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Otvorenie hokejbalového ihriska
Vo
štvrtok
13.
novembra
sa
o 15.00 h konala
v areáli základnej
školy
významná
športová
udalosť.
Prebiehalo
tam
slávnostné otvorenie
hokejbalového ihriska.
Okrem starostu obce
Ing. Juraja Kleina sa
otvorenia
zúčastnili
predstavitelia
firmy
FUNNY
SPORT
SLOVENSKO s.r.o.
a dvaja majstri sveta,
ktorých viacej netreba
ani predstavovať –
Jozef Štümpel a Dušan
Milo.
Po
prestrihnutí
pásky povedal Jozef
Štümpel, ktorý je v súčasnosti prezident

Ing. Juraj Klein a Jozef Štümpel

Drahoviec prehral 13:7, no
výsledok v tento deň nebol
dôležitý o čom svedčilo aj
spoločné občerstvenie po
zápase. Hokejbal pobláznil
nielen mládež, ale aj staršie
ročníky, o čom svedčí aj
fakt, že pri priaznivom
počasí začne 8. februára
„Drahovská hokejbalová
liga“ s počtom tímov osem.
Ak by ste náhodou
chceli vedieť, aké tímy sú
v lige a kedy hrajú svoje
zápasy, na zadnej strane
novín nájdete rozpis.
- M.M. autor fotografií Natália Pápežová

hokejbalovej
únie
na
Slovensku, zopár povzbudivých
slov a následne hodil buly na
prvý oficiálny zápas. Proti
sebe v priateľskom stretnutí
nastúpil výber Drahoviec
proti
hokejbalovému
výberu z Piešťan. Síce výber

Dušan Milo, Jozef Štümpel, Ing. Juraj Klein a Ing. Vojtech Šajdák

príhovor starostu
Príhovor starostu
Vážení spoluobčania!
Prihováram sa Vám prvýkrát v tomto roku.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre
každého z nás znamená aj začiatok nových
plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov,
ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2015
chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom
živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a
zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili,
vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám
o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni
naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako
aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na
tomto dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať
veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite
počas nastúpenej cesty prídu.
Aj samotná naša obec počas uplynulého
roka prekonávala prekážky, ale sa aj tešila z
dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj
vy občania ste prežívali úspechy našej obce
a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané
práce na zveľaďovaní obce s radosťou a
záujmom, pretože všetko sa robilo pre zlepšenie
a skvalitnenie života občanov, Vášho života v
Drahovciach.
Keď som pred štyrmi rokmi získal Vašu
podporu, predsavzal som si, že sa pousilujem
urobiť pre našu obec čo najviac. V nedávnych
komunálnych voľbách ma Vaša opätovná
podpora ešte viac povzbudila v práci pre obec.
Verím, že s pomocou Vás a poslancov obecného
zastupiteľstva vyriešime nejeden problém,

Vydarené posedenie
dôchodcov

Dňa 18.10.2014 sa konalo v našej obci
krásne podujatie. Bolo zaujímavé nielen
tým, že sme si uctili našich rodičov, starých
rodičov, našich dôchodcov, ale sa v tento deň
spojili a plynule spolupracovali generácie
od seba vzdialené rokmi, no ako sme mohli
zistiť, nie mysľami. Môžem potvrdiť, že v tej

udalosti

ktorý nám život v našej obci prinesie. Nechcem
sa v tomto príhovore dotýkať jednotlivých
akcií, ktoré sme v obci uskutočnili, toto všetko
musia posúdiť samotní občania, čo sa pre nich
v minulom roku a v predošlom období urobilo.
Nie vždy je situácia ľahká – v spoločnosti, v
dedine či v rodine, niekedy si myslíme, že sme
urobili pre danú vec všetko, ale nakoniec sa

stretáme i s nepochopením a nevôľou, ale i
takéto veci prináša bežný život.
Dnes však bilancujeme a zamýšľame sa nad
vecami, ktoré sa stávajú postupne minulosťou,
a rovnako i zvedavo hľadíme dopredu, na dni,
ktoré sú pred nami a zamýšľame sa nad tým,
čo všetko je ešte potrebné urobiť. Pre rok 2015
má obec naplánované nie malé úlohy, ale ako
všetci dobre vieme, najvyšší dôraz bude kladený
na kanalizáciu, ktorá v obci veľmi chýba. Je to
investícia, ktorá si vyžiada veľa času a hlavne
aj veľa pochopenia zo strany občanov pri jej
realizácii. Samozrejme okrem tejto akcie
budeme robiť i ďalšie činnosti, ktoré máme

no repertoárom hraných piesní čoraz
väčšia folklórna skupina Kolovrátok, ktorá
zaspievala známe ľudové piesne v doprovode
harmoniky. Vtedy sme mohli počuť, že
nejeden divák neostal chladný a zapojil sa
do spevu alebo aspoň poklepával súhlasne
do rytmu. A už sa nieslo chutné občerstvenie
na stoly. Záverečné číslo programu bola

programu. Po programe
prišlo
oceňovanie
našich dôchodcov. Je
viac než jasné, že sa dá
len ťažko oceniť za ich
neraz neľahký život,
námahu a starosti, ktoré
prestáli, ale aspoň malou

FS Krakovienka v sprievode ľudovej hudby
Polún. Ich poloprofesionálny spev a hra na
cimbale či husliach bol krásnym ukončením

pozornosťou od obce za
to, že sú stále a dúfajme,
že ešte aj dlho budú
medzi nami, aby nám
mohli odovzdávať ich
skúsenosti ponaučenia
a cenné rady. Malé
pozornosti dostali všetci
jubilanti, ktorí mali v
uplynulom roku 70, 75,
80, 85, 90, či do konca 95 rokov. Nechýbala
ani tradičná tombola. Na záver predniesol
pán starosta Ing. Juraj Klein príhovor, v

ktorom si uctil a poprial ešte veľa pokojných
rokov života všetkým dôchodcom našej
obce, ktorí sa zúčastnili, ale neopomenul
ani tých, čo neprišli. Po jeho príhovore už
zabával prítomných harmonikár Róbert
Schaller z Hlohovca, s ktorým si naši seniori
z chuti zaspievali až do samého konca akcie.
Priebeh tejto vydarenej akcie si mohlo
pozrieť aj širšie okolie vďaka regionálnej
televízie Karpaty.
- M. Ch. autori fotografií - Michal Bednár, Martin Majtán

Hasičská spanilá jazda - ženil sa
veliteľ Piškula
Drahovce a asi ani Piešťany ešte nezažili takú spanilú
jazdu hasičskej a záchranárskej techniky, akú sprevádzali
novomanželov Katarínu Magulovú a veliteľa dobrovoľných
hasičov z Pobedima a zároveň profesionálneho
piešťanského hasiča Martina Piškulu. Hasičský veliteľ
Martin Piškula z Pobedima si vzal Katarínu Magulovú z
Drahoviec, nechýbali ani kolegovia. Ich parádny sobáš bol
v Kostole sv. Martina v Drahovciach v sobotu 4. októbra
a odtiaľ ich hasičské autá z Pobedima, Piešťan, Rakovíc,
Jaslovských Bohuníc, Novej vsi i sanitka z Bratislavy

spoločnosti sa človek
cítil dobre skoro ako
v blízkosti svojich
vlastných
starých
rodičov.
Program
pre
našich
dedkov
a
babky,
ktorých
prišlo do kultúrneho
domu
okolo
150,

