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V poslednom čase veľa slovenských dedín 
usporadúva pravé nefalšované zabíjačky. Akoby 
sa s nimi roztrhlo vrece. Túto originálnu tra-
díciu sme oživili v sobotu, 18. februára aj my.

 Aj keď hlavný zabíjačkový deň bola sobota, 
prípravy sa začali už vo štvrtok, keď sa pripravo-
vali potrebné suroviny. V piatok ráno začala neo-
ficiálna zabíjačka, kde sa spracovávali dve „malé“ 
120 kg prasiatka, z ktorých sa robili výrobky na so-
botu od jaterničiek, tlačenky, dobrého mäska, klo-
básky, podbradku, cez žobrácku kašu, či oškvar-
ky. Keď boli výrobky pripravené, zabíjačkoví tím 
na čele s Jožkom Poláčikom a Ivanom Nitkom si 
vydýchol. Nasledoval hlavný deň celej akcie. Už 
od ôsmej hodiny rannej sa pri kultúrnom dome 
zbiehali ľudia na kvalitné výrobky. Zrejme im k 
tomu pomohlo aj počasie, ktoré vyšlo v sobotu na 
sto percent. Ako pribúdal čas, rada na výrobky sa 
zväčšovala. Zabíjačkoví tím nelenil a na sobotu si 
nechal nádherný 270 kg kúsok, ktorý bol spraco-
vávaný priamo pred ľuďmi. Nielen tí mladší, ktorí 
ešte zabíjačku na živo nevideli, ale aj tí starší mali 
z akcie ohromujúci zážitok. Samozrejme vyhrá-

vala dobrá muzika a nesmelo 
chýbať ani varené vínko či čaj. 
Táto akcia bola obohatená aj 
zaujímavým kultúrnym zážit-
kom. 

Drahovským hasičom 
mal odovzdať vozidlo značky 
Mazda samotný minister vnútra 
JUDr. Daniel Lipšic, ktorý sa 
napokon nemohol akcie 
zúčastniť, no bravúrne 
ho zastúpil štátny tajom-
ník JUDr. Maroš Žilinka 
a drahovským hasičom 
auto odovzdal. Ako sme 
sa ho neskôr spýtali, 
nielen odovzdávanie 
hasičského vozidla, ale 
aj samotná zabíjačka ho 
natoľko nadchli, že Dra-
hovce navštívi s rados-
ťou opäť. 

Samozrejme nemoh-
la chýbať ani dychová 

Drahovská zabíjačka spojená 
s odovzdávaním hasičského auta
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hudba Drahovčanka, ktorá zahrala tie najlepšie 
ľudové piesne. Starosta Drahoviec Ing. Juraj 
Klein si bol vedomý, že 1. obecná zabíjačka je vý-
borná akcia a preto si dovolil pozvať aj niekoľko 
významných hostí, ktorí si takisto akciu pochva-
ľovali a zabíjačkové špeciality im nadmieru chu-
tili. 

Akcia vyvrcholila fašiangovou veselicou, 
kde sa ľudia mohli vyšantiť na vždy vynikajú-
cu hudobnú skupinu Club 84, ktorá zabávala 
hostí do štvrtej hodiny rannej. Na záver by sme 
chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali 
na zabíjačke, na čele s manželmi Polačikovými, 
Nitkovými, Brezovskými, Jankovi Karabovi,  
Zuzke Čechvalovej a Superuvoľneným, ktorí po-
máhali počas celej zabíjačky aj samotnej zábavy. 

Celú akciu zastrešil starosta Ing. Juraj Klein, čo znamená, že z obecného rozpočtu nešlo na akciu 
ani euro. Veľká vďaka patrí aj hlavnému sponzorovi PVOD Drahovce. 

Ohlasy na zabíjačku boli dobré, ľudia si chválili atmosféru,  no hlavne výborné výrobky. Organi-
zátori zhodnotili akciu ako vydarenú, aj keď sa radí medzi tie náročnejšie. Nuž, uvidíme, či ochutnáme 
dobré jaterničky aj o rok.

- M.M. - 
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Vážení spoluobčania, 

Touto formou si Vás do-
voľujem osloviť s informáciou 
o plánovaných zámeroch bez-
prostredne sa dotýkajúcich našej 
obce, ktorých cieľom je mo-
dernizácia a rozvoj Drahoviec. 
Keďže niektoré, medzi občanmi 
kolujúce informácie môžu byť 
skôr familiárneho, ako oficiálne-
ho charakteru a svoju výpovednú 
hodnotu môžu mať založenú na 
kvázi pravdivých, v skutočnos-
ti však iluzórnych základoch, 
prípadne by mohli vychádzať z 
poloprávd, dovolím si ich uviesť 
na pravú mieru a oboznámiť Vás 
tak s plánmi pripravovanými 
pre skvalitnenie poskytovaných 
služieb a života nás všetkých v 
tomto roku. 

V minulom roku bola poda-
ná žiadosť na Ministerstvo ži-
votného prostredia na výstavbu 
zberného dvora spojenú s vyba-
venosťou ako po stránke auto-
mobilovej, tak aj kontajnerovej v 
rámci separovania odpadu celej 
obce. Zabezpečenie separova-
ného zberu odpadov je základ-
nou požiadavkou legislatívy SR. 
Zberný dvor slúži pre občanov 
zväčša na zber objemného od-
padu, elektronického odpadu, 
kovov, pneumatík, menšieho 
množstva stavebného odpadu, 
malého záhradného odpadu, au-
tobatérií, problémových látok a 
prípadné uskutočňovanie dopln-
kového zberu skla, príp. plastov. 
V tomto roku predpokladáme 
realizáciu výstavby zberného 
dvora, s následným jeho presu-
nutím z centra obce do nových 

priestorov na okraji poľnohospo-
dárskeho družstva, s prístupom z 
Kostolnej ulice. Na uvoľnenom 
priestore obec plánuje výstavbu 
nových nájomných bytov, čím 
chceme prispievať k rozvoju 
bytovej politiky u nás. Pre rodi-
čov našich najmenších občanov, 
na ktorých nesmieme zabúdať, 
pripravujeme v tomto roku o. i. 
realizáciu nadstavby materskej 
škôlky, a to z dôvodu nedosta-
točnej kapacity umiestňovania 
našich detí a vytvorenia vhod-
nejšieho prostredia pre ich osob-
nostný rozvoj a zdravý vývoj. 
Zároveň v súčasnosti zvažujeme 
výmenu rozhlasu a osvetlenia v 
obci. 

