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Drahovčan „Šéfkuchárom roka“
V priestoroch bratislavského hotela
Radisson BLU Carlton sa 25. júna 2016
udeľovali ocenenia Gurmán Awards. Jedným
z ich bol aj titul Kuchár roka, ktorý získava
víťaz rebríčka Gurmán Best 20 Chefs.
Dvadsiatka
najlepších
slovenských
šéfkuchárov sa zostavuje podľa nominácií
odborných
hodnotiteľov
Gurmána
na
Slovensku a šéfkuchárov z najlepších
reštaurácií Slovenska. Celkovo tento rok
hlasovalo 48 osôb. Každý hlasujúci nominoval
kuchára na prvé, druhé a tretie miesto. Za

Príhovor starostu

nomináciu na prvé miesto získal kuchár 3 body,
za druhé miesto 2 body a za tretie jeden bod.
Po súčte získaných bodov sa potom zostavil
rebríček 20 najlepších šéfkuchárov Gurmán
Best 20 Chefs. Tento rok sa na vrchol
dostal Lukáš Hesko, ktorý donedávna pôsobil
v bratislavskej reštaurácii FACH.
Varenie ho priťahovalo už od malička. Preto
vycestoval už ako 17 ročný do sveta. V Londýne
pôsobil v Michelinskej reštaurácii The Pass.
Po krátkej pauze na Slovensku v reštaurácii
Camouflage opäť zavítal do zahraničia. Jeho

kulinárske umenie vyšpičkoval v Stockholme
v
prestížnej
reštaurácii
Gastrologik
a reštaurácii Mathias Dahlgren.
Vyhral prvé miesto v súťaži Gurmán Award
2017. Stal sa tak najlepším Šéfkuchárom roka.

Gratulujeme!

Vážení občania,
Leto nám vrcholí a s ním pomaly končia
dovolenky ako aj pre deti letné prázdniny.
Verím, že ste si oddýchli, načerpali nové sily
do ďalšieho obdobia. Tento svoj letný príhovor
by som tentokrát začal rečníckou otázkou:
čo potrebuje bežný občan, aby bol spokojný
s obcou, v ktorej žije? Okrem bežného chodu
obce sme pracovali na ďalších projektoch
spojených s novými výzvami. Niekomu sa
možno javilo, že nastal v obci čiastočný útlm vo
výstavbe. No ako som už spomínal aj minule,
pracovali sme a pracujeme na výzvach zo štátu,
s ktorých chceme získať finančné prostriedky
a až potom začneme realizovať výstavbu
z vlastných financií. Niekedy je potrebné si
určiť aj z ekonomického hľadiska priority
a až potom konať. Pre niekoho je prioritou
kanalizácia, pre ďalšieho vodovod, alebo
čistý, upravený cintorín, či udržiavaná verejná
zeleň. Veľa ľudí chce, aby im obec zabezpečila
aj niečo viac: kvalitné školstvo, kultúru,
športoviská či zábavu. Ďalší sa zas pýtajú,
prečo je u nás málo väčších zamestnávateľov,
turistov či atrakcií? Ako to, že v inej obci niečo
majú a u nás nie? Sú to bežné otázky, ktoré
priamo či nepriamo zaznievajú a ktoré súvisia
s tým, aké ciele si obec stanovuje, ako sa jej
ich darí plniť a aké sú jej reálne možnosti.
Niektoré obce na Slovensku, ktoré majú silné
zdroje financovania vďaka priemyselným
podnikom ležiacim v ich katastroch, majú
problém, ako rozumne minúť milióny, viď

príhovor starostu
Jaslovské Bohunice, ktoré im každoročne
prichádzajú do obecnej kasy. Podobné
problémy v Drahovciach nemáme. Každý, kto
ovláda základnú matematiku dokáže pochopiť,
že ani v Drahovciach ani vo veľkej väčšine obcí
na Slovensku nie je možné uspokojiť všetky
potreby obyvateľov, nech by boli akokoľvek
oprávnené, a to v dôsledku nedofinancovania
obcí a miest zo strany štátu. O to dôležitejšie
je zháňať peniaze do obecnej kasy všetkými
silami a míňať ich rozumne, systémovo
a efektívne, teda tak, aby to malo – po slovensky
povedané – „hlavu a pätu“. Vzhľadom na stav
základnej infraštruktúry v našej obci sú priority
jasné – je to dobudovanie sietí, ktoré by v 21.
storočí nemali chýbať v žiadnom väčšom sídle.
Ide o kanalizáciu, rekonštrukciu vodovodu,
chodníky, cesty, výstavba obecných bytov
nielen pre mladé rodiny, ale podľa súčasných
požiadaviek aj pre seniorov. Žiadne vedenie
obce nemôže tento fakt ignorovať a každoročne
by malo na tieto stavby obetovať väčšiu časť
investičného rozpočtu. Okrem týchto priorít
sa priebežne objavujú ďalšie, ktoré však už
nepodporujú všetci obyvatelia obce v rovnakej
miere. Spomínam si, že v predchádzajúcom
období polemiky vyvolávali napríklad stavby
ako nadstavba materskej školy, výstavba
bytoviek, či nové osvetlenie, atď. No zdá sa,
že po určitom čase sa veľká väčšina verejnosti
s nimi stotožnila, hlavne keď sa nám podarilo
získať finančné prostriedky zo štátu. Podobne aj
dnes si mnohí kladú otázky napríklad ohľadom
plánu vybudovať novú požiarnu zbrojnicu,
ktorej začiatok výstavby je naplánovaný na
september, detské ihrisko či rekonštrukciu
kultúrneho domu. Pre vedenie obce – starostu

a poslancov obecného zastupiteľstva, je veľmi
ťažké rozhodovať tak, aby sa neignorovali
základné potreby obyvateľov a zároveň sa
našiel kompromis medzi predstavami rôznych
skupín v otázke rozdelenia voľných financií.
Z uvedených dôvodov sa snažíme zúčastniť
všetkých výziev zo štátu s tým, že prioritu
budú mať projekty, na ktoré dostaneme
finančnú podporu. Programový rozpočet
obecné zastupiteľstvo aktualizuje a schvaľuje
každoročne a v priebehu roka ho môže
meniť, takže príležitostí na určenie priority,
či vyjadriť sa k nemu je dosť. Ak obec plánuje
využitie výhodného úveru, je to len z dôvodu
pokrytia všetkých plánovaných akcií v oblasti
výstavby a rozvoja obce. Zásadou však musí
byť vyrovnaný rozpočet, nakoľko sa vždy musí
vydokladovať ministerstvám prideľujúcim
finančné prostriedky ich krytie a to sa dokonca
potvrdzuje uznesením obce.
Chcel by som sa ďalej vyjadriť k nedávnej
situácii „čiernej plastovej skládky“, ktorá
momentálne sídli v našej obci. Po dedine sa šíria
reči, že starosta ani zastupiteľstvo v tejto veci
nekonajú. Rád by som dal veci na pravú mieru.
Hneď ako som zistil, že nám bez nášho vedomia
do našej obce začali prvé kamióny voziť tento
odpad, automaticky som ich zablokoval
a zavolal políciu. Ráno som prizval príslušné
orgány okresu Piešťany, t. j. životné prostredie
a zástupcu firmy, ktorá tento odpad začala voziť
na pozemok Róberta Surového. Argumenty, že
to nie je odpad, ale tovar, neobstáli a životné
prostredie spolu so starostom im dalo
možnosť do týždňa tento odpad zlikvidovať.
Nielenže sa tak neudialo, ale naopak, ešte
ďalší naviezli. Po mojom príchode zo služobnej

zvonica
cesty a zistení danej skutočnosti, som podal
trestné oznámenie na danú firmu na políciu
ako aj na životné prostredie spolu s príslušnou
fotodokumentáciou. V súčasnej dobe tento
problém už nerieši obec, ale životné prostredie
a polícia, ktorí vyvodia všetky právne dôsledky.
Verím, že táto skládka bude odprataná z našej
obce čím skôr. Chcem zároveň podotknúť, že
je vrcholná arogancia správania sa niektorých
firiem, či ľudí, ak si myslia, že demokracia je,
že si môžu robiť, čo chcú a neberú do úvahy
zákony, obyvateľov danej obce, ich zámery, či
životné prostredie. V našom prípade tadiaľ má
ísť cyklotrasa, ako aj spojenie s plánovanou
rekreačnou oblasťou pri rybníkoch.
Ďalej by som Vás chcel opätovne upozorniť
na zokruhovanie obecného vodovodu na uliciach
Hlavná a Bratislavská, ktoré je potrebné urobiť
z dôvodu následnej rekonštrukcie vodojemu
a vodovodného potrubia. V mesiaci september
- október začneme s prácami, počas ktorých
môže dôjsť k mechanickému znečisťovaniu
vody. Vyzývam občanov, aby si nechali
namontovať filtre odborníkom, ktorí majú
k tomu oprávnenie. Filter aj s montážou stojí
u p. Jánošíka 40 €. Obec prepláca z danej sumy
50%, t.j. 20 €. Bloček prineste na Obecný úrad,
kde Vám bude preplatený. Ešte raz Vás žiadam,
aby ste si tieto filtre dali namontovať a tým
zabránili vniknutiu mechanických nečistôt do
domu a tým k znehodnoteniu spotrebičov.
Všetkým vám prajem, vážení spoluobčania,
príjemné prežitie zvyšku leta a zároveň Vás
pozývam na 7. ročník Drahovských vrtochov.
- Ing. Juraj Klein – starosta obce -

Premiér Fico v Drahovciach
Predseda vlády SR Robert Fico spolu
s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR Gabrielou Matečnou navštívili 11.

júla Poľnohospodárske výrobno-obchodné
družstvo v Drahovciach pri Piešťanoch, kde sa
oboznámili s aktuálnym priebehom žatevných
prác na Slovensku.
Obilia bude tento rok menej ako vlani,
ale domáca produkcia pokryje potreby
Slovenska. Informoval o tom Milan Semančík
z poľnohospodárskej a potravinárskej komory
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počas návštevy predsedu vlády Roberta Fica
a ministerky pôdohospodárstva Gabriely
Matečnej v areáli Poľnohospodárskeho
výrobno-obchodného
družstva Drahovce.
Tradičný
žatevný
výjazd sa mal uskutočniť
na poli pri obci
Drahovce. Premiérovi
Ficovi plány pokazil
dážď. Preto si spolu
s ministerkou Matečnou
pozreli areál družstva,
kde ich uchvátila aj naša
pekáreň.
Žatva tento rok začala o dva týždne skôr. Na
kvalitu obilia majú vplyv extrémne suchá a tie
prinesú aj zníženú produkciu. Poľnohospodári
očakávajú, že výnosy obilnín budú o 20 až
30 % menšie ako minulý rok. Nedostatku
obilia sa však Slovensko obávať nemusí. Podľa
očakávaní dosiahne produkcia 2,5 mil. ton,

pričom domáca spotreba je asi 1,5 mil. ton.
DRAHOVSKÉ DRUŽSTVO JE
PRÍKLADOM PODNIKANIA
Podľa ministerky Gabriely Matečnej je
drahovské družstvo príkladom pre iných
poľnohospodárov diverzifikáciou podnikania.
Okrem samotnej poľnohospodárskej výroby
má aj jednu z najväčších pekární v okolí, ktorá
zamestnáva 75 ľudí.
Okrem tradičných plodín družstevníci
pestujú aj sóju a cukrovú repu. Naviac, družstvo
má mladého, len 31-ročného, predsedu
Romana Spišáka, ktorý je otvorený novým
myšlienkam a novým technológiám.
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Košikárstvo - tradičné remeslo
v Drahovciach