milo začali deti zo
školského
klubu
ZŠ pod vedením
pani
učiteľky
Bosákovej. Po nich
nasledoval úryvok
z divadelnej hry Z
dreva vyrezané od
Ľubomíra Feldeka,
ktorú
nacvičuje
divadlo Dobreta pod
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naplánované v tomto volebnom období a ktoré
boli prezentované na mojom predvolebnom
mítingu. K tomu patria aj práce spojené s
bežnými potrebami obce ako aj činnosťou
samotného úradu. Ešte veľa vecí je potrebné
v našej obci vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Ale
zase na druhej strane je treba sa do budúcna
pozerať reálne, uprednostniť také projekty,
ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského
úsilia a hlavne financií zvládnuť.
Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne
poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a
snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju
a zveľadeniu našej obce. Ďakujem členom
všetkých spoločenských organizácií v obci aj
jednotlivcom, ktorí dennodenne dokazujú, že
im osud našej obce nie je ľahostajný.
V prichádzajúcom Novom roku Vám
v mene svojom a tiež i v mene svojich
spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva predchádzajúceho i
tohto volebného obdobia, prajem veľa sily a
šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím,
aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja
a harmónie, nech Vám prinášajú šťastie,
lásku Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z
prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme
okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať
zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme
si to, čo má naozaj hodnotu.
Na záver Vám želám dobrý a úspešný každý
deň roku 2015.
Ing. Juraj Klein – starosta obce
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sprevádzali do Piešťan do hotela Atóm, kde mali svadobnú
hostinu. Keď ľudia začuli sirény a klaksóny, vybehovali
do ulíc, okien i na balkóny a sledovali, čo sa deje. „Martin
si sobášny deň naplánoval tak, aby sme všetci, čo s
ním robíme na jednej zmene, mali počas víkendu až do
pondelka voľno. Všetko premyslel do detailov, mohol by
robiť svadobného manažéra,“ povedali nám jeho kolegovia
z Piešťan, ktorí si užívali svadbu, ako sa patrí. Nechýbala
cimbalovka, dídžej, rozbíjanie pohárikov, odčepčovanie či
stŕhanie podväzku nevesty zubami ženícha.
Martin Piškula

vedením p. Blanky Kollárovej. Ako aktér hry
som síce nevidel vystúpenie, ale zato som
videl tváre dedkov a babičiek, čo poniektoré
zvlhli slzičkou, no cítil som aj veľkú radosť
z hľadiska, pretože veľa našich dôchodcov
pôsobilo v „kedisajšom“ drahovskom
divadle a určite si vtedy spomenuli na svoje
„slávne“ chvíle.
Ďalej nasledovala hudobná skupina,
ktorú tvoria vo väčšej miere v ten deň
obdarovaní dôchodcovia. Je to naša malá,

2

www.drahovce.com

3

udalosti

udalosti

Elán tribute zaplnil na hody kulturák

Drahovské hody sa u nás konajú na sv.
Martina 11. novembra. V roku 2014 padli
na víkend 15. - 16. novembra, no kvôli
komunálnym voľbám sa posunuli o týždeň skôr.
A preto sa začal „hodový maratón“ v piatok
7. novembra hodovou diskotékou. Fernet
Party začala lákať mládež od deviatej hodiny.
Do tanca hral DJ P.T., ktorému po pol noci
sekundovala Laddy D. Takmer 300 mladých

sa zabávalo do skorých ranných hodín. Sobota
začala už od 18:00 h skvelým koncertom, dá

Povianočné zamyslenie

Mnohým z nás sa v mysli vybavia Vianoce
či oslavy Nového roka. Možno si v duchu
povzdychneme, že tento krásny čas trvá len
krátko.
Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete a
aj to prepotrebné pozastavenie sa počas Vianoc
bolo akési krátke, ako by to bol len predĺžený
víkend, počas ktorého sme sa snažili zabudnúť
na každodenné problémy, staré spory alebo sme
sa v spomienkach obracali na svojich blízkych,
ktorí už nie sú medzi nami. Mnohí z nás sa pri
pohľade na bezbranné Božie dieťa v jasličkách
snažia zažehnať všetko zlo a nenávisť, aby sme
do Nového roka vstupovali s čistým štítom. Na
Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo
chceme byť blízko seba, zaspomínať si na naše
detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa v
spomienkach vrátiť ku krásnym okamihom
v našich životoch. Chceme si aspoň teraz
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sa povedať, že
domácej skupiny
Black Jack, so
spevákom Jurajom
Berlanským. Ďalší
koncert v poradí
„odpeckovala“
skupina
Fuera
Fondo so svojim
SKA
štýlom.
Veľmi ma však
mrzí, že obidva
kvalitné koncerty
si prišlo pozrieť do
kultúrneho domu
minimum divákov. Odbila však 21. hodina
a kulturák sa začal napĺňať. Treťou kapelou,
ktorá vystúpila na pódium, bola kapela Elán
tribute, ktorá si zahrala aj na Drahovských
vrtochoch v auguste. Po úspešnom koncerte
si zahrali v Drahovciach aj po 2-krát. Prišlo sa
na nich pozrieť a zaspievať si známe hity viac
ako 500 ľudí. Elán tribute odohral „hodové“
2 hodiny. „V Drahovciach sme odohrali 3,5
hodiny na dvoch
koncertoch a hralo
sa nám skvele.
Verím, že si u vás
ešte
zahráme“
povedal
spevák
skupiny Vlastimil
Baran.
Po koncertoch
nasledovala
Oldies Party. Do
piatej
hodiny
rannej
zabával
prítomných
DJ
Lucky z dielne
MIDO music production. Týmto však hodový
víkend neskončil. V nedeľu 9. novembra si
pripomenúť, aké to je potešiť sa z radosti našich
detí, vnúčat, ale aj dospelých. V tomto krásnom
čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám
dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša
rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi,
susedia, majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy.
V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom
dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. A v
každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody
a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že nielen
počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v Novom
roku nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných
stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých
gestách či pohladeniach, dáme svojim blízkym a
priateľom ten najkrajší darček.

Dobrá novina - koledovanie

Tradične 6. januára sa uskutočnilo
koledovanie „Dobrá novina“. Aj napriek zime
sa našli odvážne deti, ktoré vymenili pohodlie

11.11. o jedenástej
Na kamenných tabuliach stojacich
takmer v každej slovenskej dedine a meste
nájdeme vyryté mená. Sú to mená našich
otcov, starých otcov, praotcov. Mená ľudí,
ktorí sa nedočkali zvonenia kostolných
zvonov, ktoré hlásali presne 11.11.1918 o

mohli prísť na svoje tí skôr narodení. Od 19:00
h ich do polnoci zabávala dychová hudba
Drahovčanka, ktorá ukončila hodový víkend
tanečnou zábavou na ľudovú aj modernú
nôtu. Pevne verím, že kto mohol, ten využil
hodové „trojdnie“ a s chuti sa zabavil. No a na
tých, ktorí sa rozhodli radšej zostať doma pri
televízore a pojedať chutnú kačičku, sa tešíme
už o rok 13. – 14. – 15. novembra 2015.

jedenástej hodine koniec 1. svetovej vojny.
V roku 2014 sme si pripomenuli sté výročie
začiatku prvej svetovej vojny a v roku 2015
si pripomenieme sedemdesiate výročie
konca druhej svetovej vojny. Vojny, ktorá
pochovala tisíce Slovákov a milióny mužov
iných krajín. Práve ich v tento deň uctievame,
kladieme kvety na kamenné pomníky
a zapaľujeme svetielka na ich pamiatku.
Spúšťačom prvej vojny bol atentát na
arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského

- M. M.-

autor fotografií - Michal Bednár

domova za koledovanie. Deväť statočných,
Roman Vavruš, Oliver Vozár, Martin Segeš,
Matej Babečka, Filip Boďa, Ľuboš Karaba,
Dominik Dobrovolný, Barbora Černeková,
Simona Dobrovolná, ktorí sa rozhodli pomôcť
núdznym v Afrike. Ďakujeme Dobrej novine,
že dáva našim deťom šancu pomáhať a zažívať
radosť z radosti druhých. I keď je koledovanie
náročné kvôli zime a často dlhému chodeniu,
deťom je vždy ľúto, keď stojíme pred posledným
príbytkom. Som rád, že spoznávajú, že radosť
rozdávaním rastie. Takisto ďakujeme všetkým,
ktorí sa zapojili do jubilejného 20. ročníka
vianočnej koledníckej zbierky, zodpovedným a
sprevádzajúcim osobám, navštíveným rodinám
a podporovateľom. Z výťažku verejnej zbierky
podporí Dobrá novina v roku 2015 viaceré
rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na
dôstojný život detí, žien, mladých ľudí, rodín a
komunít v krajinách subsaharskej Afriky.
-.I. G. -
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trónu Františka Ferdinanda, ktorý spáchal
srbský študent. Rakúsko-Uhorsko tým
pádom vyhlásilo vojnu Srbsku. To spôsobilo
v Európe vlnu reťazovej reakcie. Nemecko
vyhlásilo vojnu Rusku, Francúzsku, obsadilo
Luxembursko a neutrálne Belgicko. Spojené
kráľovstvo vypovedalo vojnu Nemecku.
Proti
Rakúsku-Uhorsku
vstúpilo
do
vojny Francúzsko, Čierna Hora a Spojené
kráľovstvo. Do vojny sa pripojili aj ázijské
krajiny: Japonsko, Čina, Turecko. Tento
svetový konflikt trval dlhé 4 roky, 3 mesiace a
13 dní. O niekoľko rokov neskôr. Najčastejšie
uvádzaným dátumom začiatku druhej

www.drahovce.com
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svetovej vojny v Európe je 1. september 1939.
V tento deň Wehrmacht vpadol do Poľska.
Na ázijskom bojisku sa za začiatok vojny
považuje japonská invázia do Číny (7. júl
1937), ale niektoré zdroje uvádzajú oveľa
skorší dátum: rok 1931, kedy Japonci vtrhli do
Mandžuska. 22. júna 1941 Nemecko napadlo
Sovietsky
zväz,
ktorý sa pridal na
stranu Spojencov.
Spojené
štáty,
ktoré už predtým
p o m á h a l i
Spojeneckým
krajinám sa do
vojny
zapojili
7.
decembra
1941 potom, čo
bola Japoncami
napadnutá
ich
námorná základňa
v Pearl Harbore.
Koniec
vojny
v Európe nastal
8.
mája
1945
kapituláciou Nemecka. V Ázii kapitulovalo
Japonsko 2. septembra toho istého roku po
americkom zhodení dvoch atómových bômb
na mestá Hirošima a Nagasaki.
Druhá svetová vojna zanechala citeľné
straty na životoch aj v Česko-Slovensku. Podľa
údajov z Vojenského historického ústavu
predstavovali
celkové straty
na životoch asi
350 000 až
360 000 tisíc
o b y v a t e ľ o v.
Z
toho
v
koncentračných
t á b o r o c h
z a h y n u l o
p r i b l i ž n e
235 000 osôb,
z
toho
asi
149
000
židovského
pôvodu.
V
Česku to bolo
asi 78 000 a
na Slovensku 71 000 osôb. Celkovo však
prešlo koncentračnými tábormi asi 350 000
osôb. Neskoršia dokumentácia uvádza pre
Česko 92 000 deportovaných (z toho 79 000
mŕtvych), zo Slovenska bolo deportovaných
109 000 ľudí. Pri stanných právach bolo
bez súdov popravených 10 000 osôb.
Počet padlých príslušníkov vojenských a
partizánskych jednotiek predstavuje asi
12 000 osôb. Pri leteckých náletoch zahynulo
7000 osôb. Bezprostredne po skončení vojny
zahynulo na následky prežitého utrpenia asi
95 000 osôb. Počas vojny bolo umučených
a zavraždených asi 15 000 detí, prevažne

židovského pôvodu, ale časť z nich aj zo
zničených osád. Nacistický vpád na Slovensko
si vyžiadal viac ako 10 000 obetí, v Pražskom
povstaní padlo asi 1 600 bojovníkov. Na
nútené práce do Nemecka a do nacistami
okupovaných krajín bolo nasadených asi
500 000 osôb z bývalého Česko-Slovenska.

(Zo Slovenska to boli najmä vojaci dvoch
odzbrojených východoslovenských divízií a
občania vypálených obcí). Pri represáliach
a prenasledovaní partizánov bolo čiastočne
alebo úplne vypálených 90 obcí v Čechách a
na Slovensku.
V Drahovciach sme si uctili minulý rok
v novembri vojnové obete aktom kladenia

vencov k pomníku našich obecných hrdinov,
ktorí položili život aj za našu slobodu a mier.
Okrem zástupcov obce na čele so starostom
Ing. Jurajom Kleinom si prišli uctiť pamiatku
padlých hrdinov aj žiaci základnej školy, ktorí
symbolicky položili k pamätným tabuliam
červené divé maky na znak zbytočnosti
smrti. Môžeme s určitosťou povedať, že nie
v každej obci si tento dátum uctievajú. Často
sa zabúda na deň, ktorý symbolizuje koniec
utrpenia. Nezabúdajme na našu históriu,
dobre si ju uložme do pamäti a nedajme jej
šancu zopakovať sa. Správajme sa tak, aby
mier, ktorý nastal 2. septembra 1945 a ukončil
druhú svetovú vojnu, celosvetovo pretrval na
svete čo najdlhší čas a v nás naveky.
- M. Ch. autor fotografií - Michal Bednár
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Klub seniorov v závere roku 2014

V októbri sa cez Drahovce prehnal silný vietor, ktorý narobil nemalé
škody na príbytkoch a zlámal desiatky stromov. Jeden z najväčších
stromov spadol na terasu miestneho pohostinstva.

Mikuláš zavítal z Centra voľného času aj do Materskej školy, kde boli tie
najposlušnejšie deti. Mikulášovi pekne zarecitovali aj zaspievali, začo ich
patrične odmenil.

Koncom novembra uzrel svetlo sveta prvý výkop druhej bytovky. Cez
zimné obdobie bola výstavba pozastavená. Dátum dokončenia výstavby
a jej skolaudovanie je naplánované na koniec roka 2015.

Činnosť Klubu seniorov v Drahovciach neustávala ani v poslednom
kvartáli roku 2014. V mesiaci októbri sme navštívili Trnavské divadlo Jána
Palárika, ktoré uviedlo veselohru Ferka Urbánka "Kamenný chodníček", pri
ktorom sme si spomenuli aj na drahovských amatérov, ktorí túto úspešnú
hru uvádzali v 80-tych rokoch minulého storočia. V mesiaci november
sme zasa zorganizovali
v kinosále zdravotnícku
prednášku nielen pre
našich členov, ale i pre
všetkých záujemcov z
radov občanov na tému
"OSTEOPORÓZA".
Prednášajúcim
bol
MUDr.
Masaryk
z
VURCH Piešťany, ktorý
nielen slovom, ale i
obrázkami
oboznámil
prítomných záujemcov
so vznikom a priebehom
tejto rozšírenej choroby.
Pred
príchodom
ADVENTU sme v našom
klube
zorganizovali
viazanie a aranžovanie
adventných vencov a
svietnikov, ktorými sme

ozdobili aj sochu Panny Márie pred Farským úradom a tiež adventným
vencom do kostola. Poslednou našou samostatnou akciou bolo ako už
tradične "Posedenie pod jedličkou", kde sme ukončili odchádzajúci rok
2014 piesňou "Tichá noc, svätá noc" a privítali Nový rok 2015. Potešila
nás najmä účasť, kde z celkového
počtu 76 členov sa zúčastnilo 92 %. Okrem občerstvenia každý člen
dostal i malý darček. Nezabudli sme pritom ani na našich 11 členov, ktorí
v priebehu roku 2014 mali polo-okrúhle a okrúhle jubileá, ktorým okrem
gratulácie boli odovzdané aj kvety.

