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Vážení spoluobčania!
Opäť sa Vám chcem prihovoriť, na-
písať o dianí 
v našej obci, 
či už o pro-
b l é m o c h , 
pozitívach, 
ale aj o ví-
ziách kam 
c h c e m e 
s m e r o v a ť 
rozvoj na-
šej obce.
Od začiatku roka sa nám podarilo 
podniknúť viacero krokov a nie jed-
noduchých, ktorých efekt sa prejavil 
pozitívnym hmatateľným výsled-
kom, ku prospechu nás všetkých ob-
čanov Drahoviec. Len v krátkosti, by 
som si dovolil upriamiť Vašu pozor-
nosť na niektoré realizované aktivity 
a náš zámer do blízkej budúcnosti.
Jednou z aktivít obce bolo usku-
točnenie rekonštrukcie kultúrne-
ho domu, kde sme našli spôsob 
využitia dotácie, a to pri splnení  
podmienok stanovených našim práv-
nym prostredím tak, aby obec nebola 
ukrátená o žiadnu časť poskytnutej 
dotácie, s ohľadom na krátkosť času 
jej možného využitia. Taktiež sa nám 
pre obec podarilo získať bezodplat-
ným prevodom nákladne vozidlá, 
„AVIA A 31.3“  z hydraulickou plo-
šinou a skriňovú „PRAGA V3S“, kto-
rá bude slúžiť ako pojazdná dielňa.  
Týmito vozidlami bude možné 
efektívnejšie zabezpečovať čin-
nosti obce, v predchádzajúcom 
období zaobstarávané externe. 

Pokračovanie na strane č. 2.

Kultúrny dom je KONEČNE  
kultúrny

 Konečne! ....to si povie každý občan, ktorý navští-
vi novo zrekonštruovaný kultúrny dom, prebraný zo zim-
ného spánku. Konečne dostal po dlhých rokoch tvár, akú 
si zaslúži. Konečne sa v ňom môžu občania cítiť príjemne.

 Reč je o „pekle“ a veľkej sále, na ktorej pracovali viaceré par-
tie nepretržite 3 mesiace. Začalo sa od „pekla“, ktoré bolo po letných 
vysokých vodách a z dôvodu upchanej kanalizácie zaplavené nie-
koľko týždňov. Fotografie z novej výdajne stravy a nových zácho-
dov sme Vám priniesli v minulom čísle. Odvtedy sa zrekonštruo-
vala druhá strana plastových okien od ulice Riadok, vymaľovala sa 
celá sála, prerobila elektrika, vďaka ktorej konečne svieti svetlo na 
pódiu, vyčistili sa svetlá vo veľkej sále, opravil sa chátrajúci bal-
kón, vybrúsila a naolejovala podlaha, zrekonštruovali sa zácho-
dy pri kinosále, na ktoré sa oplatí ísť pozrieť, aj keď sa Vám nechce.
 Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili 
o nový vzhľad nášho kultúrneho stánku. Vďaka patrí  Jánovi Hlu-
chému a jeho partii za rekonštrukciu záchodov a výdajne stravy, 
Andrejovi Čechvalovi za maliarske práce, Jozefovi Vind-
išovi – AZ House za výmenu okien a firme Gama – Mar-
tinovi Vavrušovi za vybrúsenie a naolejovanie podlahy.
To ešte stále nie je všetko. V súčasnosti sa zdvíhajú kot-
le v prípade zatopenie, plánujú sa vymaľovať vstup-
né haly do kultúrneho domu a vymaľovať šatne za pódiom. 

- M.M. -
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Organizačnými opatreniami, ktoré sú v procese pre-
hodnocovania, sa nám podarilo už počiatočnou 
úpravou zamestnanosti znížiť náklady na zabezpe-
čovanie vyššieho objemu prác, v porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím. V neposlednom rade tak, 
ako ste si už určite všimli, je to aj vydávanie obec-
ných novín v časovom intervale zabezpečujúcom 
lepšiu informovanosť občanov a z dôvodu získania 
sponzorského príspevku od p. Ing. Róberta Surové-
ho aj jeho vydávanie inak ako v čiernobielom preve-
dení. V prípade, že sa nám tieto „novinky“ pripra-
vené pre Vás osvedčia, budeme v tom pokračovať, 
prípadne sa zdokonaľovať podľa našich možností.
Do blízkej budúcnosti uvažujeme o  technickom a 
organizačnom zabezpečení inštalácie a správy kva-
litnejšieho bezpečnostného kamerového monitoro-
vacieho systému v obci, ktorý bude pokrývať viace-
ro objektov, ako napr. ZŠ, Požiarnu zbrojnicu, ktoré 
v súčasnej dobe nie sú pokryté. Predpokladáme, že 
využitím kamerového monitorovacieho systému, 
ako účinnej formy prevencie kriminality, môžeme 
zvýšiť zabezpečenie ochrany spoločenských vzťa-
hov, akými sú život, zdravie a majetok občanov. 
Zároveň pripravujeme čiastočnú rekonštrukciu „Ma-
terskej škôlky“, a to výmenu okien v tomto zariade-
ní, kde bol podaný projekt na MF SR. Taktiež bude 
vypracovaný projekt na jej rozšírenie z dôvodu nedo-

statku kapacity. Zároveň budú vypracované projekty 
k výstavbe nájomných bytov a rekonštrukcie požiar-
nej zbrojnice. V súčasnej dobe sa taktiež rieši projekt 
zberného dvora, ktorý bude prepracovaný a podaný 
na MŽP SR. Čo sa teraz práve v obci deje všetci vi-
díte. Pracujeme na revitalizácii obce „zdedenej“ po 
predchádzajúcom vedení. Samotná revitalizácia, na-
koľko jej projekt nebol predložený verejnosti na po-
súdenie a pripomienkovanie, má svoje slabé miesta, 
ktoré sa snažíme v rámci možností v spolupráci s 
pánom Macekom odstrániť, ktorému za to ďakujem. 
Verím však, že po ukončení všetkých prác, sa na 
toto dielo bude dať pozrieť a povedať....je to pekné.
 V súčasnosti prebieha v našej obci čistenie odtokových 
kanálov. Zároveň vyzývam občanom, aby do tejto ka-
nalizácie nevypúšťali splašky a aby si odstránili svoje 
umelo vytvorené potrubia. Nie je to etické a ani v súla-
de so zákonom, začo obci a občanom hrozia nemalé 
pokuty. Z dôsledku toho sa nám vytvára v odtokovom 
kanáli za Bratislavskou cestou jedna veľká žumpa. 
Tak, ako v minulosti stále verím, že chce-
me byť dobrými občanmi Drahoviec, 
tej obce, na ktorú budeme právom hrdí.
Na záver si dovolím zaželať pevné zdravie, rodinnú 
pohodu a Božie požehnanie Vám a Vašim blízkym.

- Ing. Juraj Klein - 
Starosta obce Drahovce

 Každý z Vás si teraz povie, prečo tento článok 
nie je spojený s článkom o rekonštrukcii? No jedno-
ducho preto, lebo žumpa v kultúrnom dome je kapi-
tola sama o sebe. Dlhé 
roky bola nočnou mo-
rou, až kým neprišiel 
jej súdny deň. Či už 
samotná obec alebo 
hociktorá organizácia, 
ktorá mala v našom 
kultúrnom stánku ak-
ciu, sa mohla báť, či 
jej náhodou nevyrazí 
voda z drezu alebo zo 
záchodov. Niektorým 
sa to aj stalo. Žumpa 
bola tzv. „bezdnová“, 
takže vďaka spodným 
vodám sa mohla ťahať stále dokola. Aj výdajňa stravy 
v „pekle“ bola jednou z príčin, prečo sa tento problém 
musel riešiť skôr, ako bolo plánované. Tento článok ne-

nesie názov „Žumpa – nočná mora kultúrneho domu“ 
len tak. Tá sa odohrala vo štvrtok, 21. apríla. Vedľa 
starej žumpy sa začala kopať nová, no najprv sme mu-

seli nájsť potrubie zo sta-
rej. Vykopali sme jednu 
jamu, tak ako je v pro-
jektovej dokumentácii, 
no potrubie nikde. Vy-
kopali sme druhú jamu, 
kadiaľ by mohlo ísť, no 
potrubie nikde. Až na 
tretí pokus sa nám ho 
podarilo nájsť. Keď sme 
mali nájdené potrubie, 
začali sme kopať veľkú 
jamu na novú žumpu. 
No ako sme sa dostáva-
li hlbšie a hlbšie, spodné 

vody vystupovali vyššie a vyššie, až sa v jame vytvorilo 
jedno veľké jazero. S týmto problémom sme ešte rátali. 

