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Veľkú časť Slovenska zasiahli 
nedávno lejaky, ktoré opäť 
pripomenuli, že jesenné daždivé 
počasie má často na svedomí 
zvýšené hladiny potokov a 
zaplavené cesty. Búrky sú pre 
mnohých Slovákov symbolom 
a nanešťastie pripomienkou 
ťažkých chvíľ, ktoré každoročne 
prežívajú v boji proti povodniam. 
Výrazne pomáhať trnavskému 
regiónu v čase záplav budú 
špeciálne protipovodňové vozíky. 

Ministerstvo vnútra SR 
dodalo protipovodňové vozíky 
spolu do 59 ohrozených regiónov. 
Vo štvrtok 22. októbra vycestovali 
do Galanty starosta obce Ing. 
Juraj Klein a veliteľ dobrovoľných 
hasičov Ing. Jozef Varačka, aby si 
mohli slávnostne prevziať kľúče 
od nového protipovodňového vozíka z rúk 
ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Protipovodňové vozíky poskytujú obciam 
v krízových situáciách to najdôležitejšie 
pre skrotenie živelnej vody. Obciam tak do 
protipovodňovej výbavy pribudla osvetľovacia 
technika, mobilné povodňové bariéry, kalové 
čerpadlo, náradie, generátor elektrickej 
energie a plávajúce čerpadlo. Jeden vozík 
poskytuje mobilné bariéry v celkovej dĺžke 40 

m. Navyše ak susedné obce pri ohrození spoja 
svoje sily, dokážu sa vode spoločne postaviť 
so silnou výbavou. Manipulácia s prívesnými 

vozíkmi je vďaka 
ich rozmerom 
jednoduchá a 
ich konštrukcia 
zároveň umožňuje 
ľahkú dopravu z 
miesta na miesto. 
Vozíky môže za 
sebou ťahať aj 
osobné motorové 
vozidlo a vodičovi 
p o s t a č u j e 
š t a n d a r d n é 
v o d i č s k é 
oprávnenie. 

Š p e c i á l n a 
technika je súčasťou projektu Aktívne 
protipovodňové opatrenia, ktorý 
je financovaný z Kohézneho fondu 
prostredníctvom operačného programu 
Životné prostredie. Hodnota jedného vozíka je 
14 tisíc EUR. Verme, že ho okrem ukážok pre 
deti nebude nutné použiť.

- M. M: -

Naši dobrovoľní hasiči majú nový vozík

Vážení občania, 
prihováram sa Vám 4-krát v tomto roku 

v jesennom čísle Drahovských novín. Čas 
neúprosne letí, ani sme sa po dovolenkách 
nestihli spamätať a už nám Vianoce začínajú 
klopať na dvere. Kým však prídu, čaká nás 
ešte veľa práce. V krátkosti Vás oboznámim s 
aktuálnymi aktivitami našej obce. 

Naša druhá obecná bytovka začína 
dostávať svoj rozmer, práce sa pomaly 
prehupli do vnútorných priestorov. Na jar 
2016 zasadne obecné zastupiteľstvo, aby 
prehodnotilo ďalších 12 žiadateľov, ktorí by sa 

Príhovor starostu
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Ako každý rok sme si koniec prázdnin 
užili na vrtochoch. Už 5. ročník dedinského 

festivalu sa niesol v krásnom letnom počasí. 
Konečne po toľkých rokoch daždivého 
počasia sa na vrtochy vyčasilo. Už od rána 
nás okrem domácej Drahovčanky zabávala 
country skupina VUUR zo Špačiniec, 
skupina Omega z Červeníka, domáca 
floklórna skupina Kolovrátok a cimbalová 
muzika Dezidera Miku z Vysokých Tatier. 
Návštevníci okrem kvalitnej hudby vyskúšali 
rôzne jedlá či nápoje a mohli si zakúpiť rôzne 
zaujímavé predmety.

Deti zas určite potešili atrakcie, ktoré boli 
pre nich pripravené počas celého dňa. Skákací 

hrad a cukrová pena si od prvých sekúnd získali 
najviac fanúšikov spomedzi detských atrakcií. 

Centrum dediny sa zapĺňalo až vo 
večerných hodinách. Na večerný program 
prichádzali aj návštevníci z okolitých dedín. 
Rockový augustový večer odpálila kapela 
Rollin Pub Band a Karel Gott rock show. Po 
nich sme sa všetci naladili na ľudovú muziku 
skríženú s rockom v podaní skupiny Arzén. 
Celú dedinu roztancoval headliner celého 
festivalu – Smola a Hrušky. Dobrú energiu 
a zábavu udržali počas celého koncertu. Viac 
o nich ale aj o kapele Arzén sa dozviete z 
rozhovorov, ktoré sme pre vás pripravili. 

- K. D. -

Päť rokov s Vrtochmi 

„...Ľudia, 
ó ľudia bohabojní, 
padnite na kolená, 
zarevte svetu do svedomia a modlite 
sa, 
modlite za koniec krvavej vojny!...“

29. augusta uplynulo 71 rokov, kedy naši 
otcovia a dedovia povstali proti fašistom. 
Nebáli sa smrti, ktorej sa denne pozerali 
priamo do očí. Túto udalosť si pripomenula 
aj naša obec. Deň pred výročím povstania, 
28. augusta sa vybral sprievod od obecného 
úradu k Pamätníku padlým. Úctu vzdali 
okrem členov obecného zastupiteľstva na čele 
so starostom obce Ing. Jurajom Kleinom, aj 
členovia Dobrovoľného hasičského zboru či 
pamätníci povstania. Žiačky základnej školy 
Nela Balonová a Adriana Dusíková si uctili 

obete povstania zarecitovaním básní. Slová 
básní nenechali nikoho chladného. 

Treba si pamätať, čo naši starí rodičia 
obetovali pre našu slobodu a život bez strachu 
o seba a svojich blízkych. Ich posolstvo a 
skutky si musíme pamätať, aby sa nikdy 
nezopakovali. 

- K. D. -

Úcta padlýmmohli nasťahovať do svojich túžobne očakávaných 
bytov.

Do konca roka bude dokončená nadstavba 
materskej školy. Podobne ako pri bytovke, aj tu 
sa práce prehupli do interiéru. Nad zdravotným 
strediskom nám vzniknú dve nové triedy, vďaka 
ktorým už nebudeme mať problém s nedostatkom 
priestorov pre naše deti a takisto stojí za 
pozornosť vytvorenie troch pracovných miest. Už 
bude iba na uvážení, kedy sa rozhodneme nové 
triedy otvoriť, či v januári 2016 alebo v septembri 
s novým školským rokom.    

Viacerých z nás trápi obecný vodovod. 
Prístroj, ktorý sme zakúpili, aby nám pomohol 
vyčistiť potrubia od usadenín nám aj pomohol, no 
trvalo mu to trošku dlhšie ako sme predpokladali. 
Všetko záviselo od vhodného nastavenia čistenia 
potrubia. Čo je však dôležité, čistota vody sa 
začína stabilizovať. Pri najbližšom odpise vody a 
následným výmerom Vám bude obcou poskytnutý 
finančný príspevok za mesiace čistenia potrubí.

Ďalší aktuálny problém v obci je náš rozhlas, 
ktorý má už svoje roky, kazí sa viac a viac na 
viacerých miestach. Hlavnou príčinou je zastaralé 
vedenie, ktoré robí stále väčšiu a väčšiu galibu. 
V súčasnosti riešime nový bezdrôtový rozhlas s 
dosahom až 5 km, ktorý tieto problémy odstráni 
a nielen problémy, ale aj staré rozhlasové vedenie 
po celej obci. Prví otestovaný bezdrôtový rozhlas 
sa nachádza v Dolných Voderadoch. Prosím Vás 
však o trpezlivosť, nakoľko je to väčšia investícia, je 
potrebné urobiť výberové konanie na dodávateľa.

V súčasnej dobe spracovávame ďalšie projekty 
a to: zateplenie kultúrneho domu, hlavnej 
budovy škôlky, požiarnu zbrojnicu s nadstavbou 
ôsmych bytových jednotiek. Ďalšie projekty budú 
spracovávané postupne na pripravované výzvy od 
štátu. 

