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Odyseáci dobyli Nemecko
Vyhrať Odyseu mysle v
Komárne stálo za to. Vďaka
tomu sa mohlo 19 ľudí z
CVČ Drahovce zúčastniť
európskeho festivalu, ktorý
bol tento rok v Nemeckom
Joachimsthalere, asi 70 km
od Berlína.
Z celej Slovenskej
republiky
reprezentovali
našu krajinu 4 tímy.
Z toho 3 z CVČ Drahovce a
1 tím z Trnavy. Vycestovali
v piatok 26. apríla.
Cesta autobusom trvala
približne 13 hodín. Hneď
po príchode nasledoval
úvodný ceremoniál, na
ktorom sa predstavilo
16 krajín, ktoré súťažili
medzi sebou v dlhodobých
problémoch. Tímy boli pod
drobnohľadom skúsených
porotcov
zložených
z
viacerých
krajín.
Zo
Slovenska nás zastupovali 3
porotkyne.
Nasledujúce dni bol
program vyplnený úlohami,
ktoré museli splniť tri
spojené krajiny. V sobotu bola medzinárodná burza, na ktorú sme si pripravili rôzne predmety, propagačné materiály a talizmany, ktoré sme si vymieňali
navzájom medzi sebou. Najmladší tím spolupracoval s Indiou a Rusmi, stredoškoláci s USA a Rusmi a najstarší vysokoškolský tím riešil úlohy s Poliakmi

príhovor

spravili sme
Rekonštrukcia posilňovne

a Bielorusmi. V nedeľu nasledoval výlet
do Berlína, v ktorom sme boli skoro všetci
po prvý krát a hneď pracovne, keďže sme
museli splniť ďalšie pripravené úlohy.
Mali sme však chvíľku času pozrieť si
berlínske pamiatky. Večer nemohla
chýbať diskotéka, na ktorej sa viacerí
z nás náramne vybláznili. V pondelok
sme sa tešili na medzinárodný večer, na
ktorý si musela každá krajina pripraviť
kultúrny program. Zakladateľovi Odysei
mysle, američanovi Samovi Micklusovi,
sa naše tímy nesmierne páčili. Odchod
bol naplánovaný na stredu 1. mája.
Samozrejme nemohlo chýbať ani dlhé
lúčenie, nakoľko sme si v Nemecku
vybudovali medzinárodné kamarátstva, s
ktorými sme aj napriek jazykovej bariére
našli spoločnú reč a zažili sme s nimi
nezabudnuteľné a krásne chvíle.
Už teraz sa tešíme na medzinárodný
festival Odysei mysle, ktorý bude o rok
na Slovensku v Liptovskom Mikuláši v
nádherných priestoroch Tatralandie.
- M.M. -

Príhovor starostu
obce
Vážení spoluobčania!
Prihováram sa Vám, po tretí krát
v tomto roku. Tradične ani tento
rok Vás v letnom čísle Drahovských
novín nechcem zaťažovať pracovnými
povinnosťami. Aj keď sa nám rozbehla
výstavba
bytovky,
rekonštrukcia
verejného osvetlenia, či pripravovaná
nadstavba materskej školy, podrobnejšie
o týchto prácach Vás budem informovať
v nasledujúcom čísle. Chcel by som
však v mojom krátkom príhovore
vyzdvihnúť našu mládež, ktorá úspešne
reprezentovala nielen Slovensko, ale
aj Drahovce na Eurofestivale Odysea
mysle v Nemecku, kde naši nádejní herci
obsadili jedno druhé a jedno prvé miesto
zo 110 tímov zo 16 krajín. Za 15 ročnú
históriu ešte Slovensko nikdy nezískalo
prvé miesto na žiadnom Eurofestivale
a preto môžeme byť na našu mládež
právom hrdí.
Samozrejme
by
som
chcel
poďakovať aj našim organizáciám, ktoré
zorganizovali veľa zaujímavých akcií,
ako Drahovská kosa, Rybárske preteky,
Majáles, Zájazd na Myjavu a mnohé
iné..., tieto akcie sa stretli s dobrými
ohlasmi od širokej verejnosti.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám
zaželal pekné slnečné leto plné pohody
a oddychu.
Ing. Juraj Klein – starosta obce
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V našej obci je populárny futbal, či rybárčenie, no málokto vie, že
máme celkom rozšírenú skupinku kulturistov. Táto skupinka sa neustále
zväčšuje. V súčasnosti ich je viac ako 50 členov, ktorí chcú niečo spraviť pre
svoju postavu. Majú však jeden problém. Malé priestory.
Obecný úrad hľadal všade možne, no väčšie priestory pre našich
kulturistov sa nepodarilo nájsť. A preto nasledoval plán B. V súčasnej
miestnosti sa tlačil už pri štyroch cvičiacich osobách naraz. Rozhodli
sme sa túto miestnosť trošku zväčšiť, keďže sa v nej nachádzal nefunkčný
starý bojler, ktorého oddeľovali od posilňovne dve priečky. Postup bol
jednoduchý. Odstrániť bojler, zbúrať priečky. Vďaka týmto dvom krokom
sa zväčšila posilňovňa o 15 m2. Nasledovali práce ako osadenie nových
svietidiel, vymaľovanie priestorov, či osadenie nového koberca, ktorý si
už zohnali kulturisti z vlastných zdrojov. V pláne je aj osadenie zrkadiel po
obvode stien a dokúpenie posilňovacích zariadení. Nuž činky – traste sa!
- M.M. -

Mladí včelári na náučnom
chodníku

Odchyt psov s novými pravidlami

Beseda o histórii našej obce

Téma „odchyt psov“ sa preberá azda v každom
čísle Drahovských novín. Večný problém našich
ulíc. Ten, kto sa ešte nestretol zoči voči vlčiakovi
bez náhubku, môže byť len rád.
Obecný úrad odchytil behom dvoch týždňov
dvoch psov, ktoré poputovali do piešťanského
útulku – za 60 €. Piešťanský útulok je však
preplnený a pokiaľ sa jeho situácia nezmení,
psov nám nebude odoberať. Ostáva nám len
položiť si otázku, čo s voľne potulujúcimi sa
psami? Tieto sa delia na dve kategórie. Na tých,
ktorých niekto „nedobrovoľne vysadil“ v našej
obci a na tých, ktorých obyvatelia Drahoviec
ľahkomyseľne vypúšťajú na ulicu. Na zbernom
dvore pri požiarnej zbrojnici vytvárajú obecní
pracovníci psie koterce. Od 1. augusta bude
Obecný úrad nekompromisne odchytávať všetky