Žumpa – nočná mora kultúrneho domu
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No nerátali sme s tým, že sa začnú zosypávať steny z 
každej strany, ba dokonca mali namále aj schody, kto-
ré vedú do veľkej sály. Museli sme rýchlo konať. Novú 
žumpu mali priviesť až na druhý deň, čo sme nemoh-
li riskovať. Ani sme sa nenazdali a na svete bol ďalší 
problém. Firma „Zippa“, ktorá sídli v Piešťanoch mala 
už po pracovnej dobe. Našťastie kopal jamu pán Jozef 
Maceka, ktorý nám v tejto situácii pomohol a zohnal 
auto, ktoré by odviezlo 16 kubíkovú žumpu a takisto 
aj žeriav, ktorý ju musel na to auto naložiť. Keď bol 
odvoz žumpy vybavený, nastal ďalší problém. Pán Kir-
ka, majiteľ Zippy, si nechcel z pochopiteľných príčin 
pustiť do firmy cudzie stroje. Po dlhšom prehovára-
ní sa podarilo starostovi Ing. Jurajovi Kleinovi pána 
Kirku prehovoriť, aby nás vpustil do firmy a tým nám 
pomohol zachrániť túto zložitú situáciu. Keď dorazila 
nová žumpa, pri kultúrnom dome to vyzeralo ako na 
Agrokomplexe v Nitre. Pán Maceka prehlboval jamu 
s jedným bagrom, ktorým dával premočenú hlinu do 

lyžice pánovi Bublavému do druhého bagra, pretože 
to čo vybagroval, sa mu vracalo všetko naspäť. Tretie 
auto doviezlo žumpu, žeriav ju dával do jamy a aby 
nebolo toho málo, traktor z družstva odsával z jamy 
vodu. Samozrejme, ako to býva v hororových filmoch, 
začalo silno pršať a nielen z oblohy, ale aj z odkvapo-
vej ríny, ktorá bola presne nad vykopanou jamou. Na-
koniec sa žumpu podarilo osadiť. Na druhý deň pán 
Hluchý napojil žumpu na potrubie, načo sa mohla ná-
sledne zasypať. Bol to náročný deň, v ktorom zohralo 
úlohu viacero faktorov. Veľká vďaka patrí všetkým, 
ktorí pomohli pri tejto náročnej akcii na čele s pánom 
Macekom. Za spomenutie stojí informácia, že nepo-
chopiteľne veľká odvetrávacia šachta na starej žum-
pe sa zbúrala, vďaka čomu vyzerá pľac za kultúrnym 
domom oveľa priestrannejšie. Myslím si, že týmto sa 
nočná mora kultúrneho domu na istý čas skončila.

- M.M. -

 V sobotu 
30.  a p r í l a 
sa konala akcia, 
ktorá sa stala v 
našej obci tradí-
ciou. No nie je 
tradícia ako tra-
dícia. Keď už nie-
čo robíme, tak to 
robme poriadne, 
alebo sa aspoň o 
to snažme. Nové 
vedenie obce ne-
lenilo a snažilo 
sa nadviazať na 
dlhoročnú tra-
díciu, ktorá sa 
začala pestovať 
v našej obci za 
bývalého staros-
tu Jána Doktora. 
Tento rok sme si 
dali cieľ, že Stavanie mája musí trvať viac ako 10 minút, 
že to nie je len o tom postaviť máj a hotovo. A preto už 
v piatok začali pracovníci obecného úradu spolu s ry-
bármi stavať veľký vojenský stan, do ktorého následne 
v sobotu porozkladali stoly a lavice na sedenie. Medzi-
tým finišovali posledné práce v sále kultúrneho domu, 
aby bolo všetko pripravené na akciu, ktorá začala od 
15:00 h, kde boli pre ľudí pripravené stánky s občer-

stvením (pivo, víno, klobása, koláče). Kým si ľudia 
kúpili niečo pod zub, začala vyhrávať dychová hudba 
Drahovčanka. Po chvíľke sa hasiči chopili svojej úlohy 
a bez problémov postavili máj – dokonca tak rýchlo, že 
niektorí si ani nevšimli, kedy ho postavili. Už to vyze-
ralo, že nás búrka, ktorá sa blížila obíde, no nemali sme 

Stavanie mája
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to šťastie a z pôvodne plánovanej 18-tej hodiny sme 
sa museli do kultúrneho domu presunúť o hodinku 
skôr. Ale to vôbec nevadilo, pretože skupina KASIO 
dostala do varu približne 130 ľudí, ktorý sa dobre za-
bávali a májová veselica sa potiahla namiesto polnoci 
do druhej hodiny rannej. Pán starosta mal pozvaných 
niekoľko hostí, ktorým sa naša akcia náramne páčila. 

Netreba zabudnúť ani na MsSČK, ktorý mal na staros-
ti bufet a postaral sa aj o napečenie vynikajúcich do-
mácich koláčov. Výťažok poputuje na obnovu lekárni-
čiek. Stánok s klobáskami, ktorý zabezpečil Miroslav 
Ledecký, mal takisto dobrý ohlas a výťažok z neho 
poputuje na sladkosti pre deti do materskej školy.

- M.M. -

 Monografia obce Drahovce, na ktorej spo-
lupracovali významní historici i miestni občania, sa 
v celoštátnej súťaži o Najkrajšiu knihu a propagač-
ný materiál o Slovensku za rok 2010 umiestnila na 
2. mieste v kategórii knihy o obci. Odborná porota 
zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov a grafikov 
hodnotila vizuálnu úroveň exponátov, so zreteľom na 
ich kvalitu, grafické riešenie, kvalitu fotografie, poly-
grafickú úroveň či použitý materiál. Toto ocenenie si 
23. marca 2011 prevzali zostavovateľ mo-
nografie PhDr. Marián Manák, PhD. 
a starosta obce Ing. Juraj Klein v Štát-
nej vedeckej knižnici v Banskej Bystri-
ci, z rúk zástupcov Klubu fotopublicis-
tov Slovenského syndikátu novinárov. 
Zisk 2. miesta v súťaži o najkrajšiu mono-
grafiu obce je pre všetkých jej spolutvorcov 
veľkou satisfakciu, ktorá bola vynaložená pri 
zostavení tejto rozsiahlej publikácie o deji-
nách Drahoviec. Časť príspevkov do knihy 
vznikala postupne pred viacerými rokmi, 
väčšina však bola napísaná prakticky v prie-
behu necelého roka a ďalšie mesiace zabrali 
korektúry textov a ich odborné zosúladenie. 
Hlavnú dejinnú líniu napísali odborníci, 
ktorí sa danej problematike venujú aj v praxi, 
zvyšnú časť vypracovali obyvatelia a rodá-
ci z Drahoviec. Veľký dôraz bol kladený na 
grafickú stránku knihy, pričom táto sa v spo-
lupráci s vydavateľstvom Magma Čadca do-
laďovala každý deň počas niekoľkých týžd-
ňov. Obrovskou devízou bolo, že tvorcovia 
mali k dispozícii niekoľkotisícovú zbierku 
rôznych historických fotografií z minulosti 
obce, bez ktorej by kniha bola určite vizuálne 
chudobnejšia. Preto je potrebné poďakovať 
nielen tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
priamo podieľali na vzniku monografie, ale 
aj všetkým, ktorí poskytli svoje dobové foto-

grafie o obci. Taktiež je potešiteľné, že knihu si všim-
li aj v Archíve Pamiatkového úradu SR v Bratislave a 
nominovali ju na cenu Slovenskej historickej spoloč-
nosti pri SAV v kategórii populárno-vedecké práce.
Najkrajšie fotografické knihy a propagač-
né materiály o Slovensku za rok 2010 budú pu-
tovať po vybraných slovenských mestách. 

