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Drahovská desiatka prvýkrát
v histórii s novou trasou

V nedeľu 22. septembra popoludní
si dali zraz bežci a priaznivci behu na
36. ročníku Drahovskej desiatky.
Bežcov čakalo viacero noviniek.
Štart sa presunul na futbalový štadión,
čo malo pre bežcov viacero výhod.
Vyhli sme sa Hlavnej ulici a tým pádom
častej premávke, bežci na štadióne
mali možnosť prezliecť sa v kabínach,
či osprchovať sa po behu. Novú trasu,
ktorá viedla od štadióna po viacerých
uliciach, ale aj okolo jazera Važina
si bežci náramne pochvaľovali, za čo
patrí vďaka Petrovi Orihelovi, ktorý si
zobral na starosť jej vymeranie. Bežali
sa dva okruhy a reakcie účastníkov boli
pozitívne. Samozrejme, ako to už býva,
vždy sa vyskytnú nejaké nedostatky,
ktoré je možné do budúceho ročníka
odstrániť.
Ako prvé sa na štart postavili
mladšie žiačky, ktoré súťažili na 300 m.
Prvé miesto obsadila Hanková Viktória
z futbalovej školy Róberta Hanka,
druhé miesto získala Čuvalová Megan z Brezovej pod Bradlom a ako tretia dobehla Micháleková Jarmilka z Drahoviec. Potom si túto istú vzdialenosť
vyskúšali aj mladší žiaci. Tu ako prvý prebehol cieľovou páskou Cesnek Lukáš a druhý Rusnák Oliver – obaja z Drahoviec. Na tretí stupienok sa postavil
Remiš Ondrej z Trnavy. Ďalej nasledoval beh starších žiačok na 600 m. Tu bolo poradie nasledovné: 1. miesto Ábelová Zuzana - Piešťany, 2. miesto
Urbanová Naďa - Piešťany a 3. miesto Matejčíková
Alexandra z Drahoviec. Nasledoval beh starších žiakov,
kde sa na prvom mieste umiestnil Rusnák Kristián
z Drahoviec, druhé miesto obsadil Boča Radoslav z
Kľačian a ako tretí dobehol Šmehlík Lukáš.
Všetci víťazi boli odmenení hodnotnými cenami,
ktoré im odovzdal starosta obce Ing. Juraj Klein spolu s
riaditeľkou základnej školy PhDr. Miroslavovu Rojkovou.
Novinkou bola aj kategória „Juniori“ na 5 km, kde
1. miesto obsadil Moravec Richard z Myjavy, ako druhý
dobehol Machač Dušan z Piešťan a tretí Vaško Martin z
Bojničiek. Potom nasledoval hlavný beh na 10 km. Na
štart sa postavilo 59 účastníkov v rôznych kategóriách.
V hlavnej kategórii „Muži do 40 rokov“ cieľovú pásku
ako prvý prebehol Ištvánik Juraj z Dubnice nad Váhom,
ktorý predbehol bežcov z Bratislavy, Trnavy, Dubnice,
Vrbového, Myjavy, Hlohovca, Žarnovice, Piešťan a iných
dedín, ktorí obhajovali česť svojej vekovej kategórie.
Nechýbali ani účastníčky nežného pohlavia, ktoré prijali
výzvu pokoriť 10 km okruh. A počínali si skvele. Na trati
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predbehli dokonca aj niektorých mužských. V kategórii
„Ženy do 34 rokov“ zvíťazila Maniková Ľubomíra
z Dubnice.
Drahovce mali v kategórii na 10 km taktiež svoje
zastúpenie. Prvý krát odbehli 10 km Peter Sedláčik a
Pavol Sedliačik, drahovské ženy zastupovala tradične
Andrea Orihelová, ktorá získala 3. miesto v kategórii
„Ženy nad 34 rokov“. Nasledovalo vyhodnotenie
v jednotlivých kategóriách a predávanie cien.
Kompletné výsledky z Drahovskej desiatky si
môžete pozrieť na stránke beh.sk. O dobrú náladu
sa starala skupina Kasio, ktorá spríjemnila nedeľné
bežecké popoludnie.
Na záver by sme sa chceli poďakovať
všetkým pretekárom, ktorí zavítali do našej obce,
organizátorom, rozhodcom a všetkým, ktorí napriek
počasiu opustili pohodlie svojich domovov a prišli si
pozrieť pekné športové výkony bežcov. Veríme, že sa
spolu zídeme na ďalšom ročníku opäť o rok.
- I.G. -

Príhovor starostu
obce
Vážení spoluobčania!
V tomto čísle by som sa chcel prihovoriť
najmä našim seniorom, ktorým patrí mesiac
október. Je mi cťou, že Vás môžem pozdraviť
pri príležitosti mesiaca úcty k starším,
v období, kedy si Drahovce pripomínajú 900.
výročie od svojej prvej písomnej zmienky.
Október – mesiac, pre ktorý je príznačné
zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu
plného farieb, posledných teplých lúčov
slniečka a postupnej prípravy na zimu.
Október – mesiac, kedy nielen Vy –
staršia generácia s väčším záujmom, či
pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa
v spomienkach do zapísaných stránok knihy
života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť
tie najmladšie ročníky si väčšmi uvedomujú
opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich
živote nepopierateľne a zaslúžené patrí Vám
– rodičom, starým či prastarým. V našej obci
máme viac ako 450 seniorov. Veľmi ma teší,
že viacerí sa zapájajú do mnohých aktivít
či už Obecného úradu, alebo jednotlivých
organizácií, začo patrí vďaka najmä Klubu
seniorov. Najnovšie môžeme byť svedkami
založenia nového Folklórneho speváckeho
súboru pri OZ Naše Rodné Slovensko,
čo svedčí o tom, že naši seniori nazaháľajú.
Bez vzájomnej výmeny skúseností,
učeniu sa láske, tolerancii a úcte k blížnym
nebude naplnené poslanie mesiaca úcty
k starším, ktorý je oslavou jesene života,
oslavou úcty, ktorú Vám preukazujú blízky
i celé Drahovce.
Prajem Vám veľa zdravia, tvorivých
síl, pozitívnej energie a pohody v kruhu
najbližších.
Ing. Juraj Klein – starosta obce
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na niektorej ulici vyskytne staré svietidlo, ktorého výmena sa malou
chybičkou projektanta nedokreslila do projektu. Taktiež pribudne
cca 10 svietidiel na tmavé miesta v obci – čaká sa však na vyrobenie
výložníkov. Všetky takéto problémy budú doriešené a práce spojené
s výmenou verejného osvetlenia budú dokončené v krátkom časovom
horizonte. Chcem podotknúť, že máme jedno z najkvalitnejších
osvetlení v okolí, čím naša obec začala výrazne šetriť cca 15 000 €
ročne. Tie budú však prínosom do obecnej pokladne až po splatení
úveru, ktorý sme si museli zobrať nakoľko si naša obec nepodala do júla
2010 žiadosť, a tým sa pripravila o možnosť získať finančné prostriedky
zo štátu a to až vo výške 95 %. Zároveň upozorňujem, že svietidlá sú
vyrábane na Slovensku firmou OMS a nie sú to žiadne čínske lacné
svietidla ako rozprávajú zlé jazyky. Záruku na svietivosť máme 50 000
h, ak poklesne pod 30 % vymenia nám kus za kus a klasickú záruku
máme 3 roky. Zároveň by som chcel poďakovať občanom za trpezlivosť
a porozumenie počas výpadkov verejného osvetlenia, ktoré sa stávajú
aj z dôvodu montovania nových rozvádzačov do prevádzky.
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Vážení spoluobčania,
viacerí z Vás sa ma pýtajú, ako pokračujú
rozpracované projekty v našej obci. Ako
pokračuje výstavba bytovky, či už je
dokončená výmena verejného osvetlenia, čo je
s nadstavbou materskej škôlky, čo kanalizácia
atď. Taktiež čo nové chystá obec pre občanov.
Ale poďme pekne po poriadku.
Ako pokračuje výstavba bytovky.
O byty v pripravovanej dvanásť bytovke je
veľký záujem. V súčasnosti na Obecnom úrade
evidujeme 27 žiadostí a to obec ešte oficiálne
nevyhlásila, za akých podmienok budú byty
prideľované záujemcom. Behom tohto obdobia
roku 2013 - 2014 môžeme dostať príspevok

