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SUPERUVOĽNENÍ V TATRÁCH...
	 Občianske	 združenie	 Superuvoľnení	 robí	 ročne	 množstvo	 akcií	 hlavne	 pre	 deti,	 ale	 aj	 pre	 dospelých.	 Od	 ope-
kačiek,	 diskoték,	 cez	 maškarný	 ples	 až	 po	 majáles	 sa	 na	 akciách	 vystrieda	 množstvo	 ľudí.	 No	 hlavnou	 udalosťou	 roka	
je	 pre	 Superuvoľnených	 letný	 tábor.	 Každý	 rok	 sa	 snažia	 vybrať	 iné	 miesto,	 aby	 spoznali	 čo	 najviac	 kútov	 Slovenska.
	 Tento	 rok	 to	bol	v	histórii	Drahoviec	už	13.	 tábor,	pod	hlavičkou	OZ	Superovoľnení	 tretí	v	poradí.	A	veruže	bol	aj	najďa-
lej	 –	vo	Vysokých	Tatrách,	 konkrétne	v	Tatranskej	Lomnici,	 v	 termíne	od	17.	 -	 24.	 júla.	Do	dvoch	 autobusov	nastúpilo	v	nedeľu	o	
šiestej	ráno	76	detí	a	vedúcich,	ktorí	boli	prevažne	z	Drahoviec	a	Červeníka,	ale	aj	z	iných	dedín.	Cesta	bola	dlhá	a	preto	sme	si	zvo-
lili	z	Piešťan	prepravu	vlakom,	čo	sa	nakoniec	ukázalo	ako	veľmi	dobrý	ťah,	keďže	mali	deti	počas	 jazdy	pohodlie,	dobrú	klímu,	či	
toaletu.	Batožina	ich	nezaťažovala,	pretože	išla	samostatným	vozidlom	z	firmy	Adlo	a	naspäť	vozidlom	z	firmy	
Coca-Cola,	ktorým	by	sme	chceli	 týmto	poďakovať.	Vystúpili	sme	v	Poprade,	kde	sme	prestúpili	do	Studeného	
potoka	a	odtiaľ	do	Tatranskej	Lomnice.	Deti	 čakal	počas	 týždňa	bohatý	program,	 čo	mohli	vydedukovať	z	ná-
zvu	 tábora	–	Rímska	 ríša,	v	ktorej	 sa	vystriedali	 štyria	vladári	od	Nera,	Maximusa,	Brutusa	až	po	Konštantína.
	 Okrem	 množstva	 hier,	 gladiátorských	 zápasov	 si	 mohli	 deti	 vyskúšať	 jazdu	 na	 koni,	 či	 Tatrabo-
be.	Aké	zvieratá	a	 rastliny	 sa	nachádzajú	v	Tatrách	si	mohli	pozrieť	v	múzeu,	kde	videli	 aj	dokument	v	miest-
nom	 kine.	 Nádherný	 pohľad	 na	 Tatry	 si	 mohli	 vychutnať	 z	 lanovky	 až	 na	 Skalnaté	 pleso	 a	 trochu	 adrenalí-
nu	 si	 užili	 na	 lanovke	 smerom	na	Štrbské	pleso	 s	 následným	výstupom	na	Solisko.	Samozrejme,	 pred	každým	
ťažkým	dňom	 sme	 sa	 dobre	 posilnili	 v	miestnej	 reštaurácii,	 kde	 nás	 čakali	 švédske	 stoly	 s	 bohatým	výberom.	
	 V	rímskej	ríši	bolo	10	légií,	ktoré	bojovali	o	každý	kúsok	územia	až	do	vyčerpania.	Boli	to	napr.	Gladi-
átorky,	Legionárky,	Pompejské	sopky,	Križiaci,	Peržania	a	iní.	Aby	si	légie	trošku	oddýchli	po	ťažkom	dni,	večer	
ich	čakali	zábavné	programy,	diskotéky,	či	opekačka.	Bol	to	týždeň	plný	zážitkov,	po	ktorom	sa	deťom	ani	ved-
úcim	nechcelo	 ísť	domov.	Nasledovali	 spoločné	 fotografie,	 lúčenia,	 slzy...	 a	preto	Superuvoľnení	nelenili	a	ako	
každý	rok	spravili	v	sobotu	30.	júla	tradičnú	potáborovú	opekačku.	Na	farskom	dvore	bolo	viac	ako	70	táborníkov.	
Bola	 to	vynikajúca	opekačka,	kde	 si	mohli	všetci	 zaspomínať	na	 letný	 tábor	a	 tešiť	 sa	 spolu	na	budúci	 rok	v...	
ale	to	si	necháme	ešte	pre	seba.	

-	OZ	Superuvoľnení	-
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Vážení spoluobčania!
 
	 Prihováram	 sa	 Vám	 v	
poradí	už	z	tretieho	čísla	Drahov-
ských	novín.	Väčšinou	je	to	však	o	
obecných	problémoch,	o	ich	rieše-
niach,	o	tom	čo	sa	spravilo,	vybu-
dovalo,	či	zbúralo.	Niežeby	ostatné	
veci	nefungovali	ako	by	mali,	no	v	
tomto	treťom	vydaní	by	som	chcel	
stručne	 vyzdvihnúť	 kultúru	 v	 na-
šej	obci.	Dobre	všetci	vieme,	že	za	
posledné	roky	by	sa	kultúrne	akcie	
dali	zrátať	prstami	na	rukách.	Ne-
chcem	sa	vracať	dozadu,	no	 je	 to	
fakt,	alebo	resp.	bol.	V	posledných	
dvoch	 mesiacoch	 som	 si	 všímal	
kultúru	 viac	 ako	 inokedy	 a	 tomu	
zodpovedá	aj	moje	foto.	Bol	som	
zvedavý,	ako	dopadnú	akcie,	na	ktoré	som	bol	
pozvaný	 alebo	 ktoré	 sme	 sami	 zorganizova-
li.	Nevravím,	že	všetky	dopadli	na	výbornú,	
pretože	 vždy	 sa	 chybička	 nájde,	 no	 napriek	
tomu	som	bol	milo	prekvapený	ako	úrovňou,	
tak	aj	účasťou	našich	občanov.	Pokiaľ	sa	mi	
dalo,	 rád	 som	 sa	 zúčastnil	 na	 každej	 kultúr-
nej	akcii.	A	môžem	povedať,	že	v	mesiacoch	
jún	-	júl	som	si	užil	kultúry	habadej.	Začalo	sa	
to	 prvú	 júnovú	 sobotu,	 kedy	 Superuvoľnení	
otvárali	letnú	sezónu	veľkou	vatrou,	po	ktorej	
nasledovala	opekačka,	na	ktorej	bolo	približ-
ne	50	detí.	O	týždeň	neskôr	sa	činil	Červený	
kríž,	 ktorý	 v	 kultúrnom	 dome	 zorganizoval	
zber	 obnoseného	 šatstva	 na	 charitu.	To	 bola	

na	 úvod	 ešte	 taká	 oddychovka.	Nasledovalo	
„kultúrne	 trojdnie“.	V	 piatok	 17.	 júna	 bol	 v	
kultúrnom	dome	koncert	 skupiny	Drišľak,	o	
deň	neskôr	v	sobotu	 	sa	odohral	na	štadióne	
OFK	Drahovce	turnaj	prípravky	o	pohár	sta-
rostu	 obce	 a	 hneď	 v	 nedeľu	 sa	 v	Dome	 zá-
hradkárov	uskutočnili	oslavy	80-teho	výročia	
založenia	 Záhradkárov.	 Cez	 týždeň	 sme	 si	
mohli	 všetci	 oddýchnuť,	 pretože	 v	 sobotu,	
25.	 júna	 nás	 čakala	 akcia	 Hurá	 prázdniny,	
ktorú	 zorganizovali	 Superuvoľnení	 pod	mo-
jou	záštitou.	Opäť	sme	mali	týždeň	na	výdych	
až	 do	 prvej	 júlovej	 soboty,	 kedy	 rybári	 zor-
ganizovali	Celoslovenské	 preteky	 sumčekov	
na	jazere	Važina.	Na	dlhší	čas	som	si	mohol	
vydýchnuť	nielen	ja,	ale	aj	rodičia	päťdesia-

tich	detí	a	vedúcich,	nakoľko	naši	
Superuvoľnení	 išli	 na	 letný	 tábor	
do	Tatranskej	 Lomnice,	 kde	 strá-
vili	 celý	 týždeň.	 Poslednú	 júlovú	
sobotu	si	zaspomínajú	na	tábor	na	
potáborovej	opekačke.	Boli	to	bo-
haté	dva	mesiace.	Chcel	by	som	sa	
poďakovať	 našim	 organizáciám,	
ktoré	nelenia	a	pomáhajú	vytvárať	
v	 našej	 obci	 pestré	 kultúrne	 pro-
stredie.	Pevne	verím,	 že	nezaspia	
na	 vavrínoch	 a	 vo	 svojich	 aktivi-
tách	 budú	 pokračovať.	 Špeciálne	
by	som	chcel	informovať	občanov	
o	novej	akcii,	ktorá	by	mala	nahra-
diť	 	 Drahovský	 jarmok.	 Dôvody	
netreba	 nikomu	 obzvlášť	 vysve-
tľovať.	 Jarmok	 je	 o	 stánkoch,	 o	
remeslách...	 a	 tu	 je	 ten	 problém.	

