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Tesne pred Vianocami náš starosta spolu s pracovníkom obecného úradu boli v Holíči prevziať pre našich dobrovoľných hasičov nové požiar-
ne auto značky Mazda, ktoré im bolo sľúbe-
né ako našim starostom, tak aj štátnym ta-
jomníkom JUDr. Marošom Žilinkom, PhD, 
začo im patrí veľká vďaka. Toto motorové 
vozidlo sa chystá oficiálne odovzdať sám 
pán minister vnútra JUDr. Daniel Lipšic  
a to v deň našej Fašiangovej soboty, 18. fe-
bruára 2012. Verím, že naši občania sa budú 
tešiť nielen na fašiangové hody vo forme 
zabíjačky, ale aj na pána ministra, štátneho 
tajomníka a ďalších pozvaných hostí. Pri-
nášame Vám aj pozdrav od štátneho tajom-
níka MV SR JUDr. Maroša Žilinku, PhD.

„Hasiči majú niečo, čo bežní občania 
nemajú. Niečo, čo sa nedá ani kúpiť a ani 
nadobudnúť štúdiom. Je to veľké srdce, 
ochotu a odvahu nasadzovať denne svoje 
zdravie a život za bezpečnosť svojich spolu-
občanov, bez ohľadu na svoje záujmy. Za to 
im patrí naša úprimná vďaka. Je to zároveň 
aj náš záväzok, všemožne im pomáhať a tým 
im uľahčovať ich ťažké poslanie. Preto po-
važujem za česť, že obci Drahovce na čele 
so starostom Ing. Jurajom Kleinom a jej 
dobrovoľným hasičom, môže byť odovzdané 
dodávkové hasičské auto zn. Mazda. Pra-
jem si, aby vozidlo nebolo potrebné nasadiť v ostrom zásahu pri tragickej udalosti a ak áno, aby prispelo k jeho zvládnutiu. Hasičom prajem, 
aby sa zo zásahov vždy vracali do hasičskej zbrojnice živí a zdraví tak, ako ju budú opúšťať pri výjazde.“ povedal JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

Príhovor starostu
Vážení občania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril  
v úvodných dňoch nového roka 2012. Vždy 
na začiatku roka máme príležitosť obzrieť 
sa a zrekapitulovať prežité dni, ktoré boli 
naplnené väčšími, či menšími radosťami, 
starosťami, výhrami i prehrami. Život má 

svoju pestrofarebnosť a už veľakrát presadil 
svoju nevyspytateľnosť bez ohľadu na logi-
ku fyzikálnych, či iných zákonov. Pre kaž-
dého je jedinečný a neopakovateľný. Preto, 
aby bol zmysluplný, bude stále viac záležať  
na konaní každého z nás. Konať dobro, rozho-
dovať rozumne, citlivo a zodpovedne má byť 
našim poslaním. Máme a žijeme svoj čas pre 
nás vymeraný, ktorý by sme mali čo najlep-
šie využiť pre seba, svoju rodinu, blízkych,  
priateľov a známych k plnohodnotnému ži-
votu. A tak, o čosi zrelší a skúsenejší s ohľa-
dom na minulosť môžeme povedať, že to bol 
rok úspešný, aj keď miera úspechu je pre kaž-
dého z nás stanovená inými hodnotami. 

Kdesi som čítal, že človek je bytosťou 
duchovnou a táto jeho duchovná podstata sa 
prejavuje v cite. V cite srdečnosti, v ľudskom 
teple a dobroprajnosti. Cit, ľudskosť a srdeč-
nosť, by preto mali byť určujúcim prvkom 
toho, čo ľudia, ako duchovné bytosti hovoria 
a ako konajú. Táto najvnútornejšia ľudská, 
duchovno – citová podstata, by teda mala byť 

zároveň dominantnou v rôznych oblastiach 
života. Ak by totiž bolo toto všetko presiak-
nuté vyššie spomínanou ľudskosťou a srdeč-
nosťou nadobudlo by to úplne inú podobu, 
nie takú, ako ju vnímame dnes. Na prvom 
mieste by bolo dobro ľudí a s ním súvisiace 
úsilie o všeobecný celospoločenský prospech.  
Človek až časom prichádza k úvahám, že 
najmä konaním dobra môže on sám dospieť 
k dobru a životnému naplneniu, aj keď má 
niekedy pocit, že sa zrazu akoby všetko ob-
rátilo proti nemu. Počiatočným prostredím,  
v ktorom človek už od detstva poznáva svet 
a ľudí okolo seba je rodina. V nej získava 
materiálne alebo duchovné hodnoty, a takto 
formuje dieťa a neskôr mladého človeka. 

Pred nami je Nový rok 2012 a pre každého 
z nás znamená začiatok plánov a predsavzatí. 

Pokračovanie strana 2.

Drahovskí hasiči s vianočným darčekom
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O všetkých plánoch rozvoja našej obce Vás 
budeme priebežne informovať, s očakávaním 
Vašich nápadov a návrhov, ktoré budú v súla-
de s plánom rozvoja obce a budú môcť byť 
realizované v rámci našich finančných mož-
ností. Onedlho budú predčasné parlamentné 
voľby a my si zvolíme svoj parlament a novú 
vládu. Nepotrebujeme konfrontácie, hádky, 
populistické gestá, či dokazovanie si toho, 
či onoho ale potrebujeme istotu, stabilitu, 
slušnosť a zdravý úsudok. Kolektívne rozho-
dovanie je o vzájomnej úcte a rešpektovaní,  

a to na všetkých stupňoch rozhodovania. 
Treba nám zrozumiteľne vysvetľovať pro-
blémy, jasne pomenovať nedostatky a pred-
kladať riešenia, ktoré nám budú prospešné. 
Je najvyšší čas zaoberať sa medziľudskými  
vzťahmi, sociálnym postavením, ľudskou 
dôstojnosťou i pomocou slabším. Rok 2012 
bude rokom náročným pre každého z nás,  
kedy sa môže ukázať, ako máme našu obec 
Drahovce radi. Do nového roka vyjadrujem 
svoje presvedčenie, že postupnými krokmi 
spolu s Vami dokážeme, že Drahovce sú obcou 

pre každého z nás. Sám pre seba si želám, aby 
bol každý Drahovčan spokojný tak, aby si mo-
hol povedať, že Drahovce sú obcou, v ktorej 
sa cíti dobre. Všetkým, komu sa chce praco-
vať, želám, aby mal takú prácu, ktorá ho baví, 
ktorá ho uspokojuje, napĺňa, aby ju stále robil 
s láskou a aby mu bola potešením.

V novom roku 2012 Vám želám hlavne 
veľa zdravia, šťastia, veľa Božieho požehna-
nia, nech Vás spokojnosť sprevádza na kaž-
dom kroku, počas nového roka.

- Ing. Juraj Klein - starosta obce

Drahovské hody trochu inak
Každý z nás sa určite teší na hody, deti hlavne na koloto-

če, páni na varené vínko, dámy majú zasa príležitosť upiecť 
chutnú „hodovú kačku“, napiecť zákusky, či iné pochutiny. 
Skrátka HODY sú pojem v každej domácnosti. Tento rok sa 
u nás začalo hodovať ako inak ako na Martina, v magický 
dátum 11. 11. 2011.

Samozrejme, že hody sú o hodovaní, no nemôžeme zabud-
núť, že aj zabávať sa treba. Po minulé roky hodové zábavy 
organizovali domáce organizácie. Tento rok z dôvodu lepšej 
bezpečnosti obec prenajala kultúrny dom súkromnej oso-
be, ktorá organizovala zábavu v piatok, kde sa mohli mladí 
vyšantiť pri reprodukovanej hudbe. Sobotu si hodovú zába-
vu zobrala pod patronát po prvý krát obec. Poslanci obec-
ného zastupiteľstva obce Drahovce p. Bednár, p. Ledecký  
a p. Majtán, ktorí mali zábavu na starosti boli toho názoru, že 
na hody chýba živá hudba. Ani sme sa nenazdali a už o 18.00 h 
rozozvučala sálu kultúrneho domu polo domáca kapela 
„o106“, ktorú o 19.00 h vystriedala kapela z Červeníka „Voľ-
ným pádom“. Niečo pred 21.00 h začal koncert kapely Sl-
niečko, ktorá dostala počas svojho dvojhodinového koncertu 
do varu viac ako 500 ľudí. Po polnoci odštartovala zábavu do 
rána domáca kapela Kasio, ktorá v novej zostave odohrala 
zábavu do 5.00 h rannej. Drahovské hody dostali od tohto 
roku iný rozmer a dúfame, že sa budú rok čo rok zlepšovať.

- M.M. -

STAROSTA OBCE DRAHOVCE 
ING. JURAJ KLEIN VÁS SRDEČNE POZÝ-
VA DO KULTÚRNEHO DOMU VO ŠTVR-

TOK, 2. FEBRUÁRA  2012 O 18.00 H
NA VYHODNOTENIE ROKA 2011, PRI 
FAŠIANGOVÝCH ŠIŠKÁCH A MALOM 

OBČERSTVENÍ.
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Naši starší sa zabávali
Aj keď sme mnohí na október 2011 už zabudli, predsa len si ho 

pripomenieme jednou akciou, ktorá sa skončila po uzávierke posled-
ného čísla Drahovských novín. Bola to akcia, ktorá sa konala pre star-
ších občanov Drahoviec nad 70 rokov pri príležitosti októbra, mesiaca 
úcty k starším. Možno je to pre niektorých novinka, ale v Drahovciach 
máme viac ako 300 občanov nad 70 rokov. No a práve pre túto sku-
pinu pripravil Obecný úrad v spolupráci s dozorným výborom COOP 
Jednota a Klubom seniorov v stredu 26. októbra zaujímavý program. 

Akciu otvoril o 17.00 h  starosta obce Ing. Juraj Klein a aj keď prišlo 
niečo cez 70 občanov, zároveň sa k našim starším občanom pekne pri-
hovoril. Nasledovala dychová hudba Tatrachemka, počas ktorej si naši 
starší mohli vychutnať dobrý guláš, či ochutnať dobré pagáčiky. Po 
úvodnom kole cez prvú prestávku vystúpil Školský klub pod vedením 
p. uč. Bosákovej s pekným programom. Po programe opäť pokračova-
la Tatrachemka a už sa nám aj tanečný parket pomaly zapĺňal prvými 
odvážlivcami. Treba povedať, že vínečko bolo dobré, zábava grado-
vala a to bol znak, že má nasledovať tombola, v ktorej bolo priprave-
ných okolo 20 zaujímavých cien. Každý mohol vyhrať len raz, takže 
percento výhry bolo vysoké. Po tombole nasledovalo posledné kolo  
v podaní Tatrachemky, kde si zatancovala aj najstaršia občianka, ktorá 
bola prítomná na akcii, 92 ročná Alžbeta Rusnáková. Zatancoval si  
s ňou aj starosta, ktorý nakoniec priznal, že mal pri nej čo robiť. 

Akcia dopadla na výbornú, no pevne veríme, že o rok bude lepšia 
účasť, aby sme si mohli ešte viac povedať, že október - mesiac úcty  
k starším, má svoj význam.