Najviac nás však všetkých zaujíma 
kanalizácia. Počas čítania tohto môjho príhovoru 
bude už projektová dokumentácia skontrolovaná 
a odovzdaná na Ministerstve životného prostredia 
SR. Do konca roka, najneskôr začiatkom roka 
2016 by sme sa mali dozvedieť, či sme boli 
úspešný a či nám teda budú pridelené finančné 
prostriedky. Veríme, že áno a na jar 2016 začneme 
s výstavbou kanalizácie.

Z Ministerstva vnútra SR na základe žiadosti, 
nám slávnostne v Galante minister vnútra Robert 
Kaliňák odovzdal plne vybavený protipovodňový 
prívesný vozík. Dúfajme, že tento protipovodňový 
vozík budeme musieť použiť čo najmenej a keď, 
tak len ako ukážku pre deti v rámci vyučovania a 
hasičských pretekov.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým, 
ktorí podali pomocnú ruku pri organizovaní 
našich kultúrnych podujatí. Verím, že či už to boli 
Drahovské vrtochy, Drahovská desiatka, alebo 
iné kultúrne, či športové podujatia, každý z Vás 
si dúfam našiel niečo z toho svojho, čo ho v srdci 
potešilo a načo sa teší na ďalší ročník.

- Ing. Juraj Klein – starosta obce -

Arzén

Čo je inšpiráciou pri skladaní piesní? 
Terchorský folklór. My robíme pôvodnú hudbu 

a ktomu používame terchovské texty. Pretože je 
to uľahčenie roboty. Texty sú známe a poväčšine 
ich ľudia poznajú, lebo sú to ľudovky. Používame 
ľudovkové texty do našej muziky. 

Čo je podľa vás jednoduchšie: napísať pieseň 

alebo zložiť hudobný podklad pre báseň?
Ťažko povedať, je to rovnaké. Aj tie básne 
musia mať nejakú poetiku. Spraviť k básniam 
hudbu nie je niekedy ľahké. Obe sú rovnako 
ťažké. 

V zahraničí majú 
takéto kapely ako 
vy veľký úspech 
ako napríklad 
Mumford and 
sons, čo si myslíte, 
čo je iné na našej 
a zahraničnej 

hudobnej scéne. Veď 
my, Slováci, máme 
radi folklór.
Ono sa to teraz viac 
otvára. My sme viacej 
tej muziky a štýlu 

viac rockovejší. Možno by to mohol byť menší 
problém. Teraz aj Jana Kirschner robí piesne 
s námetom na ľudovú pieseň. Veľa kapiel to 
používa, napr. v Čechách je to Čechomor, sú 
však menší. Možno aj to, že to nehrajú tak 
rockovo, možno potrebujú aj ľudia dospieť na 
ten folklór. Je paradoxom, že u nás sú obľúbení 
v tomto štýle zahraniční a my nie. Ako sa 
hovorí, doma nikdy nie si prorokom. 

Dostali ste možnosť prespievať piesne z 
kultového muzikálu Na skle maľované. 
Zostali ste prekvapení, keď ste sa dozvedeli 
túto správu. 
To bolo super. My sme boli len rady, že sme 
dostali túto možnosť. Sú to pecky, 40 ročné 
pesničky, ktoré ľudia majú radi, poznajú ich. 
Dnes sme sa cestou sem v aute s chalanmi 
bavili, že mnohé pesničky, čo ľudia poznajú ako 
od LIMP BIZKIT (Behind blue eyes) sú vlastne 
cover verzie iných interpretov. Rôzne kapely sa 
takto postavili kariéru. Niekedy je to barlička, 
ktorá pomôže a niekedy nie. Vec čo je dobrá 
overená časom, pomôže aj tej kapele. 

Smola a Hrušky 

Vašich členov spájajú kanadské žartíky. Aký 
najväčší ste si navzájom vyviedli? 
Spoko: Čo si pamätám posledný kanadský 
žartík, nebol to práve ani kanadský žartík. 
Keď sme minule hrali na Uprasingu (pozn. 
red. reagea festival v Bratislave), tak sme 
parkovali tam, kde sa nemá parkovať. Keď sme 
prišli do tourbusu, tak sme si našli lístočky: 
Preparkovať. 
Matúš: Urgentne preparkovať, lebo zavoláme 
políciu. 
Spoko: Nemali sme kde, lebo vedľa nás bolo 
auto a motorka Harley. 
Matúš: Tak sme museli preparkovať motorku. 
Spoko: Práve išli okolo policajti. 
Matúš: Prišli policajti a my im: „vidíte že 
nám odtiahnu auto. Prosíme čo máme teraz 
robiť? Táto motorka tu stojí, kde by sme mohli 
zaparkovať? Čo máme spraviť?“ Policajti, čo 
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V tomto čísle Vás chceme oboznámiť 
s účinkovaním našej folklórnej skupiny 
Kolovrátok. V auguste sme 
oslávili 2. výročie založenia. 
Možno na Vás pôsobia naše 
vystúpenia trochu neisto, ale 
veď sme len amatérsky speváci. 
Spievame s radosťou od srdca, 
pre potešenie a pobavenie 
seba a všetkých, ktorí radi 
počúvajú ľudové piesne. Veď 
napokon máme “dva roky“ 
a vekom všetko dozrieva. 
Prvé tohtoročné podujatie 
bolo fašiangové popoludnie 
v kultúrnom dome, kde sme 
sa zabavili spolu s našimi 
rodinnými príslušníkmi. 
V marci sme účinkovali na 
výročnej schôdzi COOP Jednoty a na 
výročnej schôdzi Klubu seniorov. 

Apríl: Na pozvanie sme účinkovali pri 
odobierke na svadbe našej speváčky Janky 
Dusíkovej a Michala Vdovičíka a tiež sme 
sprevádzali piesňami svadobný sprievod do 
kostola.

Máj: Vystupovali sme na obecných 
akciách Stavanie mája, Drahovská kosa, 
ďalej na púti hasičov do Šaštína, účinkovali 
sme taktiež v Piešťanoch na podujatí Ľudové 

remeslá.
Jún: …čakalo nás vystúpenie v 

Piešťanoch v parku na Otvorení kúpeľnej 
sezóny, zahájenie podujatia na Remeslách 
v Hlohovci, či vystúpenie na folklórnych 

slávnostiach na 
Myjave.

Júl: Absolvovali 
sme zájazd s cieľom 
O s t r a v a - V í t k o v i c e , 
oslavu 25. výročia 
vysviacky za kňaza 
nášho rodáka vdp. 
Antona Rusnáka - 
priamy prenos sv. 
omše vysielala TV 
NOE. V priestoroch 

televízie nás osobne 
privítal riaditeľ vdp. Leoš 

Ryška. Sprievodcu nám robil vdp. Marcel 
Puvák, rodák zo Slovenska.

August: Kolovrátok bol pozvaný 

starostom obce Nižná p. Kamilom Mikušom 
vystupovať na večernej hodovej zábave. 
Program spestrili sólovým vystúpením 
náš harmonikár p. Ing. Turan a p. Vančo. 

Speváčky folkórnej skupiny účinkovali bez 
doprovodu harmoniky na svadobnom obrade 
na OÚ v Drahovciach. V popoludňajšom 

programe sme vystúpili na akcii Drahovské 
vrtochy, po ktorom sme oslávili 2. výročie 

založenia v klube seniorov, kde sme si 
pripravili občerstvenie a nechýbala ani torta. 

Pozdraviť nás prišiel aj p. starosta Ing. 
Juraj Klein. Folkórna skupina Kolovrátok 
vystupuje na podujatiach väčšinou v 
krojoch a tiež aj v kostýmoch od sponzorov. 
Do konca roka nás čaká ešte niekoľko 
podujatí ale o tých Vám porozprávame 
nabudúce.

- Cecília Drnáková – FS Kolovrátok -

FS Kolovrátok sa dostáva do povedomia širokej verejnostije taká irónia osudu. „Chlapci mi nič nevidíme, my 
sme tu ani neboli. Preparkujte tú motorku.“ Jeden 
z členov dal neutrál a premiestnil. Motorka mala 
dokonca zamknutý volant, takže sa dalo iba bočiť. 
Tak my sme ju vlastne odbočili a zaparkovali sme si 
auto.