V nasledujúcich mesiacoch 
začneme rekonštruovať dom 
smútku, na ktorom je nutná 
oprava strechy, vymaľovanie 
vnútorných priestorov, prípadná 
výmena okien, ktoré už dlhšiu 
dobu dostatočne netesnia.

Taktiež obec podala v tomto 
roku žiadosti na základe výzvy 
Ministerstva financií na výmenu 
okien na Materskej škôlke a na 
rekonštrukciu múzea, ktoré plá-
nujeme na starej fare, žiadosť 
na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na zakúpe-
nie športového náradia v rámci 
„Revitalizácie materských škôl 
2012“, žiadosť na Ministerstvo 
vnútra o poskytnutie príspevku 
na starostlivosť o vojnové hroby 
2013 spolu so žiadosťou o fi-
nančný príspevok na rekonštruk-
ciu vojnových hrobov. Ďalej 
sme podali žiadosť na Ekofond 
k zatepleniu a výmenu okien na 

futbalovom štadióne (je to jedi-
ná obecná budova skolaudovaná 
pred rokom 1984 a teda spĺňa 
podmienky stanovené Ekofon-
dom). 

Z Ministerstva životného 
prostredia SR očakávame výzvu, 
do ktorej sa chceme zapojiť, a to 
na výstavbu kanalizácie (pros-
tredníctvom štrukturálnych fon-
dov). Projektovú dokumentáciu 
máme kompletne nachystanú už 
od septembra 2011, s právoplat-
ným stavebným povolením. 

Z vyššie uvádzaných skutoč-
ností jasne vyplýva správne sme-
rovanie obce pod vedením Vami 
zvolených zástupcov. Sú však 
pre mňa podivuhodné a znepo-
kojujúce prístupy niektorých 
jednotlivcov, ktorí mystifikáciou 
a demagógiou sa snažia zdiskre-
ditovať a sprofanizovať tých, čo 
majú snahu v obci niečo vytvo-
riť, a tak ju posunúť niekam, kde 
si to progresívne zmýšľajúci ob-
čania želajú. Je viac ako zrejmé, 
že to, čo sa nám pre našich ob-
čanov a mládež podarilo pripra-
viť už v prvom roku volebného 
obdobia, je možné posúdiť, ako 
nadštandard oproti predchádza-
júcemu obdobiu, nehovoriac 
o tom, že podujatia ako Hurá 
prázdniny, púť do Mariazellu, 
Adventný koncert Jiřího Zmo-
žeka, Obecná zabíjačka... neboli 
hradené z rozpočtu obce. Tieto 
finančné prostriedky boli zabez-
pečené starostom obce, vrátane 
sponzorských príspevkov, ktoré 
bolo potrebné zaobstarať.

Ako naše pozitívum vyzdvi-
hujem skutočnosť, že plánovaný 
rozpočet obce je nie len vyrovna-
ný, ale v súčasnej dobe aj prebyt-
kový. Chcem Vás ubezpečiť, že 
prípadné chýry  o zlom hospodá-
rení sú len fikcie neprajníkov, o 
čom svedčia údaje zaznamenané 
v účtovníctve obce, ktorá nemá 
zaznamenaný rozpočtový deficit 
a nečerpá v súčasnosti žiadny 
úver. A aj na základe uvedeného 
rozpočtového prebytku, sme sa 
rozhodli uskutočniť v tomto roku 
nadstavbu Materskej škôlky z 
vlastných zdrojov. 

Chcel by som však podotknúť,  
že najmä pri stavebnom rozvoji 
obce je potrebné zohľadňovať 
celé obdobie súvisiace s výstav-
bou, a to od návrhu riešenia a 

jeho schvaľovania, cez projek-
tovú dokumentáciu, stavebné 

povolenia, výberové konania, až 
po samotné uskutočnenie výstav-
by, s jej následnou kolaudáciou, 
čo však nie každý chápe alebo 
toleruje. 

Som presvedčený, že ne-
gatívny prístup iba niektorých 
neprajníkov k veciam verejným, 
ktorí  sa pravdepodobne nezú-
častňujú verejných zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva, ani prí-
padných verejných zhromaždení 
so starostom, čoho následkom je 
ich nedostatočná informovanosť 
a pri tom zavádzajú nie len sami 
seba ale aj svoje okolie, bude 
mať len krátkodobý charakter a 
naša snaha o rozvoj obce, podpo-
rená výsledkami práce presvedčí 
aj tých, ktorých priazeň si ešte 
len postupne získavame. 

Tvrdím od začiatku a opa-
kujem, že každý občan, vrátane 
poslancov a ich zákonných práv, 
majú u mňa dvere otvorené, ak 
im niečo nie je zrejmé v otáz-
kach či riadenia alebo financova-
nia obce. 

Je potrebné si však uvedo-
miť, že sú veci, ktoré môžeme 
ovplyvniť v krátkej dobe, ako 
napr. kultúrna a športová činnosť 
a sú veci, ktoré je potrebné pri-
praviť (napr. v oblasti stavebníc-
tva), čo trvá určitú dobu, ďalej sú 
veci, ktoré nezávisia len od nás, 
ale aj od iných orgánov verejnej 
moci (sú súčasťou niektorých 
projektov), avšak ich činnosť 
spojenú napr. s výzvami ovplyv-
niť nevieme. 

Na záver by som chcel požia-
dať Vás a Vami zvolených zástup-
cov o zachovanie lojálnosti obci, 
v ktorej žijeme, a to s prejavom 
primeranej miery trpezlivosti tak, 
aby sa nám plány podporujúce 
jej vzostup darilo spoločne plniť.

- Ing. Juraj Klein - Starosta obce 

Príhovor starostu obce
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Už 4. ročník Maš-
karného plesu zorga-
nizovalo mládežnícke 
občianske združenie Su-

peruvoľnení. Poslednú januárovú nedeľu 
ožil kultúrny dom v Drahovciach detským 
smiechom a dobrou náladou. 

Téma maškarného plesu bola plná vitamí-
nov a niesla názov Ovocníčkovia, kde si osem 
družstiev vytvorených z detí zmerali sily  
v troch disciplínach. Jahody, citróny, ananásy, 
banány, melóny, pomaranče, čerešne a jabl-
ká predviedli čo dokážu s deťmi na parkete. 

