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V Drahovciach sa stretlo takmer 600 pekárov a
cukrárov
Pekári a cukrári z celého Slovenska si to počas víkendu namierili do Drahoviec.
Už ôsmy ročník športových hier pekárov a cukrárov sa uskutočnil v sobotu 11.
júna na miestnom futbalovom štadióne. Spolu so svojimi obchodnými partnermi a
trnavským cechom kominárov si sobotu užili pri športovaní, kultúre, ale i dobrom
jedle.
Až šesťsto registrovaných účastníkov celoslovenského športového dňa pekárov
a cukrárov sa ráno zišlo na futbalovom štadióne. Tento spôsob stretnutí od roku
2000 organizujú každý druhý rok, vždy na inom mieste. Tentoraz prišiel rad
práve na Drahovce. Voľba miesta však nebola náhodná, ôsme športové podujatie
zorganizovali drahovskí pekári. „Z dôvodu dobrej atmosféry na svoje stretnutia
vyberáme radšej obce
ako mestá. Panuje tu
potom príjemná rodinná
atmosféra. Hlavnou myšlienkou podujatia je zabaviť dospelých aj deti,“ povedal nám za
organizátorov šéf západného regionálneho cechu pekárov a cukrárov Vojtech Gottschall.
Tridsaťštyri zúčastnených firiem vrátane hosťujúceho cechu kominárov si svoje sily
zmeralo vo futbalovom turnaji, pri preťahovaní lanom, ale i v kulinárskej zručnosti pri varení
kotlíkového guláša. Nezabudli však ani na ich najvzácnejší produkt, kňaz im posvätil chlieb. Pre
najmenších pripravili súťaže v zručnosti, zastrieľať si mohli aj z historického luku. „V prípade
detí sú všetci víťazi už len tým, že sa
do súťaží zapoja. Z každej disciplíny si
Príhovor starostu
odnesú sladkú odmenu bez ohľadu na
umiestnenie“, prezradil s úsmevom V.
Gottschall.
„Dospeláci“ však museli o
svoje
umiestnenie
zabojovať.
Najmocnejších
chlapov
pri
preťahovaní lanom majú pekári
z Košíc. Vo futbalovom turnaji
zvíťazili Bratislavčania. V tejto
disciplíne sa nedali zahanbiť ani
domáci Drahovčania a umiestnili sa
na tretej priečke. Vo veľkom finále s
pozvaným cechom kominárov ťahali
pekári a cukrári za kratší koniec, a
tak sa celkovým víťazom futbalového
Vážení občania,
turnaja stali kominári. Reprezentanti
s letným a dovolenkovým obdobím nám
bratislavskej firmy, ktorá sa venuje
začali kultúrne podujatia nielen v réžii Obecného
výrobe surovín pre pekárov, zasa
úradu, ale aj našich organizácií. O výborný štart do
preukázali
najlepšie
kulinárske
májového obdobia sa postarala Drahovská kosa a
umenie a spomedzi dvanástich
Stavanie mája. Obe akcie boli tento rok v ten istý
súťažných družstiev si víťazstvo
deň, no aj vďaka počasiu a dobrej organizácii všetko
odniesol práve ich guláš. Hlavný cieľ
dobre dopadlo, začo je potrebné hlavne poďakovať
však bol stretnúť sa a zabaviť, čo sa im
p. Ledeckému a p. Majtánovi ako aj všetkým,
podľa V. Gottschalla vďaka domácim
ktorí sa na týchto akciách podieľali. Ďalej sme
organizátorom aj podarilo.
pokračovali s akciami našich organizácií a to tromi
- Článok a foto: Piešťanský týždeň rybárskymi pretekmi, dňom matiek, dňom kvetov,

príhovor starostu
súťažou mladých včelárov, osláv svetového
dňa červeného kríža. V tomto príhovore však
nechcem rozprávať len o kultúre. Chcel by som
Vás informovať o aktuálnych aktivitách, ktoré sú
pre dobrý chod obce potrebné, ba nevyhnutné.
Vodovod
V mesiaci máj sme menili pieskovú filtráciu
na vodojeme, taktiež bol vymenený dávkovač
chlóru a čerpadlo. Následne bude po určitých
prieplachoch pieskovej filtrácie prečistená
bytovka a postupne chceme po jednotlivých
uliciach mechanicky čistiť aj potrubia starého
typu z prvej etapy budovania vodovodu, ktoré
nám robia galibu. Zatiaľ sa nám nedarí zohnať
firmu, ktorá by bola schopná prečistiť dĺžku
potrubia v kuse na úseku 300 až 400 metrov tak,
ako máme vyústené hydranty. Firmy, ktoré sa
nám ozvali sú schopné zatiaľ čistiť potrubie len
v dĺžke 200 metrov, čo by znamenalo vytvoriť po
200 m ďalšie hydranty. Pri čistení potrubí včas
budeme informovať občanov jednotlivých ulíc
rozhlasom ako aj vyvesením na oznamovacej
tabuli pri úrade tak, aby si mohli urobiť zásobu
vody a vodu uzavrieť do domu cca na 24 hodín.
Ďalej
sa
spracováva
technická
dokumentácia na stavebné povolenie 3.
etapy vodovodu k novovznikajúcim uliciam
a k zokruhovaniu tých častí, ktoré neboli
urobené v predchádzajúcich etapách. Taktiež
súčasťou rekonštrukcie bude rekonštrukcia
vodojemu, ako aj jeho kapacitné rozšírenie.
Taktiež začíname s výmenou vodomerov za
nové. Tie bude meniť p. Štefan Jánošík, u
ktorého si doporučujem pri tejto príležitosti
dať namontovať aj filter z dôvodu prevencie
pri haváriách, či čisteniach potrubí. Výmena
vodomeru je v réžii obce a montáž filtra je podľa
vlastného uváženia a činí zhruba 30 € (po
dohode s p. Jánošíkom).
Odvodnenie a zberný dvor
Ako ste si mohli všimnúť, už začali práce
na postupnom odvodňovaní ulíc. Začali sme
Školskou ulicou, potom Vážskou, momentálne
prebiehajú práce na uliciach Pod Bystercom
a Záhradná, postupne budeme dávať do
funkčnosti aj jestvujúce trativody. Zároveň
chystáme technickú dokumentáciu na celkové
odvodnenie obce - tá však bude podmienená
kladným schválením bezodplatného prevodu
alebo odpredaja pozemkov zo Slovenského
pozemkového fondu, v opačnom prípade by
sme museli hľadať inú alternatívu.
Ďalej sa chcem dotknúť zberného dvora
a jeho rozšírenia. Zberný dvor sme rozšírili
tak, aby bolo možné naň vyvážať konáre, ktoré
budú drvené ako aj trávu na kompostovanie.
Vývoz bude len v určené dni a to cez bránu
zberného dvora. Stavebný odpad po podrvení a
dohovore s družstvom bude tiež regulovaný a to
v súlade s novelizáciou zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 78 ods. 1 písm. c) a to je sadzba poplatku
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od 0,015 € - 0,078 €/kg za drobný stavebný
odpad. Čo novelizácia zákona okrem poplatku
bude znamenať pre občana, že nie je možné
už vyvážať drobný stavebný odpad zdarma
na osobu/rodinu. Minimálna spodná hranica
poplatku je 0,015 €/kg = 15 €/t. Drobný
stavebný odpad nie je odpad z búracích prác
nemovytostí, ale napr. s prerábok kúpeľní,
či drobných stavebných úprav domácností.
Stavebný odpad z búračiek je povinný si občan
odstrániť na vlastné náklady v zmysle povolenia
stavebného úradu. Všetky tieto údaje ako aj
pokyny k triedeniu odpadu budú spracované
vo forme letáku a rozdané do domácností.
Pri tejto príležitosti mi nedá spomenúť jarné
upratovanie. Z môjho pohľadu ako aj z
pohľadu niektorých poslancov ako aj našich
zamestnancov hotová „kastrofa“. Mal som
pocit, že vyprázdňujeme staršie domy a ideme
robiť burzu nábytku, televízorov a všetkého čo
domácnosť ponúka. Separovanie a zberný dvor
mnohým nič nehovorí. Takže v tomto smere
budeme musieť tiež prijať opatrenia.
Zároveň chcem oznámiť, že bola
spracovaná a odovzdaná žiadosť na zberné
dvory, ktorého súčasťou je aj nákup veľkého a
malého traktora, drvičky na konáre, drvičky
na stavebný odpad ako aj váha, unimobunka,
garáže a veľkokapacitné kontajnery. Veríme, že
budeme úspešní a konečne aj zberný dvor bude
mať požadovanú úroveň.
Ďalšie aktivity Obecného úradu, ktoré v
priebehu týchto mesiacov okrem bežnej agendy
boli urobené:
kompletné revízie obecných budov v
oblasti plynových zariadení
Ďalej prebiehajú:
oprava výtlkov,
odovzdávanie novej bytovky,
spracovávanie dokumentácie na
odstránenie čiernych skládok,
právne úkony k otvoreniu ulíc
Andreja Hlinku, Poštová ako aj oplotenia medzi
bytovkami.
V najbližšej dobe chystáme:
počas prázdnin v škôlke bude
prebiehať zatepľovanie spodnej časti pod
nadstavbou,
výmena vodomerov,
kompletné revízie obecných budov v
oblasti elektrických sietí,
doplnenie
svietidiel
podľa
požiadaviek občanov,
dopravný bezpečnostný projekt,
spevnenie časti ulice Lazy (terajšia
poľná cesta),
úprava plochy pred Spoločenským
domom.
Kanalizácia
No a na záver naša Achilova päta:
kanalizácia.
Žiadosť splnila všetky podmienky výzvy,

organizácie
bolo nám pridelených komisiou 12,4 mil.
EUR, avšak z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov nám v tomto kole neboli pridelené.
Obec Drahovce spolu s ďalšími 32 obcami,
ktoré splnili podmienky výzvy môžu požiadať
podľa § 81 o prehodnotenie žiadosti na základe
navýšenia finančných prostriedkov MŽP SR
bez toho, aby museli nanovo dávať žiadosť.
Predpoklad tohto navýšenia je ešte tento
rok. Aby nedochádzalo k rôznym dohadom
a rečiam, že sme zle podali žiadosť, alebo že
nebola dobre spracovaná, na webovej stránke
obce je zverejnené naskenované rozhodnutie.
Vážení spoluobčania, do konca tohto
roku 2016 je ešte pred nami veľa práce.
Niektoré závisia od nás samotných, niektoré
od jednotlivých ministerstiev. Prosím Vás však
o trpezlivosť. Verím, že v roku 2016 sa nám
podarí značnú časť z našich plánov uskutočniť.
Zároveň by som bol rád, keby ste nepočúvali
neprajníkov, ktorí zakaždým, keď sa niečo
urobí v prospech nás všetkých, k rozvoju obce,
alebo dobrého mena obce, tak majú snahu to
dehonestovať a podsúvajú nepravdy a klamstvá.
Povedané slovami Antona Pavloviča
Čechova... „Nič nie je ľahšie, než klamať a
ohovárať.“
Ing. Juraj Klein – starosta obce
Kam s odpadom
Drobný stavebný odpad sa môže vyvážať
len s povolením obecného úradu Drahovce
a to za prítomnosti určenej osoby Obecným
úradom, ktorá tento drobný stavebný odpad
najskôr skontroluje. Odpad sa bude vyvážať do
areálu PVOD Drahovce:
Utorok: 10.00 – 18.00 h
Štvrtok: 10.00 – 18.00 h
Poplatok za uloženie drobného stavebného
odpadu: 0,015 €/kg = 15 €/t.
Konáre ako aj tráva na kompostovanie sa
budú vyvážať do zadnej novovytvorenej časti
zberného dvora, ktorý má vchod od Kostolnej
ulice a to v čase otváracích hodín zberného
dvora:
Utorok: 8.00 – 15.30 h
Štvrtok: 8.00 – 15.30 h
Sobota: 8.00 – 15.30 h
Dňom 1. augusta zákaz vývozu konárov ako
aj tráv na kompostovanie do priestorov okolo
maštale!!!
Vyzývam občanom k uváženému triedeniu
odpadov v domácnostiach, ako aj k disciplíne
spojenej s vývozom drobných stavebných
odpadov, konárov a tráv. Je potrebné si
uvedomiť, že životné prostredie je nás všetkých a
je potrebné si ho chrániť. V priestoroch maštale
plánujeme rekreačné stredisko ako ja ďalšie
aktivity spojené s rekreáciou a teda je potrebné
si uvedomiť, že ďalšie vyvážanie nežiaducich
odpadov nám komplikuje a predražuje naše
zámery.
- Ing. Juraj Klein – starosta obce -
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Drahovská hruška roka má 130 rokov
V Drahovskej obci na uliciach a záhradkách rástli dlhoveké hrušky,
taktiež aj v chotári. Boli to semenáče a dosahovali bohatej úrody. Čo
obyvatelia nezjedli v čerstvom
stave, usušili si v peciach a
konzumovali počas zimných
mesiacov. Boli to hrušky
reznačky, cibulnačky, prosnačky,
hniličky, michalice a krvavnice.
Z týchto starých hrušiek sú ešte
dve 110 ročné na dome v Dolnej
Bodone u Ľudovíta Jančičku.
130 ročná hruška sa zachovala u
Vlada Miklu v Hornej Bodone v dome Jaromíra Chudého. O túto hrušku
sa svedomito stará jej majiteľ a každé rany zablombováva cementom. Jej
zdravotný stav je taký, že vydrží ešte niekoľko desaťročí. Preto si zaslúži
úctu a pozornosť.
- Text a foto: Vendelín Sedláčik -

Spomienka na zákernú vraždu 17
ročnej Aničky pri „Jágerne“
Od Drahoviec až do Dolného Lopašova boli veľké háje, kde občania
nachádzali prácu a hlavne drevo na kúrenie. Tieto háje mali na starosti
Jágri, ktorí sídlili na Jágerne. Okolo Jágerne bolo uložené drevo na
kúrenie. Keď v ranných
hodinách prechádzalo tadiaľ 17
ročné dievča menom Anička,
prepadol ju vrah, ktorý ju
znásilnil a zabil. Vrah sa ukrýval
za drevom. Ráno našli Aničkine
telo, no vraha chytiť nemohli,
ukrýval sa totiž v týchto hájoch.
Rozsudok za túto vraždu
vykonali vlci a po vrahovi sa
našli len kosti. Na pamiatku osadili Aničkini príbuzní na miesto vraždy
drevený stĺp a sochu sv. Anny. Posledná drevená socha bola zhotovená
v r. 1902 rodinou Karabovou (Beničín). Občania prechádzajúci okolo
sa zastavovali, pokľakli a pomodlili sa, pričom vždy priniesli čerstvé
kvety. Keď som odišiel na dôchodok, išiel som sa pozrieť na toto miesto.
Drevený stĺp a schránka boli poškodené a sošky v nej nebolo. Všetko bolo
zarastené kríkmi. Rozhodol som sa tam spraviť železnú ohradku a aj stĺp.
Prácu sa mi podarilo urobiť do 26. júla 2002. Pomohol mi Ján Varačka
1938 (Bananko), čiastkou 1000 SK prispel Ing. Juraj Matula 1951, ktorý
bol aj chalupárom na Jágerne. Štrk a cement mi daroval Karaba Ferko,
ktorý pomohol aj s betonárskymi prácami. Sošku sv. Anny darovala