voľne pohybujúce sa psy. Odchyt psov bude
mať na starosti Martin Karaba. Odchytené psy
poputujú do obecného koterca. Prvú skupinu
„nedobrovoľne vysadených“ sa budeme snažiť
postupne odvážať do útulku – podstatné však
bude, že budú v koterci a nie voľne pohybujúci
sa na ulici. Druhú skupinu „ľahkovážne
vypustených“ si budú chodiť majitelia brať do
koterca – samozrejme za blokovú pokutu. Čím
častejšie si budú chodiť pre svojich miláčikov, tým
vyššia bude pokuta.
Veríme, že nové pravidlá pomôžu našim
občanom k pocitu bezpečia. Obecní pracovníci
nemôžu byť všade a preto, ak zbadáte voľne
pohybujúcich sa psov, volajte na Obecný úrad
033/7783 521.
- M.M. -
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Poobede 2. júna po posvätení sochy Panny Márie sa uskutočnila
v kinosále beseda s pozvanými hosťami, medzi ktorými boli aj autori
drahovskej monografie PhDr. Marián Manák, PhD., doc. PhDr. Vladimír
Rábik, PhD. a riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch PhDr.
Vladimír Krupa.
Beseda sa začala históriou našej obce, prvými zmienkami o nej, jej
názvom, ako sa postupne vyvíjal, polohou, osídlením. Bolo veľmi zaujímavé
počúvať kam až siahajú naše korene, koľko udalostí ovplyvnilo našu obec a
jej obyvateľov. Pokračovalo sa nájdenými artefaktmi na našom území, ako
boli rôzne zbrane a mince, ako bola popísaná ich história i pôvod, kde boli
vyrobené. Všetky tieto predmety sú uložené v Balneologickom múzeu v
Piešťanoch, kde je ich možnosť aj vidieť. Tieto nálezy svedčia o nepokojných
časoch, rôznych vojnách i chorobách, ktoré sa prehnali týmto územím.
V závere bola účastníkom premietnutá prvotina dokumentu, ktorý sa v
súčasnosti pripravuje k 900. výročiu našej obci.
- I.G. -

V sobotu 20. apríla sa mladí drahovskí včelári pod vedením p.
Habra vybrali na potulky po Včelárskom náučnom chodníku, ktorý sa
nachádza v obci Kálnica.
Po nie dlhej ceste sme sa ocitli v krásnom prostredí Považského
Inovca. V obci nás privítal dlhoročný chovateľ včiel p. Valovič, ktorý
nás oboznámil s historickou prvotnou myšlienkou budovania takéhoto
jedinečného náučného chodníka. A potom sme rezko vykročili na 8,5
km trasu po okolí obce. Na prvom stanovišti sme videli včelárske úle s
náučnou literatúrou umiestnenou na prehľadnom panely. Nasledoval
opis včelárenia v danom type úľa, jeho výhody, výnosy medu a rôzne
informácie o danej lokalite a jej špecifikách pri včelárení. Takto sme
postupovali po ďalších stanovištiach. Nasledovali prehliadky včelstiev
s odborným výkladom. Samozrejme nechýbali rôzne príbehy z histórie
obce, včelárenia i života obce. Po dlhej, ale zaujímavej túre, nesmelo
chýbať občerstvenie a oddych. Tu sa zhodnotili poznatky i novinky,
ktoré nájdu uplatnenie pri výchove našej mladej generácie včelárov.
Najnovšie v našej obci prebieha budovanie podobného náučného
miesta, ktoré naši mladí drahovskí včelári postupne vytvárajú pri
dome záhradkárov. Jeho slávnostné otvorenie bude 14. septembra.
- Miroslav Habr st. -

Plán zasadaní Obecného
zastupiteľstva do konca roka 2013
19. september 18.00 h
05. december 18.00 h
Všetky OZ sa konajú vo veľkej
zasadačke OÚ.

www.drahovce.com
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zo života seniorov
Zo života seniorov
Naše stretnutia v klube boli z týždňa na
týždeň redšie. Pekné počasie nás vylákalo do
našich záhrad. Výbor klubu však pripravoval
ďalšie akcie. V apríli sme spolu s Červeným
krížom a Záhradkármi zorganizovali zájazd
na výstavu kvetov do Trenčína a veru sa bolo
na čo pozerať. Samozrejme sme mali možnosť
zakúpiť si sadenice kvetov, priesady, planty, či
rôzne záhradnícke náradie. V areáli výstavy
boli tiež pavilóny „včelárstvo“ a „poľovníctvo“.
Každý z účastníkov výletu si našiel niečo, čo ho
zaujalo. Popoludní sme ešte navštívili pútnické
miesto v Skalke nad Váhom pri Trenčíne –
bývalý kláštor pustovníkov sv. Svorada a sv.
Beňadika. O histórii a o živote v kláštore sme
sa dozvedeli z výkladu nášho sprievodcu. Ich
životné osudy nás zaujali ako napr.: po smrti,
keď obnažili telo sv. Svorada uvideli, že jeho
telo bolo opásané kovovou reťazou, ktorá bola
vrastená do tela. O sv. Beňadikovi sa píše,
že ho prepadli a zabili zbojníci úfajúc, že má
veľa peňazí a následne ho hodili do Váhu. Jeho
telo našli až po roku neporušené vo Váhu a
to tak, že vídavali na brehu sedávať orla vždy
na jednom mieste, akoby niečo pozoroval. V
Skalke nad Váhom je aj kostol zasvätený sv.

Beňadikovi, ktorý bol obnovený v roku 1924.
S históriou nás oboznámil správca kostola. Na
lesnej ceste je vybudovaná krížová cesta, ktorá
bola obnovená v roku 1990.
V sobotu 20. apríla sme sa tak ako všetci
ostatní, ktorým záleží na tom, aby bola naša
obec čistá a upravená zúčastnili na jarnom
upratovaní pri klube seniorov. V apríli sme
mali aj zber kovového odpadu. Nákladné
vozidlo „Aviu“ nám poskytol OÚ a ostatné
bolo na našich obetavých členoch a členkách.
Ďakujeme OÚ a všetkým, ktorí sa na akcii
podieľali, tiež občanom, ktorí nám dali kovový
odpad. Finančné prostriedky budú použité
na zájazdy členov klubu, resp. kultúrne
podujatia. V posledný aprílový deň sme sa
zúčastnili „Stavania mája“ a naše členky spolu
s Červeným krížom vypomáhali pri podávaní
občerstvenia.
Druhá májová nedeľa je sviatok
všetkých matiek. Pekný kultúrny program
zorganizovalo CVČ + ZŠ. Tohto podujatia sme
sa tiež zúčastnili a aj touto cestou „ďakujeme“.
V tomto roku sa konal 2. roč. akcie „Drahovská
kosa“, kde nechýbali ani naše členky, ktoré
spolu s Červeným krížom oblečené v krojoch
hrabali pokosenú trávu.
Poslednou akciou v tomto polroku bol

stavanie mája

Od 1. mája do 27. júla boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
1. máj – Detské rybárske preteky – organizátor: Rybári (Važina)
4. máj – Rybárske preteky VAŽINA – organizátor: Rybári (Važina)
11. máj – Majáles 2013 – organizátor: OZ Superuvoľnení (Kultúrny dom)
12. máj – Deň matiek – organizátor: CVČ + ZŠ + MŠ (Kultúrny dom)
18. máj – Hasičská súťaž o pohár starostu obce – organizátor: Hasiči (štadión OFK)
18. máj – Deň kvetov – organizátor: Obec Drahovce (Dedinská ulica)
25. máj – Drahovská kosa (Majstr. Slov. v kosení ručnou kosou) – organizátor: SkoS (pole na Lazoch)
1. jún – MDD-Otvorenie leta – organizátor: Superuvoľnení (farský dvor)
2. jún – Beseda k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci – organizátor: Obec Drahovce (kinosála)
22. jún – Zájazd na Myjavu – org.: Klub seniorov (Folklórny festival Myjava)
29. jún – Hurá prázdniny – organizátor: Superuvoľnení + starosta obce (štadión OFK)
6. júl – Rybárske preteky v love sumčeka amerického – organizátor: Rybári (Važina)
20. – 27. júl – Letný tábor Turiec 2013 – organizátor: Superuvoľnení (Vrútky)