Košikárstvo vždy patrilo na Slovensku
k tradičným ľudovým remeslám. Najrozšírenejším
košikárskym materiálom bolo prútie, najmä zelene
nelúpané, ktoré sa najčastejšie používalo na výrobu
košov pre vlastnú potrebu. Údolie Váhu, a teda aj
okolie Drahoviec, tomuto remeslu poskytovalo
ideálne možnosti. Prútie sa dalo nájsť po celý rok
na mnohých miestach na brehoch rieky a roľnícky
život na dedine umožňoval venovať sa košikárstvu
a ďalším remeslám najmä v zimnom období. Na
Slovensku sa košikárstvo rozšírilo najmä na prelome
19. a 20. storočia. Koše boli do 20. storočia súčasťou
vybavenia skoro každého roľníckeho hospodárstva.
Koše používali nielen roľníci, ale aj remeselníci,
obchodníci, a nakoniec sa často využívali aj
v mestských domácnostiach. Košikárstvo ako aj
každé iné ľudové remeslo sa predávalo z generácie
na generáciu, aj keď neskôr sa začalo vyučovať na
košikárskych školách po celom Slovensku (prvá bola
založená v Beluši, v okolí Púchova). Pre domáce
použitie sa na pletenie používalo prútie s kôrou
(väčšinou nelúpané alebo zelené prútie podľa ročného
obdobia). Najvyhľadávanejším prútom bol takzvaný
zlatolík, ktorý sa dá stále nájsť v okolí starého Váhu.
Najčastejší typ koša používal konštrukciu v tvare
kríža ktoré tvorilo dno. Po jeho obvode sa potom
zastokli prúty tvoriace zvislú kostru a prúty na jej
vodorovný výplet. Drahovce a ďalšie obce v povodí
Váhu ako Váhovce, Hlohovec alebo Nesvady
boli známe ako centrá košikárstva na západnom
Slovensku. Nástupom komunizmu po roku 1948
košikárstvo aj ďalšie tradičné remesla pomaly
začali zanikať. Násilné vyvlastňovanie majetku
ako aj pôdy a prechod na roľnícku veľkovýrobu
spôsobila rozvracanie prirodzenej štruktúry
vidieka. Poctiví roľníci a celé rodiny ktoré úspešne
prečkali 2. svetovú vojnu a pre ktorých bola pôda
nadovšetko takmer vymizli vo víre kolektivizácie.
Tradičný slovenský vidiek s bohatým kultúrnym
životom a domácim folklórom sa takmer vytratil.
Dvojgeneračné pretrhanie väzieb, kedy sa remeslá
prenášali z rodičov na deti prispel k úpadku ľudových
vedomostí o prírode ako aj vzťahu k ľudovému
umeniu. Avšak aj medzi nami v Drahovciach
sú tradičné remeslá, ako aj košikárstvo, stále
udržované. Jedným z propagátorov tohto ľudového
umenia je aj jeden z najstarších občanov Drahoviec,
pán Peter Bednárik (nar. 1922). Nielenže sa popri
domácemu hospodárstvu stále venuje výrobe košov,
ale aj vo svojom vysokom veku stále chodí objavovať
a zbierať vŕbové prúty do okolí Váhu. Vypletený
kôš väčšinou venuje niekomu z rodiny, alebo im
podaruje priateľov ako aj pomocníkov
pri žatve a ďalších roľníckych prácach.
Pán Bednárik sa tiež snaží toto remeslo
preniesť na svojich vnukov, aby ďalej
zostalo zachované pre ďalšie generácie,
lebo kvalita pletených košov je priamo
neuveriteľná. Kvalitne upletený kôš vydrží
dlhé roky, môže byť použitý na akékoľvek
práce na záhrade, na roli, v lese, alebo
doma, a jeho oprava je pomocou nového
prútu rýchla.
- Ing. Petr Motlíček, PhD. Drahovce/Brno

www.obecdrahovce.sk
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Rekonštrukcia
zvonice

Dňa 8. 7. 2017 bola po 23. rokoch obnovená šindľová strecha
obecnej zvonice na Dedinskej ulici. Oprava bola realizovaná členmi
Slovenského zväzu záhradkárov
v Drahovciach a dobrovoľníka, s finančným prispením obecného úradu. Zároveň bola opravená i lavička
pod zvonicou.
Na zvone je odliaty nápis:
„FUTID ME JOAN ERNEST
CHRISTELI POSONIJ 176_“
To znamená, že zvon bol odliaty
niekedy po roku 1760 a posledná
číslica mala byť vyrazená v roku
odpredaja zvona kupcovi.
Podľa knihy „Drahovce…dejiny
obce“ bola zvonica postavená
v roku 1770, z čoho vyplýva, že
zvon bol kúpený ešte pred týmto
rokom. Dátumy následných opráv
pôvodnej zvonice, alebo jej znovu
postavenia sa nezachovali. Zvonica
z fotografie na stĺpe zvonice bola pre
schátralosť zbúraná niekedy v roku
1948. Zvon bol schovaný v sklade
uhlia na farskom úrade Drahovce,
kde bol nájdený v roku 1990 pri
likvidácii skladu. Replika pôvodnej
zvonice bola postavená v roku 1994
približne na pôvodnom mieste.
- Dušan Holík - Foto: M. M. -

Fotografia zvonice z r. 1940 - na fotke
Helena Michalčíková
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Primičná svätá omša Stanislava Žlnaya
v Drahovciach
V katedrálnom Chráme svätého Jána
Krstiteľa v sobotu 10. júna popoludní o 15.30 h

trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vysvätil
troch kňazov a jedného diakona. Lukáš Blažo

z farnosti Horné Orešany, Ladislav Mišura
z farnosti Považany a Stanislav Žlnay z farnosti
Drahovce prijali skrze ruky a konsekračnú
modlitbu sviatosť kňazstva.
Cieľom
cesty
mnohých
veriacich
v nedeľnom dopoludní je návšteva bohoslužby
v kostole svätého Martina, avšak 11. 6. 2017
bola o to výnimočnejšia, že po 27 rokoch /v roku
1990 mal vysviacku Anton Rusnák/ mohli byť
svedkami primičnej svätej omše. Predchádzala

jej vysviacka v katedrálnom Chráme Jána
Krstiteľa v Trnave v sobotu 10. 6. 2017, kde

skrze ruky a konsekračnú modlitbu trnavského
arcibiskupa Mons. Jána Oroscha prijal sviatosť
kňazstva Stanislav Žlnay, farník
našej obce, bývajúci na ulici
Kalvária. Spolu s rodičmi sa
prisťahoval z Piešťan.
Slávnosť sa začala o 10.15 za
slnečného počasia sprievodom
hostí, rodičov, krstných rodičov,
priateľov a veriacich z domu
novokňaza do kostola za
doprovodu DH Drahovčanka,
kde o 10.30 pokračovalo
vysluhovanie prvej svätej omše
Stanislava Žlnaya za účasti vdp.
Branislava Rýchlika, miestneho
kňaza. Na slávnosti sa zúčastnili pozvaní hostia:
p. ThLic. Ing. Emil Váni SJ
J. E. Mons. Ján Sokol, emeritný biskup
trnavský
vdp. HELic. Dušan Kolenčík, kancelár
a hovorca Trnavskej arcidiecézy
vdp. Mgr. Anton Rusnák, farár OstravaVítkovice
vsdp. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.,
farár Trnava – sv. Mikuláša, kanonik
vdp. kpt. PaeDr. Gabriel Dzvoňár, väzenský
dekan, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
vdp. Mgr. Jozef Gallovič, farár Piešťany –
CM, dekan piešťanského dekanátu
vdp. Mgr. Dominik Poláček, kaplán Skalica
dp. Mgr. Pius Ján Rajčány T. c. OPraem,
trvalý diakon Trnava – sv. Mikuláša

Po skončení slávnostnej omše Stanislav
Žlnay poďakoval všetkým, ktorí mu boli
nápomocní – rodičia, krstní rodičia, cirkevní
učitelia, vdp. Branislav Rychlík. Poslednú
kyticu mal prichystanú pre bývalého kňaza
(v obci pôsobil v rokoch 1998 – 2008) vdp.
Mgr. Petra Kučeru,
ktorý
sa
však
9. 6. 2017 odobral
do večnosti vo veku
68 rokov a 43 rokov
kňazstva (vysvätený
bol 9. 6. 1974). Jeho
odchod pripomenul
prítomným,
aký
krehký je ľudský
život a mnohým
vohnal slzy do očí.
Po
záverečnom
požehnaní
sa
cca 500 prítomných účastníkov rozišlo so
smútkom v srdci z odchodu a zároveň aj

radosťou z nového kňaza v radoch Cirkvi, do
svojich domovov. Pre pozvaných hostí bolo
pripravené občerstvenie.
V utorok 13. 6. 2017 sa skupina našich
veriacich spolu s vdp. Branislavom Rychlíkom,
Stanislavom Žlnayom zúčastnila rozlúčky
so zosnulým kňazom v kostole sv. Michala
Archanjela v Hlohovci. Začala svätou omšou
o 14.30 h a o 16.00 h na miestnom cintoríne ho
pochovali do hrobu. ”Vrátil sa do domu Otca“
tak znel výstižný oznam arcibiskupského úradu
na internetovom portáli www.abu.sk. Nech
odpočíva v pokoji.
- Zdenka Pažitná - Foto: Minaphoto.sk -

Stretnutie

Dňa 17. 6. 2017 sa v reštaurácii „Dolná“
uskutočnilo stretnutie žiakov po 50 rokoch
od ukončenia ZDŠ v Drahovciach.
Stretnutie bolo veľmi príjemné
a zúčastnilo sa ho 29 žiakov, teraz už seniorov,
ktorí sa na pár minút posadili do školských
lavíc. Srdečne ďakujeme organizátorom.
- Mária Janíková - Foto: Minaphoto.sk -
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„Vydať knižku je náročnejšie ako ju napísať“
Ak by ste mi povedali na strednej škole, že
vydám knižku, budem študovať na prestížnej
pražskej univerzite, zúčastním sa súťaže
MISS a budem súčasťou
študentského formulového
tímu, tak neuverím. Skôr
by som sa zasmiala. Prečo?
Lebo v tej dobe som mala
iné ciele. Chcela som byť
herečkou alebo vlastniť svoj
malinký hotel či kaviarničku.
Poznáte
to,
človek
sa mení a s ním aj jeho
priority. Z vlastnenia hotela
a získania OSKARa som
chcela
zrazu
pracovať
v kreatívnej alebo reklamnej
agentúre. To ma priviedlo
na moju alma mater FMK.
Možno sa pýtate čo má FMK
spoločné s mojim úspechom? Písanie. Počas
prednášok som zistila, že má baví písať.

Moja hlava išla niekedy prasknúť nápadmi
a ideami. Moji spolužiaci to môžu potvrdiť.
V priebehu pár chvíľ som dokázala zo seba
vysypať niekoľko dobrých nápadov. Vždy sa
čudovali odkiaľ ich beriem.
V písaní som sa našla. Je to nielen spôsob
ako sa sebarealizovať, ale hlavne spôsob ako
si „vyčistiť hlavu“. Môj prvý pokus nedopadol
dobre. Síce som príbeh dopísala a kúsok
zverejnila. No zožal viac kritiky ako pozitívnej
odozvy. Založila som ho hlboko do „zložky“
v notebooku a radšej som ho neotvára.
Neodradilo ma to, nie som ten typ človeka
čo sa vzdá po prvom podkopnutí. Človek
sa predsa najlepšie učí na svojich chybách.
Prihlásila som sa v druhom ročníku na
seminár kreatívneho písania a do úspešného
univerzitného časopisu Atteliér (pozn. red.
pravidelne oceňovaní Štúrovým perom). To
mi zmenilo život. Atteliér mi nielen rozširoval
obzory, ale učila som sa od najlepších. A čo
seminár? Práve ten je dôvodom vzniku knihy.
Zadanie na skúšku bolo napísať poviedku,
bez rozsahu a obmedzení.
Chcela som niečo iné, niečo čo ešte nie je
na Slovensku. Nápad a celková idea sa zrodila
počas pozerania F1, VC Singapuru. Prečo
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nenapísať niečo z prostredia
motoršportu? Čo ak by bola
hlavná hrdinka žena, jazdkyňa?
A čo ak by
aj
vyhrala?
Z
nevinne
vyzerajúceho
nápadu
sa
razom vykľul
nápad
na
román. Mne
sa
zapáčil
a
pustila
som sa do
práce. Stratiť,
no vyhrať som písala rok
a dva mesiace. Zažila som
pri písaní veselé momenty
či aj spisovateľské bloky.
Najhoršia kríza prišla,
keď mi zomrela babka. Viac ako týždeň som
nedokázala napísať ani slovo. Donútila som
si sadnúť za notebook, pomyslela som
si, že aká by bola na mňa hrdá ak by som
dopísala a vydala knižku. To mi dodalo
silu a pokračovala som ďalej. Knihu som
dopísala, no čo potom? Chcela som ju
neuveriteľne vydať a tak sa začal kolotoč
zháňania vydavateľov a možností ako sa
k tomu dopracovať.
Ako väčšina mladých, začínajúcich
autorov som skúsila stránku mámtalent.
sk. Niekde v kútiku duše som dúfala, že
by si ma všimol niekto z vydavateľstva
Ikar a chcel by knižne vydať môj nápad.
Mamtalent.sk zastrešuje Ikar a populárne,
najčítanejšie príbehy raz za čas vydá. Pomáha
tak mladým autorom začať spisovateľskú

dráhu. No neuspela som, tak som začala
písať do malých aj väčších vydavateľstiev.
Čo si myslíte, ako som pochodila? Mnohé
z nich mi ani neodpovedali na email a tí, čo
našli snahu mi odpísať, ich odpoveď bola
rovnaká. Prepáčte, slečna, ale nemáme pre
vás pozitívnu odpoveď. Povedala som si, že ak
nenájdem do konca 2016 vydavateľa, vydám
si ju sama! Je to však finančne veľmi náročné.
Znamenalo by to rozbiť prasiatko a ísť do
veľkého rizika. Preto som znovu rozhodila