od štátu až na 24 bytov, to znamená, že ešte
v tomto roku by sme mohli začať výstavbu
druhej bytovky, ktorá je plánovaná, no museli
sme počkať ako bude riešený vstup na novú
ulicu a tým aj jej poloha. Na infraštruktúru
k novej bytovke môžeme dostať príspevok vo
výške 60 % zo štátu, čo by sa dalo využiť pri
výstavbe novej cesty s vyústením na Poštovú
ulicu. V súčasnej dobe prebieha schvaľovací
proces aj cez obecné zastupiteľstvo k výstavbe
spomínanej druhej bytovky. Prvá bytovka by sa
mala dokončiť koncom roka 2013, najneskôr
začiatkom roka 2014, kedy po kolaudácií
požiadame cestou ministerstva o jej odpredaj
a byty môžeme odovzdávať do užívania.
Bol som ubezpečený, že aj napriek tomu, že
firma ktorá realizuje stavbu
mala trochu problémy, termíny
budú dodržané a stavba bude
odovzdaná načas.
Ako pokračuje verejné
osvetlenie.
Ako ste si mohli všimnúť,
zopár týždňov nám svieti
nové
verejné
osvetlenie.
V Drahovciach, v Dolných
Voderadoch, či na Majeri spolu
vymeníme 310 nových LED
svietidiel. Väčšina z nich je
vymenená, chýba ešte cca 30 ks
svietidiel. Hlavným dôvodom
bolo stavebné povolenie, ktoré
sme dostali neskôr, ako bolo
predpokladané. Až potom sme
sa mohli pustiť do rozkopania
doteraz troch neosvetlených
častí, v Drahovciach z Važiny
smerom
k
Záhradkárom,
z Riadku smerom na Voderady,
a nové svietidlá bude mať aj časť
Majer. Určite sa stane, že sa
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Čo je s nadstavbou materskej škôlky.
Múry materskej školy zo strany detskej lekárky a lekárne praskajú
stále viac. Budovu obhliadli dvaja statici, ktorí navrhujú zmenu projektu
tak, aby nadstavba sedela na podporných pilieroch a nezaťažovala
strechu nad zdravotným strediskom. Stavba sa tým predraží cca o 50
000 €, ak sa budú musieť urobiť vrty zvonku aj zvnútra, v závislosti
od toho, aký spôsob zabezpečenia statiky bude potrebné použiť. Teraz
čakáme koncom októbra, kedy statici prídu znovu skontrolovať či sa
praskliny zväčšili a či vôbec bude nadstavba s finančných dôvodov
reálna. Má prísť aj firma, ktorá sa týmto statickým zabezpečením
profesionálne zaoberá. Možno bude nakoniec výhodnejšie postaviť
nový pavilón. Teraz sa dosť využívajú aj kontajnerové stavby, cena
ale vychádza rovnako ako pri klasickej výstavbe rozdiel je len
v rýchlosti výstavby. Nebudeme však predbiehať, počkáme na výsledky
odborníkov a potom sa rozhodneme čo ďalej. Už teraz je však isté, že
aj keď sa rozhodne, s výstavbou sa začne až po zime, keďže je nereálne
stavať piliere v zimných mrazivých mesiacoch. Preto prosím najmä
mamičky o trpezlivosť. Chcem však zároveň zdôrazniť, že všetko zlé
je aj na niečo dobré, pretože si neviem dosť dobre predstaviť, čo by
sa dialo keby sa nám tento problém ukázal počas výstavby. Projekty,
ako aj stavebné povolenia boli totiž už hotové a čakalo sa len na
vyhodnotenie súťaže na dodávateľa. Verím však, že všetko sa vyrieši čo
najrýchlejšie a to k spokojnosti nás všetkých, hlavne našich detí.
Ako sme na tom s kanalizáciou.
S poľutovaním musím skonštatovať, že výzva na kanalizáciu od
jesene roku 2011, kedy obec už mala gravitačnú kanalizáciu komplet
pripravenú a to aj so stavebným povolením, do dnešného dňa zo
štrukturálnych fondov nebola vyhlásená. Aj napriek sľubom že na
budúci rok výzva na kanalizáciu bude vyhlásená, plánujem podať
dotaz na samotného ministra MŽ SR, ohľadom dotácií na kanalizáciu
aj napriek tomu že momentálne žiadna výzva vyhlásená nie je. Chcem
aby občania pochopili, že problém nie je na strane obce, ani starostu.
Zároveň v prípade, že po roku 2015, kedy sa bude skúmať z akého
dôvodu obec nad 2000 obyvateľov nemá kanalizáciu samozrejme,
ak by sme do tej doby nedostali dotáciu, mohli predložiť doklady, že
kanalizáciu sme chceli budovať, projekty aj s právoplatným stavebným
povolením sme mali, ale bohužiaľ zo strany štátu nebola vydaná výzva
na podávanie žiadosti na kanalizáciu a teda sme nemali možnosť žiadať
o pridelenie finančných prostriedkov. Verím však, že tento scenár
sa nenaplní a na budúci rok pôjde výzva na nami dlho očakávanú
kanalizáciu a vzápätí aj jej výstavba.
Nainštalovanie nového kamerového systému.
Z Ministerstva sme dostali dotáciu 3 000 € na bezpečnostný
kamerový systém – následne sa nainštaloval nový kamerový systém
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a dve nové kamery, ktoré sú oveľa výkonnejšie ako tie predchádzajúce.
Následne pripravujeme v najbližšom čase kamerový systém aj v škole.
Kamerový systém je na úrovni, tak je možné sledovať priestory aj cez
internet, teda z domu, samozrejme po udaní hesla a taktiež umožňuje
priblíženie, takže lepšie detaily. Na ďalší rok budeme žiadať o jeho
postupné rozširovanie.
Čo nové chystá obec pre občanov?
Rekreačné zariadenie
Konečne je tu možnosť získať investora na vybudovanie
rekreačného zariadenia s reštauráciou, ubytovaním, koňmi, detským
ihriskom, centrom pre krúžkovú činnosť detí z CVČ, kde by mohli
deti chovať zvieratá a jazdiť na koňoch, tak ako sme to mali v úmysle
v čase, keď sme zaradili toto územie ako rekreačnú oblasť. Dostal
som informáciu, že na budúci rok sa pripravujú výzvy na podávanie
žiadostí o dotácie na výstavbu rekreačných stredísk s min. počtom
ubytovacej kapacity 40 lôžok a zrejme odtiaľto pramení zrazu ten
záujem zo strany investorov o našu maštaľ a pozemok okolo nej.
Avizovaná výzva sa nebude týkať obcí, ale fyzických a právnických
osôb. Obce túto možnosť už mali v predchádzajúcom období. Nakoľko
sa väčšinou pri eurofondoch vyžaduje, aby budova bola vo vlastníctve
obce a pozemky minimálne v dlhodobom prenájme, je potrebné určiť
spôsob odpredaja maštale v zmysle zákona. Takže poslanci by teraz
mali rozhodnúť, akým spôsobom v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí by sa predaj maštale mal uskutočniť. Obec kúpila
maštaľ v roku 2009 od PVOD za cenu 6 650 €. Zostatková hodnota
je teraz cca 5 200 €, ale k odpredaju budeme musieť dať vypracovať
úradný odhad. Zároveň teba zdôrazniť, že je potrebné uvedomiť si,
že rekreačné stredisko znamená pre obec nielen kultúrne a športové
vyžitie, ale aj zamestnanosť a dane.
Zberný dvor
Čo sa týka zberného dvora, obec zakúpila v minulom roku pozemok
v pravom rohu družstva s prístupom od Kostolnej ulice a dva susedné
pozemky dlhodobo prenajala. Zberný dvor bude s určitosťou v tomto
priestore. Čakáme, či bude teraz v jeseni opätovná výzva ktorej sa
z určitosťou zúčastníme, nakoľko v minulej sme neuspeli aj napriek
tomu, že čo sa týka kvality projektu, boli sme úspešní. Ak výzva
nebude, tak sa pustíme do toho z vlastných zdrojov získaných napr.
z predaja maštale.
Výsadba novej zelene
Na jeseň začne prebiehať prvá etapa výsadby novej zelene, čím
by sa mala skrášliť naša obec. V prvej etape budú prevedené výruby
stromov v obci podľa potreby a žiadosti našich občanov. Ďalej sa začnú
upravovať priestory pred budovou obecného úradu, pred budovou
Jednoty, pred budovou fary, pri pamätníku, na ktorý sme dostali s MV
SR 3 000 € a ktoré je potrebné aj do konca roka vyčerpať, samozrejme
na účel, na ktorý sú určené, teda na obnovu pamätníkov. Druhá etapa
bude prebiehať na jar a to dokončením parku, dedinskej ulice atď.
Posedenie pri dychovke
V súčasnosti pripravujem v spolupráci s CVČ pre seniorov, ale aj
pre priaznivcov dychovej hudby posedenie pri dychovke. Posedenie
bude raz do mesiaca a to v nedeľu od 17.00 do 19.00 h v kultúrnom
dome za účasti stále inej dychovej kapely. Táto aktivita by nám mala
spríjemniť dlhé zimné večery. Samozrejme nebude chýbať malé
občerstvenie.
Ak by mal niekto otázky na dianie v obci, môžete mi napísať na
starosta@drahovce.com, alebo sa osobne dostaviť na Obecný úrad
počas stránkových dní.
Ing. Juraj Klein – starosta obce
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Drahovské
vrtochy
naberajú na
popularite
Posledná augustová sobota patrila tradične
Drahovským vrtochom. Ani v poradí 3. ročník
nezaostával za predchádzajúcimi ročníkmi.
Základ celej akcie je pekné počasie. A to nám
vyšlo na výbornú. Aj keď oficiálny začiatok bol
o 10.00 h, ruch v centre dediny sa začal už po
šiestej ráno, kedy bolo treba odstaviť cestnú
premávku. No a ako to už chodí, skôr ako sa
samotná akcia začne, je potrebné pripraviť
pódium, nabehnú zvukári, osvetľovači.
Stánkari rozkladajú svoje stánky, pripravuje sa
potrebná elektrika, popritom sa všetci modlia,
aby vydržalo pekné počasie. Úvodný koncert