Pamiatka padlých hrdinov
V piatok 11. novembra 2011 o 11.00 h sme sa zišli pri pomníku pad-

lých v 1. a 2. svetovej vojne, aby sme im na „Medzinárodný deň padlých 
veteránov“ venovali pietnu spomienku  všetkým obetiam ozbrojených 
konfliktov dvoch SVETOVÝCH VOJEN a to bez rozdielu či patrili  
k víťazným, alebo porazeným armádam, vyznávali rôzne náboženstvá, 
boli rôznych  národností, či rás.

Spolu s nami tak urobili tisíce ľudí na celom svete, ako odozvu  
na výzvu severo-talianskeho mesta ROVERETO  po skončení 1. sve-
tovej vojny, ktorú iniciovalo Francúzsko  v roku 1919 na tento deň 
ako „DEŇ PADLÝCH VETERÁNOV“. Táto pieta sa rýchlo rozšírila  
do celej Európy, USA a Kanady. V roku 2005 v Českej republike sa 
mesto Říčany pripojilo k tejto výzve a aj iné mestá a obce začali or-
ganizovať takéto pietne stretnutia. Na Slovensku sa k tejto výzve pri-
pojilo mesto Trenčín v roku 2010. Po prvýkrát predstavitelia mesta  
a Klub vojenských veteránov zorganizovali pietnu spomienku a stali sa 
vyzývateľmi pre našu republiku.

V roku 2011 sme sa k tejto pietnej spomienke pridali aj my.  
O 11.00 h sa rozozneli „zvony mieru“, po ktorých nasledovali príhovory  
od starostu obce Ing. Juraja Kleina a riaditeľky ZŠ PhDr. Miroslavy 
Rojkovej, ktorá prišla aj so svojimi žiakmi. Po príhovoroch nasledo-
vala báseň v podaní Sandry Šústovej. Potom už starosta spolu s ria-
diteľkou položili na pomník vence na pamiatku padlých, po ktorých 
žiaci ZŠ položili k pomníkom červené kvety poľného maku, ktoré sú 
symbolom tohto dňa.

- M.M. -
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Rozsvietenie vianočného 
stromčeka

Prvá adventná nedeľa padla v roku 2011 
na 27. novembra. A veruže bola aj iná ako tie 
ostatné. 

V rámci otvorenia Centra voľného času sa 
začal o pol piatej v centre našej obce program 
k príležitosti otvorenia adventu. Na programe 

sa zúčastnilo viac ľudí ako sme očakávali,  
čo organizátorov milo prekvapilo. Všetci prí-
tomní si mohli pozrieť pekné vystúpenia na-
šich detí. V závere programu rozsvietil staros-
ta obce Vianočný stromček a následne zapálil 
prvú adventnú sviecu. 

Po programe nasledovala prehliadka no-
vých priestorov Centra voľného času, ktoré sa 
pripravovali na poschodí kultúrneho domu. Po 
prehliadke sa mohli všetci o 18.00 h presunúť 
do miestnej kinosály, kde sa premietal animo-
vaný film Polárny expres. Toto premietanie za-
bezpečili Superuvoľnení, začo im ďakujeme, 
no hlavne by sme chceli poďakovať p. Blanke 
Kollárovej, ktorá v spolupráci s Obecným úra-
dom celú akciu zorganizovala a ňou odštarto-
vala novovzniknuté CVČ v Drahovciach.

Po celej akcii odchádzali prítomní s dob-
rým pocitom, že sme spoločne pekne a hlavne 
dôstojne otvorili advent.

Jiří Zmožek dostal divákov 
do varu

Známy spevák, akým je Jiří Zmožek, sa 
neobjavil v sobotu, 3. decembra v našej obci 

len tak náhodou. Pôvodne 
mal prísť už v decembri 
2010, ale z dôvodu re-
konštruovaného kultúr-
neho domu sa musel jeho 
koncert o rok odložiť. 
Medzičasom náš starosta 
oslávil okrúhle 50-te na-
rodeniny, tak si povedal, 

že dá našim občanom darček k Vianociam 
a koncert Jiřího Zmožeka zaplatí. Takisto ten-
to adventný koncert venoval aj našej základnej 
škole, ktorá je rovnako stará ako on, takže me-
dzi pozvanými hosťami nechýbal ani početný 
učiteľský zbor. 

Do kultúrneho domu prišlo niečo cez  
300 ľudí, ktorých koncert nadchol hneď  
od začiatku. Rozdelený bol do dvoch  
45 minútových častí. V prvej časti zahral a za-
spieval svoje najväčšie hity, ako Zvonky šťes-
tí, Tam u nebeských bran, Už mi lásko není 
20 let, kde si viacerí z nás uvedomili, že už 
nie sme najmladší. V druhej časti zaspieval 
najväčšie hity zo svojho muzikálu „Veľký prí-
beh“, kde si spolu s ním zaspievali aj jeho traja 
muzikálový kolegovia, ktorí podali fantastické 
výkony. Cez prestávku aj po koncerte si mohli 
občania kúpiť CD a DVD Jiřího Zmožeka.

Výťažok z dobrovoľného vstupného bol  
použitý na sladkosti pre deti, ktoré vystupova-
li vo Vianočnom galaprograme. Nuž, pán sta-
rosta, ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok  
a už sa tešíme, kto nám spríjemní adventné ob-
dobie tento rok.

Vianočná kapustnica v novom 
šate

Sobota pred štvrtou adventnou nedeľou 
patrila Vianočnej kapustnici. Obecný úrad sa 
rozhodol pokračovať v tejto obľúbenej tradí-
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cii, ktorú založil bývalý starosta. No aká by 
to bola kapustnica, keby sa o ňu nepostarali 
dámy z Červeného kríža a Klubu seniorov, 
ktorým pomáhali aj chlapci od Hasičov.

Počasie bolo celkom dobré, aj keď po sne-
hu nebolo ani chýru, pravý decembrový chlad, 
miestami mrholenie bádali okoloidúcich k 
tomu, aby ochutnali výbornú kapustnicu, 
omastený chlieb s cibuľou, zahriali sa vare-
ným vínkom, či chutným čajom. Vianočná 
kapustnica prešla tento krát cez cestu z miest-
neho trhoviska do centra našej obce.

Pri rozsvietenom vianočnom stromčeku, 
popri znejúcej vianočnej melódii, bola vy-
tvorená v centre pravá vianočná atmosféra.  
Na kapustnici sa vystriedalo niečo cez 300 
ľudí. Na záver už len kapustnica v číslach: 
120 l kapustnice, 10 omastených chlebov, 
100 l vareného vína a 50 l čaju. Všetko sa mi-
nulo za dve hodiny. Zrejme to svedčí o tom,  
že Vianočná kapustnica je naozaj obľúbená 
akcia a už teraz sa tešíme o rok.

Vianočný galaprogram 
ukončený veľkým aplauzom

Počas roka sa uskutočnilo v našej obci veľa 
rôznych kultúrno-spoločenských akcií, no  
žiadna nechytila ľudí tak za srdce, ako Vianoč-
ný galaprogram, ktorý sa uskutočnil presne na  
4. adventnú nedeľu o 16.00 h v kultúrnom 
dome. Program pripravilo pre obec Centrum 
voľného času na čele s vedúcou p. Blankou 
Kollárovou a mal podtitul „Rozprávkovo“. 

Každému je takáto téma blízka, pretože Via-
noce si bez rozprávok ani nevieme predstaviť. 
Sála bola zaplnená do poslednej stoličky.

Na úvod starosta obce Ing. Juraj Klein zapá-
lil štvrtú adventnú sviecu a po krátkom prího-
vore sa mohol program začať. Diváci si mohli 
vychutnať vystúpenia od najmenších prváči-
kov až po dospelú mládež. Počas programu 
sa mohli preniesť do Snehulienky, Perinbaby, 
Snehovej kráľovnej, pozrieť si Betlehemské 
hry, Živý Betlehem, taneč-
né, spevácke vystúpenia, 
či jarmočníkov v akcii. 

Program trval skoro dve 
hodiny, po ktorom nasle-
doval dlhý aplauz publi-
ka. Starosta bol spokojný 
s galaprogramom, ktorý 
navodil všetkým ľuďom tú 
pravú vianočnú atmosfé-
ru a chcel by poďakovať 
všetkým, ktorí akokoľvek 
prispeli k tomu, aby sa 
mohol uskutočniť na tej 
úrovni, akú sme zažili. 

Uvidíme, ako sa budú kultúrne programy vy-
víjať ďalej, ale po Vianočnom galaprograme 
sa ukázalo, že Centrum voľného času v našej 
obci bola správna voľba.

Tradícia „Jasličkovej 
pobožnosti“ nezanikla

Ako už býva  
v kostole zvykom, 
každý rok vždy na  
1. sviatok vianočný, 
sa koná tradičná ja-
sličková pobožnosť. 
Neviem z akých prí-
čin, ale zdá sa mi, že 
táto dlhoročná tradí-
cia začala zanikať. 

Aj keď sa hlavný  
vianočný galapro-
gram organizuje v 
kultúrnom dome 
najmä kvôli lepším  

technickým a priestorovým podmienkam, táto 
tradícia by nemala upadať. Každý rodič sa po-
zrie rád aj so svojimi deťmi na pekný program 
o narodení Ježiška, po ktorom si pozrie nád-
herný Betlehem na zadnom oltári a samozrej-
me netreba zabudnúť vhodiť mincu „Murin-
kovi“, ktorý sa kývnutím hlavy rád poďakuje. 

Preto si tento rok zobral Jasličkovú pobož-
nosť pod patronát Obecný úrad, ktorý zorgani-
zoval krátky, no výstižný program. V kostole 
si ľudia mohli pozrieť „Živý Betlehem“, ktorý 
zahrala naša mládež so zapožičanými kos-
týmami s Centra voľného času. Celú scénku 
sprevádzal detský spevokol Srdiečko, ktorý 
pod vedením Ing. Tatiany Lekárovej podal 
vynikajúci výkon a touto cestou jej chceme 
aj poďakovať. Jediné, čo nás mrzí je, že účasť 
bola slabá. Ľudia, ktorí v kostole boli, odchá-
dzali s pekným, asi polhodinovým zážitkom. 
Dúfame, že sa účasť o rok zlepší a Jasličková 
pobožnosť si opäť získa vašu priazeň. 

- M.M. -



6         DRAHOVSKÉ NOVINY

Zimný sen
Dňa 10. 12. 2012 sa už po 5. krát konalo Mikulášske predstavenie MC 

Lienkovo v podaní Divadla na TRAKOCH z Trakovíc. Vďaka nádherne vy-
zdobenej veľkej sále KD sme tentoraz snívali „Zimný sen“ netradične práve 
tu. Záplava svetielok i horiace sviece adventného venca vytvorili neopako-
vateľnú atmosféru a spolu s originálnym námetom predstavenia vyčarili iskričky v očiach detí, ktoré nadšene pomáhali pani Zime i Jeseni splniť 
dažďovým kvapkám ich najväčší sen. Zimný sen o tom ako sa obyčajné dažďové kvapky premenia na nádherné snehové vločky a ladne privítajú 
Mikuláša a jeho sprievod. Predstavenie sa zavŕšilo splnením zimného sna a príchodom Mikuláša. Bodku za predstavením dali naši najmenší, ktorí 

odvážne recitovali a spievali ešte dlho po predstavení. Každý za svoj výkon dostal 
krásnu odmenu v podobe adventného kalendára plného maškŕt. 