„siete“ a začala vyhľadávať nové možnosti –
ebooky.
Ani tu som však nebola úspešná. Bolo
niekoľko stretnutí a rozhovorov, ale vždy som
v tom našla nejakú chybičku krásy. Niečo by
bránilo mne ako autorovi alebo knihe. Tak
som to nechala tak. Ďalšia zakopaná šanca
O knižke Stratiť no Vyhrať
Príbeh nielen o víťazstvách, ale
aj prehrách… Začína sa, keď mladá
dcéra lorda, Christina Allison - bývala
profesionálna jazdkyňa, preberá krachujúci
tím F1 SuccsLion Formula 1 Racing team
so závažnou podmienkou. Pre úspech tímu
sa spojí s prvotriednym ale egocentrickým
manažérom Antony „Tony“ Hurstom. Ich
jediným cieľom je vyhrať naspäť oba tituly
v F1.
Všetci nepriatelia a neprajníci tímu sa
snažia potopiť ich snahu o tituly a sabotovať
tím. Okrem toho sa musí Christina vysporiadať
aj s komplikovaným vzťahom s otcom. Čo
ho spôsobilo? Dokáže odolať láske v podobe
mladého a atraktívneho jazdca? Odolá túžbe
znovu sadnúť do monopostu F1? Nájde
odvahu postaviť sa svojej minulosti a poraziť
nielen svojich démonov, ale aj nepriateľov?
Vyhrá SuccsLion F1 Racing Team a jej jazdec
titul? Alebo sa bude musieť prizerať na úspech
iných?
Tri. Dva. Jeden. Go!

o vydanie.
Potom som však náhodne objavila
stránku pre amatérskych spisovateľov –
amaterskepribehy.sk.
Postupne,
ako
sme zverejňovali príbeh, som rozbiehala
facebookovú stránku pre Stratiť no Vyhrať.
Keď mi moja „nadriadená“ Sima poslala,
že cez leto nebude stránka amatérskych
príbehov moc aktívna, lebo sa bude venovať
vydaniu knihy, moja zvedavosť mi nedala
a hneď som začala zisťovať informácie. Od nej
som sa dostala k mojej úžasnej vydavateľke
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materská škola
Denise a jej novovznikajúcemu vydavateľstvu
Artfloyd.
Keď sme sa dohodli na termíne stretnutia
ohľadom vydania knihy, tak som bola nadšená

ako malé dieťa pod vianočným stromčekom.
Po našom stretnutí sa celý proces vydania
knihy naplno rozbehol. Dohadovali sme, kedy
pošle upravené časti, ako a či budeme naďalej
publikovať aj na webe, termíny vydania
knihy a podobne. Editácia a korektúra textu,
tvorba mediálnej a komunikačnej stratégie.
Knižka vyšla 31. januára 2017. Pre mňa
pamätný deň. Nikdy nezabudnem na pocit,
keď som po prvý krát držala knižku v rukách.
Za vydanie knižky som bola nominovaná
študentmi univerzity na študentské ocenenie
Gaudeamus študentská osobnosť roka

v kategórií kultúra. Skončila som
na druhom mieste, za čo som veľmi
vďačná. Na knihe stále pracujem
a rozvíjam svet Christiny, Allison,
Leonarda Benetta a tímu
Succslion F1 Racing team
ďalej. Zverejňujem na internete
bonusy, čo nie sú v knižke, no
sú podstatné pre prehĺbenie
deja. Na Facebooku pravidelne
zverejňujem
infografiky,
zaujímavosti, s ilustrátorkou
Lenkou pripravujeme skice
hlavných postáv. V pláne mám
autorské čítania, stretnutia. Samozrejme
autorské čítanie bude aj v Drahovciach
a to cca na jeseň. Chcem, aby ste si
knižku mohli zakúpiť aj v Drahovciach
v knižnici alebo na obecnom úrade, čo
bude tiež čoskoro dostupné. Už mám za
sebou aj niekoľko kritík, ktoré dopadli nad
očakávania. Kritikom sa veľmi páči môj štýl
písania a hlavne príbeh, ktorý ich dostal od
prvej strany knižky. Najviac ma však vždy
dostanú nadšené reakcie čitateľov, ktoré mi
dodávajú energiu na ďalšie písania.
A ako som sa dostala na Českú
zemedelskú univerzitu v Prahe? Chcela som
veľmi študovať v zahraničí. Londýn bol mojim
cieľom, kde som chcela skúsiť študentský
život. Potom ako som sa rozhodla ísť na FMK
tak som z toho upustila, no stále ma lákalo
študovať v zahraničí. Preto som si povedala,
že skúsim Erasmus a aspoň na pol roka či
rok si vyskúšam žiť a študovať v zahraničí.
Zvolila som si Prahu a prečo? Lebo je to
krásne multikultúrne miesto na svete. Pol
roka strávenej v Starovežatej mi prinieslo
neskutočne veľa, získala som niekoľko
dôležitých kontaktov, stretla som úžasných

Karneval v materskej škole
Rozhodnúť sa neviem stále, či chcem byť na karnevale.
Žabkou, myškou, Číňanom? Indiánom pod stanom?
Muchotrávkou, medveďom, zajkom, dedom Vševedom?
Nuž, alebo, žeby kráľom? Neviem čo s tým karnevalom!
Už chýba len zopár dní, tak sa rýchlo rozhodni!
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spomienky
Spomienky na Jána Milovníka

ľudí, bola som v Top 10 najkrajších dievčat na
ČZU v prestížnej súťaže krásy MISS AGRO,
ktorá je pod záštitou bývalej súťažiach Českej
MISS Veroniky Kašákovej. Na ČZU som si
splnila ďalší jeden z mojich snov. Dostala som
sa do formulového študentského tímu CULS
Prague Racing team. S monopostom Sparkle
sme teraz v júli súťažili na celosvetovej
študentskej formulovej šúťaži FSA Italy
na okruhu Autodromo Riccardo Palettivo
Varano pri Parme. Neboli sme tam žiaden
fackujúci panák, dokázali sme poraziť
veľké a dobre zabezpečené tímy z Európy.
V endurace súťaži, čo je obdoba pretekov F1,
sme skončili na piatom mieste zo 46. tímov.
Celý víkend a súťaž bola pod záštitou FCA
Italy (Fiat Chrysler Automobiles) a Dallara
(dodáva komponenty nielen pre Scuderia
Ferrari a Haas či tíme vo Formule E).
Držte palce naďalej, aby sa darilo nielen
mne ale aj knižke.
- Kristína Doktorová - Foto: archív KD -

…a deti z materskej školy spolu s pani učiteľkami sa rozhodli, že si
na Deň detí spravia netradičný karneval a to rovno po celej dedine. Svoje
karnevalové masky tak mohli ukázať v doprovode originálnych pesničiek
z obecného rozhlasu všetkým občanom.
- Oľga Repová - MŠ -
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Spomienka
na
Jána
Milovníka,
dlhoročného učiteľa a organistu z Drahoviec,
nar. v roku 1882 – 1957. V Drahovciach sa
až do druhej polovice roku 1880 nevyučovalo
v lete, ale len cez zimu. V lete deti pomáhali
na poli, alebo si privyrábali na veľkostatku
v Dolných Voderadoch, v drahovskom
Majíri – Jozefov dvor. Učilo sa v obecnom
dome na Dedinskej ulici. Vyučovali občania
bez vysokoškolského vzdelania, ktorí vedeli
iba čítať a písať. Keď v r. 1860 bola postavená
nová katolícka škola, bolo nutné obsadiť
novovzniknuté učiteľské pozície. V tom
čase prišla do Drahoviec učiteľská rodina
Milovníkovcov, ktorí pochádzali z Dobrej
Vody, ale pôsobili na škole v Siladiciach, okres
Hlohovec, odkiaľ prišli do Drahoviec. Michal
mal vzdelanie učiteľ a popri učení na škole bol
aj organistom. V Drahovciach učil 49 rokov.
Bol ženatý a mal dve deti, syna Jána a dcéru
Annu, ktorá sa vydala za riaditeľa školy
Augustína Čeppana. Ján ukončil učiteľské
vzdelanie a bol veľmi nadaný muzikant,
pričom ovládal všetky sláčikové nástroje,
na ktoré po večeroch učil hrať mládež.
Keď naučil 8 chlapcov, rozhodol sa založiť
sláčikovú kapelu, ktorú založil v r. 1904
a zároveň založil aj kroniku, ktorú pravidelne
dopĺňal. Sláčiková kapela vystupovala jak
v Drahovciach, tak aj v susedných obciach.
Keď prišla 1. sv. vojna, muzikanti narukovali
a po vojne sa štyria nevrátili. Ján sa rozhodol
oživiť hudbu a doplniť muzikantov. Začal učiť
mladšiu generáciu hrať na nástroje - na husle
to bol Peter Rebro 1913, Cyprián Rusnák –
husle 1912, Ján Kúdela – cimbal 1912, na
klarinet Augustín Karaba Bolcegech a Michal
Michalčík taktiež na klarinet. Na skúšku si
Michal Michalčík priviedol aj brata Klementa,
ktorý priniesol trubku. Milovník nemal rád
plechové nástroje a povedal Klementovi:
„Nenos mi tu tie šerble (nočníky). Keď pôjdeš
večer domov, pod jednou pazuchou trubku
a pod druhou kačicu, čo mi ukradneš“…tak
zhodnotil Klementa. Ten sa učil hrať doma,
alebo u horných muzikantov Petra Rebru.
Milovník sa rozhodol v r. 1934 ukončiť
činnosť sláčikovej kapely. Kroniku a razítko
odovzdal Petrovi Rebrovi, pričom bola
naďalej pravidelne dopĺňaná. Peter Rebro
začal tvoriť jazzovú hudbu. Šenkár Ján Manák
dal určiť pre kapelu Petra Rebru miestnosť,
kde učili mladých chlapcov hrať. Vyučovanie
viedol Peter Rebro. Napriek tomu, že nemal
muzikantské vzdelanie, vyučil veľa chlapcov,
ktorí mali uplatnenie v hudbe, armáde, polícii
a piati účinkovali v dychovke v Bošanoch
u Baťu. Boli to Peter Sedláčik – trubka, Cyril
Karaba – trubka, Ján Bugár – klarinet, Ján
Rusnák – klarinet a Ján Kúdela – trombón.
Teodor Rusnák bol muzikant v Bratislave aj
v zahraničí. Potom ako Ján Milovník ukončil
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kapelu, pracoval v obecnom zastupiteľstve.
Bol predsedom potravinového družstva
a za jeho pôsobenie dal postaviť nákupné
stredisko v Hornej Bodone, ktoré slúžilo pre
občanov Hornej Bodone a Staničnej ulice.
Keďže v Drahovciach bol obecný bitúnok, bol
poverený kontrolou mäsa. Ján Milovník mal
syna Juliána 1915, ktorý bol vysokoškolským
profesorom na vysokej škole v Žiline, kde
dosahoval vynikajúce výsledky. Dcéra zostala
slobodná doma a starala sa o rodičov. Peter
Rebro zorganizoval miesto sláčikovej kapely
jazzovú kapelu, v ktorej robil kapelníka.
Účinkovali v Drahovciach a širokom okolí,
kde šírili dobré meno obce. Peter Rebro bol
od r. 1950 – 1980 organistom. Narodil sa
v r. 1913 a zomrel ako 81 ročný v roku 1994.
Svoju činnosť uvádzal v kronike pravidelne
a každú príležitosť zaznamenal. Po smrti som
získal od jeho syna Jána kroniku a taktiež
razítko sláčikovej kapely, ktoré som uchoval
pre budúce otvorenie múzea v Drahovciach.

Spomienky na Augustína Čeppana
Augustín Čeppan (1884 – 1972) bol
riaditeľom školy.
Manželka Anna
bola sestra Jána
Milovníka.
Z a l o ž i l
ochotnícke
divadlo, kde aj
hrával. Venoval
sa ako ľudomil
dobročinnému
spolku úverovej banky, ktorá pomáhala sociálne
slabším rodinám. 60 rokov bol riaditeľom
banky, kde každú nedeľu po litániách úradoval.
V roku 1931 bol členom výboru ovocinárov,
keď 7. 3. 1931 bola založená organizácia.
Poznámky a informácie som získal od Jána
Kúdelu 1912, ktorý bol dlhoročný muzikant.
- Vendelín Sedláčik - Foto: archív -

Ochotnícke divadlo v Drahovciach pod vedením
učiteľa Čeppana. Hra od F. Urbánka Škriatok.