má tradične na starosti domáca Drahovčanka
a inak tomu nebolo ani tento rok. Po
Drahovčanke to presne na pravé poludnie
odpálila skupina Senátor. Prvýkrát mohli
vidieť v Drahovciach na pódiu diváci cimbal,
či husle v podaní hudobníkov zo Sľuku pod
názvom Fidlikanti. Zastúpenie na Drahovských
vrtochoch mala tento rok aj naša družobná obec
Partutovice. Hneď po Fidlikantoch spustila
koncert ich dychová hudba Partutovianka.
Pomaly ale isto sa schyľovalo k večeru.
Na úvod rozprúdila prítomných domáca skupina
Kasio so svojim intenzívnym koncertom.
Nasledoval hlavný program a hlavný ťahák
akcie – Kmeťoband, ktorý rozpútal pravú
„vrtochovskú“ atmosféru. Na svoje si prišli aj
milovníci „ska“ štýlu v podaní šikovnej mladej
kapely Fuera Fondo z Nového Mesta nad Váhom.
Na záver vonkajšieho programu navodila pravú
rockovú atmosféru kapela AC/DC Revival.
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To však nebolo všetko. Všetci prítomný sa
mohli po koncertoch presunúť do kultúrneho
domu, kde sa do piatej hodiny rannej postarala
o zábavu skupina E.M.I., ktorá ukončila

devätnásť hodinový maratón rôznorodej
hudby. Drahovské vrtochy však nie sú len
o hudobnej produkcii. Na svoje si prišli nielen

deti, ale aj tí skôr narodení. Okrem skákacieho
hradu, či množstva kolotočov sa mohli deti
vyšantiť v tradičnej zábavnej pene v podaní
našich dobrovoľných hasičov. Svoju tvorivosť
predviedli na tvorivých dielňach, kde si pod
taktovkou Centra voľného času vyrábali vlastné
odznaky. CVČ sa postaralo aj o pekný tanečný
program, kedy naše tanečníčky oživili priestor
medzi jednotlivými koncertmi. Nemôžeme
zabudnúť ani na tradičný „Drahovský dvor“,
ktorý majú pod taktovkou tri organizácie:
Červený kríž, Klub seniorov a OZ Naše Rodné
Slovensko, ktoré robí v Drahovskom dvore aj
tradičnú výstavu ľudového kroja. Tento rok
sa k spomínaným trom organizáciám pridali
aj Záhradkári. Tohtoročnou novinkou bola
aj historická skupina Argenti, ktorá si u nás
postavila historický tábor, predviedla ako sa
kedysi robili placky, ako sa strieľalo z luku, čo
si mohli vyskúšať aj okoloidúci a ukázala nám,
ako sa šermovalo v dávnych časoch. Môžeme
skonštatovať, že Drahovské vrtochy dopadli
dobre. Už teraz som zvedavý, v akom zložení sa
stretneme o rok.
- M.M. -
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udalosti v skratke

SNP s peknou účasťou

a Ján Rusnák. Nie je potrebné, aby občania
chodili na Obecný úrad. Stačí ak vyhľadajú
dotyčných pánov a dohodnú si s nimi termín
vývozu. Na družstve sa stavebný odpad odváži,
vysype sa na určené miesto a vypíše sa potrebné
tlačivo. Na poslednom obecnom zastupiteľstve
schválili poslanci nasledovný spôsob platby

Slovenské národné povstanie, alebo Povstanie
v roku 1944 bolo ozbrojené povstanie slovenských
povstaleckých jednotiek počas druhej svetovej vojny proti
vstupu nemeckého Wehrmachtu na slovenské územie.
Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými
okupačnými jednotkami, ako aj snahou byť na strane
víťazných mocností druhej svetovej vojny. Centrom
povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky
povstaleckú armádu porazili, v noci z 27. na 28. októbra
1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob
boja. Aj my v našej obci sme si pripomenuli túto udalosť
položením vencov pri pamätníku obetiam vojny. Starosta
obce v príhovore privítal prítomných účastníkov, ktorých
sa zišlo tohto roku viac ako býva zvykom. Pripomenul
dôležitosť tejto udalosti pre život na Slovensku i v našej
obci. Tak isto zdôraznil význam povstania v nasledujúcom
vývoji vojny a vyzval, aby sa podobné zverstvá ako druhá
svetová vojna už neopakovali. Spomienka na padlých
vojakov bola ukončená položením venca a kvetín
k pamätníkom a štátnou hymnou.
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za vývoz stavebného odpadu: každý občan má
nárok na 2 tony ročne. Čiže taká štvorčlenná
rodina má nárok na 8 ton stavebného odpadu
ročne (zaplateného v daniach). Každá tona
navyše bude stáť 5 €. Informácie o platbe pošle
Obecný úrad občanovi do poštovej schránky.
Zinkasované finančné prostriedky následne

podľa dohody pošle Obecný úrad družstvu
na premiestnenie skládky na spomínanú
„archu“. Tento spôsob, ktorý funguje zhruba
tri mesiace sa osvedčil. Na istú dobu máme
vývoz stavebného odpadu vyriešený.
- M.M. -

- I.G. -

Terénne úpravy na cintoríne
Na pietnom mieste akým je cintorín, by malo platiť posvätné ticho,
úcta a poriadok. Ale ten sa akosi nie a nie nám dostať do pamäti. Robíme si
sami neporiadok, ale väčšinou je to na verejnom priestranstve, ktoré akoby
nikomu nepatrilo. Potom nasleduje kritizovanie a poukazovanie, kto je za
to zodpovedný a kto to má upratať. A dostávame sa do začarovaného kruhu
– občan - verejné priestranstvo a Obecný úrad. Nebolo by jednoduchšie si
každý sám vstúpiť do seba a tu aj začať. Potom pokračovať vo svojom okolí
a verím, že výsledky sa dostavia. Nie je to ľahká cesta, treba na ňu vkročiť,
aby sme svojim potomkom zanechali miesto pre život a nie smetisko.

Preto sa zamestnanci Obecného úradu pustili do upratovania cintorína.
S posilou pracovníkov na verejno-prospešných prácach sa dali do práce.
Prvým krokom bolo odpratanie neporiadku od múra medzi štadiónom
a cintorínom. Nasledovalo odpratanie starých pomníkov a rôzneho
stavebného odpadu. Ďalej sa zasiala tráva, orezali konáre na ceste
k hlavnému krížu. Jediné miesto, kde je možné uskladniť hlinu z hrobov, je
za domom smútku, vedľa kontajnerov.
- I.G. -

Obecný úrad dal vyrobiť 2 voliéry s búdami pre zatúlaných psov, ktorí
sa zdržujú častejšie na ulici, ako u svojho majiteľa. Takže ak Vám utiekol
štvornohý miláčik, je pravdepodobné, že sa nachádza v obecnej voliére.
Majiteľ bude o odchyte psa informovaný.

V minulom čísle ste sa mohli dočítať o rekonštrukcii miestnej posilňovne,
no dokončená bola až po uzávierke 3. čísla Drahovských novín – teraz
Vám prinášame ukážku „pred“ a „po“.

Vývoz stavebného odpadu
Stavebný odpad potrebuje vyviezť každý
občan aspoň jeden krát do roka. Počas roka
sa viacerí občania pýtali „Kam so stavebným
odpadom?“ Ako všetci dobre vieme,
Ministerstvo životného prostredia nám vývoz
na skládku za „valom“ zakázalo. Odvtedy
však prišiel na rad projekt „archa“, ktorý
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má na svedomí PVOD Drahovce. Projekt
„archa“ má ochrániť divú zver za „valom“,
keďže je to oblasť častých záplav. No a „archu“
treba z niečoho vybudovať, načo je potrebný
spomínaný stavebný odpad. Takúto verziu
Ministerstvo životného prostredia odobrilo.
Vývoz stavebného odpadu je aj napriek tomu
za „val“ zakázaný, aby sa predišlo čiernym

skládkam, ktorých tam je neúrekom. Predseda
družstva Ing. Milan Čulen sa dohodol
so starostom obce Ing. Jurajom Kleinom,
že stavebný odpad sa bude vyvážať iba na
určené miesto do priestorov PVOD Drahovce.
Už zostával dohodnúť len spôsob. Občania
nemôžu vyvážať odpad bez dozoru, ktorý majú
na starosti Martin Majtán (0910 193 602)
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V súčasnosti sa v našej obci dokončieva 1. etapa výmeny verejného
osvetlenia – tu je ukážka osvetlenia v noci.