- PhDr. Marián Manák, PhD. -

Kniha Drahovce ...dejiny obce získala prestíž-
ne ocenenie
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Počet stravníkov každým dňom 
rastie

           Tak dlho očakávaná, rôznymi problémami 
odďaľovaná, no nakoniec úspešne otvorená výdajňa 

stravy zaznamenala svojich prvých stravníkov v pon-
delok 2. mája. Strava je dovážaná z Piešťan od p. Ma-
jerníka, ktorému touto cestou chceme poďakovať za 
nízku cenu stravných lístkov pre dôchodcov a hlavne 
za kompletné vybavenie výdajne, ktoré odpredal obci 
za veľmi výhodných podmienok a to za štvrtinovú 
cenu. Jedná sa o kvalitné nerezové kuchynské zariade-
nia, ktoré v súčasnej dobe vyžadujú hygienické právne 
normy. Vybrať si môžete až z piatich jedál. No skôr, 
ako zamierite do výdajne, musíte si zakúpiť stravné 
lístky na Obecnom úrade u pani Varačkovej. Cena 
lístka pre dôchodcov je 2,20 € a pre ostatných 2,60 €. 
Keď máte zakúpené lístky, pôjdete do výdajne  v zme-

nenom čase od 10:00 do 11:30 h a opečiatkujete si deň 
dopredu menu, aké chcete. Jednu časť stravného lístka 
vhodíte do urny a s druhou časťou sa prídete na druhý 
deň najesť. Môžete sa najesť priamo vo výdajni, ale-
bo si stravu môžete odniesť domov v obedári, ktorý 
si prinesiete so sebou. Ak by ste mali akýkoľvek pro-
blém, pani Čechvalová, ktorá má výdajňu na starosti, 
Vám rada poradí. V súčasnosti sa vo výdajni stravuje 
20 až 25 stravníkov denne a ich počet každým dňom 
rastie. Hlavne dôchodcovia, ktorí si nedokážu sami 
navariť, ale aj takí, ktorým je pohodlné prísť sa najesť 

priamo do výdajne, aby nemuseli doma variť, keď sú 
napr. len dvaja, si chvália formu stravovania. Na zá-
ver by som len povedal, že kto je hladný, nech rýchlo 
uteká na Obecný úrad zakúpiť si lístky do našej výdaj-
ne. Človek je spokojný len vtedy, keď sa dobre naje.

- M.M. -

Zberný dvor
 V minulom čísle sme Vám priniesli článok o 
tom, ako sa zo zberného dvora stáva Lunik 9. Spôso-
bovala to najmä nedisciplinovanosť drahovských ob-
čanov, ktorí nevedia alebo nechcú vedieť, kam a kedy 
sa má vyhadzovať všetok odpad. To bol dôvod, prečo 

sme na zbernom dvore zaviedli otváracie hodiny. No 
napriek tomu neprekážalo našim občanom vyložiť svoj 
odpad priamo pred zatvorenú bránu. Pracovníci Obec-
ného úradu zberný dvor spratali a vyviezli na smetisko 
12 ávií odpadu. Na jednu áviu naložili približne 2 tony. 
Len pre zaujímavosť, jedna tona stojí našu obec 40 €. 



6         DRAHOVSKÉ NOVINY

Od 1. mája sme vyrobili tabuľu s upravený-
mi otváracími hodinami. Nadrozmerný od-
pad môžete vyviesť na zberný dvor nasledovne:

Pondelok: 07:30 – 15:30 
Utorok: 07:30 – 15:30                                                                                                          

Streda: zatvorené                                                                                                               
Štvrtok: 07:30 – 15:30                                                                                                           
Piatok: 07:30 – 15:30                                                                                                                
Sobota: 07:30 – 15:30

Pre každý odpad máme uskladnenie. Nie je dôvod, 
aby sme si znečisťovali našu obec. Konáre, buri-
nu a iný trávnatý porast môžete voziť bez ohlásenia 
na miestne kompostovisko. Vývoz stavebného od-
padu treba nahlásiť na Obecnom úrade u pani Sa-
linskej a následne vyviesť na skládku za jazerom 
Vinišov. Ostatný odpad spracuje náš zberný dvor.

66. výročie oslobodenia obce
 V sobotu 2. apríla sme si opäť spomenuli na 
oslobodenie našej obce. Tento rok to bolo už 66. výro-
čie. O 15-tej hodine sme sa stretli pri Obecnom úra-
de, odkiaľ išiel sprievod až k Pamätníku. Na výročie si 
spomenula len hŕstka skalných. Počas sprievodu vy-
hrávala dychová hudba Drahovčanka a náš Dobrovoľ-
ný hasičský zbor niesol vo svojich uniformách čestný 
veniec. Pri pamätníku mal príhovor zástupca staros-
tu obce Miroslav Ledecký, pretože starosta Ing. Juraj 
Klein bol na služobnej ceste. Celá spomienka trvala 
asi dvadsať minút, no nikto nemôže povedať, že sme si 
neuctili tých, ktorí pomohli k oslobodeniu našej obce.

Zomrel drahovský vajda
 V piatok, 1. apríla sa v našej obci uskutočnil 
pohreb drahovského vajdu Alojza Biháriho, ktorý 
zomrel vo veku 82 rokov. Pohreb sa začal sprievo-
dom vajdovej rodiny, ktorý išiel od jeho domu oko-
lo Obecného úradu až na cintorín. Na pohreb prišlo 
viac ako 500 rómov. Jeho telo uložili do truhly zvanej 
Kenedyovka, ktorá stála tisíc eur. Celý pohreb vyšiel 
na 20 tisíc eur, z čoho polovica išla na značkový alko-
hol počas 4-dňového karu. Vyložili ho z koča, ktorý 

objednali až z Prahy a pred domom smútku mu spie-
vali piesne až do príchodu farára. Hrob mal vykach-
ličkovaný a vystlaný pravým perzským kobercom. Do 
truhly mu dali jeho najobľúbenejšie veci. Pohreb trval 
viac ako dve hodiny. Nechajme sa prekvapiť, kto bude 
následníkom vajdu „Lojza“, ako mu hovorili známi.

Deň matiek
 V nedeľu, 9. mája sa v kinosále kultúrneho 
domu konal kultúrny program venovaný pre všetky 
mamičky, babičky, ale aj pre všetky ženy, ktoré deti mať 
nemohli. Skromný, no pekný program trval asi hodin-
ku. Na úvod vystúpili deti zo strednej skupiny mater-
skej školy, ktoré vytvorili príjemnú atmosféru. Ďalej 
pokračoval detský spevácky súbor Srdiečko, ktorý sa 
pod vedením Ing. Tatiany Lekárovej neustále zlepšuje. 
Na záver vystúpil spevácky krojovaný zbor z Prašníka, 
ktorý oslovil najmä staršiu generáciu. Program ozvučo-
vali Superuvoľnení spolu s Ladislavom Lekárom, ktorý 
akciu zároveň bravúrne odmoderoval. Program sa vy-
daril a na tvárach všetkých mamičiek bola vidieť spo-
kojnosť, že si opäť po rokoch Obec na ne spomenula.