Nie	sme	pre	stánkarov	dostatočne	atraktívni.	
V	sobotu,	27.	augusta	Vás	pozývam	teda	na	
novú	akciu,	ktorá	nahradí	Drahovský	jarmok.	
Akcia	 sa	volá	Drahovské	vrtochy	a	mala	by	
byť	 o	 hudbe,	 zábave	 a	 občerstvení	 tak,	 aby	
si	 prišli	 na	 svoje	 ako	 mladí,	 tak	 aj	 starší	 a	
zároveň	 aj	 naše	 deti	 a	 všetci,	 ktorí	 sa	 akcie	
zúčastnia.	 Každý	 z	 nás	 má	 nejaký	 vrtoch	 a	
preto	si	myslím,	že	názov	novej	akcie	je	pre	
nás	 Drahovčanov	 výstižný.	 Na	 záver	 Vám	
chcem	 zaželať	 pekné	 leto	 a	 veľa	 zážitkov	
pri	 našich	 spoločných	 kultúrnych	 akciách.

-	Ing.	Juraj	Klein	-
	Starosta	obce

MAJÁLES OPÄŤ DO RANNÝCH 
HODÍN...

		 Ako	už	každoročne	býva	zvykom	v	našej	obci,	ani	tento	
rok	naši	Superuvoľnení	nezaspali	na	vavrínoch	a	usporiadali	už	
6.	ročník	kultúrno-spoločenskej	akcie	Majáles	2011.	Majáles	sa	
konal	20.	mája	v	našom	vynovenom	kultúrnom	dome.	Začiatok	
akcie	bol	o	20-tej	hodine.	Na	úvod	Martin	Majtán	privítal	za	Su-
peruvoľnených	všetkých	169	hostí,	čo	je	v	histórii	majálesov	naj-
vyšší	počet	a	predstavil	hudobnú	skupinu	Profil.	Hneď	od	úvod-
ných	 tónov	 hudobná	 skupina	Profil	 dostávala	 do	 varu	 svojimi	
piesňami	prítomných	hostí.	Po	prvom	úvodnom	tanečnom	kole	
si	hostia	mohli	pochutiť	na	kuracích	prsiach	s	ryžou	a	oblohou.	
Keď	už	všetci	mali	plné	žalúdky,	znova	sa	rozbehla	nespútaná	
tanečná	zábava	v	podaní	skupiny	Profil.	Na	svoje	si	prišli	všetky	
vekové	kategórie.	Na	spestrenie	programu	vystúpila	tanečná	sku-
pina	z	Piešťan	pod	vedením	pani	Duranovej,	ktorá	nám	predvied-
la	argentínske	tango.	Keď	sa	zábava	blížila	k	polnoci,	nastala	vy-

túžená	a	dlho	očakávaná	tombola.	Ceny	boli	rôzne	a	veľmi	praktické,	z	každého	rožka	troška.	Medzi	cenami	sa	našli	maliarske	farby,	čajové	súpravy,	
rôzne	náradie,	stavebná	chémia,	dermatologické	procedúry,	tepovanie	a	iné	hodnotné	ceny.	Medzi	tohtoročný	hit	patril	prelet	nad	Alpami,	ktorý	
vyhrala	Erika	Nedorostová.	Po	bohatej	tombole	nasledovala	druhá	večera	a	to	kvalitný	gulášik.	Keď	už	bol	všetok	guláš	zjedený,	zábava	pokračo-
vala	v	plnom	prúde	do	skorých	ranných	hodín.	Hudobná	skupina	Profil	zabávala	ľudí	do	pol	piatej	rána	a	potom	nastúpil	DJ	Johny,	ktorý	svojou	hu-
dobnou	produkciou	nenechal	nikoho	sedieť	na	mieste.	Poslední	hostia	odchádzali	o	ôsmej	ráno,	čo	svedčí	o	vysokej	kvalite	tejto	akcie.	Tešíme	sa	na	
ďalší	ročník	majálesu	a	srdečne	ďakujeme	všetkým	našim	sponzorom,	ktorí	nás	podporili	či	už	finančne	alebo	materiálne.	Dovidenia	o	rok	priatelia.

-	OZ	Superuvoľnení	-

DEDINSKÁ ULICA ROZKVITLA KVETMI

	 Obecný	 úrad	 v	 Drahovciach	 pripravil	 v	 sobotu	 21.	 mája	
pre	 občanov	 obce	 pekný	 kvetinový	 darček.	Na	Dedinskej	 ulici	 roz-
ložili	 svoje	 stánky	 pestovatelia	 rôznych	 druhov	 kvetín,	 z	 ktorých	
bolo	 rozhodne	 čo	 vyberať.	 Za	 veľkého	 záujmu	 občanov	 obce	 sa	

dobre	 pripravená	 akcia	 stretla	 s	 veľmi	 dobrým	 ohlasom	 aj	 u	 predá-
vajúcich,	 ktorí	 prisľúbili	 svoju	 účasť	 i	 v	 roku	 2012.	 K	 spestreniu	
celej	 akcie	prispeli	 i	 stánky	 s	občerstvením,	 cukrovou	vatou	a	baló-
nikmi.	 Slová	 chvály	 tunajších	 občanov	 boli	 odmenou	 i	 Ladislavovi	
Lekárovi,	 ktorý	 toto	 podujatie	 organizačne-technicky	 zabezpečil.

-	PhDr.	Lucia	Lekárová,	PhD.	-
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„HURÁ PRÁZDNINY“ 
SA STÁVAJÚ TRADÍCIOU

	 V	 sobotu	 25.	 júna	 sa	
konal	v	poradí	2.	ročník	detského	
dňa	Hurá	prázdniny.	Akciu	zorga-
nizovalo	Občianske	združenie	Su-
peruvoľnení	pod	záštitou	starostu	
obce	Ing.	Juraja	Kleina.	Začiatok	
akcie	 bol	 naplánovaný	 na	 štrná-
stu	hodinu,	no	počasie	nám	veľmi	
neprialo.	Už	sme	si	mysleli,	že	sa	
akcia	nepodarí,	no	v	tom	sa	začalo	
vyjasňovať.	 Začali	 sme	 o	 16.00	
hodine	 s	 malou	 časovou	 stratou.	
Deti	sa	zaregistrovali,	dali	si	dob-
rú	kuraciu	bagetku	na	posilnenie	a	
vrhli	sa	na	6	atraktívnych	súťaží,	
ktoré	 prebiehali	 na	 futbalovom	
ihrisku.	 Zahádzali	 si	 na	 kolky,	
triafali	do	bránky,	skákali	vo	vre-
ci,	...skrátka	o	zábavu	mali	postarané.	Popri	súťažiach	sa	mohli	vyblázniť	
v	nafukovacom	hrade,	či	zajazdiť	na	poníkoch,	ktoré	nám	zabezpečil	pán	
Zdeno	Cesnek.	Celkovo	93	zaregistrovaných	detí	zabávali	šašovia	Jim	
a	 Jimmy.	Po	súťažiach	nasledovalo	vyhodnotenie,	kde	si	deti	prevzali	
pekné	ceny.	Aby	mali	o	zábavu	postarané	aj	rodičia,	od	18.00	hodiny	za-
čala	na	štadióne	vyhrávať	country	skupina	Jako	Kedy	a	k	dispozícii	bol	
aj	tradičný	guláš	s	dobrým	pivkom.	Ľudia	sa	dobre	zabávali,	o	deťoch	
nemusí	byť	ani	reč	a	už	teraz	je	jasné,	že	sa	všetci	tešíme	na	tretí	ročník.