Sláčiková kapela v r. 1933 – zprava: Ján Milovník – kapelník, Štefan Vlk – basa, Peter Rebro – cimbal, Ľudevít Cesnek – husle, Cyprián
Rusnák – husle, Peter Petráš – husle a Štefan
Karaba – klarinet.

Muzikanti v r. 1942 – horná rada zprava: Michal
Michalčík – saxafón, Cyprián Rusnák – husle,
Štefan Karaba – trubka, Peter rebro – husle/
kapelník, Augustín Karaba – klarinet, Štefan
Vlk – husle. Dolná rada zprava: Rudolf Kubica –
trubka, Jóži Čelár – bubon, Klement Michalčík –
trubka.

Muzikanti v r. 1951 – horná rada zprava: Peter
Sedláčik – trubka, Augustín Karaba – klarinet,
Cyprián Rusnák – husle, Peter Rebro – husle/
kapelník, Silvester Horúcka – husle, Ján Kúdela – trombón, Michal Michalčík – saxafón. Dolná rada zprava: Ján Bednárik – trubka, Anton
Horúcka – bubon, Rudolf Kubica – trubka.

Predajňa v Hornej Bodone v r. 1933, ktorú dal
postaviť vtedajší predseda potravinového družstva Ján Milovník.
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zo života cvč
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ ŠTVRŤROK
Máj – najkrajší mesiac v roku, so svojimi pribúdajúcimi teplými lúčmi
a rozkvitnutou prírodou, otvára pomyselnú bránu nadchádzajúcemu
obdobiu dovolenkového oddychu a školských prázdnin. Všetci už čoraz
viac cítime akúsi únavu a v myšlienkach čoraz častejšie odbiehame od
každodenných povinností. Toto všetko nám jasne dáva najavo, že sa blíži
koniec školského roka. Nám neostáva nič iné, len pozbierať posledné
zvyšky síl a entuziazmu a pokračovať ďalej s vedomím, že už zanedlho
budeme pánmi svojho času. S týmito, každoročne sa opakujúcimi
pocitmi v tomto období, ale už o čosi v pomalšom tempe, nastupujeme do
posledného školského štvrťroku.
Koniec apríla u nás v CVČ, patril ešte „Európskym rozprávkam“
so svojou unikátnou výstavou výberu kníh najlepších spisovateľov
a ilustrátorov z krajín EÚ, zo zbierok medzinárodného domu umenia pre
deti v Bratislave – BIBIANY. Prehliadky a workshopy uzavrela návšteva
najstaršej skupiny detí z našej MŠ, ktoré si so svojimi pani učiteľkami
nenechajú ujsť počas roka
ani jednu „centrácku“
akciu.
Vďaka
výbornej
spolupráci s Mestskou
knižnicou v Piešťanoch sa
nám podarilo zrealizovať
aj na konci školského roka

zo života cvč
zdramatizované recitačnohudobné pásmo. Poďakovanie
všetkým mamám priniesli
nielen v podobe slova, ale
aj spoločne uvitou kyticou
kvetov. Na záver programu
zaspievali
sólisti
nášho
divadla DOBRETA Paťka
Mikolayová a Filip Čechovič,
za hudobného doprovodu
nášho akordeonistu Roba
Schallera. Pieseň SLOVÁ
LÁSKY,
z
ostatného
predstavenia
nášho
divadelného
súboru
s piesňami Edith Piaf Smrť
v ružovom, bola nielen
dôstojným
ukončením
sviatočného popoludnia, ale
určite aj krásnym umeleckým
zážitkom.
15.
5.
2017
–
15. 6. 2017 V tomto období
sme v našom CVČ zrealizovali
výstavu z tvorby dvoch

ešte niekoľko významných
podujatí.
Jedným
z
nich
bol aj 11. 5. 2017,
dopoludňajší
výtvarný
workshop s ilustrátorom
a výtvarníkom Bystríkom
Vančom. Tentoraz k nám

zavítali žiaci II. st. ZŠ
Vajanského v Hlohovci.
Pán
Vančo,
známy
svojimi kreatívnymi a na
techniky
náročnými
workshopmi,
dokázal
vytvoriť neopakovateľnú
atmosféru.
Farby
a potrebný pracovný
materiál, boli takmer všade. Žiaci s veľkým pracovným nasadením
a nadšením vytvárali svoje grafické dielka, ktorých výsledkom boli
zviazané drobné knihy animácie. Všetci zúčastnení odchádzali od nás
s obrovskou dávkou
spokojnosti, s tým,
že určite sa k nám
kedykoľvek
radi
vrátia.
Druhú májovú
nedeľu, tentoraz to
bolo 14. 5. 2017,
sme
oslavovali
DEŇ MATIEK. Tak
ako každý rok, aj
tentoraz sme sa naň
pripravovali zodpovedne. V rámci slávnostného kultúrneho programu,
sme sa predstavili v úvode a na záver programu. Členovia dramatického
krúžku a divadielka DOBRETKA pri našom CVČ, pripravili na úvod
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významných
s ú č a s n ý c h
výtvarníkov
a
ilustrátorov
Z á z r a č n í
hrdinovia Petra
Uchnára a Kde
bolo tam bolo…
Ľubomíra Paľa.
Tak, ako to
už býva u nás
zvykom, k jednotlivým výstavám organizujeme aj workshopy. Ani
tentoraz to nebolo inak. Dopoludnia 17. 5. 2017 sme pripravili hneď dva
workshopy inšpirované tvorbou týchto vyššie spomínaných umelcov.
Podujatie pod názvom Zvieratká v pralese bolo zamerané na tvorbu Ľ.
Paľa a zúčastnili sa ho deti najstaršej skupiny našej MŠ. Pod vedením pani
Ivany Krajčovičovej z Ms knižnice Piešťany, vytvorili úžasný spoločný
obraz z prostredia pralesa, ktorý zdobí nielen priestory CVČ, ale zanedlho
poputuje aj do Ms knižnice Piešťany. Podobne pracovali aj žiaci 2. roč.
našej ZŠ na druhom workshope, V krajine trpaslíkov a obrov, k tvorbe
P. Uchnára. Ďalšie dva spoločné obrazy fantazijnej krajiny, budú súčasťou
pripravovanej výstavy v Piešťanoch. Výstavu si nenechali ujsť ani ostatní
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žiaci ZŠ, ako aj deti zo strednej
triedy našej MŠ.
Ani sme sa nenazdali
a máj bol za nami. Naša
pravidelná krúžková činnosť
končí v polovici júna, v druhej
časti sa pripravujeme na
spoločné prázdninové aktivity.
Toto obdobie v CVČ patrí
nielen k zhodnoteniu činnosti
v
jednotlivých
krúžkoch
počas školského roka, ale
na
tých
najaktívnejších
a
najúspešnejších
čaká
zaslúžená odmena – výlety,
exkurzie.
15. 6. 2017 sme uskutočnili
výlet na Donovaly, do rozprávkovej dedinky podľa nášho rozprávkara Pavla
Dobšinského, HABAKUKY. Takmer celý školský rok sa naň tešili najmä
naši najmladší „odyseáci“, pridali sa k nim však aj mladšie deti z iných
krúžkov a neodolali ani tí starší. Habakuky ani tentoraz nesklamali, mali
nám čo ponúknuť. Mali sme možnosť vidieť uja kováča, ako kuje železo
v naozajstnej kováčskej dielni a uja zvonára vyrábať zvonce, ktorý veľmi
ochotne vysvetľoval, prečo vlastne má každý zvonec iný zvuk. Niektorí
zablúdili k medovnikárke, u ktorej si zdobili perníky, iní zavítali ku
Negrambľošovi overiť si svoje tvorivé schopnosti a niečo si vlastnoručne
vyrobiť. V rozprávkovom domčeku U zlatej priadky, sme si užili divadelné
predstavenie Zlatá priadka, v ďalšom domčeku na nás čakalo tradičné
bábkové predstavenie. Každý samozrejme navštívil zmenáreň, kde sa eurá
menili na strieborniaky a zlatiaky, za ktoré potom nakupovali darčeky.
Vyšantiť sa do sýtosti ponúkal areál s rôznymi drevenými atrakciami. Aj
toto je jedna z možností, ako sa zoznámiť s naším najväčším rozprávkarom
Pavlom Dobšinským, načerpať množstvo inšpirácií a zanechať v deťoch
nezabudnuteľné zážitky.
So
staršími
„odyseákmi“ sme
sa vybrali trochu
ďalej, k našim
susedom
do
Českej republiky.
9. 6.–10. 6. 2017
sme pre nich
zorganizovali
d v o j d ň o v ú
exkurziu do Prahy.
Program na dva
dni strávené v tomto očarujúcom meste sme vyberali s deťmi spoločne.
Voľba bola jednohlasne a napodiv
rýchlo schválená – prehliadka starej
časti mesta, večerné divadelné
predstavenie a návšteva múzea
voskových figurín. Cestovanie –
vlakom. Všetko sme do bodky
splnili. V piatok večer po prehliadke
mesta sme navštívili muzikálové
predstavenie POMÁDA a po
predstavení sme si dali spoločnú
neskorú večeru v čínskej reštaurácii.
Na druhý deň sme strávili zábavné
a nezabudnuteľné chvíle v múzeu
voskových figurín GRÉVIN. Ešte
trochu času nám zostalo na nákupy
darčekov, či posedenie na terase

www.obecdrahovce.sk

3 2017
na staromestskom námestí a plný nových zážitkov sme odchádzali na
železničnú stanicu.
15. 6.–30. 7. 2017 na deti čakala ďalšia výstava usporiadaná k 80.
výročiu narodenia spisovateľa Tomáša JANOVICA, výber najlepších
výtvarných prác detí z celoslovenskej súťaže pod názvom Všetko
najlepšie
pán
Janovic! Výstava
obsahovala
m n o ž s t v o
k r á s n y c h
a
kreatívnych
dielok,
ktoré
neopakovateľnú
tvorbu
pána
Janovica niekedy
až
neuveriteľne
vzhľadom na vek
detí, vystihovali. Aj žiaci 1. roč. z našej ZŠ si mali možnosť vyskúšať
vlastnú tvorivosť počas workshopu 26. 6. 2017, pod názvom Dobrý deň
pán Janovic…, ktorý pripravila a viedla pani Katka Bajziková. Pracovali na
motívy básničky T. Janovica JELEŇVÍZOR. Vznikli naozaj krásne práce,
z ktorých sme pripravili v CVČ výstavku. Bola naozaj plnohodnotným
doplnkom pôvodnej výstavy. Práce poputujú aj do Piešťan.
19. 6. 2017 čakalo dopoludnia na všetkých škôlkarov a žiakov 1.
a 2. ročníka ZŠ, bábkové divadielko O drakovi Bakuľovi, v ktorom sa
predstavili mladí bábkoherci študenti VŠMU v Bratislave. Myslím, že toto
predstavenie bolo pekným spestrením posledných dní školského roka.
Ani tí najstarší, naši herci DS DOBRETA nezaháľali počas
horúcich júnových dní a 24. 6. 2017 večer zavítali na Tekov do dediny
PLAVÉ VOZOKANY so svojim muzikálovým predstavením Z DREVA
VYREZANÉ, ALEBO JÁNOŠÍK PODĽA VIVALDIHO… Predstavenie
zožalo veľký úspech, nadšení diváci nedali vydýchnuť hercom ani po
„klaňačke“ a tanečné choreografie museli opakovať. Týmto posledným
predstavením sme sa rozlúčili s divadelnou sezónou, aby všetci načerpali
sily a chuť do nadchádzajúcej sezóny. Po letných prázdninách začneme
pracovať na novej pripravovanej hre, ktorej premiéru chystáme ku koncu
jesene.
Posledná bodka za školským rokom, a akoby mihnutím čarovného
prútika, ocitneme sa vo víre nevšednosti dlho očakávaného horúceho leta.
Aj počas týchto letných prázdnin sme pripravili pre naše deti rôzne
aktivity. Tak ako každé prázdniny, naša ponuka by sa mohla nazvať aj –
Z každého roška, troška… Je naozaj pestrou škálou pre každého.
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce
Foto: Mgr. Nataša Pažitná-