www.drahovce.com

Majstrovstvá Európy v kosení ručnou kosou – Taliansky Toblach –
nominovaní drahovčania Miroslav Ledecký (vedúci výpravy) a dcéra Ella
Ledecká, na druhej foto reprezentácia Drahoviec.
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Z činnosti CVČ – „Centrácke leto“
Znova sme sa zaradili do pravidelného
školského kolobehu a už len s nostalgiou
spomíname na letné prázdniny. Tie k nám
boli tento rok štedré nielen aktivitami, ale
aj nespočetným množstvom prekrásnych
slnečných dní. Naozaj máme na čo spomínať,
veď posúďte sami! Hneď v júli sme rozbehli
naše aktivity dennými tábormi. Prvý júlový
týždeň od 5. júla 2013 si svoje výtvarné
schopnosti a zručnosť pri práci na hrnčiarskom
kruhu vyskúšali nádejný dizajnéri. Mladý
dizajnér – tak sa volal denný tábor, kde deti
pracovali s hlinou, tvorili rôzne dekoračné

a úžitkové výrobky. Ďalší týždeň patril tiež
rozvoju kreatívnych schopností. Od 8. - 12.
júla na Tvorivých dielňach zažili účastníci
napríklad TRIČKOMÁNIU, z ktorej domov si
odniesli vlastnoručne zdobené tričká rôznymi
technikami, ako je savovanie, pečiatkovanie,
šablonovanie, či batika. Počas KORÁLKIÁDY
si svoju zručnosť a trpezlivosť vyskúšali pri
výrobe prekrásneho korálkového kvietka. Na
FIMOMÁNII sa každý mohol popýšiť krásnymi
šperkmi, brošňami a magnetkami. S výtvarnými
technikami počas PAPIERMÁNIE, pri ktorých
nám už len samotný názov ako quilling, iris
folding a tea bag folding robí ťažkosti, si počínali
naozaj bravúrne. No a na záver, počas veľmi
zaujímavej exkurzie do ozajstnej manufaktúry
na výrobu papiera v malebnej dedinke Prietrž na
Myjave, zabŕdli aj do dávnej histórie. Tu s veľkým
záujmom počúvali výklad o tom, ako a z čoho
sa vlastne papier vyrába, mali možnosť držať
v ruke ozajstnú bavlnu, videli celý technologický
postup, ktorý si za pomoci odborníka mohli
vlastnoručne vyskúšať a vyrobiť si svoj list
papiera. Dnes tie kvietkami vyzdobené ručne
vyrobené papiere zdobia nejeden pracovný
kútik, ale možno poslúžil ako originálny darček.
Na konci júla sme pre tých odvážnejších
zorganizovali tiež týždenný prímorský pobyt
v Taliansku pod názvom Omerove zámorské
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objavy. Tento pobyt
sa uskutočnil spolu so
slovenskou asociáciou
Odysea mysle a mohli sa ho deti zúčastniť aj spolu
s rodičmi, čo niektorí aj využili. Určite mi všetci
zúčastnení dajú za pravdu, keď poviem, že sme
zažili neobyčajný týždeň s prekrásnym počasím,
ktorý bol plný niekedy naozaj až neočakávaných
zážitkov. Medzi tie najväčšie patril deň strávený
v Gulverlandii, zábavný večer v Juniorparku
s kinom 5D a inými atrakciami, modelovanie
v piesku, či úžasné kultúrne predstavenia na
večernej promenáde. Zatancovať si deti mohli
na veľkom pódiu priamo na pláži. Niektorí
absolvovali aj výlet na lodi, či prechádzku
krásnou zoologickou
záhradou. Mamičky
si určite tiež prišli
na svoje napr. počas
medzinárodného
večera Argentínskeho
tanca,
kde
sa
predvádzali
tí
najúspešnejší
z rôznych krajín,
alebo
počas
nezabudnuteľného
popoludnia priamo
na móle, kde sa
mohli počas módnej
prehliadky pokochať
najnovšími výtvormi
mladých talianskych
módnych návrhárov.
Doma, hneď po
návrate od 5. - 9. augusta na niektorých čakal
denný tábor Posledné vytáčanie medu. Počas
tábora sa deti oboznámili s povinnosťami
a úlohami včelárov, navštívili včelnicu,
spoznávali medonosné a pelodajné rastliny,
naučili sa vyrábať voskové sviečky, vytáčať med
a odniesli si
nielen množstvo
vedomostí ale
aj
krásnych
zážitkov.
Ta n e č n ý
kurz hip-hop bol
o r g a ni z ov a ný
pre
tých
najmenších
5. - 9. augusta.
Deti sa poriadne
rozhýbali,
naučili
sa
mnohé
tance
a choreografie.
Tancu sa však
počas obidvoch
mesiacov
p r á z d n i n
venovali aj tí
starší.
Deti
z
tanečného

krúžku, ktorý navštevovali počas školského roka,
pripravovali v lete osem nových choreografií,
ktoré predviedli počas verejného tanečného
vystúpenia na Drahovských vrtochoch.
Takmer v polovici augusta 12. - 16. augusta
prebiehal znova ďalší denný tábor pod názvom
Hráme sa s fimo hmotou. Deti sa naučili
pracovať s polymerovou hmotou (FIMO).
Naučili sa hmotu spracovávať a vytvárať rôzne
vzory, z ktorých si vyrábali šperky, náušnice,
dekorovali nimi lyžičky a vytvárali magnetky.
Práca s hmotou ich veľmi bavila a vyrobili si veľa
originálnych výrobkov nielen pre seba ale aj pre
svojich blízkych.
Prázdninové aktivity sme deťom obohatili
aj o veľmi zábavný a pútavý výlet, kedy sme sa
17. augusta vybrali do rozprávkovej krajiny
slovenského rozprávkára P. Dobšinského Habakuky. Na svoje si prišli nielen deti, ale aj
dospelí. Videli sme rôzne bábkové a divadelné
predstavenia, niektorí sa zúčastnili tvorivých
dielní, kde zdobili perníky, navštívili sme
kováčsku dielňu a výrobcu zvončekov. Ďalšou
zastávkou bola pamiatková rezervácia ľudovej
architektúry zapísaná do zoznamu Svetového
dedičstva UNESCO - Vlkolínec. V obci je 45
pôvodných stavieb ľudovej architektúry, ktoré
tvoria pozoruhodnú architektonickú jednotu.
Drevenice, priľahlé hospodárske objekty
sú ideálne zachovalým obrazom niekdajšej
slovenskej horskej obce s celým jej svojrázom. Je
to živý skanzen slovenského horského bývania
na pôvodnom mieste. Určite pre všetkých
nezabudnuteľný zážitok. Výlet sme ukončili na
salaši Krajinka, kde okrem úžasných čerstvých
výrobkov zo syra, ešte teplých pekárenských
výrobkov priamo z pekárne, si deti mohli
pozrieť mláďatká kôz, oviec, zajacov a iných
hospodárskych zvierat. Bolo to naozaj úžasné
ukončenie celodenného výletu, ako aj pekná
bodka za našimi prázdninovými aktivitami.
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Už sme zasa v jednom kole
Aj keď je len prvý jesenný mesiac za nami,
uskutočnili sme už niekoľko podujatí. Tento
školský rok sme koncom prázdnin 12.8. - 16.9.
2013 odštartovali výstavou najúspešnejších
výtvarných prác detí z okresu Piešťan pod
názvom SOLÚNSKI BRATIA - TRADÍCIA
A PRÍTOMNOSŤ V OBRAZE. Výstava bola
realizovaná v spolupráci s Mestskou knižnicou
v Piešťanoch k 1 150. výročiu príchodu Cyrila
a Metoda. Výstavu si pozreli žiaci všetkých
ročníkov našej ZŠ. Dňa 14. septembra
sme v spolupráci so včelárskym krúžkom,
ktorý pracuje pri našom CVČ, zorganizovali
Slávnostné otvorenie včelárskeho náučného
chodníka. (Bližšie sa dočítate v článku p. Habra,
vedúceho včelárskeho krúžku). V dňoch od
16.9. - 10.10. 2013 sme výstavou ilustrátorky
Kataríny Slaninkovej BARBARSKÍ SLOVANIA
A OD PORÁŽKY K PORÁŽKE nadviazali
na predchádzajúcu tému Cyrila a Metoda.
Počas sprievodných workshopov sme žiakom
zároveň predstavili knižné publikácie Róberta
Beutelhausera, ktoré boli podkladom pre vznik
spomínaných ilustrácií. Tieto dve knihy tvoria
vhodný doplnok k výučbovému procesu v rámci
hodín dejepisu a žiaci si ich budú môcť požičať
v našej obecnej knižnici. V polovici septembra
sa v priestoroch nášho CVČ uskutočnilo tiež
pracovné stretnutie organizačného tímu
Eurofestivalu Odysea mysle 2014, ktorý bude
prebiehať koncom apríla u nás na Slovensku
v Tatralandii. Predpokladaný počet očakávame
okolo 900 účastníkov z európskych aj
mimoeurópskych krajín. ČÍTAME SI VO DNE
V NOCI... takto sa nazývalo podujatie, ktoré sa
uskutočnilo 24. septembra v Mestskej knižnici
v Piešťanoch. Počas celého popoludnia od
14.00 až do 20.00 h prebiehali rôzne podujatia
zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.
Naše deti z divadelného krúžku tu predviedli