-	M.M.	-

DRIŠĽAK ZAPLNIL KULTÚRNY DOM
	 Keď	ste	išli	v	piatok	17.	júna	po	Drahovciach	a	nikoho	ste		ne-
stretli,	nebolo	to	len	tak	pre	nič,	za	nič.	Od	18.00	hodiny	boli	totiž	všet-
ci	v	kultúrnom	dome	na	koncerte	skupiny	Drišľak.	Táto	vynikajúca	vý-
chodniarska	 kapela,	 ktorá	má	 vlastný	 program	Drišľakoviny	 na	 STV	 1	
sa	 ocitla	 v	 našej	 obci	 úplnou	 náhodou.	No,	 nie	 až	 takou	 úplnou.	V	 ten	
istý	deň	odohrala	koncert	v	Piešťanoch	a	keďže	 sa	náš	zástupca	 staros-
tu	Miroslav	Ledecký	dobre	pozná	s	chlapcami	zo	skupiny,	neváhal	a	po-
zval	ich	do	Drahoviec.	Samozrejme	koncert	závisel	aj	od	financií	a	preto	
sa	 rozhodol,	 že	 peniaze	 zozbiera	 od	 drahovských	 podnikateľov,	 ktorým	
ďakujeme.	Vďaka	nim	sa	mohol	koncert	uskutočniť.	V	kultúrnom	dome	
bolo	 viac	 ako	 400	 ľudí,	 ktorých	 hodinu	 a	 pol	 trvajúci	 program	 veľmi	
zabavil.	Aj	 napriek	 tomu,	 že	 v	 sále	 bolo	 dusno,	 koncert	 stále	 gradoval.	
Po	 koncerte	 zabezpečili	 Superuvoľnení	 hudobnú	 produkciu,	 pri	 kto-
rej	 si	 prítomní	mohli	 z	 chuti	 zatancovať.	A	 veruže	 poslední	 odchádzali	
o	 pol	 tretej	 ráno.	Uvidíme,	 či	Drišľak	 ešte	 niekedy	 navštívi	 našu	 obec.

-	M.M.	-
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„POVINNÉ“ KOSENIE 
SMEROM NA VODERADY

Dobre	poznáme	situácie,	keď	nie	je	na	dolnom	
konci	pokosené,	potom	zase	na	hornom	kon-
ci,	zase	na	dolnom	a	stále	dookola.	Pracovníci	
obecného	 úradu	 sa	 snažia,	 robia	 čo	 je	 v	 ich	
silách.	 Jednoducho	 tráva	 rastie	 stále.	Možno	

by	sme	sa	mali	zamyslieť	nad	tým,	že	kosenie	
nie	 je	 jediná	vec,	ktorú	v	obci	vykonávajú	a	
preto	 keď	 náhodou	 nie	 je	 niekde	 pokosené,	
stačí	 prísť	 na	 obecný	 úrad	 a	 jednoducho	 to	
nahlásiť.	Tohto	hesla	sa	držali	viacerí	občania	
a	úsek	na	Bratislavskej	ceste	smerom	na	Vo-
derady	sa	zaradil	medzi	najviac	nahlasované	
miesta	v	obci.	Tomuto	miestu	sa	netreba	ču-
dovať,	pretože	by	bolo	iba	otázkou	času,	kedy	
by	sa	tam	z	dôvodu	zlej	viditeľnosti	na	cestnú	
premávku	stalo	nejaké	nešťastie.	Treba	však	
podotknúť,	že	tento	úsek	má	na	starosti	„Slo-
venská	správa	ciest“,	ktorá	zrejme	nemá	na	to	
čas.	A	tak	pracovníci	obecného	úradu	naštar-
tovali	svoje	tátoše	a	hor	sa	na	viac	ako	metro-
vú	zelinu.	Úsek	sa	zviditeľnil	a	čo	je	hlavné	
–	výjazd	smerom	na	Voderady	je	bezpečnejší.

VZBURA STROJOV

Nie	nebojte	 sa,	nejedná	 sa	o	 žiadny	filmový	
trhák	a	 takisto	v	Drahovciach	nemáme	žiad-
ne	nepokoje.	No	v	utorok,	31.	mája	to	v	na-
šej	 obci	 chvíľami	 tak	 vyzeralo.	 Ešteže	 sme	

my	 Drahovčania	 mierumilovní	 ľudia	 a	 žia-
dne	vzbury	nechystáme.	Čo	 tu	potom	robilo	
toľko	strojov?	Odpoveď	na	našu	otázku	sme	
dostali	od	pána	starostu,	ktorý	nám	vysvetlil,	
že	 v	 obci	 prebieha	 finálna	 fáza	 revitalizácie	
a	 veľké	 stroje	 prišli	 naliať	 na	 naše	 cesty	 a	
chodníky	nový	asfalt.	Nebolo	 to	všetko	 také	
jednoduché.	Ako	by	to	bolo,	keby	išlo	všetko	
ako	 po	masle.	Najväčší	 problém	 bol	 na	 uli-

ci	Kalvária,	kde	starosta	viedol	dlhé	debaty	s	
tunajšími	obyvateľmi,	ktorým	prekážala	výš-
ka	cesty.	Ďalej	sa	rozhodol,	že	dá	asfalt	aj	na	
druhú	stranu,	ktorá	nebola	v	projekte	revitali-
zácie,	aby	Kalvária	vyzerala	ako	jeden	celok.	
Samozrejme,	túto	stranu	cesty	sme	si	museli	
zaplatiť	 sami,	 ale	 podstatne	 lacnejšie,	 keď-
že	sme	mali	k	dispozícii	stroje.	Takisto	aj	na	
tejto	strane	boli	nespokojní	občania	a	preto	sa	
po	spoločnej	debate	dohodli	na	kompromise.	
Aby	 toho	nebolo	málo,	na	parkovisku	vedľa	
pohostinstva	Gostiona	sme	dva	dni	po	nalia-
tom	 asfalte	 zistili,	 že	 je	 prasknuté	 odtokové	
potrubie	a	neodteká	voda,	z	dôvodu	čoho	sa	z	
parkoviska	po	búrke	stalo	veľké	jazero.	Nový	
asfalt	 sa	 musel	 rozrezať,	 vyčistiť	 potrubie,	
na	 prasklinu	 sa	 dala	 veľká	 železná	 platňa	 a	
opäť	asfalt.	Problémy	sú	na	to,	aby	sa	riešili	
a	teraz	si	môžeme	s	odstupom	času	na	„Vzbu-
ru	 strojov“	 pekne	 s	 úsmevom	 zaspomínať.

KONIEC DŽUNGLE

Nebojte	sa,	dôležité	pralesy	pre	našu	planétu	
nie	 sú	 zničené.	 Reč	 je	 o	Voderadoch,	malej	
sympatickej	dedinke,	ktorá	patrí	k	našej	obci.	

SENIORI SA VZDELÁVALI, ZABÁVALI A RELAXOVALI
	 Dnešná	doba	ide	dopredu	a	ani	my	seniori	sme	nezostali	spať	na	vavrínoch.	V	dnešnej	dobe	počítačov,	internetu	nechceme	my	se-
niori	 zaostávať.	 Po	 dohovore	 a	 pomoci	 pána	 starostu	 Ing.	 Juraja	Kleina	 sme	 absolvovali	 kurz	 počítačov	 a	 internetu	 na	miestnej	 základnej	
škole.	 Cenné	 a	 potrebné	 vedomosti	 sme	 získali	 odborným	 výkladom	 pani	 učiteľky	Mgr.	 Pažitnej.	 Kurz	 navštevovalo	 15	 -	 20	 našich	 čle-
nov.	 Vo	 výučbe	 budeme	 pokračovať	 v	 novom	 školskom	 roku	 v	 zimných	 mesiacoch.	 Nezabudli	 sme	 ani	 na	 relaxáciu.	 Naši	 členovia	 na-
vštevujú	 termálne	 kúpaliská	 a	 tým	 si	 posilňujú	 a	 utužujú	 svoje	 zdravie.	 Boli	 sme	 v	 Podhájskej,	 vo	Veľkom	Mederi	 aj	 vo	Vincovom	 lese.	
Najviac	 sa	 nám	 páčil	 Veľký	 Meder,	 pretože	 tam	 boli	 nielen	 vonkajšie,	 ale	 aj	 kryté	 bazény.	 V	 júni	 sme	 si	 posedeli	 pri	 ohníku	 pri	 vese-
lej	opekačke	v	Dome	záhradkárov.	Boli	 sme	veľmi	 spokojní.	Opekačka	aj	 s	počasím	sa	nám	vydarila,	páčila	a	preto	 si	 to	viackrát	 radi	zo-
pakujeme.	Na	 takýchto	 podujatiach	 býva	 veselo	 a	 veľká	 účasť.	 Členovia	 sa	 radi	 stretajú,	 pospomínajú,	 zasmejú,	 ba	 dokonca	 i	 zaspievajú.	
Časť	seniorov	je	aj	členmi	záhradkárov.	Pracovne	aj	organizačne	pomáhame	pri	 ich,	ale	aj	spoločných	podujatiach.	Pracovne	sme	pomáhali	
pri	 ich	 okrúhlom	výročí	 pri	 občerstvení,	 či	 na	 slivkových	hodoch.	Všetky	 slivkové	 gule	 prejdú	 našimi	 rukami.	Takouto	 spoluprácou	 sa	 re-
vanšujeme	 za	 poskytnutie	 Domu	 záhradkárov	 pri	 našich	 opekačkách.	 Momentálne	 pripravujeme	 zdravotnú	 prednášku	 pre	 našich	 členov.
	 -	Klub	seniorov	A.M.	a	M.Z.	-
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SÚŤAŽILI V DVOCH KATEGÓRIÁCH
	 Celoslovenské	 detské	 rybárske	 preteky	 v	 love	 Sumče-
ka	 amerického	 sa	 tentokrát	 konali	 až	 2.	 júla	 so	 zámerom	 teplejšie-
ho	 počasia	 a	 vyššej	 účasti	 mladých	 pretekárov.	 Lenže	 aj	 napriek	
dobrej	 pripravenosti	 organizátorov,	 malo	 aj	 tentokrát	 posledné	 slo-
vo	počasie.	 I	keď	boli	 teplota	a	účasť	mladých	pretekárov	nízke,	na	