Memoriál Norberta Kúdelu

Dňa 4. 6. 2017 sa uskutočnil už po desiaty krát, golfový turnaj in
memorian Norberta Kúdelu, rodáka z Drahoviec, ktorý tragicky zahynul
vo februári roku 2008 a bol
jedným zo zakladateľov golfu
v Piešťanoch. Tohto roku sa
na turnaji zúčastnilo štyridsať
hráčov z rôznych klubov
Slovenska a Čiech. Počasie
prialo turnaju a prispievalo
k dobrej nálade organizátorov
aj zúčastnených. Výťažok
z turnaja bol venovaný deťom.
Za
organizovanie
týchto
charitatívnych podujatí počas
desiatich rokov v mene rodiny
srdečne ďakujeme.
- Mária Janíková -
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zo života školy
Zo života školy
Školský
rok
je
nenávratne za nami, bol
naplnený
náročnými
vzdelávacími,
ale
aj
pestrými
výchovnými
aktivitami. Čo sme si
predsavzali, uskutočňovali
sme s plným nasadením
síl. Tento školský rok
bol zameraný na rozvoj
čitateľskej
gramotnosti
vo všetkých vyučovacích predmetoch a k tomuto cieľu smerovali naše
vzdelanostné aktivity, s ktorými sa mali čitatelia možnosť oboznámiť
v predchádzajúcom čísle, prípadne na webovej stránke školy.
Posledné dva mesiace
boli náročné pre žiakov,
ktorí preukazovali najmä
v záverečných písomných
prácach,
testoch,
projektoch, ale i ústnych
odpovediach
svoje
schopnosti a vedomosti.
Vedeli sme si však nájsť čas
a priestor na aktivity, ktoré
rozvíjajú vôľovú, morálnu
a citovú stránku osobnosti.
V máji obhájili staršie
žiačky v malom futbale
v Piešťanoch tretie miesto,
v súťaži Mladý hasič si
naši chlapci vybojovali
piate miesto z dvadsiatich
dvoch zúčastnených škôl,
uskutočnila sa literárnodejepisná exkurzia v Dobrej
Vode, v júni výlety, ktoré
mali tematické zameranie,
ďalej Olympiáda ľudských práv, na ktorej žiaci vytvorili zmysluplné
projekty. Nezabudnuteľné dojmy si odniesli z aktivít z príležitosti Dňa detí
a návštevy dopravného ihriska.
Z príležitosti Dňa knihy sa žiaci
zúčastnili viacerých aktivít v knižnici
v Piešťanoch a v CVČ Drahovce. V rámci
aktivít si pripravili s pani učiteľkami
vlastné práce, povesti o Drahovciach,
z ktorých najzaujímavejšie uverejňujeme.

Profesionálna orientácia

Pozornosť sme sústredili na starších
žiakov v oblasti výberu budúceho
povolania. Ponuky škôl boli rôznorodé,
bolo dosť obtiažne si z nich vybrať.
Preto škola využívala všetky možnosti,
aby sa naši žiaci rozhodli správne.
Práca výchovnej poradkyne, návšteva
stredných škôl, prizývanie ich zástupcov do školy, praktické ukážky,
kontakty so školami s duálnym vzdelávaním a ich následné prezentácie,
spolupráca s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva
a prevencie ohľadom profesionálnej orientácie žiakov, pomoc Úradu práce
a sociálnych vecí v oblasti profesijného zamerania – takýmto spôsobom
sme správne usmerňovali našich žiakov pri výbere strednej školy.
Škola v prírode
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zo života školy
V pondelok 22. mája
bolo pred našou školou
veľmi rušno. Natešené
deti, starostliví rodičia
a pani učiteľky prvého
stupňa očakávali autobus,
ktorý naše deti odviezol
na týždňový pobyt do
školy v prírode v Starej
Myjave. A že si krásne
prostredie Bielych Karpát
deti naplno užívali, o tom
svedčia aj uskutočnené
aktivity počas ich pobytu.
V doobedňajších hodinách
prebiehalo vyučovanie a po
poobedňajšom
oddychu
sa od 14.30 začínali rôzne
zaujímavé činnosti, ktoré
si deti naozaj vychutnávali.
Mohol si vybrať naozaj
každý, od jazdy na
koni alebo štvorkolke,
cez
počítačové
hry,
lezeckú stenu, športové
aktivity, výtvarné dielne,
tanečnú školu, skákanie
na trampolíne až po
člnkovanie na vodnej
nádrži. V ďalšej časti
popoludnia sa deti venovali
zábavným a športovým
hrám. Po dobrej večeri sa
zabávali v kine Fantázia,
na večernom programe,
na detskej diskotéke a svoj
talent mohli uplatniť
v súťaži Miss a Missák.
Štvrtý deň pobytu si s pani
učiteľkami urobili výlet do
Minifarmy do Lubiny, kde žijú rôzne miniatúrne klasické hospodárske
zvieratá. Najväčším zážitkom však bola večerná opekačka v predposledný
večer, po ktorej sa deťom vôbec nechcelo
ísť spať. Týždeň uplynul rýchlo ako
voda a všetci sa spokojní a plní nových
zážitkov vrátili domov.

Rozlúčka s deviatakmi

Stalo sa už tradíciou na našej
škole, že predposledný deň školského
vyučovania sa lúčia deviataci. Dlho sa
pripravujú na tento deň, ani teraz to
nebolo inak. Počas veľkej prestávky prišli
do zborovne mladí ľudia, usmiati a plní
očakávania. Neodmysliteľnou súčasťou
ich príchodu bola rozlúčková pieseň,
ktorú iste poznajú aj tí, ktorí školu
opustili už dávnejšie. Pri slovách „Prišli
sme do školy naposledy, zazvoň zvonečku, zazvoň ešte raz“ nejednej pani
učiteľke vypadla slza z oka. Po dojímavom poďakovaní Romana Vavruša
sme im popriali, aby na ďalšej ceste životom uplatnili svoje vedomosti
získané v škole, aby v novom začiatku na stredných školách zužitkovali
to, čo sa naučili a ďalej rozvíjali, aby ich nikdy nič neodradilo od naplnenia
svojich predstáv, aby zdanlivo nezvládnuteľné situácie prekonávali vždy
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s rozvahou a so zmyslom
pre
zodpovednosť,
aby
im
nechýbala
usilovnosť, ctižiadostivosť,
svedomitá
práca
a presvedčenie dosiahnuť
to, po čom úprimne túžia.
Rozlúčka
našich
deviatakov
nabrala
obrátky, keď prechádzali
všetkými triedami a lúčili
sa so svojimi spolužiakmi.
Pomaľované
tabule,
podávanie rúk, slová na
rozlúčku a tablo visiace
na čelnej stene prízemia
budovy školy, to všetko
ešte umocnilo atmosféru
nezabudnuteľného dňa.
Nech sa Vám v živote
darí, naši deviataci!
Vzácna návšteva v našej
škole
Prvý júlový týždeň
nás
navštívila
bývalá
pani
učiteľka
Vilma
Spálová. Napriek svojmu
pokročilému veku, s čistou
mysľou a usporiadanými
myšlienkami
skromne
rozprávala
o
svojom
pôsobení. Jej spomienky
ožívali. Pri prehliadke školy
si pani učiteľka so záujmom
prezerala jednotlivé triedy,
obdivovala práce detí
a prostredie, v ktorom
sa učia. Závideniahodné
nadšenie, s akým hovorila
o svojej učiteľskej práci,
o
svojich
žiakoch.
Spomínala na časy, kedy
začínala svoju učiteľskú
prax, keď sa v Drahovciach
ešte učilo v rôznych
budovách v obci. Jej manžel
Václav Spál, ktorý necelých
dvadsať rokov pracoval
ako zástupca školy, sa
podstatnou mierou zaslúžil
o výstavbu novej budovy školy. S pani učiteľkou sme sa srdečne rozlúčili
a ja nemôžem nespomenúť jej slová vďaky, ktorými nás zasypala. Zrazu ma
premohol nedefinovateľný pocit. Pocit, ktorý som mala z úcty a pokory tejto
múdrej ženy, ktorá milovala svoju prácu a tak krásne rozprávala o svojich
žiakoch, ktorej srdce je
naplnené vďakou a láskou.
To ja Vám ďakujem, pani
učiteľka. Ďakujeme.
- PhDr. Miroslava
Rojková - Foto: Mgr. Nataša
Pažitná -
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Povesti o Drahovciach
Kde sa vzala v Drahovciach storočná lipa

Jedného dňa sa v Drahovciach objavilo prekrásne dievča. Nikto
nevedel, kde sa vzala. No jednému chlapcovi menom Jozef sa veľmi
zapáčila. Jednej noci sa rozhodol, že ju bude sledovať. Videl, ako sa
dievča premenilo na vílu. Jozef najskôr neveril vlastným očiam. Potom
mu to dievčina
všetko vysvetlila. O niekoľko dní začali tvoriť pár. Jozef to od šťastia
porozprával ostatným ľuďom. Tí mu závideli, a preto sa rozhodli, že
sa ho zbavia a vyhodia ho z dediny. Víla dala Jozefovi malú škatuľku,
v ktorej bolo zázračné semienko vo veľkosti fazuľky. O pár dní Jozef
fazuľku zasadil. Ľudia sa veľmi čudovali, čo za strom to rastie, pretože
bol iný ako ostatné stromy. Bol kúzelný. Jozef sa o stromček poctivo
staral. Nakoniec zistil, že strom sa volá lipa. Jedného dňa Drahovce
postihla veľká kalamita. Blesk zasiahol aj Jozefovu lipu a začala horieť.
Jozef sa ju snažil uhasiť, ale márne. Nepodarilo sa mu to. Po búrke bol
smutný, lebo jeho lipa zhorela. No vtom si všimol, že na tom mieste,
kde predtým rástla, je malá fazuľka a za ňou stojí jeho víla. Jozef ju
chcel objať, ale vtom zmizla. Zobral si teda fazuľku a znova ju zasadil.
Ale tentoraz na inom mieste. Presne na tom, kde sa s vílou prvýkrát
stretli. A tam rastie dodnes.
- Timea Maceková, 6. ročník -

Povesť o názve Drahoviec

Kedysi dávno sme žili na brehu rieky Váh v osade Baková. Bola to
malá osada a naším najbližším susedom bola dedina Drahóc, ležiaca
západným smerom od nás. Podmienky na život boli ťažké a prežitie
našich rodín záviselo od chovu dobytka, oviec a pestovania rôznych
plodín. Najťažšie boli roky, keď sme o úrodu prišli kvôli záplavám
rieky Váh. Často sme stáli pred rozhodnutím, či má význam žiť v tejto
Bohom skúšanej zemi. Obyvatelia stále častejšie odchádzali žiť do
iných osád, no nie každý mal na to, aby si kúpil novú roľu a domček
na bývanie. Najlepšia a srdcu najbližšia bola pre nás obec Drahóc, kde
neboli naše majetky a úroda pustošená záplavami. Ale také drahé ovce,
dobytok alebo kúsok role neboli široko-ďaleko. Božská priazeň nás
však opustila v roku 1773, kedy povodeň odniesla úplne všetko a my
sme si ratovali holé životy. Voda pohltila celú obec Baková a aj naše
posledné nádeje na život v nej. Všetci sme odišli žiť do obce drahých
oviec, zvierat a pozemkov.
Čas plynul a naše generácie zrástli s novou obcou, ktorú nám určil
osud. Jej názov sa menil, ale názor na drahý dobytok a ovce zostal. Preto
sa od roku 1930 volá Drahovce a je aj domovom ducha obyvateľov
zaniknutej obce Baková. Takto sme sa aj my, prisťahovalci z dávnych
čias, podieľali na pomenovaní našej spoločnej obce Drahovce.
- Samuel Karaba, 7. ročník -
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oz včeloz
Ochutnávka medov a varenie
v prírode
Dňa 5. 8. 2017 sa uskutočnil 3. ročník
Ochutnávky medov spojenej so súťažou vo
varení v prírode. Tak ako aj predchádzajúce roky,

podmienkou bolo použitie medu v jedle a varenie
bez použitia elektrickej energie. Do výzvy sa
zapojilo 9 miestnych spolkov a organizácií.
Tento rok sme hodnotenie nenechali na náhodu
a sympatie. Bola zvolená komisia, ktorá
sledovala prípravu jedál, hodnotila náročnosť

Superuvoľnení zvládli svoje 3
najväčšie akcie na výbornú

Reč je o Majálese, akcii Hurá prázdniny
a o letnom tábore. Ale poďme pekne po poriadku.