Chystáte niečo nové pre fanúšikov do budúcna? 
Spoko: Stále robíme nové veci. Teraz robíme 
unplugged album, ktorý by mal byť na jeseň, plus 
2 DVD, záznam akustického koncertu, čo sme mali 
v divadle. Popri tom aj nové pesničky, ktoré nie sú 
ešte hotové, ťažko o tom hovoriť, lebo my aj niekedy 
rok sa s tým bavíme. Aby to nevyzeralo, že iba 
sľubujeme. 
Matúš: Áno, áno. Nechceme sľubovať, ale celá 
kapela funguje, že všetko je také rozpracované a 
keďže je veľa takých umelcov, že sú zaneprázdnení 
a majú svoje veci. Tak často sa k jednej pesničke 
vraciame. To je normálne. To je pre ľudí neviditeľné, 
čo mi robíme mimo koncertov. Ale môžem povedať, 
že keď chce kapela fungovať, musí neustále robiť či 
na pódiu, na cestách, a tak. 

Mary o ktorej spievate existuje? Alebo je to 
metafora? 
Spoko: V podstate Mary bola pesnička, ktorú 
som zložil pre moje krsňa. Dievčatko maličké päť 
ročné, ktorej som chcel spraviť radosť. Dostala 
túto pesničku ako darček, ale ona sa volá Mely 
(Melánia). Nakoniec sme to premenovali na Mary, 
lepšie to znie aj rýmuje. Avšak Mely dostala svoju 
verziu a nakoniec sme to s kapelou spravili aj pre 
všetkých. 
Matúš: Ja by som povedal, že naša kapela je známa 
tým, že má takéto dvojzmyselné aj trojzmyselné 
texty. A je to aj trošku také nabádanie na každého 
voľno zmýšľajúceho človeka, lebo Mary môže byť 
žena, môže byť aj symbol kresťanstva ako Panenka 
Mária. Hocičo to môže byť. 
Spoko: Niekoho koho máme veľmi rádi, zbožňujeme. 
Máme aj tričká okolo toho. Spojili sme viac vecí. Veď 
o tom je pop-kultúra, že sa spája viac vecí dokopy. 

Máte po toľkých rokoch trému keď vystupujete 
pred divákmi? 
Spoko: Tesne pred koncertom, je to také že máme 
nervy. Ale v zásade sme si zvykli, že?
Matúš: Hej. To nie sú trémove nervy, ale skôr také 
organizačné. Už si mal mať vyložené káble! Ty robíš 
rozhovory! Ja už mám nazvučené a ty ešte nič! Čo si 
robil? To sú skôr také nervy. Ja si pamätám doteraz, 
ja som mal prvé vystúpenie ako 8-ročný. Takže ja si 
myslím, že už mám trému vyoperovanú. 
Spoko: Je to trošku taký adrenalín pred vystúpením. 
To musí byť, čo by to potom bolo zač. 
Matúš: Ale hlavne, každý človek čo stojí na tom 
pódiu to musí mať rád. 
Spoko: Je to také vzrušenie.

- K. D. -
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Vďaka mohutným 
kríkom sa z 
cintorínskej ulice 
stala jednoprúdovka 
so zlým výhľadom 
pri vychádzaní 
smerom na Kostolnú 
ulicu. Obecní 
pracovníci urobili 
s “neposlušnými” 
kríkmi krátky 
proces.

Od júla sme mali kalnú vodu v potrubí častejšie 
ako inokedy aj vďaka novému čistiacemu 
prístroju, ktorý uvoľňoval usadeniny na 
vodovodnom potrubí. Už by to malo byť len 
lepšie…

Aby mohli byť kultúrne, či rodinné akcie dôstojnejšie, dostalo “peklo” v kultúrnom dome nový šat, keďže boli staré steny zničené vlhkosťou a stálym 
používaním. O obnovenie pekla sa postarali obecní pracovníci.

O druhej obecnej bytovke Vás informujeme 
v každom čísle. Tu vidíte, ako pokročila za tri 
mesiace.

Obecný úrad dal 
opäť “poupratovať” 
o b e c n é 
k o m p o s t o v i s k o . 
Verme, že 
naposledy…

Práce na materskej škole idú podľa plánu. Strecha hotová, okná hotové, zateplenie taktiež…a môže sa ísť na vnútorné priestory.

Dom smútku nám slúži už pár desaťročí. 
Tak ako aj ostatné obecné budovy, tak aj on 
už potreboval opravu fasády. A keďže je Dom 
smútku najmenej náročný na finanncie, 
Obecný úrad sa rozhodol začať práve 
ním. Okrem fasády sa upravili priestory 
za Domom smútku a opravil sa starý 

popraskaný chodník. Práce boli vykonané za 
súčinnosti pracovníkov Obecného úradu a 
pracovníkmi z ÚPSV a R. Dielo sa podarilo 
a náš Dom smútku dostal nový šat, ktorý 
takisto prispeje k dôstojnejším rozlúčkam s 
našimi zosnulými.

- I. G. 

Oprava fasády domu smútku

U záhradkárov sa hodovalo a vystavovali exponáty

Záhradkári z Drahoviec usporiadali v dome záhradkárov dve akcie. V auguste to boli Slivkové 
hody, ktoré sa nám vydarili. Bolo pekné počasie aľudia si prišli posedieť a popočúvať hudbu 
v podaní dua Tý dvá. V septembri to bola výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Pekné exponáty 
vystavovali naši záhradkári, jablká, hrušky, slivky, a rôznu zeleninu. Najkrajšie ovocie: 1. p. 
Marián Rusnák, 2. p. Pivoluska, 3. p. Juraj Matula. Najkrajšia zelenina: 1. p. Jozef Čapuška 
(Dedinská ulica), 2. p. Jozef Karabčík, 3. p. Vladimír Dzuro. Výstavy sa zúčastnilo 150 ľudí, 
žiaci a učitelia základnej školy.

- Jaroslav Kosa – MO SZZ  -

Na obecnom úrade tiekla krv…

Ms SČK Drahovce zorganizoval dňa 27.8.2015 odber krvi. Uskutočniť ho prišla mobilná 
jednotka z Národnej transfúznej stanice Trnava. Zúčastnilo sa 22 darcov, z toho 16 mužov, 6 
žien, pričom dvaja z nich boli prvodarcovia. Najviac bolo Drahovčanov, ale prišli darcovia aj 
z Piešťan, Vrbového, a dokonca z Považian. Členky výboru im pripravili malé pohostenie vo 
forme chlebíčkov. Napriek propagácii akcie prišlo v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi 
nízky počet darcov. Pevne verím, že sa táto situácia v budúcnosti zmení k lepšiemu.

- Za výbor MsSČK - Mária Ivančíková -

Poďakovanie
Ms SČK ďakuje všetkým darcom, ktorí 27. augusta 
2015 pri spoločnom odbere krvi na Obecnom úrade v 
Drahovciach darovali krv. Odberu sa zúčastnilo celkom 
22 darcov, z toho bolo 16 mužov a 6 žien. Do veľkej 
rodiny darcov tejto vzácnej tekutiny pribudli aj dvaja 
prvodarcovia – R. Kristek a D. Michálek.   
Ďakujeme.

Občianske združenie Naše Rodné Slovensko 
ďakuje p. Kataríne Sedláčikovej za zapožičanie a 
inštaláciu drahovského mužského a ženského ľudového 
odevu a p. Bibiane Rusnákovej za zapožičanie tradičnej 
ľudovej keramiky na výstavu počas Drahovských 
vrtochov v auguste tohto roka. Zároveň ďakujeme 
každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k 
prezentácii minulosti našej obce.
Ďakujeme.
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Tajná kniha kúziel. Inšpiráciou k jej výrobe boli rôzne knižky o 
bosorkách a čarodejniciach. 

24.7.2015 si deti počas náučno-tvorivého dopoludnia urobili 
výlet do histórie pod názvom Staroveký Egypt. Pani Mgr. Júlia 
Džambazovič, ktorá pre deti tieto prázdninové aktivity pripravila, 
im predstavila zaujímavé knihy o tejto civilizácii a zároveň si vyrobili 
originálne náhrdelníky so skarabeom. 

4.8.2015 to bolo podujatie Kamienkové rozprávky. Deti čítali 
tvorili a na tému kamene. Pani Júlia deťom predstavila zaujímavé 
knižky s hlavnými hrdinami v podobe kamienkov či drahokamov. 
Spoločne maľovali na kamene rôzne postavičky i zvieratá. Deti boli 
naozaj supertvorivé. Niektoré práce z týchto prázdninových aktivít 
predstavíme na výstave pre širokú verejnosť u nás v CVČ v mesiaci 
november. 