- M.M. -

Termíny zasadania obecného zastupi-
teľstva 

  Zasadania obecného zastupiteľstva sú ve-
rejné a každý občan, ktorého zaujíma dianie v našej obci 
má právo sa ich zúčastniť. Prinášame Vám termíny zasa-
dania na rok 2011: 

30. jún
29. september
8. december

 Všetky zasadania sa začínajú o 18.00 h. Pro-
gram i zápisnice zo zasadaní OZ si môžete pozrieť na                                   
www. drahovce.com.

-redakcia-
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Mnohí z nás, keď cestujeme po svete, vidíme ako v 
iných krajinách chránia svoje životné prostredie, čis-
totu  a poriadok. Vzorom sa nám môže byť tá či oná 
krajina. Ale aj tam žijú ľudia tak isto ako my. Majú dve 
ruky na prácu a hlavu na premýšľanie. Ale asi niečo 
nerobíme tak ako oni.  Myslím, že je to zodpoved-
nosť a chcieť. Vo svojich domoch si vieme udržiavať 
poriadok a čistotu, ale pri verejnom je to iné. Prečo 
i k verejnému nepristupujeme tak isto? Ale nechá-
me si ho ničiť. Je to horšie, že keď si už niečo vybu-
dujeme, tak niektorí jednotlivci sa ale správajú inak. 
Devastujú a ničia. Nechajú po sebe kopu neporiad-

ku. Poodhadzovaná hlina na novom chodníku, od-
padky ako na smetisku. Je to vizitka ich alebo obce?                                                                                                                                       
Ďalej sa pozrime na cintorín. Čo je cintorín? Cintorín 
je miesto večného odpočinku našich rodičov, bratov, 
sestier, príbuzných známych i neznámych. Na cintorín 
prichádzame s úctou a s láskou, aby sme si v tichosti 
spomenuli na zosnulých. Uctili si ich pamiatku, po-
modlili sa za nich, ale aj zamysleli nad tým, že aj my tu 
budeme raz odpočívať. A tak prichádza na rad otázka, 
ako sa máme ako zodpovední ľudia, veriaci i obča-
nia, správať na tomto mieste posledného odpočinku.

 Pre teba som sa ja, tvoj 
Boh, stal tvojím synom. Pre teba 
som si ja, tvoj Pán, vzal tvoju pri-
rodzenosť sluhu. Pre teba som ja, 
čo som nad nebesami, prišiel na 
zem, ba zostúpil som do podsve-
tia. Pre teba, človeka, stal som sa 
človekom, ktorému niet pomo-
ci; moje lôžko je medzi mŕtvymi. 

Pre teba, čo si odišiel zo záhrady, 
v záhrade som bol vydaný Židom 
a v záhrade som bol ukrižovaný.
Pozri na sliny na mojej tvári, kto-
ré som prijal pre teba, aby som ti 

vrátil prvotný život. Pozri, ako 
ma bili po tvári; zniesol som to, 
aby som obnovil tvoju znetvo-
renú tvár podľa svojho obrazu. 
Pozri sa na môj zbičovaný chrbát, 
na rany, ktoré som prijal, aby som 
odstránil bre-
meno tvojich 
hriechov, kto-
ré zaťažovali 
tvoj chrbát. 
Pozri na moje 
ruky, pre teba 
klincami pev-
ne pribité k 
drevu, lebo ty 
si kedysi sia-
hol rukou po 
strome zla. 
Zaspal som 
na kríži a ko-
pija prenikla 
do môjho boku, lebo ty si zaspal 
v raji a z tvojho boku vzišla Eva. 
Môj bok zahojil ranu tvojho boku. 
Môj spánok ťa vyvedie zo spánku 
v ríši smrti. Moja kopija odrazi-
la kopiju namierenú proti tebe. 
Čo sa to deje? Aké je dnes veľ-
ké ticho na zemi! Veľké ticho a 
osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ 
spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo 
Boh v tele zaspal a zobudil tých, 
čo spali od vekov. Boh v tele zo-
mrel a otriasol ríšou zosnulých. 

Zaspal som na kríži a kopija pre-
nikla do môjho boku, lebo ty si 
zaspal v raji a z tvojho boku vzišla 
Eva. Môj bok zahojil ranu tvojho 
boku. Môj spánok ťa vyvedie zo 
spánku v ríši smrti. Moja kopija od-

razila kopiju namierenú proti tebe.
Vstaň, poďme stadiaľto. Ne-
priateľ ťa vylákal z rajskej kra-
jiny a ja ti dám miesto už nie 
v raji, ale na nebeskom tróne
Toto je noc, v ktorej Kristus rozlámal 
okovy smrti a víťazne vstal z hrobu.“
„Tajomstvo tejto noci premáha zlo-
bu, zmýva viny, hriešnikom vracia 
nevinnosť a radosť zarmúteným: 
odvracia nenávisť, zjednocuje srd-
cia a pokoruje pýchu mocných.“

- I.G. -

Veľkonočné trojdnie

Akí sme?
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Noc s Andersenom

 Žiaci druhého, tretieho a 
štvrtého ročníka si pripomenuli 
2. apríl, deň výročia narodenia 
Hansa Christiana Andersena, ori-
ginálnym spôsobom. V piatok po-

poludní sa zhromaždili vo vestibule 
školy, kde si ich prebrali pani uči-
teľky, ktoré sa postarali o to, aby si 
z noci strávenej v škole odniesli tie 
najkrajšie dojmy. Spacími vakmi, 
oblečením a stravou vyzbrojené 
deti  sa odobrali do školskej kniž-

nice, kde im pani učiteľka Pažitná 
sprostredkovala informácie o živo-
te a diele svetoznámeho spisova-
teľa. Vedomosti nadobudnuté pro-
stredníctvom interaktívnej tabule, 
ale aj poznatky získané počas celé-
ho týždňa padli na úrodnú pôdu. 

Po prečítaní Andersenových roz-
právok si zahrali divadlo s maňuš-
kami. Vzápätí výtvarne stvárňovali 
jednotlivé postavy a súťažili  o naj-
krajšiu ilustráciu rozprávky. S pani 
učiteľkami Macekovou a Vlhovou 
hľadali cínového vojačika v pries-

toroch školy vo večerných hodi-
nách s baterkami v rukách. Pred 
spaním nezabudli ani na hygienu. 
Umývali sa s malou morskou vílou 
a vyskúšali si, či sa im bude spať 
tak dobre ako princeznej na hráš-
ku. Počas celej noci sa o ich bez-

pečnosť, okrem 
pani učiteliek, sta-
rali policajti, ktorí 
hliadkovali okolie 
školy. Ráno odchá-
dzali plní nadšenia 
a nedočkavosti vy-
rozprávať zážitky 
svojim mamám.

Staráme sa o 
školský dvor

 Prvé jarné 
lúče slnka prebu-
dili prírodu a nás 
nenechali nečin-
nými. Na jar je na 
školskom dvore 
vždy veľa práce. 
Tohto roku tomu 
nie je inak. V 

rámci regionálnej výchovy, ktorú 
nám umožňuje Školský vzdelávací 
program,  pravidelne čistíme oko-
lie školy a upravujeme jej vonkaj-
ší areál. Nielen vedomosti, ale aj 
kultúrne prostredie, v ktorom sa 
pohybujeme, je našou vizitkou.

Cintorín nie je smetisko, kde sa má vyvážať odpad, ale 
miesto posledného odpočinku kedysi žijúcich ľudí.
Cintorín nie parkovisko, ale miesto pokoja. 
Cintorín nie je skratka cesty, ale cesta do večnosti. 
Cintorín nie je ihrisko, ale miesto nádeje.
Cintorín nie je miesto na prechádzky z našimi domáci-
mi zvieratkami, ale miesto odpočinku našich drahých
...preto doprajme našim zosnulým pokoj. Vzdajme 
úctu ich životu! Spomínajme si na nich a miesto ich 
odpočinku pokladajme za miesto kde sa život stretá so 
smrťou. Preto buďme ľuďmi, ktorým záleží na živote, či 
už tomto pozemskom, ale i tom večnom. Pamätajme, 

že čo sme my, to boli aj oni a čo sú oni, to budeme aj my.
Tak ako na neporiadok okolo nás? Čo takto malý prí-
klad aj pre tých najmenších. Dohrajú sa, spolu s ma-
mou alebo s otcom upracú, čo v zápale hry rozhádzali. 
Pozametajú, pozbierajú smeti. Proste dajú veci do pô-
vodného stavu. Tí  menší  uvidia, že mame a ockovi 
záleží na poriadku. A to je tá zodpovednosť urobiť to 
skôr ako mi niekto prikáže, alebo pohrozí nebodaj po-
kutou. Začnime sami od seba, od svojho okolia. Buďme 
my sami príkladom a naša obec môže byť tiež vzorom. 