Podieľali sme sa i na akciách organizovaných Obecným
úradom i ostatnými spoločenskými organizáciami v obci, ako
napríklad pri zapaľovaní prvej adventnej sviece, účasťou na
akciách CVČ, vianočná kapustnica, či pri spoluorganizovaní
"Vianočného koncertu" v kostole sv. Martina, kde účinkovali
naše chrámové spevokoly, Kolovrátok, folklórny súbor
"KAPUSTÁR" z Trebatíc a svojou hrou na fujaru, píšťalku a
drungľu spestril program pán Kunkel z Leopoldova.
Touto cestou sa za dobrú spoluprácu chceme poďakovať
Obecnému zastupiteľstvu, miestnym organizáciám, najmä
MS SČK, OZ Naše rodné Slovensko, CVČ a v nemalej miere
sponzorom, ktorí svojimi finančnými prostriedkami prispeli
na zakúpenie oblečenia pre členov FS Kolovrátok.
V Novom roku 2015 prajeme všetkým spoluobčanom
dobrého zdravia, šťastia, rodinného pokoja, lásky a hojnosť
Božích milostí so želaním "NECH SI TU VŠETCI SVORNE
NAŽÍVAME".

Určite budú viacerí súhlasiť s tým, že sa nám tento rok vianočný stromček
vydaril. A takto vyzerala jeho príprava.

- Výbor Klubu seniorov -

Zo záhradkárskeho okienka
Kronika záhradkárov v
Drahovciach má už 55 rokov

Vo „Fish“ bare pribudol nový box. Chcete ho vyskúšať aj vy?

DRAHOVSKÉ NOVINY

Redakčná rada Drahovských novín prijala novú posilu. Stal sa ňou
švárny junák Martin Chudý.
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V rokoch 1920 - 1930 sa v mestách a
v obciach na vidieku občania združovali
v spolkoch. Boli to čerešňový, slivkový a
ovocinársky. Členovia týchto spolkov sa
schádzali v hostincoch, obecných priestoroch
alebo v domácnostiach u členov. O členstve
spolkov sa neviedla žiadna evidencia. Všetky
informácie sme čerpali od členov spolku. Keď
na ľudovú školu v roku 1926 prišiel učiteľ

www.drahovce.com

Anton Matula, ktorý mal bohaté skúsenosti na
úseku ovocinárstva a včelárstva, uplatnil svoje
vedomosti v Drahovciach a v roku 1931 založil
spolok ovocinárov. Mal 16 členov a predsedom
sa stal Anton Matula. V obecnej kronike sú iba
záznamy, že sa v roku 1937 konali stromkové
slávnosti. Viac záznamov sme nezistili. Keď
sa v roku 1957 ovocinárske spolky združili
v Slovenskom zväze záhradkárov, členovia
výboru sa rozhodli založiť vlastnú kroniku
záhradkárov. Iniciátorom bol člen výboru
Cyprián Šúst a viedol túto kroniku 24 rokov
až do roku 1983. Následkom choroby sa vzdal

vedenia kroniky, ktorú po ňom začala viesť pani
Emília Brezovská do roku 2011 (28 rokov).
Zo zdravotných dôvodov ukončila vedenie
kroniky. Kronika je vedená až do roku 2011,
keď som po 35 rokoch predsedovania ukončil
funkciu. Do kroniky treba doplniť roky 2012,
2013 a 2014. Verím, že vedenie záhradkárov
bude vo vedení kroniky pokračovať, aby sa
mladšie generácie oboznámili s činnosťou
záhradkárov v Drahovciach. Na výročnej
schôdzi je nutné určiť člena, ktorý bude vo
vedení kroniky pokračovať.
- člen SZZ – Vendel Sedláčik -

7

zo života cvč

zo života cvč

Zo života CVČ
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26.11.2014
VIANOCE V PODMORSKEJ HLBINE

Druhá polovica jesene a predvianočný čas je pre nás v CVČ veľmi
náročný. Vždy sa svedomito pripravujeme na organizovanie vianočných
podujatí, na vystúpenia pre rodičov a širokú verejnosť. Ani teraz to
nebolo inak. Napriek tomu sme si našli čas, venovať sa okrem pravidelnej
krúžkovej činnosti aj iným aktivitám, ktoré sú obohatením a spestrením
našej mimoškolskej činnosti.

Takýto bol názov rozprávkového stretnutia s hrdinami z knihy Moniky
Kompaníkovej Hlbokomorské rozprávky. V tento deň sme privítali v
našom CVČ ilustrátorku tejto knihy, Veroniku Holecovú. Deti počúvali
nielen rozprávku, ale pod vedením Veroniky Holecovej sa mali možnosť
zahrať na ozajstných výtvarníkov. Výsledkom boli naozaj krásne dielka
inšpirované životom pod morskou hladinou.

6. - 31.10. 2014
Škatuľkové rozprávky – výstava CVČ Drahovce

17.12.2014
Hlbokomorské Vianoce - bábkové divadelné predstavenie

V našej „centráckej“ galérii si mohli naši malí návštevníci pozrieť
priestorové ilustrácie študentov KBT DF VŠMU v Ba, na motívy
súťažných titulov Rozhlasového festivalu Zázračný oriešok.
21.10.2014 (utorok) 10:00 h
Čertov kamarát
Toto sprievodné podujatie k výstave Škatuľkové rozprávky sme
uskutočnili v spolupráci s Mestskou knižnicou Piešťany. Deti prvých
ročníkov našej ZŠ počúvali rozhlasovú adaptáciu rozprávky Boženy
Němcovej spojenú so zábavným „čertovským“ workshopom.

11.11.2014 (utorok) 14:00 h
LISTOVÁNÍ: O princovi Čekankovi
Naše deti z CVČ a tiež veľká trieda z MŠ, navštívili knižnicu v
Piešťanoch. Našim cieľom bolo malé divadelné predstavenie českého
autora Patrika Ouředníka o dobrodružnom putovaní za princeznou.

Obľúbená knižka Hlbokomorské rozprávky, sa stala predlohou pre
detské bábkové divadielko pod názvom Hlbokomorské Vianoce. Nacvičili
ho najmladšie deti z hudobno-dramatického krúžku (MŠ a 1. a 2. roč.)
pri našom CVČ a úspešne ho predviedli nielen na našom vianočnom
galaprograme, ale aj piešťanským školákom v Piešťanoch. Deti zaujali
hlavne dve svetielkujúce bábky, ryba Biba a morský had Rado. V tento
deň sme si mali možnosť pozrieť aj veľmi zaujímavú interaktívnu výstavu
tvorby významného slovenského výtvarníka a ilustrátora Svetozára
Mydlu pod názvom: Ilustrácia a knižná tvorba.
Mesiac december sa nesie vo vianočnej atmosfére. Pre nás to však
znamená náročná príprava a veľká zodpovednosť. Aj tento rok sme sa
svedomito pripravovali, aby sme úspešne zvládli všetky podujatia. A bolo
ich veru neúrekom. Začínali sme 30.11. prvým, už tradičným podujatím
Rozsvietenie vianočného stromčeka. 5.12. sme pripravili Mikuláša pre
našu MŠ. 7.12. sme privítali Mikuláša v kultúrnom dome. Predstavili sme
sa vo vianočnom galaprograme 14.12. a mesiac sme zavŕšili divadelným
predstavením Mrázik. Veríme, že naše úsilie nebolo márne a podarilo
sa nám spríjemniť chvíle v predvianočnom zhone nielen deťom, ale aj
dospelým.
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce -

25.10.2014
PIKTO 14 3.ročník celoslovenskej konferencie ilustrátorov
Ilustrácia v priestore
Tvorivé víkendové dopoludnie strávili naše deti na workshop pod
vedením výtvarníka Mareka Cinu v knižnici v Piešťanoch. Podujatie sa
uskutočnilo v rámci celoslovenskej konferencie ilustrátorov.