Prázdniny sú už za nami a my sme prišli s pestrou ponukou pre 
deti, mládež aj dospelých na nový školský rok.

V nadchádzajúcom školskom roku 2015/2016 sme rozšírili 
náš výchovnovzdelávací program o niekoľko nových tém, ktoré 
budeme realizovať formou celoročných projektov. Prostredníctvom 
vzdelávacích workshopov, tvorivých aktivít, exkurzií, aj spontánnych 
činností zameraných na deti MŠ a žiakov I. a II. stupňa ZŠ, budeme 
realizovať v rámci nasledujúcich projektov.
1. Projekt na rozvíjanie predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti: 
a) Klub priateľov Knihocusa Phantasicusa (MŠ, I. a II.roč.)
b) Osmijankovo veľké literárne stopovanie (I.st.ZŠ)     
2. Chráň prírodu, poznaj sám seba – celoročný projekt zameraný na 
enviromentálne aktivity, prehlbovanie a rozširovanie poznatkov v 
oblasti trvalo-udržateľného rozvoja. 
3. Projekt pod názvom Kapsa potras sa! s aktivitami zameranými na 
rozvíjanie poznatkov v oblasti finančnej gramotnosti na I. a II.st.ZŠ
4. Poznaj hravo svoje právo a Farebný svet – je projekt zameraný na 
ľudské práva, xenofóbiu a rasizmus (I. a II. st.ZŠ)
5. Náš E-spravodaj Kukátko – projekt na rozvíjanie praktických 
zručností v oblasti masmediálnej komunikácie a komunikačných 
prostriedkov.

Aj v tomto školskom roku sme sa aktívne zapojili do súťažného 
medzinárodného projektu Odysea Mysle 2016 a začali sme riešiť 
tohtoročné tematické úlohy. Naše tímy budú riešiť problémy technické, 
umelecko-technické aj umelecké. Zastúpenie máme vo všetkých 
vekových kategóriách od MŠ až po dospelých.

Medzinárodná výtvarná výstava 10.9. – 15.10.2015 Lidice 2010 
– 2014, nás inšpirovala k aktívnemu zapojeniu sa do nasledujúceho 
súťažného ročníka Lidice 2016. Deti od 4 – 15 rokov budú pracovať na 
svojich projektoch až do 29.2.2016 na tému Škola? Vzdelanie! formou 
rôznych výtvarných techník. 

Pri realizácii niektorých vyššie spomínaných projektov 
predpokladáme úzku spoluprácu miestnej MŠ a ZŠ.

Čo je už za nami

V mesiaci september sme naštartovali našu pravidelnú činnosť v 
záujmových útvaroch, ale zároveň sa nám podarilo už zrealizovať aj 
niekoľko zaujímavých aktivít. 

16.9.2015 sme sa zúčastnili na interaktívnej výstave Voda je život 
v Piešťanoch. Deti mali možnosť vypočuť si množstvo zaujímavých 
informácií a tiež možnosť overiť si, či vyskúšať, ako to v prírode 
naozaj funguje. Venovali sa týmto témam: Voda v prírode. Voda a jej 
ochrana. Voda, rastliny a živočíchy. Voda a klimatické zmeny. Voda a 
jej znečisťovanie. Voda – zdroje pitnej vody.

10.9. – 15.10.2015 Lidice 2010 – 2014 pod týmto názvom sme 
zrealizovali v spolupráci s českým Pamätníkom Lidice u nás v CVČ 
Drahovce, výstavu najúspešnejších výtvarných prác detí z rôznych 
krajín sveta vo veku od 4 – 15 rokov . Návštevníci mali možnosť vidieť 

diela svojich rovesníkov nielen z krajín strednej Európy, ale napr. z 
Brazílie, Japonska, Afganistanu, Malajzie, USA, Iránu, Sýrie,... Túto 
unikátnu výstavu sme dopĺňali informáciami o skutočnom príbehu  
Lidíc, ktorý sa stal impulzom pre uskutočnenie tejto výtvarnej súťaže. 
Ďalšími doplňujúcimi aktivitami boli aj výtvarno – vzdelávacie 
workshopy.

25.9.2015 Stretnutie s Géraldine Alibeu. Tento deň bol pre nás, 
aj naše deti CVČ naozaj výnimočný. Mali sme možnosť stretnúť 
sa s populárnou francúzskou ilustrátorkou pre deti Géraldine 
Alibeu, ktorá v tomto roku vystavuje svoje ilustrácie na prestížnej 
medzinárodnej výstave Bienále ilustrácií Bratislava. Naše deti na 

výtvarnom workshope v Ms knižnici v Piešťanoch, ktorý viedla práve 
táto ilustrátorka, pracovali na svojich dielkach výtvarnou technikou, 
ktorú Géraldin využíva vo svojich knihách. Výsledok bol úžasný. 
Ani jeden z nich by sa za svoju prácu nemusel hanbiť. Aj Géraldin 
bola nimi nadšená tak, ako aj tety z časopisu Slniečko. Dôkazom 

Centrum voľného času bilancuje... 

Pestré leto

V CVČ sme nezaháľali ani cez letné prázdniny. Poldenné detské 
tábory sa nám osvedčili, a tak sme v nich pokračovali aj počas 
uplynulého leta. Prázdninové aktivity od 6.7. – 10.7.2015 rozbehli naši 
flórbalisti, ktorí si počas týždňa overovali svoje športové danosti aj v 
baseballe. Tréner p. Peter Bajnok z PN im pripravil aj súťažné aktivity, 
ktoré na konci týždňa nielen vyhodnotil, ale aj ocenil diplomami. 

V tomto istom termíne kreatívne deti mali možnosť vyskúšať si 
spolu s Mgr. Natašou Pažitnou, rôzne výtvarné techniky. Maľovali 
na tričká, korálkovaním vytvárali stromčeky šťastia, z FIMA hmoty 
vyrábali krásne šperky, z organzy zhotovovali ozdobné kvetiny na odev 
a nakoniec sa venovali scrapbookingu, ktorého výsledkom bol album 
na fotografie.

Počas týždňa od 20.7. – 24.7.2015 deti tvorili z polymérovej hmoty 
FIMO. Naučili sa hmotu spracovávať a vytvárať rôzne vzory. A tak si 

vyrobili šperky, náušnice, dekorovali lyžičky, vytvárali magnetky. 
Práca s hmotou je u detí veľmi obľúbená. Výsledkom bolo množstvo 

originálnych výrobkov nielen pre seba ale aj pre svojich blízkych. 
V auguste od 3.8. – 7.8.2015 pod názvom Bábkarstvo v keramike 

pripravila Mgr. Betka Behanová pre deti tvorenie z hliny. Oboznámili 
sa s históriou bábok, modelovali jednotlivé komponenty, ktoré 
nakoniec maľovali a skladali. Samozrejme, vyskúšali si aj točenie 
na hrnčiarskom kruhu, vyrábali dekoratívne kachličky a na záver si 
zahrali vlastné bábkové divadlo. Celý týždeň si spestrili aj výletom do 
Piešťan, kde sa previezli na mestskom vláčiku, no nepripravili sa ani o 
zážitok z plavby loďou.

Keďže k letným prázdninám patrí aj výborná kniha, znova tak 
ako po uplynulé roky, aj počas týchto prázdnin sme v spolupráci s Ms 
knižnicou v PN, uskutočnili niekoľko zaujímavých aktivít. 

10.7.2015 to boli Čarodejnícke dobrodružstvá – rozprávkové 
čítanie a tvorenie s knižkami. Spoločným kreatívnym dielkom bola 
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nezabudnuteľného zážitku z tohto tvorivého popoludnia bolo aj 
spoločné foto.

10.10.2015 sme uskutočnili dlhšie plánovanú exkurziu do 

Bratislavy na výpravnú výstavu Titanic, ktorá je na Slovensku od 
12.8.2015 – 6.12.2015. Mohli sme vidieť nálezy z „nepotopiteľnej“ 
lode, ktoré potápači vylovili z vôd Atlantiku z hĺbky 3 800 metrov. 
Okrem 300 vystavených artefaktov sme nakukli do 17 komnát, ktoré 
boli replikami izieb, jedálne či schodiska. Popri expozícii organizátori 
pripravili aj premietanie filmu o legende, ktorá nedokončila svoju prvú 
plavbu. Dokonale nás schladil aj ozajstný ľadovec, ktorý cestu lode 
ukončil.

