjačke.
Tradične sa začalo už vo
štvrtok všetkými nákupmi
surovín
a
celkovou
prípravou. Ďalší deň sa
v prácach pokračovalo.

Výroba zabíjačkových
špecialít, výrobkov a
rôznych dobrôt zabrala
celý piatok. Po šikovnej
práci zabíjačkového
tímu pod vedením
Jožka Poláčika sme
si mohli v sobotu
pochutiť na rôznych

2192 dní Superuvoľnení
našiel pre seba to najlepšie miesto a
mohlo sa začať z degustáciou. Aj by
som sa pochválil, že som pomáhal s
prípravou, ale nestihol som. Guláš
bol jedným z najlepších, ako povedali deti. Ktovie, či neklamali a neboli už také hladné, že by zjedli úplne všetko. Vo vedľajšej miestnosti sa
zapaľovala sviečka v tvare šestky na
našej doposiaľ najväčšej narodeninovej torte. Keď sa s ňou Michal ocitol medzi dverami v rukách, deti a aj
my sme sa nevedeli vynadívať. Každý mal chuť po torte prejsť prstom a
skúsiť, či sa zafarbí do modra, keďže
jej horné poschodie bolo celé modré. Prebehol krátky príhovor, deti
pomohli sfúknuť sviečku a mohlo
sa začať krájať. Toľko šťastných a zašpinených detí od čokolády, plnky a
marcipánu som ešte nevidel.
Touto cestou by sme sa zároveň
radi poďakovali všetkým ľuďom,
ktorí nás podporujú, či už finančne,
priestorom alebo len tým, že o nás
hovoria ďalej. Tešíme sa na ďalšie
akcie a samozrejme na množstvo
akčných a šťastných detí.
- Ing. Martin Rusnák - OZ Superuvoľnení -
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zabíjačkových
špecialitách.
Na
tanieroch
sa
vynímali
jaterničky, klobásky,
podbradok,
či
chutné
mäsko.
Začali sme o 10.00
h ráno. Fašiangovú
zabíjačku spestrili
k u l t ú r n y m
p r o g r a m o m
Krupanskí črpáci
z Dolnej Krupej,
ktorým sekundoval
domáci
folklórny
súbor Kolovrátok.
H l a v n ý m
s p o n z o r o m
zabíjačky
bolo
PVOD Drahovce.
Výťažok z akcie
poputoval
deťom
do CVČ Drahovce
na súťaž Odysea
mysle. Veríme, že
sa táto udalosť stane
tradíciou a o rok sa
stretneme
znova
pri zabíjačkových
špecialitách.
- I.G. -

Partička opäť zaplnila kultúrny dom
Sobota 9. február – to bol dátum,
kedy sa stretlo v kultúrnom dome viac
ako 700 ľudí takmer z celého Slovenska,
ba i z Čiech. Dôvod bol jednoduchý –
Fašiangová Partička.
Po minuloročnej „Partičkovskej“
premiére nebolo treba akciu dvakrát
vyhlasovať a bolo po lístkoch. Tak
ako minulý rok, aj tentoraz boli dve
predstavenia, prvé o 17.00 h a druhé
o 19.00 h. Napriek avizovanému
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obsadeniu sa kvôli pracovným
povinnostiam partia okolo Dana
Dangla trošku pozmenila. Do
Drahoviec prišli po druhýkrát Robo
Jakab, Marián Miezga a Juraj Kemka.
Premiéru si odkrútil špeciálny hosť
Ady Hajdu, ktorý prišiel na pódium
oblečený v aktuálnej olympijskej
vetrovke, ku ktorej nemohla chýbať
originálna olympijská čiapka a v
rukách slovenská zástava. Netreba
zabudnúť ani na
hudobníka Mariána
Ščurka, ktorý zapĺňal
priestor
svojimi
excelentnými zvukmi.
Fašiangová Partička
zožala úspech aj po
druhýkrát. Uvidíme,
či sa aj po stiahnutí
z
televíznych
obrazoviek
ešte
niekedy u nás Partička
objaví. Nechajme sa
prekvapiť...
- M.M. -
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udalosti v skratke

Azda najznámejšieho drahovského maliara Petra Cesneka nič nezastaví.
Tentokrát si zobral do parády domček v areály MŠ.

udalosti v skratke

Do obecnej knižnice sa zakúpili nové knihy. Počas roka budú postupne
pribúdať ďalšie. Zapožičať si ich môžete v pondelok a vo štvrtok od 16.00
do 18.00 h.

Obecná 12-bytovka čaká na prvých nájomníkov, ktorých obecné
zastupiteľstvo vybralo v apríli spomedzi 41 záujemcov. Sťahovať by sa
mali v druhej polovici mája.
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Koncom marca zavítali do MŠ naši dobrovoľní hasiči, od ktorých sa naši
najmenší dozvedeli, že s ohňom sa netreba zahrávať.