Potešili aj sprievodné aktivity – deti vo vstupnej hale našli tvorivé dielne (každé 
dieťatko si mohlo obkresliť ručičky a vystrihnutú nalepiť na stromček pri vstupe 
do sály) a dospelákov potešil stánok s Vianočnými produktmi zo včelieho vosku 
od Drahovských včelárov, či ručne vyrobené šperky. V sále návštevníkov čakala 
pôsobivá scéna ale i šmýkačka a hojdačka. Po predstavení sa smelšie deti odfotili  
s Mikulášom, či v zlatom ráme. 

Za úspech jedného z najvydarenejších ročníkov tohto podujatia, ktoré tento krát 
videla asi stovka divákov sa chceme 
poďakovať najmä OÚ za podporu 
a dotáciu ktorá nám umožnila toto 
predstavenie zorganizovať, Centru 
voľného času za zapožičanie hračiek 
a neskutočnú výzdobu sály KD a ur-
čite i Divadlu na Trakoch z Trakovíc, 
ktoré vždy s nadšením chystá nové 
témy pre naše deťúrence. Za podpo-
ru ďakujeme tiež rodičom a starým 
rodičom našich malých návštevní-
kov bez ktorých by Lienkovo neo-
tvorilo už svoju 5. sezónu. 

Ak ste ešte nezažili atmosféru her-
ne plnej malých lienok príďte zažiť 
nezabudnuteľné chvíle plné objavov, 
prvých kamarátstiev, harmónie a po-
rozumenia každý pondelok, stredu a 
vo štvrtok od 16 h do 18 h do Obec-
ného spoločenského centra (bývalá 
budova družiny). 

- Vaše Lienkovo -

Medíkové Vianoce po 4-krát trochu netradične...
Dňa 14.12.2011 sa RSVS (regionálnemu spolku včelárov Slovenska) 

Piešťany, v spolupráci s Materskou školou v Drahovciach podarilo zorga-
nizovať už 4. ročník adventných tvorivých dielní, spojených s výstavou 
včelích produktov. Vystavovali sa i dielka žiakov navštevujúcich Materskú 
školu v Drahovciach. 

Výtvarná súťaž pod názvom „Čo robia včielky v zime“ bola veľkou vý-
zvou pre všetkých škôlkarov. Deti majú naozaj pestrú fantáziu a bolo veľ-
mi ťažké vyhodnotiť, ktoré práce sú najkrajšie. Moderovania sa ujala pani 
zástupkyňa dr. Ingrid Valovičová. Po úvodnom príhovore predsedu spolku 
včelárov pána Kameníka nakoniec porota rozhodla, že malým Lienkam 
a Mravčekom udelí cenu za celú triedu a z „veľkáčov“ boli vyhodnotené  
3 miesta. Za veľkú snahu si zaslúžili odmenu všetci škôlkari, ktorí si domov 
priniesli fľaštičku zlatého sladkého včelieho produktu a sladkosť s prekva-
pením. Nielen pre deti, ale i pre ostatných zvedavcov bol na výstave prichys-
taný včelí úľ, kde sa mohli za odborného výkladu dozvedieť, čo sa v ňom 
deje a ako sa med dostane až ku nám. Videli sme produkty z včelieho vosku. 
Za pomoci p. Schlosserovej z MC Lienkovo sme si vyskúšali, ako sa vyrá-
bajú sviečky z včelích medzistienok. Deti sa veľmi tešili, že môžu mamič-
ke, babičke, niektorí snaživci i celej rodine darovať vlastnoručne vyrobenú 
sviečku. Za odmenu po usilovnej práci, si každý zaslúžil ochutnať výborný 
medík, dospeláci si pochutnali na medovine a do predvianočnej atmosféry 
sme sa nechali uniesť aj ochutnávkou tradičných vianočných oblátok, trubi-
čiek a výborných medovníkov. 

Všetci si domov doniesli vôňu medu a kúsok niečoho hrejivého pri srdci. 
Ďakujeme všetkým, ktori nám pri tejto skvelej akcii pomáhali a tešíme sa 
opäť o rok na sladké, voňavé a medové Vianoce.

- Ingrid Habrová -
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KLUB SENIOROV SEDEL 
„POD JEDLIČKOU“

  Členovia Klubu seniorov sa 
radi schádzajú na svojich stret-
kách a podujatiach. Aj medzi 
sviatkami sme si pripravili 
posedenie „Pod jedličkou“. Zišli 
sme sa v hojnom počte v stredu, 
27. decembra v kultúrnom 
dome. Posedenie sme začínali 
peknou piesňou Tichá noc. Pod 
vyzdobeným a rozsvieteným 
stromčekom sme si všetci na-
šli pekné darčeky. Nezabudli 
sme ani na našich jubilantov 
oslavujúcich okrúhle jubileá 
v priebehu celého roka 2011. 
Všetkým sme poblahoželali čer-
stvým a voňavým hrebíčkom. 
So želaním všetkého dobrého 
do Nového roka 2012, najmä 
potrebného zdravia sme sa roz-
chádzali. Dobrého zdravia, poko-
ja, lásky a porozumenia taktiež 
prajeme aj všetkým občanom  
a čitateľom Drahovských novín.

- M.Z. + AM. Klub seniorov -

SUPERUVOĽNENÍ 
BILANCUJÚ A POZÝVAJÚ

   Milé deti, milí rodičia, v roku 
2011 sme zorganizovali 17 
akcií, kde ste sa mohli zahrať, 
vyšantiť, či spoznať nových 
kamarátov. Dalo by sa povedať, 
že sme s rokom 2011 spokojní, 
pretože akcie, ktoré sme robi-
li, nám vyšli nad očakávania. 
Tento rok sa mierne pohli ľady 
aj v našich radoch, pretože sme 
robili menšiu reorganizáciu 
členov, ktorí odchádzali aj pri-
chádzali. Nový rok sme začali 
desiati a pravdepodobne nás 
bude ešte viac. Už teraz plánu-
jeme akcie na rok 2012. Neujde 
Vám tradičný Maškarný ples, 
ktorý bude v nedeľu 29. januára 
v kultúrnom dome, Oslava 
4. narodenín nášho združenia, 
„Hurá prázdniny“ pod záštitou 
starostu, „Letný tábor“, ktorý 
bude tentokrát v Terchovej, či 
mnoho ďalších zaujímavých ak-
cií ako sú napr. opekačky či guláš 
párty. Skrátka máte sa načo tešiť.        
  Prajeme Vám superuvoľnený 
a starosťami nerušený rok 2012. 

- Superuvoľnení -

50. výročie uvedenia do 
prevádzky budovy školy
Udalosti z piatka 2. decembra 2011 zanechajú  

v našich mysliach pekné spomienky. V podvečer 
sme sa zhromaždili v budove školy, kde sme spo-
ločne oslávili významné výročie. S jeho prípravami 
sme mali veľa práce, všetci sme sa usilovali o to, 
aby sme si dôstojne pripomenuli takúto významnú 
udalosť. Žiaci a učitelia sa nielen postarali o pro-
gram, ale pripravili netradičné aktivity v triedach  
a v telocvični.

Po príhovoroch a melódiách husľového tria na-
sledovalo  vystúpenie žiakov, ktoré sa nieslo v du-
chu ľudových tradícií. Prekrásny drahovský kroj,  
v ktorom vystupovali staršie žiačky, 
ale i tí menší, našiel obdivovateľov 
nielen u rodičov a starých rodičov, ale 
aj u pozvaných hostí. Program, kto-
rým sa deti prezentovali pod vedením  
skúsených pedagógov, vyvolal ne-
malé emócie v radoch prítomných.  
Myšlienku v príhovore riaditeľky ško-
ly zvýraznil neskôr prednesom básne 
„Vyznanie“ žiak 5.ročníka Aurel Su-
rový. Tóny husieľ len umocnili atmo-
sféru slávnostného večera. Program 
žiakov bol doplnený jednotlivými 
vstupmi udalostí z histórie školy.

Ľudové piesne žiakov 1.roční-
ka vystriedali tance tretiakov. Po-
zornosť vzbudila scénka druhákov,  
ktorí retrospektívne zahrali žiakov 
2.ročníka z 15.novembra 1961, kedy 
bolo zahájené školské vyučovanie  
v novej budove školy . Žiačky ôsmeho 
a deviateho ročníka sa predstavili sta-
rými drahovskými pesničkami. Štvr-
táci svojou piesňou a básňami vyja-
drili poďakovanie učiteľom. Moment 
prekvapenia nastal, keď žiaci priniesli 
na pódium obrovskú tortu a zapáli-
li prskavky. Za potlesku obecenstva 
pozývali žiaci všetkých prítomných  
v piesni „Nie je škola ako škola“ na 
návštevu do tried. Po vystúpení žiakov 
nasledovala prehliadka interiéru školy, 
jednotlivé triedy  boli upravené a za-

riadené v štýle historických  
období. Deti poobliekané do 
kostýmov si odniesli neopa-
kovateľné zážitky. V prvom 
ročníku sme vošli do prave-
ku. Dinosaury, ktoré na nás 
pozerali zo všetkých kútov 
prváckej triedy vyvolávali 
v niektorých deťoch obavy, 
ale veľmi rýchle sa osmelili 
a vyfarbovali svet Dinotopie, 
skladali puzzle s obrovskými 
mamutmi a dinosaurami. Na 
prvom poschodí nás u tretia-
kov upútal svet stredovekých 
pirátov, v štvrtom ročníku 
sme sa dostali do tajomného 
Egypta, ktorý žiaril len jemu 
vlastnou atmosférou. Dobo-
vo oblečené žiačky sa vcíti-

li do svojich úloh a mohli uplatniť svoju fantáziu. 
Zážitok všetkým poskytli bojové zápasy z antického 
Ríma, ktoré sa konali v telocvični. Chlapci šiesteho 
ročníka svoje roly gladiátorov a zápasníkov naplno 
prežívali. Oduševnenie nechýbalo ani žiakom dru-
hého ročníka v retroškole, v ktorej si nazhromaždili 
rekvizity z obdobia drahovskej školy od začiatku 
nášho storočia. Antické  filozofické umenie v zmysle 
humanizmu podporovali aktivity piatakov a siedma-
kov, ktorí odhaľovali záhady slovných spojení dané-
ho obdobia. Posledným obdobím sa stalo fantazijné 
Futurum, v ktorom si žiaci vytvorili predstavy pro-
stredníctvom informačno-komunikačných technoló-
gií pre školu budúcnosti. Osobitne sme sa zamerali 
na históriu školy. V samostatne upravenej triede 
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bola poskytnutá prezentácia so sprievodným slovom 
o tom, ako to v škole vyzeralo kedysi a dnes. Staré 
fotky umiestnené na paneloch oslovili nejedného ná-
vštevníka školy. V každej triede mali deti pripravené 
občerstvenie v podobe chutných koláčikov, ktoré na-
piekli ochotní rodičia. 