www.drahovce.com
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veľmi
úspešne
v y s t ú p e n i e
s
dramatizáciou
príbehu o Pipi Dlhej
Pančuche z knihy
J.
Uličianskeho
Analfabeta
negramotná.
Ostatné naše deti,
ktoré boli s nami ako
diváci a účastníci
podujatia, sa mali
možnosť stretnúť,
porozprávať, ba aj
vyfotiť s p. Ivetou
Malachovskou,
ktorá
uvádzala
vernisáž
výstavy
z veľkej detskej
čitateľskej súťaže
O Osmijankovi. Neskôr sa všetci zúčastnili
na tvorivých dielňach, ktoré viedol ilustrátor
a výtvarník Vladimír Král. Načo nám je
hlava, tak sa volalo inscenované čítanie
Osmijankových rozprávok Kristy Bendovej,
ktoré predviedlo divadelné štúdio ELSA z Ba,
či premietanie najúspešnejších večerníčkových
rozprávok, to všetko a ešte viac zažili deti
v tento zaujímavý deň. Dňa 26. septembra sa
u nás v Centre voľného času konala literárna
beseda so spisovateľkou Libušou Friedovou
ku knižke Magdalénka a škriatkovia. Beseda
sa uskutočnila spoluprácou Knižnice Piešťany
s vydavateľstvom Perfekt. Naše deti si pripravili
pre pani Libušu Friedovú aj dramatizáciu jednej
z rozprávok z tejto knihy. A tak sa zrazu spoza
veľkého papierového budíka vynoril škriatok
Tik-tak a zvedavá Magdalénka s mašľami vo
vlasoch. Kládla mu veľa zvedavých otázok.
Hudobným sprievodom - tancom a spevom
obaja malí šibali očarili pani Friedovú, ktorá

potom deťom porozprávala o svojich knižkách aj
kocúrovi Gírovi a pozdravila všetkých ostatných
kocúrov, ktoré majú deti doma. Stretnutie
s autorkou bolo príjemné, veselé a deťom sa
veľmi páčilo.
Prvého októbra sme otvorili v našich
priestoroch CVČ ďalšiu výstavu výtvarníčky
a ilustrátorky Márie Neradovej AHA! HELE!
VÝSTAVA! Veľký československý obrázkový
slovník. Sprievodným podujatím otvorenia
výstavy bol workshop, ktorý pre deti 1. ročníka
pripravila teta z piešťanskej knižnice. Hneď na
druhý deň, 2. októbra si výstavu prišli pozrieť aj
naši najväčší predškoláci z MŠ, ktorí pokračovali
workshopom, kde naozaj excelovali svojimi
poznatkami z českého jazyka. Evidentne im
tento jazyk problémy v dorozumievaní nerobí.
Výstava spolu s "jazykovednými" workshopmi
bude pokračovať až do 30. októbra. Srdečne
pozývame aj ostatné deti s mamičkami. V sobotu
5. októbra sme sa v spolupráci s Mestskou
knižnicou mesta Piešťany zúčastnili vernisáže
výstavy obrazov Maxima Ormandíka, ktorá
vznikla pri príležitosti 10. narodenín autora.
Výstava bola spojená s kultúrnym programom,
na ktorom sa s úspechom predstavili naši malí
aj veľkí divadelníci s ukážkou pripravovaného
muzikálového predstavenia Neberte nám
princeznú. Súčasťou tohto sobotňajšieho
popoludnia boli aj tvorivé dielne pod vedením
výtvarníka M. Ormandíka staršieho, kde svoje
výtvarné umenie predviedli aj naši najmenší.
(pozrite si na tvkarpaty.sk)
Okrem týchto podujatí sme už takmer
naplno rozbehli aj našu pravidelnú krúžkovú
činnosť. Všetky bližšie informácie o našich
minulých či pripravovaných aktivitách sa
dozviete na našej webovej stránke www.
cvcdrahovce.edupage.org. Z podujatí vám tiež
odporúčame fotografie, ktoré nájdete na našej
stránke vo fotogalérii. Tešíme sa na vás pri
našich ďalších pripravovaných podujatiach.
- Blanka Kollárová, Nataša Pažitná CVČ Drahovce

9

organizácie

organizácie

Nezvyčajné prázdniny

V dňoch 5. - 9. augusta sa konal v Drahovciach denný včelársky tábor.
Pod vedením p. Miroslava Habra st. mali 4 dievčatá a 4 chlapci vo veku od
6 - 10 rokov prázdniny, aké ešte nezažili. Dozvedeli sa veľa nového a videli
to, čo sa len tak bežne nevidí. Ale poďme pekne poporiadku.
Pondelok bol asi najzaujímavejší, pretože deti boli pri stáčaní medu
a dokonca si aj skúsili odviečkovanie plástov. Videli nástroje, ktoré
včelári používajú, nazreli do medometu a každé dieťa si načapovalo do
pohárika čerstvo stočený med. Samozrejmosťou boli aj nálepky, ktoré si
deti vlastnoručne vyrobili a nalepili na pohárik. Po malom občerstvení
sa pustili do maľovania úľa, ktorý bude zdobiť náučný včelársky chodník
v dedine. V utorok boli na včelnici kŕmiť včielky. Ako sa na správneho
včelára patrí, nasadili si klobúky, kukly a rukavice a asistovali pánovi
vedúcemu. Mali možnosť držať v ruke dymák a dozvedeli sa, na čo slúži.
Hoci
včely
lietali, nikto sa
nebál a nikomu
sa ani žihadlo
neušlo.
Cestou
zo včelnice sa
táborníci zastavili
na krátku besedu
a
najstaršieho
v č e l á r a
z
Drahoviec,
p.
Cyrila
Karabu,
ktorý
im
porozprával
zaujímavé príbehy o tom, ako on začínal včeláriť. Streda sa niesla v znamení
vosku. Výroba sviečok, či už z foriem alebo stočených z medzistienky,
uchvátila deti najviac. A najviac sa im páčilo, že si výrobky mohli odniesť
domov a obdariť nimi svojich blízkych. Štvrtok bol dňom pracovným.

Včelársky chodník v
Drahovciach

Ako vznikal takýto chodník?
Vznik chodníka bol postupný, od začiatkov
včelárskeho krúžku, ktorý vznikol pri CVČ
Drahovce, s radou p. starostu, s vedúcou CVČ
Drahovce a priateľov včelárov vznikla myšlienka
vybudovať takéto niečo v našej obci, aby naše
deti dostali možnosť názorne vidieť život včiel
a prácu okolo včiel, aby si vytvorili vzťah k našej
prírode a podľa toho sa ku nej správali.
Potom prišlo veľa roboty s výberom
stanovišťa, úpravou terénu, a s vypracovaním
projektu ako by mal náš chodník vyzerať.
A taktiež samozrejme s finančným zabezpečením
tohto projektu.
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Mladí včelári vyrábali
rámiky.
Kladivom
narábali
jedna
radosť. Sem-tam sa
klinček skrivil, ale
nikoho to neodradilo.
Naťahovanie drôtika
tiež nikomu nerobilo
problém. Nakoniec
sa každý pochválil
svojim
výtvorom
a
ostatní
ho
ohodnotili.
Malí
majstri si rámiky
zobrali domov, aby
aj rodičia videli, čo
vyrobili. No a piatok
bol
rozlúčkovým
dňom. Okrem toho,
že najmladší člen
tábora
ochorel
a
nemohol
sa
s ostatnými rozlúčiť,
pribudlo
nám
jedno dievča, ktoré sa o tábore dozvedelo neskôr. Deti sa boli pozrieť na
náučnom chodníku. Zasúťažili si vo vedomostnom teste, obzreli si včielky
v presklenom pozorovacom úli a bolo aj vyhodnotenie celého týždňa.
Každý účastník dostal tričko so spoločnou fotografiou, na ktoré sa mu
kamaráti podpísali, malú pozornosť a sladkosť. Veríme, že sa všetkým
páčilo, že sa naučili veľa nového a že sa možno opäť o rok stretneme na
ďalšom takomto tábore.
- Ingrid Habrová -

Po dňoch tvrdej roboty nadišiel 14.
september 2013, kedy sa uskutočnilo slávnostné
otvorenie
Včelárskeho
chodníka v Drahovciach.
Hoci bolo nebo od rána
zatiahnuté a pršalo takmer
celý deň, nakoniec sa počasie
umúdrilo a celá slávnosť
prebehla bez jedinej kvapky.
Úvodného slova, ako
aj celého moderovania sa
zhostila zástupkyňa CVČ
v Drahovciach, pani Blanka
Kollárová. Najskôr privítala
vzácnych
hostí, medzi
ktorými
nechýbali predseda SVS Ing.
Pavol Kameník, sekretárka
SVS pani Lýdia Kubínová, pán
Jozef Žigo, krajský zmocnenec
za trnavský kraj, pán Ľubomír
Vančo a v neposlednej rade
starosta
obce
Drahovce
Ing. Juraj Klein. Po predstavení
hlavných sponzorov, bez ktorých
by kútik neuzrel svetlo sveta –
JAVYS a. s., ROBO Piešťany,
ENRICO a.s. Ružomberok
a PVOD Drahovce, prišla na
rad kultúrna vložka v podaní