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“
Od 1. februára do 30. apríla budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
1. február – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
2. február – Posedenie pri dychovke – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
7. február – Výročná schôdza – org.: Červený kríž (kultúrny dom)
9. február – Televízna relácia Partička – org.: Miroslav Ledecký (kultúrny dom)
15. február – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
22. február – Fašiangová zabíjačka – org.: Ing. Juraj Klein (kultúrny dom + centrum obce)
23. február – Valné zhromaždenie – org.: Pozemkové spoločenstvo (kinosála)
1. marec – 6. narodeniny OZ Superuvoľnení – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
2. marec – Posedenie pri dychovke – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
3. marec – Výr. členská schôdza - org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
4. marec – Výr. členská schôdza – org.: COOP Jednota (kultúrny dom)
8. marec – Drahovský blšák – org.: Červený kríž a Klub seniorov (kultúrny dom)
15. marec – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
21. – 23. marec – Slovenské kolo Odysea mysle – org.: CVČ (Komárno)
23. marec – Výr. členská schôdza – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
29. marec – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
2. apríl – 69. výročie oslobodenia obce – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)
6. apríl – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu - 6. roč. – org.: Obecný úrad (telocvičňa ZŠ)
12. apríl – Jarné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)
13. apríl – Výr. členská schôdza – org.: MO SRZ (kinosála)
20. apríl – Veľkonočná zábava – org.: Agentúra (kultúrny dom)
24. – 29. apríl – Európske kolo Odysea mysle – org.: CVČ (Liptovský Mikuláš)
28. apríl – Rozhlasová relácia Podvodníci – org.: Miroslav Ledecký (kultúrny dom)
30. apríl – Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce + kultúrny dom)

V októbri 2013 sa obnovil múrik pred Obecným úradom. Začiatkom
apríla 2014 sa v tejto obnove pokračovalo ďalej po obvode parkoviska.

Od 1. mája do 31. júla budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
1. máj – Detské rybárske preteky – org.: Rybári (Važina)
3. máj – Rybárske preteky Važina – org.: Rybári (Važina)
5. – 10. máj – Zber šatstva – org.: Červený kríž (kultúrny dom)
10. máj – Hasičská púť do Šaštína – org.: Hasiči (Šaštín)
10. máj – Funkcionárske ryb. preteky – org.: Rybári (Baková)
11. máj – Deň matiek – muzikál „Neberte nám princeznú“ – org.: CVČ (kultúrny dom)
17. máj – Deň kvetov – org.: Obecný úrad (Dedinská ulica)
17. máj – Majáles (9. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)
21.-23. máj – Festival Zázračný oriešok – org.: CVČ (kultúrny dom)
24. máj – Detská a dospelácka hasičská súťaž o pohár starostu (15. roč.) – org.: Hasiči (štadión OFK)
25. máj – 1. sv. prijímanie – org.: Farský úrad (kostol)
31. máj – Drahovská kosa (3. ročník) – org.: SKoS (lúka na Lazoch)
14. jún – 100. výročie DH Drahovčanka – org.: OÚ + DH Drahovčanka (kultúrny dom)
28. jún – Hurá prázdniny (5. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení + starosta obce
5. júl – Celoslovenské preteky v love sumčeka amerického – org.: Rybári (Važina)
27. júl – Ochutnávka medov – org.: Včeloz (Dom záhradkárov)

DRAHOVSKÉ NOVINY

DH Drahovčanka neporušila tradíciu a na Veľkonočný pondelok
spríjemnila obyvateľom šibačku – ako inak „s vajcom“.
Na tribúne OFK Drahovce sa začiatkom
roka navarili mreže. Vďaka nim by naša
mládež v nočných hodinách nemala v týchto
priestoroch rušiť nočný kľud a požívať
alkoholické nápoje.

6

Drahovskí futbalisti si vymaľovali poslednú ošarpanú chodbu na
štadióne OFK Drahovce. Materiál zabezpečil sponzorsky Ľuboš Maco,
za čo mu patrí vďaka.

www.drahovce.com
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z histórie obce
Spomienka na obete komunizmu
Každoročne
si
celá
naša
vlasť
pripomína
obete fašizmu, čo je veľmi
chvályhodné, že sa nezabúda
na zverstvá a mučenie
obyvateľstva. No doteraz
sa akosi pozabúda, že aj
počas štyridsať ročnej vlády
komunistickej strany bolo
na
občanoch
páchanie
násilie a krivdy, mnohokrát
hraničiace s ohrozením
života. Aj v Drahovciach
sa takéto krivdy konali a
možno povedať, že oveľa
viac, ako v okolitých obciach.
Takto tomu bolo aj po tzv.
"Katolíckej akcii", ktorej 65.
výročie si pripomenieme v
mesiaci júni. Vtedy, v roku
1949, "neposlušní kňazi" v
nedeľu 19. júna na všetkých
sv. omšiach v kostoloch
prečítali Pastiersky list,
ktorý
na
mimoriadnej
spoločnej
porade
v
Olomouci
skoncipovali
biskupi z celého vtedajšieho
Československa.
Keď
orgány štátnej bezpečnosti
chceli
zasiahnuť
proti
"neposlušným kňazom", ľud
sa postavil na ich obranu,
a tak pri týchto "vzburách"
došlo k stretom a zrážkam
z predstaviteľmi vládnej
moci, a to s príslušníkmi
polície, ŠtB, funkcionármi
KSS a národných výborov,
ktorí však boli iniciátormi
týchto vzbúr po celom
Slovensku. Tak sa to stalo i
v Drahovciach a po krutom
vyšetrovaní, bitkách a týraní
bolo odsúdených 36 osôb,
medzi nimi aj na drahovského
farára
Štefana
Szabu.
Odsúdený bol Okresným
súdom v Bratislave, uložený
trest odňatia slobody vyše 30
rokov nepodmienečne, ďalší
dostali
tresty
podmienečné
a niektorí obvinení boli
spod žaloby oslobodení.
Prenasledovanie
však
pokračovalo
a
niektorí
napriek
pôvodnému
oslobodeniu spod žaloby boli
trestne a väzobne stíhaní