Z dejín školy
Prvý písomný záznam o existencii školy v Dra-

hovciach je z roku 1611. O tridsať rokov neskôr  
u nás pôsobil aj Adam Trajan z Benešova.

V 18. a 19. storočí v našej obci existovala ško-
la, ktorá  bola rímskokatolícka. Vtedy sa vyučovalo  
najprv v jednej, potom v dvoch triedach. Silná maďa-
rizácia na začiatku 20.storočia neobišla ani drahov-
skú školu, a tak sa v čisto slovenskej obci zaviedlo 
povinné vyučovanie v maďarčine, ktoré trvalo až do 
konca 1.svetovej vojny, kedy škola získala sloven-
skú a kresťanskú orientáciu.

V máji 1945 došlo k zoštátneniu. Následne sa vy-
tvorila Ľudová škola, ktorej žiaci 5.ročníka nastupo-
vali do Meštianskej školy, ktorá bola v Drahovciach 
zriadená v roku 1947. Neskôr sa škola pretransfor-
movala na národnú, potom strednú školu a osemroč-
nú školu. Postupne sa menila jej kvalita a zvyšoval 
sa aj počet tried. Keď sa povinné všeobecné vzdelá-
vanie rozširovalo zo šiestich na osem rokov, začalo 
sa to prejavovať nedostatkom vyučovacích priesto-
rov. Na výstavbu novej školy, ktorou sa mohol tento 
problém odstrániť však chýbali peniaze.

Zavedením deväťročnej školskej dochádzky sa 
pomery ešte zhoršili. Ľady sa pohli až v školskom 
roku 1958. Tí, ktorí sa touto otázkou zaoberali, si 
uvedomili, že vybudovať modernú školskú budovu 

je nevyhnutné. V roku 1960 sa začalo s výstavbou 
školy. Novostavba školskej budovy bola dokončená 
v októbri 1961. V okolí školy sa vybudovalo špor-
tové ihrisko, vysadili sa ovocné stromy v záhrade. 
Dňa 15. novembra 1961 bolo v našej škole zahájené 
vyučovanie.

Čím by bola budova školy bez učiteľov a žiakov? 
Iba stavbou bez srdca a duše. Kto spôsobil, aby moh-
la dýchať a žiť plnohodnotným školským životom? 
Kto jej dal srdce a dušu? No predsa tí, pre ktorých 
sa stala druhým domovom – učitelia a žiaci. Vystrie-
dalo sa v nej veľa učiteľov, ale aj nepedagogických 
zamestnancov, ktorí sa starali o plynulý chod školy.

Spomenieme aspoň tých, ktorí pôsobili u nás dlh-
šie časové obdobie a ich práca bola záslužnou nielen 
pre školu, ale aj pre celú obec. Z Dobrej Vody pri-
šiel do Drahoviec v roku 1830 Peter Milovník, ktorý 
otvoril viac ako storočnú éru učiteľovania rodu Mi-
lovníkovcov. Jeho syn Michal a vnuk Ján zastávali 
učiteľské miesta do roku 1939. Učiteľská dynastia 
Milovníkovcov rozprúdila v  obci čulý kultúrny ži-
vot. Súčasníkom Jána bol Augustín Čeppan, ktorý 
sa stal správcom školy až do roku 1940. Hoci bol 
život v obci pestrý, rozmach možno badať po prí-
chode nového učiteľa Antona Matulu. Ten sa po dru-
hej svetovej vojne stal riaditeľom školy a viedol v 
obci osvetovú činnosť. Anton Matula počas svojho  
24 ročného pôsobenia v obci vyoral hlbokú brázdu 
na poli vzdelávacom, kultúrnom i politickom.

Budova školy prešla od svojho vzniku mnohými 
zmenami. Bola zriadená moderná počítačová učeb-
ňa. Na podporu moderného vzdelávania cudzích 
jazykov bola zriadená jazyková učebňa. Nakoľko 

výpočtová technika sa veľmi 
rýchlo vyvíja a mení, učebňa 
bola zmodernizovaná výkonne-
jšími počítačmi a interaktívnou 
tabuľou. V tomto období sa za-
čalo s výstavbou telocvične, kto-
rá bola skolaudovaná a uvedená 
do prevádzky 3.3.2010. Okrem 
hodín telesnej výchovy sa tu 
konajú aj rôzne školské akcie, v 
popoludňajších hodinách sa tu 
uskutočňuje krúžková činnosť. 
V roku 2010 bola škola komplet-
ne zrekonštruovaná. Vymenili sa 
všetky okná, urobilo sa zateple-
nie, škola dostala novú fasádu. 
Prerobili sa priestory knižnice, 
ktorá sa stala kultúrnym stánkom 
školy a uskutočňujú sa tu všet-
ky vedomostné súťaže. V týchto 
priestoroch sa poriada krajská sú-
ťaž v rétorike Štúrove a Hollého 
rétorické Drahovce, ktorej škola 
je organizátorom.

Vestibulu školy zdobí Sloven-
ský kútik, ktorý nám pripomína 
našu históriu a ľudové tradície. 
V rámci regionálnej výchovy, 
ktorá je súčasťou Školského  
vzdelávacieho programu majú 
žiaci možnosť oboznamovať sa  
s ľudovými tradíciami našej 
obce. Okrem toho sa tu nachádza 
galéria úspešných žiakov a skriňa 
trofejí, ktoré žiaci a žiačky získa-

VyZnanie

Dostal sa chlapec z dediny  
pri Váhu 
do mesta zázrakov a vábidiel.
Tu očarený, až strácal odvahu,
ten veľký tajomný svet uvidel.

Lež nedalo mu v jeho mysli niečo, 
a neradno je zlému podliehať, 
dedinskú školu vídal vo svojich 

snoch, 
tvár učiteľa, svojich rovesníkov, 

svoju mať.

Drahovce rodné, rodná škola, do 
ktorej v spomienkach sa vracal rád, 
to všetko blízka minulosť bola, 
katedra, lavice aj starý nápis na 

dverách.

Už vtedy, keď bol bezbranný  
a malý
náhlil sa šťastný do školy
a s kamarátmi lavice tu drali.
Prečo ho vždy tak srdce rozbolí?

Z clivoty aspoň vzal si do rúk  
husle,
že pre potechu zanôti si snáď
a neznal, že to on sú husle, čarovné 

husle
a škola – škola tá je slák.

Nie, vtedy neznal, čo raz vedieť 
musel,
keď už svet mu bol učiteľ i mať,
že kto chce vylúdiť tón zo svojich 

husieľ, 
ten nesmie stratiť, zabudnúť svoj 

slák.

Nie, vtedy neznal, čo raz vedieť 
musel,
čo neučila ho ani dobrá mať,
že kto chce vylúdiť tón zo svojich 

husieľ,
musí sa najprv dlho učiť hrať.

Že život sám je melódia hraná, 
kde tóny husieľ nie vždy obstoja.
A pravé krásno? Nie je veličina 

daná
za dobrú mincu, lacno, bez boja.

Dedinský chlapec vracia sa zas  
do školy,
 dnes dospelý muž a životom už 

skúsený
s pokorou, ticho, ponížene,
akoby lásku vyjadriť chcel žene, 

vysloví slová:

„Stojím tu pred tebou moja rodná 
škola
A dumám, dumám na stokrát.
Dnes dobre viem, že všetkým si 

mi bola,
Ja husle som a ty si slák.“
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li v športových súťažiach. Zrekonštruované sú škol-
ské šatne, sociálne zariadenia na prvom i na druhom 
poschodí, triedy sú vybavené novým moderným 
nábytkom. Súčasťou školského života žiakov okrem 
vedomostných súťaží sú aj aktivity výchovného cha-
rakteru so zameraním na environmentálnu, doprav-
nú, protidrogovú a rodinnú výchovu. O všetkých 
informuje naša internetová stránka.
Príhovor riaditeľky školy k 50.výročiu uvedenia 

do prevádzky budovy školy
Zišli sme sa, aby sme si pripomenuli a spoločne 

oslávili sviatok, ktorý nesporne patrí k ojedinelým 
a výnimočným. Polstoročnica v živote školy nie je 
krátky čas a všetci dobre vieme, že za päťdesiatimi 
rokmi existencie je ukrytej veľa obetavej, nezištnej 
a mravenčej práce tých, ktorí v škole pôsobili, ale aj 
tých, ktorí škole boli akokoľvek naklonení, pomá-
hali jej a usilovali sa o jej zveľadenie.Za obdobie, 
odkedy sa začalo vyučovať v novopostavenej budo-
ve školy, sa tu vystriedali tri generácie žiakov. Väč-
šina z vás, ktorí ste drali lavice práve v drahovskej 
škole, ste sa dnes prišli pozrieť, zaspomínať a vrátiť 
sa do neopakovateľných školských rokov. Vtedy ste 
si ani neuvedomovali, že to, čo prežívate so svoji-
mi spolužiakmi raz pominie a každý si uchováte z 
toho niečo pekné v kútiku svojho srdca, k čomu sa 
v dospelosti budete s láskou vracať. Teraz tu sedí-
te ako rodičia a starí rodičia. Možno práve v tejto 
chvíli ste viacerí myšlienkami viac v minulosti ako  
v prítomnosti. Dnešné stretnutie vám dáva príleži-
tosť k tomu, aby ste sa podelili o svoje zážitky zo 
školy, ale aj aby ste videli, ako škola vyzerá dnes, 
čo sa zmenilo, a naopak, čo zostalo také, aké si 
pamätáte, čo vo vás vyvoláva milé spomienky.  
Vyrástli ste z bezstarostného detstva a dnes už dospe-
lí ľudia v zrelom veku, ktorí si vedia vážiť skutočné 
dary života, nachádzate istotu tam, kde sú vrastené 
a zapustené vaše korene. Tak, ako to budete počuť 
v dnešnom prednese básne. Dedinský chlapec vra-
cia sa zas do školy, dnes dospelý muž a životom už  
skúsený s pokorou, ticho, ponížene. Pretože dedin-

ská škola, to je stánok kultúry, vzdelanosti, života. 
Duch školy tu nevymiera. Sú ním ľudia. A z našej 
školy vzišlo naozaj veľa žiakov, ktorí sa v živote 
uplatnili. Iste je to zásluha celého radu učiteľov, 
ktorí pôsobili na škole a ktorí boli tými záhradníkmi 
, čo sa starali o každý výhonok vyrastajúci na strome 
duševného života svojho zverenca. Výhonok - vy-
rastajúci síce na tenkej, ale pevnej vetve vzdelania, 
na ktorej rozkvitajú kvety pracovitosti a vytrvalos-
ti. Vy ste dávali tomuto stromu životodarnú šťavu 
a odhaľovali jeho kvetom slnko, aby rozkvitli. My, 
dnešní pedagógovia, sme prebrali štafetu a je na 
nás, aby sme boli tvorcami života školy a v našich  
žiakoch udržovali dychtivosť po vedomostiach. Je 
to obtiažne práve dnes, kedy je všetko dovolené, 
kedy úcta k tradícii zapadá prachom globalizované-
ho sveta plného informácií z masmédií, kedy je mo-
derné spochybňovať tradičné hodnoty, uspokojovať  
sa s priemerným a nerešpektovať zrelosť človeka 
a autoritu. Avšak ľudskosť, vzájomná súdržnosť  
a každodenná práca je tým hnacím motorom, ktorý 
nám pomáha zdolávať úskalia. Iste je veľmi dôleži-
té, koľko učebnej látky so žiakmi zvládneme, ale aj 
to, čo im ako ľudia dáme zo seba naviac. Obetavosť 
ľudí pred nami nás zaväzuje a povzbudzuje do ďal-
šej práce. Úspechy so žiakmi by však nebolo mož-
né dosiahnuť bez nadšených rodičov a spolupráce  
s nimi. Iba tak môžeme naplniť pravdivé slová 
Štúrove, že cesta vzdelania má srdce zušľachtiť, my-
seľ osvietiť, človeka do života pripraviť.