kvalite	 pretekov	 to	 nič	 neubralo.	 Pre	 atraktivitu	 pretekov	 sa	 súťaž	
rozdelila	 do	 dvoch	 kategórií	 a	 tým	 sa	 zvýšila	 šanca	 na	 víťazstvo.																																																																				
Štartovné	 bolo	 samozrejme	 zdarma,	 takže	 za	 ušetrené	 eurá	 si	mohli	
mladí	 nadšenci	 doplniť	 svoju	 výbavu	 v	 predajnom	 stánku.	Tradične	
bol	k	dispozícii	bufet	a	o	skvelú	náladu	sa	opäť	postarali	dobrou	hu-
dobnou	 kulisou	 Superuvoľnení.	 Počas	 pretekov	 mohli	 súťažiaci	 aj	
návštevníci	 ochutnať	 ulovených	 sumčekov,	 ktorých	 pripravil	 šéf-

V	 tejto	 dedinke	 býva	malá	 osada	 rómskeho	
obyvateľstva.	 Toto	 rómske	 obyvateľstvo	 za-
rástlo	 veľkým	 „pralesom“,	 ktorý	 im	 bránil	
bezpečne	 pristupovať	 k	 ich	 príbytkom.	Ďal-
ší	problém	bol	v	ceste.	Problém	asi	 taký,	že	
žiadnu	cestu	nemali	 a	deti	museli	 chodiť	do	

školy	cez	blatové	kaluže.	V	tom	čase	sa	robil	
v	Drahovciach	 nový	 asfalt	 a	 na	 príkaz	 pána	
starostu	ten	starý,	ktorý	firma	zoškriabala,	vy-
sypali	našim	rómskym	spoluobčanom	do	Vo-
derád.	Spoluobčania	neváhali,	zobrali	do	rúk	

lopaty	a	začali	zoškriabaný	asfalt	rozhadzovať	
po	starej	poľnej	ceste.	Keď	bola	cesta	ako	tak	
spravená,	na	rad	prišiel	bager,	ktorý	poskytla	
sponzorsky	firma	Agrosystém.	Pár	šikovných	
ťahov	s	lyžicou	a	zo	zarastenej	džungle	sa	stal	
priestranný	pľac.	A	čo	je	hlavné,	každému	je	
jasné,	kde	 sa	domy	nachádzajú.	Už	nám	 len	

zostáva	 dúfať,	 že	 naši	 rómski	 spoluobčania	
si	 našu	 pomoc	 budú	 vážiť,	 budú	 sa	 snažiť	
svoje	príbytky	udržiavať	a	nedovolia,	aby	sa	
z	ich	obydlí	stala	opäť	jedna	veľká	džungľa.

V ODVODŇOVACÍCH KANÁ-
LOCH SA POKRAČUJE

Ako	už	dobre	viete,	naša	obec	zobrala	do	svo-
jich	služieb	6	pracovníkov	z	Úradu	práce,	so-
ciálnych	vecí	a	rodiny	v	Piešťanoch.	Je	to	pre	
nás	veľmi	výhodné,	keďže	95	%	platí	 štát	 a	
iba	5	%	platíme	my,	ako	obec.	Títo	pracovníci	
nie	sú	zamestnaní	v	obci	len	tak.	Ich	úlohou	
je	zabezpečiť	vyčistenie	odtokových	kanálov,	
aby	sa	netvorili	po	našich	cestách	kaluže,	ba	
dokonca	v	niektorých	prípadoch	jazerá	a	voda	

odtekala	pekne	spádom	mimo	obec.	Určite	ste	
si	mnohí	všimli,	že	také	miesta,	ako	je	Hlavná	
ulica	pred	pohostinstvom	Gostiona,	či	samot-
né	parkovisko	už	nepostihujú	veľké	kaluže	a	
voda	pekne	odteká	okolo	farského	úradu,	kde	
sme	museli	objednať	bager	a	vykopať	kanálik,	
ďalej	cez	pamätník	až	na	ulicu	Tichá.	Preven-
tívne	 sa	vyčistila	 aj	Dedinská	ulica.	Najväč-
šie	problémy	robí	obyvateľom	ulica	Vážska,	
kde	keď	lepšie	zaprší,	ľudia	môžu	vyťahovať	
člny,	aby	sa	dostali	z	domu.	Táto	ulica	a	tento	
pre	obyvateľov	dosť	veľký	problém	sa	snažil	

vyriešiť	 bývalý	 pán	 starosta	 Hubinák,	 ktorý	
sponzorsky	vybavil	firmu,	aby	problém	s	ne-
odtekaním	 vody	 vyriešila.	 Žiaľ,	 bezúspešne.	
Podľa	slov	mnohých	obyvateľov	žijúcich	na	
okolí	sa	voda	správa	opačne.	Namiesto	toho,	
aby	 odtekala,	 vytvára	 po	 trochu	 silnejšom	
daždi	 stále	 väčšie	 jazero.	 Samozrejme,	 ako	
náhle	 tento	 problém	 nastane,	 hneď	môžeme	
volať	auto,	ktoré	vodu	odčerpá.	Aj	keď	poma-
ly,	ale	isto	dostávame	vodu	z	obce.	No	ulica	
Vážska	zatiaľ	vyhráva	-	ale	aj	na	ňu	príde	rad.

STAROSTOV PRVÝ SOBÁŠ

Náš	 starosta	 sedí	 vo	 svojom	 starostovskom	
kresle	už	nejaký	ten	piatok,	rieši	veľa	problé-
mov,	vybavuje	množstvo	papierov,	projektov,	
či	 bežných	 vecí	 dôležitých	 pre	 chod	 našej	
obce.	No	v	stredu,	15.	júna,	musel	riešiť	milú	
povinnosť,	s	ktorou	sa	stretol	po	prvýkrát.	Na	

obecný	úrad	prišla	rodinka	Biháriových,	ktorá	
prišla	s	jasným	cieľom	-	pán	starosta,	chceme	
zosobášiť.	Pán	starosta	neváhal,	nadýchol	sa	
a	 sobáš	mohol	 začať.	V	 sobášnej	miestnosti	
bola	 príjemná	 atmosféra,	 ktorú	 vytvárali	 aj	
ich	vysmiate	deti.	Starosta	zvládol	svoju	úlo-
hu	na	prvýkrát	bravúrne	a	už	teraz	sa	teší	na	
ďalšie	sobáše.	Takže	mladí	-	hor	sa	do	práce.