DRAHOVSKÉ NOVINY

a umiestnení v pracovnom
tábore v Novákoch.
Štyridsať ročná nadvláda
Komunistickej
strany
dokázala oprávnenosť obavy
o rímskokatolícku cirkev,
prenasledovanie
nielen
kňazov, ale aj veriacich za ich
náboženské
presvedčenie.
Prichádzalo k preverovaniu
našich občanov pri žiadosti o
prijatie do zamestnania, či sa
zúčastňujú na náboženskom
živote, či prihlásili deti na
vyučovanie
náboženskej
výchovy, či sa v kostole
sobášili, dali pokrstiť deti a
vnúčatá. Kto nebol po vôli
"vodcom obce", nedostal
sa do zamestnania, na
strednú a vysokú školu, ba
stalo sa, že na ich podnet boli
študenti zo školy vylúčení.
Pôsobenie týchto obecných
činiteľov malo za následok aj
vo vybavenosti obce. Veď keď
si porovnáme okolité obce,
za všetkými ešte i doteraz
zaostávame.
Nedá nespomenúť aj na
našich bývalých židovských
spoluobčanov, ktorých ani
fašistický režim nedokázal
všetkých
odstrániť.
Títo žili v súdržnosti s
tunajšími
obyvateľmi
a
mali vyhradený aj svoj
cintorín. Tento sa podarilo
zničiť až komunistickým
funkcionárom, čo nie je na
chválu celej obci. Dávame
do pozornosti Obecnému
zastupiteľstvu na čele so
starostom, či nie je možné z
tohto priestoru urobiť aspoň
trošku slušný pietny objekt,
pričom by sa
mohli využiť obecní a
príležitostní
pracovníci,
či akcie v rámci obecného
upratovania.
Veríme,
že
na
spomienkovú
slávnosť
z príležitosti 65. výročia
"Katolíckej akcie z roku
1949" príde aj dôstojný pán
Anton Srholec, predseda
protikomunistického odboja.
V spolupráci s trpiacimi
spracoval Jozef Brezovský

veľká noc
Zo života záhradkárov
Rekordné teploty od začiatku
tohto roka vylákali záhradkárov
do nezvykle skorej sejby zeliny.
Mnohí začali už aj s výsadbou
dopestovaných sadeníc.
Drahovskí záhradkári 23.
marca 2014 na výročnej členskej
schôdzi v Dome záhradkárov
bilancovali svoju činnosť za
rok 2013. Popri pravidelnom
ošetrovaní záhrad sme v
uplynulom roku usporiadali už
5. ročník Slivkových hodov. Na
akcii Drahovské vrtochy sme
otvorili svoj vlastný stánok.
V septembri sme usporiadali
tradičnú výstavu ovocia, kvetov
a zeleniny. Našu obec sme
reprezentovali aj na okresnej
výstave v Piešťanoch. Zúčastnili
sme sa na celoslovenskej výstave
ovocia v Trenčíne „Jablko
a hruška roka“. Počas roka
sme spolupracovali najmä s
Obecným úradom, Centrom
voľného času, včelármi a

seniormi. Prenajímali sme Dom
záhradkárov organizáciám i
súkromným záujemcom.
S pomocou Obecného úradu
a CVČ sme nanovo vymaľovali
priestory Domu záhradkárov.
V jarných mesiacoch tohto
roku sme ošetrili okolie
Domu záhradkárov a opravili
záhradkárske náradie. V marci
sa naši členovia zúčastnili v
Piešťanoch ukážky jarného
rezu ovocných stromkov, ktorú
predviedol Ing. Jakubek. 2.
apríla sme si kladením vencov
k pamätníku padlých vojakov
pripomenuli
69.
výročie
oslobodenia Drahoviec. 9.
apríla sme navštívili výstavné
trhy v Trenčíne. V auguste
usporiadame
6.
ročník
Slivkových hodov pri 30. výročí
otvorenia Domu záhradkárov.

