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40. ročník Drahovskej desiatky v daždi
Nedeľa
17.
september,
12.00 h, štadión
OFK
Drahovce,
stany postavené,
občerstvenie
pripravené,
rozhodcovia
nachystaní,
3
kapely čakajú na
povel. Leje ako
z krhle. Takto
sme si 40. ročník
Drahovskej
d e s i a t k y
nepredstavovali.
Zruší sa? Nezruší
sa? Pre nepriazeň počasia odvolaná skupina
Kasio. 14.00 h – registrácia, stále prší…
začínajú prichádzať prví bežci a nielen dospelí,
ale aj deti. Účasť na prvý pohľad chabá, no
postupne prichádzali ďalší bežci. 14.30 h –
začiatok pretekov…prší. 14.45 h – prestáva
pršať, detské kategórie môžu ísť na štart.
Medzitým koncert Noel McCarthy & Happy
boys odvolaný. Na štart sa mali postaviť
deti z MŠ. Najmladšie kategórie sme chceli
automaticky zrušiť, no prišli dvaja najmladší

pretekári. Kamilko Dzuro a Katka Lajchová
odštartovali spolu a každý skončil na prvom
mieste vo svojej kategórii Predškoláci
a Predškoláčky. Prvý stupeň ZŠ bol napriek
počasiu na tom počtovo lepšie. V kategórii
Mladšie žiačky odštartovali dve pretekárky. Na

občerstvovačka, no tento rok nebol nikto
smädný. Jediný kto zostal povzbudovať boli
rozhodcovia. Bežci začali pomaly prichádzať do
cieľa. Kategória Ženy A (do 35 rokov) dopadla
nasledovne: 1. miesto Maníková Ľubomíra –
Dubnica, 2. miesto Jana Úradníková – Piešťany
a 3. miesto Daniela Majerníková – Piešťany.
Na 6. mieste skončila zástupkyňa Drahoviec
Natália Urbanová. V kategóri Ženy B (od 36
rokov) skončila na 1. mieste Dagmar Vargová –
Bojničky, na 2. mieste Elena Svítková – Vrbové
a tretia skončila domáca pretekárka Andrea

Príhovor starostu
1. mieste skončila Katka Michálková a na 2.
mieste Katka Dzurová. V kategórii Mladší žiaci
odštartovalo až 10 pretekárov. Na 1. mieste
skončil Lukáš Černý z Bojničiek, na 2. mieste
Filip Bazala z Drahoviec a tretí skončil Martin
Szabo z Trenčianskej Teplej. Ďalej štartovali
dve kategórie naraz. Starší žiaci a Staršie
žiačky, nakoľko v kategórii dievčat štartovala
len Ema Vatrtová. Chlapcov štartovalo osem,
no Ema väčšinu z nich nechala za sebou. Ešteže
mala vlastnú kategóriu. Kategória starší žiaci
dopadla nasledovne: 1. miesto Filip
Zivčák, 2. miesto Matej Babečka a 3.
miesto Matej Černý z Bojničiek. Po
odbehnutí nasledovalo vyhodnotenie
detských kategórií. Ceny odovzdávala
riaditeľka základnej školy p. Rojková.
15.00 h – prichádza jediná nezrušená
kapela Tý dvá. 15.15 h – štartuje
hlavná kategória. V okamihu, ako
odznel štartovný výstrel, spustil sa
lejak. 44 dospelých pretekárov a jedna
dorastenkyňa mali pred sebou len
asfaltovú cestu a kropaje na čele.
Všetci diváci sa išli schovať pod
stany. Kým bežci behali, ostatní pili burčiak,
ktorý ich držal pri živote. Ako prvá dobehla do
cieľa dorastenkyňa Nikola Cesneková, ktorá
odbehla 5km a automaticky skončila vo svojej
kategórii na 1. mieste. 44 pretekárov behalo
ďalej. Po prvom kolečku nasledovala tradičná