22. - 24.10.
TEKVICOVÁ ŠARÁDA
Jeseň a tekvice v akejkoľvek podobe, patria k sebe. Naše CVČ v
spolupráci so školským klubom zorganizovalo kreatívne popoludnie,
na ktorom sa tvorilo z papiera a prírodného materiálu. Ďalší deň deti na
krúžku tvorivých dielní vyrezávali tekvice. S hotovými výrobkami sa k
nám pridala aj naša MŠ a tak vznikla naozajstná jesenná tekvicová šaráda.

DRAHOVSKÉ NOVINY
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Ponuky obce

- Možnosť inzercie v Drahovských
novinách (jubileá, riadková a
plošná reklama)
- Možnosť prenájmu Kultúrneho
domu – peklo 50 €/deň, veľká sála
100 €/deň
- Možnosť prenájmu reklamnej
plochy
na
autobusových
zastávkach
- Možnosť ubytovania na
futbalovom štadióne
- Viac fotiek z kultúrnych akcií
si môžete pozrieť na stránke
www.drahovce.com
- Ďalšie číslo Drahovských novín
vyjde koncom apríla, články môžu
posielať nielen organizácie, ale aj
občania na: drahovskenoviny@
drahovce.com do uzávierky, ktorá
bude v pondelok 6. apríla 2015
- Info ohľadom všetkých obecných
ponúk Vám poskytne Martin
Majtán na tel. č.: 0910 193 602

Drahovský slovník
Prinášame Vám tradičnú rubriku
s výrazmi z Krátkeho slovníka nárečia
slovenského „drahovského“ podľa
Cyrila Karabu, tentokrát na písmeno
„Z“.
1. Zabunnút - zabudnúť
2. Zahaspruvat - zatvoriť
3. Zachlomaždžit – pripraviť o život
4. Zachycit - zachytiť
5. Zapocit sa – spotiť sa
6. Zdzedzit - zdediť
7. Zescit - zjesť
8. Zníscit - zniesť
9. Zvíra - zviera
10. Zrkallo - zrkadlo

Evidencia obyvateľstva
(22.10. 2014 - 20.1. 2015)
Prisťahovali sa
10
Odsťahovali sa
9
Narodili sa
7
Opustili nás
8
Zosobášili sa
2
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vianoce 2014
Vianoce sedemkrát inak

„Každý deň budú vraj Vianoce, ticho
šepkajú ľudia po vonku...“ Asi takto sme
sa cítili počas celého decembra, kedy nám
Vianoce pripomínali reklamy a televízne
programy v televízii, no krásnu atmosféru nám
vyčarovávali aj organizácie pôsobiace v obci.
Vianoce 2014 v našej obci odštartovali prvou
adventnou nedeľou, kedy sme, ako zvyčajne,
zapálili prvú sviečku na adventnom venci a
slávnostne rozsvietili stromček. Ujal sa toho
tradične starosta obce Ing. Juraj Klein. Ešte

predtým sa však pani Zima, brat December a
Snehulienka doviezli na program štýlovo – na
koči. Počas podujatia sa vystriedal spevokol
Srdiečko, FS Kolovrátok, deti z dramatického
krúžku z CVČ Drahovce nám ukázali krátku,
no krásnu ukážku zo Snehulienky a sedem
trpaslíkov, ktoré nacvičili podľa klasickej
Disney rozprávky. Po rozsvietení stromčeka
si mohli deti pozrieť v našom kine Napred
osvedčenú klasiku Sám doma.
Druhá adventná nedeľa sa niesla v
duchu rozdávaní mikulášskych balíčkov. No
predtým, ako Mikuláš rozdal deťom balíčky,
v kinosále kultúrneho domu sa predstavilo
bábkové divadlo Animare Silva so svojím
predstavením Žabí princ. Rozveselilo viac ako
stovku detských tvári a ich rodičov.

vianoce 2014
Lekárovej.
Na zhony z nákupov sme zabúdali
počas hľadania vianočnej hviezdy. Nie,
nehľadali sme ju naozaj, ale prostredníctvom
Vianočného
galaprogramu
„Vianočná
hviezda“. Svoj spevácky a herecký talent

„Je ti zima dievčatko? Čo ti šije hlupák
starý! Ruky aj nohy mi omrzli!“ Každý
pozná tieto zľudovené repliky z klasickej
ruskej rozprávky Mrázik. Divadlo Dobreta
tri dni pred Štedrým dňom pred plnou sálou
kultúrneho domu úspešne odpremiérovalo

predviedli deti nielen z Materskej školy, ale aj
zo Základnej školy a CVČ. A ak sa pýtate či sa
hviezda našla, tak áno. Bola tam, kde vždy. Na
nebi. Nevideli sme ju, lebo nám zmizla láska
zo sŕdc. Posolstvom galaprogramu bolo –
nájsť stratenú lásku a znovu ju vrátiť do srdca.
Ďalším typickým zvykom predvianočného
obdobia je „Vianočná kapustnica“, ktorá
nemohla chýbať ani tento rok. Okrem nej si
pri dobrom varenom víne, pre tých, ktorý
nemohli piť alkohol tak pri čaji, mohli
pochutnať aj na omastenom chlebe s cibuľou.
Celkovú atmosféru dotvorilo príjemné počasie
a príjemná hudba.

hru Mrázik. Reakcie na ich predstavenie
boli len tie najlepšie. Samotní herci nečakali
taký veľký úspech, akým ich diváci odmenili.
Dlhotrvajúcim „standingovation“. Ľudia
odchádzali nadšení a ich bránice dostali
počas celého predstavenie zabrať. Lepší záver
vianočného maratónu v obci sme si nemohli
ani prestaviť.
Pomyslenú bodku za celými Vianocami
2014 dal až Vianočný koncert, ktorý nahradil
Jasličkovú pobožnosť. V kostole sv. Martina si
návštevníci koncertu mohli vypočuť klasické

1 2015

Posedenie s jubilantmi

Typickou tradíciou Vianoc v každom meste
sú vianočné trhy. My sme síce nemali také
rozprávkové a veľkolepé ako majú Viedenčania
pred Rathaus (pozn. red. obľúbené viedenské
trhy pred Radnicou), no naše mali tiež svoju
osobitú atmosféru. Deti zo základnej školy,
materskej školy a centra voľného času sa
premenili na správnych obchodníkov a
predávali svoje rôznorodé kreatívne výrobky.
Správnu atmosféru trhov doplnila vianočná
kaviareň a hudobné trio pod vedením Kristíny

DRAHOVSKÉ NOVINY

piesne v podaní FS Kolovrátok, detského
spevokolu Srdiečko, chrámového zboru
dospelých, či FS Kapustár z Trebatíc. Zahrať
na fujare prišiel p. Kunkel z Leopoldova.
Vianočný koncert moderoval Ladislav Lekár.
Už stačí len pár mesiacov počkať a znovu tu
budeme mať podobný vianočný maratón ako
bol ten v minulom roku.
- K.D.autor fotografií - Michal Bednár
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Výbor Ms SČK Drahovce usporiadal dňa 12.12.2014
o 18:00 h v spoločenskom dome posedenie
pre jubilantov – členov ČK a darcov krvi. Táto
akcia sa konala už po tretí krát. V roku 2014
bolo 8 jubilantov – päť 50-nikov, jeden 60-nik
a dve 70-ničky.
V príjemnom prostredí a pri malom
občerstvení strávili veľmi pekný večer a domov
si každý odniesol malý darček. Na svojich
jubilantov nezabudne ČK ani v nasledujúcom roku.
- Ms SČK -