Od 28. júla do 31. októbra budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
28. júl – Krojovaný Annabál – org.: OZ NRS, Klub seniorov a ČK (Piešťany-Kursalon)
3. august – Potáborová opekačka – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)
24. august – Slivkové hody – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
28. august – Spoločný odber krvi – org.: ČK a Hasiči (OÚ)
29. august – SNP – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)
29. august – Posedenie pri guláši pri príležitosti SNP – org.: Klub seniorov
31. august – Drahovské vrtochy – org.: Obecný úrad (centrum obce)
31. august – Drahovský dvor – org.: ČK, Klub seniorov a OZ NRS (Spoločenský dom)
7. september – Ukončenie leta – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)
14. september – Otvorenie včelárskeho náučného chodníka – org.: Spolok včelárov (Záhradkári)
22. september - Drahovská desiatka – org.: Obecný úrad (štadión OFK Drahovce)
28. september – Výstava ovocia a zeleniny – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
19. október - Posedenie dôchodcov – org.: Obecný úrad, Klub seniorov, COOP Jednota (KD Drahovce)
26. október – Jesenné upratovanie – org.: Obecný úrad
26. október - Kultúrne podujatie k 900. výročiu našej obce – org.: Obecný úrad (KD Drahovce)
Akcie CVČ Drahovce za mesiace august - október nájdete na www.cvcdrahovce.edupage.org.
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Stavanie mája

zájazd, ktorému prialo aj pekné letné počasie a
to Medzinárodný folklórny festival na Myjave.
V sobotu, 22. júna sme sa spolu s Červeným
krížom vydali na cestu smer Myjava. Mrzí
nás len, že záujem o podujatie nebol veľký.
Program v amfiteátri bol už od rána. My sme
stihli popoludňajší program – súťaž detských
ľudových hudieb o cenu myjavského primáša
Samka Dudíka. V areáli amfiteátra bola
možnosť ochutnať rôzne slovenské regionálne
špeciality alebo kúpiť si suvenír. Hlavný
večerný program mal aj mimoriadnych hostí,
akými boli napr. prezident SR Ivan Gašparovič,
či minister školstva Dušan Čaplovič. Vo
večernom programe vystúpili folklórne skupiny
z Českej republiky, Maďarska, Palestíny (z
Betlehemskej univerzity), Ruska a tiež naše
slovenské (Brodské, Šulekovo). Verte nám –
bolo načo pozerať! Vystúpenia v nás zanechali
umelecko-kultúrny zážitok a aj keď sme prišli
domov v neskorých nočných hodinách, vôbec
sme neboli unavení, ale povzbudení, že o
rok, ak nám zdravie dovolí, pôjdeme opäť na
Myjavu a veríme, že vo väčšom počte. Tak to
by bolo už všetko. Ďakujeme za spoluprácu a
prajeme pekné leto.
-Výbor klubu seniorov -

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“

3 2013

Rok sa s rokom zišiel a znovu sme tu mali 30. apríl, ku
ktorému neodmysliteľne patrí aj „Stavanie mája“. Táto
pekná tradícia oživuje históriu i tradície späté s našou
obcou. K nej patria naše kroje, ktoré tu prezentovali
členovia i priaznivci OZ Naše rodné Slovensko. Pripravili
nám i jedno prekvapenie v podobe výstavy a ukážok
výroby paličkovanej čipky, ktoré predviedli p. Drestová a
p. Waldekerová z Dubnice nad Váhom. Bolo zaujímavé
pozorovať, ako si vedeli poradiť „so šiestimi drievkami“,
ktoré sa len tak mihali v ich rukách. Mali sme možnosť
vidieť ako pod ich rukami ožil kus histórie výroby čipky.
Nezaostali ani najmenší, ktorí poobliekaní do krojov
zdobili máj stužkami, samozrejme pod dohľadom
skúsených žien. Stavanie mája prebehlo i v spolupráci s
dobrovoľným hasičským zborom. Naši hasiči sa nedali
zahanbiť a pripravený strom bez problémov osadili. O
dobrú náladu sa postarala dychová hudba Drahovčanka.
Celú akciu komentoval zástupca starostu p. Ledecký,
ktorý nezaprel v sebe nadšenca pre ľudové zvyky a prišiel,
ako inak, vyparádený v kroji. V krátkom príhovore
pozdravil všetkých zúčastnených, poďakoval za peknú
účasť a pozval prítomných na prvomájovú veselicu, o
ktorú sa postarala skupina Progres.
- I.G. -

Evidencia obyvateľstva
(16.4. 2013 – 9.7. 2013)
Prisťahovali sa
Eva Rusnáková, Mgr. Alena
Antaličová
Odsťahovali sa
Jana Straka, Miloš Sedliačik, Marek
Rybárik
Narodili sa
Radovan Kňažík, Viktor Hruška
Opustili nás
Anna Merdová (71), Viktória Dzurová
(85), Jozefína Vdovičíková (72),
Emerencia Holíková (79), Jozef Klasa
(80), Jozef Pápež (57), Peter Rusnák
(94), Jaroslav Chudý (73), Sidónia
Varačková (90)
Zosobášili sa
Tibor Rusnák a Eva Galková, Roman
Michalčík a Silvia Szárazová, Ivan
Antalič a Alena Masaryková, Ing.
Alexander Moravčík a Ing. Adriána
Spišáková
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drahovská kosa
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Dedinská ulica plná kvetov
Tento rok tretiu májovú sobotu obohatil našu obec Deň
kvetov. Opäť zásluhou organizátora p. Lekára, ktorému
obec zverila túto populárnu akciu. Tento rok sa na nej
zúčastnilo cez 20 predávajúcich stánkarov. A preto sa
netreba čudovať, že to bol už 7. ročník. V ponuke boli rôzne
druhy letničiek, trvaliek, kaktusov, hnojív a všetkého, čo je
spojené s pestovaním kvetov. Naši občania si mohli vyberať
z množstva druhov, farieb i veľkostí rôznych kvetov. Potom
ich len posadiť, správne ošetrovať a výsledok je zaručený. Je
to ďalšia služba našim občanom, aby si mohli skrášliť nielen
svoje nádvoria, ale aj obec. Nie je nič krajšie, ako pohľad na
krásne zakvitnuté okná i predzáhradky.
Veríme, že v tejto tradícii budeme ďalej pokračovať a o
rok zase v tradičnom čase budeme svedkami tejto kvetinovej
nádhery.
- I.G. -