-	M.M.	-
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ZÁHRADKÁRI OSLÁVILI 80 ROKOV 
ZÁHRADKÁRSTVA V DRAHOVCIACH
	 Do	 vyzdobeného	 Domu	 záhradkárov	 v	 Drahovciach,	 za	
veselého	 vyhrávania	 krojovanej	 dychovej	 hudby	 Drahovčanka,	 sa	
poschádzali	členovia	základnej	organizácie	spolu	s	rodinnými	prísluš-
níkmi	a	pozvanými	hosťami,	aby	spoločne	oslávili	80.	výročie	základ-
nej	 organizácie.	Za	RV	SZZ	v	Bratislave	 sa	 oslavy	 zúčastnil	 čestný	
predseda	Profesor	 Ivan	Hričovský,	 tajomník	 JUDr.	 Juraj	Korček,	 za	
OV	 SZZ	 v	 Trnave	Mgr.	Machovec	 a	 tajomník	 p.	Maška.	 Pozvanie	
prijal	 aj	 starosta	 obce	 Ing.	 Juraj	Klein	 a	 zástupcovia	 spoločenských	
organizácií	v	obci,	riaditeľka	základnej	školy	a	šesť	vnukov	zaklada-
teľa	 organizácie	 (Antona	Matulu).	 V	 kultúrnom	 programe	 vystúpili	
deti	 zo	 základnej	 školy	 oblečené	v	 drahovských	krojoch.	Zaspievali	
pásmo	 ľudových	 piesní	 a	 seniorky	
zo	 susednej	 obce	Madunice	 účastní-
kov	 zabavili	 humorným	 rozhovorom	
Kače	s	Mišom.	Predseda	organizácie	
Vendel	 Sedláčik	 vo	 svojom	príhovo-
re	 zhodnotil	 činnosť	 záhradkárov	 od	
roku	1931	až	po	 rok	2011.	Poukázal	
na	 to,	 že	 organizácia	 záhradkárov	
je	 najaktívnejšia	 v	 obci,	 usporadúva		
rôzne	 akcie,	 výstavy,	 slivkové	 hody,	
zájazdy	 a	 degustácie.	 Slova	 sa	 ujal	
starosta	obce,	 Ing.	 Juraj	Klein,	 ktorý	
prítomných	pozdravil	a	pochvalne	sa	
vyjadril	k	spolupráci	so	záhradkármi.	
Ako	 ďalší	 vystúpil	 čestný	 predseda	
RV	profesor	Ivan	Hričovský.	Pochval-
ne	sa	vyjadril	o	práci	ZO	Drahovce	a	
zaradil	ju	medzi	najlepšie	v	okrese,	za	
čo	organizácia	v	 roku	1979	obdržala	
zlatý	 odznak.	 Vyzval	 všetkých	 prí-
tomných,	 aby	 sa	 aj	 naďalej	 venovali	
záhradkárstvu.	 Naši	 záhradkári	 do-
pestujú	 zdravé	 a	 ekologické	 ovocie,	

čo	v	súčasnosti	tvorí	46	%	produkcie.	Predseda	OV	SZZ	v	Trnave	sa	
taktiež	pochvalne	vyjadril	o	dobrej	práci	funkcionárov	ZO	Drahovce	
a	odovzdal	buletín	z	Križovian.	Vyslovil	uznanie	predsedovi	Vende-
lovi	Sedláčikovi,	ktorý	je	už	35	rokov	vo	svojej	funkcii	a	30	rokov	je	
členom	OV	SZZ	v	Trnave.	RV	SZZ	udelil	uznanie	II.	stupňa	ZO	Dra-
hovce	a	aj	Vendelovi	Sedláčikovi.	Vyznamenania	III.	stupňa	udelil	pre	
deväť		členov	výboru.	OV	SZZ	ocenil	účasť	na	výstavách	ďakovnými	
listami,	ktoré	boli	odovzdané	siedmim	členom.Na	záver	predseda	ZO	
SZZ	v	Drahovciach	odovzdal	Spomienkové	listy	sponzorom,	vnukom	
Antona	Matulu,	 spoločenským	 organizáciám	 a	 najstaršiemu	 členovi	
94.	ročnému	Karolovi	Ďugelovi.	Po	ukončení	programu	sa	podalo	ob-
čerstvenie	a	pokračovalo	sa	zábavou	pri	dychovej	hudbe	do	neskorých	
večerných	hodín.	Z	tohto	podujatia	si	každý	odniesol	pekný	zážitok.
Už	 teraz	 sa	 tešíme	 na	 oslavy	 90.	 výročia	 založenia	 organizácie.

-	Vendel	Sedláčik	-

kuchár	 zo	 Senca.	 Pred	 vyhodnotením	 dostali	 všetci	 súťažiaci	 ob-
čerstvenie.	 Nízka	 účasť	 mala	 pre	 pretekárov	 aj	 pozitívnu	 stránku	
–	 peknú	 cenu	 získal	 každý	 jeden.	V	 kategórii	Mladší	 rybár	 zvíťazil	
Jakub	 Vizičkanič	 (MsO	 Topoľčany),	 druhé	 miesto	 obsadila	 Petra	
Lofflerová	(MsO	Hlohovec)	a	tretí	skončil	Martin	Lago	z	MsO	Vrbové.
	 V	 kategórii	 Starší	 rybár	 sa	 umiestnili	 pretekári	 v	 tom-
to	 poradí:	 1.	 miesto	 Juraj	 Halač	 (MsO	 Nováky),	 2.	 miesto	 Peter	
Augustín	 (MO	 Drahovce),	 3.	 miesto	 Radoslav	 Dobrovolný	 (MsO	
Prievidza).	Všetci	 menovaní	 získali	 hodnotné	 ceny	 a	 z	 rúk	 starostu	
Drahoviec	 Ing.	 Juraja	 Kleina	 víťazné	 poháre.	Ale	 i	 ďalších	 43	 zú-
častnených	 získalo	 zaujímavé	 ceny.	 Špeciálnu	 cenu	 získal	 Ľubomír	
Karaba	 z	 Drahoviec,	 ktorý	 najviac	 zaujal	 organizátorov	 pretekov.
	 Na	záver	sa	chceme	poďakovať	všetkým	tým,	ktorí	sa	pri-
činili	o	hladký	priebeh	pretekov	a	taktiež	sponzorom	a	vedeniu	obce.	
So	 želaním	 lepšej	 účasti	 sa	 na	 vás	 teší	 opäť	 o	 rok	 výbor	MO	SRZ.

ČISTENIE JAZERA VAŽINA - PRVÝ 
KROK RYBÁROV A OBCE

	 Hlavným	dôvodom	čistenia	Važiny	bolo,	aby	sa	nezopako-
vala	 situácia	 z	 roku	 2010,	 kedy	 dochádzalo	 k	 pretekaniu	 spodných	
vôd	do	jazera,	ktoré	nemalo	zabezpečený	odtok	ešte	pri	nižšej	hladine.	
Toto	bolo	zapríčinené	tým,	že	zadná	časť	revíru	bola	zavezená	množ-
stvom	zeminy	a	stavebného	odpadu,	ktorý	tam	nepatril.	Po	konzultácii	
s	 vedením	 obce	 a	 s	 prísľubom	 o	 spolufinancovaní	 týchto	 prác,	 sme	
pristúpili	 k	 samotnému	 čisteniu.	Na	 záberoch	 vidíte	 ako	 spomínaná	
časť	vyzerala	pred	samotnou	úpravou	-	veľké	množstvo	komunálne-
ho	 odpadu	 a	 ešte	 väčšie	množstvo	 stavebnej	 sute.	Na	 približne	 200	
metrovom	úseku	sa	vyhĺbil	odvodňovací	kanál	so	štrkovým	dnom	pre	
vyrovnávanie	hladín	spodných	vôd.	Tieto	práce	sa	vykonávali	pod	do-
zorom	predsedu	a	tajomníka	MO	SRZ	Drahovce	a	predsedu	Pozem-

kového	 spoločenstva	 p.	 Františka	 Cesneka,	
ktorí	kladne	zhodnotil	vykonané	práce	a	ich	
dôsledky.	 Všetci	 sa	 jednomyseľne	 zhodli	 v	
tom,	že	toto	je	len	prvý	krok	na	ceste	riešenia	
závažného	stavu	spodných	vôd	v	našej	obci.	
Po	zaliatí	tohto	kanála	vzniklo	taktiež	veľmi	
vhodné	miesto	na	neresisko	rýb	a	prostredie	
pre	vodné	vtáctvo.	A	v	neposlednom	rade	zís-
kala	táto	časť	obce	určite	lepší	vzhľad.	Tak-
že	ak	pôjdete	okolo	na	prechádzku,	zastavte	
sa	 na	 chvíľu	 a	 sami	 posúďte,	 či	 mala	 táto	
námaha	 a	 vynaložené	 prostriedky	 zmysel.	