Pre tých menších sme zasa pripravili dopoludnie plné umenia a 
zábavy. Navštívili sme medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANU, 

ktorá v týchto dňoch dýcha najdôležitejším podujatím BIENÁLE 
ILUSTRÁCIÍ 2015 a oslavami 50.výročia BIB. Tak ako vždy, ani 
tentoraz sme nezostali sklamaní, ba práve naopak. Naši úžasní 

tvorcovia pre deti sa naozaj dokážu s deťmi 
“pohrať“. Veľmi podnetné, interaktívne a hlavne 
zábavné dopoludnie strávili naše deti v BIB. 

Mali sme možnosť bližšie sa zoznámiť s 
tvorbou Albína Brunovského na výstave Klobúk 
dolu Pán Brunovský

Výstava približuje deťom hravou formou život 
a dielo jedného z najvýznamnejších slovenských 
grafikov a maliarov, zakladajúceho člena BIB-u, 
ktorý by tohto roku oslávil svoje 80.narodeniny.

Moja krajina je moja fantázia – takto nazvali 
tvorcovia výstavu venovanú spoluzakladateľovi 
BIB a čerstvému 80-nikovi Miroslavovi Cipárovi. 
Prvky výstavy sú inšpirované jeho ilustráciami, a 
tak vznikol kolotoč, hojdačka, hojdací koník alebo 
štadión v rybe...bolo to naozaj zábavné, pretože 
deti mali možnosť si všetko toto vyskúšať.

No a nakoniec sme sa  dostali na plavbu s 
Guliverom. Peter Uchnár (ktorého naše deti 

už poznajú aj osobne po vlaňajšom Zázračnom oriešku) pripravil 
deťom výstavu pod názvom sám proti liliputu. Výstava je inšpirovaná 
ilustráciami ku knihe Jonathana Swifta Gulliverove cesty, za ktoré Peter 
Uchnár dostal Zlaté jablko BIB 1999. Odchádzali sme plní dojmov a 
neopakovateľných zážitkov. Aj takéto môže byť umenie. Ďakujeme páni 
ilustrátori! Určite prídeme aj nabudúce.

 No a čo nás čaká v najbližšom období? 

Výstavy v CVČ: október – december
Oživenie hmoty - výstava prác našich detí zo záujmových útvarov 

keramika. Výstava bude doplnená vlastnou tematickou tvorbou víly, Mgr. 
Betky Behanovej (keramika, akryl, akvarel).

VÝSTAVA českého výtvarníka a ilustrátora Petra Morkesa pod názvom 
Komisař Vrťapka.   

Rozprávková krajina – unikátna výstava českej spisovateľky grafičky a 
ilustrátorky Vítězslavy Klimtovej. Vítězslava Klimtová je známa objeviteľka 
rozprávkovej krajiny plnej strašidielok, škriatkov, víl a rusaliek. Napísala a 
vydala deťmi veľmi obľúbené lexikony o strašidielkach. Výstavy jej diel sa 
usporadúvajú po celé ČR v galériách, múzeách, hradoch a zámkoch. 

Z našich podujatí dávame ďalej do pozornosti 
október
23.10.2015 o 14.00 
Rozprávky sú pohádky – bábkové predstavenie pre deti a širokú verejnosť 
(vstup zdarma)
november
22.11.2015 o 16.00 divadelné predstavenie Dobreta - muzikál Z dreva 
vyrezané, alebo Jánošík podľa Vivaldiho v KD Drahovce.
28.11.2015 - (sobota) Vianočná dedinka Schlosshoff – exkurzia na 
tradičné vianočné trhy v Rakúsku, spojená s prehliadkou zámku a 
tvorivými vianočnými dielňami pre deti.
29.11.2015 Rozsvietenie vianočného stromčeka - centrum obce
december 
6.12.2015 Mikuláš v kultúrnom dome
13.12.2015 Vianočný galaprogram (kultúrny dom)
17.12.2015 (štvrtok ) Vianočné trhy (kultúrny dom)

Blanka Kollárová – CVČ Drahovce

Zo života školy
Slávnostné otvorenie školského roka 

sa stalo pre našich žiakov štartovacou 
čiarou k nastávajúcemu desaťmesačnému 
kolobehu povinností, neľahkých úloh, ale 
iste i radostných chvíľ. Tento školský rok sa 
2. septembra zišlo na školskom dvore 166 
žiakov, z toho 83 žiakov prvého stupňa a 
83 žiakov druhého stupňa. Najmä prváci si 
vychutnali prvý deň v novej škole, ich túžba 
po niečom zaujímavom a neznámom bola 

veľká. Po slávnostnom zahájení školského 
roka, príhovore starostu obce, riaditeľky 
školy a krátkom kultúrnom programe, sa 
všetci žiaci zo školského dvora odobrali do 
tried, kde sa po prázdninovom oddychu 
podelili o svoje dojmy a zážitky z letných dní. 
Následne ich triedni učitelia oboznámili s 
tým, čo ich čaká v novom školskom roku.

Výchova a vzdelávanie má na našej škole 
principiálny základ, z ktorého sa odvíja 
práca učiteľov a žiakov. V tomto školskom 
roku vstupujeme do 
novej etapy inovovaného 
vzdelávania žiakov prvého 
a piateho ročníka, čo je 
v súlade s nariadeniami 
inovovaného štátneho 
vzdelávacieho programu. 

Dianie v obci nám 
tiež nie je ľahostajné. 
V septembri sa naši 
žiaci zúčastnili behu 
Drahovskej desiatky, 
návštevy putovnej výstavy 
„Lidice 2015“ v CVČ. 
Navštívili sme výstavu 
ovocia a zeleniny v Dome 
záhradkárov.

Aktuálny týždeň 
zdravej výživy je 
obohatený aktivitami 
interaktívneho zamerania 

vzdelávacej inštitúcie Astronyx, kvízom, 
vystúpením členov workautového oddielu 
s cieľom zdravého životného štýlu. Vo 
vzdelávacej oblasti zavádzame jeden 
tematický deň s didaktickým zameraním 
zdravej výživy v každej vyučovacej hodine. 
Naše deti si pochutnávajú na bylinkovom čaji 
osladeným medom, ktorý nám venoval pán 
Habr.

V tomto školskom roku pripravujeme na 
škole: Deň jablka a týždeň zdravej výživy; 

Šarkaniádu; zber 
papiera, v Mesiaci 
úcty k starším 
program žiakov,  ktorí 
vystúpia na posedení 
dôchodcov. 11. 
novembra si uctíme 
pamiatku padlých 
vojnových veteránov, 
zhotovíme vlčie maky. 
V zimných mesiacoch 

nás čakajú vianočné 
trhy, vianočné 
vystúpenie, Snowart, 
vo februári lyžiarsko-
s n o w b o r d o v ý 
výcvikový kurz, 
karneval, v apríli 
Deň zeme, Deň 
ochrany a zdravia, 
Týždeň ”Vyčistime si 
Slovensko – Vyčistime 

si našu školu, obec”.
Vo výchovno vzdelávacej činnosti 

budeme pokračovať v zapájaní sa do súťaží 
a olympiád: v literárnych súťažiach Hollého 
pamätník, Štúrov Zvolen, v matematickej 
Pytagoriáde, informatickej súťaži Bobor, 
speváckych Slávik Slovenska, Putujeme za 
ľudovou piesňou, vo výtvarných, športových 
súťažiach. Škola bude organizovať už 7. 
ročník krajskej rétorickej súťaže Štúrove a 
Hollého rétorické Drahovce, šiesty ročník 
Čitateľského maratónu, zo športových súťaží: 
basketbal, futbal, cezpoľný beh, ďalej súťaže 
v tanci, v hasičskej súťaži.

Verím, že sa nám podarí uskutočniť 
všetko, čo sme si predsavzali a čaká 
nás príjemný školský rok plný aktivít a 
očakávaných naplnení.

- PhDr. Miroslava  Rojková -
- Foto: Mgr. Nataša  Pažitná -
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Aktívny Klub seniorov

Činnosť Klubu seniorov sa riadila podľa 
plánu prijatého na VČS a možno ju rozdeliť na:

Spolupráca s OÚ a ostatnými 

spoločenskými organizáciami, v rámci ktorej 
sme poriadali nasledovné akcie :

- pre upevnenie kolektívu a v rámci vítania leta, 
sme v spolupráci s miestnymi záhradkármi, v 
ich objekte, za pekného slnečného počasia, 

usporiadali pre našich členov tradičnú 
opekačku, na ktorú si material doniesol každý 
sám.