Po
roku
opäť
kosa
V
sobotu
25. mája 2013
sa uskutočnil 2.
ročník
súťaže
v kosení trávy
ručnou
kosou
Drahovská kosa
2013 za účasti
koscov z celého
Slovenska, ktorí
k nám prišli so
Zemplína, Šariša,
Horehronia,
Turca,
Hornej
Nitry, Oravy, Považia a Bratislavy. Nechýbali
ani zástupcovia domácich Drahoviec.
Víťazstvo v kategórii do 18 rokov si na
Oravu odniesol Michal Zemenčík,
druhá bola domáca Ella Ledecká
a tretiu priečku si svojim
výkonom zaslúžil Milan Kľuska
ml. z Oravy. Ženská kategória
nemala toho roku domácu
súťažiacu a prvé tri miesta si
vykosili: Agneša Zemenčíková –
Orava, Emília Šeligová – Orava,
Helenka Bažalíková – Zemplín.
V kategórii muži nad 60 rokov
skončil na prvom mieste Ján
Štajer – Orava, druhý Pavol
Milan – Turiec a tretie miesto
obsadil Ján Hromuľák – Zemplín.
V kategórii muži do 60 rokov

V spolupráci s miestnym farárom Branislavom Rychlíkom, ktorý ju za účasti veriacich v závere procesie Božieho tela posvätil.
Táto socha nech je odkazom aj pre budúce generácie,
ako spomienka na 900. výročie od prvej písomnej zmienky o obci. Nech táto socha symbolizuje nový začiatok tolerancie, porozumenia, vzájomnej úcty a pochopenia pre
všetkých obyvateľov našej obce.
- I.G. -

zvíťazil Milan Kľuska st. – Orava, na druhom
mieste skončil víťaz 1. ročníka Ľubomír Košút
– Orava a tretiu priečku obsadil Ján Gombala

– Orava. Nechýbala ani kategória domácich
koscov, kde si prvé miesto so svojou kosou
vykosil Miroslav Majtán, druhé miesto Ján
Šery a na tretej priečke sa umiestnil
Jozef Orihel.
Spevom nás zabávali a trávu
hrabali naše ženičky p. Zajacová,
p. Dusíková, p. Brezovská a p.
Psotová. Harmoniku ťahal a krásne
tóny vyľudzoval Janko Šery. Tak
ako aj minulý rok, tak aj tento nás
navštívili a rezkými východniarskymi
melódiami nás potešili aj Šariský
Gavaliri - spevácka skupina zo Šariša.
Všetky fotky zo súťaže nájdete na
www.drahovskakosa.sk. Pevne verím,
že o rok sa stretneme na Drahovskej
kose ešte vo väčšom počte.
- Miroslav Ledecký-

Socha Panny Márie k
900. výročiu našej obci
V nedeľu 2. júna sme sa stali účastníkmi
posviacky novej sochy Panny Márie, ktorú pri
príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky darovali občania Drahoviec. Zakúpenie a
osadenie tejto sochy odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo na schôdzi dňa 14. marca 2013 na
základe návrhu starostu obce Ing. Juraj Kleina.
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cvč
Čo je už za nami...
v podaní CVČ Drahovce
Aj posledný štvrťrok školského roka
Centrum voľného času v Drahovciach žilo
naplno.
Len čo sme sa vrátili z Eurofestivalu v
Nemecku, pokračovali sme v našich aktivitách.
Hneď na začiatku mesiaca máj sa naše
tanečníčky pod vedením trénerky Lucky

zúčastnili ďalšej tanečnej súťaže tentoraz
v Malackách. Samozrejme, aj tento raz
veľmi úspešne. A tak si 4. mája z tanečnej
súťaže „Saltare orbis 2013“ z pomedzi veľkej
konkurencie a už aj niekoľkonásobných víťazov
domov priniesli vzácny pohár – cenu poroty.
Znova dokázali, že to naozaj vedia.
V spolupráci so ZŠ Drahovce sa žiaci 2. až
5. ročníka 7. mája 2013 zúčastnili interaktívnej
výstavy o nástrahách internetu „Internetové
deti“, ktorej hlavným organizátorom bol
Orange Slovensko a.s. Výstava prebiehala
v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany. Žiaci
mali možnosť porovnať hračky minulosti a
súčasnosti, oboznámiť sa s praktickým využitím
moderných IKT v praxi a tiež absolvovali

cvč
veľmi zaujímavú a veľmi podnetnú besedu
s autorkou celého projektu, psychologičkou
Mgr. Máriou Tóthovou-Šimčákovou o
kyberšikane a závislosti na počítačoch.
(www.e-deti.sk) Žiaci odchádzali z výstavy
nadšení.
Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý
pamätá na všetky mamičky. Druhú májovú
nedeľu 12.05.2013 sme v spolupráci so
Základnou školou a Materskou školou
v Drahovciach, uvili veľkú pestrú pomyselnú
kyticu
pre
všetky
mamičky a staré mamy.
Na pódiu v kultúrnom
programe sa úspešne
vystriedali
deti
od
najútlejšieho veku až
po tých najstarších.
Predstavili
sa
ako
tanečníci, výborní
speváci, či herci.
Nezabudnuteľný
zážitok si domov
odniesli hlavne tí
najmenší, ktorí sa
na veľkom pódiu
pred takým počtom
divákov predstavili
po
prvý
krát.
Každý sa snažil
predviesť
pred
vzácnym obecenstvom čo najlepšie. To
sa tentoraz naozaj úspešne podarilo
všetkým. Pred vystúpením na spestrenie
slávnostného popoludnia žiaci základnej
školy vo vstupnej hale kultúrneho domu
ponúkali svoje výrobky, ktoré zhotovovali
na tvorivých dielňach. Každá mamička,
či stará mama, oteckovia aj ostaní hostia
odchádzali zo slávnostného podujatia
hrdí na svoje ratolesti.
Malý princ a Malá princezná. Tak
sa nazývalo podujatie, na ktorom sa
veľmi úspešne predstavili členovia nášho
divadelného súboru s divadelnou hrou
Malý princ. Podujatie organizovala
Mestská knižnica Piešťany a jeho

súčasťou bola aj prezentácia multimediálnej
e-knihy autora Jána Uličianskeho. Obecenstvo
tvorili deti piešťanských základných škôl
a gymnázia. Veľmi sme boli na seba hrdí,
pretože počas nášho vystúpenia sme mali veľmi
pozorné a úžasné obecenstvo. Odmenou nám
bol veľký potlesk, ale aj slovná pochvala priamo
od divákov.
V nedeľu 2. júna 2013 sme zorganizovali
Deň otvorených dverí CVČ. Našim cieľom bolo
ukázať a predstaviť širokej verejnosti činnosť
našich záujmových krúžkov a zároveň pozvať
medzi seba nových členov na budúci školský
rok. Samozrejme sme nezabudli ani na letné
prázdniny a počas popoludnia sme ponúkali
našu pestrú prázdninovú ponuku. Návštevníci
si mohli počas tvorivých dielní vyskúšať svoju
trpezlivosť a tvorivosť na tvorivých dielničkách.
Svoju kreativitu predstavili malí „bábkari“,