-	Redakčná	rada	MO	SRZ	Drahovce	-
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DRAHOVČANIA V SNP
	 V	mesiaci	august	si	každo-
ročne	 pripomíname	 výročie	 Slo-
venského	 národného	 povstania,	
kedy	si	spomíname	na	 tých,	ktorí	

v	ňom,	alebo	v	II.	svetovej	vojne	zahynuli.	Ne-
vieme,	alebo	si	nespomíname	na	 tých,	ktorí	v	
ňom	bojovali,	no	podarilo	sa	im	prežiť	a	dožiť	
sa	 oslobodenia	–	ukončenia	 	 vojny.	 Jedným	z	
drahovských	občanov,	ktorí	sa	aktívne	zapojili	
do	 bojov	 v	 SNP	 bol	 Jarolím	Manák,	 narode-
ný	dňa	7.	9.	1917.	Rodičia	 Ján	a	Pavlína	 rod.	
Bednárová	mali	okrem	neho	ešte	dcéry	Máriu	
/vydatá	 Chudá/	 a	 Magdalénu,	 dcéra	 Margi-
ta	 zomrela	 ako	 6	 ročná,	 a	 syna	 Františka.	 Po	
skončení	 povinnej	 školskej	 dochádzky	 študo-
val	na	Meštianskej	škole	v	Novom	Meste	nad	
Váhom.	Po	 jej	absolvovaní	pracoval	na	Mini-
sterstve	 vnútra,	 kde	 po	 skončení	 II.	 svetovej	
vojny	 bol	 pridelený	 do	 Šamorína	 a	 poverený	
repatriáciami.	Potom	bol	zamestnaný	ako	reví-
zor	v	oblasti	administratívy,	neskôr	ako	právny	
zástupca	 firmy	 Stavoindustria	 Dubnica	 n/V.
V	roku	1968	sa	oženil	s	Otíliou	Navrátilovou.	
Zomrel	 8.	 11.	 1994,	 pochovaný	 je	 v	Drahov-
ciach.	V	roku	1944,	ako	poručík	v	zálohe,	bol	
mobilizovaný	do	Bratislavy	k	útvaru	protilieta-
dlového	delostrelectva,	ktorý	bol	v	apríli	1944	
odvelený	 do	 Prešova	 k	 protivzdušnej	 obrane	
Armádneho	 veliteľstva.	V	 júni	 po	 bombardo-
vaní	 Bratislavy	 (16.	 6.	 1944)	 bola	 18.	 ťažká	
batéria	zaradená	do	zmiešanej	skupiny	Dubová	
k	ochrane	Štátnej	rafinérie	olejov,	odkiaľ	odišla	
ako	 organický	 celok	 do	SNP	 a	 velil	 jej	 práve	
náš	 rodák	 poručík	 v	 zálohe	 Jarolím	 Manák.	
Príchodom	 vojakov	 z	 ďalších	 posádok	 mala	

batéria	 170	 mužov.	 Bola	 vyzbrojená	 štyrmi	
protilietadlovými	 kanónmi	 88	 vzor	 37,	 počet	
ľahkých	 guľometov	 postupne	 vzrástol	 na	 17.	
Okrem	 toho	 mala	 batéria	 30	 nákladných	 vo-
zidiel,	 4	 osobné	 autá	 a	 niekoľko	motocyklov.	
Po	presune	z	Dubovej	do	palebných	postavení	
29.	8.	1944	bola	nasadená	k	obrane	povstalec-
kého	letiska	Tri	Duby	pri	Banskej	Bystrici.	Tu	
sa	 spojila	 s	 protilietadlovou	 ochranou,	 ktorá	
prišla	z	Dubnice	nad	Váhom	a	velenie	prevzal	
kapitán	 Juraj	 Hinterbuchner,	 jeho	 zástupcom	
a	 1.	 dôstojníkom	 bol	 Jarolím	 Manák.	 Keďže	
povstalci	 nedisponovali	 protitankovými	 zbra-
ňami,	 bola	 batéria	 pridelená	 k	 III.	 taktickej	
skupine	a	nasadená	ako	protitanková	v	bojoch	
pri	Sv.	Kríži	 nad	Hronom	 /dnes	 časť	Žiaru	n.	
Hr./.	 Nemeckým	 vojskám	 sa	 však	 podarilo	
vytlačiť	 pešie	 jednotky	 povstalcov	 a	 tak	 ba-
téria	 zostala	 osamotená,	 preto	 zaujala	 nové	
postavenie	 pri	 Kozelníku,	 avšak	 i	 odtiaľ	 bola	
vytlačená.	Od	7.	10.	1944	sa	batéria	bránila	v	
priestore	Hronská	Dúbrava	–	Hronská	Brezni-
ca.	 Po	 odrazení	 fašistických	 útokov	 zostali	 v	
tomto	priestore	v	palpostoch	do	23.	10.	1944,	
kedy	bola	vyňatá	z	podriadenosti	III.	 taktickej	
skupiny.	Cez	Kováčovú	sa	potom	presunuli	pri	
Kremničke	 a	 zaujali	 horské	 obranné	 postave-
nia.	 Tu	 zvádzali	 ťažké	 boje	 s	 nepriateľskými	
tankami	 a	 lietadlami	 bombardujúcimi	 Staro-
horskú	 dolinu,	 kde	 28.	 10.	 1944	 zničili	 bojo-
vú	 a	 dopravnú	 techniku	 nemeckého	 vojska.	
Potom	 však	 prišiel	 z	 veliteľského	 štábu	 SNP	
skomolený	rozkaz	k	prechodu	na	boj	v	horách	
a	 tak	neorganizovane	odišli	 smerom	na	Praši-
vú,	 kde	väčšina	príslušníkov	padla	do	 zajatia.

-	Jozef	Brezovský	-

KÓPIA OBRAZU TRNAVSKEJ PANNY  
MÁRIE V NAŠEJ FARNOSTI

Trnavský	 arcibiskup	Mons.	Róbert	Bezák	 pri	 príležitosti	 300.	 výro-
čia	 zázračného	 zastavenia	moru	 v	Trnave	 na	 príhovor	 Panny	Márie	
vyhlásil	v	našej	 arcidiecéze	Rok	Panny	Márie	Trnavskej	a	zároveň	
povzbudzuje	k	návšteve	baziliky	minor	sv.	Mikuláša	v	Trnave,	v	kto-
rej	sa	milostivý	obraz	Panny	Márie	Trnavskej	uchováva.	Kópia	obra-
zu		sa	nachádzala	v	dňoch	22.	7.	až	25.	7.	v	našom	farskom	kostole.	
Veriaci	 sem	prichádzali,	 aby	 si	uctili	 tento	milostivý	obraz	 svojimi	
modlitbami	a	tichým	rozjímaním.	Na	nedeľnej	sv.	omši	25.	7.	sme	sa	
slávnostnou	bohoslužbou	rozlúčili	 	s	 týmto	obrazom,	ktorý	putoval	
do	ďalšej	z	našich	farností,	aby	sa	úcta	k	Ježišovej	matke	šírila	ďalej.		

VZÁCNA RELIKVIA

Pondelok	18.	7.	2011	sa	môže	pokojne	zapísať	do	histórie	našej	far-
nosti	i	obce.	V	tento	deň	sme	mali	možnosť	vidieť	relikviu	sv.	Cyrila	
-	Konštantína	v	našom	farskom	kostole.	Po	tisíc	rokoch	sme	sa	mohli	

znovu	 stretnúť	 s	 naj-
väčšou	 postavou	 na-
šich	dejín.	Vzdelaným	
človekom,	kresťanom,	
učencom	 a	 filozofom	
v	 jednej	osobe.	Čo	ho	
viedlo	 k	 tejto	 misii?	
K	 namáhaniu,	 opus-
teniu	 všetkých	 výhod,	
pohodlia,	 postavenia	
v	 spoločnosti	 a	 prísť	
k	 nám,	 v	 tom	 čase	
barbarom.	 Aká	 je	 to	
veľkosť	 ducha	 	 člo-
veka,	 keď	 sa	 dokáže	
zriecť	 všetkých	 vecí	
a	 ísť	 neznámo	 kam.	
K	 úplne	 neznáme-
mu	 národu.	 Riskujúc	
odmietnutie,	 možno	
i	 život.	 Svoje	 vedo-
mosti	 využil	 pre	 naše	

obohatenie	 a	 pozdvihnutie.	 Právom	 si	 zaslúži	 ten-
to	 mimoriadny	 svätec	 naše	 uznanie,	 úctu	 i	 oslavu.