MsSČK Drahovce informuje

Dňa 29.1.2016 sme usporiadali Výročnú členskú
schôdzu – stretnutie členov SČK a darcov krvi. Jedným
z bodov programu bolo aj oceňovanie jubilejných darcov
krvi. Čerstvými držiteľmi zlatej plakety za 40-násobné
darovanie krvi sú páni Milan Černek a Peter Orihel.
Držiteľmi striebornej plakety za 20-násobné darovanie
sa stali pani Erika Černeková a pán Lukáš Segeš. Týmto
výnimočným ľuďom ešte raz ďakujeme. Naše stretnutie
nám spestril aj kultúrny program, v rámci ktorého
vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch
pod vedením pani učiteľky Miriam Šupenovej a miestny
folklórny súbor Kolovrátok. Za kultúrny zážitok im
patrí naša opätovná vďaka. Rovnako chceme ešte raz
poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám darovali ceny
do tomboly.

www.obecdrahovce.sk
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Anna Hočová 1936, rodená Mihalíková z Humenného. Posvätenie sochy
bolo 26. júla 2002, kedy sa uskutočnila sv. omša, ktorú navštívilo asi
300 veriacich spolu s dychovou hudbou. Pán farár Peter Kučera vysvätil
túto sochu a poďakoval sa za prácu, ktorú sme tam vykonali. Socha bude
pripomínať túto udalosť mladším generáciám v obci.
- Text a foto: Vendelín Sedláčik -

„KOLOVRÁTOK“ aktívny od začiatku
roka
OZ Naše Rodné
Slovensko
usporiadalo
30. januára pre členov
Kolovrátka,
ich
rodinných príslušníkov,
sympatizantov
a
sponzorov „Fašiangový
večierok“. Ich vstupenkou
na podujatie bol fašiangový
kostým, alebo fašiangová
nálada. Všetci sme sa
príjemne zabavili. Tento
rok folklórna spevácka
skupina
Kolovrátok
vystupovala zatiaľ len na
domácich podujatiach a
to na výročných členských
schôdzach Ms SČK, COOP
Jednoty a Klubu seniorov.
Navštívili sme v Dome umenia v Piešťanoch muzikál „Báthorička“.
FS Kolovrátok na pozvanie p. Miroslava Ledeckého účinkoval aj na
Drahovskej kose. Spolu s našimi hasičmi pomáhal pri stavaní mája a 11.
júna zabával na štadióne pekárov a cukrárov, ktorí mali 8. športové hry
na futbalovom štadióne práve u nás v Drahovciach. Naďalej sa pravidelne
raz týždenne stretávame a pripravujeme sa na ďalšie spevácke vystúpenia.
- Spevácka skupina Kolovrátok -

Pri príležitosti MDŽ sme navštívili bývalé
funkcionárky ČK, ktoré sú už na dôchodku.
Do Senca sme sa v štvorčlennej zostave vybrali
za pani Flajžíkovou, ktorá jeseň života trávi v
domove seniorov. Jej radosť, keď nás zbadala, bola
neopísateľná, a pozdravuje všetkých Drahovčanov.
V dňoch 4. - 9. apríla sme robili zber šatstva
pre charitu. Dňa 24.6.2016 sme pri príležitosti
svetového Dňa darcov krvi usporiadali slávnostné
stretnutie pre darcov, kde sme im prejavili vďaku
za ich vysoko humanitárny čin. Za finančnú
pomoc pri organizovaní tohto podujatia ďakujeme
obci a sponzorom.
Dňa 25. 08. 2016 sa uskutoční Drahovská
kvapka krvi.
- Mária Ivančíková – MsSČK Drahovce- Foto: archív Ms SČK -
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Za zvuku paličiek
Malá krajina, akou je Slovensko, vyniká
bohatou skladbou ľudových remesiel a
tradičných postupov, ktoré aj napriek
meniacemu sa svetu prežívajú dodnes, a tvoria
tak neoceniteľné bohatstvo. Toto dedičstvo
po našich predkoch sa v mnohých podobách
pretavuje i do súčasnosti. Pod záštitou
Občianskeho združenia Naše Rodné Slovensko,
s podporou Sokratovho inštitútu a s finančnou
pomocou od dobrovoľníkov, sa darí tento cieľ
napĺňať.
Počas dvoch kurzov, ktoré sa konali v sobotu

2. apríla a v utorok 3. mája 2016, sa desiatka
Drahovčanov zišla na obecnom úrade, aby
sa priučili čo to z umenia paličkovanej čipky.
Prvý kurz, určený začiatočníkom, bol prvým
zo série kurzov, ktoré sa budú v Drahovciach
konať. V poradí druhý kurz, kde si paličkárky
zdokonaľovali svoje zručnosti, naväzoval na ten
predošlý. Neoceniteľná bola hlavne prítomnosť
trpezlivých lektoriek, Ing. Heleny Drestovej
a Mgr. Anny Waldeckerovej, členiek Klubu
paličkovanej čipky z Novej Dubnice. Našim
cieľom bolo zvládnuť základy paličkovanej čipky,
čo sa nám úspešne podarilo. Napriek tomu, že

Klub seniorov bilancoval
Tak, ako každý hospodár, tak i Klub seniorov na svojej výročnej
schôdzi bilancoval svoju činnosť a hospodárenie za rok 2015. Schôdza sa
začala privítaním nových členov a tiež minútou ticha na uctenie pamiatky
zosnulého člena p. Jozefa Rusnáka. Svojim baletným vystúpením
nám spestrili program žiacky Základnej umeleckej školy v Piešťanoch

pod vedením pani učiteľky
Kuběnovej. Svojím vystúpením
pozdravil
naše
rokovanie
aj
Folklórny
súbor
KOLOVRÁTOK. Bol prijatý
plán práce na rok 2016, podľa
ktorého sa bude riadiť naša
činnosť. Záverom, tak ako každý
rok sme si pripomenuli sviatok
MDŽ. Príhovor za všetkých
mužov a blahoželanie predniesol
Ing. Ján Turan a všetky naše
členky boli obdarované kvetom.
Činnosť sme začali v tomto
roku
výletom vlakom do
Vysokých Tatier. Navštívili sme
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paličkovanie vyžaduje množstvo trpezlivosti,
odmenou je nádherný kúsok vlastnoručne
vyrobenej ozdoby. Ako povedala pani Drestová,
dobrej čipkárke i prasa na prahu zdochne. Dobrá
čipkárka by teda mala svojej práci venovať čas i
kus seba!
Toto oživovanie tradícií má v súčasnej dobe
svoje opodstatnenie. Je dôležité pamätať si na
svoj pôvod, na to, čo nás robí tým, kým sme.
Jedinečnosť, ktorú predstavuje ľudové umenie,
je potrebné uchovávať. Je to to, čo nás odlišuje,
a zároveň to, čo nás spája.
- Matúš Michálek -

„Ľadový dom“ na Hrebienku. Keďže bola schodná cesta, absolvovali sme
aj pešiu zimnú túru na Reinerovú chatu, kde sme okrem iného si prezreli
BETLEHEM ZO SNEHU. Unavení, no spokojní sme sa večerným
vlakom vrátili domov. V rámci rozširovania zdravotných vedomostí sme
zorganizovali zdravotnú prednášku s MUDr. Ičovou na tému „Preventívna
starostlivosť o zdravie seniorov“.
V mesiaci marci si skupina 22
našich
členov
zorganizovala
vlakový výlet do Košíc, kde
naším cieľom bola predovšetkým
návšteva vynoveného „Dómu sv.
Alžbety“, kde nám sprievodkyňa
podala odborný výklad. Potom
sme si prezreli i architektúru a
pamätihodnosti mesta. V marci
sme tiež pracovali na skultúrnení
našej pridelenej miestnosti v
spoločenskom dome, kde sa
vymenila podlaha a tiež sa vybielila miestnosť. Za toto by sme chceli
poďakovať Obecnému úradu. Tiež ďakujeme p. Dusíkovi Vladimírovi,
ktorý sponzorsky vymenil čalúnenie na stoličkách poškodených pôvodne
v kultúrnom dome. Nemôžeme zabudnúť poďakovať našim členom
a členkám, ktorí sa podieľali na pomocných a čistiacich prácach. V
mesiaci máj sme zorganizovali znovu návštevu Košíc, teraz nie iba na
prehliadku mesta, ale v Štátnom divadle sme si pozreli nádhernú operetu
„Čardášová princezná“, z ktorej všetkých dvadsať účastníkov si odnieslo
nezabudnuteľný zážitok. Po skončení predstavenia sme si prezreli vysvietené
historické centrum Košíc. V júni sme zorganizovali posedenie, ktoré malo
byť pôvodne u záhradkárov, avšak pre nepriaznivé počasie sme museli
absolvovať v našom
klube, kde sme si
urobili aj okrem
besedy aj opekačku
z
doneseného
materiálu, kto si
čo doniesol, to si aj
zjedol.
- Výbor Klubu
seniorov. -
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Divadelná sezóna
2015/2016 v Dobrete

Divadlo Dobreta a osudy zbojníka Juraja
Jánošíka boli, a v najbližšej budúcnosti budú
úzko späté. Osobné záujmy a slepé vykonávanie
príkazov... to všetko neuberá tomuto príbehu
legendárneho slovenského zbojníka na jeho
aktuálnosti a nadčasovosti. Hlúposť, ale aj
ľstivosť, malicherné zhrabúvanie majetku a
veľkorysé klamstvá prelievajúce sa z cisárskej
Viedne na slovenský Liptov. Výborný text,
chytľavá hudba a tanec, nenásilný humor, toto

ponúkalo naše muzikálové predstavenie Z dreva
vyrezané alebo Jánošík podľa Vivaldiho počas
uplynulej divadelnej sezóny.
Celkovo sme odohrali za sezónu s týmto
muzikálom šesť predstavení. Možno sa to bude
niekomu zdať málo, ale pre ochotníkov nájsť
si čas na skúšky a ešte aj na predstavenia, nie
je vždy jednoduché. V prvej polovici to boli tri
predstavenia (Drahovce, Pezinok, Chtelnica)
a druhú polovicu sezóny sme začali 28.2.2016
predstavením v blízkej obci Veľké Orvište. Veľké
Orvište privítalo hercov nielen plným hľadiskom,
ale aj príjemným prostredím a uvoľnenou
atmosférou, v ktorej sa nám dobre hralo a
dodávalo hercom ešte viac chuti a energie. Nič
viac ako plné publikum nedočkavých divákov
sme si nemohli priať. Nedeľné vystúpenie
skončilo dlhým a vytrvalým potleskom.
1. apríla 2016 sme sa s predstavením Z
dreva vyrezané prezentovali na divadelnej
prehliadke Malá krajská scénická žatva v Senici.

Porekadlá zo zbierky p.
uč. Vilmy Spálovej
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Chceli sme vyskúšať aj niečo iné, nové. Toto
vystúpenie však prinieslo zo sebou niekoľko
sklamaní. Nervozita a napätie vládli
vo vzduchu už od samého začiatku.
Tréma, snaha odohrať predstavenie
čo najlepšie a tiež tak trochu obavy
z hodnotenia odbornej poroty...
to všetko urobilo svoje. Atmosféra
na javisku nebola taká uvoľnená,
ako inokedy. A navyše organizátori
napriek dlhoročným skúsenostiam,
znova podcenili propagáciu a tak
herci hrali pred prázdnym hľadiskom.
No a na záver hodnotenie
poroty
(zameranej
predovšetkým
na
alternatívne divadlo), ktorá sa
počas svojho hodinového monológu
snažila povedať, že na súťaži je
dôležitý subjektívny názor poroty a
nie divák. Prišlo obrovské sklamanie
a nechuť s otázkou, či vlastne robiť
ochotnícke divadlo má zmysel?...
Bola to pre nás ďalšia nová skúsenosť,
hoci nepríjemná. Rýchlo sme však
naše zmiešané pocity prehodnotili
a uvedomili si, že predsa hráme a
chceme hrať divadlo predovšetkým pre diváka.
Čakalo na nás ďalšie vystúpenie ešte v tomto
mesiaci.
22.4.2016 sme vystúpili s predstavením Z
dreva vyrezané.... pred piešťanským publikom
v Dome umenia. No a tu „Jánošík zdvihol
publikum na nohy“, ako uviedol najčítanejší
regionálny týždenník Piešťanský týždeň, vo
svojom článku z 26. apríla 2016. Naša radosť
bola o to väčšia, že na našom predstavení sme
mohli už po druhý krát privítať autora hry
Ľubomíra Feldeka, tentoraz aj s manželkou
Oľgou Feldekovou a známym spisovateľom
Ľubom Dobrovodom. Fantastické publikum,
úžasní hostia, záverečné standing-ovation,
čo viac si môžeme želať... Po sklamaní znova
zasvietilo slnko a nás sa zmocnili neopísateľné
pocity z nezabudnuteľnej atmosféry, také
dôležité pre nás hercov. Tešíme sa na novú
divadelnú sezónu už teraz.
Aj keď je leto v plnom prúde a všetci sme

Mladosť si váž, starobu si uctievaj.
Sýty hladnému neverí.
Človeče pomôž si, aj Pán Boh ti
Pýcha peklom dýcha.
pomôže.
Jablko od stromu ďaleko nepadá.
Čo oči nevidia, to srdce nebolí.
Čo sa doma uvarí, to sa má aj zjesť.
Čo nechceš aby ti iní robili, nerob ani Kam vietor, tam plášť.
Kto má veľa, chce mať ešte viac.
ty im.
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si Starého koňa novým kúskom nenaučíš.
Môžeš mať kopec zlata, keď nemáš
hľadá.
zdravie, nemáš nič.
Čo si zaseješ, to si budeš aj žať.
Chudobnému aj z hrnca vykypí.
Čo vidíš na druhých, čakaj na sebe.
Človek je sám sebe najväčším
Lož má krátke nohy.
nepriateľom.
Bez vetra sa ani lístok nepohne.
Dvom pánom sa slúžiť nedá.
Sova sokola nevysedí.

www.obecdrahovce.sk
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rozlietaní po rôznych kútoch, nájdeme si však
čas aj na prípravu ďalších divadelných projektov.