- SZZ Drahovce -
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Kvetná nedeľa
alebo chodenie
s májom
Kvetná nedeľa je
pohyblivý kresťanský
sviatok, ktorý pripadá
na nedeľu pred Veľkou
nocou a pripomína
slávnostný príchod
Ježiša do Jeruzalema.
Túto
udalosť
zaznamenávajú
všetky štyri evanjeliá.
Názov sviatku je
odvodený od kvetov,
ktorými
bývajú
ozdobené
chrámy,
resp. od kvitnúcich
ratolestí, ktoré sa
rozdávajú veriacim
počas
bohoslužieb
a
ktoré
majú
pripomínať palmové
vetvy,
ktorými
ľud
vítal
Ježiša.
V
rímskokatolíckej
cirkvi je súčasťou
pôstu a začiatkom
Svätého
týždňa.
Túto
tradíciu
sa
už po druhýkrát

podujal uskutočniť
Klub
seniorov
v spolupráci s
miestnymi deťmi.
Hoci
počasie
nebolo
ideálne,
našlo
sa
veľa
d o b r o v o ľ n í k o v,
ktorí sa zapojili
do tejto akcie a
pripomenuli
si
dávnu
tradíciu,
ktorá bývala na
každú
Kvetnú
nedeľu.
V š e t k ý m
účinkujúcim ako i
organizátorom patrí
naša vďaka a želanie,
aby im to nadšenie
ešte dlho vydržalo
a
prilákalo
viac
záujemcov. Veríme,
že
táto
tradícia
nezanikne a bude sa
ďalej rozvíjať.
- I.G. -

Aby sme sa vedeli usmievať
aj so slzami v očiach. Na
zelený štvrtok v noci bdieme
pri trpiacom Ježišovi, v piatok a sobotu sa
postíme, lebo „zobrali nám Ženícha". Ale

Veľkonočné zamyslenie

Oslobodenie obce
Pri príležitosti osláv 69. výročia
oslobodenia Drahoviec sa
uskutočnil pietny akt kladenia
vencov pri pamätníku SNP.
Pokloniť sa prišli predstavitelia
obce, zamestnanci úradu a
pamätníci. Kladenie vencov
sa uskutočnilo 2. apríla.
Pri pamätníku mal výstižný
príhovor starosta obce Ing.
Juraj Klein. Peknú báseň
zarecitovala žiačka základnej

školy Barbora Rusnáková. Celá
spomienka trvala asi dvadsať
minút. Aj keď v menšom
počte, ale predsa len sme si
uctili tých, ktorí pomohli k
oslobodeniu našej obce. Presne
o rok oslávime 70. výročie
oslobodenia našej obce, ktoré
by malo byť výraznejšie ako
obvykle.
- I.G. -
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Veríš, že Ježiš vstal z mŕtvych? Ak
odpovedáš „áno", no nevidno to na tvojom
úsmeve, na tvojej radosti, tak ti
neverím, že veríš. Preto ťa prosím,
ak máš čisté srdce, ak si zmierený
s Bohom a miluješ ho, staň sa v
týchto dňoch človekom radosti.
Aj keď ti duša môže plakať nad
Ježišovým utrpením, tá istá
duša sa môže zároveň radovať
nad nesmiernym ovocím tohto
utrpenia, ktorým je tvoja záchrana
z moci hriechu, smrti a diabla.
Veľmi stručne sa dá povedať,
že existuje ľudová zbožnosť a
liturgická zbožnosť. Ľudová sa
často zameriava na vonkajšiu
stránku slávení, ktoré v Cirkvi
prežívame, udalostí, ktoré si
pripomíname. Liturgická je viac
zameraná na podstatu, na význam
a ovocie toho, čo slávime. Je veľmi dôležité, aby
sme vedeli obe prežívať v správnom pomere,
aby sme ani jednu nezavrhli ako nepodstatnú.

www.drahovce.com

počas veľkonočnej vigílie nech vytryskne celá
naša radosť. Prečo? Odpoveď je jasná, ale daj si
ju sám, preži ju vo svojom srdci, vo svojej duši i

v tele! Veríš tomu?
Sv. Otec František na Veľkonočnú nedeľu:
„Je pre mňa veľkou radosťou, že vám môžem
ohlásiť túto zvesť! Kristus vstal z mŕtvych!
Chcel by som aby sa dostala do každého domu,
každej rodiny najmä tam kde je viac
utrpenia, do nemocníc, do väzení.
Predovšetkým by som chcel, aby
zasiahla všetky srdcia, pretože
Boh je ten, ktorý chce rozsievať
túto radostnú zvesť. Kristus vstal,
je tu pre teba nádej, nie si viac
pod vládou hriechu, zla! Zvíťazila
láska, zvíťazilo milosrdenstvo!
Božie milosrdenstvo vždy víťazí.
Čo znamená, že Ježiš vstal z
mŕtvych? Znamená to, že Božia
láska je mocnejšia ako zlo, ako
samotná smrť, znamená to, že
Božia láska môže pretvoriť náš
život, môže nechať zakvitnúť tie
oblasti púšte, ktoré sú v našom
srdci. Toto dokáže urobiť Božia
láska a tú nám prinavrátil Kristus
vo Veľkonočné ráno“.
- I.G. -
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cvč drahovce