-	I.G.	-																															

SPOMIENKA NA TRAGÉDIU 
PRI DRAHOVCIACH 

Z ROKU 1973
Dňa	30.	augusta	o	pol	šiestej	ráno	do-
šlo	 na	 ceste	 medzi	 Piešťanmi	 a	 Dra-
hovcami	k	dopravnej	nehode	s	tragic-
kými	následkami.	Zrazili	 sa	 nákladné	
auto	s	autobusom	ČSAD	Piešťany.	Pri	
havárii	prišli	o	život	štyria	ľudia:	vodič	
nákladného	auta	19-ročný	Jozef	Praže-
nica	zo	Žiliny,	vodič	autobusu	54-roč-
ný	Jozef	Nižňanský	z	Piešťan	a	dvaja	
obyvatelia	 Drahoviec:	 25-ročný	 Sta-
nislav	Kúdela	a	34-ročná	Helena	Sed-
láčiková.	Autobus	bol	plne	obsadený.	
Cestovalo	ním	do	práce	79	ľudí.	Z	toho	
75	bolo	zranených,	14	zostalo	v	nemoc-
ničnom	oddelení,	dvaja	ťažko	zranení.	
Ostatní	 boli	 po	 ošetrení	 prepustení,	
vďaka	 dobrej	 organizácii	 piešťanskej	
nemocnice,	 ktorá	 prostredníctvom	
svojich	 lekárov	 ošetrovala	 zranených	
na	piatich	miestach.	Haváriu	zapríčini-
la	 technická	 vada	 na	 nákladnom	 aute	
Tatra	111,	ktoré	išlo	smerom	od	Pieš-
ťan	na	Drahovce.	Pri	 stretnutí	 s	auto-
busom	sa	odlomilo	ľavé	rameno	riade-
nia	a	vypadlo	ľavé	predné	koleso.	Auto	
prešlo	 na	 ľavú	 stranu	 v	 smere	 jazdy,	
kde	 narazilo	 do	 protiidúceho	 autobu-
su,	 ktorý	 odtlačilo	 z	 cesty	 do	 prieko-
py.	Každý	Drahovčan	mal	v	autobuse	
svojho	 príbuzného,	 priateľa,	 či	 zná-
meho,	ktorým	sa	rok	1973	a	tragédia,	
ktorá	sa	stala,	navždy	vryli	do	pamäti.

-	Milan	Dzuro	-
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MUŽSTVÁ OFK ODOHRA-
LI KVALITNÉ TURNAJE

 

Prvý	turnaj	odohrala	prípravka,	ktorá	sa	pobila	o	po-
hár	starostu	obce	s	družstvami	z	Jalšového	a	Jaslov-
ských	 Bohuníc.	 Najprv	 porazila	 Jalšové	 rozdielom	
triedy.	 Potom	nastúpila	 proti	 favorizovaným	 Jaslov-
ským	Bohuniciam,	 podala	 kvalitný	 výkon	 a	 dlho	 to	
vyzeralo,	že	budú	nasledovať	pokutové	kopy,	až	kým	
rozhodca	 po	 spornom	 momente	 odpískal	 pokutový	
kop.	 Prípravka	 Drahoviec	 prehrala	 0:1	 a	 obsadila	
konečné	druhé	miesto.	Starosta	Ing.	Juraj	Klein	odo-
vzdal	víťazné	poháre,	nejaké	sladkosti	a	na	záver	po	
spoločnej	 fotke	 si	všetci	pochutnali	na	dobrých	pár-
koch.	 	O	týždeň	neskôr	odohrali	 turnaj	aj	naši	žiaci.	
Ich	súpermi	boli	domáce	Madunice,	Borovce	a	Čer-
veník.	 V	 silnej	 konkurencii	 obsadili	 konečné	 tretie	
miesto.	Napokon	boli	pozvaní	na	turnaj	do	Jalšového	chlapci	z	„A“-čka,	kde	spolu	s	nimi	boli	Sokolovce,	Otrokovce	a	domáce	Jalšové.	Žreb	
rozhodol,	že	prvý	zápas	naši	vyhrajú	s	Otrokovcami	4:2.	Následne	sme	sa	stretli	vo	finále	s	domácim	Jalšovým,	s	ktorým	to	vyzeralo	celkom	
nádejne	a	v	riadnom	hracom	čase	skončil	zápas	2:2.	Na	11-tky	sa	naši	kanonieri	nemýlili	a	Drahovce	turnaj	v	Jalšovom	vyhrali,	čo	dali	po	turnaji	
aj	najavo.	Novú	súťaž	začínajú	žiaci	20.	augusta,	dorast	21.	augusta	a	„A“	mužstvo	začalo	7.	augusta.	Na	všetky	zápasy	ste	srdečne	pozvaní.

-	M.M.	-

RECYKLAČNÉ OKIENKO
Aký papier treba zbierať?

Zbiera sa:
suché	 a	 neznečistené	 noviny,	 časopisy,	 brožúry,	 katalógy,	 cenníky,	
knihy,	adresáre,	telefónne	zoznamy,	zošity,	 listy,	obálky,	lepenky,	vl-
nité	 lepenky,	 kartóny,	 krabičky	 od	 liekov,	 skartované	 dokumenty...
Nezbiera sa:
znečistený	a	mokrý	papier	a	lepenka,	pergamenový,	asfaltový,	dech-
tový,	 brúsny,	 napúšťaný,	 mastný,	 lakovaný,	 pauzovací,	 hygienic-
ky	 závadný	 papier,	 obuvnícka	 lepenka,	 papierový	 prach	 a	 výseky	
dierkovačiek,	 viacvrstvové	 tetrapakové	 obaly	 s	 obsahom	 papiera...

Aké sklo treba zbierať?

Zbiera sa:
sklené	 fľaše	 všetkých	 farieb,	 zaváraninové	 poháre,	 sklené	 ná-
doby,	 poháre,	 fľaštičky	 od	 kozmetiky,	 okenné	 tabuľové	 sklo...
Nezbiera sa:
výrobky	zo	skla,	ktoré	obsahujú	aj	iné	materiály	ako	zaváraninové	po-
háre	s	viečkami,	sklené	fľaše	s	kovovými	uzávermi,	žiarovky,	žiarivky,	
ďalej	porcelán,	televízne	obrazovky,	výplňové	drôtované	sklo,	zrkadlá...

Aké plasty treba zbierať?
Zbiera sa:
-	do	plastového	vreca:	PET	fľaše	z	nealkoholických	nápojov	v	stlače-
nom	stave
-	do	240	l	plastovej	nádoby:	papier	+	všetky	ostatné	plasty	(sáčky,	
igelitky,	kelímky,	vypláchnuté	plastové	fľaše	od	kozmetiky	a	potra-
vín)

Nezbiera sa:
znečistené	plastové	obaly,	obaly	so	zvyškami	chemikálií,	priemyselné	
plasty...

Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad!!!

Na	Slovensku	v	súčasnosti	vzniká	približne	600	000	t	nebezpečných	
odpadov	ročne!	Časť	pochádza	z	priemyslu	a	časť	vyprodukujú	občania
v	domácnostiach.	S	väčšinou	z	týchto	odpadov	nie	je	nakladané	správne,	
v	dôsledku	čoho	dochádza	k	úniku	škodlivín	a	poškodzovaniu	životného	
prostredia.	To	sa	často	prejaví	až	po	niekoľkých	rokoch	či	desaťročiach.

Ktoré odpady z domácnosti zaraďujeme medzi 
nebezpečný odpad?

Sú	to	napr.:
-	zvyšky	maliarkych	farieb,	lepidiel,	riedidiel,	olejov,	atď.	a	obaly	z	
týchto	látok
-	kyseliny,	zásady,	rozpúšťadlá
-	pesticídy	(látky	proti	škodcom),	niektoré	hnojivá
-	žiarivky	a	iný	odpad	obsahujúci	ortuť
-	batérie	a	akumulátory
-	tlačiarenské	farby,	tonery
-	vyradené	elektrické	zariadenia	(staré	elektrospotrebiče
		chladničky,	televízory,	mikrovlnné	rúry,	monitory,	...)
-	papier,	plasty,	sklo,	kovy,	textil	a	pod.	znečistené	chemikáliami
-	lieky	a	liečivá
-	izolačné	stavebné	materiály	obsahujúce	azbest
-	brzdové	kvapaliny,	nemrznúce	zmesi	a	pod.
-	ropné	látky

PET fľaše nie sú odpadom!!!
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Evidencia obyvateľstva 
(13.	5.	-	2.8.	2011)

Odsťahovali sa:
Andrea	Bednárová
Zuzana	Ondrisová
Mário	Bihari

Angelika	Biháriová
Martina	Sittová
Renáta	Biháriová
Borsalino	Bihari
Peter	Imrišík
Ján	Košťál
Peter	Gužík

Prisťahovali sa:
Ľuboš	Chlebovec

PaedDr.	Jaroslav	Horváth
Tomáš	Rybár

Narodili sa:
Marco	Bogel

Tatiana	Kruntorádová
Samuel	Nosko

Opustili nás:
Ján	Varačka	(96)

Zdenka	Spevárová	(53)
Jaroslav	Rusnák	(51)
Marta	Psotová	(61)

Justína	Maceková	(82)
Karol	Brezovský	(83)															
Anton	Dubec	(83)																				

Emília	Varačková	(89)

Zosobášili sa:
Juraj	Sitka	a	Martina	Urminská																																																																																																																																	

Ladislav	Bihari	a	Angelika	Biháriová																																																																																																														
Michal	Benko	a	Lucia	Karabová																																																																																																																										
Ing.	Miroslav	Slovák	a	Ing.	Mária	