- R.E. -

Zo života školy



DRAHOVSKÉ NOVINY           9

V časti športoviska sme odstrá-
nili staré pieskovisko, vysádza-
me kvetmi fontánku, mladší žiaci 
zbierajú odlomené konáriky, vy-
trhávajú zelinu v poraste, starší 
upravujú navážanú hlinu. Sme 
zapojení do environmentálneho 
projektu „Vyčistime si Slovensko!“. 
Pomocnú ruku nám podal p. sta-
rosta, ktorý zabezpečil odstráne-
nie starého červotočom hynúce-
ho  stromu ohrozujúceho deti a 
výsadbu dvoch nových stromov.
 V pra-
c o v n o m 
duchu sa 
niesol aj 
deň, kto-
rý si kaž-
doro čne 
na našej 
škole pri-
pomína-
me – Deň 
Zeme. V 
súčinnos-
ti s ním 
t raduj e-
me týž-
deň orientovaný na environmentál-
nu výchovu a organizujeme aktivity 
s ním spojené. S využitím počíta-
čových technológií prostredníc-
tvom power-pointovej prezentácie 
o ochrane prírody si naši žiaci roz-
šírili obzor poznania.  Vedomostné 
súťaže žiakov druhého stupňa, v 
ktorých prezentovali svoje znalosti 
na tému “Čo vieš o našej planéte?“ 
boli dôkazom toho, že deťom nie je 
ľahostajné, akým životom žijeme 
a budeme žiť v nasledujúcich de-
saťročiach. Mladší žiaci sa zapojili 
do výtvarného stvárnenia témy, ale 
tiež konštruovali a skladali, tvorili 
pestrofarebné mozaiky z uzáverov 
plastových fliaš. „EKO VLÁČIK 
SEPARÁČIK“ sa stal motivujúcim 
prvkom pri triedení čistého odpa-
du na základe vizuálneho vnemu  
v spojení s praktickou separáciou. 

Štúrove a Hollého rétorické 
Drahovce

 Dôležitým medzníkom v 
živote školy je krajská súťaž v ré-
torike „Štúrove a Hollého réto-
rické Drahovce“. Druhý ročník 
rétorického zápolenia školákov z 
Trnavského kraja poskytuje dôkaz 
o tom, aké dôležité a potrebné je 
pre formovanie osobnosti vzde-
laného mladého človeka  vlastné 

vyjadrovanie  svojich myšlienok,  
prerozprávanie prečítaného textu, 
rozvoj fantázie a predstavivosti, 
v neposlednom rade vyjadrenie 
vlastných, ale i reprodukovaných 
myšlienok svojimi slovami. Súťaž, 
ktorej celoslovenské kolo sa už tra-
dične uskutoční vo Zvolene, sme 
pripravovali od začiatku školského 
roka, no a keď sme získali súhlas 
a odporučenie Krajského škol-
ského úradu v Trnave, cestu sme 
mali voľnú. V stredu 20. apríla sa 
v priestoroch školskej knižnice zi-
šli tí najlepší detskí rozprávači zá-
kladných škôl. Súťažilo sa v dvoch 
kategóriách. Prvú kategóriu tvorili 
žiaci štvrtého až šiesteho ročníka, 
ktorí mali za úlohu zreproduko-
vať úryvok textu a následne ho 
dotvoriť podľa vlastnej fantázie. 
V druhej kategórii súťažili žiaci 
siedmeho až deviateho ročníka v 

dvoch kolách. V prvom kole bolo 
úlohou  súťažiacich prerozprávať 
text na tému, ktorú si vybrali pred 
porotou; v druhom kole predná-
šali žiaci vopred pripravený text. 
Ich výkony hodnotila trojčlenná 
porota. Každú školu mohli repre-
zentovať iba dvaja najlepší. Dra-
hovce vsadili na Aurela Surového, 
žiaka štvrtého ročníka a na Sandru 
Šústovú, žiačku siedmeho roční-
ka, ktorí môžu byť pyšní na svoje 
výkony. Ich kultivované rečnícke 
prejavy v silnej konkurencii celé-
ho trnavského kraja považujeme 
za hodné reprezentácie našej školy. 
Veľmi si ceníme, že naše pozvanie 
prijal slovenský spisovateľ, prozaik, 
prekladateľ a publicista Ján Beňo, 
ktorý je známy aj ako autor lite-
ratúry pre deti. Pán Beňo upútal 
všetkých prítomných  svojím zaují-
mavým rozprávaním, ako aj odbor-
ným posudzovaním a hodnotením 
rečníckych prejavov jednotlivých 
súťažiacich. Príjemne strávené do-
poludnie sme ukončili očakávanou 
autogramiádou spisovateľa a s ve-
domím, že pochvalné slová, ktoré 
tu zazneli, nás nenechajú pasív-
nych, ale práve naopak, motivujú 
nás k ďalším tvorivým aktivitám.
Z iných činností sa zmieňujeme o 
literárnych, vedomostných a spe-
váckych súťažiach. V telovýchov-
nej oblasti sa môžeme pochváliť 
dvomi víťazstvami našich žiačok 
vo vybíjanej, a to prvenstvom v 
okresnom a v regionálnom kole, a 
tým zaisteným postupom na kraj. 
Naši žiaci boli aktívni v stolnote-
nisovej súťaži regiónu v Trakovi-
ciach, tanečnej súťaži, radosť nám 
robia aj naši šachisti. Iste sú aj ďal-
šie aktivity a projekty, do ktorých 
sa naša škola zapája. Všetky infor-
mácie  získate na webovej strán-
ke školy www.zsd.edupage.org.

- PhDr. Miroslava Rojková -
- Foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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ZUMBA
 Zumba kombinuje latinskoameric-
ké rytmy s aerobikom. Okrem toho, že zaži-
jete zábavu, zhodíte pri nej aj nejaké to kilo 
a navyše si nenápadne formujete postavu.
 Všetko sa začalo, keď si niekdajší zná-
my fitnes tréner celebrít Alberto „Beto“ Perez za-
budol na hodinu aerobiku CD s hudbou. Na-
šťastie v aute našiel nejaké latino nahrávky, a tak 
na ne improvizoval, pričom namiesto klasické-
ho cvičenia používal prvky salsy a merengue.
 Keďže takáto netradičná hodina mala 
veľký úspech, zrodilo sa nové cvičenie, kto-
ré kombinuje aeróbne techniky s prvkami latin-
skoamerických tancov. To všetko je doplnené tem-
peramentnou hudbou, ktorá aj najzarytejšieho 
odporcu tanca donúti aspoň si poklopkávať nohou.
Popularitu si Zumba získala aj vďaka mnohým tele-
víznym programom, kde sa tancuje ale, samozrej-
me, najdôležitejšia je skutočnosť, že počas jednej 
hodiny zábavno-tanečného cvičenia spálite až 1000 
kalórií, posilníte takmer všetky svaly tela, nohy a 
zadok. Nezáleží na vašom tanečnom nadaní. Ho-
dina zumby  fitness sa skladá z približne dvanástich 
3 - 5 minútových cvičení, počas ktorých sa striedajú 
pomalšie a rýchlejšie rytmy, čo blahodarne prospieva aj 
kardiovaskulárnemu systému. Mnohé z prvkov sa opa-
kujú, čím sa samotné zostavy učia naozaj jednoducho.
Na Slovensko ju pred pár rokmi priniesla Danie-
la Česneková, ktorá absolvovala tréning priamo u 
stvoriteľa nového fitnesového štýlu Beta Pereza v 
Miami. „Zumba je forma relaxu a často aj životné-
ho štýlu. Pre mnohých ľudí sa stáva dokonca akou-
si drogou, dodávajúcou obrovské množstvo energie 
a endorfínov. Ľudia sa sem chodia zabaviť, oddých-
nuť si, zabudnúť na stres a problémy,  stretnúť no-
vých priateľov a načerpať množstvo pozitívnej ener-
gie. Mnohokrát prídu na kurzy unavení a vyčerpaní, 
no odchádzajú spotení, s červenými líčkami a hlav-