Drahovského folklórneho súboru, ktorý okrem
iného zaspieval aj milú pieseň o drahovských
včelároch. Pri bráne stáli deti v krojoch a ponúkali
prichádzajúcich voňavými medovníčkami.
Hlavným
bodom
bolo
slávnostné
prestrihnutie pásky rukami pána predsedu
a pána starostu a krst figurálneho úľa. Krstným
otcom sa stal pán predseda SVS a krstil ako inak
ako medom. A meno úľa? PICHANDA. Je vám
to povedomé? Ak áno, tak určite viete, že je to
z filmu Tisícročná včela.
Sprievodnou akciou bola ochutnávka
medu, ktorá zaujala mnohých návštevníkov.
Kto chcel, mohol zatipovať číslo medu, ktorý

vyhral na Medovom festivale v Trstenej cenu za
Najlepší slovenský med. A z tých, ktorý uhádli,
boli vylosovaní traja víťazi odmenení peknými
cenami. Našlo sa zopár jednotlivcov, ktorí po
ochutnávke prišli, že si chcú kúpiť med s určitým
číslom. Ale na predaj bol iba med a výrobky
z vosku od miestneho včelára.
Pre deti bolo pripravených niekoľko
zaujímavých aktivít. Mohli si pozrieť poučnú
rozprávku o živote včiel, ozdobiť sladký
medovník, či vyrobiť sviečku z včelieho vosku,
pri výrobe ktorej asistovala Mgr. Nataša
Pažitná. Nechýbal ani súťažný kvíz, z ktorého si
každý odniesol malú pozornosť, ktorú venovali
Apidar Piešťany, FaxCOPY Bratislava, Ú SVS
v Trstenej, Apimed Dolná Krupá.
Veľkému obdivu sa tešili aj dve torty, ktoré
napiekli dve šikovné cukrárky z Drahoviec, pani
Zdenka Pažitná a pani Mária Kristeková. Také

boli nádherné, že ich bolo aj škoda rozkrojiť.
Pani Vladka Urbanová upiekla voňavý medovník
s podobizňou sv. Ambróza, patróna včelárov
a darovala ho včelárskemu krúžku.
Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí

prispeli k uskutočneniu tejto veľkej slávnosti.
Dúfame, že sa ochutnávka medov stane akousi
tradíciou, ktorou by sme každoročne zavŕšili
včelársky rok.
Náučnému kútiku prajeme veľa zvedavých
návštevníkov a veríme, že splní
svoj zámer v odovzdávaní
informácií a vzdelávaní detí
a mládeže. V najbližšej dobe
sa chystáme osloviť všetky MŠ
a ZŠ v našom kraji, aby prišli
so svojimi žiakmi na exkurziu.
Hoci chodník nie je veľký, je tam
veľa dôležitých informácií pre
všetky vekové skupiny. Všetci sú
vítaní.
- Miroslav Habr st. vedúci včelárskeho krúžku

Klub seniorov chytil druhý dych

Letné mesiace sú dovolenkové, prázdninové, no skrátka oddychové.
My sme však pokračovali vo svojej aktívnej činnosti. V tomto roku
sme sa zúčastnili krojovaného sprievodu po pešej zóne v Piešťanoch. Boli
sme najpočetnejšia krojovaná skupina. Zakončenie bolo v Kursalone. Tu
vystúpili so svojim programom spevácke skupiny z okolia Piešťan, tam po
prvý raz vystúpila aj spevácka folklórna skupina z Drahoviec. Touto cestou
pozývame do speváckej skupiny, ktorej počet je neobmedzený, spevákov,
ktorí okrem toho, že radi spievajú, sú ochotní vystupovať v kroji.

V júli sme si tiež posedeli u záhradkárov, kde sme si opekali špekačky.
Zaspomíname si, čo sme prežili, čo nové v dedine, čo by bolo dobré v tomto
roku urobiť. A už tu bol august a s ním prípravy na Drahovské vrtochy, ktoré
sme aj v tomto roku robili spolu s MS SČK a OZ Naše Rodné Slovensko.
Pripravili sme Drahovský dvor a navarili sme rôzne regionálne špeciality
našich starých matiek. V sobotu 26. augusta prialo podujatiu aj počasie.
Na Vrtochoch sa postretali rodiny, priatelia, rodáci a prežili spolu peknú
sobotu. Naši členovia sa zúčastnili kladenia vencov na počesť 69. výročia

Slovenský zväz záhradkárov
Drahovce

Činnosť
drahovských
záhradkárov
v tomto období bola zameraná na ošetrovanie
záhrad, výborové schôdze a zber úrody zo
záhrad. Najvýznamnejšími udalosťami roka
pre záhradkárov bola Výstava ovocia a zeleniny
a Slivkové hody. Dňa 25. augusta sme v Dome
záhradkárov usporiadali 4. ročník Slivkových
hodov. Pre návštevníkov sme nachystali
občerstvenie a 250 chutných porcií makových
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SNP. Členovia Klubu seniorov, ktorí sú v speváckej folklórnej skupine
spolu s ďalšími spevákmi pripravili kultúrne vystúpenie pre CVČ, kde
včelársky krúžok CVČ otvoril náučný včelársky chodník u záhradkárov.
Prítomných sme prekvapili piesňou o včelároch. Aby sme sa posilnili
aj duševne, zúčastnili sme sa 16. 9. púte do Šaštína k našej patrónke
Slovenska, Sedembolestnej Panne Márii. Po záverečnom požehnaní na
cestu sme sa posilnení a povzbudení duševne vrátili domov. V septembri
sme ako každoročne pripravili guláš párty. Pozvanie medzi nás seniorov
prijal aj starosta Ing. Juraj Klein. Pre nepriaznivé septembrové počasie
však teraz posedenie nebolo u záhradkárov, ale v kultúrnom dome. Guláš
chutil všetkým prítomným seniorom a podávali sme k nemu chutný chlieb
z novej drahovskej pekárne. Nechýbalo ani občerstvenie, káva a sladkosť.
Za doprovodu harmoniky p. Turana sme si všetci zaspievali.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia, či už naše v klube, aj na tie, na ktorých
budeme hosťami, alebo ako účinkujúci speváckej folklórnej skupiny, do
ktorej pribudol hudobník p. Strechaj. Jeseň nám už zaklopala na dvere,
pozbierame poslednú úrodu z našich záhrad a budeme sa tešiť z ďalších
prežitých dní v kruhu svojich rodín.
- Výbor Klubu seniorov -

a orechových slivkových gúľ. K dobrej nálade
hrala reprodukovaná hudba. V sobotu 31.
augusta sa aj záhradkári zúčastnili akcie
Drahovské vrtochy. Otvorili sme stánok, kde
mohli návštevníci ochutnať kvalitné vína z
Malokarpatskej oblasti. Dňa 29. septembra sme
usporiadali tradičnú Výstavu ovocia a zeleniny,
na ktorej všetci naši občania prezentovali
výsledky svojej celoročnej záhradkárskej práce.
Vystavovalo 45 záhradkárov, návštevníkov
bolo vyše sto. Najviac exponátov poskytol