Kováčová

Bleskovky
-	4.	-	11.	júna	sa	konal	v	obci	zber	obnoseného	šatstva	pre	charitu.	Zber	organizoval	Červe-
ný	kríž	v	kultúrnom	dome.	Vyzbieralo	sa	približne	110	vriec	šatstva.	Klobúk	dole
-	termín	odvozu	zberového	papiera	a	ostatných	plastov	nie	je	30.	septembra	ako	bolo	chyb-
ne	uvedené	v	letáčiku,	ale	v	utorok	30.	augusta
-	možnosť	inzercie	v	Drahovských	novinách	(jubileá,	riadková	a	plošná	reklama),	info	na	
Obecnom	úrade
-	možnosť	prenájmu	kultúrneho	domu	–	peklo	50	€/deň,	veľká	sála	100	€/deň
-	miestna	knižnica	je	otvorená	v	pondelok	a	štvrtok	od	16.00	-	18.00	h	(cez	prázdniny	iba	v	
pondelok)
-	od	septembra	sa	v	obci	otvára	Centrum	voľného	času,	prihlášky	budú	k	dispozícii	od	
začiatku	školského	roka
-	ďalšie	číslo	Drahovských	novín	vyjde	v	októbri,	články	môžete	posielať	na:	
drahovskenoviny@drahovce.com	do	uzávierky,	ktorá	bude	5.	októbra

Na	Slovensku	v	súčasnosti	príde	na	trh	približne	300	miliónov	ks	PET	
fliaš	 ročne,	 čo	 predstavuje	 približne	 10	 tisíc	 ton!	Čo	 s	 nimi?	Mate-
riál	 PET	 fliaš	možno	materiálovo	 zhodnotiť,	 čiže	 použiť	 na	 výrobu	
ďalších	výrobkov.	Tým	sa	šetria	prírodné	surovinové	zdroje,	výrobné	
náklady,	 znižuje	 sa	množstvo	 odpadov	 ukladaných	 na	 skládku,	 zne-
čisťovanie	životného	prostredia	a	aj	poplatky	občanov	za	skládkova-
nie	 komunálneho	 odpadu.	 PET	 fľaše	 je	 potrebné	 po	 použití	 stlačiť,	
aby	 sa	 znížil	 ich	 objem	 a	 uskladniť	 v	 žltom	 plastovom	 vreci	 až	 do	

termínu	 ich	 zberu	 spoločnosťou	 Marius	 Pedersen,	 a.s..	 Zozbierané	
PET	obaly	 idú	na	 triediacu	 linku,	kde	 sa	 triedia,	 lisujú	a	v	balíkoch	
expedujú	ku	konečným	spracovateľom.	Tí	z	nich	vyrobia	ďalšie	vý-
robky,	 napr.	 duté	 vlákna	 (výplň	 spacích	 vakov,	 zimných	 vetroviek),	
fólie,	príp.	aj	nové	fľaše.	PET	fľaše	zásadne	NESPAĽUJTE!	Okrem	
vysokej	 pokuty	 za	 porušenie	 zákona	 o	 odpadoch	 sa	 vystavujete	 aj	
vplyvu	 veľmi	 nebezpečných	 jedovatých	 a	 karcinogénnych	 látok.

-	redakcia	-

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“

Aj	v	tomto	čísle	Drahovských	novín	Vám	prinášame	prehľad	akcií,	ktoré	pre	Vás	pripravila	
obec,	 alebo	 samotné	organizácie	 a	 čo	pre	Vás	v	najbližších	dvoch	mesiacoch	 chystajú.
Od 1. júna do 31. júla boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:

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	(futbalový	štadión)
19.	jún	(nedeľa)	–	Oslavy	80.	rokov	záhradkárstva	–	organizátor:	Záhradkári	
(Dom	záhradkárov)
25.	jún	(sobota)	–	Hurá	prázdniny	–	organizátor:	OZ	Superuvoľnení	+	Obec	Drahovce	
(futbalový	štadión)
2.	júl	(sobota)	–	Celoslovenské	preteky	sumčekov	–	organizátor:	MO	SRZ	(jazero	Važina)
17.	-	24.	júl	–	Letný	tábor	Tatranská	Lomnica	–	organizátor:	OZ	Superuvoľnení
30.	júl	(sobota)	–	Potáborová	opekačka	–	organizátor:	OZ	Superuvoľnení

Od 1. augusta do 10. októbra sa pripravujú tieto akcie:

14.	august	(nedeľa)	–	Guláš	Party	–	organizátor:	OZ	Superuvoľnení	(Farská	záhrada)
14.	august	(nedeľa)	–	Slivkové	hody	–	organizátor:	Záhradkári	(Dom	záhradkárov)
august	–	Tradičný	odber	krvi	–	organizátor:	Červený	kríž	(Obecný	úrad)
27.	august	(sobota)	–	Drahovské	vrtochy	–	organizátor:	Obec	Drahovce	(centrum)
29.	august	(pondelok)	–	SNP	kladenie	vencov	–	organizátor:	Obec	Drahovce
(pamätník	SNP)
3.	september	(sobota)	–	Ukonč.	leta:	Guláš	Party	+	opekačka	–	organizátor:	
OZ	Superuvoľnení	(Farská	záhrada)
17.	september	(sobota)	–	Púť	do	Mariazellu	(Rakúsko)	–	organizátor:	Obec	Drahovce
18.	september	(nedeľa)	–	Výstava	ovocia	a	zeleniny	(15.r.)	–	organizator:	Záhradkári	
(Dom	záhradkárov)
september	–	Opekačka	–	organizátor:	Klub	seniorov	(Dom	záhradkárov)
24.	september	(sobota)	–	Hasičská	súťaž	o	pohár	starostu	obce	–	organizátor:	Hasiči	
(futbalový	štadión)
1.	október	(sobota)	–	Premiéra	videa:	Tatranská	Lomnica	2011	–	organizátor:	
OZ	Superuvoľnení	(kinosála)

Termíny zasadania obec-
ného zastupiteľstva

Termíny	 zasadania	 obecného	 za-
stupiteľstva	 sú	 verejné	 a	 každý	
občan	 má	 právo	 sa	 ich	 zúčast-
niť.	 Prinášame	 Vám	 termíny	 za-
sadania	 do	 konca	 roka	 2011:

14. september (streda)
8. december (štvrtok)

Všetky	 zasadania	 sa	 začínajú	
o	 18.00	 h.	 Program	 i	 zápisni-
ce	 zo	 zasadaní	 si	 môžete	 po-
zrieť	 na	 www.drahovce.com.
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Plocha na prenájom.
info na Obecnom úrade

Plocha na prená-
jom.

info na Obecnom 
úrade

- Oci, je Červené more naozaj červené? 
- Janko, to nemáš ľahšiu otázku? 
- Tak dobre. Kedy zomrelo Mŕtve more?  

Ferko víta tetu:
- Ocko sa veru poteší, že si prišla.
- To je milé a prečo si to myslíš?
- Lebo povedal, že už len ty nám chýbaš ku 

šťastiu.

- V škole klamú! - zahlási večer Janko. 
- Prečo si myslíš, že vás klamú? - pýta sa 

matka. 
- Lebo včera učiteľ tvrdil, že voda je bez 

zápachu, bez chuti, bez farby a že sa nedá 
rozoznať. To nie je pravda! Nalial som dnes 
otcovi do piva dva deci vody a on to hneď 
spoznal.

Dvaja horolezci na zvislej stene. Horný ho-
vorí dolnému:
„Strašne sa mi chce čúrať, čo mám robiť?”
„Musíš vydržať, skús autosugesciu. Opakuj 

si, že sa ti nechce.”
„Nechce sa mi čúrať, nechce sa mi čúrať, 

nechce sa mi čúrať.”
Po chvíli sa ten spodný pridá:
„Netečie na mňa, netečie na mňa...”

Malý Jožko hovorí pani učiteľke:
- Pani učiteľka, nechcem Vás strašiť, ale 

môj otec povedal, že ak domov donesiem ešte 
jednu pätorku, niekto dostane poriadny vý-
prask...

Miško dostane úlohu aby stokrát napísal: 
Nebudem tykať pani učiteľke.
Na druhý deň prišiel do školy a pani učiteľka 

sa ho pýta.
-”Miško, prečo si to napísal dvestokrát a nie 

stokrát?”
-”Aby som ti urobil radosť.”

Zhovárajú sa dvaja chlapci: 
- Vy sa pred obedom modlíte? 
- Nie, naša mama varí dobre!

Chlapček vbehol s krikom do vidieckého
obchodu:
- Pomôžte mi, prosím vás! Na neďalekej lúke 

rozzúrený býk naháňa môjho otca.
- Ako ti mám pomôcť, chlapče?
- Potrebujem ihneď nový film do kamery.

Zasmejme sa...