Celkom 80 detí sa predviedlo v tých naj-
rôznejších a najkrajších maskách. Nechýbali 
futbalisti, kovboji, princezné, tekvičiaci, kro-
kodíli, kukláči, či motýlici. Do preplneného 

kultúrneho domu zavítalo okolo 200 náv-
števníkov. Bola tam skvelá zábava a všade 

bolo počuť detský smiech. 
Po jednotlivých súťažiach 
nasledovalo vyhodnotenie. 
Každé družstvo si odnieslo 
bohatú sladkú odmenu, za 
čo ďakujeme p. Ing. Pat-
rikovi Rapavému. A po-
tom bola na rade vytúžená 
tombola, kde bolo pre deti 
pripravených veľa vecných 
hodnotných cien. Po boha-
tej tombole sme sa s deť-
mi cítili ako „celebrity“,  
keďže si nás chceli zvečniť 
mamičky a oteckovia pri 
spoločnej fotke. Z Maš-
karného plesu nám zostalo 
veľa pekných spomienok a 

pekných zážitkov. 
Týmto by sme sa chceli poďakovať na-

ším sponzorom: Obecnému úradu Drahovce, 
firme GAMA - Martin Vavruš, firme ELE-
MONT - Patrik Drobný, mamičkám, ktoré 
priniesli chutné koláčiky a v neposlednom 
rade pani Márii Zivčákovej, ktorá nás medzi 
časom nečakane opustila. Vždy nám ochotne 
pomáhala pri všetkých našich akciách a na 
tohtoročnom plese sa starala o pitný režim 
Ovocníčkov. Všetkým, ktorí podali pomocnú 
ruku pri organizovaní karnevalu Ovocníčko-
via 2012 patrí srdečná vďaka a tešíme sa na 
ďalšie naše spoločné akcie.

Superuvoľnení „Ovocníčkovia“ sa vyšantili v kultúrnom dome
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Sobotňajšie popoludnie, 25.2.2012, patrilo v Drahovciach oslave 
štvrtých narodenín občianskeho združenia Superuvoľnení. 

Už od 12.00 h sa začal variť tradičný narodeninový guláš, na kto-
rom si mohli deti doslova zgustnúť. Tento guláš varili už ostrieľaní 
kuchári Šimon Majtán a Michal Kristek. Medzi tým ako deti čakali 
na vytúžení gulášik, tak sa zabávali v klubovni farského úradu hraním 
hier. Mohli využiť stolný tenis, stolný futbal, vzdušný hokej, biliard, 
či množstvo zaujímavých spoločenských hier. 

Keď už prišiel na rad dlho očakávaný gulášik, všetci sme sa doň 

s chuťou pustili a nezabudli sme ani na „duplu“, čo je znak, že guláš 
bol naozaj skvelý. Po guláši sa deti išli opäť zabávať, aby si vytvorili 
miesto v bruškách aj na narodeninovú tortu. Zhruba po hodine hier 
prišla na rad narodeninová torta so sviečkou číslo štyri, ktorú sme 
spolu s deťmi sfúkli. Keď sme zmastili aj tortu, zabávali sme sa až do 
20.00 h hraním hier. Spolu s deťmi sme sa dobre zabavili a dúfame, že 
o rok na oslave piatich narodenín OZ Superuvoľnení sa stretneme zas 
tak ako vždy, v dobrej nálade a s úsmevom na tvári.

- OZ Superuvoľnení -

Superuvoľnení oslavovali svoje 4. narodeniny

Dňa 27.02.2012 sa za účasti pána sta-
rostu Ing. Juraja Kleina konalo slávnostné 
otvorenie nového Lienkova, ktoré bolo už 
v poradí druhé. 

Pán starosta nám odovzdal nové priesto-
ry, ktoré nám ponúkajú viac priestoru a viac 
možností. Obec Drahovce nám tieto priestory 
poskytuje bezplatne.

Činnosť materského centra je výlučne 
dobrovoľnícka, takže nie sme nijako finančne 
odmeňovaní za to, že sa staráme o Lienkovo. 
Našim najväčším ohodnotením je, že deti a 
rodičia sa u nás cítia dobre a verte, že nie je 
nič krajšie, ako keď nás navštevujú usmiate 
detské tváričky a veselí rodičia. Členky sa 
postupom rokov menia. Väčšinou sú to ma-
mičky na materskej, či rodičovskej dovolen-
ke, ktoré sa starajú o to, aby Lienkovo fungo-
valo a aby sa ostatní návštevníci cítili u nás 
dobre. Momentálne je naša členská základňa 
trojčlenná, tak máme veľa práce a starostí so 
zabezpečovaním chodu Lienkova. Prijali by 
sme viac ochotných rodičov, ktorí by nám po-
máhali. Tešíme sa i najmenšej pomoci. Niek-

torí prinesú hračky, knižky, ktoré im už doma 
zavadzajú. Šikovné mamičky presťahovali 
Lienkovo spolu so svojimi deťmi, ostatné 
nám napiekli dobroty a tortu na slávnostné 
otvorenie, oteckovia namontovali police, po-
ložili koberec, zručná mamička - výtvarníčka 
nám vyzdobila nové priestory krásnymi maľ-
bami, neopomínajúc tie mamičky, ktoré sa 
starajú o čistotu našich priestorov, umývajú, 
vysávajú a čistia...

Všetko sa to začalo v januári 2007, keď 
naše Lienkovo nadobudlo právnu subjekti-
vitu tým, že bolo zaregistrované na Minis-

terstve vnútra SR ako občianske združenie. 
Vtedy 7 členiek prípravného výboru dávalo 
dohromady Stanovy občianskeho združenia, 
usilovne pracovali, zháňali sponzorov, hrač-
ky a vybavenie herne.

V októbri 2008 sme sa tešili prvému 
slávnostnému otvoreniu našich priestorov. 
Účasť detí a rodičov na materskej a rodičov-
skej dovolenke bola od našich začiatkov veľ-
ká. Často sme sa divili, ako sa môže toľko 
ľudí pomestiť do neveľkej miestnosti. Preto 
máme nesmiernu radosť z toho, že nám obec 
poskytla väčšie priestory.

Materské centrum Lienkovo otvorilo nové priestory a oslávilo 
päťročnicu svojho vzniku
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Pripravujeme tvorivé dielne pre deti jeden krát v týžd-
ni, tvorivé dielne pre mamičky a radi by sme spoznávali 
čaro hudby a hudobných nástrojov už s našimi najmenšími 
deťmi. Hľadáme ochotných mladých ľudí (rodičov, alebo 
študentov), ktorí ovládajú hru na gitare, či inom hudobnom 
nástroji, ktorí by prišli medzi nás a občas nám čo-to zahrali. 
Našim cieľom bolo, aj stále je, obohacovať život detí a ich 
rodičov na materskej, či rodičovskej dovolenke, či už ne-
formálnym stretávaním sa, ale i rôznym programom. Máme 
pekne vybavenú herňu a krásne pracovné priestory, v kto-
rých radi kreslíme a tvoríme.