ktorí vyrábali bábky na detské divadielko.
Starší a zručnejší tvorili z papiera a „medové“
výrobky predviedli zruční včelári. V rámci tohto
podujatia sa uskutočnil aj spevácky konkurz na
pripravovaný muzikál Neberte nám princeznú.
Napriek nie veľkej účasti (OLKS v Piešťanoch),
tí ktorí nás našli si určite prišli na svoje.
Čítajme si...2013. Hlasné čítanie - 6.
ročník najpočetnejšieho detského čitateľského
maratónu. Podujatie organizovala Linka
detskej istoty pri SV UNICEF v spolupráci s
Mestskou knižnicou v Piešťanoch. Centrum
voľného času spolu s našou Základnou školou
v Drahovciach 4. júna 2013 umožnilo zúčastniť
sa, ale hlavne predviesť sa na tomto zaujímavom
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podujatí našim „najlepším čitateľom“, žiakom
I. stupňa a 5. roč. ZŠ. Hosťami podujatia boli
o.i. primátor mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto
a pani poslankyňa Renáta Zmajkovičová, ktorí
deťom čítali z knihy Opice z našej police a deti
pokračovali v čítaní Čarovných rozprávok.
Podujatie bolo pre deti veľmi poučné,
motivujúce a hlavne zábavné.
Počas celého mesiaca jún sme v spolupráci s
Mestskou knižnicou Mesta Piešťany predstavili
deťom aj širokej verejnosti zaujímavú výstavu
pod názvom Klasici v komikse. Výstavu tvorili
najlepšie súťažné práce detí aj študentov z
rôznych miest Slovenska. Návštevníci si mali
možnosť pozrieť veľmi moderné kreatívne
spracovania rôznych poviedok a rozprávok
Jozefa Cígera Hronského. Výstavu využili žiaci
základnej školy so svojimi pedagógmi v rámci
vyučovacieho procesu.

Odyseáci vo Viedni. Aj keď od celonárodnej
súťaže Odysea mysle v Komárne prešli dva
mesiace, predsa sa len svojej zaslúženej
odmeny za vzornú reprezentáciu dočkali aj tí
najmladší. 13. júna 2013 sme sa všetci spolu
vybrali na exkurziu do Viedne. V centre mesta
sme navštívili úžasné Tropicarium s morským
akváriom. Neskôr sme sa presunuli do areálu
zámku Schoonbrunn, kde sme si s nadšením
prezreli nielen zámok a jeho úchvatný zámocký
park, ale hlavne tú časť parku, ktorú tvorí veľká
ZOO. Počasie nám naozaj prialo, takže sme
všetci prežili nádherný zaujímavý deň, ktorý
stál za to!
Ani sme sa nenazdali a už sme sa ocitli na

www.drahovce.com
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konci školského
roka. Aj stým
sme sa rozlúčili
tak
ako
sa
patrí.
Tancom
a
spevom.
Naši tanečníci
a
niektorí
činoherci
sa
dali dokopy a na
záver školského
roka nacvičili a
predviedli úžasné
tanečné divadlo
pod názvom On
the street (Na
ulici). Autorkou
scenára
a
choreografie bola Lucka Danišová, trénerka
tanečného krúžku. Tanečníci vo svojom
predstavení zúročili všetko, čo sa počas
roka na tanečnom krúžku naučili. Našim
obecenstvom boli žiaci tunajšej základnej
školy, ktorí si predstavenie pozreli
so záujmom a samozrejme odmenili
účinkujúcich
veľkým
potleskom.
Tanečníci nám všetkým ukázali, že na
to naozaj majú a my sa už tešíme na ich
ďalšie vystúpenia. Všetkým srdečne
ďakujeme za krásne ukončenie školského
roka.
Čím žijeme...
Je tu konečne dlho očakávané leto
a pre všetky deti začali vytúžené
prázdniny. Centrum voľného času
nezaháľa ani počas prázdnin a pre deti
pripravilo bohatú ponuku v podobe
rôznych zaujímavých aktivít.
Organizujeme denné a pobytové
letné tábory s umeleckým, ekologickým,
jazykovým a tvorivým zameraním.
Výstavy, výlety, letné tanečné a
spevácky
kurzy.
Prebiehajú
aj
nácviky pripravovaných divadelných
predstavení. V súčasnosti prebieha v
priestoroch CVČ na poschodí výstava
pod názvom Solúnski bratia ako
ich vidím ja, tradícia a prítomnosť
v obraze. Výstavu sme zorganizovali
k 1150. výročiu Cyrila a Metoda
v spolupráci s Mestskou knižnicou Mesta
Piešťany a jej obsah tvoria najlepšie súťažné
výtvarné práce detí z Piešťan a okolia.
Pozývame všetkých tých, ktorí sa ešte možno
ani nerozhodli ako využiť správne voľný čas, aby
to ešte využili. Naša pozvánka: Mladý dizajnér,
Tvorivé dielne, Jazykový kurz, Bábkarsky,
Posledné vytáčanie medu, Tanečná – hip – hop,
Hráme sa s FIMO hmotou, Zámorské objavy prímorský pobytový tábor v Taliansku.
Čo nás čaká...
Pripravujeme muzikálové predstavenie
Neberte nám princeznú a divadelné