V sobotu 27. mája so začiatkom o 20.00
h sme usporiadali jedinú akciu pre dospelých
z našej produkcie a tou je Majáles. Bol to už 12.
ročník, na ktorom sa bavilo 100 prítomných
hostí. A veruže zábava bola dobrá! Do tanca
hrala osvedčená skupina Profil z Topoľčian,
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superuvoľnení
prípravy, výsledok na tanieri a výslednú chuť.
Členmi poroty boli p. Jozef Šaulík – zástupca
šéfkuchára Thermia Palace Piešťany, p. Marek
Bielik – člen OZ Včeloz a vylosovaný návštevník
p. Vatrt z Ostrova. Družstvá pripravovali slané
aj sladké jedlá. Po prvý krát aj ryby, ba dokonca

aj polievku. Víťazmi sa stali rybári, ktorých
PSTRUH SO ZEMIAKMI s medovo-citrónovou
omáčkou najviac očaril porotu. Na druhom
mieste sa umiestnil detský spevokol Srdiečko
pod vedením p. Lekárovej. Ich MAROCKÁ
ZELENINA bola naozaj veľmi chutná. No

ktorá spievala a hrala do piatej hodiny rannej.
Okrem dobrého vínka a jedla nechýbal ani hosť
večera. Tento rok ním bol herec a najnovšie
už aj spevák Marián Labuda ml. v doprovode

nadaného klaviristu Jančiho Cibulu. Marián
nebol v Drahovciach po prvý krát. Najskôr
narozprával hlas klobúka na letný tábor
Rokfortská škola 2016, potom odohral koncert
na Drahovských vrtochoch 2016, no a po tretí
krát vystúpil na našom Majálese. Po odspievaní

a tretie miesto si vybojoval Červený kríž so
svojimi MINIHAMBURGERMI.
Na ochutnávku medov bolo pripravených
22 vzoriek. Najväčšie zastúpenie mal med
kvetový, ale najviac hlasov získal lesný med od
p. Tibora Valoviča z Kálnice. Na druhé miesto
sa so stratou 22 hlasov prebojoval
jarný lesný med od p. Pavla Ištvána
z Hubiny. Tretie miesto si zaslúžil
domáci včelár p. Ladislav Šoka
so svojim pastovaným kvetovým
medom. Odmenených bolo všetkých
17 včelárov.
Nechýbalo
ani
losovanie
a trinásť návštevníkov bolo
odmenených sladkým darčekom.
Potešila aj cena útechy – kupón na
ľubovoľnú veľkú pizzu od majiteľa
PIZZA BAR Štadión p. Branislava
Jánoša.
Na spríjemnenie atmosféry hral
DJ JOHNY, ktorého v podvečer
vystriedala hudobná skupina pod
taktovkou Ladislava Lekára, ktorá
všetkých roztancovala do neskorých
večerných hodín.
Sponzormi
podujatia
bol
Obecný úrad Drahovce a PVOD
Drahovce, vďaka ktorým si prítomní
mohli pochutiť okrem súťažných
jedál aj na výbornom guláši, či
varenej jaternici.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí
podali pomocnú ruku a prispeli k dobrej nálade.
Dúfame, že o rok sa znovu stretneme.

a poskytnutie prvej pomoci. Víťazi jednotlivých
súťažných disciplín si odniesli poháre a hodnotné

- Miroslav Habr – OZ Včeloz - Foto: Minaphoto.sk -

zožal veľký potlesk. Nemôžem zabudnúť ani na
tombolu, do ktorej nám tradične prispievajú
naši sponzori, ktorým veľmi pekne ďakujeme.
Novinkou na Majálese bola fotostena, kde sa
mohli hostia odfotiť v tých najzábavnejších
pózach, ba dokonca od nás dostal každý pár
vytlačenú fotku grátis. Budúci ročník s číslom
13 bude v sobotu 26. mája 2018.

ceny. Pre každé dieťa bola pripravená chutná
bagetka a sladká odmena. Od 19.00 h hodiny si
mohli prítomní zatancovať na country skupinu
Weekend, ktorá hrala do polnoci. Počasie vyšlo
na jedničku, čo je pri takýchto akciách prvoradé.
Ďakujeme všetkým za účasť a budeme radi, keď

Ďalej tu máme akciu Hurá prázdniny.
Keďže si základná a materská škola robia MDD
sami, my Superuvoľnení sme sa rozhodli, že
pod záštitou starostu obce Ing. Juraja Kleina
zorganizujeme detský deň Hurá prázdniny.
Akcia býva vždy poslednú júnovú sobotu, no
prvý rok nám to vyšlo na sobotu 1. júla. Už 8.
ročník sa začal o 16.00 h hodine. Na deti čakalo
6 zaujímavých športových disciplín. Nechýbali
ani šašovia Jim a Jimmy, maskot Smajlo,
zábavná pena, maľovanie na tvár a skákací hrad.
Tento rok sa o program postarali DHZ Drahovce
a Fire Rescue services, ktorí nám predviedli
vyslobodenie zraneného z havarovaného vozidla
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sa uvidíme o rok na 9. ročníku.
Letný tábor – naša najväčšia
akcia. Tento rok to bol deviaty
v poradí pod hlavičkou OZ
Superuvoľnení. Za tie roky sa
na našich táboroch vystriedalo
množstvo detí. Veľa je takých, ktoré
s nami strávia celé detstvo a chodia
s nami nielen na tábory počas celej
základnej školy. Radi spoznávame
nové miesta a preto si každý rok
vyberieme inú lokalitu, iný kraj,
jednoducho miesto, kde sme ešte
neboli. K tomu samozrejme patrí každý
rok aj iná táborová téma. Máme veľkú
základňu stálych táborníkov a chceme im
priniesť stále niečo nové. Tento rok sme
sa vybrali v termíne 15. – 22. júla do obce
Hnilčík, cca 20 km od Spišskej Novej Vsi.
Takto ďaleko sme ešte nikdy neboli. Zraz
bol tradične na parkovisku pri Jednote,
odkiaľ nás obecný autobus odviezol na
vlakovú stanicu do Piešťan. Batožinu
sme naložili v Drahovciach do auta firmy
ADLO, ktorá nám každý rok poskytne
tento prevoz sponzorsky. Ďakujeme aj
obetavým vodičom – Peťovi a Milanovi
Zurekovcom, ktorí už kvôli nám zopár
hodín za volantom strávili. V Piešťanoch
sme teda nasadli do vlaku s príručnou
batožinkou a cestovali sme až do Spišskej Novej
Vsi. Tam nás už čakali dva autobusy miestneho
dopravcu, ktoré nás zaviezli do rekreačného
zariadenia Mraznica. No a tam sa už mohol
začať pravý nefalšovaný pirátsky tábor „Piráti
zo Spiša“. Ako to už býva zvykom, pirátom

ide LEN o poklad. Tentokrát sa hľadal poklad
kapitána Williama Kidda, ktorý bol popravený,

no pre smrťou stihol povedať svojmu priateľovi
Nedovi Wardovi, že poklad stihol ukryť. Nestihol
mu však povedať kde! A tak Ned Ward, ktorý sa
medzičasom stal kráľom pirátov, zvolal všetkých
kapitánov (vedúci) aj so svojimi loďami. Kapitáni
si na úvodnom sneme rozdelili posádku (deti),
bez ktorej sa nedá vyjsť na more. A tak vznikli
piráti severu, juhu, východu a západu, ktorí
museli pred prvou plavbou podpísať pirátsky
kódex. Ich úlohou bolo jediné – nájsť poklad
kapitána Williama Kidda. Počas celého týždňa
si vyskúšali postaviť svoju vlastnú loď, zahrali
sa na prievozníkov, pozerali zo strážneho koša.
Ako správny piráti si otestovali vkrádanie sa
na palubu, aké je to byť bezrukým pirátom, aké
ťažké je prekabátiť náhodu a osud. Otestovať
sme si mohli aj originálnu baňu a múzeum v obci
Hnilčík. Najviac sa však našim pirátom páčilo,
ako inak, na Spišskom hrade, kde sme mali
originálnu prehliadku. Počtom sa naša skupina
zapísala ako jedna z najväčších, kde bol použitý
sprievodca. Bolo nás 75. Dozvedeli sme sa, kde
bola kuchyňa, spálne, mučiareň, no najviac nás
zaujal výhľad z vyhliadkovej veže a nádvorie.
Podstatné je, že všetko dobre dopadlo a nakoniec
týždňa sa nám spoločnými silami podarilo
poklad Williama Kidda nájsť. Všetky pirátske
posádky boli patrične odmenené. S peknými
zážitkami a novými kamarátmi sme sa vrátili
naspäť do reality, kde nás všetkých čakali
nedočkaví rodičia.
Už teraz sa všetci pýtajú, kam pôjdeme o rok
a aká bude téma? To by sme chceli vedieť aj my!
Nebojte sa… nezaháľame a už teraz sondujeme,
kde sa uskutoční letný tábor 2018. Hneď ako sa
to dozvieme, s radosťou Vám to oznámime.
- Martin Majtán – OZ Superuvoľnení - Foto: Minaphoto.sk -
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udalosti v skratke
1. Začiatkom leta prasklo vodovodné
potrubie na Obecnom úrade až tak, že
voda zaplavila dolnú chodbu. Našťastie
sa táto havária nedotkla kancelárií. Škodu
nám už preplatila poisťovňa.
2. Na zbernom dvore cca raz do roka
dokážeme zaplniť kompostovisko so
zelinou a drevinami. Potom príde takáto
mašinka a všetko nám pekne podrví
vrátane hrubých dosiek.
3. Koncom júna a začiatkom
augusta stretli Drahovce dve veľké
búrky, ktoré vyhadzovali elektrinu na
verejnom osvetlení, v domácnostiach
a lámali stromy. Nápor vetra nevydržali
stromy smerom na Voderady, pri Dome
záhradkárov a pri kultúrnom dome.
4. Koncom mája prebehla v obci
kompletná demontáž starého rozhlasu
(stĺpy, káble a reproduktory). Vďaka tomu
je naša obec o trochu estetickejšia.
5. V sobotu 20. mája sa konal tradičný
Deň kvetov na Dedinskej ulici. Za pekného
počasia si mohli prítomní zakúpiť rôzne
kvety, sadenice, náradie do svojich záhrad.
Deň kvetov navštívili aj ľudia zo širokého
okolia. Počas akcie spríjemňovala
nakupovanie domáca country skupina Tý
dvá.
6. V júni sa na základe žiadostí občanov
rozširovalo verejné osvetlenie. Nové
lampy pribudli na ulici Lazy, ďalej smerom
k Domu záhradkárov, na ulici Záhradná
a na Poštovej ulici pri 2. bytovke.
7. OFK Drahovce dokončil výmenu
osvetlenia na budove futbalového
štadiónu. Zároveň sa zavesili aj všetky 4
ochranné sitá za bránami.
8. Určite ste si všimli, že z Drahoviec
smerom na Piešťany pri Staničnej ulici
zmizla „zelená džungľa“. Zo Staničnej
ulice sa kvôli vysokým a hustým porastom
vôbec nedalo vyjsť. Terén sa trochu
vyrovnal s hlinou a následne, kým sa hlina
usadí, mal by na tomto kúsku vyrásť mini
parčík.
9. Na Obecnom úrade sa už to teplo
nedalo zniesť. Tí z Vás, ktorí potrebovali
počas letných mesiacov niečo vybaviť,
mohli si so sebou rovno zobrať uterák.
Takým dňom je už koniec. V prvej
polovičke je už hotová klíma. V druhej
etape plánujeme spraviť klímu aj na druhej
strane úradu.
10. My sa pred slnkom schováme,
no lavičky v centre obce nie. A preto sa
prešmirgľovali a dostali nový náter. Teraz
sa už nemusíte báť, že si niekde niečo
zadriete. Postupne dostanú rovnakú
opateru aj lavičky na Kalvárii.
11. Začiatkom júna sa menilo 10 okien
na kultúrnom dome od Jednoty. Výmenu
mala na starosti firma AZ House. Teraz už
do kulturáku neprefukuje a muchy nemajú
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šancu.
12. Na cintoríne prebehla výstavba
nového chodníka na novom cintoríne.
Takisto sa zrekonštruoval aj hlavný chodník
od kostola smerom k Domu smútku, ktorý
bol celý popraskaný. Nahradila ho zámková
dlažba.
13. Kým sú deti z materskej školy na
prázdninách, pribudla im v areáli gumená

dlažba okolo pieskovísk a pod hojdačkami.
Teraz už pri prezúvaní stupia do mäkkého
a pri páde si neodrú kolená.
14. V sobotu 29. júla sa stretli táborníci
na Potáborovej opekačke a zaspomínali si
ako im bolo na letnom tábore Piráti zo Spiša.
Ako to už býva zvykom, nechýbali špekačky,
slaninka, čapovaná vinea a kopec dobrej
zábavy.
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Ďakujeme Vám!

Veľmi
pekne
ďakujeme
všetkým,
ktorí
nám
aj tento rok venovali 2 % svojej dane. Tak ako
po iné roky aj tento rok tieto peniaze použijeme na zveľadenie a zatraktívnenie našich akcií.
- OZ Superuvoľnení -

www.obecdrahovce.sk
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HASIČSKÝ VÝKEND PLNÝ HASIČSKÉHO ŠPORTU
V sobotu 20. mája 2017 Dobrovoľní hasičský zbor obce Drahovce v spolupráci s obcou Drahovce zorganizovali už sedemnásty ročník súťaže
v požiarnom útoku O putovný pohár starostu obce Drahovce. Zúčastnilo sa päťnásť mužských a šesť ženských družstiev. Ako hostia medzi nás zavítali
Ing. Ľuboš Nádaský predseda KV DPO SR, Marek Maršálek z družobnej Moravskej obce Partutovice a starosta obce Drahovce Ing. Juraj Klein.
Víťazkami ženskej kategórie sa stali hasičky z Vrbového, druhé skončilo družstvo z Drgoňovej Doliny a na treťom mieste sa umiestnili hasičky z Prašníka.
Z mužov sa najlepšie darilo hasičom zo Sládkoviča, potom hasičom z Drgoňovej doliny a tretí skončili Krakovany.
Putovný pohár na rok 2017 si odniesli hasiči zo Sládkovičova s najlepším časom 14,58 sec.