Za päť rokov našej existencie sme pripravili pre našich 
návštevníkov rôzne besedy o zdraví, personalistike, život-
nom prostredí, o dojčení a príprave na rodičovstvo, bazár 
detského oblečenia, prezentačné akcie, veľkú oslavu Dňa 
detí, kedy medzi nás prišli Spievanka a Zahrajko, tvorivé 
dielne s deťmi aj s mamičkami, každoročne s deťmi vítame 
Mikuláša a mnoho ďalších...

Príďte sa i Vy zahrať a zabaviť so svojimi deťmi a zažiť 
atmosféru Lienkova. Radi Vás privítame medzi nami v pondelok, v stredu a vo štvrtok od 16.00 do 18.00 h.  - Martina Schlosserová -

Báseň o Lienkove
V Lienkove je nám tak krásne,

chceme o ňom písať básne.

Hračky z políc vyberáme,
potom sa aj s nimi hráme.

Máme bazén, guličky,
môžu tam i maličkí.

Stavebnicu rozhádžeme,
potom domček postaviame.

V domčeku sa schováme,
niečo si tam šepkáme.

Striháme a lepíme,
stále niečo tvoríme.

Máme farby, štetce,
domov sa nám veru nechce.

To že s plačom odchádzame,
nepáči sa našej mame.

Mama vraví:  
„Dnes je pondelok.

Prídeme i v stredu, vo štvrtok.

A keď domov odchádzame,
hračky všetky spinkať dáme.

Lienkovo sa na nás teší,
bo má rado všetky deti.

Milí spoluobčania, chceli by 
sme Vás informovať o založe-
ní občianskeho združenia Naše 
Rodné Slovensko, ktoré začalo 
v Drahovciach pôsobiť od roku 
2010. 

Našou hlavnou úlohou je za-
chovanie tradičných a kultúrnych 
hodnôt, ktoré nám zanechali naši 
predkovia a ktoré chceme i s Va-
šou pomocou uchovať pre budúce 
generácie. Ciele nášho združenia 
už úspešne napĺňame. Od svojho 
vzniku sme usporiadali niekoľko 
výstav ľudového kroja, úžitko-
vých a remeselných nástrojov 
v Drahovciach, v Jalšovom i v 
Maduniciach. Podarilo sa nám 
zozbierať veľké množstvo expo-
nátov, časť z nich aj zreštauro-
vať a navrátiť im pôvodný lesk.  
V tejto práci chceme naďalej po-
kračovať a postupne prezentovať 
to, čo sa ešte z tradičnej kultúry 
v jej pôvodnej forme zachovalo. 
V našej „Drahovskej klenotnici“ 
máme zastúpené všetko: ľudové 

piesne, hudbu, tanec, divadlo, 
rozprávky, remeslá, odev, jedlá, 
architektúru... Tomuto všetkému 
chceme dať šancu ukázať sa vo 
svojej kráse.

Na rok 2012 preto plánuje 
naše občianske združenie nie-
koľko podujatí. A to výstavu 
drahovského ľudového kroja 30. 
apríla, pri príležitosti Stavania 
mája. V prípade záujmu výlet na 
47. ročník Folklórnych slávností 
pod Poľanou v Detve - 7. júla. Na 
Drahovské vrtochy 25. augusta 
plánujeme vysunutú výstavu Kroj 
na fotografii spojenú s ochutnáv-
kou tradičných drahovských je-
dál. 

Do budúcnosti plánujeme 
zriadenie národopisného múzea 
s ľudovou izbou a trvalou expo-
zíciou, ktoré by priblížili spôsob 
života a kultúru našich predkov 
všetkým občanom a návštevní-
kom našej rodnej obce. Chceli 
by sme sa pokúsiť aj o obnovenie 
folklórneho života, a to zozbiera-

ním tradičných piesní a riekaniek. 
Neoddeliteľnou časťou folklór-
neho života obce je aj folklórny 
súbor. V našej obci v minulosti 
pôsobila „Rozmarínka“. Táto pre-
zentovala našu dedinu i náš kroj a 
zvyky. Dnes chýba. Preto by sme 
sa chceli pokúsiť obnoviť kultúr-
ny život jeho obnovením.

Drahovský kroj, tunajšie tra-
dície a kultúra vôbec sa vytrácajú. 
Moderná doba všetko zatláča do 
úzadia. Množstvo tradícii zostane 
zabudnutých a veľa z tých, kto-
ré ešte prežívajú postupom času 
zanikne. Preto Vás chceme po-
žiadať, ak by ste chceli darovať 
ľudový kroj alebo nástroje a iné 
predmety používané v minulosti, 
ozvite sa na obecnom úrade u p. 
Zajacovej. Všetky darované pred-
mety budú evidované spolu s me-
nami darcov. Takto nám môžete 
aj vy pomôcť drahovské tradície 
zachovať. Ďakujeme. 

- Matúš Michálek -
- Martin Bakoš -

Občianske združenie Naše Rodné Slovensko

Medzinárodný deň žien
Medzinárodný deň žien (často označovaný skrat-

kou MDŽ) je sviatok žien a boja za ich rovnopráv-
nosť, ktorý sa koná každoročne 8. marca. Býva nie-
kedy uvádzaný ako socialistický sviatok. Vôbec sa 
však nejedná o nejaký sviatok umelo vyrobený čes-
koslovenským socialistickým režimom. Pre ozrejme-
nie vbehneme do histórie. Nápad oslavovať Medzi-
národný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej 
konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. 
Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na 
počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčí-
rok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. 
Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracov-
ného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným 
podmienkam. Pred 1. svetovou vojnou vytýčili ženy 
predovšetkým tieto požiadavky: hlasovacie právo, 

osemhodinový pracovný čas, zlepšenie špeciálneho 
zákonodarstva. V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa 
prvý MDŽ konal už v roku 1911. V roku 1913 ho 
oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepo-
kojoch a demonštráciách v Petrohrade je v roku 1917 
stanovený 8. marec ako MDŽ. V roku 1975 bol MDŽ 
oficiálne uznaný OSN. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa 
konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už maso-
vý charakter. Počas 2. svetovej vojny bol MDŽ zru-
šený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 
bol MDŽ znovu obnovený.

Takže milé ženy, prajem Vám k sviatku žien pev-
né zdravie, veľa lásky, spokojnosti a radosti zo ži-
vota. Robíte svet krajším a lepším a preto Vám patrí 
úprimná vďaka.

- Ing. Juraj Klein – Starosta obce -
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Každý z Vás sa teraz určite 
pýta sám seba čo je to tá Odysea 
mysle. Odpoveď je jednoduchá. 
Je to súťaž, ktorej sa zúčastnia 
3 tímy z Drahoviec prostredníc-
tvom Centra voľného času.