Malých aj veľkých divákov chceme potešiť
ďalšími reprízami znovu naštudovanej známej
ruskej rozprávky MRÁZIK, ktorú pripravujeme
na neskorú jeseň a zimu. Veľmi radi by sme
tiež znova oprášili nestarnúce muzikálové
predstavenie NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ.
Samozrejme s Jánošíkom pokračujeme aj v tejto
novej sezóne.
Pre milovníkov šansónov pripravujeme
muzikálovú lahôdku, predstavenie SMRŤ V
RUŽOVOM, z pera Ľubomíra Feldeka. Na
divákov bude čakať zaujímavý životný príbeh
známej francúzskej šansoniérky Edith Piaf a
samozrejme tiež, jej nezabudnuteľné piesne.
Pre tých, ktorí dávajú prednosť humoru,
pripravujeme premiéru činohry pod názvom
SPTEPFORDSKÉ PANIČKY, pripravenú podľa
filmovej a knižnej románovej predlohy známeho
amerického spisovateľa Ira Levina. V komédii
zo súčasného prostredia sa odohráva príbeh
o tom, kam až človeka môže dohnať túžba po
dokonalom živote...
No a pre všetkých milovníkov divadla
oznamujeme, že tento rok sa zapojíme do
európskeho podujatia NOC DIVADIEL, ktorý
pripadne na 19.11.2016. Bližšie informácie k
tomuto podujatiu uvedieme v nasledujúcom
čísle. Veríme, že vás nesklameme ani počas
nadchádzajúcej sezóny. Všetkým našim
priaznivcom krásne leto, plné oddychu a nových
zážitkov Vám želá DS DOBRETA.
- Blanka Kollárová – režisérka DS Dobreta - Foto: Miroslav Ledecký -

Iskru je treba zavčasu uhasiť.
Nevďačník je ako vedro plné dier.
Viac ver svojím očiam, ako ľudským
rečiam.
Aký peň, taký peň, nech je len za ním
tieň.
Na každý mech sa nájde záplata.
Najhoršia samota je zostať bez
priateľov.
Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť
ešte horšie.
Polovicu z toho čo zjeme udržuje
nažive nás, druhá polovica lekárov.
- Jozef Brezovský -

Pozvánka

V krásnom prostredí
v Dome záhradkárov
sa budú konať tradičné Slivkové hody.
V nedeľu 14. augusta
Vás všetkých srdečne
pozýva výbor Slovenského zväzu záhradkárov Drahovce.
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zo života školy
Zo života školy
V novom kalendárnom roku žije škola svojím
aktívnym životom . Pokračujeme vo vzdelávacích
a mimoškolských činnostiach. Po polročnom
úsilí, ktoré sa odrazilo na vysvedčeniach žiakov,
si aktívne oddýchli až 9. februára na karnevale.

V telocvični sa ozývali tóny veselých melódií. V
popoludňajších hodinách sa najmä žiaci prvého
stupňa tešili karnevalu. Po promenáde masiek
deti absolvovali viacero súťaží, ktoré pre nich
pripravili učitelia. Pri jednotlivých súťažiach
asistovali žiačky druhého stupňa. Spoločný
tanec masiek pozorne sledovala porota, ktorá
to tento rok nemala ľahké. Vyhodnotila nielen
najkrajšiu masku, ale hlavne jej nápaditosť.
Vo februári žiaci II. stupňa absolvovali
lyžiarsky a snowbordový výcvik v Jasenskej
doline.
V dňoch 8. a 9. marca sa úspešní riešitelia
Pytagoriády zúčastnili okresného kola.
V školskom klube sa deti venovali rôznym
záujmovým
činnostiam,
n a j m ä
výtvarným, čo
sa
prejavilo
v prvenstve v
celoslovenskej
výtvarnej súťaži
„Hovorme o jedle“, ktoré získal Jakub Lajcha.
Dňa 21. marca sa uskutočnila súťaž
„Matematický klokan“. Devätnásť žiakov
vypracovávalo testy. Žiaci 1. stupňa sa
popasovali s osemnástimi, žiaci druhého stupňa
s dvadsiatimi štyrmi úlohami.
V marci sa tiež uskutočnila tradičná literárna
súťaž Čitateľský maratón, ktorého víťazom sa stal
Roman Vavruš, žiak 8. ročníka. V súťaži nešlo
o rýchlosť a plynulosť čítania, ale o správnosť.
Každý žiak prečítal v jednom kole jednu vetu,
v ktorej sa nesmel pomýliť. Ak sa pomýlil,
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ale dokázal sa sám
opraviť, zostal v súťaži
aj naďalej. Žiaci museli
celý čas sledovať čítaný
text, nesmeli opustiť
miestnosť, pitný režim
mali zabezpečený. Každý
jeden, ktorý súťaž opustil,
odchádzal s účastníckym
listom, na ktorom mal zaznamenané svoje
meno, poradie a čas, ktorý mu pripomenie, ako
dlho vydržal čítať bez prestávky.
V troch kategóriách sa súťažilo v ďalšej
literárnej súťaži Hollého pamätník. Víťazi Filip
Surový (4. A)- poézia, Alica Rusnáková (4. A)
- próza, Martin Segeš (6. A) - poézia a Timea
Maceková (5. A) – próza, postúpili do okresného
kola.
Dve žiačky Lucia Rusnáková (3. A) a Alica
Čurilová (7. A) reprezentovali našu školu v
tanečnej súťaži Playback show v Piešťanoch.

zo života školy
zbor. Naši tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili školy v
prírode v Starej Myjave.
Neustále sme v kontakte s Centrom
psychologického a pedagogického poradenstva
a prevencie v Piešťanoch. Predchádzame
negatívnym
javom,
šikane,
drogovým
závislostiam prizývaním psychologičiek do
našej školy. Pravidelne sa v triedach uskutočňuje
sociometria. V škole je z bezpečnostných
dôvodov zavedený kamerový systém.
Záleží nám na ďalšom vzdelanostnom
smerovaní našich žiakov, navštívili sme
Gymnázium Vrbové, Záhradnícku školu
v Piešťanoch, kde sa v burze informácií
prezentovalo 15 stredných škôl – naši žiaci
mali praktickú možnosť spoznať odbory a
profesie. Deviatakom bolo poskytnuté odborné
psychologické poradenstvo. Psychologičky z
CPPP a P odborne poradili žiakom v profesijnej
orientácii.
V jarných mesiacoch sme na škole
v ktorom žijú. Máloktorá škola sa môže popýšiť
takým upraveným areálom, ktorý je plný zelene,
ako naša. Robíme pre to všetko, aby sme si toto
prostredie udržali a zveľaďovali.
- PhDr. Miroslava Rojková - Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Morena odniesla zimu
Víťazstvo si odniesla
práve
Alica,
ktorej tanečné a
interpretačné umenie
najviac
zaujalo
porotu.
Ako
sa
vyjadrila redaktorka
Viera
Dusíková:
„Alica
nielen
zatancovala,
ale
prezentovala aj krásu
ľudového odevu a pôvab slovenských dievčat
odetých v kroji.“ Našich žiakov zaujalo tanečné
vystúpenie Umeleckej školy v Piešťanoch.
Nezanedbávame športové aktivity a staráme
sa o formovanie správneho životného štýlu
našich žiakov. Staršie žiačky sa zúčastnili
okresného kola vo floorballe a malom futbale,
postúpili na kraj. Starší žiaci si merali sily v
okresnom majstrovstvách v malom futbale. V
marci sme si pripomenuli starý slovanský zvyk
vynášania Moreny v rámci zachovania ľudových
tradícií a prehlbovania regionálnej výchovy u
našich žiakov.
Pravidelne spolupracujeme s policajným
zborom. Prednáška kpt. Zity Jakubčákovej na
tému Kyberšikana oslovila žiakov 5.a 6. ročníka,
ako aj jej následná diskusia. Žiaci 1. stupňa si
osvojili a preverili pravidlá cestnej premávky v
pracovných zošitoch, ktoré im poskytol policajný

uskutočnili krajskú súťaž v rétorike Štúrove a
Hollého rétorické Drahovce, deti reprezentovali
školu v okresných a krajských súťažiach:
Hollého pamätník, Slávik Slovenska, športové,
výtvarné súťaže. Zúčastnili sme sa prednášok
a workshopov v Centre voľného času v
Drahovciach.
V tomto školskom roku vyšli dve čísla
školského časopisu „Drahovská včielka“ /
uverejnený aj na webovej stránke školy/.
Apríl bol venovaný zeleni. V rámci projektu
“Vyčistime si Slovensko, našu obec, našu školu“
sme podporili environmentálny týždeň rôznymi
aktivitami.
Neustále sa staráme o okolie školy. Žiaci
majú po celý rok vypracovaný harmonogram
a spolu s triednymi učiteľmi dbajú o čistotu na
školskom dvore. Na hodinách Techniky, na
triednických hodinách a vo voľných chvíľach
vedieme žiakov k úprave a estetizácii prostredia,
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Ľudové tradície sa snažia uchovávať aj žiaci
a učitelia ZŠ v Drahovciach. V marci týždni
oživili v obci starý zvyk vynášania Moreny.
Nadšenec folklórnych tradícií a zberateľ
ľudových krojov len jedenásťročný Martin Segeš
vyhotovil figurínu Moreny zo slamy a obliekol
ju do pôstneho kroja, jedného zo svojej zbierky.
Sprievod žiakov s Morenou sa vybral od budovy
školy k Drahovskému jazeru. S Morenou sa
rozlúčili pripomenutím si piesní Morena,
Morena za kohos umrela a Muria, Muria, kde
si prebývala. Rituál vynášania zimy z dediny
zakončili zapálením Moreny a jej hodením do
jazera. A vskutku na druhý deň prišlo krásne
jarné počasie...
- Mgr. Elena Bieliková - Foto: Mgr. Lenka Vančová -
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Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“
Od 1. februára do 31. júla boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
6. február – II. futbalový ples – org.: OFK Drahovce (kultúrny dom)
10. február – Beseda s lekárom – org.: Klub seniorov (Klub seniorov)
27. február – Výročná schôdza – org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
27. február – 8. narodeniny OZ Superuvoľnení – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
2. apríl – 71. výročie oslobodenia obce – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)
3. apríl – Výročná schôdza – org.: Rybári (kinosála)
4.-9. apríl – Zber šatstva na charitu – org.: Červený kríž (kultúrny dom)
16. apríl – Jarné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)
17. apríl – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu (8. ročník) – org.: Obecný úrad (telocvičňa ZŠ)
17. apríl – Výročná schôdza – org.: Pozemkové spoločenstvo (kinosála)
30. apríl – Drahovská kosa (5. ročník) – org.: SKoS (lúka na Lazoch)
30. apríl – Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce)
29. apríl-4. máj – Eurofestival Odysea mysle – org.: CVČ Drahovce (Gdansk – Poľsko)
1. máj – Detské rybárske preteky – org.: Rybári (jazero Važina)
7. máj – Rybárske preteky Važina 2016 – org.: Rybári (jazero Važina)
14. máj – Hasičská púť do Šaštína – org.: Hasiči (Šaštín)
15. máj – Deň matiek (Ľadové kráľovstvo) – org.: OÚ + CVČ (Kultúrny dom)
17. - 20. máj - „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“ – org.: Rozhlas a televízia
Slovenska a Mestská knižnica Piešťany – partner: CVČ Drahovce (vybrané akcie v Kultúrnom
dome Drahovce)
21. máj – Deň kvetov – org.: Obecný úrad (Dedinská ulica)
21.máj – Majáles 2016 (11. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (Kultúrny dom)
22. máj – 1. sv. prijímanie – org.: Farský úrad (kostol sv. Martina)
28. máj – Celoslovenské rybárske preteky v love sumčeka amerického – org.: Rybári (Važina)
28. máj – Súťaž mladých včelárov + výstava „Včela očami detí“ – org.: OZ Včeloz (Dom záhradkárov)
15. jún – Opekačka u záhradkárov – org.: Klub seniorov (Dom záhradkárov)
24. jún – Stretnutie darcov krvi – org.: Červený kríž (kultúrny dom)
25. jún – Hurá prázdniny (7. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (štadión OFK Drahovce)
3. júl – Hody Dolné Voderady
9. júl – Memoriál Jozefa Rusnáka – org.: OFK Drahovce (štadión OFK Drahovce)
16. - 23. júl – Letný tábor Tatranská Lomnica 2016 – org.: OZ Superuvoľnení (Tatranská Lomnica)
30. júl – Potáborová opekačka – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)
Od 1. augusta do 30. októbra budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
6. august – Súťaž vo varení s medom + ochutnávka medov – org.: OZ Včeloz (Dom záhradkárov)
14. august – Slivkové hody – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
25. august – Drahovská kvapka krvi (14. ročník) – org.: Červený kríž (Obecný úrad)
27. august – Drahovské vrtochy (6. ročník)- org.: Obecný úrad (centrum obce)
29. august – Kladenie vencov k SNP – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)
16. september – Púť starých a chorých do Šaštína – org.: Klub seniorov (Šaštín)
18. september – Drahovská desiatka (39. ročník) – org.: Obecný úrad (štadión OFK Drahovce)
21. september – Guláš párty - org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
15. október – Posedenie seniorov – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
22. október – Jesenné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)

Ponuky obce

- možnosť inzercie v Drahovských novinách
(jubileá, riadková a plošná reklama);
- možnosť prenájmu Kultúrneho domu –
peklo, veľká sála, kinosála;
- možnosť prenájmu reklamnej plochy na
autobusových zastávkach;
- možnosť ubytovania na futbalovom
štadióne;
- možnosť prenájmu pivných setov;
- možnosť prenájmu obecného vozidla
MAN;
- info ohľadom všetkých obecných ponúk
Vám poskytne Martin Majtán na tel. č.:
0910 193 602.

www.obecdrahovce.sk

2016

Evidencia obyvateľstva
(15. 1. 2016 – 30. 6. 2016)
Prisťahovali sa
21
Odsťahovali sa
10
Narodili sa
3
Opustili nás
10
Zosobášili sa
6
Drahovské noviny č. 4 budú vydané v
októbri. Články môžu posielať nielen
organizácie, ale aj občania do konca
septembra. redakcia@obecdrahovce.sk
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zo života cvč
ODYSEA NA
JEDNOTKU....
Odysea mysle predstavuje najväčšiu
celosvetovú súťaž detí a mládeže v tvorivom
riešení úloh. Jej poslaním je posilniť rozvoj
tvorivého myslenia a zručností tvorivého riešenia
úloh. Odysea mysle učí, že tvoriví ľudia nemusia
myslieť rovnako, ale často idú rôznymi cestami.
Tvorivé riešenia sa rodia pri spolupráci v tíme a
pri riskovaní. Prostredníctvom riešenia daných

zo života cvč
úloh deti získavajú celoživotné skúsenosti,
ktoré môžu neskôr využiť pri práci v kolektíve,
pri rozhodovaní, riešení koncepčných úloh a
pri oceňovaní druhých. Buduje sa rešpekt voči

iným a ich názorom. Odysea mysle tiež rozvíja
schopnosti a zručnosti integrovať tvorivosť do
bežného školského pracovného procesu
U nás v „centre“ má Odysea mysle už svoju
päťročnú tradíciu. Aj tohtoročný ročník nabral
svoj správny „odyseácky“ kurz s výborným
vetrom v plachtách až do cieľa. V tomto
školskom roku 2015/16 začalo v septembri
pracovať na svojich úlohách 5 tímov a 5 tímov aj
úspešne úlohy vyriešilo. Deti svoje prezentácie
predviedli na Národnom kole Odysey mysle
2016, ktoré sa konalo 1. - 3. apríla v Komárne.