Kategória muži:

Kategória ženy:

DHZ

okres

1. pokus 2. pokus lepší čas

DHZ

okres

1. pokus 2. pokus

lepší čas

1.

Sládkovičovo

GA

14,58

NP

14,58

1.

Vrbové

PN

19,30

29,26

19,30

2.

Drgoňova Dolina

NM

15,27

15,00

15,00

2.

Drgoňova
Dolina

NM

20,33

38,99

20,33

3.

Prašník

PN

21,70

NP

21,70

4.

Špačince

TT

22,69

28,96

22,69

5.

Podbranč

MY

NP

NP

NP

por

3.

Krakovany

PN

16,54

15,21

15,21

4.

Babulicov Vrch

NM

19,27

15,22

15,22

5.

Podbranč

MY

15,26

16,24

16,24

6.

Trenčianske Bohuslavice A

NM

16,23

22,42

16,23

7.

Vrbové A

PN

16,39

NP

16,39

8.

Dvorníky

HC

16,39

16,55

16,39

9.

Špačince

TT

17,17

17,01

17,01

10.

Radošina

TO

18,22

NP

18,22

11.

Partutovice

CZ

NP

18,29

18,29

12.

Vrbové B

PN

NP

18,84

18,84

13.

Rudnik

NM

21,13

NP

21,13

14.

Drahovce

PN

24,06

NP

24,06

15.

Trenčianske Bohuslavice

NM

NP

NP

NP

por

NP – neplatný pokus
V nedeľu 21. mája 2017 Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky Piešťany v spolupráci s Dobrovoľným
hasičským zborom obce Drahovce a obcou Drahovce zorganizovali
Územnú súťaž Dobrovoľných hasičských zborov okresov Piešťany
a Hlohovec. Na súťaži sa zúčastnilo 10 družstiev mužov a v kategórii
žien, dorastencov a dorasteniek po jednom družstve. Víťazi daných kategórii postupujú na krajské kolo DHZ ktoré sa konalo v meste Gbely.
- Ing. Jozef Varačka – veliteľ DHZ Drahovce Celkové poradie s jednotlivými časmi si môžete pozrieť v tabuľke:

Ponuky obce

- inzercia v Drahovských
novinách (jubileá, riadková
a plošná reklama)
- prenájom Kultúrneho
domu – peklo, veľká sála,
kinosála
- prenájom reklamnej plochy
na autobusových zastávkach
- ubytovanie na futbalovom
štadióne
- prenájom pivných setov
- prenájom obecného vozidla
MAN

Drahovský slovník
Prinášame
Vám
tradičnú
rubriku
s výrazmi z Krátkeho slovníka nárečia slovenského
„drahovského“ podľa Cyrila Karabu, tentokrát na
písmeno „CH“.
1. Chabina – neopracovaná palica
2. Chibuvat – chýbať
3. Chicit – chytať
4. Chlastanica – alkohol
5. Chnápat – biť sa
6. Chruno – bezcharakterný človek
7. Chír – správa, novota
8. Chírní – slávny
9. Chlanno – chladno
10. Chrpcina – bravčové karé

- Info ohľadom všetkých
obecných
ponúk
Vám
poskytne Martin Majtán na
tel. č. : 0910 193 602

Evidencia obyvateľstva
(23. 5. 2017 – 15. 8. 2017)

Ďalšie číslo Drahovských
novín vyjde v októbri 2017.
Články môžu posielať nielen
organizácie, ale aj občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk
do 1. októbra 2017.

Kategória dorastenci:
por

Dobrovoľný
hasičský zbor

I.pokus
požiarny útok

II.pokus
požiarny útok

lepší čas

I.pokus
štafeta 8x50 m

II.pokus
štafeta 8x50 m

lepší čas

výhod body

1.

Vrbové

19,36

20,00

19,36

80,67

88,57

80,67

100,03

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“
Od 22. mája do 25. augusta boli v Drahovciach tieto akcie
a aktivity:

Kategória dorastenky:
por

Dobrovoľný
hasičský zbor

I.pokus
požiarny útok

II.pokus
požiarny útok

lepší čas

I.pokus
štafeta 8x50 m

II.pokus
štafeta 8x50 m

lepší čas

výhod body

1.

Dvorníky

31,81

35,51

31,81

98,83

96,58

96,58

128,39

27. máj – Majáles (12. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)
27. máj – Súťaž mladých včelárov – org.: OZ Včeloz (Dom záhradkárov)
3. jún – Celoslovenské rybárske preteky v love sumčeka amerického – org.: Rybári
(Važina)
4. jún – 1. sv. prijímanie –org.: Farský úrad (kostol sv. Martina)
1. júl – Hurá prázdniny (8. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (štadión OFK Drahovce)
2. júl – Hody Dolné Voderady
8. júl – Memoriál Jozefa Rusnáka (2. ročník) – org.: OFK Drahovce – štadión OFK
Drahovce
16. júl – Púť – Topoľčianky – org.: Klub seniorov (Topoľčianky)
15.-22. júl – Letný tábor 2017 – org.: OZ Superuvoľnení (Hnilčík)
29. júl – Potáborová opekačka – org.: OZ Superuvoľnení
5. august – Varíme s medom/ochutnávka medov – OZ Včeloz (Dom záhradkárov)
13. august – Slivkové hody – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)

Kategória muži:
por

Dobrovoľný
hasičský zbor

I.pokus
požiarny útok

II.pokus
požiarny útok

lepší čas

I.pokus
štafeta 8x50 m

II.pokus
štafeta 8x50 m

lepší čas

výsled. čas

1.

Bašovce

17,76

33,84

17,76

81,78

79,43

79,43

97,19

2.

Krakovany

16,32

15,53

15,53

91,68

84,04

84,04

99,57

3.

Dvorníky

NP

18,05

18,05

83,12

91,11

83,12

101,17

4.

Vrbové

19,35

22,00

19,35

90,80

91,68

90,80

110,15

5.

Prašník

20,06

17,17

17,17

99,65

100,22

99,65

116,82

6.

Veľké Orvište

27,98

31,38

27,98

98,76

89,89

89,89

117,87

7.

Ratkovce

20,69

24,39

20,68

98,16

NP

98,16

118,84

8.

Hlohovec

68,94

29,17

29,17

107,90

95,46

95,46

124,63

9.

Drahovce

36,79

27,77

27,77

129,03

99,67

99,67

127,44

10.

SLK Piešťany

34,05

NP

34,05

97,28

NP

97,28

131,33

Od 26. augusta do 15. novembra budú v Drahovciach tieto akcie
a aktivity:
26. august – Drahovské vrtochy (7. ročník) – org.: OÚ Drahovce (centrum obce)

29. august – Kladenie vencov k SNP – org.: OÚ Drahovce (pamätník SNP)
15. september – Púť vlakom do Šaštína – org.: Klub seniorov (Šaštín)
17. september – Drahovská desiatka (40. ročník) – org.: OÚ Drahovce (štadión OFK
Drahovce)
20. september – Guláš párty – org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
8. október – Výstava ovocia a zeleniny – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
14. október – Posedenie dôchodcov – org.: OÚ Drahovce (kultúrny dom)
21. október – Jesenné upratovanie – org.: OÚ Drahovce (celá obec)
10. november – Hodová veselica – org.: OÚ Drahovce (kultúrny dom)
11. november – Hodová zábava – org.: OÚ Drahovce (kultúrny dom)

Kategória ženy:
por

Dobrovoľný
hasičský zbor

I.pokus
požiarny útok

II.pokus
požiarny útok

lepší čas

I.pokus
štafeta 8x50 m

II.pokus
štafeta 8x50 m

lepší čas

výhod body

1.

Prašník

24,00

NP

24,00

98,79

99,38

98,79

122,79

Prisťahovali sa
11
Odsťahovali sa
12
Narodili sa
6
Opustili nás
9
Zosobášili sa
6
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Kozmetické okienko
S o m
veľmi rada,
že čítate moje
články. Často
sa stretávam
s
kladným
ohlasom,
dokonca
niektorí
čitatelia začali
prenášať
moje
rady
Denisa Karabová dvadsať rokov
do
svojho
podniká v oblasti kozmetiky. Vlastní
života. Veľmi
viacero certifikátov v tejto oblasti
a neustále pokračuje vo vzdelávaní.
ma to teší
Pri aplikácii využíva nové moderné
a preto teraz
techniky a metódy.
pokračujem
s
krvnou
skupinou B. Hlavné ciele skupiny B je zladenie stravy,
zlepšenie účinnosti inzulínu, posilnenie protivírusovej
imunity, zlepšenie bystrosti a koncentrácie.
V stravovaní by mali úplne vynechať šošovicu,
kukuricu, arašidy, sezam, pohánku a pšenicu. Všetky
tieto potraviny spôsobujú priberanie na váhe. Na druhej
strane veľmi prospešná je zeleniny, vajcia, odtučnené
mlieko a pečeň. Zo zeleniny vynechať artičoky,
avokádo, tekvicu, olivy, paradajky, reďkovky a tofu.
Z ovocia nejesť granátové jablko, kokosové orechy.
Ako jed pre telo pôsobí mäso z kačice, kuraťa, sliepky,
bravčovina a husacina. Ako liek pôsobí jahňacina,
králik a divina. Ľudia s touto krvnou skupinou by
mali piť veľa zeleného čaju, veľmi pozitívne to pôsobí
na ich imunitu. Ako vyslovené jedy sú destiláty
a kola. Presný rozsiahly popis dobrých potravín viem
bezplatne poskytnúť. Všetky tieto rady sú prospešné
pre metabolizmus a z toho plynúcu zdravú pokožku.
Milí čitatelia blíži sa jeseň a to je obdobie, kedy treba
myslieť na riešenie kožných problémov spôsobených
letom a oslnením. Preto si dôkladne skontrolujte
pokožku ak si na nej spozorujete kožné výrastky
(fibróny) – nachádzajú sa na krku a v podpazuší.
Tieto sa jednoducho dajú odstrániť radiofrekvenciou.
Tak isto aj ploché bradavice. Ideálny čas je aj na
pigmenty. Aj keď boj s nimi je niekedy ťažký, ale je
veľa spôsobov ako ich odstrániť. Pomôže laser alebo
kyseliny či mezoterapia. Zvýšte prísun hydratačných
látok do pleti, ktoré udržujú pleť v pohode po dlhých
dňoch slnenia. Ideálne sú prípravky s kyselinou
hyalurónovou. Tu dávajte pozor na to aby krém
obsahoval aspoň 1 až 2 % látky aj keď často píšu na
produkte, že je to 100 % kyselina nie je to celkom tak
pretože 100 % látky kyseliny hyalurónovej je vlastne
prášok. Aby ste si udržali dlho krásnu opálenú pokožku
užívajte betakarotén a dostatočne sa krémujte aby
sa pokožka prirýchlo neošupovala. Keďže toto leto
malo veľa slnečných dní s ktorých sme načerpali veľa
pozitívnej energie, želám vám čo najdlhšie si pokožku
udržať opálenú. Teším sa na vás nabudúce.
- Denisa Karabová -

NP – neplatný pokus
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ofk drahovce

organizácie

OFK Drahovce vstúpilo do novej sezóny
Sezóna 2016/2017 sa skončila pre naše
mužstvá nasledovne: A mužstvo skončilo v 5.
lige ZsFZ západ na 11. mieste z 12 účastníkov,
dorast sme mali spojený s Madunicami – 6. ligu
sk. B skončil na 6. mieste z 11 účastníkov, naši
žiaci obsadili v 5. lige sk. B 1. miesto z celkového
počtu 13 účastníkov a tak postúpili do 4. ligy,
no a naša prípravka skončila v skupine C z 13
účastníkov na 6. mieste.
Do novej sezóny 2017/2018 nastúpil klub
bez zmien vo vedení. Prezidentom klubu je
Jozef Chudý, tajomníkom Martin Majtán,
ekonomický manažér je Peter Michálek,
športový manažér a hlavný usporiadateľ je
Peter Karaba. „A“ mužstvo, ako ste mnohí
spozorovali, sa prihlásilo dobrovoľne aj
keď nevypadlo, do 6. ligy Mevasport ObFZ
Trnava. Po dlhých debatách to bolo spoločné
rozhodnutie vedenia a hráčov, čo sa neskôr
ukázalo ako správne rozhodnutie. Trénerom
áčka sa stal od novej sezóny František Šuran
z Trnavy, vedúcim mužstva zostal naďalej Jozef
Rusnák. Naši chlapci odohrali dva prípravné
zápasy – obidva na domácom ihrisku. Prvý
vyhrali s Malženicami B 5:0 a druhý vyhrali
s Veselým 9:2. Na prvý majstrovský zápas sme
vycestovali do Zavara, kde sme prehrali po
bojovnom výkone 3:0. Prvý gól sme dostali až
v 83. minúte. Doma sme však reparát zvládli
a vyhrali sme 3:1 so Siladicami. Aj v druhom
zápase sme mali problémy so zostavou, keď
musel opäť nastúpiť legionár Mário Dusík.