www.drahovce.com
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ofk drahovce
OFK Drahovce – hodnotenie jesennej
časti A mužstva očami trénera
Jozefa Petráša
K mužstvu Drahoviec som bol
angažovaný 3.7.2014 a letnú prípravu sme
začali v cykle utorok, streda, piatok, v nedeľu
bol prípravný zápas. Prípravné zápasy sme
odohrali s dobrými výsledkami v tomto
poradí: v Maduniciach 1:6, v Cíferi 1:3, v
Podolí 1:1 a doma s Madunicami 3:2. Už
3.8.2014 sme odohrali majstrovský zápas vo
Veľkom Orvišti, kde sme podali veľmi dobrý výkon a súpera sme dobrou
kombinačnou hrou porazili 6:1, keď sa na góloch podieľali Martin
Horúcka (2), Nádaský (2), po jednom pridali Németh a Švikruha.
Veľmi dôležité bolo, že hráči sa počas hlavného obdobia zúčastňovali
na tréningoch a potom odohrali dobré zápasy s dobrými výsledkami.
Odohrali sme 15 kvalitných zápasov v počte 10 víťazstiev, 4 remízy a
jedna prehra, ktorá nám vlastne spôsobila, že sme sa nestali jesenným
lídrom s 34 bodmi a skóre 50:21. Na góloch sa podieľali nasledovný
hráči: Németh 13, Gábriš 8, Vančo 7, Karaba 4, Martin Horúcka 3,

ofk drahovce
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zvyšovanie výkonnosti, zdokonaľovanie a formovanie osobnosti
futbalistov. Budeme ho realizovať v interakcii trénera a hráča podľa
vytýčených cieľov a úloh v konkrétnom tréningovom programe.
Rast výkonnosti našich futbalistov bude závisieť predovšetkým
od účinnosti tréningu, od jeho riadenia, ktoré bude prebiehať na

rôznych úrovniach. Veľkosť zaťaženia v tréningovom procese bude
vždy úmerná individuálnej trénovanosti a „zaťažiteľnosti“ hráča.
Skúsenosti hovoria, že štandardné zaťaženie nevytvára primeraný
tréningový efekt a nerozvíja fyzickú ani psychickú vytrvalosť. Obsahom
športového tréningu v zimnej príprave okrem kondičnej prípravy bude
aj systematický nácvik a zdokonaľovanie herných činností, osvojovanie
špeciálnych vedomostí, rozvoj pohybových a tvorivých schopností, teda
vlastnosti, ktoré zodpovedajú potrebám hry. Tieto aspekty tréningového

Horný rad zľava: Jozef Chudý - prezident, Jozef Petráš - tréner, Tomáš Oríšek, Daniel Marušic, Peter Michálek, Matúš Karaba, Marek Zajac, Šimon
Šerjenik, Martin Vančo, Marek Gábriš
Dolný rad zlava: Martin Horúcka, Dalibor Paulovič, Martin Nádaský, Ivan Poláčik, Michal Németh, Marek Horúcka, Tomáš Švikruha, Matúš Šerjenik, Martin Putera, Jozef Rusnák - vedúci mužstva

Zasmejme sa
- Peťko, ako to, že máš zablatené
topánky? Veď vonku nie je blato.
- Ale je, mami, je. Len ho treba
nájsť.

Nádaský 3, Marek Horúcka 3, Michálek 2, Marušic 2, Šerjenik 1,
Švikruha 1, Brezovský 1 a dvomi vlastnými gólmi nám pomohli súperi.
V jesennej časti sa nám nevyhýbali ani zranenia (Vančo, Marušic,
Zajac). Keďže káder bol široký, nerobilo mi to až také starosti pri
zostavovaní mužstva. Verím, že sa chlapci vyzdravia a budú sa môcť
pripravovať na jarnú časť súťaže.
V zimnej príprave sa budeme venovať športovému tréningu, ktorý
je z hľadiska dlhodobosti pedagogický proces a bude zameraný na

procesu sa dajú naplánovať len za predpokladu účasti hráčov na
tréningu.
Na záver sa chcem poďakovať hráčom za zodpovedný prístup k hre
počas majstrovských zápasov a v tréningovom procese. Poďakovanie
patrí aj vedúcemu mužstva Jozefovi Rusnákovi, výboru, ktorý
organizačne zabezpečoval chod klubu, tiež starostovi obce Ing. Jurajovi
Kleinovi a sponzorom, ktorý sa podieľali na nákladoch OFK Drahovce.
- Jozef Petráš – tréner mužstva -

Dcérka sa pozerá na mamu, ako si
nanáša pleťovú masku a pýta sa jej:
- Prečo to robíš?
- Aby som bola krásna.
Neskôr, keď si ju dáva dole, sa jej
dcérka pýta:
- Vzdávaš to?
Na pieskovisku dvaja chválenkári:
- Môj otec je historik. Ha!
- A moja mama hysterička. He!

autor fotografií - Miroslav Ledecký

- Chcel by som ti dať darček na
meniny, ocko.
- Ďakujem synček, ale najmilším
darom by pre mňa boli tvoje dobré
známky v škole.
- Už je neskoro! Kúpil som ti
kravatu.
Príde Janko domov a mamička sa
ho pýta:
- Janko, od čoho máš tu modrinu
na čele?
- Od premýšľania.
- Ako to?
- Myslel som, že Karol ma tým
kameňom netrafí.

V obci sa už nestratíte

Už sa vám niekedy stalo, že ste sa stratili? Poznáte ten pocit. Blúdite,
blúdite a blúdite, popritom sa snažíte nájsť cestu ako sa vrátiť na správnu
cestu. No toto sa v našej obci návštevníkom nemôžete stať. V centre obce,
no aj v priestoroch cintorína boli osadené informačné tabule. Maľovanú
informačnú mapu nájdete pri autobusovej zástavke smerom na Trnavu.
Návštevníci v nej nájdu všetky podstatné body v našej obci. Tabuľu, ktorá
obsahuje všetky hrobové miesta, nájdete umiestnenú pred kostolom,
vedľa súčasnej informačnej tabule. Teraz len dúfať, že nik sa nestratí.
- K.D.-

Valentínska báseň - Jasná
Noc ako stvorená
na milovanie hviezd.
Za veľkým oblokom
bez rolety
nechávajú svoje
vášnivé telá tlieť.
Ja pokorený touto krásou
trochu s červeňou
v končekoch vlasov
s pohľadom upretým
tam hore.
Hovorím si: „Mesiac
zájdi nech vidím
lepšie to
hviezdnych milencov more.“

DRAHOVSKÉ NOVINY
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On vypočul ma
zavrel svoje oči
a ponoril
zaľúbencov do
tmavej tichej noci.
Ach ako krásne
je v tejto chvíli.
Láskajú sa určite
i lesné víly.
Idem i ja poláskať
svoju milú
v túto krásnu
artilériou hviezd posiatu chvíľu.
- Martin Chudý -
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výsledky volieb

kozmetické okienko
-zabezpečujeme výkopové, búracie práce, úpravu terénu
-preprava všetkého druhu materiálu, vrátane sypkých materiálov,
nakládka, vykládka s hydraulickou rukou

Volebná účasť: 48,34 %
Počet platných odovzdaných hlasov: 1157
Starosta			
1. Juraj Klein			
2. Jozef Maceka			
3. Jaroslav Horváth		

Počet hlasov

Kozmetické okienko

EKER Trade s.r.o.

Výsledky komunálnych volieb 2014

Michal Černek 0949 556 416

Politická strana

602 – 52 %
525 – 45,4 %
30 – 2,6 %

SMER-SD
NEKA
NEKA

1. Juraj Klein, Ing.

Spoločnosť BONAPACTUM, s. r. o.
ponúka vypracovanie kúpnych, nájomných,
darovacích a iných zmlúv, či vkladov na kataster,
ako aj kúpu, predaj, založenie, zmeny, likvidáciu,
zlučovanie s. r. o.