Marian Rusnák. Najkrajšie ovocie vystavoval
Michal Vančo, Jozef Fojtík a Agrosystém Dolné
Voderady. V oblasti zeleniny boli najlepšie
vyhodnotené exponáty Márie Kúdelovej, Jozefa
Čapušku (Važina) a Gabiky Hlavenkovej.
Pri aranžovaní výstavy sa vyznamenala Janka
Zajacová. Drahovskí záhradkári sa predstavili
svojimi exponátmi aj na okresnej Výstave ovocia
a zeleniny v Piešťanoch, ktorá bola 6. októbra.
- Výbor SZZ Drahovce -
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superuvoľnení
Superuvoľnení tento
krát vo Vrútkach
Ako už býva
zvykom,
ani
tento rok
naši
Superuvoľnení
n e z a h á ľ a l i
a pripravili ich
najväčšiu
akciu,
ktorou je detský
letný tábor, ktorý sa konal 20. - 27. júla 2013.
Cieľ našej cesty bol jasný - Hotel Junior
Piatrová vo Vrútkach na upätí Malej Fatry.
Fakty hovoria za všetko, tohtoročných 40
detí, pre ktoré je každoročne letný tábor jedna
veľká výzva a to už nehovoriac o vedúcich
a pani zdravotníčke Ľudmile Habrovej, ktorí
podstupujú veľkú zodpovednosť za zverené
deti.
Táborová téma bola tento rok zaujímavá:
Meč kráľa Artuša, čo už napovedá, že sa
jednalo o rytiersky tábor. Rytieri boli rozdelení
do 6 skupín. Každá skupina mala aj špecifický
názov. Boli to Durotrigovia, Briganti,
Piktovia, Pretani, Regniovia a Icenovia. Tieto
rytierske družiny hneď od prvého dňa medzi
sebou zvádzali ťažké boje. Nikto nikomu nič
nedaroval, súťažilo sa až na dno svojich síl.
Ale ani vedúci nezaháľali a hneď na začiatku
tábora pripravili pre deti úvodnú scénku, kde
ich riadne namotivovali k súpereniu. Medzi
najuznávanejšie hry na tábore patrili tzv.
Vlajky, kde nielen deti, ale aj vedúci museli
siahnuť až na dno svojich síl. Medzi najväčších
rivalov v tejto hre patrili Michal Vdovičík a
Šimon Majtán, ktorí hneď od začiatku vytvárali
búrlivú atmosféru a povzbudzovali svoje
rytierske družiny k čo najlepším výkonom. To
je len jedna z mnohých súťaží, ktoré deti na
tábore podstupovali. Medzi ďalšiu obľúbenú
táborovú etapu patril výstup
na vrch Minčol. Rytieri
ním boli úplne nadšení.
Po štvor-hodinovom výstupe
plnom frflania sme konečne
dorazili na vrch Minčol, kde
sme sa do sýtosti najedli
čučoriedok a spravili si fotky
pri Slovenskom dvojkríži.
Pekný týždeň vo Vrútkach
sme prežili v zdraví, načo
sme si zaspomínali na
tradičnej
„potáborovej“
opekačke.
Na záver by sme sa chceli
poďakovať za finančnú
podporu Obecnému úradu,
Farskému úradu a firme
Adlo za odvoz batožiny.
Už teraz sme v očakávaní,
kde sa vyberieme o rok.
- Michal Vdovičík OZ Superuvoľnení
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Zamyslenie
nad letným
táborom
Letný tábor v roku
2013
sa
uskutočnil
v oblasti Vrútok – Turiec.
Ubytovaní sme boli
v peknom hoteli Junior
Piatrová. Opäť nás objala
a pomazlila Malá Fatra.
Dala nám všetko krásne
čo má. Aj horúčavy sme
prežili úplne inak ako
u nás v Drahovciach.
Téma letného tábora
bola: „Meč kráľa Artuša“.
Zrazu
sa
animátori
zmenili na rytierov a žiaci na bojovníkov v
6 skupinkách. Každá skupina mala svoj erb
i názov. Celý denný program s hrami, či súťaže
smerovali k získaniu čím viac bodov, ktoré denne
vyhodnocovali rytieri a celok zase kráľ Artuš –
Martin Majtán. Žiadna chvíľa nebola nevyužitá
a objavili sa aj super aktivity napr. rozbité sklo pri
pretláčaní dverí, alebo „čučoriedková stena“ - to
už ako bodka všetkých aktivít našich bojovníkov.
Rytieri sa vôbec nenudili. Nemôžem však
nespomenúť hrdinský výstup na vrchol Minčol,
ktorý meria 1 364 m. n. m. Všetci statočne vyšli
i zišli z tohto krásneho vrchu Malej Fatry. Trošku
si aj poťažkali, že vrchol by mal byť nižšie, ale keď
uvideli veľké „čučoriednisko“, zabudli na únavu.
No a práve na „čučoriednisku“ bola súťaž kto ich
nazbiera najviac. Bojovníci sa snažili a zbierali
do umelých fľašiek z vody, alebo umelých sáčikov
a robili si plány, čo s nimi. Niektorí sa najedli,
iní niesli rodičom, no a tých čo sa postarali
o „čučoriedkovú stenu“ ich mixovali v umelej
fľaške s cukrom na džús. Tak je to v letnom tábore
– tam nechýba nič, ani hra, ani zábava, no ani
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Drahovské „áčko“ v dobrej forme

o prekvapenie nie je núdza. To sú naše milé deti:
“drahšie ako zlato a krehké ako sklo“. Preto boli
rytieri stále v pohotovosti. Priblížme si vrchol
Minčol, je to lúčnatý vrch v hlavnom hrebeni
Lúčanskej Malej Fatry. Na vrchole je umiestnený
veľký kovový dvojkríž – znak Slovanov. Nachádza
sa tu križovatka viacerých turistických značiek.
Z vrchu Minčol je pekný výhľad na celé okolie,
a z každej strany je prístupný. Okolie vrcholu
je porastené súvislými plochami čučoriedky
obyčajnej. Na Minčole sa počas druhej svetovej
vojny odohrali silné boje, čoho dôkazom je
pamätník na úpätí kopca smerom na Strečno.
Na jeho svahoch sú podnes pozostatky zákopov
a expozícia zbraní, ktoré sa v apríli 1945 podieľali
na ostreľovaní nemeckých pozícii v žilinskej
kotline a oslobodení Žiliny.
Na záver ďakujem za všetkých, čo sme sa
letného tábora zúčastnili, nášmu Stvoriteľovi, že
nám doprial prežiť pekný letný tábor a dal nám
silu bližšie sa k nemu priblížiť z Minčola.
- Ľudmila Habrová zdravotná sestrička

12

Po skončení ročníka 2012/2013 boli pocity v mužstve a chuť do
novej sezóny veľmi zmiešané. Tento ročník nedopadol tak ako by sme si
všetci želali. V jesennej časti sme mali do 10. kola 4 body, potom sa nám
vydaril záver sezóny, kde
sme nazbierali cenných
15 bodov – piatimi
vyhratými zápasmi v rade.
Jarná časť bola veľmi
podobná, stretali sme sa
so zraneniami a nízkym
počtom hráčov. Chlapci
dostávali facky od súperov
v podobe inkasovaných
gólov. Prehrávalo sa aj na
domácej pôde, čo chalanom
uberalo psychickú silu
a chuť bojovať. Kolektív
sa pomaly ale isto rúcal,
pretože s prehrami prišli
aj hádky. Sezónu sme tak
ukončili na neuspokojivom
11. mieste s počtom bodov
37 a skóre 42:82.
Letná príprava bola veľmi krátka a aj preto sme sa obávali, že tieto
problémy budú pretrvávať aj v sezóne 2013/2014. No opak bol pravdou.
Za túto krátku dobu sme spolu s chalanmi urobili veľmi dobrú partiu
kvalitných hráčov s veľkým záujmom a chuťou hrať futbal a reprezentovať
obec. Do kabíny pribudli nový hráči so skúsenosťami z vyšších súťaží.
Z Nitry sa vrátil Michal Németh, z Bánoviec sa nám podarilo získať
Martina Horúcku, v priebehu prvých kôl sme vybavili hosťovanie
Martina Nádaského z Malženíc, ktorí hosťoval v Bohuniciach. Pribudol
aj Brezovský Andrej, ktorý sa vrátil z hosťovania zo susedných Maduníc.
Od 7. kola sa podarilo mužstvo posilniť o corgoň-ligovú posilu z Myjavy Marcela Ondera (hosťovanie do konca roka 2013).
Sezónu sme nezačali najlepšie, pretože sme prehrali v Jalšovom 3:2.
Je treba povedať, že veľa hráčov, ktorí momentálne hrajú v Jalšovom
ešte nehrali. Domáci zápas z Hornou Krupou sme 2:0 vyhrali. Myslím
si, že už v tomto zápase videli diváci veľkú zmenu v kvalite hry s veľkým

počtom šancí, bojovný a hlavne kolektívny výkon. V Siladiciach sme boli
síce lepším mužstvom, ale napriek tomu sme prehrali znovu 3:2. Som
rád, že to chlapov neodradilo, čo bolo vidieť v ďalších zápasoch. Silnú
Dolnú Krupú sme zdolali
3:0, v Dvorníkoch sme
doslova vydreli výhru
1:3, kde sme hrali od 60
min. oslabení o Mareka
Gábriša.
Nasledovalo
víťazstvo
s
Cíferom
3:2 a zaslúžená výhra
v Šulekove 4:2. Chceli sme
potrápiť aj favorita súťaže
Malženice, ale prehrali
sme 5:1 (polčas 1:1). Hrali
sme s nimi príliš otvorenú
hru, v ktorej sa osvedčilo
heslo „nedáš –dostaneš“.
Napriek
tejto
prehre
to chalanov nepoložilo
a v ďalších zápasoch sme
ukázali, že patríme medzi
najlepšie hrajúce tými.
V Orvišti sme vyhrali 1:3 a doma s Hrnčiarovcami 3:0. Momentálne nás
trápia svalové zranenia niektorých hráčov a to: Tomáš Švikruha, Marek
Zajac, Daniel Marušic, Martin Vančo . Martin Horúcka je momentálne po
operácii kolena. Napriek tomu niektorí aj tak hrajú. Už dlhé roky nebola
v Drahovciach taká plná súpiska ako v tomto ročníku, momentálne je na
nej 26 hráčov. Máme veľmi kvalitnú lavičku a preto majú zranení hráči
dosť času na rekonvalescenciu. Pred sebou máme ešte domáce zápasy
s Kľačanmi, Zavarom a Leopoldovom, von ideme do Brestovian a Zelenča.
Pevne verím, že budeme v týchto výkonoch pokračovať aj naďalej a jesennú
časť ukončíme na popredných priečkach tabuľky. Obdivujem chalanov
ako sa správajú na ihrisku a dokonca aj mimo neho. Stávajú sa z nich
zodpovední ľudia, ochotní bojovať, navzájom sa podporujú a povzbudzujú.
Reprezentujú tým svoju obec a občanom v obci prinášajú radosť z hry.
- Peter Michálek tréner „A“ mužstva

Na jazere Važina sa diali po dlhšom čase veľké veci. Utorok, 27. augusta
chytil Peter Stodolka (na fotke so synom Lukáškom) sumca, ktorý meral
2 m a 19 cm - zabral o 3.45 ráno a o 4.30 už bol na brehu. Gratulujeme.