Brankárska jednotka Dalibor Paulovič sa
pre zlomenú kľúčnu kosť ešte nejaký ten
čas nepostaví do brány a náhradný brankár
Martin Putera si zranil koleno. Do brány sa
na počudovanie všetkých prítomných postavil
nebojácne sám prezident klubu Jozef Chudý.
A veruže málo chýbalo a vychytal by čisté konto,
keby za jeho chrbát nepadol gól v 90. minúte.
Držíme chlapcom palce, aby sa do kabíny vrátila
pohoda a aby sa im vyhýbali zranenia.
Dorast pokračuje aj túto sezónu spojený
s Madunicami. Jesennú časť odohrá na ihrisku
v Maduniciach, no tentokrát pod hlavičkou
OFK Drahovce. Trénerom sa stal Adrián Hnilka,
vedúcim dorastu Ľubomír Poláčik. Prvý zápas
odohrá dorast 26. 8. na ihrisku v Maduniciach
s Kľačanmi.
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rozohraný – vyhrávali sme 2:0, no nakoniec
sme prehrali 4:2. Počas veľkej prestávky
nasledovalo vyhlásenie najlepších strelcov
OFK Drahovce. So 7 gólmi bol najlepším
strelcom áčka Mário Bihari, najlepším
dorastencom takisto so 7 gólmi Adrián
Šúst, v žiakoch jednoznačne dominoval
Martin Janovský so 70 gólmi a v prípravke
nastrieľal najviac gólov Marek Kotlár – bolo
ich 29. Nasledovalo odovzdávanie víťazných
tričiek našim žiakom, ktorí postúpili do 4. ligy.
Tričká zasponzorovala firma Elemont. Potom
už memoriál pokračoval zápasom o 3. miesto
medzi Drahovcami a Špačincami, v ktorom

OZ Naše Rodné Slovensko –
Folklórna skupina Kolovrátok

Žiaci oslávili svoj postup v júni na sústredení
na Výtokoch. Majstrami sa stali až v poslednom
zápase, kde porazili Pečeňady 4:2. Suverénne
najlepším strelcom sa stal Martin Janovský so
70 gólmi.
Dlho to vyzeralo, že napriek postupu naši
žiaci zostanú v piatej lige. Niektorí chlapci
prešli do iných klubov, niektorí do dorastu
a zrazu nás bolo málo. A tak nezostávalo nič iné,
len spojiť aj žiakov s Madunicami, ktoré mali
ten istý problém. Jesennú časť odohrajú naši
žiaci na ihrisku v Drahovciach pod hlavičkou
OFK Drahovce. Trénerom sa stal Pavol
Sedláčik, vedúcim žiakov zostal jednoznačne
Peter Hargaš. Prvý zápas odohrajú žiaci 27. 8.
na domácej pôde s Jaslovskými Bohunicami.
Naša prípravka má asi najväčšiu základňu.
A to nielen v hráčskom kádri, ale aj v tom
trénerskom. Hlavným trénerom prípravky je
Peter Michálek. Jeho asistentom 1 je Vladimír
Huboňa a asistentom 2 Michal Juritka. Vedúcim
prípravy je Martin Nitka. Prípravka odohrá
svoj prvý majstrovský zápas až 3. septembra
s Piešťanmi B.
V období 30. 6.–4. 7. sa na štadióne OFK
Drahovce uskutočnil 1. ročník futbalového
kempu pre deti vo veku 6 – 12 rokov. Ubytovanie
a stravovanie bolo zabezpečené na futbalovom
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štadióne. Na kemp dozerali 24 hodín tréner
prípravky Peter Michálek so svojimi asistentmi.
Chlapcov čakali 4 dni plné driny a zábavy.
Tréneri si pre nich pripravili profesionálne
futbalové tréningy, ktoré mali 3x denne. Každý
deň mali postarané aj o zábavný program –
akcia Hurá prázdniny, miestne drahovské kino
Napred, či návšteva futbalistov z FC Spartak
Trnava na čele s domácim Erikom Jirkom.
Spartakovci si zatrénovali s našimi najmenšími
futbalistami priamo na kempe a na záver
porozdávali podpisy. Pre chlapcov to bol silný
zážitok. Futbalový kemp podporilo niekoľko
sponzorov: hlavný sponzor MEVA šport, ďalej
AG Náradie, Excel mix, Elemont, JOPEX –
Jozef Petrek, Pekáreň Drahovce, Pekáreň Petit,
OFK Drahovce, Pizza Bar Štadión – Branislav
Jánoš a rodičia detí. Všetkým sponzorom veľmi
pekne ďakujeme. Kempu sa zúčastnilo 26 detí,
z toho 22 drahovských, 1 z Banky, 1 z Maduníc
a 2 z Chtelnice. Po úspešnom 1. ročníku je už
teraz jasné, že sa uskutoční aj kemp číslo 2. Martin

Memoriál Jozefa Rusnáka

V sobotu 8. júla sa na futbalovom štadióne
uskutočnil Memoriál Jozefa Rusnáka. Na 2.
ročníku sa zúčastnili okrem domácich Drahoviec
Dechtice, Špačince a Pečeňady. Celý turnaj
sa začal o 11.30, kde sa mužstvám prihovoril
starosta obce Ing. Juraj Klein a tým otvoril 2.
ročník. Prezident Jozef Chudý vylosoval spolu
zástupcami klubov dvojicu na úvodný zápas,
na ktorý nastúpili Dechtice a Špačince. Naši
chlapci išli zatiaľ zapáliť sviečku bývalému
prezidentovi. V prvom zápase zvíťazili Dechtice
nad Špačincami. Na druhý zápas nastúpili naši
chlapci proti Pečeňadom. Zápas bol slušne
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V tomto roku sa Vám
prihovárame
po
prvý
raz.
Stretávame sa pravidelne raz
za týždeň, v prípade vystúpenia
aj viackrát do týždňa. Prvé
vystúpenie v tomto roku sme
mali v Krakovanoch. Ďalej na
výročnej členskej schôdzi Ms SČK
vo februári – Fašiangové pásmo.
Na
pozvanie
predstavenstva
COOP Jednoty Drahovce sme
svojimi piesňami spríjemnili účasť
na výročnej členskej schôdzi.
Každoročne sa zúčastňujeme
stavania mája v dedine. Prijali
sme aj pozvanie vystupovať na
Drahovskej kose. V máji sme
na pozvanie p. Kunkela boli
vystupovať v Piešťanoch na
remeslách. V areáli kúpeľov svoje
remeslá reprezentujú remeselníci
okrem našich aj zahraniční. Spolu
s folklórnymi skupinami sme išli
v sprievode z areálu kúpeľov cez
Sklenný most do mesta a naspäť. Po
zahájení podujatia predstaviteľmi
mesta Piešťany a hosťami, vystúpili
folklórne skupiny so svojim
programom. V júni sme prijali
pozvanie Mgr. Ellen Valtrštajnovej
vystupovať v kúpeľoch v Nimnici na
druhom stretnutí troch Kolovrátkov
Drahovce – Melčice – Prílepy, pre
kúpeľných hostí a nahrávku pre TV.
Každý z účinkujúcich vystúpil v 20
minútovom programe a vystúpenie
sa ukončilo spoločnou piesňou
Kolovrátkami v Nimnici.

www.obecdrahovce.sk

Špačince jednoznačne zvíťazili. Vo finále sa
stretli Dechtice s Pečeňadmi, kde si prvenstvo
vybojovali Dechtice. Hneď po finále pokračoval
memoriál vyhodnotením. Nechýbali pekné

1. Boli sme mi veselí, od minulej
nedeli,
na spevy na tance, pozvali nás
z Nimnice.
2. V areáli kúpeľov, krojované
ženičky,
stretnutie súborov, máme nové
pesničky.
3. Kolovrátok Drahovce, už
privítal Moravce,
a prišli bleskove aj Melčice –
Lieskové.
4. My sme prišli z Trenčína, od
Piešťan aj od Nitry,
a tak Vám spievajú Kolovrátky
všetky tri.
5. Srdiečko nám zaplesá, dajme sa
do kolesa,
a všetci sa tešíme, jak sa dobre
bavíme.
V nedeľu 30. júla sme cestovali
na juh Slovenska do Prílepov, kde
sa konali folklórne slávnosti – 6.
ročník „Vitajte susedia“.
V
programe
vystúpili
Kolovrátok Prílepy a Drahovce,
FS Širočina z Čiernych Kľačian,
FS Volkovčanka z Volkoviec, FS
Skalka z Hosťoviec a rodák z Prílep
harmonikár Ján Ďurech.
Dostali sme aj pozvánku od
Jednoty dôchodcov z Bučian na
„Popoludnie s ľudovou piesňou“,
ktoré sa konalo v areáli Náryovskej
kúrii v nedeľu 6. augusta. Okrem
domácej
speváckej
skupiny
Bučančan, Kolovrátka z Drahoviec,
vystúpili ďalšie 4 spevácke telesá.
- OZ NRS - Foto: archív FS Kolovrátok -

poháre a pozvanie na posedenie pri živej
hudbe. To ešte ale nebolo všetko, čo sa
futbalu týka – pozrieť sme si mohli priateľský
zápas starých pánov Drahovce : Ratnovce,
v ktorom jednoznačne dominovali Drahovce
a zvíťazili 9:1. Od 19-tej hodiny roztancovala
prítomných skupina Coverage z Piešťan
do neskorých večerných hodín. Počasie
vyšlo na jednotku, priebeh memoriálu
bezproblémový, niekto musel byť aj posledný.
Snáď o rok.
-Martin Majtán – tajomník OFK Drahovce - Foto: Miroslav Ledecký -

Činnosť Klubu
seniorov

Nakoľko vek seniorov je
už pomerne pokročilý a tým aj
zdravie je chatrnejšie, preto sme
zorganizovali pre svojich členov
relaxačný pobyt v kúpeľoch
Dudince, v kúpeľnom zariadení
FLORA.
O
takúto
akciu
v prospech svojho zdravia prejavilo
záujem a sa zúčastnilo 17 seniorov.
Náklady na zľavnený liečebný
pobyt si hradil každý účastník
sám, klub prispel na dopravu
autobusom. Po týždennom pobyte
sme sa oddýchnutí a snáď i trochu
zdravší vrátili do všedných dní.
Každoročne sa opakujúcou
akciou, ktorú sme usporiadali
bola opekačka, tentoraz v Klube
seniorov.
Nakoľko
slniečko
riadne pražilo, účasť bola

slabá. V budúcnosti bude treba
prehodnotiť termín usporiadania,
alebo nahradenie inou akciou.
Nezabudli sme ani na
duchovnú oblasť, a tak spoločne
s občianskym združením VČELOZ
sme zorganizovali púť autobusom
do Topoľčianok, kde sme putovali
k Panne Márii Škapuliarskej. Za
účasti veľkého počtu veriacich
svätú omšu celebroval nitriansky
biskup Viliam Judák. Naša skupina
si po krátkom oddychu a posilnení
vykonala pobožnosť Krížovej cesty.
Unavení, ale s pokojom v duši sme
cestovali domov. Naši členovia
a členky sa tiež aktívne zapájali
aj do účinkovania Folklórneho
súboru
Kolovrátok,
ktorého
činnosť zastrešuje OZ Naše rodné
Slovensko.
- Výbor Klubu seniorov - Foto: archív Klubu seniorov -
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Obecný úrad Drahovce má novú mobilnú
aplikáciu. Postup je jednoduchý: na stránke
Google Play zadáte Drahovce a dáte
inštalovať. Formou notifikácií budete
dostávať horúce novinky zo života obce.

Predám rodinku pštrosa EMU
samec + samica v plnej rodivosti
s certifikátom. Cena 150 €/
ks + 2 ks mladé pštrosíčatá
(2mesiace) - cena 80 €/ks. Tel.:
0905 727 794

Kúpim alebo prenajmem
ornú pôdu.
Cenu rešpektujem.
0907 719 401
Miroslav Ledecký
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