ne obrovským úsmevom na tvári,“ hovorí Daniela.
 Mnohé zo žien odrádza od hromadných cvi-
čení obava, že medzi ostrieľanými návštevníčkami ne-
budú stíhať náročnú choreografiu. Ani toto pri Zumbe 
nehrozí. „Na hodinách sú vítaní všetci bez ohľadu na 
tanečné skúsenosti, vek a kondíciu,“ hovorí Daniela.
Niektoré tanečné štýly v Zumba fitness:

Salsa
 Je kombináciou afrických, kubánskych a 
ďalších latinskoamerických rytmov. Tanečné kro-
ky pochádzajú z kubánskeho tanca son, no zreteľ-
ný je aj vplyv ďalších tancov ako mambo, guaracha, 
rumba alebo ča-ča. V súčasnosti sa tancujú tri zá-
kladné štýly – kolumbijský, portorický a kubánsky. 

Merengue
 Najviac sa udomácnil v Dominikánskej re-
publike, kde sa stal oficiálnou hudbou a tancom kra-
jiny. Ozýva sa tu doslova všade – na letisku, na ulici,
v každom bare a reštaurácii. Tanec je cha-
rakteristický rýchlym prestupovaním z jed-
nej nohy na druhú a vlnením bokov. 

Reggeaton 
 Kombinuje prvky reggae, dance-ha-
llu, hip-hopu a latinskoamerických tancov. Ide 
o moderný žáner urbánnej hudby, ktorej zákla-
dom sú bubny. Pochádza z Panamy, no populár-
ny je v uliciach Portorika, Mexika alebo USA. 

Cumbia
 Národný tanec Kolumbie,  no na hudobnom 
štýle sa podpísali aj vplyvy Panamy, Afriky a Euró-
py. Pôvodne bol tancom otrokov, je charakteristický 
krátkymi pohybmi nôh, akoby spútanými reťazami. 
V hudbe sa najskôr používali iba perkusie a hlas, ne-
skôr sa pridali gitara, harmonika a ďalšie nástroje.
 Hodiny Zumby sa konajú aj u nás v Drahov-
ciach každý pondelok a štvrtok o 19:00 h v telocvič-
ni našej základnej školy. Všetci ste srdečne vítaní.

- Gabriela Haneszová -

Aktívna jar rybárov 
 Koncom februára sa ko-
nala pravidelná Výročná členská 
schôdza, na ktorej boli členovia 
Miestnej organizácie SRZ infor-
movaní o činnosti,  hospodárení a 
ostatných aktivitách vyplývajúcich 
z úloh organizácie za rok 2010. V 
rámci schôdze si členovia schváli-
li plán činnosti MO na rok 2011. 
Z najdôležitejších prijatých úloh 

treba spomenúť akcie, 
ktoré sa viac či menej 
dotknú aj ostatných 
občanov Drahoviec.
 Na začiatku aprí-
la sa začala realizovať 
stavba na oživenie jazera 
Baková  „Násoska BA-
KOVÁ“. Hlavným úče-
lom je zachovanie tohto 
krásneho revíru na od
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dych nielen pre našich členov. Zá-
roveň sa upravilo široké okolie ja-
zera vyčistením od divokých sklá-
dok a úpravou prístupových ciest. 
V súčasnosti je stavba tesne pred do-
končením a následným spustením.
 Ďalšou úlohou, ktorú bolo 
treba stihnúť do začiatku hlav-
nej rybárskej sezóny, bola úpra-
va prístupových ciest k revírom 
Kňazová (1. Štrkovisko), Klčoviny 
(2. Štrkovisko) a k ramenu Ko-

c h a n o v á . 
Tu sa vy-
t v o r i l o 
aj malé 
p r í r o d n é 
parkovis-
ko, kde si 
budú môcť 
rybári od-
staviť auto 
a ďalej 
p ok r a č o -
vať „po 

svojich“, aby nerušili ostat-
ných obyvateľov prírody.
 V prvú májovú nedeľu sa 
stretli mladí nadšenci rybárčenia 
na Detských rybárskych prete-
koch na Važine, kde si zmerali sily 
v kategórii o najvyššiu hmotnosť 
ulovených rýb. Neodradilo ich ani 
nie najlepšie počasie, ktoré sa po-
čas pretekov umúdrilo. Všetci sú-
ťažiaci dostali malé občerstvenie, 
aby zvládli zdolávanie aj väčších 
úlovkov. V týchto pretekoch naj-

lepšie obstála Veronika Rybová, 
ktorá dokázala za 3 hodiny uloviť 
14,08 kg rýb. Na druhom mieste 
skončil Peter Augustín s hmot-
nosťou 9,24 kg rýb a tretie miesto 
obsadil Dávid Tomášik so 7,90 kg 
rýb. Po vyhodnotení dostalo pr-
vých 18 súťažiacich pekné ceny.
 V sobotu 7. mája sa stretli 
rybári z radov mládeže a dospe-
lých na pretekoch VAŽINA 2011. 
Ak by sme mali túto akciu popísať 

jedným slovom, tak potom to bolo 
„SUPER“. Od počasia, úlovkov, 
tomboly, cien pre víťazov, atmosfé-
ry, kvalitného guláša až po dobrú 
hudbu. Pri organizovaní nám po-
mohlo vedenie obce poskytnutím 
stanu, stolov, lavíc a dopravou. 
SUPERUVOĽNENÍ  zabezpečili 
ozvučenie, za čo im patrí tiež vďaka. 
Na týchto pretekoch sa najviac da-
rilo Ľudovítovi Borisovi, ktorý chy-
til kapra o hmotnosti 4,50 kg. Na 
druhom mieste skončil Peter Ma-

ceka s hmotnosťou kapra 3,96 kg 
a tretie miesto získal Filip Kováč s 
kaprom ťažkým 3,92 kg,  4.  miesto 
získal Miroslav Hrošek (3,56 kg)  a  
5.  miesto Anton Ďurina  (3,54 kg). 
Títo piati menovaní získali hod-
notné ceny z rúk riaditeľa pretekov 
Ivana Nitku a prví traja si prevza-
li pamätné plakety. Vyhodnotenia 
sa zúčastnil aj starosta Drahoviec 
Ing. Juraj Klein, ktorý kladne 
zhodnotil zorganizovanú akciu. 

Ale čo je 
naj lepšie 
na týchto 
pretekoch 
je to, že 
sa dostá-
va do po-
v e d o m i a 
š i r o k e j 
verejnosti 
obce a to 
je jedným 
z dôvodov 

organizovania ďalších ročníkov. 
Preto sa v tomto roku budú konať 
ešte aspoň 3 podobné podujatia. 
Týmto sa chceme poďakovať všet-
kým, ktorý sa akýmkoľvek spôso-
bom pričinili pri uskutočňovaní 
spomínaných aktivít MO. Na zá-
ver chceme popriať našim členom 
úspešný štart do novej rybárskej 
sezóny a veľa príjemných chvíľ 
strávených pri vode. Petrov zdar!