Čo nového v CVČ

cvč drahovce
Odysea Mysle
Aj tento rok sme v kreatívnej súťaži Odysea mysle zaznamenali
veľký úspech.
Tento rok sa do medzinárodnej
súťaže v kreativite prihlásilo 36 detí,
ktorí súťažili v 6 tímoch. Všetkým
sa nielen podarilo vyriešiť úlohy,
ale ich aj úspešne prezentovať na
Národnom kole Odysea Mysle 2014
v Komárne. Aj tento rok to nebolo
ľahké, príprava bola náročná, aby
všetko deti do súťaže stihli. Jeden tím
riešil umelecko-technický problém „strašidelný dom“, tri tímy
muzikálové vystúpenie „takto si tu vládneme“ a dva tímy divadelný
problém „kto nevidí, neuverí“. V dňoch 21. až 23. marca 2014 sme
svoju prácu išli prezentovať na Národné kolo Odysea Mysle do
Komárna. Bol to veľmi zaujímavý, tvorivý a krásny víkend. Okrem
hlavnej súťaže - prezentácia dlhodobého problému, každý tím riešil

Ani sme sa nenazdali a tretí štvrťrok školského roka je už
za nami. Aj vďaka pestrým aktivitám čas ide veľmi rýchlo. Po
náročnom „decembri“ sme si trochu oddýchli a pustili sme sa
znovu do práce. A že sme nezaháľali - o tom svedčia naše aktivity.
V spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany sme
zrealizovali niekoľko zaujímavých, vzdelávacích a tvorivých
podujatí:
• 27.1. sa naši členovia zúčastnili výstavy „Typoobjekty a iné“,
ktorej súčasťou boli aj tvorivé dielne s grafickým dizajnérom
Matúšom Lelovským
• 3.2. (počas polročných prázdnin) sa v CVČ Drahovce uskutočnilo
tvorivé dopoludnie s knižkou Petra Karpinského spojené s
počúvaním rozhlasovej rozprávky pod názvom „Rozprávky z
múzea záhad a tajomstiev“. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci
s Mestskou knižnicou mesta Piešťany ako sprievodné podujatie
výstavy Obrázky z orieška.
• 7.2. sme sa zúčastnili zábavnej literárnej hodiny s knihou
Jána Uličianskeho, Snehuliacke ostrovy. Dramatizáciu príbehu
predviedli deti z CVČ Drahovce.
• 13.2. sme navštívili interaktívnu výstavu - ZVUKOFÓÓÓNIA v
BIBIANE v Bratislave, kde sme prenikli do sveta zvukov a hudby.
Jednotlivé netradičné „hudobné nástroje“ sme mohli nielen vidieť
ale si ich aj vyskúšať.
• 10.3. deti z CVČ Drahovce predviedli dramatizáciu na motívy
knihy Libuše Friedovej, Magdalénka a Škriatkovia.
• 12.3. sa žiaci ZŠ zúčastnili informačnej hodiny „Prechádzky
po Piešťanoch“ Sprievodné podujatie k výstave Poznávame naše
mesto.
• 31.3. sa deti z MŠ a žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ zúčastnili bábkového
predstavenia O kozliatkach, ktoré bolo v kultúrnom dome.
V marci sme v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany
vystavovali práce členov záujmových krúžkov CVČ Drahovce
(keramika, tvorivé dielne) pod názvom „Modelujeme alebo
umenie ako hra“
• 3.4. sa žiakom 3. a 4. ročníka otvoril svet rozprávok Pavla
Dobšinského v knihách i rozhlasovej tvorbe. Zúčastnili sa
workshopu k výstave Klasici v komikse - Pavol Dobšinský. Každá
trieda vytvárala svoj vlastný komiks k rozprávke Kmotra smrť a
zázračný lekár.

a štyri druhé miesta. Tých najúspešnejších čaká od 24.4. – 29.4.2014
Eurofest Odysea Of The Mind, ktorý sa tento rok koná na Slovensku v
Tatralandii v Liptovskom Mikuláši.
O všetkých aktivitách (minulých aj budúcich) Centra voľného
času Drahovce sa dozviete na
internetovej stránke www.
cvcdrahovce.edupage.sk.
Okrem iného si môžete pozrieť
aj nové logo CVČ Drahovce.
Nataša Pažitná – CVČ
Drahovce

Drahovský slovník
Prinášame zopár výrazov z Krátkeho slovníka nárečia slovenského
„drahovského“ podľa Cyrila Karabu.
		