Október - Mesiac úcty k starším
Tentokrát trošku netradične vzhľadom na
mesiac október, ktorý je braný ako mesiac úcty
k starším.
V živote človeka sú chvíle, keď začne
uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju
životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so
slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. Dnes
mi pripadla milá úloha pozdraviť Vás pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Ľudský život predstavuje veľkú knihu,
zložitý jedinečný román. Bezstarostné
detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé,
predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo
vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky
a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť
detskej dlane, v očiach úsmev detských
pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko.
Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten
huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá,
ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim
starým a prastarým rodičom. Minú sa roky.
Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite
človeka. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa
nenazdáme ako, jednoducho je tu.
Úcta k starším by mala byť hlavne
spontánna,
nenásilná
a
sústavná.
A predovšetkým by mala byť táto úcta
stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším”.
Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli
rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať
mladším. Napokon, vďačíme im za svoj
život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý

seniori
je najjednoduchším prejavom ľudskej
spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí –
bez rozdielu veku.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám ešte
raz poprial všetko dobré, veľa zdravia, lásky
a božieho požehnania, milí drahovčania.
- Ing. Juraj Klein – starosta obce Orihelová.
Najviac
pretekárov –
až
19,
štartovalo
v kategórii
Muži A (do
39 rokov).
Na 1. mieste
skončil
M i c h a l
P u š k á r
z
Trnavy,
2.
miesto
obsadil Filip
Moravec –
Myjava a na 3. mieste skončil Marek Vidlička
z Banskej Štiavnice. V tejto kategórii štartovali
aj dvaja domáci pretekári, Pavol Varačka

drahovské vrtochy
skončil na 17. mieste
a Tomáš Michálek na 18.
mieste. V kategórii Muži
B (do 49 rokov) obsadil
1. miesto Peter Szabo –
Trenčianska Teplá, 2.
miesto Viktor Dřízga –
Bratislava a 3. miesto
Štefan Čuvala – Brezová
pod Bradlom. V kategórii
Muži C (do 59 rokov)
skončil na 1. mieste Ján
Moravec z Myjavy, na 2.
mieste Peter Klobučník
z Dubnice a na 3. mieste
Peter Krajčovič z Trnavy. V kategórii Muži C
štartoval aj domáci pretekár Peter Orihel, ktorí
skončil na 5. mieste. V poslednej kategórii
Muži D (od 60 rokov – nekonečno) skončil na
1. mieste Rudolf Petrikovič – Topoľčany, na
2. mieste Ján Kušš takisto Topoľčany a tretí
skončil Ján Klimek – Čachtice. Akonáhle
dobehol posledný pretekár, prestalo pršať.
Nasledovalo vyhodnotenie. Ceny odovzdal
starosta obce Ing. Juraj Klein. To už ale boli
pre veľký lejak Tý dvá zbalení skôr, ako sa
rozložili a takmer všetok burčiak minutý.

Na Drahovských Vrtochoch svietilo „Slniečko“

Napriek obrovskej nepriazni počasia 40. ročník
Drahovskej desiatky prebehol v poriadku.
Veľká vďaka patrí organizátorom, no hlavne
pretekárom, ktorí v daždi odbehli Drahovskú
desiatku s číslom 40.
K 40. výročiu Drahovskej desiatky bol
vydaný BULLETIN, ktorý si môžete zakúpiť za
symbolickú cenu 3€ na Obecnom úrade.
- M. M. - Foto: Minaphoto.sk -