- v mesiaci september sme pripravili pre 
našich členov, ale i ostatných občanov 

„PÚŤ SENIOROV A CHORÝCH“ 
do národnej Baziliky Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne.

- v rámci spomienkových osláv výročia 
SNP a príchodu 
mesiaca „Úcty 
kstarším“ sme 
pre našich členov 
pripravili posedenie v 
Kultúrnom dome, kde 
bolo okrem dobrého 
gulášu pripravené aj 
malé občerstvenie a 
domáce štrúdle.

- naše členky sa zúčastnili 
„Súťaže vo varení jedla, do 
ktorého sa pridával med“. 
Akciu zorganizovalo OZ 

Včeloz.

- zúčastnili sme sa kladenia vencov k Pamätníku 
padlých, ktoré zabezpečoval Obecný úrad.

Je však na škodu veci, že takýchto 
významných akcií sa zúčastňuje veľmi málo, 

hlavne mladých ľudí, ktorých ako by sa netýkala 
skutočnosť, že môžeme už 70 rokov žiť v mieri, 
za ktorý aj naši spoluobčania položili svoje 
mladé životy. Veríme, že v budúcnosti OÚ zvolí 
taký termín osláv, či už výročie oslobodenia 
obce, alebo SNP, aby sa ho mohli zúčastniť 

i pracujúci spoluobčania a tak prispeli k úcte 
týchto pamätných dní.

- spolupracovali sme i s Občianskym 
združením Naše rodné Slovensko, v rámci 
ktorého účinkuje Folklórny súbor Kolovrátok, 
ktorého podstatnú časť tvoria naše členky 
a členovia. O našich spoločných akciách sa 
môžete dozvedieť viac v článku FS Kolovrátok. 

Záverom chceme poďakovať všetkým 
našim členom a členkám, ktorí sa aktívne 
podieľali na našej činnosti. Tiež chceme 

oznámiť všetkým spoluobčanom, ktorí by mali 
záujem stať sa našimi členmi, že sme ochotní 
prijať každého, a tak rozšírili naše rady – 
máme už 80 členov!!!

- Výbor Klubu seniorov  -

Táborom leto nekončí 
Týždeň po skvelom tábore, v nedeľu 26. júla sa na farskom dvore stretli jeho 

účastníci, ako aj tí, ktorí sa táboru nezúčastnili. Už od 15.00 h prichádzali deti, aby 
sa spoločne zabavili a zaspomínali na zážitky z tábora. Samozrejme, pre deti boli 
pripravené klobásky či špekáčiky, ktoré si mohli opiecť na ohni, či nechať si pripraviť na 
grile. Až do 21.00 okolo 30 detí spolu s vedúcimi strávilo príjemné nedeľné popoludnie 
so skvelými hrami a v príjemnej atmosfére.

Ako nám bolo na tábore ... Premiéra!
V kinosále Kultúrneho domu sa v sobotu 12. septembra konala premiéra videa z 

letného tábora „V plnom nasadení“, ktorej sa mohli zúčastniť nielen účastníci tábora, 
ale aj všetky deti. Na túto premiéru sa prišli pozrieť nielen deti a vedúci, ktorí boli na 
tábore, ale aj „zvedavci“, ktorým sa tento rok na tábor nepodarilo vycestovať. Každý 
účastník si po skončení odniesol domov video aj fotky z tábora. Všetci sa už spoločne 
tešíme na ďalší tábor.

„Deti, počas novembra sa samozrejme nemusíte nudiť doma. Príďte sa s nami zabaviť do Sveta hier, ktorý sa uskutoční 7. a 21.  novembra a 5. a 12. 
decembra, vždy od 15.00 do 18.00 h“.

- Michal Kristek – OZ Superuvoľnení -

Seniori sa veselili

Október, mesiac úcty k starším. Po celom Slovensku si mestá 
a obce uctievajú v tento mesiac seniorov. Inak tomu nebolo ani v 

Drahovciach. Sobota 17. októbra patrila drahovským seniorom. 
Ich deň začal sv. omšou o 14.00 h v kostole. O 15.00 h 

pokračoval program v kultúrnom dome. K našim seniorom 
sa prihovorili starosta obce Ing, Juraj Klein a predseda 
dozorného výboru COOP Jednota Peter Šerjenik, po ktorých 
vystúpili s pekným programom žiaci základnej školy pod vedením  

p. učiteľky Bosákovej. Potom to už odpálila dychová hudba Lieskované z 
Moravského Lieskového. To ale stále nebolo všetko. V prestávke vystúpil 

čoraz populárnejší domáci 
folklórny súbor Kolovrátok. 
Nechýbal tradičný gulášik, 
dobré vínečko, po ktorom 
sa zopár seniorov osmelilo 
a schuti si zatancovalo. Ako 
každý rok, aj tento bola 
pripravená tombola, v ktorej 
nechýbali tradičné poháre 
gulášu. 

Sme radi, že sme aj tento 
rok vzdali úctu k tým, ktorí 
tvrdo pracovali, aby sa nám 
žilo lepšie. Úctu k tým, ktorí 
sa každý deň vzdávali radostí, 
ktoré im život ponúkal, aby 
urobili šťastnými nás, ich 
deti. Úctu k našim otcom a 
k našim mamám. K našim 
prarodičom. Ku všetkým, 
ktorí si zodrali svoje ruky, 
aby naše zostali hladké a 
nepoškvrnené. 

- M. M: -
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OFK Drahovce …
rozhovor s prezidentom 
klubu, Jozefom Chudým

Hlavným cieľom bude prekvapiť! 
V júni oslavoval futbalový klub postup 

do vyššej ligy. Letnú prestávku trávili 
tréningom, aby v piatej lige nepôsobili len ako 
fackovací panák silnejších tímov. S odstupom 
pár mesiacov sme vyspovedali prezidenta 
futbalového klubu Jozefa Chudého. Prezradil 
nám nielen koľko stojí financovanie vyššej ligy, 
ale aj plány do rozbehnutej sezóny. Rozhovor 
sa robil po skončení veľmi atraktívneho zápasu 
domáceho mužstva s Veľkými Kostolanmi. 
Obe dediny sa stretli proti sebe takmer po 
pätnástich rokoch. Zápas vyšiel lepšie hosťom, 
keď zdolali náš tím 1:0. 
 
Aké sú plány klubu v tohto ročnej sezóne? 
Prekvapiť. Najdôležitejšie bude sa nachádzať v 
strede tabuľky. Vyhrávať domáce zápasy, a tým 
robiť hlavne radosť fanúšikom na tribúnach, no 
aj mimo nich. Keďže sa snažíme hrať hlavne s 
drahovskými odchovancami, tak to budeme 
mať oveľa zložitejšie. Avšak kvality a potenciál 
v tíme na to je, musia nás hlavne obchádzať 
zranenia. Zatiaľ sa nám to nedarí, keďže máme 

zraneného Gábriša aj Vanča. 

Plánujete rozšíriť káder aj o nových hráčov? 

Ako som povedal predtým, priorita je hrať hlavne 
s Drahovčanmi. Pokiaľ to nebude potrebné tak 
nie, keďže máme nateraz plnú súpisku. Jediní 
cezpoľní hráči sú Juraj Poláčik, Miloš Potrok a 

Martin Nádaský, ktorí sú ale naši 
hráči, okrem Poláčika, ktorý je v 
klube iba na hosťovanie. 

Ako ste zareagovali 
na správu, keď z 
klubu musel odísť 
Matúš Karaba? 
Prestupové pravidlá 
sú určené tak, že my s 
tým nič nespravíme. 
Pre klub to je však 
citeľná strata.

Zvláda klub 
fi n a n č n é 
pôsobenie vo vyššej 
lige? 

Rozdiel medzi 5. a 6. ligou je minimálne 7 000 
EUR. Zvýšené náklady sú hlavne na cestovanie 
a rozhodcov, tak sa musíme spoľahnúť z väčšej 

miery na financovanie z obce. 