- Redakčná rada MO SRZ Drahovce -
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Stolnotenisový turnaj s bohatou účasťou

 V sobotu, 9. apríla sa v telocvični Základnej školy konal 3. ročník Stolnotenisového turnaja. Obecný 
úrad poveril p. Ľuboša Čapušku, ktorý je tak povediac „od fachu“, aby opäť turnaj  zorganizoval pod svojou 
taktovkou. Začiatok bol o 9-tej hodine, kedy bola registrácia všetkých hráčov, ktorí prišli zo všetkých kútov Slo-
venska. A veruže to hráči aj boli! Zo 41 zaregistrovaných účastníkov bolo 8 z Drahoviec. V silnej konkurencii, 
kde boli hráči rozdelení do 8 skupín, obsadili naši hráči posledné miesta. Treba však podotknúť, že boli zrejme 
jediní, ktorí nie sú profesionáli, keďže sa na turnaji zúčastnili hráči 7. - 4. stolnotenisovej ligy. Bola to kvalitná 
úroveň, takže sa bolo na čo pozerať. Po základných skupinách nasledovalo vyraďovanie v podobe pavúka. Hrá-
či išli až na dno svojich síl, o čom svedčali aj ich spotené výrazy na tvárach. Medzitým, ako sa turnaj prehupol 
do finálnej fázy, sa mohli hráči posilniť dobrým gulášom, ktorý navarila pani Čapušková. Hodiny odbili 15-tu 
hodinu, keď sa začali finálové zápasy o zlato a bronz. Po tuhom boji obsadil štvrtú priečku Jánošík Anton z Ve-
selého, tretí skončil Peter Luha z Leopoldova. Striebro sa ušlo Martinovi Rehákovi z Nového Mesta nad Váhom 
a zlato získal Kamil Slovák z Bukovej. Turnaj otvoril a takisto aj ukončil starosta obce Ing. Juraj Klein, ktorý zá-
roveň odovzdal ceny výhercom spolu s organizátorom turnaja pánom Čapuškom, ktorému starosta poďakoval 
za dobrú úroveň turnaja. Bol to vydarený ročník, odkiaľ účastníci odchádzali s pocitom, že sa vrátia aj o rok.

- M.M. -

Spomienka na pútnický zájazd do Ríma 

 Dňa 1. mája 2011 bol na Námestí svätého Petra v Ríme blahorečený pápež Ján Pavol II.. Na stret-
nutie s blahorečeným pápežom si spomí-
najú aj pútnici  z Drahoviec, ktorí sa 24. 
marca 1993 zúčastnili audiencie v aule svä-
tého Pavla VI.. Tam ich Ján Pavol II. po-
zdravil ako vtedy jedinú slovenskú skupinu.
Na druhý deň bola táto - pre Drahovčanov vý-
znamná udalosť  zverejnená spolu s fotografiou 
krojovanej skupiny v talianskych novinách 
L´OSSERVATORE ROMANO. Uverejnený 
bol aj príhovor Svätého Otca k pútnikom z 
Drahoviec v slovenskom jazyku. Zájazd zorga-
nizovala cestovná kancelária Christofor z Dra-
hoviec. Na priloženej fotografii sú drahovskí 
pútnici v krojoch. Počas rozhovoru s Jánom 
Pavlom II. odovzdáva Ladislav Lekár ml. pápe-
žovi dar – drevorezbu Panny Márie s dieťaťom.

- PhDr. Lucia Lekárová, PhD -

   víťazi      vs.  porazení



DRAHOVSKÉ NOVINY                    13

OFK Drahovce
 Okolo drahovského futbalu sa toho už naroz-
právalo, rozpráva a rozprávať bude. V miestnych po-
hostinstvách sedí veľa „trénerov“, ktorí by spravili lep-
šiu zostavu, ktorí by viedli lepšie tréningy, ktorí všetko 
vedia, všade boli. Len akosi tam tieto reči zostávajú. Je 
zápas, ktorý sa vydarí, je zápas, ktorý nevyjde. Treba si 
však uvedomiť, že naši chlapci, či už je to „A“ mužstvo, 
dorast, žiaci alebo prípravka hrajú futbal preto, lebo ich 
to baví. Hrajú doslova za občerstvenie a nezaslúžia si ha-
nebné pokriky počas zápasu na ich adresu. A ešte aby 
sme predišli nejasnostiam: prezidentom klubu je Jozef 
Rusnák st., tajomníkom Martin Majtán a ekonomickým 
manažérom Peter Michálek. Keď budete niečo potrebo-
vať ohľadom futbalového klubu, treba ísť za nimi. V po-
travinách, či šenkoch sa pravdivé veci dozviete len zried-
ka. Prípravku trénuje Ján Drýmal, žiakov Ján Okrucký, 
dorast Anton Dzuro a „A“ mužstvo povedie do konca 
sezóny Mário Dusík spolu s vedúcim mužstva Jozefom 
Rusnákom ml. Od nástupu nového vedenia sa vyčisti-
la budova, zariadila sa nová zasadačka, zreparovali sa 
dvere, začo ďakujeme firme ADLO a hneď po majstrov-
ských zápasoch sa zainvestuje do skvalitnenia ihriska. 

Drahovce žili hokejom
 Nielen celé Slovensko, ale aj Drahovce pochytila počas domácich MS v ľadovom hoke-
ji pravá hokejová horúčka. Bary a pohostinstvá v našej obci boli počas zápasov plné a s napätím očaká-
vali výkony našich hokejistov. Samozrejme ani zástupca starostu Miroslav Ledecký si nenechal ujsť ho-
kejovú atmosféru, zobral fotoaparát a nafotil náladu v našich podnikoch. Do jedného z nich dokonca 
zavítal spolu so svojimi kamarátmi z Partičky, ktorý svojou prítomnosťou spôsobili nemalý rozruch. Zá-
bava bola výborná, až na výsledky našich hokejistov. Prinášame Vám zopár záberov z miestnych lokalít.

- M.M. -
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Z činnosti Slovenského zväzu záhrad-
károv v Drahovciach

- 5. marca 2011 Základná organizácia SZZ v Dra-
hovciach zorganizovala  odbornú prednášku s 
praktickou ukážkou rezu a tvarovania ovocných 
stromčekov. Inštruktáž prebehla na cintoríne.  Tu 
je zasadených osem jabloní, ktoré neboli odbor-
ne ošetrené sedem rokov. Úlohy prednášajúce-
ho  sa zhostil v súčasnosti najskúsenejší záhrad-
kár Ján Slovák. Účastníci kurzu ovocné stromy 
ošetrili a takmer 40 % prebytočných konárov odstráni-
li. Aby sme predišli infekcii, rany sme ošetrili latexom.
- 20. marca 2011 sa konala hodnotiaca člen-
ská schôdza. zhodnotili sme činnosť v roku 2010 
a zároveň sme si vytýčili úlohy pre rok 2011.
- 19. júna 2011 oslávime 80 rokov záhrad-
kárstva v Drahovciach (1931 - 2011). K tomu-
to výročiu plánujeme vydať propagačný materiál
- 9. augusta 2011 usporiadame tretí ročník Slivko-

vých hodov, ktorý bude spojený s výstavou foto-
grafií stromov v Drahovciach starších ako 60 rokov.
- 18. septembra 2011 usporiadame pätná-
sty ročník Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.
v októbri zašleme exponáty jabĺk a hru-
šiek na Celoslovenskú výstavu do Trenčína

Oznam pre širokú verejnosť

 Slovenský zväz záhradkárov – ZO Drahov-
ce usporiada 19. júna 2011 oslavu 80. výročia od 
založenia záhradkárstva v Drahovciach. Žiadame 
občanov, ktorí sa môžu obliecť do drahovského kro-
ja, aby sa prihlásili u pani Márie Zivčákovej alebo 
pána Vendelína Sedláčika. Na oslavy príde televí-
zia a touto cestou chceme zviditeľniť nielen našu 
obec ale aj naše krásne drahovské kroje. Zachráň-
me pre mladšie generácie bohatstvo našich predkov!