1. obeduvat – obedovať
		
2. oblíct – obliecť
		
3. odejdzit – odísť
		
4. padesát – päťdesiat
		
5. patržil – petržlen
		
6. perí – perie
		
7. rodzina – rodina
		
8. rozdzíl – rozdiel
		
9. sadzit – sadiť
		
10. scisknut – stisnúť
KU DŇU MATIEK
Náhle

spontánny problém a medzitímovú úlohu, na ktorej riešení musel
spolupracovať s deťmi z iného mesta. Okrem súťažných aktivít
sme absolvovali aj bohatý sprievodný program. Hneď v prvý deň
sme absolvovali prehliadku Komárňanskej pevnosti, kde sme sa
dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie. Spoznali sme veľa detí a
mladých ľudí a našli si nových kamarátov. Aj tento rok sa nám na
národnom kole súťaže Odysea mysle darilo a priniesli sme tri prvé

Náhle pochopil som,
aká krásna matka je,
nedokázal bys vysloviť
ani tisíc oslavných viet.
Na tú krásu premilú,
keď drží v rukách
dieťa tak nádherné,
sťa ružový kvet.
Jedno jej je či chlapčeka,
či milučké dievčatko
chová na prsiach svojich
materských,
bo v dobrote jej srdca
nieto rozdielu nad tým
úsmevom anjelským.
Čo iné ako malý anjelik
môže byť to dieťa,
ktoré krásne a tíško spí.
Nachované od matky svojej,
ktorá bdie pri postieľke,
keď ono sní.
- Martin Chudý -
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Evidencia obyvateľstva
(15.1. 2014 - 15.4.
2014)
Prisťahovali sa
10
Odsťahovali sa
6
Narodili sa
2
Opustili nás
2
Zosobášili sa
1

Plán zasadaní Obecného
zastupiteľstva do konca
roka 2014
12. máj 18.00 h
26. jún 18.00 h
25. september 18.00 h
20. november 18.00 h
Všetky OZ sa konajú vo veľkej
zasadačke OÚ.

Stretnutie bývalých členov a priateľov
organizácie SZM
Naše mladé roky boli i rokmi aktívneho vzťahu k životu a k spoločnému
dedinskému prostrediu. Prostredníctvom vtedajšej organizácie sme
robili diskotéky a zábavy, organizovali veľkonočnú šibačku, dedinskú
futbalovú interligu, partizánsku vatru, stolnotenisové turnaje a iné
športové a kultúrne podujatia, ale i brigády pri výstavbe kultúrneho domu
a na poliach vtedajšieho roľníckeho družstva. V snahe pomáhať iným sme
pomáhali sebe. Stretali sme sa, zabávali, vykonávali zmysluplnú prácu a
mali veľa radostí zo vzájomných vzťahov. Prekonávali sme izoláciu našich
domovov a stereotyp súkromného, školského a pracovného života a
darúvali sme si ďalšie oblasti vyžitia a zdrojov dobrých pocitov. Kto rád
spomína na tieto časy a kto chce uvidieť známe tváre z mladých rokov,
má možnosť prísť na stretnutie bývalých členov a priateľov organizácie
SZM – Stretnutie - SZM 2014, ktoré sa uskutoční 5. júla od 17.00 hodiny
v zariadení Rybník Kochanová. Týmto oznamom ste pozvaní a máte
možnosť a právo pozvať ďalších.
Na prípravu pohostenia pre jedného zúčastneného pamätníka bude
stačiť 15 EUR.
Prosíme ich dať osobne alebo poslať na adresu: Monika Švíková,
Hviezdoslavova 875, 922 41 Drahovce do 5. júna 2014 (do správy pre
adresáta uviesť STRETNUTIE).
Tešme sa z každého dňa, ktorým si v živote urobíme radosť!
Členovia organizačného tímu:
Zdenka Pažitná, Ladislav Urbánek, Monika Švíková, Milan Rusnáčik,
Janka Kaizerová, Igor Surový, Evka Gajarská, Ctibor Holík
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ofk drahovce

stolný tenis

OFK Drahovce očami trénera Petra Micháleka
OFK odštartovalo zimnú
prípravu niekoľkými prípravnými
zápasmi A-mužstva, prvý zápas
dopadol podľa predstáv výhrou nad
Krakovanmi, potom nasledovala
remíza s Borovcami a Trebaticami
, prehra v Kostoľanoch a výhra vo
Vinohradoch. Na generálku sme v
plnej sile márne čakali na súpera z
Hornej Stredy, ktorý nevycestoval
pre nízky počet hráčov.

sústredení. Na sústredenie sme
odcestovali na 4 dni s počtom 20
hráčov (10 A-mužstvo a 10 dorast).
Úroveň sústredenia hodnotím
veľmi dobre, pretože sa trénovalo
3x denne, chalani tu absolvovali
okrem tréningu aj aerobic,
bodystyling, či tabatu. Voľný čas
chalani trávili v saune, fandením
pri hokeji, kartami, rôznymi
hrami a pod. Posledný večer sme

hosťovanie do Maduníc Šimon
Šerjenik a Matúš Polák. V Kočíne
bude pol roka Pavol Pavlíček,
Marcel Onder momentálne pôsobí
v českom Hlučíne, náhradný
brankár Tomáš Stanko ukončil
kariéru z neznámych dôvodov.
Za úspech hodnotím prestup
Martina Nádaského z Malženíc,
udržanie Michala Németha v
mužstve a uzdravovanie Martina
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Stolnotenisový turnaj opäť s veľkou účasťou

ak by sme aj závlahami pritiahli
viac rodičov s deťmi, ktoré by
reprezentovali obec, pretože
v novom súťažnom ročníku
prípravky sa musíme rozhodnúť,
či prihlásiť mužstvo do súťaže.
Momentálne je počet najmenších
veľmi nízky. Tiež by nás potešilo,
ak by minuloročný fanklub znovu
„ožil“, pretože je známy po celom
okrese. Neraz sa stalo ,že fanklub