Celoslovenské kolo je na-
plánované 23. - 25. marca 2012 
v Trenčíne. Ale poďme pekne 
po poriadku. O čo vlastne ide? 
Program Odysea mysle založil  
v roku 1978 v USA Sam Mic-
klus. Program sa rýchlo rozšíril a  
v súčasnosti sa na ňom zúčastňu-
je okolo 78 krajín celého sveta.  
V Európe sa tento program rea-
lizuje už v Nemecku, Anglicku, 
Poľsku, Maďarsku, Moldavsku i 
Rusku.

Občianske združenie Odysea 
mysle pracuje na Slovensku od 
roku 1999. Jej hlavnú myšlienku 
na Slovensku predstavili dobro-
voľníci mierových zborov a za 
pomoci aktivistov úspešne odštar-
tovali program, ktorého cieľom je 
podporiť u mládeži tvorivosť a 
kreativitu v rámci divadelnej in-
scenácie.

Jej aktivity sú zamerané na 
stieranie vekových, sociálnych 
i rasových rozdielov. Divadelné 
predstavenie má svoje pevné pra-
vidlá, trvá 8 minút, maximálny 
počet členov je 7 a téma je určená 
medzinárodnou komisiou vopred 
a pre všetkých rovnaká. Odysea 
mysle je medzinárodný vzde-

lávací program, ktorej misia je 
poskytovať príležitosť riešiť tvo-
rivý problém pre deti a mládež od 
materskej školy až po študentov 
vysokých škôl. 

Občianske združenie Odysea 
mysle so sídlom v Komárne 
združuje deti a mládež z celého 
nášho regiónu a je hlavným ko-
ordinátorom medzi skupinami 
mladých ľudí celého Slovenska 
a sprostredkovateľom programu 
medzi národnými asociáciami 

ostatných krajín sveta a našou 
organizáciou. Každým rokom je 
vyhlásených päť celospoločensky 
významných tém projektov na 

spracovanie. Skupiny detí ich mu-
sia vypracovať tematicky, drama-
ticky, scénicky a v neposlednom 
rade technicky, ale aj vyriešiť 
materiálovú stránku projektu. Cez 
riešenia fiktívnych celospoločen-
sky významných tém mladí ľudia 
majú možnosť rozvíjať a apliko-
vať svoje vedomosti a poznatky 
tvorivého myslenia na skutočné 
situácie každodenného života. 

Naše tri tímy sa pripravujú  
v priestoroch CVČ skoro 3 me-

siace. Prvý stupeň ZŠ, druhý stu-
peň ZŠ a študenti sú pripravení 
v Trenčíne uspieť. Ak by sa nám 
podarilo skončiť na prvých troch 

miestach, postúpime na európske 
kolo do San Peterburgu do Ruska. 
Držte nám palce.

- M.M. -

Odysea mysle
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Nové hasičské 
vozidlo

Dňa 10.3.2012 
o 14.23 h bol velite-
ľovi zboru ohlásený 
požiar suchej trávy 
na derivačnom ka-

náli pri „hornobodonárskom“ jazere. Veliteľ zboru následne vyhlásil 
výjazd v počte 2 + 1 hasičov, ktorí do 7 minút vyrazil na miesto zásahu. 
Na mieste zásahu bolo zistené, že požiar má rozlohu cca 100 m2. Na-
chádzali sa tam dvaja občania obce, ktorí sa snažili preglejkami tento 
požiar uhasiť. Bol nasadení B – prúd z vodného dela. Po uhasení ohnis-
ka bolo celé okolie ochladené, aby sa požiar znovu nerozšíril násled-
kom vetra, ktorý tam intenzívne fúkal. Podľa svedkov pravdepodobne 
požiar spôsobili deti. Podľa zákona 314 z roku 2001 o ochrane pred 
požiarmi, § 8 písmeno a), právnická a fyzická osoba nesmie vypaľovať 

porasty bylín, kríkov a stromov. Toto je obsiahnuté aj vo VZN obce 
Drahovce v Požiarnom poriadku obce Drahovce. Ak bude občanovi 
dokázaný skutok, môže dostať pokutu až do výšky 30,- €. Hneď na 
druhý deň vyrážali drahovskí hasiči opäť k požiaru suchej trávy. V 
nedeľu večer 11.3.2012 o 19.10 h. Požiar bol na ploche cca 250 m2. 
Zasahovali dvaja členovia zboru s CAS 32 Tatra 148, na pomoc im 
prišli aj hasiči z hasičskej stanice Piešťany.

Pravdepodobne sa vypaľovanie trávy v Drahovciach stane národ-
ným športom. Vyzývame všetkých občanov, hlavne mládež, aby opatr-
ne zaobchádzali s otvorením ohňom a tak chránili nielen prírodu, ale aj 
svoje zdravie, či zdravie ostatných. Chceme veriť tomu, že tieto požia-
re neboli založené úmyselne, ale len z nedbanlivosti.

- Jozef Varačka -
- veliteľ OHZ- 

Dňa 18.2.2012 veliteľ Dobrovoľného 
hasičského zboru Drahovce Jozef Varačka 
prevzal z rúk štátneho tajomníka minister-
stva vnútra Slovenskej republiky JUDr. Ma-
roša Žilinku kľúče od hasičského vozidla 
Mazda E 2000 PANEL. Pri predávaní vo-
zidla boli prítomní z Krajského riaditeľstva 
hasičského záchranného zboru Trnava kpt. 
Mgr. Marián Bugár, z Okresného riaditeľ-
stva hasičského záchranného zboru v Piešťa-
noch mjr. Mgr. Miroslav Pavlík, Ing. Marta 
Bartošová, predsedníčka Územného výboru 
DPO v Piešťanoch a starosta obce Drahovce  
Ing. Juraj Klein. Na odovzdanie sa prišli 
pozrieť i okolité dobrovoľné hasičské zbo-
ry, ktoré veľmi dobre spolupracujú s dobro-
voľným hasičským zborom Drahovce. Boli 
to zbory: DHZ Veľké Orvište, DHZ Praš-
ník, DHZ Leopoldov, DHZ Vrbové, DHZ 
Pobedím a DHZ Slovenské liečebné kúpele 
Piešťany. Na toto podujatie prišla i starost-
ka z obce Madunice p. Mgr. Alena Jelušová 
a starostka obce Pobedím Eva Směřičková. 
Pre Dobrovoľný hasičský zbor je o to sláv-
nostnejšie, že v tomto období si pripomína 
130. výročie založenia zboru. Nové vozidlo 
bude slúžiť hasičom hlavne pri preventívnej 
činnosti, nácvikoch v odbornej prípravy a 
dúfam že čo najmenej pri požiaroch a živel-
ných pohromách.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať 
štátnym orgánom za ich krásny dar, ktorý bude 
slúžiť nielen našim hasičom ale aj občanom 
obce Drahovce.