Seniorom spieval
Maroš Bango
V sobotu 14. októbra zorganizoval
Obecný úrad v rámci mesiaca úcty
k starším tradičné posedenie. Pred
posedením absolvovali naši seniori sv.
omšu v kostole, ktorá bola obetovaná
za ich zdravie a pomoc božiu. Program
v kultúrnom dome, kde sa po omši
presunuli, začal o 15. 00. Na úvod
všetkých privítal Martin Majtán, po
ktorom vystúpil p. Peter Šerjenik so
svojim tradičným príhovorom. Potom
už zarecitovali a zaspievali deti ZŠ zo
Školského klubu. Nasledoval hlavný
bod programu – nevidiaci spevák Maroš
Bango, ktorý neostal svojej povesti nič
dlžný a bravúrne odspieval svoj viac ako
hodinový koncert. Seniorom zaspieval
známe pesničky z Repete, od Karla
Gotta, či Andrea Bocelliho. Po koncerte
nasledovalo občerstvenie, zajedli sme,
vypili sme a mohlo sa ísť na tombolu.
Každý zo 100 prítomných seniorov
„vyfasoval“ jeden tombolový lístok. Prvú
cenu, pekného keramického anjela si
odniesla p. Rapavá. Pri príjemnej hudbe
pokračoval program ďalej ocenením
jubilantov roka 2017. Tento rok sme mali
v našej obci 16 obyvateľov, ktorí oslávili
70 rokov, 15, ktorí oslávili 75 rokov,
10 občanov malo 80 rokov a takisto 10
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občanov malo 85 rokov. Z tých najstarších
oslávilo 90 rokov 5 občanov a jeden občan,
konkrétne p. Peter Bednárik, oslávil tento rok
95 rokov. Každý jubilant dostal od Obecného
úradu peknú šálku na pamiatku. Seniori ešte
podebatovali, porozprávali si svoje príhody
z každodenného života a spokojní odchádzali
domov.
- M. M. - Foto: Minaphoto.sk -
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Sobota, 26. august, 12.00 svetového času,
nad Drahovcami ani jeden mrak, 7. ročník
Drahovských vrtochov môže začať!
Stručne vystihnutý úvod najväčšej kultúrnej
akcie v našej obci. A veruže pravdivý. Počasie
nám tento rok prialo a povedal by som, že až
priveľmi. Keby sme nemali nové stany, zrejme
by sme sa v poobedňajších hodinách na slnku
riadne poopekali, no určite lepšie, ako keby
malo pršať. Aj 7. ročník Drahovských vrtochov
sa snažil priniesť hudobnú produkciu pre
všetky vekové kategórie a ako už tradične býva
zvykom, rôznych žánrov. Na pódiu sa ako prví
objavili chlapci z domácej formácie Tý dvá, po
ktorých pokračovala domáca dychová hudba
Drahovčanka. No a ako by to bolo, keby na
najväčšej domácej akcii nezaspievala aj tretia
domáca formácia – FS Kolovrátok. Spolu
s našim Kolovrátkom vystúpili vo folklórnom
pásme aj FS Kolovrátok z Prílep a FS Malženičan
z Malženíc. V prestávke predviedli svoje
tanečné umenie deti z tanečného krúžku CVČ
Drahovce pod vedením Patrícii Mikolayovej.
Folklórne pásmo ukončili susedia z neďalekého
Červeníka. Na pódiu vystúpil dedinský folklórny
súbor Verešvaran, ktorému sekundoval detský
folkórny súbor Verešvaranček a to všetko
v doprovode Karpatskej muziky. Program sa
pomaly ale isto prehupol do druhej polovice.
Odštartovala ho skupina Traky z Čane, ktorá
svojim „Drišľakovským“ štýlom rozprúdila
tú pravú vrtochovskú atmosféru. Nasledoval
koncert skupiny Azúcar Cubana s originál
kubánskou
speváčkou,
ktorá
natoľko
prítomných dostala do varu, že sa parket pod
pódiom premenil v okamihu na školu tanca.
Jedného z headlinerov 7. ročníka netreba
nejako zvlášť predstavovať. Je ním skupina
Slniečko alebo Punto a Rybacé hlavy. Chlapci
si zaspievali v Drahoviach už po šiesty krát.
Svojimi svojskými pesničkami prilákali
množstvo ľudí, ktorí si texty spievali spolu
s nimi. Ako posledná zaspievala formácia
Hudba z Marsu s ich nestarnúcim Šakalíkom
a pridali aj songy z ich nového albumu Sonda.
Všetci sme sa mali presunúť do kultúrneho
domu, kde bola pripravená oldies párty do piatej
hodiny rannej. No z technických príčin sa párty
nekonala v kultúrnom dome, ale vonku v centre
a tak hneď po Hudbe z Marsu namixoval tie
najväčšie hity DJ Luky. Párty trvala do tretej
ráno. Okrem hudobnej produkcie sa mohli
návštevníci Drahovských vrtochov tešiť
na stánky nielen s občerstvením, kolotoče,
zábavnú penu a ukážku hasiacej výstroje (DHZ
Drahovce), maľovanie na tvár, nafukovaciu
šmýkľavku, výstavu ľudového kroja (OZ Naše
rodné Slovensko), no v prvom rade sa tešili, že
svietilo slniečko.
- M. M. - Foto: D. Križanová, D. Beňovič -

www.obecdrahovce.sk
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Veľký deň pre záhradkárov v Drahovciach
Bol to 1. a 2. október, kedy záhradkári SZZ
Drahovce v spolupráci s okresným Výborom
SZZ Piešťany usporiadali Okresnú výstavu
ovocia a zeleniny. Bola to prvá okresná

Na výstave sa zúčastnilo 20 pestovateľov
z Drahoviec, prevažne členov SZZ aj nečlenov.
Ďalej na výstave bolo zastúpenie záhradkárov
z Banky, Piešťan, či Plantexu Veselé.