V nedeľu 6. apríla 2014 sa v telocvični základnej
školy konal 6. ročník turnaja „O pohár starostu
obce.“ I keď bola nedeľa a v sobotu sa hrali
ešte všetky stolnotenisové ligy, za zelenými
stolmi sa stretlo úctyhodných 58
súťažiacich. Prišli hráči z Bratislavy,
Trnavy, Bernolákova, Sládkovičova,
Trenčína,
Dubnice,
Nového
Mesta n/V, Starej Turej, Myjavy,
Leopoldova, Malženíc, Trakovíc,
Zelenča, Majcichova, Krakovian,
Vrbového, Červeníka, Nižnej,
Jaslovských Bohuníc, Križovian,
Sasinkova, Častej, Suchej nad
Parnou, Komjatnej a ukázali sa aj
registrovaní a traja neregistrovaní
Drahovčania. Účasťou potešili i dve
slečny, hlavne Simonka Fabiánová
z Nového Mesta n/V, ktorá bola
jednou z favoritiek. Pred Vianocami

vyhrala silne obsadený turnaj vo Vrbovom. S
tradičným hlavným rozhodcom, Štefanom

Jančovičom z Malženíc, sme súťažiacich
rozdelili do 14 kvalifikačných skupín. Potom
p. starosta všetkých srdečne privítal a poprial
príjemný športový zážitok. Hralo sa na

siedmych
profesionálnych
stoloch a zo skupín prví dvaja
postúpili do hlavnej súťaže
a ostatní do súťaže útechy.
Po odohratí zahrievacích
zápasov skupín sa hráči
posilnili chutným gulášom
z kuchyne p. Čapuškovej.
Následne začali vyraďovacie
boje, z ktorých napokon
vzišlo bratislavské finále.
Úspešnejší bol v ňom Juraj
Sýkora (2. liga, minulý rok
skončil tretí). Druhé miesto
obsadil Radovan Grega (2. liga). Na treťom
mieste sa umiestnil Ľuboš Openberger

(3. liga, NMn/V) a štvrtý bol Alexander
Chovan (2.liga, Bratislava). Cenu útechy si
vybojoval Peter Luha (6. liga, Leopoldov),
pred Andrejom Podolanom (4. liga, NMn/V)
a Tomášom Lukáčom (6. liga,
Trakovice). Majstrom Drahoviec
neregistrovaných sa stal Peter
Hargaš. Tento 6. ročník nadchol
doposiaľ najvyššou kvalitou hry
a presvedčil všetkých o tom,
že náš turnaj sa stáva jedným
z najobľúbenejších v širokom
okolí. Za uskutočnenie tohto
stolnotenisového sviatku patrí veľká
vďaka pánovi starostovi Ing. Jurajovi
Kleinovi, obecnému zastupiteľstvu,
vedeniu ZŠ, školníkovi p. Bednárovi,
ďalej za technické zabezpečenie p.
Jozefovi Mihálikovi a mojim novým
spoluhráčom z Malženíc.

- Ľuboš Čapuška -

Zasmejme sa
So zimnou prípravou som
spokojný tak na 50 %, pretože
začiatok bol podľa očakávania
veľmi dobrý. Chalani pristupovali
k tréningom zodpovedne a v
úctyhodných počtoch. Preto sme
sa rozhodli vybaviť po dlhých
rokoch sústredenie na Výtokoch,
kde malo byť A-mužstvo doplnené
o vychádzajúcich dorastencov.
Postupom času sme sa ale začali
zaoberať viac problémami ako
tréningom. V mužstve panovala zlá
nálada, vznikalo veľa konfliktov,
nedorozumení a výmeny názorov.
Toto sa odzrkadľovalo aj počtom
hráčov na tréningoch a samotnom

DRAHOVSKÉ NOVINY

absolvovali stolnotenisový turnaj,
kde vo finále porazil Martin
Horúcka – Mareka Zajaca. Tu
sme zhodnotili, že Drahovce
majú talenty nielen vo futbale.
Sústredenie
bolo
ukončené
regeneráciou svalstva v penzióne
Paula v Piešťanoch. Chcel by
som poďakovať trénerovi dorastu
Petrovi Jirkovi za spoluprácu
na sústredení a tiež by som rád
pochválil všetkých dorastencov,
ktorí sa zúčastnili. Osobne som
bol prekvapený ich prístupom,
sebazaprením,
výkonom,
správaním a kolegialitou.
Z mužstva odišli na 6 mesačné