Prvé požiare v tomto roku v priebehu dvoch dní

Prosba 
Vážený občania, 
Dobrovoľný hasičský zbor Drahovce oslavuje 130. výročie založenia zboru, 
pri tejto príležitosti zakladá kroniku zboru a preto prosí bývalých hasičov, ro-
dinných príslušníkov a občanov o poskytnutie, poprípade darovanie fotografií, 
medailí, alebo napísaných dokumentov o zbore z minulého obdobia. Pomôžete 
nám zachovať históriu hasičského zboru pre budúce pokolenie. 
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Ak si niekto myslí, že počas zimných 
mesiacov rybári „oddy-
chujú“ a čakajú na začia-
tok novej sezóny – tak sa 
mýli. 

Nové násady rýb do 
revírov, údržba a čistenie 
brehov, presekávanie ľadu. 
Týchto prác sa zúčastňujú 

členovia organizácie v čoraz väčšom počte, čo 
je dobrým znamením, že ľuďom prestáva byť 
ľahostajné životné prostredie. Chceli by sme 
týmto opäť požiadať aj nečlenov MO SRZ, 
aby podobne pristupovali k nášmu spoloč-
nému životnému prostrediu. Sumarizovanie 
úlovkov našich členov, príprava nových úloh 
organizácie pre rok 2012 a taktiež predaj po-
volení na blížiacu sa sezónu zamestnávajú  
v zime členov výboru. Celoročná činnosť or-
ganizácie bude zhodnotená na Výročnej člen-

skej schôdzi, ktorá sa uskutoční dňa 31. marca 
2012 v kinosále KD v Drahovciach.
Niekoľko informácii o činnosti organizácie:
Celkové množstvo vysadených rýb v našich 
revíroch v jesennom zarybnení 2011:

 Kapor – K2, K3, K4 - 5 600 kg
 Sumec – 302 kg
 Šťuka – 52 kg
 Šťuka (plôdik) – 10 000 ks
 Zubáč – 32 kg
 Karas – 80 ks
 Podustva – 1 000 ks

Najúspešnejší rybári našej organizácie za rok 
2011:
1. Emil Vlk – Drahovce – 186,4 kg ulovených 
rýb
2. Milan Blažek – Drahovce – 154,17 kg ulo-
vených rýb

3. Florián Galbička - Madunice – 138 kg ulo-
vených rýb
Plánované akcie na rok 2012:
1. Detské rybárske preteky – revír Važina –  
1. mája 2012
2. Rybárske preteky VAŽINA 2012 – revír Va-
žina – 5. mája 2012
3. Celoslovenské detské rybárske preteky  
v love Sumčeka amerického – revír Važina –  
23. júna 2012
A množstvo ďalších akcií určených nielen pre 
rybárov. Všetci ste srdečne pozvaní!

Na záver sa chceme poďakovať obecnému 
úradu Drahovce, Superuvoľneným a stálym 
sponzorom za pomoc pri organizovaní všet-
kých akcií našej MO v uplynulom roku a te-
šíme sa na ďalšiu spoluprácu. Viac informácii 
o našej organizácii a pripravovaných akciách 
nájdete na www.mosrzdrahovce.sk.

- Vaši Rybári -

V poslednom čísle Drahovských novín sme Vás 
informovali o rekonštrukcii školskej jedálne, kde sa 
počas zimných prázdnin rekonštruovala celá kuchy-
ňa. Tento krát sme využili jarné prázdniny, počas kto-
rých sme sa pustili do rekonštrukcie sociálnych za-
riadení v Materskej škole. Nachádzajú sa tam navlas 
rovnaké sociálne zariadenia ako na prízemí, tak aj na 
prvom poschodí. Nakoľko sa nedalo stihnúť oboje, 
začali sa prerábať tie na prvom poschodí. Počas jed-
ného týždňa sa spravila nová podlaha, nové obklady, 
vymenili sa odpady, sociálne zariadenia a umývadlá. 
Naši predškoláci už nové záchodíky majú, teraz prídu 
na rad tí najmenší. Uvidíme, kedy sa do nich pustíme, 
ale pravdepodobne si počkáme na ďalšie prázdniny.

- M.M. -

Po ročnom pôsobení sa stretli členovia 
jednotlivých organizácií na svojich tradič-
ných výročných schôdzach. Prvý schôdzo-
vali záhradkári už 15. januára na obecnom 
úrade. Ďalší v poradí boli Hasiči, ktorí 
mali 4. februára v kultúrnom dome hasičov 
z celého okresu. Pozemkové spoločenstvo 
stavilo 9. februára na priestory Obecného 
úradu. Prvú výročnú schôdzu v marci ab-
solvovali v KD členovia Červeného kríža. 
V stredu 7. marca bola v kultúrnom dome 
tradičná schôdza Jednoty dôchodcov s tra-
dičným hosťom, predsedom COOP Jedno-
ty, Ing. Bohuslavom Uváčikom. Presne o 
týždeň, 14. marca si naplánoval výročnú 
schôdzu Klub seniorov. Ako posledný majú 
schôdzu Rybári, ktorí sa stretnú v kinosále 
kultúrneho domu 31. marca. Nuž dúfajme, 
že naše organizácie úspešne zhodnotili pre-
došlý rok a s radosťou sa vrhnú do ďalších 
tohtoročných akcií.

- M.M. -

V Materskej škole pokračovala 
2. etapa rekonštrukcie

Tešíme sa na novú sezónu! A vy?

Organizácie schôdzovali
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Zberný dvor
Zberný dvor prešiel počas mi-
nulého roka mnohými zmenami 
a skúškami. No aj po dôklad-
nom vyprataní, následnom osa-
dení kvalitnej brány, či osadení 
informačnej tabule niektorí ne-
vedia, kedy majú vynášať svoj 
odpad, ktorý nechajú ležať pod 
bránou, čím samozrejme Obec-
nému úradu nepomáhajú.