Všetkých 5 tímov riešilo päť rôznych problémov.
A že veru neboli ľahké, posúďte sami.
Naši najmenší „odyseáci“ predškoláci
s tímom VESELÍ PRIATELIA, Laurika
Manáková, Laurika Brezovská, Paulínka
Rapavá, Andrejko Bleho, Meliska Kocianová,
Barborka Gallasová a Ninka Simčáková, mali
za úlohu vytvoriť a prezentovať originálne
humorné predstavenie s objektom, ktorý pri
dotyku s niečím magickým ožije. Zároveň mali
vymyslieť 3 veci, ktoré zmenia jeho správanie
a postavu, s ktorou sa spriatelí. Vymyslieť mali
tiež pesničku a zatancovať. Prostredníctvom
výborného rozprávača, vynikajúci herci zaviedli

DRAHOVSKÉ NOVINY

porotu aj divákov do sveta mágie a kúziel,
ktoré sa diali v čase, keď ujo kúzelník nebol
doma. Hračky uja kúzelníka našli krásnu, ale
namyslenú čarovnú guľu, ktorá v jeho klobúku
ožila. Zaviedla ich do slniečkovej krajiny ku
slniečkovej víle a slniečkovému škriatkovi, ktorý
naučil čarovnú guľu slušnému správaniu. Aby
všetko bolo ako má v „odysey“ byť, ich očarujúce
vystúpenie dotvárali vlastnoručne vyrobené
kulisy aj rekvizity. A tak prezentácia našich
najmenších dopadla naozaj na „jednotku“. Za
úžasné smelé vystúpenie bez trémy si domov
odniesli medaily, diplomy aj pravé „omerovské“
tričká.
Piataci
so svojim
t í m o m
K I N G S
M.R.A.Č.Ú
(mestečko
recyklácie
a
čistého
údolia)
sa
pustili
tento rok
do riešenia
technického
problému.
Ich úlohou
b o l o
zostrojiť pohybujúce sa vozidlo (nesmelo mať
šľapací pohon) medzi dvomi ekosystémami so
zberným zariadením, ktoré zbiera a spracúva
odpad počas svojej jazdy v recyklačnom centre.
Zároveň počas jazdy musí nečakane zastaviť
a pomôcť cudzincovi. Samozrejme celú úlohu
museli dať do svojho vymysleného príbehu s
kulisami a rekvizitami. Táto úloha im veru dala
poriadne zabrať, deti robili ešte aj posledný deň

pred súťažou a ešte stále nebolo isté, či sa im to
podarí. Napokon došli až do zdarného konca.
Riešením a prezentáciou obhájili 1. miesto.
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Tím tvorili Jakub Marcius, Filip Boďa, Timea
Maceková, Daška Pavelková, Ninka Vindišová a
Jesica Michalidesová.
Tím SIEDMA OMOCNINA z II. divízie,
Matej Brezovský, Mário Dusík, Ella Ledecká,
Adriana Dusíková, Martin Segeš a Aurel Surový,
riešili umelecko – technický problém. Ich úlohou
bolo zostrojiť 3 rôzne zariadenia , ktorými musia
chytiť 3 rôzne sa pohybujúce sa predmety.
Chytanie im má urobiť ešte ťažším šialená
postava. A tak z vesmírneho riadiaceho centra
vysielajú sondu s humanoidným robotom, ktorý
dopadne na nepreskúmané územie Hlasitého
kosoštvorca, kde sa pokazí. Prichádzajú mu na
pomoc dvaja vedci so zariadením s 3 robotickými
ramenami. Vedci síce robota nechytia, ale chytia
3 zaujímavé predmety, ktoré im budú slúžiť na
ďalší výskum. Tím Siedma odmocnina s týmto
riešením a prezentáciou skončil na II. mieste.

V ďalšej časti súťaže v rámci medzitímových
problémov tento tím získal I. miesto.
Klasický problém (tentoraz to bola literárna
téma Ezopova bájka) riešili naši prváci s tímom
ČAROZVERI HAKY - BAKY, Lucka a Lukáško
Stodolkovci, Leo Behan, Katka Michálková,
Ulianka Sikomas, Nelka Jánošová a Ninka
Horúcková.
Na prvákov
to
bola
n a o z a j
veľmi ťažká
téma, ktorú
zvládli
bravúrne.
Ich úlohou
bolo vybrať
si bájku zo
zoznamu,
podľa nej
vymyslieť
svoj príbeh,
k t o r ý
sa
musí
odohrávať pred rokom 1800, keď ešte
nebola objavená elektrina. Svoj príbeh majú
vyrozprávať tak, ako sa šíri bájka 3 spôsobmi:
zvukom, vizuálne a podľa vlastného výberu.
Pri každom spôsobe nesmú zabudnúť na
ponaučenie, ktoré vždy pochopí iný a inak. Deti
za svoju prezentáciu s originálnym príbehom
o IMAZONOVI HAKY – BAKY ZÚBKOVI a
jeho tromi zvláštnymi kamarátmi Drakomečke,

www.obecdrahovce.sk
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Trojhlavom levovi a Netopierovi zúbkovému,
získali 1. miesto.
Divadelný problém tento rok riešili dievčatá
v zmiešanom tíme TVORIVKY TAPI TAPS,
Lesanka Behanová, Jarmilka Michálková,
Michell Ivánková, Ninka Gallasová, Lucka
Rusnáková, Ninka Rusnáková a Saskia Boďová.
Ich úlohou bolo vymyslieť a predviesť originálne
humorné predstavenie, v ktorom budú 3
zvieratká (ryba, vták a cicavec) riešiť celosvetový
problém, ktorý ohrozuje prežitie všetkých
zvierat na zemi, zvieratká si budú musieť pomôcť
navzájom a tiež musia objaviť „zvláštny otvor“ a
pomôcť nejakému cudzincovi. Dôraz musia klásť
na emócie, ktoré sú dané. Originálny príbeh
tohto tímu rozpráva o lietajúcej rybe, ktorá chce
byť dokonalá, večne šťastnom rybárikovi veľkom
a ustráchanom netopierovi - kaloňovi. Tieto
zvieratká sa za zvláštnych okolností stretnú na
lodi uprostred oceánu. Počas búrky sa dostanú
na neznámi ostrov, kde stretnú zvláštneho
tvora Lakaša. Náhodou objavia otvor, ktorý ich
zavedie na zvláštny ostrov obývaný čudnými
zvieratami. Je to nový druh zvierat, ktorý vznikol
vlastne vďaka zlému vzťahu ľudí k prírode a ľudí
sa boja. Aj tento tím so svojou prezentáciou a
krásnymi pestrými kulisami a kostýmami získal
1. miesto.
Tento rok sa nám naozaj podarilo takmer
nemožné! Starší žiaci (od 9 do 14 rokov)
svoje úspešné prezentácie predviedli aj na
EUROFESTIVALE 29. apríla - 4. mája 2016 v
meste GDANSK v Poľsku.
3 tímy, Tvorivky Tapi Taps, Kings
M.R.A.Č.Ú a Siedma odmocnina, si svoje sily
a tiež jazykové zručnosti, mohli porovnať s
deťmi z rôznych krajín nielen z Európy, ale z
celého sveta. Na medzinárodnom súťažnom
stretnutí, sa predviedli najlepšie tímy z krajín
ako Nemecko, Švajčiarsko, India, Poľsko,
Rumunsko, Bielorusko, Kazachstan, USA,
Rusko, Čína, atď. Komunikačným jazykom
bola angličtina, ktorú sme však neraz pocítili
ako bariéru. Ale nakoniec sme všetko zvládli
aj vďaka dokonalej príprave, pri ktorej nám
veľmi pomohla pani Janka Michálková, ktorá
nám prekladala do angličtiny všetky divadelné
texty a tiež pani Alenka Rusnáková, ktorá nám
pomáhala pri komunikácii a riešení úloh priamo
na mieste v Gdaňsku. Za túto neoceniteľnú
pomoc im obidvom veľmi pekne ďakujeme.
Program Eurofestivalu bol časovo veľmi
náročný. Okrem prezentácie vlastných
projektov, deti musia počas týchto dní zvládnuť
množstvo úloh v spolupráci s inými krajinami,
ako jeden tím. To im dáva priestor na aktívnu
a neustálu komunikáciu v cudzom jazyku, byť
stále v strehu a pripravení riešiť spontánne
úlohy, ale aj priestor na získavanie nových
kamarátov, nových poznatkov z rôznych oblastí,
v orientácii v cudzom meste, či pri spoznávaní
iných kultúr a prezentácii tej vlastnej, nielen
počas medzinárodného večera a medzinárodnej
burzy, ale počas celého pobytu.

2016

Napriek bohatému pracovnému programu
sme si však našli čas aj na zoznámenie sa s
jedným z najstarších a najväčších poľských
miest, ležiacim v Pomoransku na rieke Visle
na brehu Baltského mora. Je to mesto s veľkým
námorným prístavom a mesto s prekrásnou
architektúrou. V súčasnosti má toto Trojmestie,
ktoré sa takto bežne nazýva, spolu s mestami
Sopoty a Gdyňa, pol milióna obyvateľov. Na jeho
výnimočnosti sa podieľa aj skutočnosť, že sa pri
ňom nachádza malý poloostrov Westerplatte,
kde 1. septembra 1939 začala druhá svetová
vojna. Využili sme aj možnosť vidieť Baltské
more na vlastné oči a poprechádzať sa na
pieskovej pláži. Poľsko nám poskytlo obrovské
množstvo zážitkov, milú a priateľskú atmosféru s
úžasnými ľuďmi, na takéto niečo sa len tak ľahko
nezabúda a tobôž nie vtedy, keď si prinesiete
domov s takéhoto súťažného medzinárodného
stretnutia, víťazný pohár s krásnym 2. miestom.
Toto všetko by sa však nemohlo uskutočniť
bez morálnej a finančnej podpory vedenia obce
Drahovce a rodičov detí, za čo im patrí srdečná
vďaka.
Odysea mysle je jedným slovom úžasná vec!
EUROFEST ODYSEA MYSLE POĽSKO
GDAŇSK, 29 apríla až 4. mája 2016
CVČ V KOCKE
Činnosť centra voľného času okrem pravidelnej
krúžkovej či
nnosti organizuje
aj množstvo ďalších výchovnovzdelávacích
aktivít. Počas II. polroku sme pripravili niekoľko
zaujímavých podujatí.
VÝSTAVY
Už tradične časť našej činnosti tvoria výstavy,
ktoré organizujeme prevažne v spolupráci s Ms
knižnicou v Piešťanoch.
-OD 1.2.2016 – máj 2016 výstava českého
akademického maliara, grafika a ilustrátora
Stanislava Holého pod názvom KRAJINY
PANA PIPA

9

zo života cvč
- ODYSEÁCI V GDAŇSKU – pod týmto
názvom sme pripravili našu výstavu zloženú
s fotografií a suvenírov, ktoré sme si priniesli z
Eurofestivalu v Poľsku.
ORIEŠKOVÉ VÝSTAVY
- 17.5. – 24.6.2016 LEONARDO KOCÚR Z
ULICE – výstava ilustrácií Martiny Matlovičovej
podľa knihy Jána Uličianskeho Leonardo kocúr z
ulice bola určená deťom I. st. ZŠ a predškolákom.
- 1.6. – 15.6. 2016 LITEREÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI
- Túto neobvyklú výstavu najznámejších českých
literátov, ktorí sa narodili, alebo žili na Žižkove,
sme pripravili pre žiakov II. st. ZŠ a dospelých.
-1.6. – 15.6.2016 ZLATÁ STUHA 2015 –
výstava, ktorá zahŕňala najlepšie počiny v českej
knižnej tvorbe pre deti a mládež, literatúru
faktu, výtvarnú časť.
Ku všetkým týmto výstavám sme v spolupráci
s našou ZŠ pre deti pripravili a uskutočnili aj
vzdelávacie workshopy, ako doplnok a rozšírenie
znalostí v oblasti literatúry a výtvarnej výchovy v
rámci vyučovacieho procesu v dopoludňajších
hodinách. Všetky naše výstavy sú vždy otvorené
aj pre širokú verejnosť.
ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2016 (17. – 20. mája)
Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe
IX. ročník festivalu rozhlasových rozprávok
V dňoch 17. – 20. mája 2016 sa po deviaty
krát v Piešťanoch uskutočnilo jedno z
najvýznamnejších celoslovenských podujatí pre
deti, festival rozhlasových rozprávok „Zázračný
oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“.
Hlavným organizátorom tohto jedinečného
celoslovenského projektu je Rozhlas a televízia
Slovenska (RTVS) a Mestská knižnica v
Piešťanoch.
Festival je svojím zámerom a rozsahom
významnou
kultúrnou
udalosťou
celoslovenského významu, ktorá sa v Piešťanoch
koná od r. 2001. Od svojho tretieho ročníka
sa realizuje každé dva roky. V Drahovciach
vďaka výbornej spolupráci s Ms knižnicou v
Piešťanoch, bol už po druhý krát.
Festival Zázračný oriešok je oslavou rozprávky v
jej knižnej i rozhlasovej podobe, preto je určený
predovšetkým deťom. Patrí k najvýznamnejším
projektom na podporu čítania detí a mládeže
nielen v Piešťanoch, ale na celom Slovensku.
Ponúka všetkým deťom hodnotný umelecký
zážitok a zároveň ich motivuje k záujmu o
literatúru i kultúru všeobecne. Pestrosť a
žánrová rôznorodosť jednotlivých podujatí sú
zárukou toho, že každé dieťa si tu nájde niečo
zaujímavé, čo ho obohatí. Stretávajú sa na ňom
nielen tí, ktorých rozprávky zaujímajú, ale aj tí,
ktorí ich tvoria, realizujú, hrajú, rozprávajú, ale
tiež tých, pre ktorých sú určené – predovšetkým
deti.
Od piateho ročníka v r. 2008 získal dokonca
rozmer medzinárodného česko-slovenského
projektu. A tak aj deviaty ročník festivalu
Zázračný oriešok sa konal pod záštitou
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veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku p.
Lívii Klausovej.
Súčasťou tohtoročného festivalu bolo opäť
množstvo sprievodných podujatí: stretnutia
s tvorcami rozhlasových i animovaných
rozprávok a ich literárnych predlôh, tvorivé
dielne s poprednými slovenskými ilustrátormi,
divadelné predstavenia, vystúpenie televíznych
Trpaslíkov v Dome umenia, výstavy, ich
vernisáže, počúvanie súťažných titulov,
celoslovenská výtvarná súťaž pri príležitosti 90.
výročia rozhlasovej rozprávky a iné. Podujatia
festivalu sa konali v rôznych priestoroch - v
Mestskej knižnici, Kursalone, Dome umenia,
ale aj na školách na území mesta i celého okresu
Piešťany. Ich hosťami boli významní slovenskí
autori, ilustrátori, vydavatelia, rozhlasoví
tvorcovia, herci a ďalší.
Centrum voľného času v Drahovciach aj v tomto
ročníku zorganizovalo pre deti MŠ a ZŠ niekoľko
„orieškových“ podujatí, či už v Piešťanoch,
alebo u nás v Drahovciach. Ponuka bola naozaj
pestrá, veď nakoniec posúďte sami.