Poslanec, počet hlasov, politická
strana

1. Zuzana Komárková, PhDr.

4. Juraj Surový

2. Martin Majtán

3. Mária Janíková, Ing.

5. Peter Michálek

6. Miroslav Ledecký

1. Zuzana Komárková, 636,
SMER-SD
2. Martin Majtán, 553,
NEKA
3. Mária Janíková, 542,
KDH
4. Juraj Surový, 540,
SDKÚ-DS
5. Peter Michálek, 505,
NEKA
6. Miroslav Ledecký, 503,
NEKA
7. Jozef Vasi, 457,
KDH
8. Rudolf Urban, 438,
NEKA
9. Michal Bednár, 433,
NEKA

kontakt pre kraj BA, TT, NR a BB
Michal Černek, 0949 556 416
cernek.michal@centrum.sk
kontakt pre kraj TN, ZA, PO a KE
Lukáš Prostinák, 0948 456 500

VALENTÍNSKY KOLÁČ

10. Jozef Varačka, 403, SNS
11. Andrej Janovský, 401, KDH
12. Peter Dzuro, 326, NEKA
13. Ivan Gajar, 314, SMER-SD
14. Peter Marek, 305, SMER-SD
15. Štefánia Slováková, 250, KDH
16. Anton Doktor, 238, KDH
17. Štefan Vyskoč, 187, ĽS Naše Slovensko
18. Dušan Vančo, 177, SMER-SD
7. Jozef Vasi

8. Rudolf Urban

SMS - Info
Vážení občania, Obec Drahovce Vám ponúka možnosť
bezplatne prijímať dôležité správy a oznamy obce prostredníctvom
SMS a e-mailu.
Postup pre nastavenie bezplatného príjmu správ
1. Registrácia v službe e-ID
Vyplňte formulár na stránke:
https://e-id.sk/identity/registraciaOsoby.do
Na uvedenú emailovú adresu Vám príde email potvrdzujúci
registráciu. Je potrebné si ho prečítať a klikom na odkaz potvrdiť,

DRAHOVSKÉ NOVINY
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SUROVINY
KORPUS:
• 4 ks vajce
• 200 g práškový cukor
• 200 g polohrubá múka
• 1 dl olej
• 1 dl voda
• 1 balíček prášok do pečiva
PLNKA:
• 2 balíčky prášková šľahačka
• 2 balíčky vanilínový cukor
• 2 tégliky kyslá smotana
ŽELATÍNA:
• 1l šťava z jahodového
kompótu/džús
• 2 balíčky jahodového
pudingu
• 4 PL kryštálový cukor (príp. podľa chuti)

9. Michal Bednár

že daná emailová adresa patrí skutočne Vám.
Po potvrdení Vašej emailovej adresy ste úspešne zaregistrovaný
so svojim prihlasovacím menom a heslom.
2. Prihlásenie na odber správ
Prejdite na stránku prihlásenia v službe SMS-info:
https://sms-info.sk/messenger/foyer.do
Prihláste sa Vašim menom a heslom z e-ID a potvrďte, že
súhlasíte s podmienkami.
Pre zobrazené kanály zaškrtnite spôsob doručovnia
správ a uložte zmeny.
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Korpus:
Z bielok vyšľaháme tuhý sneh. Žĺtka s cukrom vyšľaháme dopenista, pridáme olej, vodu múku
zmiešanú s práškom do pečiva a sneh z bielkov. Vložíme do vymasteného a múkou posypaného
plechu a pečieme pri teplote cca 180 °C.
Plnka:
Práškovú šľahačku vyšľaháme podľa návodu, pridáme vanilkový cukor a pochúťkové smotany.
Natrieme na vychladnutý korpus.
Želatína:
Pudingové prášky s cukrom rozmiešame v troche jahodovej šťavy, zvyšok šťavy dáme variť. Keď
začne vrieť, pridáme pudingovú zmes a uvaríme ako klasický puding. Necháme mierne vychladnúť
(za občasného premiešania) a polejeme ním pripravený koláč. Môžeme ozdobiť šľahačkou,
jahodami, srdiečkami.
- M. I. -

www.drahovce.com

Denisa Karabová (43), dvadsať rokov
podniká v oblasti kozmetiky. Vlastní
viacero certifikátov v tejto oblasti a
neustále pokračuje vo vzdelávaní.
Pri aplikácii využíva nové moderné
techniky a metódy.

Je čas plesov, fašiangových zábav,
novoročných stretnutí a večierkov.
V tento čas často chceme urobiť niečo
viac pre pleť i telo, aby sme boli fit. Preto
je dôležité zásobiť telo vitamínmi a
minerálmi, zvýšiť príjem vitamínu C. Dobré
je aj užívanie riasy Spirulíny. Do jedálnička
vložiť viac zeleniny ako ovocia. Obmedziť
exotické ovocie, ktoré dráždi nielen črevá,
ale i pokožku. Vynikajúce je pre pleť v tomto
období ošetrenie AHA kyselinami. Je to
vitamínová bomba, ktorá oživí, zjednotí tón
pleti a hydratuje. V domácom ošetrení okrem
dobrého séra a krému by sme mali používať
aj vitamínové tobolky. Tieto sa vklepávajú
do pokožky, odporúčam kombinovať
s vitamínmi C + A + E. Pleť sa nám určite
odvďačí hodvábnym, žiarivým a hlavne
zdravým vzhľadom. Samozrejme, že tieto
riadky sú určené aj mužom, ktorý majú od
nás žien o 30 % hrubšiu pokožku, mastnejšiu
a o niečo lepšie im pracuje metabolizmus.
Dnes už trh ponúka špeciálne prípravky aj
pre mužov, aby vyzerali dobre a oddialili
starnutie.
Vrátim sa k slávnostným podujatiam.
Trendom tejto sezóny je smotanová
a bordová farba. Tieto zohrávajú úlohu
nielen pri oblečení, ale aj pri make-upe.
Stále je populárne dymové líčenie, tmavé
výrazné oči podčiarknuté bielou ceruzkou.
Obľúbené sú lesky na pery v odtieňoch
červenej a bordovej, prechádzajúce do tónov
hnedej či tehlovej farby. Nezabúdame na
líčka, ktoré pleť rozžiaria. Možno vám moje
rady pomôžu, aby ste i s vaším partnerom
zažiarili ako hviezdy večera. A tie, ktoré
nečaká návšteva plesov či večierkov,
pomôžu aspoň tieto rady vylepšiť pleť a cítiť
sa tým lepšie.
V ďalšej časti sa budeme venovať
detoxikácii organizmu.
- Denisa Karabová -
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Leonardo da Vinci: Chváľ priateľa verejne...(tajnička)
Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“

Autor:
Juraj
Mitošinka

roztopil

1. þasĢ
tajniþky

doplnok
textu,
vsuvka

Pomôcky: skratka
Vysokej
Leon,
školy
kainit,
serir, MBS technickej

živoþích
s klepetami

majstrovstvo
(zastar.),
virtuš

zrakový
orgán

3. þasĢ
tajniþky
zbohom
(z franc.)

látka
s krátkymi
hustými
vlasmi

skratka
pre
iteretur

rozrývalo

urobili
mokrým,
zamoþili

stáva sa
sinavým

Od 1. februára do 3. mája budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:

na konci
kvapka
tekutiny
z oþí

14. február - 1. futbalový ples – org.: OFK Drahovce (kultúrny dom)
28. február – 7. narodeniny OZ Superuvoľnení – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
16. - 21. marec – Zber šatstva na katolícku charitu – org.: Červený kríž (kultúrny dom)
22. marec - Chodenie s májom – org.: OZ NRS (po celej obci)
2. apríl - 70. výročie oslobodenia obce – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)
12. apríl - Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce (7. ročník) – org.: Obecný úrad (telocvičňa
ZŠ)
18. apríl - Jarné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)
30. apríl - Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce)
1. máj - Detské rybárske preteky – org.: Rybári (jazero Važina)
2. máj - Rybárske preteky Važina 2015 – org.: Rybári (jazero Važina)
3. máj - Celoslovenské rybárske preteky v love sumčeka amerického – org.: Rybári (jazero Važina)

zázrak
šĐahaĢ,
šibaĢ
(expr.)