Nadstavba MŠ presunutá vďaka prasklinám (na fotke jedna z viacerých
prasklín)

www.drahovce.com
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oznamy

inzercia

Zasmejme sa
Neskoro večer prechádza
cez park osamelá žena, keď sa z
tmy ozve:
- Stáť!
Žena sa zastaví.
- Ľahni!
Žena si ľahne.
- Plaz sa!
Žena je vystrašená, a tak sa
začne plaziť. Po chvíli sa k nej
niekto skloní a pýta sa jej:
- Pani, je vám zle? Ja tu síce
cvičím svojho psa, no môžem
zavolať doktora.
Manželia idú na 30. výročie
do reštaurácie. Vyberú si jedlo,
čašník im ho prinesie. Manželke
kvapne kúsok sviečkovej na
blúzku a hovorí manželovi:
- Pozri sa! Vyzerám ako
prasa.

- A k tomu máš ešte aj
špinavú blúzku.
Pred školou stojí Janko
a plače. Príde k nemu pani
učiteľka a pýta sa, prečo narieka.
- Pretože pred chvíľou išiel
do školy pán riaditeľ, spadol na
ľade a zlomil si nohu.
- No tak neplač, on sa
čoskoro uzdraví.
- Ja viem, ale všetci chlapci z
našej triedy to videli, iba ja nie.
Učiteľka zemepisu skúša
jedného siedmaka:
- Čím je známa Ostrava?
- Neviem.
- Odkiaľ máte uhlie? pomáha učiteľka.
Žiak nechápavo: - Z
pivnice...

4 2013

Kandidáti do VÚC za okres Piešťany
Ponuky obce

(10.7. 2013 – 7.10. 2013)

- 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 januára, články môžu posielať nielen organizácie,
ale aj občania na: drahovskenoviny@drahovce.com do
uzávierky, ktorá bude v piatok 3. januára 2014
- v nedeľu 13. októbra sa spustilo premietanie kina Napred po
letnej prestávke – premieta sa jeden krát týždenne – striedať
sa budú rozprávky s filmami pre tých starších – kompletný
program na: Facebook – Kino Napred alebo na drahovce.com

Prisťahovali sa
Patrik Moravčík, Mgr. Jana
Bazalová, Johanna Bazalová,
Filip Bazala, Mgr. Václav
Bazala, Marek Frišták, Michaela
Mikušová, Nina Frištáková,
Dušan Lucik, Ing. Zdenka
Luciková, Lenka Kubaská, Emília
Kusá, Martin Kusý, Kristián Pilar
Odsťahovali sa
Andrej Vavruš, Andrej Straka, Veronika Várková, Iveta Čermáková,
Nikoleta Čermáková
Narodili sa
Maxim Zurek, Filip Štepánek,
Sofia Slobodová
Opustili nás
Ján Surový (72), Mária Telenická
(98), Valéria Brezovská (83),
Štefan Valla (69), Mikuláš Bednár
(90), Michal Prekop (72), Mária
Dzurová (71), Brigita Karabová
(79), Vincencia Oríšková (84),
Erich Današ (41), Oľga Karabová
(67)

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 19.8. 2013 nás opustil
náš milovaný manžel, otec, deduško, pradeduško
Mikuláš Bednár z Drahoviec, vo veku 90 rokov.
S láskou a úctou spomínajú: manželka Albína, synovia Stanislav
a Mikuláš s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“
Od 28. júla do 31. októbra boli 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)
14.-20. október – Na jesennú nôtu ...alebo tekvicová šaráda – org.: CVČ (kultúrny dom)
16.-17. október – Ako sa pripravujú včely na zimu – org.: CVČ (včelársky chodník - podujatie pre deti ZŠ Drahovce v rámci Týždňa zdravej výživy)
19. október - Posedenie dôchodcov – org.: Obecný úrad, Klub seniorov, COOP Jednota (kultúrny dom)
19. október – Jesenné upratovanie (presunuté z 26. októbra) – org.: Obecný úrad
26. október - Kultúrne podujatie k 900. výročiu našej obce – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
26. október – Moja Obec Drahovce - výstava detských výtvarných prác – org.: CVČ (kultúrny dom)
Drahovský zlatý poklad - vyhodnotenie súťaže v autorskej povesti, výstava najúspešnejších literárnych prác

Od 1. novembra do 31. januára budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
november – Predstavujeme E-knihu - J. Uličiansky - Malá princezná org.: CVČ (kinosála)
november – Neberte nám princeznú (divadelné predstavenie pre verejnosť) – org.: CVČ (kultúrny dom)
8. november – Hodová diskotéka – org.: agentúra (kultúrny dom)
9. november – Hody Drahovce – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
24. november – Posedenie pri dychovke – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
1. december – Rozsvietenie vianočného stromčeka – org.: CVČ (centrum obce + kultúrny dom)
8. december – Mikuláš – org.: CVČ (kultúrny dom)
15. december – Vianočný galaprogram – org.: CVČ+ZŠ
21. december – Vianočná kapustnica – org.: Obecný úrad (centrum obce)
22. december – Divadelné predstavenie Vianočná koleda – org.: CVČ + Divadlo DOBRETA (kultúrny dom)
26. december – Jasličková pobožnosť – org.: CVČ + spevokol Srdiečko (kostol)
26. január – Maškarný ples – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)

DRAHOVSKÉ NOVINY

Evidencia obyvateľstva

Zosobášili sa
Patrik Moravčík a Denisa Sedláčiková, Juraj Hruboň a Lenka
Komová, Jozef Urminský a Mgr.
Radka Bublavá, Ivo Zlámal a
Hana Benciová
Vážení obyvatelia obce Drahovce
V rámci nových zmien v štátnej správe od októbra
zaniklo všetkých 50 obvodných úradov. Namiesto
nich začalo fungovať 72 nových okresných úradov.
Pod okresný úrad sa po novom zlúčia všetky činnosti,
ktoré doteraz boli rozdelené medzi obvodnými úradmi.
Podporujeme aby boli služby čo najbližšie k občanovi
aby bol občan odbremenený od únavného obiehania
úradov. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresného úradu Piešťany ako dotknutý orgán miestnej
štátnej správy dáva stanoviská k stavbám v územnom
a stavebnom konaní ako aj k územným plánom obcí a
vyšších územných celkov. Svoju činnosť chceme aj naďalej
vykonávať nie z pozície nadradenosti a podradenosti, ale
v zmysle dobrých partnerských vzťahov ktoré doposiaľ
medzi nami existujú. V duchu tohto princípu budeme
postupovať aj pri pripravovanej výstavbe kanalizácie vo
vašej obci ale aj vo všetkých činnostiach ktoré zabezpečuje
náš odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Do VÚC za Vás, za Drahovce.
Ing. Milan Máček
Vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Piešťany

Vážení obyvatelia obce Drahovce,
blížia sa komunálne voľby a veľa ľudí sa o veci s tým
spojené nezaujíma, prípadne sa voľbe vyhýba z rôznych
dôvodov. Ide však o budúcnosť. O našu budúcnosť. Žijeme
v rovnakom okrese a ja mám úprimný záujem urobiť pre
nás maximum. V živote ide o príležitosti a hlavne o tie
využité. Nesľubujem "zlaté zámky", ale chcem byť pri tom,
a môcť pre Vás získať výhody.
Do VÚC za Vás, za Drahovce.
Miloš TAMAJKA, M.B.A.
Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Plán zasadaní Obecného
zastupiteľstva do konca roka 2013
Mimoriadne zastupiteľstvo: začiatok
novembra 18.00 h
(bližšie info na drahovce.com)
05. december 18.00 h
Všetky OZ sa konajú vo veľkej
zasadačke OÚ.

Drahovský slovník
Prinášame zopár výrazov z
Krátkeho
slovníka
nárečia
slovenského „drahovského“ podľa
Cyrila Karabu.
1. friško – rýchlo
2. frištuk – raňajky
3. galoty – nohavice
4. gratuluvat – blahoželať
5. halír – halier
6. hnízdo – hniezdo
7. chodzit – chodiť
8. jedzinátko – jedno dieťa v
rodine
9. kíbel – vedro
10. knísat sa – kývať sa pri schôdzi
- M.M. -

REKLAMA , INZERIA (INFO NA OBECNOM ÚRADE)
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