ilustrácie z dvoch knižných titulov – Kocúr
na kolieskových korčuliach autora Jána
Uličianskeho a Africké rozprávky Kama Sywor
Kamandu. O zábavu sa postarali výborným
divadelným predstavením študenti KBT DF
VŠMU z Bratislavy. Spolu s pánom Koptákom
po vernisáži deti skúšali svoju kreativitu na
výtvarnom workshope, kde nechýbal ani pán
Uličiansky. Deti na to podujatie spomínajú
doteraz.
štvrtok 19. mája 14.00 h Ako sa Ema prestala báť
Prezentácia knižnej, rozhlasovej a animovanej
podoby rozprávky Jany Bodnárovej spojená s

Utorok 17. mája 14.00 h Smajlioriešok
Otvárací koncert Zázračného rozhlasového
orieška s programom Trpaslíkov z RTVS s ich
obľúbenými Smajlihitmi. Zúčastnilo sa na

výtvarno-hudobným workshopom.
V tento deň zavítal Zázračný oriešok aj do
Drahoviec, na stretnutie s významnými
rozhlasovými tvorcami, Beatou Panákovou
rozhlasovou dramaturgičkou, prekladateľkou
a prozaičkou, rozhlasovou režisérkou Milenou
Lukáčovou a spisovateľkou Janou Bodnárovou.
Pani spisovateľka nielenže venovala CVČ
niekoľko kníh, ale nám aj dodatočne po podujatí
poslala ďalšie. Veľmi sa tešíme, že sme mali
možnosť znova novými titulmi obohatiť našu
knižnicu.
piatok 20. mája 9.30 Všetky cesty vedú do
rozprávky
V posledný „orieškový deň“ deň sme pre deti z
našej materskej školy zorganizovali bábkové
predstavenie klasických rozprávok v hoteli
Magnólia v Piešťanoch, v podaní bábkoherečiek
Barbory Zamiškovej a Viktórii Jenčkovej.
piatok 20. mája 10.00 h Neodíď nám,
rozprávočka...
Slávnostné
vyhodnotenie
celoslovenskej
výtvarnej súťaže pri príležitosti 90. výročia
rozhlasovej rozprávky, spojené s divadelným
predstavením.

ňom takmer 50 našich mladších školákov a
predškolákov.
streda 18. mája 13.30 h Kocúr na korčuliach na
ceste do Afriky
Ve r n i s á ž
výstavy Miloša
Koptáka
Počas
tohto
popoludnia sa
naše deti z CVČ
vybrali do PN
na
stretnutie
s renomovaným slovenským ilustrátorom a
akademickým maliarom Milošom Koptákom,
priamo na vernisáž, kde predstavil svoje

Pre našich sedem najmenších školákov Ninku
Horúckovú, Lea Behana, Lucku Stodolkovú,
Lukáška Stodolku, Katku Michálkovú, Ulianku
Sikomas a Nelku Jánošovú bolo piatkové
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dopoludnie naozaj výnimočné. Boli totiž pozvaní
do Ms knižnice v Piešťanoch na prevzatie
diplomu od Redakcie časopisu Slniečko, za
kolektívnu výtvarnú koláž IMAZON. Zapojili
sme sa totiž do celoslovenskej výtvarnej súťaže
a výsledok, na našu veľkú radosť uspeli sme.
Radosť je o to väčšia, že konkurencia bola veľká
a umelecká porota pri výbere prísna.
piatok 20. mája 10.00 h Rádio Junior doma
V tento deň zavítali k nám do Drahoviec
ďalší vzácni hostia, redaktorky Rádia Junior,

rozhlasoví a literárni tvorcovia. Pán starosta
ich hneď ráno prijal na obecnom úrade a
neskôr my aj s deťmi, v našom „centre“. V toto
dopoludnie sa totiž uskutočnili dve podujatia
naraz. Jedno bolo určené mladším školákom,
ktorí mali možnosť besedovať na zábavnej
interaktívnej prezentácii slovenského rádia pre
deti pod názvom Rádio Junior doma, za účasti
redaktoriek Veroniky Dianiškovej a Rozálie
Vlaskovej. O zábavu sa tiež postaral absolvent
herectva na VŠMU Tomáš Kostelník. Bolo to
naozaj tvorivé a zábavné dopoludnie, kde deti
mali možnosť získať aj množstvo cien.
10.00 h Legenda o Cinka Panne

Prezentácia knihy a jej rozhlasového spracovania
za účasti autora Jozefa Lenharta a rozhlasových
tvorcov.
Znova po dvoch rokoch sme mali možnosť

www.obecdrahovce.sk
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privítať u nás v CVČ Drahovce pána spisovateľa
Jozefa Lenharta. Tentoraz prišiel spolu s pani
režisérkou Milicou Lukáčovou predstaviť
knižnú aj rozhlasovú podobu jeho novej a
víťaznej orieškovej knižky, Legenda o Cinka
panne, ktorá je zaujímavá tým, že je napísaná
dvojjazyčne, aj v rómskom jazyku. Naši mladší
herci na úvod predstavili aj krátku dramatizáciu
rómskych tradícií. Celé podujatie moderovala
herečka Zuzana Kapráliková, ktorá si na záver s
nami zaspievala a zatancovala rómske pesničky.
Nálada bola veru výborná. Všetci traja hostia
vyzvali všetky deti (tentoraz sa k nám pridali
aj žiaci 8. a 9. roč. z I. ZŠ na ul. Vajanského
v Hlohovci), aby zozbierali a napísali nejaké
povesti zo svojho blízkeho okolia a poslali do
rozhlasu a oni tú najlepšiu spracujú a po prvý
krát zdramatizovanú uvedú v slovenskom
rozhlase ešte pred koncom tohto roka. Pán
Lenhart nám pred dvomi rokmi sľúbil, že napíše
povesť o Drahovciach. Samozrejme nezabudol
a oznámil, že I. časť je už hotová. Takže máme
sa na čo tešiť. Aj Drahovce budú mať vďaka
spisovateľovi pánovi Lenhartovi svoju povesť! „
Orieškové“ stretnutia sú za nami a my sa znovu
tešíme už na ďalší ročník.
15. máj 2016 DEŇ MATIEK
Tak ako každý rok, aj teraz sme nezabudli na Deň
matiek, ktorý sme však museli z organizačných
dôvodov presunúť o týždeň neskôr. Pre mamičky,
babičky a všetky mamy sme s deťmi pripravili
krátky úvodný program, tradične sa mamičkám
prihovoril aj p. starosta Ing. Juraj Klein.
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Po úvodnom programe naši členovia divadielka
Dobretka uviedli premiéru divadelnej hry
Ľadové kráľovstvo, v réžii Filipa Čechoviča.
PREMIÉRA ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
14.6.2016 11.00 h LAPINOVCI Z LETISKA
V spolupráci s Ms knižnicou Piešťany sa nám
podarilo zorganizovať veľmi zaujímavé podujatie
s autorkou knihy LAPINOVCI Z LETISKA,
Viktóriou Laurent-Škrabalovou, ilustrátorom
Matúšom
Maťátkom
a
vydavateľkou
Magdalénou Fazekašovou. Pani spisovateľka
žije už niekoľko rokov vo Francúzsku a tak nielen
príbehom knihy, ale aj zaujímavou prezentáciou
priblížila deťom túto krajinu. Zábavnou
formou sa deti dozvedeli napr. ako to vyzerá na
najväčšom letisku Charlesa de Gaulla a mnoho
iných zaujímavostí.
Keďže II. polrok školského roka je už za nami,
pomaly sa pripravujeme na prázdninové
aktivity. Každú dobrú prácu sa patrí odmeniť,
preto každoročne vždy na konci školského
roka organizujeme pre deti výlet. Tentoraz
to bude cesta vlakom do Starého Smokovca,
kde 28.6.2016 navštívime TRICKLANDIU –
ZRKADLOVÉ BLUDISKO, a potom na nás
čaká sladké „ničnerobenie“, aby sme načerpali
nové sily do nového školského roka.
Krásne prázdninové leto všetkým deťom želá
CVČ Drahovce.
NAŠE LETNÉ TÁBORY
Poldenný tábor KERAMIKA
8.8. - 12.8.2016
Poldenný tábor – PODIVUHODNÉ PRÍBEHY
PIATICH MORÍ
15.8. - 20.8.2016
POBYTOVÝ
TÁBOR
JURTY
V
MARTOVCIACH
Podrobné info: www.cvcdrahovce.edupage.sk.
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce - Foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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oz včeloz
Jar na „Náučnom
včelárskom
chodníku“
Vážení priatelia, chceli by
sme Vám priblížiť pekný priestor
okolo domu záhradkárov v

Drahovciach, na ktorom sme
pred tromi rokmi začali budovať
„Náučný včelársky chodník“ a stále
ho rozširujeme. Tento chodník
neslúži len návštevám škôl z
blízkeho okolia, v minulom roku
ho navštívilo 291 žiakov, ale aj ako
rekreačný oddychový priestor pre
obyvateľov našej obce. Môžu ho
využívať všetky organizácie našej
obce bezplatne. Spomeňme len
veľmi vydarenú akciu „Drahovská
kosa“, alebo veľmi peknú sobotu,
kde sa zišlo niekoľko drahovských
organizácií a súťažili vo varení
s medom v prírode bez použitia
elektrickej energie.
Tento priestor sa snažíme ďalej
udržiavať a rozvíjať, aby biopole
včelstva, ktoré sa tam vyskytuje,
mohlo pozitívne pôsobiť na
všetkých návštevníkov náučného
včelárskeho chodníka.
Na jar sme poupratovali

DRAHOVSKÉ NOVINY

oz včeloz
priestory okolo areálu, kde bolo
veľa biologického odpadu, ktorý
sme vyviezli na miesto pre to určené
a nebol to len jeden vozík, ktorý sa
naplnil. Pán Matušík nám vyrobil
novú vchodovú bránku, vysadili
sme niekoľko nových drevín do

nášho mini arboréta, ktoré nám
venovala ako sponzorský dar
firma „BREST.sk“. Označili sme
tabuľkami ďalšie dreviny, dali
vyrobiť pre poučenie návštevníkov
ďalšie postery o význame včiel
pre našu prírodu, nachystali
sme posedenie v tieni stromov.
Najväčšie prekvapenie chystáme v
podobe „Apidomčeka“, v ktorom
by sa návštevníci mohli osviežiť
priamo včelím vzduchom a
ochutnať vodu ožiarenú včelami,
ktorá má na ľudský organizmus
veľmi priaznivé účinky.
Na záver by sme chceli
poďakovať všetkým, ktorí nás
podporujú, nielen finančne tak, že
nám venovali 2 % zo svojich daní,
ale i morálne. Ďakujeme PVOD
Drahovce za prenájom týchto
priestorov, obecnému úradu za
finančnú a organizačnú pomoc.
Tešíme sa, že náučný včelársky
chodník i v tomto roku navštívi
veľa žiakov, že ho budeme
môcť využívať na výučbu a
spoznávanie prírody našich
dvoch včelárskych krúžkoch a
že obyvatelia našej obce tu znova
prežijú pekné chvíle.
- Miroslav Habr - OZ Včeloz - Foto: archív OZ Včeloz -

Návšteva v
Bánskej Bystrici
„Nad Bánskou Bystricí je noc
a lidem co pospíchaj spát
vůní stromů voní dech.
Jak miloval Pán Bůh tenhle kraj,
když takovou krásu mohl mu dát,
obklopit horou pláč a zpěv.“
Takto spieva o
Banskej
Bystrici Jan Nedvěd. Je možné
odolať ponuke na návštevu tohto
mesta, navyše spojenú s návštevou
Strednej odbornej školy, Pod
Bánošom 80, ktoré je Centrom
odborného vzdelávania a prípravy
vo včelárstve, keď ste začínajúcim
včelárom? Neodolali sme. A tak
9. apríla 2016, v upršané sobotné
ráno sme vyrazili do Banskej
Bystrice. V autobuse sa zišli starí,
skúsení včelári, ale aj my, úplní
začiatočníci, ktorí sme poznali
včely len so seriálu Včielka Maja a
z rozprávky Pán včielka, dospelí i
deti..
V Bystrici na škole nás
už čakali. Neviem posúdiť,
nakoľko bola exkurzia užitočná
pre skúsených včelárov, no my
začínajúci (zatiaľ bez úľov)sme
však hltali každé slovo. Boli sme
unesení každým zariadením a
fascinovaní možnosťami včelárenia.
Dopodrobna nám vysvetľovali
použitie jednotlivých zariadení,
možnosti získavania medu a včelích
produktov. Nechýbali názorné
ukážky i možnosť praktickej
skúsenosti. Deti boli odvážnejšie
ako dospelí a vďaka tomu získali
aj zopár zručností navyše. Počasie
nám nedovoľovalo nazrieť do úľov
a prejsť si náučný chodník tejto
školy, ale podobný máme aj doma,
v Drahovciach, tak sme nemuseli
veľmi ľutovať. V pridruženej
predajni sme si mohli popozerať,
prípadne
nakúpiť
včelárske
potreby, včelárske produkty či iné
veci súvisiace so včelami.
Celá atmosféra bola veľmi
priateľská a otvorená. Naozaj sa o
nás starali, ako o dobrých známych.
Po návšteve školy sme navštívili
reštauráciu, kde nás čakal obed so
slovenskými špecialitami.
Ani počasie nám nemohlo
pokaziť príjemne strávený čas
s príjemnými ľuďmi. Najväčšia
vďaka patrí Mirkovi Habrovi, ktorý
sa podujal zorganizovať celé toto
podujatie a úspešne ho zrealizoval.
Veľká vďaka! A samozrejme vďaka

patrí aj všetkým ostatným, našim
sprievodcom i účastníkom.
- Členovia OZ Včeloz -