Čo hovoríte po 6. kole na 
postup do 5. ligy?
Keďže si to chlapci vybojovali, 
z veľkej časti tu ostali hrať aj 
tí istí hráči, tak by bola veľká 
hlúposť nezobrať 5. ligu. 
Divácky atraktívnejší súperi. 
Zápas s Veľkými Kostoľanmi 
prilákal zhruba 250 divákov, 
čo je asi o 100 viacej, ako na iné 
zápasy. Teraz si už len počkať 
na výhry z domáceho trávnika. 

Koho považujete za 
najväčšieho súpera v tabuľke? 
Veľké Kostoľany, Krakovany, Trebatice,...
všetkých v lige, ale najlepšie výsledky chceme 
odohrať s najbližšími dedinami na okolí. 

- K. D. -

Ako sa darí 
Drahovciam v 5. lige?

OFK nastúpilo do novej súťaže 2015/2016 
ako nováčik 5. ligy. Toto rozhodnutie nebolo 
vôbec jednoduché, pretože súťaž je finančne 
náročnejšia a určite aj kvalitnejšia. Strávili 

sme veľa času nad otázkou, či postúpiť alebo 
zostať v oblastnej súťaži. Nakoľko máme 
väčšinu domácich hráčov, technicky na 
dobrej – veľmi dobrej úrovni so záujmom 
reprezentovať obec , rozhodli sme sa pre 
vyššiu súťaž.

Začiatok sezóny nezačal podľa našich 
predstáv, Karaba Matúš odišiel na prestup 
do Bolerázu iba 4 dni pre súťažou. Michálek 
Peter ,Marek Gábriš a Martin Nádaský 
nenastúpili pre zranenia. Naopak veľmi nás 

potešil Martin Horúcka, ktorí sa rozhodol 
zostať v OFK. Rozhodli sa zostať aj Adam 
Rusnák a Tomáš Onder. Pribudol Miloš 
Potrok z Trebatíc a Mário Šúst z Piešťan. 
Veľmi dobrý ťah bolo hosťovanie Juraja 
Poláčika z Vrbového a výborne sa začlenil do 
kolektívu náš talentovaný dorastenec Mário 
Bihari.   

Prvý los nám pridelil najvzdialenejší klub 
v súťaži Moravský sv. Ján, ale cesta nebola 
zbytočná,pretože napriek absencii viacerých 
hráčov sme si do Drahoviec odviezli prvé 
tri body. Doma zo Zvončínom sme síce 
potrápili favorita súťaže, no prehrali sme 
1:4. Čo nás v tomto zápase viac „bolelo“ bolo 
zranenie Martina Vanča, ktorý mal veľmi 

dobrú formu, 
no zranenie 
bolo natoľko 
vážne, že ho 
vyradilo na 
m i n i m á l n e 
jesennú časť. 
Nasledovala 
prehra 6:0 v 
Šaštíne na 
S p a r t a k u 
a následne 
0:2 doma s 
O r e s k ý m . 
Chuť si 
c h a l a n i 
n a p r a v i l i 

na Slovane – Šaštín 1:3, s Kostoľanmi sme 
následne opäť na domácej pôde 
prehrali 0:1. Na rad prišli „6 
bodové zápasy“, v ktorých sme 
jasne dominovali a zaslúžene 
vyhrali, v Krakovanoch to bolo 
víťazstvo 3:0 a konečne prvé 
domáce body s Mokrým Hájom 
4:1.V Križovanoch bol konečný 
stav 2:0 v náš neprospech a 
v Horných Orešanoch sme si 

vyhratý zápas 
pokazili sami. 
Súper nám dal 
gól po vymyslenej 
penalte, my sme dali 4 góly, 
no 2 do vlastnej siete. Prehrali 
sme napokon 3:2. Doma sme 
fantasticky po kolektívnom 
výkone vyhrali nad Trebaticami 
2:0.

Po 11. kole sme na 8. mieste 
s počtom bodov 
15. Pred nami sú 
ešte 2 ťažké kolá, 
v Gbeloch a derby 
s Hlohovcom. 
Veríme, že naši 
chlapci favoritov 
potrápia a podarí 

sa im tým navýšiť body a 
postavenie v tabuľke. 

Čo sa týka našej mládeže, 
nepodarilo sa nám udržať 
družstvo dorastencov aj 
napriek polročného snaženia 
. Z kabíny odišlo 6 hráčov 
a 6 zostalo. Chalani sa 

snažili získať priateľov zo svojho okolia, 
oslovovali sme veľa mladých chlapcov 
osobne, telefonicky alebo sms-kami, ale 
márne . Ani pre tak veľkú obec ako je naša, 
nie je jednoduché prehovoriť 11 chlapcov vo 
veku 14 – 18rokov, aby reprezentovali obec 

futbalom. Ak by sa futbal hral na klávesnici, 
mali by sme určite problémy s priestormi. 
Veríme, že do dvoch rokov sa nám podarí opäť 
dorastencov do súťaže prihlásiť. 

Naopak radosť nám robia naši najmenší 
reprezentanti, ktorých futbal zatiaľ ešte baví. 
Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky pod 

novým vedením trénera Martina 
Rusnáka a vedúceho mužstva Petra 
Hargaša. Naša „pred a prípravka“ 
dokazuje trénerovi Dominikovi 
Kosovi, že futbal nie je iba o súperení 
a víťazení, o behaní a trénovaní, ale 
aj o tvrdej práci, zábave, úsmeve a 
odreagovaní. 

Prajeme naším malým aj veľkým 
reprezentantom hlavne veľa zdravia 
a športových úspechov.  

- Peter Michálek – ekonomický 
manažér OFK Drahovce-

Drahovčania v drese Bolerázu. M. Németh, M. Karaba, M. 
Onder.
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S k o n č i l o 
sa leto a pri 
u b ú d a j ú c o m 
slnečnom svite 
si viac a viac 
niektorí na 
sebe spozorujú, 
čo nám síce 
obľúbené, ale i 
často ubližujúce 
s l n i e č k o 
s p ô s o b i l o . 
N a j č a s t e j š i e 
s p o z o r u j e m e 
d e h y d r o v a n ú , 
š u p i n a t ú 
pokožku. Tu 
nepomôže nič iné, iba urobiť si riadny peeling pokožky 
a začať používať masky alebo séra bohaté na hydratačné 
látky. Vo všetkých prípravkoch treba hľadať hlavne kyselinu 
hyalurónovú alebo zázraky robia aj výťažky z kozieho 
mlieka. Najčastejším negatívom, ktoré nám ostáva po 
nadbytočnom slnení v lete sú novovzniknuté mimické 
vrásky alebo prehĺbené tie, ktoré sme už mali. Vznikajú na 
namáhanej tvári pri nedostatočnom používaní ochranných 
faktorov. Skúste zvýšiť aplikáciu hydratačných a výživných 
sér pod krémy. Výborné sú tobolky s vitamínom E a C. 
Nezabúdajte aj na kozmetické masáže a špeciálne kúry, 
ktoré robia hotové zázraky. 

Čo ale najviac po lete trápi ženy, ale i z časti mužov sú 
pigmentové škvrny. Tie okrem genetickej pre dispozícií 
môžu mať rôzne príčiny vzniku. Podnietiť ich vznik môže 
nadmerné vystavovanie kože slnku. Môže to byť dôsledok 
použitia niektorých parfumov a kolínskych vôd. Nebezpečný 
je v nich obsah éterických olejov z kombináciou slnečného 
žiarenia. Aj niektoré lieky ako antibiotiká, antikoncepcia 
aj výživové doplnky sú fotosenzibilné – zvyšujú citlivosť 
na slnečné žiarenie. Pigmentové škvrny môžu podnietiť aj 
hormonálne zmeny v tele. Možno ak by sme nič nepodnikli, 
po šiestych až deviatych by nám postupne pigmenty 
vybledli, ale nedá sa na to spoliehať, pretože niektoré často 
pretrvávajú nastálo. Možností liečby je viacej. Sú to krémy 
určené na pigment, z ktorými ja ale osobne nemám dobré 
skúsenosti. Samozrejme, že sú aj veľmi účinné, ale tie sa 
predávajú v exotických krajinách, kde ich miestne ženy 
používajú na bielenie pokožky. U nás sa musia používať 
veľmi opatrne a iba lokálne priamo na škvrnu. Bližšie 
informácie viem poskytnúť. Ďalšou dostupnou možnosťou 
je chemický peeling. S týmto ošetrením mám vynikajúce 
skúsenosti. Treba pri ňom absolvovať viac sedení formou 
kúry. Ale asi najúčinnejšou metódou je laserové odstránenie 
pigmentov. Škvrny sa odstraňujú až z hĺbky a tak je 
menšia pravdepodobnosť, že sa opäť vyskytnú. Zákrok je 
bezbolestný. Samozrejme, že základom, aby sme nemuseli 
tieto problémy riešiť, je prevencia. 