Pripomíname otváracie hodiny:
Utorok: 8.00 - 15.30 h
Štvrtok: 8.00 - 15.30 h
Sobota: 8.00 - 15.30 h

Ihličín v Drahovciach ubúda
Do roku 1960 sa dali na prstoch spo-

čítať ihličiny, ktoré rástli v Drahovciach. 
Z výsadbou sa začalo až v roku 1960, 
kedy začal Slovenský zväz záhradká-
rov zabezpečovať ovocné stromy, viniče  
a nechýbali aj ihličiny. Tieto si občania 
vysádzali v predzáhradkách a takto si 
skrášľovali svoje okolie. Tieto ihličiny 
po 50-tich rokoch prerástli, ohrozovali a 
poškodzovali domy a elektrické vedenie. 
Následkom toho v roku 2010 a 2011 po-
merne veľké množstvo skončilo na zber-
nom dvore. Týmto sme ochudobnili naše 
životné prostredie a kyslík. Ihličiny sú 
zelené počas celého roka a vylučujú kys-
lík, ktorý je potrebný pre život. Taktiež 
sú vhodné na hniezdenie spevavého vtác-
tva, sú vhodným úkrytom pre množstvo 
predátorov, konáriky je možné používať 
na dekoráciu Vianoc a vencov na sviatok 
Všetkých svätých. Preto žiadam obča-
nov, aby ich vysádzali a takto zabezpečili 
dostatok kyslíka. Verím, že sa nám spo-
ločne podarí doplniť chýbajúce ihličiny.

Z činnosti záhradkárov
Uplynul rok 2011 a našou povinnos-

ťou je zhodnotiť výsledky našej práce. 
Dňa 15. januára 2012 sa uskutočnila 
Hodnotiaca členská schôdza. Účasť 
bola 28 členov, čo je v našom prípade 
81 % účasť. Máme 34 členov, z toho 
11 žien. Správu o činnosti predniesol 
odstupujúci predseda Vendelín Sedlá-
čik. Správu o finančnom hospodárení 
predniesol Ing. Karaba. Plán činnosti 
na rok 2012 ukladá usporiadať 3. júna 
2012 Deň záhradkárov za účasti žiakov 
Základnej školy. V roku 1937 to boli 
Stromkové slávnosti až do roku 1950, 
ktoré organizoval predseda ovocinárov, 
riaditeľ školy Anton Matula. Slávnos-
ti sa konali na malom ihrisku pri starej 
škole. Dňa 5. augusta 2012 sa uskutoční 
už 4. ročník Slivkových hodov, ktoré sa 
budú konať v Dome záhradkárov, načo 
si už návštevníci zvykli. Taktiež členo-
via zabezpečia exponáty na Okresnú 
výstavu v Piešťanoch, ako aj na celoslo-
venskú výstavu Jablko a hruška roka v 
Trenčíne. Veríme, že sa nám podarí tie-
to úlohy splniť aj s Vašim pričinením.

- Vendelín Sedláčik -

Tento rok trvala zima viac ako dlho. Samo-
zrejme, že nepridala na kvalite dôslednej prí-
pravy na jarnú časť, no vďaka Základnej škole 
naše mužstvá trénovali v prípade zlého počasia 
v priestoroch miestnej telocvične. Naši žiaci 
začali trénovať s novým trénerom Matejom 
Rusnáčikom, ktorému robí vedúceho mužstva 
Martin Vančo. Dorast vedie Ján Urban, ktorý 
prešiel k dorastu zo žiakov a vedúceho muž-
stva začal robiť od marca Peter Hargaš. Naše 
„áčko“ si zobral do parády Rastislav Adamec, 
ktorému sekunduje už ostrieľaný vedúci muž-
stva Jozef Rusnák. Naše „áčko“ odohralo svoj 
prvý prípravný zápas 29. januára v Piešťanoch 
na umelej tráve s Vinohradmi na Váhom, kde 
remizovalo 2:2, naše 2 góly strelil Peter Ry-
bárik. V sobotu 11. februára odohrali takisto  
v Piešťanoch zápas s Pobedimom, kde opäť re-
mizovali 2:2. Tento krát vsietil dva góly Daniel 
Marušic. V sobotu 18. februára sme odohrali 
zápas na umelej tráve v Novom Meste nad 
Váhom, kde sme si zmerali sily s Bošácou. 
Tento zápas sme vyhrali 1:0, kde víťazný gól 
zaznamenal Peter Rybárik. V sobotu 25. feb-

ruára tento krát dostala zabrať umelá tráva  
v Trnave, kde naši chlapci remizovali s Igra-
mom 1:1. Jediný gól Drahoviec vsietil Martin 
Vančo. Posledný prípravný zápas sme odohrali 
4. marca s Krakovanmi na umelej tráve v Pieš-
ťanoch. Opäť sme remizovali 2:2. Góly strieľali 
Peter Rybárik a Marek Zajac. Oblastný futbalo-
vý zväz Trnava na poslednú chvíľu odložil prvé 
kolo jarnej časti na utorok 1. mája. Namiesto 
prvého majstrovského zápasu sme si zahrali  
s Chtelnicou, ktorá za stavu 2:0 pre nás opustila 
v 67. minúte po incidente s rozhodcom ihris-
ko. Góly dali hrajúci tréner Rastislav Adamec  
a Marek Gábriš. V príprave sme 4 krát remi-
zovali a 2 krát vyhrali. Najlepším strelcom 
prípravnej časti sa stal Peter Rybárik, ktorý 
donútil brankárov súperov 4 krát vyťaho-
vať loptu so svojich sietí. Uvidíme, či sa mu 
bude dariť aj v majstrovských zápasoch. Pra-
jem našim mužstvám, aby nazbierali čo naj-
viac bodov počas jarnej súťaže, aby robili 
radosť nielen sebe, ale aj fanúšikom a spon-
zorom, ktorí podporujú drahovský futbal.

- Martin Majtán, tajomník OFK -

Zimná príprava OFK Drahovce

Evidencia obyvateľstva 
10. 1. 2012 - 11. 3. 2012

Odsťahovali sa:
Matej Lajcha

Tatiana Bihariová
Erik Kudrík

Simona Kudríková
Klaudia Bandová
Lucia Bandová
Peter Sloboda
Milan Mrázik

Beáta Pavelová
Laura Pavelová
Lucia Pavelová

Salomena Nedorostová
Fedor Schlosser
Filip Schlosser

Prisťahovali sa:
Ľudmila Hudecová

Róbert Vatrt
Veronika Vatrtová

Ema Vatrtová
MuDr. Peter Mačuha

Klaudia Ondrejkovičová
Adam Ondrejkovič

Mária Biháriová
Jana Straka
Pavol Bihari

Narodili sa:
Marko Pikna

Timea Stančeková
Opustili nás:

Milan Miklo (65)
Mária Zivčáková (62)