Čo ja viem o
včelách
OZ
Včeloz
chcelo
dať
príležitosť
všetkým
mladým
včelárom a priaznivcom včelárenia,
aby si vyskúšali svoje vedomosti
o včelách a včelárení. Preto
usporiadalo
oblastnú
súťaž
mladých a začínajúcich včelárov.
Boli vyhlásené 3 kategórie a to do
10 rokov, od 10 do 15 rokov a nad
15 rokov.
Celú akciu podporili sponzori
PSA Peugeot Citroën a obec
Drahovce. Súťažilo sa v šiestich
disciplínach. Najskôr si písomnou
formou overili svoje znalosti
z biológie včely medonosnej a
rozoznávanie
mikroskopických
preparátov. Potom už súťaž
pokračovala ďalšími disciplínami
na náučnom včelárskom chodníku.
Súťažiaci vytvorili štyri skupiny,
jedna mala za úlohu rozpoznať a
pomenovať 10 rastlín, ktoré boli
označené iba číslami, ďalšia skupina
mala napísať čo najviac včelích
produktov, tretia sa popasovala s
určovaním včelárskych pomôcok
a posledná mala „praktickú časť“
ako sme nazvali prácu s úľom a so
včelami. Postupne sa vystriedali pri
všetkých stanovištiach.
Po odovzdaní svojich prác
nasledoval chutný obed, ktorý
zabezpečil náš sponzor, obec
Drahovce. Počas zasadania poroty
a zratovania hlasov Ing. Dušan
Dedinský zaujal súťažiacich svojim
výkladom na tému „Prečo začať
včeláriť“. Nasledovalo prekvapenie.
Medzi súťažiacich zavítali miestni
poľovníci, ktorí nás oboznámili so
zverou, ktorú môžeme stretnúť v
našich okolitých lesoch. Priniesli
so sebou aj luky a vzduchovky, z
ktorých si mohol každý zastrieľať a
overiť si svoju mušku.
Keď už bola porota hotová
s vyhodnotením jednotlivých
súťažiacich, mohli sa odovzdávať
ceny.
Tejto úlohy sa zhostili
predseda OZ Včeloz, starosta obce
a zástupca PSA. Pre niektorých
bolo víťazstvo vo svojej kategórii
prekvapením. Zistili, že aj za krátky
čas práce vo včelárskom krúžku sa
dá veľa naučiť.
Záver súťaže sa niesol v
znamení vymieňania si skúseností,
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družnej debaty a športovej aktivity hlavne
tých najmenších a pri opekaní chutných
špekáčikov. Sme presvedčení podľa
ohlasov zúčastnených, že
myšlienka usporiadať takéto
stretnutie bola veľmi dobrá a
tešíme sa na ďalší rok.
Výstava „VČELA OČAMI
DETÍ“
V apríli navštívili náš
náučný chodník žiaci prvého
stupňa z drahovskej školy. Po
prehliadke včelnice a pútavej
prednáške o živote včielok
prišiel
nápad
usporiadať
výstavu z výtvorov detí o
včielkach a prírode. Výstava
sa konala v areály náučného
včelárskeho
chodníka,
v
dome záhradkárov a taktiež
v priestoroch budovy ZŠ
Drahovce. Ideálnym dňom
na vyhodnotenie prác bol
1. jún – MDD. Za pomoci
pedagogického
zboru
a
zástupcu PSA Peugeot Citroën
sme vybrali najkrajšie práce a
odovzdali pekné ceny. Okrem
zvieratiek z včelieho vosku a
sladkého medu, sa deti tešili aj z
vecných odmien, ktoré venoval
náš sponzor PSA Peugeot
Citroën. Deťom sme prisľúbili,
že im na jeseň usporiadame
raňajky s medom a oni nám na
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oplátku znova nakreslia pekné obrázky.
Všetci sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.
- Miroslav Habr – OZ Včeloz -

2016

Okienko včelára

Vážení čitatelia, chceli by sme Vám v pravidelnej
rubrike predstaviť postupne všetky včelie produkty, pridať
zaujímavý recept s medom a taktiež nejakú zaujímavosť zo
života včiel.
Včelie produkty blahodarne pôsobia na životné
prostredie človeka, vnútorné orgány, skvalitňujú ľudský
život a sú v prírode bezkonkurenčným zdrojom energie pre
každý živý organizmus.
1. Med je bohatým zdrojom ľahko prístupnej energie.
2. Vosk je dôležité vehikulum liečivých mastí a je
nenahraditeľný v kozmetike a v špeciálnych strojárskych
činnostiach.
3. Včelí jed je prirodzený produkt včiel využívaný v
apiterapii.
4. Propolis je prírodné antibiotikum.
5. Peľ je včelia obnôžka, najbohatší zdroj bielkovín,
aminokyselín a vitamínov v prírode.
6. Perga je konzervovaný kvetový peľ fermentovaný
výlučkami žliaz včiel.
7. Materská kašička je potravina bohatá na vitamíny,
aminokyselina a jednoduché cukry.
8. Biopole včelstva – vyžarovanie energií biopoľa
včelstva pozitívne ovplyvňujúce organizmus človeka.
9. Vzduch včelieho úľa blahodarne pôsobí na dýchacie
cesty človeka.
10. Chitín prostriedok na rehabilitáciu kĺbov,
pohybového aparátu človeka.
Recept, ktorý sme nazvali „Vážske kamene“.
Pripravíme si sójové kocky (90 g) podľa návodu,
ktoré po uvarení a odtečení prebytočnej vody naložíme do
pripravenej marinády skladajúcej sa z dvoch lyžíc medu,
dvoch lyžíc olivového oleja, jednej lyžice sójovej omáčky
a trocha soli. Kocky necháme marinovať asi 2 hodiny.
Opečieme ich na panvici, pridáme mrazenú zeleninu podľa
chuti a podusíme domäkka . Nakoniec pridáme vopred
uvarené cestoviny. My sme ich pripravovali v kotlíku pri
Váhu, podľa toho dostali aj názov.
Zaujímavosť zo života včiel:
• v úli je asi 50 000 včiel, 15 000 lietaviek,
• na získanie 1 g nektáru navštívi včela 1000 kvetov,
• 1 g nektáru pretvorí na 0,3 g medu, na získanie 1 g
medu navštívi 3 333 kvetov,
• jedno včelstvo navštívi a opelí 399 960 000 kvetov za
rok (120 kg medu x 3 333 000 kvetov).
Tešíme sa na stretnutie v ďalšom čísle.
- členovia OZ Včeloz -
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udalosti
5. ročník Drahovskej
kosy
Stalo sa už tradíciou, že otváracím
podujatím koseckej sezóny Slovenského
koseckého spolku je Drahovská kosa. V
tomto roku bola dokonca s dvojtýždňovým
predstihom už 30. apríla. Dušou tejto
výborne organizovanej akcie je staršina
Slovenského koseckého spolku a zástupca
starostu obce Drahovce Miroslav Ledecký s

rodinou.
Pre koscov je toto podujatie príjemným
úvodom súťažného kolotoča, pretože je o
nich postarané po každej stránke. Preto je
táto akcia, spolu s kosením v Cígli, účasťou
asi najväčšia v koseckej lige.
Organizátori nesklamali ani v tomto
roku. Prispelo k tomu aj počasie. Hoci celý
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šport
týždeň pršalo, v sobotu sa na účastníkov
usmievalo slnko. Pre všetkých návštevníkov
bolo pripravených päť druhov gulášov,
znamenité koláče z miestnej pekárne Petit,
pitný režim, kultúrny program a príjemné
prostredie. To všetko robí toto podujatie
príťažlivým nielen pre koscov, ale aj pre
divákov, ktorých sa tento rok zišlo asi
najviac v päťročnej histórii Drahovskej
kosy. Novinkou bola obedňajšia prestávka,
ktorú vyplnila ľudová hudba Fidlikanti,
ktorí boli kultúrnou ozdobou podujatia.
Ale nielen Fidlikanti bavili divákov a
samotných
nadšencov kosenia. Už
tradičným účastníkom bol ženský spevácky
súbor Holeška z Prašníka a náš Kolovrátok
z Drahoviec.
Súťaže v kosení sa zúčastnilo 48
pretekárov z celého Slovenska v piatich
kategóriách. V kategórii do 18 rokov zvíťazil
Matúš Zemenčík z Vaňovky pred Martinom
Segešom z Drahoviec, treťou bol kosecký
nováčik Alica Čurilová z Drahoviec. Medzi
ženami dominovala Agneša Zemenčíková
z oravskej Vaňovky, druhé miesto obsadila
Helena Tetáková z Hruštína a treťou v
poradí bola domáca pretekárka Viera
Várková. V kategórii mužov nad 60 rokov si
primát vykosil Jaroslav Chrebet z Cígľa pred
Imrichom Urdom z Krivian a Štefanom
Mjartanom z Cígľa. V najsilnejšie obsadenej
kategórii mužov do 60 rokov zvíťazil Rudolf
Kluchťák zo Svätoplukova, druhým bol Ján
Jurina z Hruštína a bronz získal Marcel
Kurjan z Poproča.
Usporiadatelia nezabudli ani na
tradičnú súťaž o Majstra Drahoviec,
ktorej sa zúčastnili štyria domáci kosci.
Šampiónom sa stal Mário Marcius pred
Miroslavom Ledeckým a ako tretí skončil
Miroslav Majtán. Týmto si organizátor
dovoľuje vyzvať ďalších drahovčanov, ktorí
majú radi tradície a chuť skúsiť niečo nové,
aby sa pridali ku koscom v tejto kategórii,
a tak rozšírili rady drahovských koseckých
nadšencov.
Po vyhlásení výsledkov si účastníci
posedeli pri dobrom občerstvení v družných
debatách, veď kosci sa nevideli počas
celej zimy. Drahovské prostredie koscom
praje, preto sa sem
radi vracajú. Počas
sezóny sa ukazuje, že
drahovskí diváci sa
spriatelili s koscami z
iných kútov Slovenska
a hojne navštevujú
ďalšie kosecké súťažné
podujatia.
- Jaroslav Milan - Foto: Michal Bednár -

Stavanie mája 1-krát vonku
Pojem „Stavanie mája“ netreba nikomu zvlášť
predstavovať. Je to dlhoročná tradícia, ktorá sa v
našej obci koná vždy 30. apríla, nech to padne na
akýkoľvek deň. Tradične sme postavili máj a následne
sme sa zabávali v kultúrnom dome do rána bieleho.
Za posledné roky sa ale záujem zo strany občanov

o „májovú“ veselicu začal vytrácať. V hre boli rôzne
kapely, či dokonca divadlo, ľudia však sedeli radšej
doma. Tento rok sme trošku zariskovali a celú akciu
mierne preorientovali do vonkajšieho prostredia. Bola
to náročná sobota aj vďaka tomu, že v rovnaký deň
sa konala na lazoch Drahovská kosa, ktorá končila o
16.00. Hodinu sme mali na to, aby sme všetko presunuli
do centra obce. Podarilo sa a od 17-tej hodiny sme mohli
začať stavať máj. Na úvod zaspieval FS Kolovrátok,
po ktorom sa ujal slova zástupca starostu Miroslav
Ledecký, keďže starosta bol s centrom voľného času na
Eurofestivale Odysea mysle v Poľsku. Zvládol to však
na jednotku a hasiči aj s jeho pomocou mohli na tretí
krát máj postaviť. Počasie vyšlo na parádu a preto sme
mohli pokračovať v programe. Od 18-tej hodiny
zabávala prítomných pod holým nebom skupina
Coverage z Piešťan. Ľudia sa dobre bavili, aj keď sa k
večeru pomaly začalo schladzovať, o čom svedčili aj
hudobné prídavky a plný parket, ktorý tancoval do
22.00. Stavanie mája pod holým nebom sa osvedčilo.
Všetko však závisí len a len na počasí.
- M. M. - Foto: Michal Bednár -

3 hodinový „Jozefovský“
maratón
Nebol to žiaden maratón v pití alkoholických
nápojov na počesť najobľúbenejšieho mužského mena na
Slovensku, ale riadny jumpingový maratón v kultúrnom
dome v Drahovciach, ktorý dal zabrať viac ako štyridsať
účastníkom z Drahoviec, Piešťan, Maduníc, Vrbového,
Veľkých Kostolian a okolia. Päť vynikajúcich inštruktoriek
jumpingu, Tamara Macová (Jumping Drahovce), Martina
Matúšova, Zuzana Sju Szokeová, Zuzana Vavrová (Sju
fitness Piešťany) a Angelika Hovorková (Jumping Veľké
Kostoľany) počas maratónu vôbec nešetrili účastníkov.
Medzi nimi sa našli dokonca aj dvaja odhodlaní muži
– drahovskí futbalisti. Možno takto sa chceli pripraviť
na súperov do novej jarnej sezóny. Jumping maratón
zorganizovali Sju fitness Piešťany, Jumping Drahovce a
Jumping Veľké Kostoľany podporené sponzormi, ktorým
sa chcú poďakovať. Aj samotných organizátorov prekvapil,
aký veľký záujem sa prejavil o akciu.
Počas priebehu trojhodinovej akcie sa inštruktorky
striedali, ukazovali svoje schopnosti a účastníci sa nielen
dobre potili, ale aj zabávali. Aby všetci zúčastnení športovej
akcie vydržali až do samotného konca akcie, v prestávke
nasledovala menšia prestávka na občerstvenie. Mnohí
účastníci využili krásne sobotné počasie a načerpávali
energiu vonku na druhú a dobre namáhavú polovicu
maratónu. Iné zas využili stoly ako postele na nabratie
novej sily. Aj napriek tomu žiadnej nechýbal úsmev na
tvári a sila prekonať svoje osobné hranice síl a kondície. Ja
za seba môžem osobne povedať, že kríza sa nedostavila a
mala som v niektorých chvíľach oveľa viac energie ako ráno,
keď som prichádzala na maratón. Nielenže som naberala
energiu z cvičenia, ale aj z perfektných ľudí okolo mňa. Síce
na druhý deň som mierne cítila nohy, ale to nevadí. To k
športu a cvičeniu patrí.
Do druhej polovice maratónu sa nastupovalo so
znovu objavenou energiou a chuťou si nielen zacvičiť, ale
aj nabudiť sa energiou do víkendu či ďalšieho pracovného
týždňa. Ako sa blížil maratón ku koncu, tak mierne
dochádzali sily, ale úsmev na tvári nie. Mnohé z účastníkov
sa už nevedia dočkať ďalšieho maratónu, kedy budú znovu
môcť si nielen dobre zacvičiť, ale aj zabaviť sa. Z kultúrneho
domu sa neodchádzalo s vyčerpaným pohľadom, ale s
úsmevom a energiou.
Bolo by fajn, ak by sa z tejto akcie stala každoročná
udalosť v našej obci. Čo poviete na to, keby sa aj takto o rok
oslavoval Jozef?
- K. D. Foto: KJ Photography
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Obzretie za
rybárskymi pretekmi
VAŽINA 2016
Výbor MO SRZ organizoval troje
preteky. Ako prvé sa konali detské preteky
pre deti miestnej
organizácie. Preteky
sa konali 1. mája 2016
za pekného počasia.
Súťažilo 29 detí, ich
úlovky by potešili aj
dospelých
rybárov.
Na prvom mieste sa
umiestnil
Janovský
Martin s kaprom o
váhe 4,6 kg, druhý bol
Samuel Valo s kaprom
vážiacim 3,6 kg a tretia
sa umiestnila Michaela
Duranová s kapríkom
vážiacim 1,8 kg.
Druhé v poradí sa konali preteky
dospelých Važina 2016 dňa 7. júna 2016,
ktorých sa zúčastnilo 160 rybárov. Počasie

pretekárom prialo, úlovky boli pekné.
Pretekári, rodinní príslušníci aj diváci
si mohli pochutnať na kvalitnom guláši
a výbornej smaženej rybe. Na prvom

mieste sa umiestnil Vladimír Slovák s
kaprom o váhe 5,665 kg, ako druhý bol
Ján Románek s kaprom vážiacim 5,435
kg a tretí bol Anton Šoka s kaprom o váhe
4,975 kg. Rybári odchádzali s peknými
cenami a tešili sa na ďalší ročník.
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Ako posledné sa konali preteky
Drahovský sumček 2016 v termíne 28.
mája 2016 - konali sa taktiež na jazere
Važina - tu sa nachádza naša pýcha
sumček. Súťažilo sa v dvoch kategóriách,
dospelý a dospelý + dieťa. Súťažilo 7
dospelých a 14 družstiev. Sumčeky brali od