predstavenie Z dreva vyrezané, na ktorých
premiéru sa môžete tešiť na jeseň.
Ďalšou zaujímavou novinkou v našej obci je
Včelársky náučný chodník, ktorého slávnostné
otvorenie bude 14. 9. 2013 o 15.00 h v dome
záhradkárov. Tento náučný chodník je vlastne
len druhý na Slovensku a jeho autorom je
p. Miroslav Habr, vedúci nášho včelárskeho
krúžku. Bude slúžiť predovšetkým na
vzdelávacie aktivity pre školy zo širokého okolia
a samozrejme pre širokú verejnosť.
Pondelok 2. septembra 2013 začíname nový
školský rok. Pripravujeme zaujímavé krúžky, na
ktoré sa môžete prihlásiť už aj počas prázdnin.
Prihlášku je potrebné vyplniť a odovzdať
najneskôr 9. septembra 2013 v CVČ Drahovce.
Všetky aktivity v rámci krúžkovej
činnosti začínajú od 15. septembra 2013.
Podrobnejšie informácie o našich aktivitách
si môžete pozrieť na internetovej stránke
www.cvcdrahovce.edupage.org.
Vaše postrehy, námety, myšlienky nám
môžete písať na cvcdrahovce@gmail.com.
- Blanka Kollárová Poďte s nami za rozprávkami:
Termín:17.8.2013 (sobota)
Program:
odchod autobusu 7.00 h
návšteva Dobšinského rozprávkového sveta
HABAKUKY na Donovaloch
návšteva salaša KRAJINKA
predpokladaný príchod 19.00 h
Poplatok:
10 € + 4,40 € / dieťa
10 € + 7,30 € / dospelí
V cene zahrnuté cestovné a vstupné
Prihlásiť sa môžete osobne v CVČ Drahovce,
alebo:
cvcdrahovce@gmail.com
Tel.: 033/ 730 11 52 (dopoludnia)
Dlho neváhaj, lebo máme obmedzený počet
miest!!!
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Majáles 2013
V sobotu 11. mája 2013 sa o 20.00 h
v kultúrnom dome v Drahovciach začala
kultúrno -spoločenská akcia – Majáles 2013.
Bol to v poradí už 8. ročník organizovaný
občianskym združením Superuvoľnení.
Zábavu zabezpečila štvorčlenná skupina
Quatro z Chtelnice spolu s moderátorom
večera - Martinom Majtánom.
Pre hostí boli pripravené dve večere.
Prvá sa podávala po 21.00 hodine, kde
harmonický celok taniera dotvárali na prírodno pripravené hovädzie
a kuracie mäsá, ryža, grilované zemiaky a svieža zeleninová obloha.
Druhá večera bola po pol noci v štýle švédskych stolov v pestrofarebnom
a rôzno chuťovom zastúpení – grilované stehná, rybie filety, šunkové misy,
zelenina a iné.
Hostia sa mohli počas večera zapojiť do tomboly, v ktorej vyhrávali
hodnotné, ale zároveň aj ťažké ceny (ako napríklad betónový 60 kg
kvetináč, ktorý mal výherca problém odniesť vlastnými rukami).
Vďaka patrí sponzorom, ktorí prispeli do tomboly: Kozmetický salón –
p. Karabová, AG Náradie, AZ House, Madunická zmrzlina, MO SRZ
Drahovce, Dušan Varačka – Elvad, Tatiana mix a mnohí ďalší...
Súčasťou programu boli aj tanečné a spevácke vystúpenia dievčat
z Centra voľného času. Z atmosféry bolo vidieť a cítiť, že 100 hostí sa na
8. ročníku výborne bavilo. Uvidíme, ktorá kapela si zahrá na majálese
s poradovým číslom 9.
- Ing. Martin Rusnák – OZ Superuvoľnení -
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Hurá prázdniny v peknom
počasí
Tradične v poslednú júnovú sobotu ožije štadión OFK Drahovce akciou
Hurá prázdniny, ktorú organizuje občianske združenie Superuvoľnení
pod záštitou starostu obce Ing. Juraja Kleina.
Táto akcia je určená hlavne deťom, ktoré úspešne ukončili školský rok
a tešia sa na dva mesiace sladkého nič nerobenia. Nezdá sa to, no tento rok
začal od 14.00 h už 4. ročník tejto populárnej akcie. Samozrejme nechýbali
šašovia Jim a Jimmy, ktorí k tejto akcii neodmysliteľne patria. Deti čakalo
6 súťažných disciplín, ktoré boli rozmiestnené po celom futbalovom
ihrisku. Nemohol chýbať kop na bránku, skok vo vreci, či prekážková dráha.
Deti si s úlohami bez problémov poradili, začo boli patrične odmenené
nielen hračkami, víťaznými pohármi, či medailami, ale aj chutnými
bagetkami a sladkosťami. Okrem 6-tich disciplín sa mohli vyblázniť na
skákacom hrade, previesť sa na koníkoch, či voze p. Cesneka. No a aby som
nezabudol, úspešne sa mohli zamokriť a vyšantiť v zábavnej pene v podaní
našich dobrovoľných hasičov. Od 18.00 h si mohli prísť na svoje aj rodičia,
ktorí sa zabávali na tóny country kapely Rovers, ktorá hrala známe piesne
do polnoci. Počas príjemného večera nechýbal dobrý gulášik, cigánska
a samozrejme dobré pivečko.
Nuž, bodaj by takéto počasie vyšlo aj o rok na 5. ročníku.
- Martin Majtán – OZ Superuvoľnení -

Stolnotenisový turnaj
s rekordnou účasťou
Nedeľa 21. apríl 2013 bola stolnotenisovým sviatkom v Drahovciach.
V miestnej telocvični základnej školy sa konal 5. ročník turnaja o pohár
starostu obce. Aj napriek tomu, že bola pekná jarná nedeľa, turnaja
sa zúčastnilo rekordných 61 účastníkov, z toho 3 zástupkyne nežného
pohlavia. Prišli hráči 1. - 8. ligy i neregistrovaní z Trnavy, Zelenča,
Malženíc, Trakovíc, Bukovej, Suchej nad Parnou, Modranky, Leopoldova,
Nižnej, Červeníka, Bernolákova, Krakovian, Trebatíc, Veselého, Piešťan,
Kočína, Trenčianskych Bohuslavíc, Vrbového, Nového Mesta n/Váhom,
Nitry, Bratislavy, a šťastie skúsili aj piati Drahovčania.
Hlavní rozhodcovia, Martin Rehák (Nové Mesto n/Váhom) a Štefan
Jančovič (Malženice) rozdelili hráčov do 13 skupín po štyroch, a tri skupiny
boli s tromi hráčmi. Na úvod privítal hráčov starosta obce Ing. Juraj
Klein, po ktorom nič nebránilo tomu, aby sa turnaj mohol začať. Hralo
sa na šiestich profi stoloch. Po odohratí zápasov v skupinách, prví dvaja
umiestnení postupovali do hlavnej súťaže a ostatní boli zaradení do súťaže
útechy. Naviac neregistrovaní drahovčania mali tiež svoj turnaj o majstra
Drahoviec. Na obed boli všetci zúčastnení posilnení tradične skvelým
gulášom z kuchyne pani Čapuškovej.
Po napínavých súbojoch pohár starostu získal Martin Jančovič
(1. liga- Horné Orešany), druhý skončil Pavol Vejmelka (3. liga - Maco
Trnava) a na treťom mieste sa umiestnil Juraj Sýkora (2. liga - Feromax
Bratislava). Cenu útechy si vybojoval 68 ročný Ján Maco z Trebatíc.
Majstrom neregistrovaných Drahovčanov sa stal Cyril Švík, pred Jozefom
Čapuškom a Petrom Hargašom.
Vidieť, že náš drahovský turnaj získava každým rokom na popularite
o čom svedčí účasť (toľko súťažiacich nebolo ani v Krakovanoch,
Malženiciach či Považanoch) a kvalita hráčov. Veď pri prvom ročníku sa mi
ani nesnívalo, že už na piatom u nás privítame hráčov slovenskej 1. ligy.
Za uskutočnenie tohto krásneho športového zážitku patrí veľká
vďaka pánovi starostovi, zastupiteľstvu obce, vedeniu ZŠ, školníkovi p.
Jaroslavovi Horúckovi a tiež mojim spoluhráčom z Vrbového za technické
zabezpečenie.
- Ľuboš Čapuška -
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hasiči, ofk

rybári

Hasičská súťaž s peknou
účasťou

Slnko, ryby a dobrá nálada.