Zosobášili sa:
Dalibor Paulovič a Kristína 

Miklová
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Bleskovky
- možnosť inzercie v Drahovských novinách (jubileá, riadková a plošná reklama), info 
na OÚ
- možnosť prenájmu Kultúrneho domu – peklo 50 €/deň, veľká sála 100 €/deň
- miestna knižnica je otvorená v pondelok a vo štvrtok od 16.00 h do 18.00 h
- možnosť prenájmu reklamnej plochy na autobusových zastávkach, info na OÚ
- Superuvoľnení oznamujú, že dali do obehu prihlášky do letného tábora, kto má zá-
ujem spoznať Terchovú v čase od 29. júla až 5. augusta 2012, môže sa informovať  
na tel. č.: 0910 193 602
- ďalšie číslo Drahovských novín vyjde koncom mája, články môžete posielať na: 
drahovskenoviny@drahovce.com do uzávierky, ktorá bude 7. mája 2012 

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“

Od 16. januára do 31. marca boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
15. január – Výročná schôdza – organizátor: Záhradkári
29. január – Maškarný ples Ovocníčkovia – organizátor: Superuvoľnení
4. február – Okresná schôdza – organizátor: Hasiči
9. február – Výročná schôdza – organizátor: Pozemkové spoločenstvo
18. február – 1. obecná zabíjačka – organizátor: Obecný
25. február – 4. narodeniny OZ Superuvoľnení – organizátor: Superuvoľnení
27. február – Otvorenie nového Lienkova – organizátor: MC Lienkovo
2. marec – Výročná schôdza – organizátor: Červený kríž
7. marec – Výročná schôdza – organizátor: Jednota dôchodcov
11. marec – Začiatok futbalovej sezóny (jarná časť) – organizátor: OFK Drahovce
14. marec – Výročná schôdza - organizátor: Klub seniorov
31. marec – Výročná schôdza – organizátor: Rybári

Od 1. apríla do 31. mája budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
2. apríl (pondelok) – 67. oslobodenie obce – organizátor: Obecný úrad (pomník SNP)
14. apríl (sobota) – Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
28. apríl (sobota) – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu – organizátor: Obecný úrad (telocvičňa ZŠ)
28. apríl (sobota) – Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
30. apríl (pondelok) – Stavanie mája – organizátor: Obecný úrad (centrum obce + KD)
30. apríl (pondelok) – Výstava drahovského ľudového kroja – organizátor: OZ Naše Rodné Sloven-
sko (KD)
máj – Majstrovstvá Slovenska v kosení ručnou kosou – organizátor: SKoS.sk (pole na Lazoch)
1. máj (utorok) – Detské rybárske preteky – organizátor: Rybári (Važina)
5. máj (sobota) – Rybárske preteky VAŽINA – organizátor: Rybári (Važina)
12. máj (sobota) – Deň kvetov – organizátor: Obecný úrad (Dedinská ulica)
13. máj (nedeľa) – Deň matiek – organizátor: Obecný úrad + CVČ (kinosála KD)
25. máj (piatok) – Majáles 2012 – organizátor: OZ Superuvoľnení (Kultúrny dom)

Voľby 2012 - aj v Drahovciach 
jasné víťazstvo SMER-u SD

Výsledky volieb do Národnej rady SR, 
ktoré sa konali 10. marca 2012

Počet voličov zapísaných do zoznamu vo-
ličov: 2180
Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlaso-
vaní: 1297 (59,5 %)
Počet platných odovzdaných hlasov: 1275

Počet platných hlasov pre strany:
1. Smer – sociálna demokracia – 649 
hlasov
2. Kresťanskodemokratické hnutie – 150 
hlasov
3. Obyčajní ľudia a Nezávislé osobnosti - 
104 hlasov
4. Slovenská národná strana – 97 hlasov
5. Ľudová strana Naše Slovensko – 75 
hlasov
6. Slovenská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana – 62 hlasov
7. Sloboda a solidarita – 49 hlasov
8. Národ a spravodlivosť-Naša strana - 13 
hlasov

9. Most – Híd – 10 hlasov
10. Strana slobodné slovo – Nory Mojse-
jovej – 10 hlasov
11. Právo a spravodlivosť – 8 hlasov
12. 99 % - občiansky hlas – 8 hlasov
13. Robíme to pre deti SF – 8 hlasov 
14. Zelení – 6 hlasov
15. Obyčajní ľudia – 6 hlasov
16. Ľudová strana - Hnutie za demokratic-
ké Slovensko – 6 hlasov
17. Strana zelených – 4 hlasy
18. Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska – 4 hlasy 
19. Komunistická strana Slovenska –3 
hlasy
20. Strana demokratickej ľavice – 2 hlasy
21. Náš kraj – nezískala žiadny hlas
22. Strana rómskej únie na Slovensku – 
nezískala žiadny hlas
23. Strana + 1 hlas – nezískala žiadny hlas
24. Strana občanov Slovenska – nezískala 
žiadny hlas
25. Strana maďarskej koalície – nezískala 
žiadny hlas
26. Strana živnostníkov Slovenska – ne-
získala žiadny hlas

Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva na rok 2012

26. apríl 18.00 h
28. jún 18.00 h

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

OBEC DRAHOVCE

v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov

VYHLASUJE
VÝBEROVÉ  KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

HLAVNÝ  KONTROLÓR 
OBCE  DRAHOVCE

Požiadavky na výkon funkcie, náležitosti 
prihlášky a podmienky voľby hlavného kont-
rolóra určilo Obecné zastupiteľstvo v Drahov-
ciach uznesením č. 18/2012 zo dňa 15.03.2012 
nasledovne:

1. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 
vzdelanie, resp. úplné stredné vzdelanie
2. morálna bezúhonnosť
3. znalosť problematiky v účtovníctve rozpoč-
tových a príspevkových organizácií
4. aktívna znalosť práce s PC
5. spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatív-
nosť

Náležitosti prihlášky:
- prihláška
- životopis
- úradne overený doklad o vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako  
3 mesiace
- písomný súhlas na použitie osobných údajov 
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov 
na účely výberového konania

Písomné prihlášky do výberového konania  
s uvedenými náležitosťami zašlite poštou, resp. 
doručte osobne na adresu:
Obecný úrad Drahovce, Hlavná 429/127, 
922 41 Drahovce v zalepenej obálke označe-
nej: „HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE – NE-
OTVÁRAŤ“ najneskôr dňa 10.04.2012 do 
14.00 h

Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlav-
ného kontrolóra v zmysle § 18 a) zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov na deň 24.04.2012, stanovi-
lo spôsob voľby tajným hlasovaním. Pracovný 
pomer bude uzatvorený na kratší pracovný čas: 
úväzok 0,2 (7,5 h/týždeň).
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Vyfarbi ma!

PVOD
Drahovce