prvých minút pretekov, prieberčiví neboli
a vydržalo im to počas celých pretekov.
Trošku nás vyplašila búrka, ale trvala
len chvíľku a znova sa vyjasnilo, preteky

to nenarušilo. Medzi dospelými zvíťazil
Erik Kollár, ulovil 169 sumčekov, druhý
Lukáš Pikna ulovil 160 sumčekov a tretí
Mário Lukačovič chytil 148 sumčekov.
V družstvách boli
prvý Boris Ludovít
a Borisová Mária,
ktorí ulovili 300
sumčekov. Druhí
boli
Vizičkanič
Peter a Vizičkanič
Jakub s úlovkom
296
sumčekov,
tretí boli Babečka
Bystrík a Babečka
Matej, ktorí ulovili
272
sumčekov.
Celkovo sa chytilo
2803 sumčekov.
Na záver by sme
chceli poďakovať všetkým pretekárom a
pozvať ich aj na budúci ročník pretekov.
Veľká vďaka patrí aj sponzorovi
pretekov NADÁCII JÁNA KORCA.
- Výbor MO SRZ DRAHOVCE -
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superuvoľnení
Pobyt v
„Kultúrnom dome
Transylvánia“
Tohtoročný
karneval
sa
niesol v znamení rozprávky Hotel
Transylvánia. V nedeľu 31. januára,
pozvalo Občianske združenie
Superuvoľnení všetky deti, aby
si prišli do kultúrneho domu
zatancovať v maske, zasúťažiť si a
poriadne sa zabaviť. Popritom ich
sprevádzali rozprávkové postavy
priamo z hotelu Transylvania –
kuchár Quasimodo, vlčica Wanda,
múmia Murray, Frankenstein,
Johnny, Eunice, Dracula, Helga a
celý program moderovala upírka
Mavis. Nechýbal ani maskot
Superuvoľnených – Smajlo, ktorý
mal premiéru na karnevale minulý
rok. Ten všetkých podporoval

kozmetické okienko

a povzbudzoval pri súťažných
disciplínach, a pri spoločnom tanci
si zatancoval s každou maskou,
nevynechal snáď ani jednu. Po
vyhodnotení súťaží nasledovala
odmena pre jednotlivé družstvá,
a na záver vyčarila deťom úsmev
na tvári tombola. Spomienku
na dnešný deň, samozrejme,
zachytil fotograf na spoločnej
snímke všetkých detí. Tento rok
sa na karnevale zúčastnilo cez
70 masiek, čo svedčí o veľkej
obľúbenosti tejto akcie, za čo
môžeme vďačiť nášmu sponzorovi
– Obecnému úradu Drahovce,
všetkým prispievateľom 2 %
z daní na OZ Superuvoľnení,
ako aj všetkým, ktorí sa na jeho
organizácii podieľali.
- M. I. - Foto: Michal Bednár -
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Kozmetické okienko

sprievodného programu. Veríme, že sa uvidíme aj o rok na ročníku s číslom 12.
- M. M. Foto: Michal Bednár

Hurá prázdniny s
malou účasťou
8. narodeniny
Podobne ako Maškarný ples Transylvánia zožala úspech aj oslava
8. narodenín OZ Superuvoľnení, ktorá sa konala v sobotu 27. februára.
Na oslavu narodenín prišlo 50 detí. Nechýbala dobrá zábava, tradičný
chutný guláš a samozrejme narodeninová torta s číslom 8. Za tortou sa
len tak zaprášilo. Deti sa zabavili vo Svete hier a nadšene odchádzali
domov.
- M. M. Foto: Michal Bednár

Majáles vykročil do 2. desiatky
Písal sa rok 2005, keď sa uskutočnil 1. ročník, keď občianske
združenie Superuvoľnení ešte nebolo na svete. Mládež, ktorá sa
stretávala a vytvárala pre tých najmenších množstvo aktivít, pôsobila
v tej dobe pod hlavičkou farského úradu. Už vtedy si lámala hlavu nad
tým, ako zarobiť na akcie, ako ponížiť náklady, aby sa deti nemuseli
skladať na špekačky, hry, ceny.... a tak vznikla akcia, ktorá nielenže tieto
veci pokrýva, ale aj zabáva každoročne množstvo ľudí. Od roku 2005
sa Majáles koná každý rok s výnimkou roka 2007, kedy sme museli
poniektorí najskôr zmaturovať. Tento rok sa Majáles 2016 konal v
sobotu 21. mája. Symbolicky sme vykročili do druhej desaťročnice. Do
tanca hrala skupina Trend z Červeníka, ktorá spievala do piatej hodiny
rannej. O program sa postarali brušné tanečnice Shams z Piešťan a
harmonikár Robo Schaller z Hlohovca. Samozrejme nechýbala ani
tombola. Presne 100 hostí za zúčastnilo 11. ročníka „superuvoľneného
majálesu“, majálesu s najväčšou históriou v Drahovciach. Za prvých
desať rokov si
u nás zahrali
kapely Mustafo,
Profil, Quatro,
Senátor, Trend,
Elán
tribute,
Peter Remiš a
Miško
Urban
zo
skupiny
Slniečko,
či
m n o ž s t v o
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V sobotu 25. júna sa konala tradičná
akcia Hurá prázdniny, ktorú si už po
siedmy rok zobral po svoju záštitu starosta
obce Ing. Juraj Klein. Na štadióne OFK
Drahovce teplota dosahovala takmer
40 stupňov, čo ovplyvnilo aj počet
súťažiacich detí, ktoré logicky radšej ležali
doma v bazéne ako keby sa naháňali po
rozhorúčenom štadióne. Aj napriek tomu
sa odvážilo prísť súťažiť takmer 50 detí,
ktoré museli zvládnuť 6 jednoduchých
disciplín. Z každej disciplíny sa 3 najlepší
postavili na stupeň víťazov. Okrem
súťaženia mohli deti využiť aj maľovanie
na tvár, skákací hrad, či jazdu na koni.
Tento rok si mohli užiť RC klub Veselé,
ktorý prišiel aj so svojimi lietadlami
ukázať zaujímavé manévre, pri ktorých
zoskakovali na ihrisko parašutisti, ba
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dokonca vypadávali cukríky, čo deti
zaujalo najviac. Nechýbalo ani vojenské
lietadlo s pyrotechnikou. Tradične
všetci naskákali do zábavnej peny, ktorú
pripravili naši drahovskí dobrovoľní
hasiči pod vedením Jozefa Varačku. Deti
mali o pitný režim postarané, nechýbala
ani sladká odmena a chutná bagetka od
p. Majerníka z Piešťan, ktorý nám dodal
aj guláš pre dospelých. Tí so zapadajúcim
slnkom postupne prichádzali na štadión,
kde od 18-tej hodiny vyhrávala country
skupina Váh River Band. Ľudia sa
dobre zabávali, o čom svedčil aj fakt, že
vydržali tancovať do polnoci, kedy musela
kapela ešte pridávať. Za posledné roky
máme šťastie na veľké teplá. O rok Hurá
prázdniny budeme nútení posunúť zrejme
neskôr. Ale o tom až o rok....
- M. M. Foto: Michal Bednár

V
písaní
dnešného
článku
ma
motivovali
moji zákazníci.
Často riešime
z m e n y
stravovacích
n á v y k o v,
ktoré
veľmi
ovplyvňujú
k v a l i t u
Denisa Karabová, dvadsať rokov
pokožky, tváre
podniká v oblasti kozmetiky. Vlastní
alebo aj tela.
viacero certifikátov v tejto oblasti a
neustále pokračuje vo vzdelávaní.
Je
pravda,
Pri aplikácii využíva nové moderné
že to čo jeme
techniky a metódy.
pôsobí na náš
žalúdok, črevá
a celý cievny kolobeh a ten pôsobí na krásu
pokožky. Ak si zanesieme tráviaci trakt nesprávnou
stravou a začnú sa nám v tele tvoriť kvasné procesy,
tak to onedlho zaregistrujeme prejavmi ako
akné, svrbivosť pokožky a pod. Stále však platí,
že čo iným škodí, nám nemusí. Mne sa po dlhých
rokoch sledovania potvrdilo ako najoptimálnejšie
stravovanie podľa krvných skupín. Krvné skupiny
pôsobia na náchylnosť, alebo odolnosť na vnútorné,
alebo kožné ochorenia. Veľmi ma prekvapuje v
dnešnej dobe, že veľa ľudí nepozná svoju krvnú
skupinu, hoci je to pre náš život veľmi dôležité
vedieť. V dávnych časoch v Ázii snúbencom
odoberali krv a spojili ju v jednej nádobe. Ak
zostala v tekutom stave, znamenalo to, že bohovia
podporujú manželstvo a zabezpečia mu šťastie. V
súčasnosti svet znovu objavuje význam krvných
skupín. Vďaka hematológii dnes vieme, že spájanie
krvi závisí od zhodnosti krvných skupín. Súčasná
psychohematológia – veda zaoberajúca sa vplyvom
krvných skupín na osobnosť človeka – nezdieľa
názor dávnych aziatov. Naopak tvrdí, že dobrý
pár môžu vytvoriť iba žena a muž s rozdielnymi
krvnými skupinami. Život nám prináša však
úplne inú pravdu, ešte stále záleží viac na láske a
príťažlivosti ako na hľadaní partnera s opačnou
krvnou skupinou. Táto veda veľmi pomáha hlavne
nám v oblasti kozmetológie. Krvné skupiny pôsobia
na psychiku, náchylnosť na civilizačné ochorenia a
obezitu. Postupne v ďalších článkoch si priblížime
všetky skupiny. Dozviete sa, ktoré potraviny sú ako
liek pre naše telo a ktoré pôsobia ako jed. O tom
čo nám do vienka tá ktorá krvná skupina dala. Ak
nepoznáte svoju krvnú skupinu dajte si ju určite
zistiť. Na záver by som vám chcela popriať krásne,
slnečné, príjemné leto a hlavne nezabúdajte na
moje rady - používajte, alebo sa prosím naučte
požívať dostatočne vysoké ochranné faktory
v opaľovacích prípravkoch. Tie vám ochránia
pokožku a nebudeme musieť spolu počas zimných
mesiacov riešiť kožné problémy o ktorých som už
písala v minulosti.
- Denisa Karabová -
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ofk drahovce
2. futbalový ples
zaznamenal rekordný
počet hostí

stolný tenis
ročníku 2015. Sála bola beznádejne vypredaná,
museli sme deň pred plesom otvoriť dokonca aj
balkón. Veľa záujemcov sme museli odmietnuť.
Nakoniec sa zabávalo 189 hostí.

OFK
Drahovce
organizovalo 6. februára
2016 2. futbalový ples.
Nakoľko bol otvárací
ples v roku 2015 veľmi
úspešný, rozhodli sme
sa v ňom pokračovať a
vypestovať si tak plesovú
tradíciu. Nechceme z
plesu urobiť zárobkovú
činnosť a preto sa veľa
času venujeme výzdobe a
organizácii. Napriek tomu
vždy vzniknú nedostatky,
ktoré sa samozrejme
budeme snažiť v roku 2017
odstrániť. Kto nič nerobí,
nič nepokazí. Nie je
jednoduché zorganizovať
akciu takéhoto typu a
veľkosti, zaberie to veľa
času, stresu a niekedy aj
nervov. Jediný lekár na
tieto rany sú spokojní a
baviaci sa hostia.
V tomto roku boli
vstupenky predané ešte
pred ich vytlačením,
čo svedčí o úspešnom

Zimná príprava OFK
Drahovce očami trénera
Petra Jirku
Zimnú prípravu sme začali od 4. januára
2016, kde sa mužstvo stretlo, posedelo,
porozprávalo sa, predstavil som im tréningový
plán na celú zimnú prípravu, aké máme plány

do jarnej časti, do akého umiestnenia chceme
skončiť v piatej lige ako nováčik. Chalani sa
tak tiež rozprávali s vedením klubu a dohodli
sa na podmienkach pre jarnú časť súťaže. Od
mužstva odišli počas zimy Martin Horúcka
a Michal Surový. Prajem im veľa úspechov
vo futbalovom, ale aj súkromnom živote. Do
mužstva pribudli Dominik Vančo z Veľkých

DRAHOVSKÉ NOVINY

Do tanca hrala hudobná skupina Progres,
program zabezpečovali „svalnáči“ zo Street
Workout Skalica, hostí čakala bohatá tombola,
do rána usmievajúce sa čašníčky a kvalitné vínko
značky Matyšák.
Veľká vďaka patrí
našim sponzorom za
podporu
v
tombole,
všetkým
ktorí
prišli
podať pomocnú ruku
pri výzdobe, Obecnému
úradu za poskytnuté
priestory, organizátorom,
svalnáčom za predvedený
program (na ktorý veľmi
radi spomínajú všetky
zúčastnené partnerky),
hudobnej
skupine
Progres, všetkým ktorí
sa podieľali na obsluhe a
upratovaní a samozrejme
našim hosťom, pretože
bez nich by táto akcia
nemohla byť uskutočnená.
Veríme, že sa všetci
spolu zabavíme aj v roku
2017.
- Michálek Peter - ekonomický manažér OFK
Drahovce - Foto: Michal Bednár -