Sobota 18. mája bola v Drahovciach plná hasičského športu.
Dobrovoľný hasičský zbor a Obecný hasičský zbor zorganizovali už
14. ročník súťaže v požiarnom útoku O putovný pohár starostu obce
Drahovce.
Súčasťou programu bolo i územné kolo hry „PLAMEŇ“ pre najmenších
hasičov a hasičky a zároveň I. ročník súťaže o Putovný pohár Dobrovoľného
hasičského zboru Drahovce. Víťazmi v kategórii chlapci sa stali chlapci
z Moravian nad Váhom a v kategórii dievčatá, dievčatá z Dvorníkov.
Putovný pohár si odniesli chlapci z Moravian nad Váhom z najlepším
časom 113,83 sec.
Popoludní sa konala súťaž v požiarnom útoku o Putovný pohár starostu
obce Drahovce, bol to už 14. Ročník, na ktorom sa zúčastnilo pätnásť
mužských a päť ženských družstiev. Víťazkami ženskej kategórie sa stali
hasičky z Hrádku, druhé skončilo družstvo z Rudníka a na treťom mieste sa
umiestnili hasičky z Prašníka.
Z mužov sa najlepšie darilo hasičom z Bošáce, potom hasičom z
Babulicovho Vrchu a tretí skončili DHZ-tkári z Prašníka.
Putovný pohár na rok 2013 si odniesli hasiči z Bošáce s najlepším
časom 15,67 sec.

Takto stručne sa dajú charakterizovať tri akcie organizované
Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu. Tá prvá určená
pre tých mladších rybárov sa konala 1. mája za účasti 42 mladých
pretekárov, ktorí mali štartovné a malé občerstvenie zdarma. Z nich sa
najviac darilo Samuelovi Karabovi, ktorý ulovil 5 kaprov o celkovej váhe
9,02 kg, druhý skončil Lukáš Urban s dvoma kaprami (5,61 kg) a tretí
Nikolas Vančo tiež ulovil dvoch kapríkov, ale tí mali spolu len 5,28 kg. No
ceny získali nakoniec všetci mladý pretekári, tak ako to už býva dobrým
zvykom.
Už v sobotu 4. mája sa na Važine stretlo 176 dospelých rybárov na
obľúbených pretekoch v ulovení najťažšieho kapra. Pre súťažiacich
a divákov bol tradične pripravený bufet s kvalitným gulášom, smaženými

Drahovskí hasiči na MDD
v Rakoviciach

V nedeľu 16. júna sa v obci Rakovice konali oslavy Medzinárodného
dňa detí na ktorom nechýbali ani hasiči z Drahoviec ktorý prišli predviesť
svoju techniku ukázali im prácu s Tatrou 148 a ako sa správať pri výjazde
v prípade požiaru. Na záver podujatia im chlapci hasiči urobili krásnu
penu, v ktorej sa mohli s radosťou vyšantiť. Zábavnú penu si mohli vyskúšať
aj drahovské deti na akcii Hurá prázdniny, ktorá bola v sobotu 29. júna.
- Bc. Jozef Varačka – veliteľ DHZ Drahovce -

OFK Drahovce bilancuje
Skončil sa súťažný ročník 2012/2013 a preto je čas zrekapitulovať
si výsledky našich mužstiev. Najlepšie sa darilo našim najmladším a to
prípravke a žiakom. Prípravka sa umiestnila v skupine C na peknom
3. mieste z 10 tímov – od nového ročníka už budú hrať na nových
predpisových bránkach, ktoré zasponzoroval Obecný úrad. Naši žiaci
obsadili v oblastnej súťaži skupiny B takisto 3. miesto z 12 tímov. Dorast
sa celý ročník trápil hlavne s počtom hráčov, keď mali niekedy problém
dať dokopy základnú jedenástku. Aj to bol dôvod, prečo náš dorast obsadil
v oblastných majstrovstvách skupiny B predposledné 11. miesto. Naše
áčko malo výkony ako na hojdačke, no nakoniec obsadilo v oblastných
majstrovstvách 11. miesto z celkových 16 tímov.
Chcel by som týmto poďakovať našim sponzorom, ktorí nám pomáhali
počas celého roka, bez ktorých by sme mohli klub zavrieť – sú to: Obecný
úrad, AG Náradie, Eltec, PVOD Drahovce, COOP Jednota, Omfa, Fish
Bar, Pizza Štadión,...ďalej by som chcel poďakovať trénerom a vedúcim
mužstiev, ktorí majú v dnešnej dobe neľahkú úlohu priviesť hráčov
k disciplíne, či už na zápasoch alebo na tréningoch. V neposlednom rade
by som chcel poďakovať samotným hráčom, ktorí to takisto nemajú ľahké
– viacerí majú aj iné záujmy, školy, rodiny, nie vždy sa dajú podávať dobré
výkony – hrajú futbal ako sa povie za „pivo“ a neraz si musia vypočuť
nepekné vyjadrenia od fanúšikov na ich adresu.
Do novej sezóny 2013/2014 ideme s minimálnymi zmenami. Prezident
klubu je Jozef Michálek, tajomníkom Martin Majtán, ekonomickým
manažérom Peter Michálek. „A“ mužstvo povedie tréner Peter Michálek
a vedúci mužstva Jozef Rusnák. Zmena nastala na poste trénera a vedúceho
mužstva dorastu. Od novej sezóny prevzal kormidlo po Antonovi Dzurovi,
Peter Jirka. Vedúcim mužstva bude Lukáš Oríšek. Žiakov povedie tréner
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Matej Rusnáčik a dvaja vedúci mužstva Šimon Šerjenik a Michal Németh.
Prípravku povedú aj naďalej Ján Drýmal a vedúci mužstva Peter Hargaš.
Naše mužstvá mali sotva týždňovú prestávku a hneď začali trénovať na
ďalší súťažný ročník, ktorý začína 4. augusta 2013.
Pevne verím, že ako hráči, tak aj tréneri či vedúci mužstiev budú mať
v nasledujúcej sezóne dostatok chuti do futbalu a získajú pre náš klub
čo najviac dobrých výsledkov. Fanúšikov vyzývam, aby prišli podporiť
a povzbudiť naše mužstvá, aby sme si mohli pripísať na konto čo najviac
víťazstiev.
- Martin Majtán – tajomník OFK Drahovce -
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kaprami, sumcami i pstruhmi. Nechýbala tombola a najnovšie
organizátori udelili aj cenu „Správneho rybára „za najmenšieho
uloveného kapra prihláseného do pretekov. Získal ju vo forme diplomu
a finančnej odmeny František Burda. No tento rok zdolal toho
najťažšieho krásavca Ľuboš Bobčík (3,66 kg), o niečo menšieho ulovil
Ľubomír Chlapík (3,42 kg), a tretí skončil Roman Valent ml. (3,40 kg).
Víťazi získali poháre a hodnotné ceny a uznanie ostatných rybárov.
A v krátkosti sa vrátime k Celoslovenským detským rybárskym

www.drahovce.com

pretekom v love Sumčeka amerického zo dňa 6. júla 2013.
Na začiatok zopár čísel: v kategórii "mladší rybár" súťažilo 34 detí a v
kategórii "starší rybár" ich bolo 20. Celkovo sa v príjemnom počasí
ulovilo 4520 sumčekov a za to boli odmenení všetci súťažiaci. Ale zo
všetkých sa najviac darilo v mladšej skupine tímto pretekárom:
1. miesto Nemcová Mirka - MsO Vrbové - 169 sumčekov
2. miesto Borisová Amália - MsO Hlohovec - 161 sumčekov
3. miesto Arbet Dominik - MO Drahovce - 146 sumčekov
V kategórii "Starší rybár" obsadili prvé miesta títo súťažiaci:
1. miesto Kollár Erik - MsO Vrbové - 210 sumčekov
2. miesto Ďuriška Štefan - MsO Topoľčany - 176 sumčekov
3. miesto Rubaninský Miloš - MsO Stará Turá - 145 sumčekov.
Prvý z nich získal Putovný pohár, na ktorý pribudne jeho meno, ktoré už
bude siedme v poradí. A všetci ostatní získali poháre, medaile a diplomy
a množstvo vecných cien.
Na záver chceme poďakovať všetkým súťažiacim za účasť na
spomínaných akciách s prianím úspešnej tohtoročnej rybárskej sezóny.
Zvlášť sa chceme poďakovať sponzorom a všetkým, ktorí sa akokoľvek
pričinili pri organizovaní, že bez nich by neboli tieto preteky na takej
úrovni ako sú v súčasnosti.
- Výbor MO SRZ Drahovce -
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Zasmejme sa