uvoĐni
cestu,
ustúp

rímske
þíslo 51
zároveĖ

družica,
obežnica
znaþka
pre terajoule

ocenenie,
pochvala
roþenka
starogrécka bohyĖa
osudu
oláme

citoslovce
prekvapenia

ohraniþuje
plotom

náradie
na
kyprenie
pôdy

rozhl. sp.
USA
druh
filtra

zámerné
postupy
žel. správa
Kanady

kto sa
v nieþom
dokonale
vyzná

Termíny vývozu
plastov
10. marec
21. apríl
02. jún
14. júl

vz. fosfidu
zirkónu
skr. auto
motoklubu
2

100 m
znaþka
elektrónvoltu

mesaþná

4. þasĢ
tajniþky

2. þasĢ
tajniþky

šikovný
þlovek,
odborník
(hovor.)

blato,
bahno
(zried.)

www.scalpermedia.sk
DRAHOVSKÉ NOVINY

Požičajte si rýchlo a férovo od 200 do
2000 € od novej spoločnosti, ktorá
pôsobí na slovenskom trhu v oblasti
pôžičiek. Pôžičky pre zamestnaných,
dôchodcov, podnikateľov, živnostníkov.
Volajte tel. č.: 0919 191 359.

PLOCHA NA PRENÁJOM
INFO NA OÚ

druh
kariet
þasti púšte Sahary

národnosĢ
v ýíne

Touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým občanom, ktorí sa
zúčastnili volieb. Prioritne občanom,
ktorí mi dali dôveru. Urobím maximum,
aby som ich nesklamal. Možno som len
snílek, ale želám si, aby v zastupiteľstve
zavládla
atmosféra
zodpovednosti,
slušnosti a čestnosti. Chcem vidieť
zastupiteľstvo konštruktívne a hlavne
otvorené k občanovi. Je pre mňa dôležité,
aby ste si nás vážili za dobre vykonanú
prácu, ktorá Drahovce posúva len a len
dopredu. Nezostaňte apatickí, tlačte
na poslancov a taktiež na starostu, aby
Vaše pripomienky a podnety boli nielen
vypočuté ale aj zrealizované. Na záver len
toľko, podporím všetko, čo bude dobré pre
našu obec a pre občanov.
Ďakujem.
S pozdravom Rudolf Urban

7. november – Hodová Amundsen Party – org.: Agentúra (kultúrny dom)
8. november – Hodová zábava (koncerty + oldies) – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
9. november – Hody Drahovce (DH Drahovčanka) – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
15. november – Komunálne voľby – org.: SR (Obecný úrad)
30. november – 1. adventná nedeľa – Rozsvietenie vianočného stromčeka – org.: CVČ (centrum
obce + KD)
7. december – 2. adventná nedeľa – Mikuláš + bábkové divadlo – org.: CVČ (kultúrny dom)
11. december – Vianočné trhy – org.: ZŠ, MŠ, CVČ (kultúrny dom)
14. december – 3. adventná nedeľa – Vianočný galaprogram – org.: CVČ (kultúrny dom)
20. december – Vianočná kapustnica – org.: Obecný úrad (centrum obce)
21. december – 4. adventná nedeľa – Divadelné predstavenie MRÁZIK – org.: DS DOBRETA
(kultúrny dom)
28. december – Vianočný koncert (FS Kolovrátok, Srdiečko,…) – org.: Obecný úrad (kostol)
25. január – Maškarný ples – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)

venezuelský básnik
umelé
hnojivo

predpona

Pomôcky:
trhlina
nuþa,
vzniknutá
Aisa, CN,
zlomením
kvaþ, Lo-lo

celkový
smer
vývinu

Poďakovanie

Od 1. novembra do 31. januára boli v Drahovciach tieto akcie a
aktivity:

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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Termíny vývozu
papiera
13. február
27. marec
08. máj
19. jún
31. júl

Termíny vývozu skla
13. marec
24. apríl
5. jún
17. júl

REKLAMA , INZERIA (INFO NA OBECNOM ÚRADE)

www.drahovce.com
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rozpis zápasov

1 2015

DRAHOVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
Základná časť - Rozpis zápasov, sezóna 2015
08. 2. 2015 - 1. kolo

29. 3. 2015 - 8. kolo

09.00 h - DrahéOvce vs. Griffins
10.30 h - Drahovské esá vs. Stars
12.00 h - Green Hawks vs. Rebeli
13.30 h - HK Drahovce vs. Jokers

:
:
:
:

09.00 h - Griffins vs. DrahéOvce
10.30 h - Stars vs. Drahovské esá
12.00 h - Rebeli vs. Green Hawks
13.30 h - Jokers vs. HK Drahovce

:
:
:
:

09.00 h - Rebeli vs. HK Drahovce
10.30 h - Stars vs. Green Hawks
12.00 h - Griffins vs. Jokers
13.30 h - DrahéOvce vs. Drahovské esá

:
:
:
:

09.00 h - HK Drahovce vs. Rebeli
10.30 h - Green Hawks vs. Stars
12.00 h - Jokers vs. Griffins
13.30 h - Drahovské esá vs. DrahéOvce

:
:
:
:

09.00 h - Green Hawks vs. DrahéOvce
10.30 h - Drahovské esá vs. Griffins
12.00 h - HK Drahovce vs. Stars
13.30 h - Jokers vs. Rebeli

:
:
:
:

09.00 h - DrahéOvce vs. Green Hawks
10.30 h - Stars vs. HK Drahovce
12.00 h - Rebeli vs. Jokers
13.30 h - Griffins vs. Drahovské esá

:
:
:
:

09.00 h - Stars vs. Jokers
10.30 h - DrahéOvce vs. HK Drahovce
12.00 h - Griffins vs. Rebeli
13.30 h - Drahovské esá vs. Green Hawks

:
:
:
:

09.00 h - Jokers vs. Stars
10.30 h - Rebeli vs. Griffins
12.00 h - HK Drahovce vs. DrahéOvce
13.30 h - Green Hawks vs. Drahovské esá

:
:
:
:

09.00 h - HK Drahovce vs. Drahovské esá
10.30 h - Green Hawks vs. Griffins
12.00 h - Jokers vs. DrahéOvce
13.30 h - Rebeli vs. Stars

:
:
:
:

09.00 h - Drahovské esá vs. HK Drahovce
10.30 h - Griffins vs. Green Hawks
12.00 h - DrahéOvce vs. Jokers
13.30 h - Stars vs. Rebeli

:
:
:
:

09.00 h - Griffins vs. Stars
10.30 h - Drahovské esá vs. Jokers
12.00 h - DrahéOvce vs. Rebeli
13.30 h - Green Hawks vs. HK Drahovce

:
:
:
:

09.00 h - Stars vs. Griffins
10.30 h - Rebeli vs. DrahéOvce
12.00 h - Jokers vs. Drahovské esá
13.30 h - HK Drahovce vs. Green Hawks

:
:
:
:

09.00 h - Jokers vs. Green Hawks
10.30 h - HK Drahovce vs. Griffins
12.00 h - Rebeli vs. Drahovské esá
13.30 h - Stars vs. DrahéOvce

:
:
:
:

09.00 h - Green Hawks vs. Jokers
10.30 h - Drahovské esá vs. Rebeli
12.00 h - Griffins vs. HK Drahovce
13.30 h - DrahéOvce vs. Stars

:
:
:
:

15. 2. 2015 - 2. kolo

22. 2. 2015 - 3. kolo

01. 3. 2015 - 4. kolo

08. 3. 2015 - 5. kolo

15. 3. 2015 - 6. kolo

22. 3. 2015 - 7. kolo

05. 4. 2015 - 9. kolo

12. 4. 2015 - 10. kolo

19. 4. 2015 - 11. kolo

26. 4. 2015 - 12. kolo

03. 5. 2015 - 13. kolo

10. 5. 2015 - 14. kolo
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