Slávnosť chvíle sa vždy do srdca zapíše. S po-
korou a  úctou  sa skláňam pre tými, ktorí určovali 
smer a vývoj školy kedysi. S vďakou sa pozerám do 
očí tým, s ktorými sa stretávam dnes. A s nádejou a  
s vierou hľadím do budúcna, že z generácie po nás 
vychováme múdrych , statočných a rozhľadených 
ľudí, ktorí si budú vážiť prácu nielen našu, ale aj 
tých pred nami, a budú zveľaďovať školu. Našu de-
dinskú drahovskú školu.

- PhDr. Miroslava Rojková -
- Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Postrehy občana
Stav našich obecných ciest po-
ciťuje každý. Účastníkov a tým 
aj používateľov komunikácií 
pribúda. Žiaľ, stav ciest nie je 
dobrý. Presvedčí sa o ňom ka-
ždý z nás. Hromadia sa na nich 
po dažďoch vody, po zime sa 
objavujú zase jamy, ktoré si-
tuáciu ešte komplikujú. Nie je 
doriešený odtok dažďových 
vôd z ciest, chýbajú chodníky 
na frekventovaných častiach 
obce. Chcelo by to komplexné 
riešenie, ktoré spĺňa podmien-
ky bezpečnosti a zároveň rieši 
problém s dažďovou vodou na 
komunikácii. Veď nikomu nie je 
prijemné, aby po ceste robil ak-
robatické výkony hodné vrcho-
lových športovcov. Nehovoriac 
o ohrození jeho bezpečnosti. 
Ďalším problémom je nielen pre 
mňa, ale aj ostatných „horná“ 
zastávka autobusu. Na nej už 
dlhé roky neexistuje prístrešok. 
Ľudia čakajúci na spoj sú po-
nechaný napospas výčinom po-
časia. Každý, ktorý využíva túto 
zastávku, by určite uvítal nejaký 
prístrešok, ktorý by ho ochránil 
pred nepriazňou počasia. A na 
záver, ide mi o riešenie obecné-
ho majetku a jeho využitie pre 
rozvoj našej obce. V minulosti 
narobené chyby, pri ktorých 
vznikli rôzne situácie, keď sa 
obecný majetok stal súčasťou 
súkromného majetku. Akým 
spôsobom chceme riešiť vznik-
nuté situácie? Kto má na ne upo-
zorniť? Myslím, že riešením by 
mohla byť inventarizácia a ná-
sledné zosúladenie skutočného 
stavu s právnym tak, aby každý 
vedel, kde sú jeho hranice a kde 
hranice obce a z toho vyplýva- 
júce povinnosti pre všeobecnú 
spokojnosť obce i nás občanov.

- Ing. Jozef Drnák -

Bleskovky
- 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 pon-
delok a vo štvrtok od 16:00 do 18:00 h
- možnosť prenájmu reklamnej 
plochy na autobusových zastávkach, 
info na OÚ
- ďalšie číslo Drahovských novín 
vyjde koncom marca, články môžete 
posielať na: 
drahovskenoviny@drahovce.com 
do uzávierky, ktorá bude 5. 3. 2012

Evidencia obyvateľstva 
3. 11. 2011 - 3. 1. 2012

Odsťahovali sa:
Pavol Bihari

Viera Kálnová
Peter Kálna

Anna Foltánová
Prisťahovali sa:

Róbert Boďa
Vladimíra Boďová

Róbert Boďa
Saskia Boďová
Tomáš Boďa

Marián Frišták
Gabriela Frištáková

Darina Trnková
Juraj Gallas

narodili sa:
Žofia Spišáková
Juraj Lengsfeld

Miroslava Mia Miklová
Opustili nás:

Rudolf Staňka (84)
Mária Micháleková 

(81)
Valéria Dzurová (80)
Anna Rusnáková (88)

Anton Imrišík (81)
Margita Remiášová 

(83)
Jozef Kaluža (65)

Zosobášili sa:
Erich Antal a Darina 

Jankechová (Piešťany)

Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva v roku 2012
1. marca 18.00 h
26. apríla18.00 h
28. júna 18.00 h

27. september 18.00 h
22. november 18.00 h
13. december 18.00 h

Obecný úrad Drahovce 

pozýva všetkých občanov 
dňa 18. februára 2012
na Fašiangové oslavy, 
spojené s fašiangovou 

zabíjačkou,
so slávnostným odovzdá-

vaním hasičského auta 
samotným ministrom 

vnútra SR 
JUDr. Danielom Lipšicom
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Obecný úrad preriedil formácie
pouličných psov

V minulom čísle Drahovských novín sme uve-
rejnili článok od p. Ledeckého, zástupcu starostu, 
ktorý upozorňoval na zvýšený výskyt psov v našej 
obci. Tato otázka netrápi len jeho, ale aj veľa ďal-
ších obyvateľov našej obce. Obecný úrad v priebehu 
dvoch mesiacov v spolupráci s Piešťanským útul-
kom rozbil 3 gangy pouličných psov. Dokopy skon-
čilo v útulku 12 psov. Tento problém určite vyrie-
šený nie je, ale podstatné je, že sa rieši. Treba však 
povedať aj to, že každý odchytený pes stojí našu 
obec 30€. Prosíme občanov, aby si dávali na svojich 
miláčikov pozor, pretože ďalších 30 € si zaplatíte, 
keď si pôjdete Vášho miláčika prevziať do útulku. 
Obec aj naďalej pozoruje situáciu v problémových 
lokalitách. Najväčšie problémy robí občanom „va-
žinský gang“, ktorý je najpočetnejší. No aj jeho rady 
sa nám podarilo oslabiť o jedného člena. Uvidíme, 
ako sa bude táto situácia ďalej vyvíjať.

- M.M. - 

Tohtoročné vianočné prázdniny boli opäť bohaté. Ježiško bol štedrý a do škol-
skej jedálne priniesol bohatú nádielku. Ale poďme pekne po poriadku. Školská 
jedáleň a materská škola majú dlhodobé problémy so zastaranými priestormi, kto-
ré boli na hranici únosnosti nielen po stránke hygienickej, ale aj bezpečnostnej.  
A tak sme sa vrhli v spolupráci zo ZŠ na „vianočnú“ rekonštrukciu školskej jedálne.  
V prvej etape sme dali do poriadku priestory kuchyne a jedálne. Vymenili sa okná, 
bolo nutné vykopať a vymeniť kanalizáciu v kuchyni a spätne po výmene a zabetó-
novaní uložiť protišmykovú podlahu. Taktiež bolo nutné zrekonštruovať elektriku 
a vodu. V neposlednej rade sa zakúpila nová trojrúra na pečenie, ktorá už dožívala. 
Taktiež došlo k výmene všetkých drevených regálov za kovové a špeciálnemu vy-
maľovaniu v zmysle hygienických noriem. V ďalšej etape sa bude pokračovať cez 
jarné prázdniny s výmenou sociálnych zariadení v materskej škole (záchody, umý-
vadlá, obklady, dlažba, batérie,...). Našou snahou bude pokúsiť sa získať nejaké 
finančné prostriedky zo štátu na kompletnú rekonštrukciu materskej školy spojenú 
so zateplením a nadstavbou nad zdravotným strediskom, čím by sa zároveň doriešil 
problém nedostatočnej kapacity.

Poďakovanie patrí firme GAMA podlahové systémy za sponzorský dar vo forme 
PVC podlahy do kancelárie vedúcej školskej jedálne.

- M.M. - 

Futbal opäť so zmenami
Nové vedenie na čele s prezidentom Jozefom Rusnákom, tajomní-

kom Martinom Majtánom a ekonomickým manažérom Petrom Michá-
lekom má za sebou presne rok pôsobenia.

Cez zimné obdobie naši muži odohrali 30. decembra tradičný sil-
vestrovský turnaj v Žlkovciach, kde sme mali dve mužstvá. Prvé „A“ 
mužstvo bolo zložené z nášho „áčka“ a druhé „B“ mužstvo bolo zlože-
né zo starých pánov a dorastencov. Prvý zápas prehralo „A“ mužstvo s 
Ratkovcami 3:2 a následne prehrali 3:1 so Žlkovcami o 3. miesto, tak-
že obsadili konečnú 4. priečku. Naše „B“ mužstvo prvý zápas vyhralo 
s Hlohovcom 3:2 a v súboji o 1. miesto s Ratkovcami prehralo 3:1, no 
s 2. miestom boli nadmieru spokojní. Piate miesto obsadil Hlohovec 
a šieste Trakovice. Do druhej časti nastupujú všetky mužstvá so zme-
nami na trénerských postoch. Žiakov bude trénovať  Matej Rusnáčik, 
ktorému bude robiť vedúceho mužstva Martin Vančo. Dorast povedie 
Ján Urban, ktorý  ešte vedúceho mužstva nemá. Naše „áčko“ povedie 
Rastislav Adamec z Vrbového, ktorý donedávna trénoval Krakovan-
ské „áčko“. Vedúcim mužstva zostáva Jozef Rusnák ml. Anton Dzuro 
ukončil svoje pôsobenie v klube ako tréner a zostáva vykonávať už len 
funkciu hospodára. 

Pred jarnou časťou súťažného ročníka sú žiaci na predposlednom 
13. mieste, dorast na 3. mieste z deviatich a „áčko“ na 11. mieste zo 16. 

Muži odohrajú prípravné zápasy na umelých trávnikoch nasledovne: 
28. 1. s Vinohradmi nad Váhom v Piešťanoch, 11. 2. s Pobedimom  
v Piešťanoch, 18. 2. s Bošácou v Novom Meste nad Váhom, 25. 2. 
s Igramom v Trnave, 4. 3. s Krakovanmi po dohode, 11. 3. začína  
1. majstrovský zápas.