Kostolian z dorastu, Peter Sedlák z Malženíc.
Jedná sa o zaujímavých hráčov, s ktorými sa dá
pracovať a pevne verím, že budú prínosom pre
mužstvo do budúcna. Momentálne sa nachádza
v kádri mužstva 23 hráčov. Som veľmi hrdý na
to, že máme takýto početný káder a chalani majú
záujem reprezentovať obec ako aj samého seba.
Pre mužstvo som naplánoval počas celej
zimnej prípravy 3 tréningové jednotky
do týždňa. V januári sme spestrili zimnú
prípravu mužstva o Jumping, ktorý sme
absolvovali 4x za mesiac. Jednalo sa o
kondičné cvičenia na trampolíne, kde
chalani naberali nie len kondíciu, ale
hlavne koordináciu pohybu jednotlivca.
Chcem sa poďakovať vedeniu klubu, že
umožnilo tieto cvičenia. Taktiež ďakujem
Tamare Macovej, trénerke Jumpingu,
za profesionálne odvedenú prácu a
pevne verím, že OFK Drahovce bude
aj nasledujúcom období s ňou naďalej
spolupracovať . Mužstvo si svoje aj odbehalo
počas zimnej prestávky, zatrénovalo si v hale,
kde sme sa sústredili na posilňujúce cvičenia
s vlastnou váhou, tabatu, ktorá bola na čas s
viacnásobnými opakovaniami a vytrvalostné
cvičenia. Žiaľ, dochádzka počas zimy nebola
najlepšia. Skoro všetci chalani sú zamestnaní,
práca ich živí, preto som nemal žiadny dôvod

im vyčítať, ak mali poobednú zmenu alebo boli
dlho v práci. Chcem pochváliť Petra Micháleka,
Martina Nádaského, Juraja Poláčika, Mária
Šústa, Mareka Zajaca za naozaj vzornú
dochádzku na TJ. Taktiež verím, že aj ostatní
chalani zamakajú a zlepšia dochádzku na
tréningy, ako to bolo v mesiaci marec, kde
sa dochádzka výrazne zlepšila. Počas zimnej
prestávky sme odohrali 6 prípravných stretnutí.
Celkovo nám vyšla bilancia nasledovne:
Mužstvo OFK Drahovce 2 x vyhralo, 1 x
remizovalo, 3 x prehralo, s celkovým skóre
11:13.
Na prvom a poslednom prípravnom zápase
sme mali k dispozícii všetkých hráčov, žiaľ na
ostatných stretnutiach sme sa skladali v deň
zápasu a dopĺňali sme počty s hráčmi z dorastu.
Ja osobne neľutujem ani jedného
prípravného zápasu, nakoľko každý jeden
zápas dá niečo každému jednému hráčovi, či už
minutáž, hernú prax v zápase, pokiaľ to bol hráč,
ktorý nehrával pravidelne. Sebavedomie ale
ukáže aj negatívne alebo pozitívne veci, ktorých
si ako tréner všímam a zhodnocujem.
Chcem sa osobne poďakovať všetkým
chalanom za prístup a odvedené možnosti v
prípravných zápasoch ako aj v zimnej príprave.
Ukázali mi, že v Drahovciach nie sú iba hráči,
ale aj futbalisti. Som rád, že môžem viesť toto
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mužstvo, osobne ma to napĺňa šťastím
a zodpovednosťou. Vedenie mužstva
si dalo za cieľ ako nováčik v piatej lige
západ skončiť do 8. miesta v tabuľke.
Momentálne sa nachádzame v tabuľke na
8 mieste. Celkovo 15 zápasov, 6 víťazstiev
, 1 remíza, 8 prehier, skóre 22:27, s
počtom bodov 19.
Osobne si myslím, že mužstvo má
na lepšie umiestnenie ako sme na tom
momentálne. Pevne verím, že chalani
zabojujú v jarnej časti ligy a všetkým
ukážu, že futbal hrať vedia, zabojujú
maximálne o všetky zostávajúce body a predvedú
hru, na ktorú budú hrdí naši fanúšikovia aj my.
Som osobne šťastný, lebo máme na čom stavať
do budúcna, napredovať či už po hernej alebo
kombinačnej stránke, zlepšovať sa v herných
činnostiach jednotlivca. Chalani chcú na sebe
pracovať a zlepšovať sa, aby nás to ako kolektív
posúvalo stále dopredu. Netreba zaspať na
vavrínoch, ale naďalej sa zodpovedne a tvrdo
pripravovať na zostávajúcu jarnú časť ligy.
- Peter Jirka – tréner A mužstva - Foto: Miroslav Ledecký -

OFK Drahovce – Jarná
časť
Do jarnej časti naše A-mužstvo vstúpilo
domácou výhrou 1:0 nad Moravským sv. Jánom,
bolo to však iba jedno zo štyroch 3 bodových
zápasov jari. Neskôr sme porazili Slovan Šaštín,
ktorý nakoniec z ligy aj vypadol, ďalej Krakovany

2-3

a H. Orešany. Jedinou remízou v jarnej časti
sme sa rozlúčili na domácej pôde s Gbelmi 1:1.
Cieľom bolo zanechať dobrý dojem na ihriskách
súperov a zistiť či mužstvo má nato pokračovať
v V. lige. Vzhľadom nato, že sme odohrali veľa
smolných zápasov, kde sme body doslova
ponúkli súperom, myslím, že cieľ bol splnený.
Po 26. kole sme skončili na 10. mieste s 29
bodmi. Jarnú časť ako to je zvykom mužstvo
odolávalo rôznym zraneniam, trestom
či nedorozumeniam, ktoré ovplyvňovali
disciplínu a zápasovú pohodu. Ak chceme
udržať futbal na dedine hlavne so svojimi
hráčmi, je treba tieto nedorozumenia úplne
eliminovať. Jedná sa hlavne o zbytočné
urážanie a netolerovanie sa medzi sebou. Toto
je ale iba na samotných hráčoch.
Pevne verím, že sa v novej sezóne mužstvo
popasuje o body a na trávnik bude z kabín
vychádzať vždy jednotný a silný kolektív. V
skratke by som chcel poďakovať všetkým hráčom
za reprezentáciu našej obce, samozrejme patrí
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vďaka aj našim najmenším z prípravky
a žiakov, ktorí sa neustále zlepšujú a
bavia sa futbalom. V neposlednom rade
všetkým fanúšikom, ktorí nám držia palce,
podporujú nás a veria v dobré výsledky,
našim sponzorom, bez ktorých by sme asi
iba veľmi ťažko fungovali. Veľká vďaka patrí
našim rodinám, manželkám a deťom, ktorý
nás podporujú a tolerujú. Vďaka všetkým
rodičom, ktorí majú záujem voziť deti na
tréningové jednotky a zápasy. A samozrejme
veľká vďaka za podporu nášmu generálnemu
sponzorovi - OÚ Drahovce na čele so
starostom Ing. Jurajom Kleinom. Tešíme sa ešte
jednej veci – okrem áčka, žiakov a prípravky
nastúpi do novej sezóny aj po dvoch rokoch
znovuzrodený dorast, ktorý sa bude skladať

z hráčov Drahoviec a Maduníc. Dovtedy nás
ale čaká veľa manuálnych prác na zveľaďovaní
futbalového areálu – o tom už v ďalšom čísle.
- Michálek Peter – ekonomický manažér - Foto: Miroslav Ledecký -

Stolnotenisový turnaj s novými hráčmi
Tohtoročný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce sa konal v
nedeľu 17. apríla 2016 a bol to už 8. ročník. Vyznačoval sa síce menšou
účasťou ako minulé roky, ale o to kvalitnejšími hráčmi. Viacerí športovci
nemohli prísť z dôvodu choroby a únavy z turnaja, ktorý sa hral v sobotu
pri Partizánskom. I tak si do našej telocvične našli cestu 45-ti stolní tenisti
z Bratislavy, Trnavy, Leopoldova, Malženíc, Trakovíc, Zelenča, Záhorskej
Bystrice, Majcichova, Jaslovských Bohuníc, Piešťan, Kočína, Karlovej
Vsi, Trenčína, Valče, Suchej nad Parnou, Bernolákova, Trenčianskych
Bohuslavíc, Vrbového a dokonca prišli aj štyria hráči, ktorí hrávajú v
Rakúsku. Oživením turnaja boli dve slečny, ktoré boli rovnocennými
súpermi.
Na začiatok hlavný rozhodca Štefan Jančovič z Malženíc rozdelil
zúčastnených do 11-tich štvorčlenných skupín, z ktorých umiestnení
na prvom a druhom mieste postupovali do hlavnej súťaže. Tretí a štvrtí v
skupinách hrali v súťaži „útechy“. Pán starosta Ing. Juraj Klein všetkých u
nás srdečne privítal a turnaj sa začal zápasmi v „zahrievacích“ skupinách.
Po ich ukončení sa všetci hráči občerstvili tradične skvelým gulášom od
p. Ivety Čapuškovej.
V hlavej súťaži sa
hral veľmi kvalitný
stolný
tenis.
Po
vyčerpávajúcich
bojoch zvíťazil Lukáš
Pažma (Piešťany – od
jesene 1. liga) pred
Michalom Hegédušom
(Bratislava – 2. liga).
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Poradie na treťom
a štvrtom mieste
bolo
rovnaké
ako minulý rok,
čiže Ivan Páleník
(Valča – 1. liga)
a Andrej Kučera
(Trnava – 1. liga).
V súťaži „útechy“
bol najlepší Petr Šácha (Vrbové – 3. liga) pred oddielovým kolegom Lacom
Rehákom. Tretí sa umiestnil Vladimír Tibenský (Jaslovské Bohunice –
od jesene 3. liga). Štvrtý skončil Matúš Šantavý (Leopoldov – 6. liga). O
kvalitnom obsadení turnaja svedčí práve súťaž o cenu „útechy“, kde sa
na najvyšších miestach dostali hráči z 3. ligy, čo na podobných turnajoch
nemá obdobu. Nakoniec pán starosta odmenil víťazov pohármi a vecnými
cenami. Malú pozornosť dostali aj zástupkyne ženského pohlavia.
Poďakovanie za uskutočnenie tohto výnimočného stolnotenisového
turnaja patrí p. starostovi Ing. Jurajovi Kleinovi, obecnému zastupiteľstvu,
vedeniu základnej školy, p. školníkovi Stanislavovi Bednárovi, za
ozvučenie p. Martinovi Majtánovi a za dovoz stolov p. Jozefovi Mihálikovi.
Na guláši sa sponzorsky podieľal p. Ján Mika z Leopoldova. Video na
internete zabezpečil p. Karol Nagy z Majcichova – link https://youtu.be/
GSIAX5QrSco, kde si môžete pozrieť zostrih z turnaja. V prípade záujmu
neváhajte sa k nám o rok pripojiť, budete vítaní.
- Luboš Čapuška Foto: Michal Bednár -
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udalosti v skratke

Tento rok nás zima moc nepotrápila, no napriek tomu sa malý traktorík s
posýpačom trošku zahriali.

udalosti v skratke

Životné prostredie a Mesto Piešťany nám vydalo povolenie na výrub 56
kusov drevín. Termín výrubu bol do konca apríla. Nakoľko sme všetko
nestihli, práce sme presunuli na jesenné obdobie. Môžeme upokojiť
všetkých ochrancov prírody, že na výrub boli „odsúdené“ iba vyschnuté
stromy, poprípade stromy, ktoré ohrozovali príbytky, pomníky, či
bezpečnosť na cestách. Obec musí vyrúbaných 56 ks nahradiť a to v počte
130 ks do apríla 2019.
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V čase dažďa máme v našej obci problémy so zatopenými
úsekmi. Okrem „starých známych“ sa objavil aj nový úsek a to
na Školskej ulici. V súčasnej dobe obec buduje trativody.

V sobotu 16. apríla sa v našej obci konalo Jarné upratovanie. Po obci bolo
rozmiestnených 12 kontajnerov, no ako ste si mohli všimnúť, kontajnery
boli tak preplnené, že odpadu bolo ešte na ďalších 5 kontajnerov. Je síce
pekné, že si občania vyčistia svoje nádvoria, no separácia odpadu je u
mnohých neznámy pojem, nakoľko bolo v kontajneroch aj to, čo tam
nepatrí. Obec neplánuje do budúcna zrušiť Jarné a Jesenné upratovanie,
no systém sa určite zmení!!!

Dychová hudba Drahovčanka nezostala nič dlžná svojej tradícii
a aj tento rok sme ju mohli vidieť na Veľkonočný pondelok v
uliciach s „vajcom“ v netradičnej zostave.

V sobotu 21. mája sa konal v obci tradičný Deň kvetov na
Dedinskej ulici. Počasie vyšlo na 100%, stánkarov bolo viacej a
ľudí takisto. O peknej akcii svedčí aj foto.

Medzi jazerami Važina 1 a Važina 2 sa už nemohli obísť dve
autá z dôvodu zarastených krajníc z oboch strán. Po nasadení
„ťažkého stroja“ sa vozovka opäť stala plnohodnotnou.

Drahovskí futbalisti sa pustili do rekonštrukcie tribúny na
futbalovom štadióne, ktorá bola v hroznom stave. Výsledok ich
práce si budete môcť pozrieť v nasledujúcom čísle.

Vo štvrtok 4. februára sa konalo v kultúrnom dome stretnutie
starostu s občanmi, kde starosta obce Ing. Juraj Klein
oboznámil občanov o stave našej obce. Počas vyhodnotenia
roka spomenul, čo sa v obci vybudovalo a čo má obec v pláne v
najbližšom období. Po stretnutí pozval starosta prítomných na
„zabíjačkové“ občerstvenie.

Červený kríž ani tento rok nevynechal tradičný zber šatstva pre
charitu. V kultúrnom dome sa počas jedného týždňa vytvorila
pekná „kopa“.

Po zimných mesiacoch sa naplno rozbehli práce na druhej bytovke. V
apríli ju však vykradli. Na prácach sa napriek tomu pokračovalo ďalej. V
týchto dňoch sú rodiny už nasťahované.

V mesiaci marec dal Obecný úrad opätovne vyčistiť čierne skládky pri
nadjazde smerom na Dolné Voderady. Za pomoci p. Plecha sa nám
podarilo toto miesto trošku skultúrniť. V súčasnej dobe sa na miestach
vyskytujú nové „nálože“.

Nakoľko sme kolaudovali 2. obecnú bytovku, potrebovali sme mať na
Poštovej ulici spoľahlivú elektriku. Vybudovanie novej prípojky nám
tento problém vyrieši. Elektrikári po sebe zahladili všetky stopy.

Obecný úrad dal zrekonštruovať miestnosť, ktorú obýva Klub seniorov.
Miestnosť sa vymaľovala a povytŕhala sa plesnivá drevená podlaha, ktorá
sa nahradila PVC podlahou. Klub seniorov sa už môže stretávať v čistom
prostredí.

Do našej obce zavítal v apríli putovný kamión so 4 žralokmi. Najmenší
mal 1 m a najväčší 2,5 m. Plávali sem a tam, tam a sem. A ako plávali si
môžete pozrieť v krátkom videu na facebooku: Obec Drahovce.

Do Jarného upratovania sa zapojili aj deti zo základnej školy.
Jednotlivé triedy mali na starosti vyzbierať odpadky z vopred
rozdelených ulíc. Na fotke žiaci 3. a 4. ročníka.
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Na hokejbalovom ihrisku sa po prvej sezóne objavili praskliny na asfalte.
Nakoľko je ihrisko v záruke, firma si počkala, kým prejde zima a praskliny
odstránila. Za krátky čas sa „záplaty“ dostanú na rovnakú farbu ako
zvyšok ihriska. Predbežný štart DHbL je plánovaný na jeseň 2016.
Zberný dvor sa v máji zväčšoval. Presúva sa tam kompostovisko,
ktoré bolo pri maštali smerom na Madunice, kde nebolo pod
kontrolou.
Digitálny bezdrôtový rozhlas už nemajú len Drahovce a Dolné Voderady.
Najnovšie môže počuť rozhlasové správy aj Majer. Starý rozhlas sa pôjde
demontovať.

Na parkovisku oproti materskej škole pribudli nové čiary. Teraz
zaparkuje vedľa seba namiesto 12 áut až 16.

Zničený kríž na Kalvárii sa po nájdení odborníka, ktorý sa
tomu venuje, konečne opravil. Teraz vyzerá ešte krajšie.

Na 6. ročníku vystúpia tieto zoskupenia: FS Kolovrátok, Tý 2, FS
Trnafčan, DH Drahovčanka, Marián Labuda & Pineapples D, U.K.N.D.,
Gipsy Čáve, Ploštín Punk, DJ Luco
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