- Vendelín Sedláčik - 
predseda SZZ-ZODrahovce

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“
 Aj v tomto čísle Drahovských novín si môžete pozrieť, čo pre Vás zorganizovala obec a naše organi-

zácie počas uplynulých dvoch mesiacov a čo pre Vás chystajú zorganizovať.
Od 25. februára do 21. mája 2011 boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
25. februára – Výročná schôdza – organizátor: MsSČK
26. február – Výročná schôdza – organizátor: MO SRZ
26. február – Výročná schôdza + Fašiangová veselica – organizátor: Klub seniorov
26. február – 3. narodeniny OZ Superuvoľnení – organizátor: OZ Superuvoľnení
  2. marec – Výročná schôdza – organizátor: COOP Jednota
      marec – MDŽ – organizátor: Klub seniorov
  5. marec – Ukážka rezu ovocných stromov – organizátor: Záhradkári
19. marec – poriadková brigáda – organizátor: MO SRZ
27. marec – Výročná schôdza – organizátor: Pozemkové spoločenstvo
30. apríl – Stavanie mája – organizátor: Obec Drahovce, spolupracovali: Červený kríž, Hasiči      
 a Drahovčanka.
1., 7., 14. mája – rybárske preteky – organizátor: MO SRZ
8. mája – Deň matiek – organizátor: Obec Drahovce
20. máj (piatok) – Majáles 2011 – organizátor: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)
21. máj (sobota) – Deň kvetov – organizátor: Obec Drahovce (Dedinská ulica)
Od 4. júna do 31. júla sa pripravujú tieto akcie:
4. jún (sobota) – opekačka k MDD – organizátor: OZ Superuvoľnení (Farská záhrada)
4. - 11. jún – zber obnoseného šatstva pre katolícku charitu – organizátor: Červený kríž (Kultúrny dom)
17. jún (piatok) – Koncert skupiny Drišľak – organizátor: Obec Drahovce (Kultúrny dom)
18. jún (sobota) – Turnaj prípravky – organizátor: OFK Drahovce (štadión)
19. jún (nedeľa) – Oslavy 80. rokov záhradkárstva – organizátor: Záhradkári (Dom   Záhradkárov)
25. jún (sobota) – Hurá prázdniny – organizátor: Obec Drahovce + OZ Superuvoľnení (štadión)
2. júla (sobota) – Celoslovenské sumčekové preteky – organizátor: MO SRZ (jazero Važina)
17. - 24. júl – Letný tábor Tatranská Lomnica – organizátor: OZ Superuvoľnení
30. júl  – Potáborová opekačka – organizátor: OZ Superuvoľnení (Farská záhrada)

Na všetky pripravované akcie Vás srdečne pozývame!!!
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Narodil sa:
 Jakub Gužík
 Jakub Čelko
 Filip Banda
 Patrik Karaba 
 Vitaj medzi nami!

Opustili nás: 
 Alojz Bihári
 František Dobrovolný
 Ľudmila Cibulková
 Česť ich pamiatke!

Prisťahovali sa: 
 Mgr. Lucia Dzurová
 Radovan Granec
 František Voškovič

Odsťahovali sa:
 Michaela Miklová
 Dominik Marek
 Klaudia Kabátová
 Denis Pagáč

Evidencia obyvateľstva (26.2. - 12.5.)

Bleskovky
• Možnosť inzercie v Drahovských novinách 
(jubileá, riadková a plošná reklama) informácie 
na Obecnom úrade.
• Najbližšie číslo Drahovských novín vyjde v 
mesiaci august, uzávierka bude 29. júla.
• OZ Superuvoľnení oznamuje, že sa im uvoľnili 
3 miesta do Letného tábora „Tatranská Lomni-
ca 2011“. Informácie na tel. čísle 0910 193 602.
• Vo štvrtok 2. júna sa otvára miestna knižnica.

RECEPT STAREJ MAMY
Osviežujúci citrónový koláč

Potrebujeme:
suroviny na 8 - 10 porcií: 200 g masla, 4 vajcia, 2,5 dcl krupi-
cového cukru, 1 citrón, 2 dcl hladkej múky, 1 ČL prášku do 
pečiva, strúhanka na posypanie

Na dozdobenie: 2 PL práškového cukru, citrónová kôra alebo 
drobné ovocie

Ako na to:
Vajcia s cukrom vyšľahajte do peny. Citrónovú kôru 
nastrúhajte a šťavu vytlačte – získate asi 1/2 dcl šťa-
vy. Kôru a šťavu vmiešajte do zmesi vajec s cukrom.
Múku zmiešanú s práškom do pečiva pridajte do vaječnej 
zmesi, nakoniec pridajte roztopené vychladnuté maslo. 
Formu s priemerom 24 cm vymažete a vysype-
te strúhankou. Nalejte cesto do formy. Koláč peč-
te  25 - 30 minút pri 175 °C. Hotový koláč je v strede mäk-
ký, po vychladnutí trocha stvrdne. Vychladnutý koláč 

vyberte z formy, posypte práškovým cukrom, ozdobte citrónovou kôrou a drobným ovocím.
- J.L. -

Zasmejme sa...
Chlapík vezie kamiónom cez 

hranice nafukovacie hračky.
Príde k okienku na colnici a 

tam sa ho colník pýta: Čo vezi-
ete?
 -Dinosaurov. 
Colník mu na to: A potvrdenie 

od veterinára máte?

Dcérka sa pozerá na mamu, 
ako si nanáša pleťovú masku a 
pýta sa jej: - „Prečo to robíš?“
 - „Aby som bola krásna...“ 
Neskôr, keď si ju dáva dole sa 

jej dcérka pýta: - „Vzdávaš to?“

V lietadle sa rozprávajú dvaja 
páni: - Viete, vždy keď letím 
lietadlom, tak sa stane niečo zlé! 
Zrazu príde letuška a hovorí: - 

Milí cestujúci, lietadlo padá do 
mora, ale nebojte sa, každý z vás 
dostane píšťalu a tou odoženiete 
žralokov! 
A ten pán: - No, nehovoril 

som? A buď dostanem zlú píš-
ťalku, alebo natrafím na hluché-
ho žraloka!

U očného: „Pán doktor, nevi-
dím do diaľky.“
 Lekár vezme pacienta za ruku, 

privedie ho k oknu, ukáže na 
oblohu a pýta sa: „Čo vidíte?“
 „Slnko.“ 
„Výborne. A teraz mi láskavo 

povedzte, kam ďalej by ste chce-
li vidieť?“

Zastaví na križovatke parádne 
Ferrari a vedľa neho embéčka.
Z Ferrari vykukne chlapík a ho-

vorí: - Dobré! To si si robil sám?

- I.G. -
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Monika Baránková - obchodná 
riaditeľka

Výroba a predaj Aquaenzym - prí-
pravok na čistenie odpadových vôd, 
kanalizácie, žump, septik, čističiek 
odpadových vôd, odstraňuje zápach 
a rozkladá biologický odpad(fekálie, 
tuk a pod.)
Dávkuje sa do kanalizácie, WC, dre-
zov v kuchyni, žumpy, lapačov tuku, 
septik, a čističiek odpadových vôd.
Podrobné info a katalóg volajte na tel. 
č.: 0907 139 998, alebo píšte na  ba-
rankova@aquasystem.sk.

www.upravovnavody.webnode.sk

Aquasystem
Monika Baránková - obchodná riaditeľka

Výroba úpravovne vody Anticalc -  zmäk-
čovač vody na odstránenie vodného kame-
ňa z rozvodov vody, sanity, bojlera, kotla, 
kúrení a podobne. Inštaluje sa na prívod 
vody- do potrubia do domu. Podrobné info 
a katalóg volajte na tel. č.: 
0907 139 998, alebo píšte 
na barankova@aquasys-
tem.sk, všetky info a kata-
lóg nájdete na interneto-
vej stránke.

Plocha na prenájom.
info na Obecnom úrade

Plocha na prená-
jom.

info na Obecnom 
úrade