Drahovský slovník
Od tohto čísla Vám budeme pravidelne
prinášať zopár výrazov z Krátkeho
slovníka
nárečia
slovenského
„drahovského“ podľa Cyrila Karabu.
Cyril Karaba sa narodil v Drahovciach
19. októbra 1929 ako 9. dieťa, kde
prežil najkrajšie roky strávené za
rádkarskými humnami a v okolí
Váhu. V roku 1948 odišiel pracovať
k Baťovi, kde ukončil strednú školu.
Pracoval ako mzdár, ekonóm a po
vojenčine ako prevádzkar v Jednote,
spotrebné družstvo Piešťany. Už
vtedy začal koketovať s niektorými
redakciami
(Práca,
Rodina,
Chovateľ – Záhradkár). Stal sa
externým pracovníkom ČST Brno,
dopisovateľom Moskva rádio. Do
dôchodku odišiel ako hospodársky
pracovník.
Tu je prvých 10 slov:
balamúcit – klamať, vodiť za nos
cehla – pálená tehla
čapkat – tlieskať
dábol – diabol
dzedzina – dedina
ešče – ešte
farálko – kňaz
galoty – nohavice
halír – halier
lepillo – lepidlo

Po nedeľnej omši kňaz pokrstil dieťa a pyšná
rodina sa potom fotografovala.
Po dvoch týždňoch kňaz krstil znova a
všimol si, že je to tá istá rodina.
- Vari som nekrstil vaše dieťa pred pár
týždňami?
- Ale áno, - odpovie matka, - ibaže nám
nevyšli fotky.
Chlap kupuje u hodinára stopky. Hodinár sa
ho pýta: „Snáď nebudete behať?“
„Ale kdeže, manželka mi rozkázala oberať
čerešne aj so stopkami.“
Rozprávajú sa dve babky:
- Vieš o tom, že dnes zrazilo auto nášho
kominára?
Druhá babka hovorí:
- To je strašné, ako tí vodiči jazdia. Človek si
nemôže byť istý ani na streche!
Pán farár si všimne, že jedna starenka v
poslednom čase pri liturgii stále roní slzy vo
svojej lavici. Raz po omši ju pristaví a pýta sa jej:
-Drahá sestra, všimol som si, že počas omší
bývate v poslednej dobe veľmi dojatá. Je to Božie
Slovo, alebo môj spev, čo sa vás tak dotýka?
-Ach, drahý pán farár, ani jedno, ani druhé,
ale pred niekoľkými týždňami sa mi v lese
zatárala koza. Vždy, keď vás počujem spievať

- M.M. -

Obecný úrad prosí občanov, aby
rešpektovali stránkové dni.
Ďakujeme za pochopenie.

Prísny zákaz vývozu stavebného
odpadu za val.
Od 1. júla 2013 sa môže akýkoľvek
stavebný odpad vyvážať na družstvo. Najskôr si však treba prísť
pre povolenie na obecný úrad, bez
ktorého vývoz nie je možný.
DRAHOVSKÉ NOVINY

pred oltárom, si na ňu spomeniem.
Jeden pán farár bol známy tým, že pri
kázňach živo gestikuloval a rukou udieral na
kanceľ. Dvaja miništranti si povedali, že s nim
vypečú, a tak mu na ohrádku na kancli dali
pripináčik.
Pán farár si to nevšimol a keď počas
vety: "Svätí Peter a Pavol..." tresol päsťou na
pripináčik, hlasno skríkol: "... to boli ale šibali!"
Príde kačica do krčmy a pýta sa barmana:
- Máš chleba?
- Nemám.
- Máš chleba?
- Nemám!!!
- Máš chleba?
- Ale nemám, ako ti to už mám vysvetliť?
- Máš chleba?
- Sakra, keď ti raz hovorím že nemám, tak
nemám!
- Máš chleba?
- Počúvaj ty drzaňa. Ešte raz sa ma opýtaš, či
mám chleba, tak ti priklincujem tvoj drzý zobák
o tento pult.
- Máš klinec?
- Nemám, prečo?
- Máš chleba?

Prosíme občanov o zhovievavosť pri stavaní obecnej bytovky – plán
ukončenie stavby - začiatok roka 2014

V sobotu 20. apríla sa konalo v obci „Jarné upratovanie“, ktoré
vyprodukovalo 15 kontajnerov.

Ponuky obce
- možnosť inzercie v Drahovských novinách
(jubileá, riadková a plošná reklama), info na
OÚ
- možnosť prenájmu Kultúrneho domu –
peklo 50 €/deň, veľká sála 100 €/deň
- možnosť prenájmu reklamnej plochy na
autobusových zastávkach, info na OÚ
Viac fotiek z kultúrnych akcií si môžete
pozrieť na stránke www.drahovce.com

Ďalšie číslo Drahovských novín vyjde
koncom októbra, články môžu posielať
nielen organizácie, ale aj občania na:
drahovskenoviny@drahovce.com do
uzávierky, ktorá bude 4. októbra 2013.

Červený kríž 13. - 17. mája vyzbieral v kultúrnom dome množstvo
použitého šatstva, ktoré poputujú deťom do detských domovov.

Nadstavba materskej školy sa z dôvodu popraskaných múrov musela
podrobiť novému statickému posudku a novým plánom. Začiatok
nadstavby september – október 2013.
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Vo štvrtok 4. júla sa nainštalovalo prvé svietidlo nového verejného
osvetlenia – celá dedina vrátane Voderád a Majera bude hotová za dva
až tri mesiace.
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Drahovské vrtochy
3. ročník
31. Augusta 2013
od 10.00 h
Centrum obce Drahovce
Drahovčanka, Senátor,
Partutovianka, Fidlikanti,
Kmeťoband, Fuera Fondo,
AC/DC Revival, E.M.I.
Sprievodné akcie: kolotoče, skákací hrad, zábavná pena, vozenie na koči po dedine, historická skupina lukostreľby
a šermu argenti, drahovský dvor s kuchyňou starých materí, ľudovou hudbou, spevom, občerstvením a výstavou
ľudového odevu v podaní OZ Naše rodné Slovensko, Červeného kríža a Klubu seniorov, tvorivé dielne, súťaže
pre deti a tanečné vystúpenia v podaní CVČ Drahovce
Organizátor: Obec Drahovce, Hlavná 127, 922 41 Drahovce
Info: facebook – Obec Drahovce
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