Horúcku po operácii. Momentálne
je A-mužstvo po 20. kole na 5.
mieste s minimálnou stratou na
druhú priečku. Veľkým prínosom
bude realizácia umelých závlah
hlavného ihriska, ktorá sa
uskutoční v priebehu mája.
Skvalitní sa hracia plocha a tým
spojená kvalita tréningových
jednotiek a samotných zápasov.
Týmto v mene zástupcov OFK
ďakujem poslancom obecného
úradu a starostovi obce pánovi
p. Jurajovi Kleinovi za finančné
prostriedky pre realizáciu závlah,
ktoré majú už asi všetky obce
na okolí. Boli by sme veľmi radi,

bol spomínaný v rôznej tlači alebo
na internetových stránkach. Je na
mieste ak poviem, že nám kluby
závidia nevídané povzbudzovanie.
Svojim spôsobom je to tiež
reprezentácia klubu a obce.
Samozrejme chcem poďakovať
tým, ktorí nám darovali 2 %, a
chcem ich uistiť, že financie budú
použité len na zdokonalenie
tréningových
jednotiek,
skvalitnenie hracej plochy, a na
výbavu pre hráčov.
ĎAKUJEME.
Peter Michálek – OFK Drahovce
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Slečna sa pýta chlapca na prvom
rande:
- A ty čo robíš?
- Som skladateľ.
- A čo skladáš?
- Cement z vlečky.
*
Vypol sa mi počítač - volám
systémového administrátora.
Prichádza administrátor, ťažko
povzdychne, voľačo si tam hundre pod
nos, asi 10 krát otáča moju stoličku,
kope do počítača a ten sa zapína.
Znova si ťažko povzdychne, stále
hundre, odchádza. On je proste šaman!
Druhá strana:

www.drahovce.com

Zavolali ma k užívateľovi. Ten
idiot sa toľko točil na stoličke, že sa
mu na ňu namotal kábel zo zástrčky.
Ticho nadávam, rozmotávam kábel,
odkopávam počítač čo najďalej
pod stôl, zapínam ho, nadávam,
odchádzam.
*
Rodičia majú dve deti. Jedno
riadneho pesimistu a druhé veľkého
optimistu. Na Vianoce chcú rodičia
deti vyskúšať. Pesimistovi vykúpia
obchod z hračkami a optimistovi
dovezú do izby fúru konského hnoja.
Zazvonia na zvonci a deti bežia do izby
pozrieť darčeky.

Z izby pesimistu sa ozýva plač.
„Toľko darčekov, všetci mi budú
závidieť, hračky sa budú kaziť a
bateriek koľko ide do nich. „
Z izby optimistu sa ozýva smiech.
Keď prídu do izby, optimista sa prehŕňa
v hnoji a vraví: „Toľko hnoja, tu musí
byť niekde koník.“
*
- Stará mama, je to pravda, že za
zlo sa máme odplatiť dobrom?
- Je to pravda, vnúčik môj.
- Tak mi daj dvadsať korún. Pred
chvíľou som ti rozbil okuliare.
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100 rokov dychovky

inzercia
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Spomíname

Ponuky obce

Dňa 28. 3. 2014 sme si
pripomenuli druhé výročie
od smrti našej drahej
Kataríny
Bezdekovej
rod. Jurišovej, ktorá nás
opustila vo veku 56 rokov.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina

PLOCHA NA
PRENÁJOM
INFO NA OÚ

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 OÚ
- možnosť ubytovania na
futbalovom štadióne
- viac fotiek z kultúrnych akcií
si môžete pozrieť na stránke
www.drahovce.com
- ďalšie číslo Drahovských
novín vyjde koncom júla,
články môžu posielať nielen
organizácie, ale aj občania na:
drahovskenoviny@drahovce.
com do uzávierky, ktorá bude
v pondelok 30. júna 2014
- Info ohľadom všetkých
obecných ponúk na tel. č.:
0910 193 602

POLOHA:
Na juhovýchodnom upätí Považského Inovca, v blízkosti
jazera je v lese vytvorený rozsiahly rekreačný areál
Tesáre. Areál je vybavený profesionálnym tenisovým
kurtom, volejbalovým a basketbalovým ihriskom, ale aj
bežeckou dráhou. K dispozícii sú stolný tenis, átriové
ohnisko a vonkajší plavecký bazén. Veľkou atrakciou je
tobogan priamo v areáli strediska! Celý areál je oplotený,
má nočné osvetlenie ako aj kompletné ozvučenie.
V
prípade nepriaznivého počasia disponuje multifunkčnou
spoločenskou miestnosťou. Atraktivitu areálu doplňuje
udržiavaná parková architektúra ako aj umelé jazero.

UBYTOVANIE:
Chatky – sú 4 lôžkové bez príslušenstva. Kapacita 48 detí.
Sociálne zariadenie je situované STRAVOVANIE:
v blízkej centrálnej časti areálu.
5x denne, pitný režim počas
celého dňa.

Organizátor detského letného tábora 2014: Superuvoľnení, Hlavná 124, Drahovce, 922 41; IČO: 42153913; DIČ: 2022547219; www.superuvolneni.sk

REKLAMA , INZERIA (INFO NA OBECNOM ÚRADE)
DRAHOVSKÉ NOVINY
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