- M.M. -

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“
Od 10. októbra do 15. januára boli v Drahovciach tieto udalosti:

26. október – Posedenie pre dôchodcov nad 70 r. – organizátor: Obecný úrad 
v spolupráci s COOP Jednota a Klubom seniorov (Kultúrny dom)
11. november – Hodová diskotéka – organizátor: Michal Lajcha 
(Kultúrny dom)
12. november – Hodová zábava – organizátor: Obecný úrad (Kultúrny dom)
19. november– Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (Farský úrad)
26. november– Diskotéka – organizátor: OZ Superuvoľnení – (Farský úrad)
3. december– 50. výročie školy – organizátor: ZŠ s CVČ (Základná škola)
10. december– Mikulášske predstavenie – organizátor: Lienkovo (Kinosála)
12. december – Degustácia jabĺk a hrušiek – organizátor: Záhradkári (OÚ)
3. a 17. december– Brigády – organizátor: Rybári (jazerá)
17. december – Vianočná kapustnica – organizátor: Obecný úrad v spoluprá-
ci s Červeným krížom, Klubom seniorov a Hasičmi (centrum obce)
18. december– Vianočný galaprogram k príležitosti 50. výročia ZŠ
organizátor: OÚ+CVČ (Kultúrny dom)
25. december– Jasličková slávnosť – organizátor: OÚ (kostol)
28. december – Posedenie pod jedličkou – organizátor: Klub seniorov 
(Kultúrny dom)
7. január – Diskotéka – organizátor: Superuvoľnení (Farský úrad)
15. január – Výročná schôdza – organizátor: Záhradkári (OÚ)

Od 16. januára do 10. marca budú v Drahovciach tieto udalosti:
29. január (nedeľa) – Maškarný ples „Ovocníčkovia“ – organizátor: 
Superuvoľnení (Kultúrny dom)
18. február (sobota) – 1. obecná zabíjačka – organizátor: Obecný úrad 
(centrum obce + KD)
25. február (sobota) – 4. narodeniny OZ Superuvoľnení – organizátor: 
Superuvoľnení (Farský úrad)

(ostatné organizácie nám nedodali podklady do konca uzávierky)

Vianočná rekonštrukcia školskej jedálne
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Školský basketbal v Drahovciach
Vďaka našej telocvični sa tu môžu rozbiehať aj nové 

športy a konečne majú možnosť aj naše dievčatá špor-
tovať a mať krásne športové zážitky a cieľe ako naprí-
klad BASKETBAL. Je to krásna kolektívna hra a verím 

že chytí za srdiečko veľa našich detí, nielen dievčat, ale aj chlapcov.
Na tejto fotečke je naše minuloročné veľmi úspešné družstvo drahov-
ských basketbalistiek, ktoré sa prvý krát zúčastnilo školskej basketba-
lovej súťaže v Piešťanoch. Na to, že sa začalo trénovať až v septembri 
a od októbra sa už raz mesačne hral zápas na gymnáziu v Piešťa-
noch, za celkovo odohraných 7. zápasov sme po nepriazni a iných 
vecí skončili na prekrásnom 4. mieste z ôsmich, za čo sa chcem touto 
cestou poďakovať všetkým dievčatám „boli ste super“.

Do zápasov nevstupovali vždy všetky, ale väčšinou za nás hrali 
staršie dievčatá. Teraz už ôsmačky Laura, Sabína, Nikola, Veronika, 
Nikoleta, a Kristína, ktoré už bohužiaľ tento rok hrať nemôžu, lebo 
táto súťaž je vždy ohraničená vekom, môžem povedať, že perfektne 
reprezentovali Drahovskú školu a nasadili veľmi vysokú latku, lebo 
boli a sú veľmi dobrý hráčsky kolektív. Preto podporme svoje deti, 
nech sa aj takouto formou prídu odreagovať, zašportovať si a repre-
zentovať našu školu.

No samozrejme nemôžeme zabudnúť na naše začiatky, ktoré 
boli ťažké. Škola nemala v tej dobe žiadne dresy a tak sme museli 
zohnať sponzora. Týmto sa chcem poďakovať za finančnú pomoc: 
D. Varačkovej (KVETINÁRSTVO), A. Valovičovej (VÚJE), M. Va-
vrušovi (GAMA), starostovi Ing. J. Kleinovi (v tej dobe ešte nebol  
starostom), veľká vďaka p. J. Macekovi (ELMAC), ktorý nám da-
roval na komplet ušité nové basketbalové dresy a p. riaditeľke  
PhDr. M. Rojkovej. Všetkým obrovské ĎAKUJEM. 

Výsledky našich zápasov:
11.10. 2010 DRAHOVCE – HOLUBYHO 26:7
8.11. 2010 DRAHOVCE – MOJMÍRKA  11:16
13.12. 2010 DRAHOVCE – BREZOVÁ 56:31

10.1. 2011 DRAHOVCE – COUBERTINA (GYMNÁZIUM) 31:24
7.2. 2011 DRAHOVCE – SCHERERA 48:6

7.3. 2011 DRAHOVCE – GORETTI „A“ (Cirkev.gym.) 11:16
4.4. 2011 DRAHOVCE – GORETTI „B“ (Cirkev.gym.) 71:1

Tento rok nás reprezentujú naše šiestačky, ktoré sú tiež veľmi ši-
kovné a perfektne zohraté. Zatiaľ odohrali dva zápasy, v ktorých 
sme hrali výborne, no i napriek tomu sme prehrali. V prvom zápase 
dievčatám prišli pomôcť i chlapci, no bohužiaľ, favorizovanej toh-
toročnej škole z Brezovej sme prehrali väčším rozdielom, kde nám  
z chlapcov prišli pomôcť Lukáš Jirka a Patrik Kosa. V druhom zápase 
hrali už len dievčatá, ktoré si viedli perfektne. Aj keď prehrali, bolo 
vidieť, že sa zo zápasu na zápas zlepšujú, naberajú odvahu, bojov- 
nosť a tímovosť, ktorá ma veľmi teší a som na dievčatá veľmi pyšná.  
Ak by mal niekto záujem prísť medzi nás a pripojiť sa do nášho tímu, 
budeme radi, každý má dvere otvorené. Tréningy sa konajú v pondelok 
a štvrtok od 16.00 do 17.00 h. Budeme radi, ak prídu aj menšie deti, 
ako sú 2. a 3. ročník, aby sa zoznamovali s driblingom, loptou, basket-
balovým košom a postupne aj s pravidlami. Neskôr v 6. a 7. ročníku 
budú môcť perfektne reprezentovať našu školu a obec DRAHOVCE.

V pondelok 16. 1. sme odohrali zápas s Holubyho školou a ďalšie 
zápasy nás čakajú 13.2. so školou Gymnázia Pierra de Coubertina  
a 19.3. s Cirkevným Gymnáziom.

- Lucia Dzurová -

Vrchný rad: SABÍNA Rapavá, BIBIANA Rusnáková, NINA Rapavá, SIMONA Chudá, 
MARTNA Michalčíková, SIMONA Dobrovolná
Spodný rad: PETRA Kosová, KRISTÍNA Rusnáková, LAURA Vallová, NIKOLA Nedorostová, 
NIKOLETA Balonová, VERONIKA Brezovská, KLÁRA Janovská, LEA Dzurová, MIROSLAVA Karabová

Cena pre ZŠ Drahovce za premié-
rovú účasť v Školskej basketbalovej 

lige PN
školský rok 2010/2011

inZeRCia

„Darujem zbytkové drevo na kúrenie.“
tel. č.: 0905 658 419

POĎaKOVanie
Obecný úrad Drahovce ďakuje firme aDLO 
za sponzorský dar vo forme kovových  
regálov na riad do kultúrneho domu
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Starosta priblížil najdôležitejšie 
oblasti života v obci v r. 2011

-Regenerácia centrálnej zóny
Projekty boli spracované v minulom voleb-

nom období, finančné prostriedky boli z pro-
striedkov EÚ, s prácami sa začalo v r. 2010. 
Momentálne prebiehajú posledné kontroly  
a posledné úhrady. Projekt ktorý mal prispieť 
k skrášleniu našej obce, mal však aj svoje 
nedostatky: nie je odvodnená Kalvária, tak-
tiež pri Obecnom úrade sa plánoval zasypať 
odvodňovací kanál bez odvodnenia a ani tam 
nebolo naplánované osvetlenie, výrub stro-
mov bol absolútne neprofesionálny z hľadis-
ka, ktoré stromy bolo nutné naozaj vyrúbať  
a ktoré ponechať, nie práve najvhodnejší vý-
ber osvetlenia, atď. Niektoré nedostatky sa 
nám podarilo v rámci možnosti odstrániť: 
čiastočné odkanalizovanie pri OÚ, osvetlenie 
pri OÚ, asfalt na severnej strane Kalvárie, 
pravdaže z finančných prostriedkov Obce. 
Ďalšie nedostatky bude možné naprávať  
až po uplynutí doby, dokedy nie je možné za-
sahovať do projektu. Takéto projekty sa však 
robia až po kanalizácii. Celkovo však mô-
žeme skonštatovať, že regenerácia prispela  
k skrášleniu našej obce. 

- Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Bola zahájená z dôvodu opravy priestorov 

zatopených a poškodených spodnou vodou. 
Časť finančných prostriedkov sme dostali 
ako náhradu škody od poisťovne, zvyšok bol 
hradený z prostriedkov obce. Urobila sa nová 
kanalizácia, vymenilo sa septikum (žumpa), 
opravilo sa kúrenie, zdvihli sa kotle, vyme-
nila sa dlažba v suteréne KD, v hlavnej sále 
sa zrekonštruovala podlaha, zrekonštruo-
vali sa sociálne zariadenia, vymaľovali sa 
komplet priestory, zriadila sa výdajňa stravy 
pre našich dôchodcov. V máji bol kultúrny 
dom po opravách sprístupnený verejnosti. 
Od tohto času sa kultúrny dom využíval na 
rôzne kultúrno-spoločenské aktivity ako aj 
na prenájmy, na ktorých sme do konca roku 
získali celkovú sumu 2 300 €. Znovu je otvo-
rená knižnica a priestory sa pravidelne začali 
využívať na záujmovú činnosť detí a mláde-
že v rámci centra voľného času. Zároveň je 
nutné podotknúť, že naši dôchodcovia okrem 
slušných priestorov na výdaj stravy, ktoré si 
zaslúžia, majú stravné lístky na rok 2012 aj 
napriek zdražovaniu v hodnote 2,20 €. Ďalej 
nám nedá nespomenúť fakt, že komplet vy-
bavenie výdajne nás stálo vďaka p. Majerní-
kovi namiesto pôvodných zhruba 20 000 € 
iba necelých 6 000 € a to tým, že nám dodal 
zariadenie z jeho zrušenej prevádzky vo Vr-
bovom (antikorové zariadenie bolo iba 1,5 
roka staré).