O tom, ako na kožné výrastky – fibróny a ploché 
bradavice či starecké škvrny, si povieme nabudúce. Želám 
vám príjemnú farebnú očarujúcu jeseň.

 
- Denisa Karabová -

Denisa Karabová, 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.

Kozmetické okienko 

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“
Od 1. augusta do 31. októbra boli v Drahovciach tieto akcie 

a aktivity:
16. august – Slivkové hody – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)

28. august – Kladenie vencov k SNP – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)

29. august – Drahovské vrtochy (5. ročník) – org.: Obecný úrad (centrum obce)

5. september – Ukončenie leta – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)

12. september – Premiéra videa z letného tábora – org.: OZ Superuvoľnení 

(kinosála KD)

15. september – Púť do Šaštína pre starých a chorých – org.: Klub seniorov, ČK a 

OZ NRS

20. september – Drahovská desiatka (38. ročník) – org.: Obecný úrad (po celej 

obci)

27. september – Výstava ovocia a zeleniny – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)

17. október – Posedenie dôchodcov – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)

24. október – Jesenné upratovanie – org.: Obecný úrad (po celej obci)

Od 1. novembra do 31. januára budú v Drahovciach tieto 

akcie a aktivity:
5. november – Nedvědovci (koncert) – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)

7. november – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)

13. november – Hodová diskotéka – org.: agentúra (kultúrny dom)

14. november – Hodová zábava + koncerty – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)

21. november - Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)

22. november – Z dreva vyrezané (div. predstavenie) – org.: Divadlo Dobreta 

(kultúrny dom)

28. november – Vianočná dedinka Schlosshof (zájazd) – org.: CVČ Drahovce 

(Rakúsko)

29. november – Rozsvietenie vianočného stromčeka – org.: OÚ + CVČ (centrum 

obce)

 5. december – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)

6. december – Mikuláš v kultúrnom dome – org.: OÚ + CVČ (kinosála KD)

12. december – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)

13. december – Vianočný galaprogram – org.: OÚ, CVČ, ZŠ… (kultúrny dom)

19. december – Vianočná kapustnica – org.: Obecný úrad (centrum obce)

27. december – Vianočný koncert v kostole – org.: OÚ + FS Kolovrátok (kostol)

31. január – Maškarný ples – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)

38. ročníka tradičnej bežeckej súťaže 
Drahovská desiatka sa v nedeľu 20. septembra 
zúčastnilo 123 súťažiacich, z toho 44 domácich. 

Prvýkrát v histórii 
Drahovskej desiatky sa 
postavili na štart deti z 
materskej školy, ktorých 
bolo 14, z toho 7 domácich. 
Žiakov základnej školy 
štartovalo 49, z ktorých 
bolo domácich pretekárov 
32. Dorast mal najslabšie 
zastúpenie, keď štartovali 
iba dvaja pretekári, obaja 
cezpoľní. Hlavná kategória na 
10 km mala 58 účastníkov, z 
ktorých sa našli piati domáci 
odvážlivci. Z mužov to boli 
Peter Orihel, Pavol Varačka a 
Patrik Rapavý. Zo žien to boli 
Andrea Orihelová a Bronislava 
Černeková. Po začiatočnej 
registrácii vyštartovali ako prví 
predškoláci. Najúspešnejší 
z tejto kategórie bol 
Marko Ocelka (Piešťany), 
z predškoláčok bežala 
najrýchlejšie Martina Holíková 
(Drahovce). V kategórii mladší 
žiaci bol najlepší Nikolas Dzuro (Drahovce) a v 

kategórii mladšie žiačky zvíťazila Ema Vatrtová 
(Drahovce), pri starších žiakoch sa stal 
víťazom Matej Prvý (Dechtice), staršie žiačky 

mali víťazku Máriu Matejčíkovú (Drahovce). 
V dorasteneckej 
kategórii zvíťazil 
Richard Moravec 
(Myjava). V hlavnej 
kategórii Muži A (do 
39 rokov) zvíťazil Filip 
Moravec (Myjava), v 
kategórii B (40 – 49 
rokov) Ľubomír Hrčka 
(Trnava), v kategórii 
C (50 – 59 rokov) Ján 
Cvičela (Bojničky), a 
z najstarších pánov 
v kategórii D (od 
60 rokov) Marián 
Cyprián (Dubnica 

nad Váhom). Ženy boli rozdelené do dvoch 
kategórií: do 34 rokov bola najrýchlejšia Jana 
Úradníková (Piešťany), v kategórii nad 34 

rokov zvíťazila Vladimíra Krajčiová (Trenčín). 
Z domácich účastníkov najlepšie obstála 
Andrea Orihelová na 3. mieste v kategórii nad 
34 rokov. 

Celú akciu moderoval tradične so svojim 
typickým humorom Marián Pavlík. Na 
počúvanie spríjemňovala náladu skupina Tý 
dvá v zložení Strechaj – Holík. Víťazi sa okrem 
dobrého pocitu z výhry na stupni víťazov 
mohli tešiť aj z rôznych vecných odmien. 
Ceny od firmy AG Náradie tradične odovzdal 
bežcom starosta obce Ing. Juraj Klein spolu s 
riaditeľkou základnej školy PhDr. Miroslavou 
Rojkovou. Počasie sa vydarilo, čo bolo dôležité 
z organizačného hľadiska. Uvidíme sa o rok na 
39. ročníku. 

- M. I. -

Na 38. ročníku Drahovskej desiatky 123 účastníkov 
Rýchly hruškový perník 

3 tégliky kyslej smotany
3 tégliky polohrubej múky
3 tégliky práškového cukru
1 dcl oleja
3 PL kakaa
1,5 čl sódy bicarbóny
250 g čokolády (najlepšie zmes 
horkej, mliečnej a bielej)
5 ks hrušiek (prípadne akéhokoľvek 
iného ovocia, hrozienok, orechov a 
pod.)

Čokoládová poleva

Postup:
Do misky vylejeme smotanu, 

pridáme cukor, osiatu múku, kakao, 

olej a sódu, všetko spolu zamiešame. 

Následne vsypeme nasekanú 

čokoládu a 3 hrušky, olúpané a 

pokrájané na drobné kocky. Cesto 

vylejeme na vymastený plech 

vysypaný strúhankou a pečieme pri 

teplote 200 st.  cca 20 minút.

Po vychladnutí polejeme roztopenou 

čokoládou a ozdobíme zvyšnými 

hruškami.

- M. I. -
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Evidencia 
obyvateľstva 

(23. 7. 2015 – 14. 10. 
2015) 

K 14. 10. 2015 má naša obec 2 562 
obyvateľov

Prisťahovali sa
8

Odsťahovali sa
9

Narodili sa
1

Opustili nás
7

Zosobášili sa
4

PLOCHA NA PRENÁJOM
INFO NA OÚ

Termíny vývozu 
plastov

17. november
29. december

Termíny vývozu 
papiera

4. december

Termíny vývozu skla
20. november

Drahovský slovník
Prinášame Vám 
tradičnú rubriku  
s výrazmi z Krátkeho 
slovníka nárečia slovenského 
„drahovského“ podľa Cyrila 
Karabu, tentokrát na písmeno 
„C“.

1. Candrbál – veselica
2. Cehla – pálená tehla

3. Cicho – ticho
4. Cín – tieň

5. Cmúlat – cumlať
6. Curigat – cúvať

7.  Cverna – niť
8. Cvíbach – vojenský chleba

9. Cisk – tlačenica
10. Cajch - kvasnice

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 
vo februári, články môžu posielať 
nielen organizácie, ale aj občania 
na: drahovskenoviny@drahovce.com  
do uzávierky, ktorá bude  
4. januára 2016
-Info ohľadom všetkých obecných ponúk 
Vám poskytne Martin Majtán na tel. č.: 
0910 193 602

Za najlepšie ceny

AJ TU MOHLA BYŤ 
VAŠA REKLAMA

PLOCHA NA 
PRENÁJOM
INFO NA OÚ
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