- Kanalizácia
Začiatkom roku 2011 po stretnutí občanov 

bola odsúhlasená gravitačná kanalizácia, kto-
rá bola naprojektovaná a komplet schválená 
stavebným povolením ešte za predchádzajú-
ceho starostu Jána Doktora. Túto kanalizáciu 
bolo nutné terajším vedením nechať prepra-
covať a nanovo schváliť kompetentnými 
orgánmi, nakoľko boli všetky povolenia ne-
platné. Zároveň boli doprojektované odboč-
ky k prípojkám občanov, nové už existujúce 
ulice, projekt na dočasnú dopravu v obci, ako 
aj iné ďalšie nedostatky, ktoré projekt obsa-
hoval. Už od septembra 2011 je projektová 
dokumentácia komplet hotová aj so staveb-
ným povolením a čakáme už len na výzvu 
ministerstva životného prostredia, ktorá mala 
byť vyhlásená v jesenných mesiacoch 2011. 
Bohužiaľ do dnešného dňa táto výzva nepre-
behla a to hlavne z dôvodov pádu vlády a tým 
spojených predčasných volieb. Po konzultá-
cii s ministerstvom životného prostredia sa 
proces nezastavil, len oddialil.

- Obecný vodovod
Posledná časť vodovodu nie je ešte sko-

laudovaná, firma nám neskoro dodala projekt 
skutočného vyhotovenia, teraz je ešte potreb-
né odstrániť nedostatky zo strany zhotoviteľa 
– požiarne hydranty, označenie ventilov a 
pod. Opätovne je nutné na rok 2012 požiadať 
regulačný úrad na stanovenie ceny za vodu. 
V súčasnej dobe ešte stále prebieha našimi 
pracovníkmi obecného úradu kontrola vodo-
merov a odpisy vody. V roku 2012 musíme 
bezpodmienečne doriešiť nielen samotnú ko-
laudáciu vodovodu, ale hlavne pripojovanie 
sa občanmi naň spolu s finančnou dotáciou 
tak, aby sa neporušoval zákon, ako v pred-
chádzajúcom období a zároveň aby to bolo 
spravodlivé pre všetkých občanov od začiat-
ku existencie vodovodu.

- Zberný dvor
Je plánovaný v priestore PVOD od Kostolnej 
ulice, kde obec vzala do prenájmu pozemky 
a niektoré odkúpila. Bol na to vypracovaný 
projekt a v súčasnej dobe je podaný spolu 
so žiadosťou na ministerstve životného pro-
stredia. Pokiaľ sa projekt uskutoční, zberný 
dvor pri Požiarnej zbrojnici by v roku 2012 
bol zrušený ako aj kompostovisko v okolí 
maštale. V rámci projektu dostaneme veľkú 
multikáru s hydraulickým ramenom a príves-
ným vozíkom, nadstavbu na lisovanie plas-
tov, spolu s príslušenstvom na čistenie vozo-
viek, malý traktor s drvičkou konárov, nové 
nádoby na separáciu odpadov po obci, ako aj 
veľké kontajnery na separovaný odpad, ktoré 
budú umiestnené v priestoroch zberného dvo-
ru, kde by mali byť aj garáže a unimo-bunka 
pre personál a sociálne zariadenia.

- Nájomné byty
Keď sa presunie zberný dvor, pri pamätníku 
predpokladáme vybudovať nájomné byty, 
akú budú mať rozlohu bude záležať na ak-
tuálnych podmienkach získania čo najvyššej 
dotácie na stavbu. Ale ešte pred výstavbou je 
potrebné aby priestor za pamätníkom bol vy-
hradený na stavbu nájomných bytov a najmä 
aby to bolo uvedené v územnom pláne obce. 
Aj z tohto dôvodu sa bude tento rok meniť 
územný plán obce. Nájomné byty nemôžu 
byť situované do priestoru školského areálu, 
tak ako bolo pôvodne plánované, nakoľko 
tam predpokladáme vybudovať športový are-
ál: multifunkčné a detské ihriská. 

- Opatrovateľská služba
V našej obci máme 14 opatrovateľov, väčši-
nou na čiastočné úväzky. Ich mzda a odvody 
sú financované z podielových daní, 5 % čiast-
ky podielových daní je určených pre občanov 
nad 62 rokov. Čiastkou 0,50 € za 1 hodinu 
poskytnutej opatrovateľskej služby prispieva 
opatrovaný občan a zostávajúcu časť hradí 
obec zo svojich zdrojov. Niektoré obce opa-
trovateľskú službu vôbec neposkytujú, iné 
majú 1 – 2 opatrovateľov a tak zostávajú-
ce prostriedky môžu použiť aj na iné účely.  
U nás nie, pretože 5 % z podielových daní  
a príspevok opatrovanej osoby ledva postaču-
je na mzdy opatrovateliek. Túto službu sme 
však povinní zo zákona zabezpečovať.

- Verejné osvetlenie
V roku 2012 chceme meniť verejné osvetle-
nie v obci, nakoľko je veľmi drahé a staré. 
Bohužiaľ, nórske fondy, ako aj naše fondy, 
ktoré boli určené na výmenu zastaralého ve-
rejného osvetlenia končili v júli 2010 a tak 
už nie je možnosť ich využitia. Ak sa nám 
nepodarí získať nejaké finančné prostriedky  
z iných zdrojov, budeme nútení previesť vý-
menu verejného osvetlenia z vlastných zdro-
jov, resp. formou úveru, ktorý bude splácaný 
formou úspory za energie, (čo už je pred-
jednané), čím sa nenavýši ročný rozpočet,  
ale ani počas doby splácania nič neušetríme.

- Rozšírenie vozového parku
V priebehu roka 2011 sme obdržali cez  
MV SR od krajského úradu Bratislava vozi-
dlo AVIU s hydraulickou sklopnou plošinou, 
ktorá by mala nahradiť rozpadajúcu sa starú 
Aviu a skriňovú Pragu V3S, tzv. “štábak”, 
ktorá má aj vlastné vykurovanie a ktorá by 
mala slúžiť najmä ako pojazdná dielňa k spra-
vovaniu vodovodu a následnej kanalizácie. 
Dovoľujem si podotknúť, že Praga V3S aj 
napriek svojmu veku je vo vynikajúcom sta-
ve, nakoľko nebola používaná a celý čas bola 
garážovaná. Taktiež bezodplatným prevodom 
nám bolo pridelené hasičské auto Mazda pre 
našich dobrovoľných hasičov. Ďalší strojový 

Čiastočné zhodnotenie činnosti v roku 2011
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park by mal byť rozšírený vozidlami cez pro-
jekt “Zberný dvor”.

- Obecný rozhlas
Je vo veľmi zlom stave, v najbližšej dobe 
ideme vymeniť rozhlasovú ústredňu. Budú sa 
meniť nefunkčné amplióny, taktiež v prípade 
požiadaviek občanov sa budú aj dopĺňať nové 
tak, aby bola vykrytá celá obec. Kvalita obec-
ného rozhlasu je dôležitá aj z bezpečnostných 
dôvodov pri vyhlasovaní mimoriadnych situ-
ácií, či už pri požiaroch, povodniach, ...atď.

- Kostol
Vymaľoval sa komplet sokel po vnútornom 
obvode kostola, komplet vstup pod chórom,  

v dome smútku naši pracovníci obecného úra-
du zrekonštruovali chladiaci box a výsuvné 
sane na truhlu. V roku 2012, hneď ako nám to 
počasie umožní, začne sa rekonštrukcia stre-
chy, ktorá zateká, okná cez ktoré tiež zateká 
a následné celkové vymaľovanie vnútorných 
priestorov spolu s centrálnym krížom. 

- Futbalový štadión
Po úspešnom získaní finančných prostried-
kov z poisťovne a prispenia obecného úradu 
bolo komplet zrekonštruované kúrenie a to aj 
s výmenou hlavného kotla za silnejší, ako aj 
zastaranými radiátormi a regulačnými ventil-
mi, čím sa dosiahne úspora na kúrení a zá-
roveň sa aj zlepší samotné vykurovanie všet-

kých priestorov. Týmto sme výrazne prispeli 
k skvalitneniu podmienok pre našich hráčov. 
Taktiež sa položil asfalt, ktorý skvalitnil  
a skrášlil priestory pred budovou. Za pomoci 
obecného úradu a hráčov sa komplet vyčistili 
pivničné priestory a priestory pod tribúnou. 
Na šrote, ktorý sme odovzdali, sme získali 
zhruba 720€ pre futbalový klub. 

Ďalšie informácie o odpočte roku 2011 
Vám budú podané vo štvrtok, 2. februára 
2012 na novoročnom stretnutí starostu s ob-
čanmi spojeného s vyhodnotením roku 2011, 
na ktoré Vás srdečne pozývame a veríme, že 
prídete v hojnom počte.

- Ing. Juraj Klein - 
starosta obce

PaRKuJeM, PaRKuJeš, PaRKuJeMe!

Tak takto to vyzerá po ukončení revitalizácii našej obce. Názor, či 
bol projekt dobrý, si každý občan spravil sám. Nemusím byť žiadny 
architekt, aby som mohol povedať, že niekde sa stala chyba. Avšak chy-
ba pretrváva aj naďalej. Mnoho šoférov parkuje s kolesami priamo na 
tráve, kde sa tvoria koľaje. Po odchode vozidla ostávajú v tráve jamy po 
kolesách a cesta je špinavá od blata. 

Sám zástupca starostu obce, M. Ledecký, bol svedkom ako naša oby-
vateľka, ktorá prišla zaplatiť miestne dane na obecný úrad,  zaparkova-
la auto do „trávového porastu blata“. Na otázku prečo tak zaparkovala 
odpovedala: „Čo sa čudujete, šak Drahovce.“ Skúsme teda parkovať 
tak ako treba, neničme veci ešte viac ako sú poznačené zlým riešením 
projektu. Keďže sa európska únia nepýta ako projekt dopadol, ale či 
je spravený podľa plánu, neostáva nám nič iné iba na vlastné náklady 
vzniknuté škody opraviť.

Denno denne parkuje pri obecnom úrade a materskej škole desiatky 
aút. Mnohí z nich parkujú správne, preto je tento článok určený pre tých 
ostatných, ktorým to treba napísať, povedať, ukázať.

- M.B. -
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Aktuálna ponuka plánovaných voľno-
-časových aktivít pre deti, mládež a širo-
kú verejnosť pri CVČ Drahovce.

Všetky podrobné informácie a prihláš-
ky na jednotlivé aktivity je možné si vy-
zdvihnúť osobne v utorok -štvrtok od 
9.00 – 18.00 h 
v priestoroch CVČ v kultúrnom dome 
na poschodí.

A. PRAVIDELNÁ KRÚŽKO-
VÁ, KLUBOVÁ ČINNOSŤ  
a KURZY pre deti, mládež a do-
spelých 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

DiVaDeLnÝ KRÚŽOK (príprava, 
nácvik a realizácia divadelných predsta-
vení)
Vek: II. st. ZŠ, študenti a dospelí
Termín: streda 15.00 – 17.00 h, 
17.00 – 19.00 h, sobota, nedeľa – podľa 
potreby

TVORiVÁ DRaMaTiKa – (hudob-
no-pohybová výchova, divadelná vý-
chova, dramatická výchova, teatrotera-
pia...)
Vek: I. st. ZŠ
Termín: štvrtok 14.00 – 15.30 h

BÁBKÁRSKO – VÝTVaRnÝ  
KRÚŽOK (výroba divadelných bábok 
+ výtvarné techniky tradičné aj netra-
dičné)
Vek: I.+ II. st. ZŠ
Termín: streda 16.30 – 18.30 h 

ODySea MySLe – medzinárodný 
program v kreatívnom riešení úloh -al-
ternatívne krátke divadelné prezentá-
cie v rôznych oblastiach: technickej, 
umeleckej, umelecko-technickej a kon-
štrukčnej
I.
Vek: I. st. ZŠ
Termín: štvrtok 16.00 – 17.30 h 
II.
Vek: II. st. ZŠ
Termín: streda 14.00 – 15.00 h
utorok 14.00 – 15.30 h
III.
Vek: študenti
Termín: sobota 10.00 – 12.00 h

TVORiVÉ DieLne – výroba rôznych 
priestorových úžitkových a dekoratív-
nych predmetov s využívaním tradič-
ných aj netradičných výtvarných tech-
ník a rôznych druhov materiálov.
Vek: MŠ
Termín: 16.00 – 17.00 h
Vek: I. st. + II. st. ZŠ
Termín: utorok 15.30 – 16.00 h

KLUBOVÉ AKTIVITY

ROZPRÁVKy SPOD ROZPRÁV-
KOVnÍKa – spoločné čítanie na po-
kračovanie + tvorivá dramatika
Vek: pre deti od 6 – 8r.
Termín: utorok 16.30 – 18.00 h – každý 
párny týždeň v mesiaci

ZÁHaDnÝ KniHOCuS PHanTa-
SiCuS - klubové aktivity pre deti zame-
rané na tvorivé čítanie zábavnou formou
Vek: od 9 – 13r.
Termín: utorok 16.30 – 18.00 h – každý 
nepárny týždeň v mesiaci

TaneČnÝ KLuB (choreografie mo-
derných tancov)
Vek: od 12r.
Termín: štvrtok od 18.00 – 19.00 h

KLuBOVÁ ČaJOVŇa – tradičné  
a netradičné stolové spoločenské hry
Vek: od 12r.
Termín: piatok 15.00 – 17.00 h

FiLMOVÝ  KLuB
Vek: deti a mládež 
Termín: nedeľa 15.00 h. (podľa progra-
mu)

P R I P R A V U J E M E :

JAZYKOVÉ KURZY   AJ  (v spoluprá-
ci s jazykovou školou SKYPERS Pieš-
ťany)
Vek: deti, mládež

KURZY  KERAMIKY – modelovanie  
z hliny, práca na hrnčiarskom kruhu
Vek: MŠ, I. a II. st. ZŠ
Začína od apríla 2012

KLUB AKVARISTIKY a RYBÁRSTVA 
– aktivity zamerané na ochranu život-
ného prostredia, chov a starostlivosť 

o akváriá a teráriá, základné zručnosti 
mladého rybára)
Začína od februára 2012!

POWER JOGA  –  pravidelné cvičenia
Vek: deti od 5 – 10r.
mládež a dospelí
Začína od februára 2012!

CESTOVATEĽSKÝ KLUB ZÁHAD – 
zábavné, tvorivé voľno-časové progra-
my
v prírode 
Vek: od 6r.
Termín: víkendové programy 2x/mesiac
Začína od februára 2012!

KURZY SPOLOČENSKÉ TANCE 
Vek: od 15r.

KRÚŽOK FOLKLÓRNE TANCE
Vek: od 5r.

KRÚŽOK HIP-HOP, BRAKE DANCE
Vek: deti, mládež a dospelí

KLUB FOTOGRAFOVANIA 
Vek: deti a mládež

ŠPORTOVÝ KLUB - futbal, basketbal, 
flórbal, bowling

B. PRÍLEŽITOSTNÁ ČINNOSŤ 
určená pre deti, mládež a širokú 
verejnosť

FEBRUÁR 2012

Pripravujeme:
29.02.2012 o 12.00 h
–návšteva divadelného predstavenia pre 
deti: VEVERIČKY divadlo A. B. Nitra
–návšteva divadelného predstavenia pre 
mládež a dospelých 
07.02.2012 o 18.30 h Statky zmätky 
divadlo A. B. Nitra

JARNÉ PRÁZDNINY 20.02. – 24.02. 
2012
 – odysea mysle, tvorivé dielne, korču-
ľovanie, lyžovanie, klubová čajovňa, 
filmový klub

- Blanka Kollárová -

CVČ Drahovce začalo svoju činnosť formou krúžkovej a príležitostnej činnosti
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Recept starej mamy
Skvelé francúzske zemiaky

Potrebujeme:
zemiaky, 1 väčšia cibuľa, 2 klobásky,  
4 natvrdo uvarené vajcia + 2 surové vajcia, 
smotana na varenie, soľ, korenie na pečené 
zemiaky, olivový olej

ako na to:
Zemiaky nakrájame na kolieska a poukla-

dáme ich do olejom vymastenej zapekacej 
nádoby. Na zemiaky poukladáme nakrájané 
uvarené vajcia, na ne dáme nakrájanú klo-
básku a na tú poukladáme cibuľu, nakrájanú 
taktiež na kolieska. Nakoniec cibuľu prikry-
jeme ďalšou vrstvou zemiakov, ktoré posy-
peme korením.

Zapekaciu nádobu prikryjeme a dáme 
piecť do rúry na cca 40 minút, pri teplote  
200 °C. Kým sa nám zemiaky pečú, rozbi-
jeme si dve vajcia a dáme ich do nádoby,  
v ktorej ich rozmiešame spolu so smotanou. 
Zmes osolíme a ešte raz poriadne premieša-
me.
Približne 10 minút pred dopečením, zape-
kaciu nádobu z rúry vyberieme a na zemia-
ky vylejeme zmes zo smotany, vajec a soli. 
Vložíme späť do rúry a necháme ešte za-
piecť. Podávame s uhorkou. 

- Prajeme Vám dobrú chuť! -

Stará mama a koláče
Zadanie hlavolamu:
Babka žila na opačnom konci mesta. Medzi domom 
vnučky a domom kde bývala babka bolo 7 mostov, 
cez ktoré bolo treba prejsť. Iná cesta neexistovala. 
Na každom moste však stál mýtnik, ktorý vyberal 
poplatky za prechod cez most. Každý mýtnik si od 
vnučky pýtal presne polovicu koláčov, ktoré nies-
la. Pretože sa ale vnučka vždy na mýtnika pekne  
usmiala, ten jej za to jeden koláč vrátil späť.
Koľko koláčov musí vnučka upiecť a zobrať so 
sebou, aby babke doniesla presne 2 koláče?

Riešenie hlavolamu:
Vnučke stačilo upiesť a zobrať iba dva koláče.
Na každom moste dala polovicu koláčov mýtnikovi, teda 
presne jeden koláč. No keďže sa na každého mýtnika pek-
ne usmiala, ten jeden koláč jej vrátil zase späť.

Nájdeš 10 rozdielov?

Obecné kultúrne akcie za rok 2011
apríl: 
-66. výročie oslobodenia obce
 (rozpočet obce, Drahovčanka – sponzorsky)
-Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce 
(organizátor Ľuboš Čapuška, ceny – rozpočet obce)
-Stavanie mája + prvomájová veselica 
(rozpočet obce + príspevok starostu, odohrala skupina Kasio) 
Máj:
-Deň matiek (rozpočet obce)
-Deň kvetov (organizátor pán Lekár st. – bez nákladov obce)
Jún:
-Koncert skupiny Drišľak 
(organizátor Miro Ledecký – sponzorsky od podnikateľov obce)
-Hurá prázdniny – 2. ročník (ceny – rozpočet obce, ostatné 
sponzorsky zabezpečil starosta, odohrala skupina Jako Kedy)
august:
-Drahovské vrtochy (vystupovali skupiny: Kasio, Drahovčanka, Tatrachemka, Jako 
Kedy, Rovers, BlackDiamond, AC/DC revival, BlackJack, Club 84 – rozpočet obce)
-SNP kladenie vencov (rozpočet obce, sponzorsky Drahovčanka)
September:
-Púť do Mariazellu (sponzorsky starosta)
Október:
-Posedenie dôchodcov nad 70 rokov 
(rozpočet obce, odohrala Tatrachemka)
november:
-Pamiatka padlých k 1. sv. vojne a všetkým ostatným 
11.11. o 11:00 h (rozpočet obce, zúčastnená ZŠ)
-Hodová zábava (bez nákladov obce, zisk venovaný na vianočnú kapustnicu a Via-
nočný galaprogram, odohrali kapely: Kasio, o106, Voľným pádom, Slniečko)
-Rozsvietenie vianočného stromčeka (rozpočet obce)
December:
-Koncert Jiřího Zmožeka (sponzorsky starosta, výťažok zo vstupného pre deti na 
Vianočný galaprogram)
-Vianočná kapustnica (rozpočet obce + výťažok z hodovej zábavy)
-Vianočný galaprogram (výťažok zo vstupného z koncertu Jiřího Zmožeka a z hodo-
vej zábavy)

Obecný úrad zorganizoval tento rok 17 akcií. Naše organizácie zorganizovali spolu 
32 akcií. Spolu bolo v našej obci tento rok 49 akcií na kultúrne vyžitie, čiže v priemere 
skoro každý týždeň jedna akcia. Ďakujem ľuďom, ktorí spolupracovali na všetkých 
kultúrnych akciách...

- Ing. Juraj Klein -
starosta obce

Nájdi 10 rozdielov
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Zasmejme sa: Stupne zimy
+18 °C Obyvatelia Havaja si na noc berú dve pri-
krývky
+10 °C Obyvatelia helsinských činžiakov vypínajú 
kúrenie
Rusi pestujú kvietky
+ 2 °C Talianské autá sa nedajú naštartovať
0 °C Destilovaná voda zamŕza
-1 °C Dych sa stáva viditeľným
Rusi jedia zmrzlinu a popíjajú studené pivo
-4 °C Pes sa ti snaží napchať do postele
-10 °C Francúzske autá prestávajú štartovať
-12 °C Politici začínajú rozprávať o bezdomovcoch
-15 °C Americké autá sa nedajú naštartovať
-18 °C Helsinský obyvatelia zapínajú kúrenie... 
Obyvatelia Havaja zamrzli
-20 °C Dych sa stáva počuteľným
-24 °C Nemecké autá sa nedajú naštartovať
-29 °C Pes sa ti pokúša vliezť pod pyžamo. Japonské 
autá sa nedajú naštartovať
-30 °C Žiadne normálne, ani ruské autá neštartujú
-39 °C Vriaca atmosféra v Kongrese zamrzne
Rusi si zapínajú horný gombík na košeli
-50 °C Auto sa ti snaží napchať do postele
-60 °C Obyvatelia Helsínk zamrzli. Tulene opúšťajú 
Grónsko a sťahujú sa na juh
-70 °C Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuznecku orga-
nizuje cezpoľný beh na zahriatie
-72 °C Advokáti si strkajú ruky do vlastných vreciek
-75 °C Santa Claus opúšťa polárny kruh
-120 °C Alkohol zamrzol - Rus je poriadne nasratý
-268 °C Hélium zkvapalnelo
-273,15 °C Absolútna nula. Elementárne častice sa 
prestávajú hýbať
Rus líže zmrznutú vodku a uznáva, že je ozaj kosa