výstava, ktorá sa konala v Drahovciach.
Napriek tomu SZZ Drahovce usporiadala
každý rok výstavu ovocia a zeleniny v Dome
záhradkárov a okresná výstava sa konala
v kultúrnom dome.
Vzhľadom na extrémne suchý rok sme mali
obavy, ako výstava dopadne. Nakoľko v našej
obci máme skúsených záhradkárov, podarilo
sa im vypestovať krásne ovocie a zeleninu,
ktorú vystavili na okresnej výstave, ktorá
sa konala 1.-2. októbra v Drahovciach.

Prispela aj Stredná odborná škola Rakovice,
ktorá pripravila aranžmán na výstave. Na
výstave bolo 350 exponátov. Z nich bolo 220
exponátov ovocia a 80 zeleniny. Ostatné bolo
zastúpené kvetinami, rastlinami a rôznou
dekoráciou uviedol Marián Rusnák, člen
SZZ v Drahovciach. Na výstave boli ocenené
tri kategórie: ovocie, zelenina a aranžmány.
Najúspešnejším vystavovateľom bol Marián
Rusnák, ktorý získal prvú cenu za kolekciu
ovocia a zeleniny, vystavil 45 exponátov.

Púť do Turzovky

i očakávania. Po hodine a pol a menších
technických problémoch sme sa už kochali
krásnou Kysuckou prírodou a neochvejne
sme stúpali po krížovej ceste k nášmu cieľu.
Obdivovať sme mohli nádhernú Kysuckú
prírodu, spojenú s úchvatným pohľadom do

Dňa 7. októbra sa uskutočnila púť
veriacich z našej obce. V zamračené sobotné
ráno sa pohol autobus s 31 pútnikmi na
pútne miesto smer Turzovka. Cesta prebehla
v duchu modlitieb a vnútorného sústredenia

Cenu za najkrajšie jablko získala p. Simona
Mareková a ďalej boli ocenení Michal Rapavý,
Jaroslav Kosa, Ivan Poláčik, Dušan Vančo,
Rudolf Karaba, Vladimír Rusnák za kolekciu
ovocia. Prvé miesto za dekoráciu zeleniny
získala p. Zdenka Hovorková. Aj napriek
nepriaznivému
počasiu sa na výstave
nachádzalo
veľa
krásnych exponátov
z našich záhrad.
Výstavu si prezrel
aj p. starosta Juraj
Klein,
ktorý
ju
vysoko
ohodnotil,
bol spokojný s jej
úrovňou a prácu
záhradkárov v našej
obci si váži. Výstavu
navštívilo
280
občanov, ktorí boli
veľmi
prekvapení,
aké krásne a zdravé
ovocie a zelenina sa
vypestovala v našej
obci. Na druhý deň
výstavy si prezreli aj
žiaci základnej školy,
ktorí si plody mohli
aj vychutnať. Bolo na
nich vidno, že ovocie
majú radi. Podobná
výstava nás čaká aj
v budúcom roku, preto už aj v tomto období
pripravujeme svoje stromy a záhrady, aby
sme sa mohli tešiť zo svojich výpestkov.
Na záver by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí pridali ruku k tomuto
podujatiu a Obecnému úradu za poskytnutie
kultúrneho domu v mene celej organizácii
SZZ v Drahovciach.
- Marián Rusnák – SZZ Drahovce - Foto: Minaphoto.sk -

dolín i na okolité kopce. Postupne sa pred nami
začala rysovať silueta chrámu zasväteného
panne Márii Matky cirkvi, s nezameniteľným
vzhľadom. Vo vnútri chrámu nás čakalo
prekvapenie v podobe obrovskej mozaiky,
ktorá dominovala celému chrámu. Nasledovalo
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malé sústredenie a potom sv.omša, ktorú
slúžil miestny p. farár. Prihovoril sa všetkým
pútnikom, čo sme sa tam zišli a spolu slávili
sv. omšu. Dal nám do pozornosti pannu Máriu
ako sa neustále stará o nás - svoje deti. Berie

nás pod svoj ochranný plášť. Vždy je nám na
pomoci a počúva našim prosbám, ťažkostiam
a žiadostiam. Po sv. omši nasledovala krátka
prechádzka k prameňom a pôvodnej kaplnke.
Po tomto programe nasledoval tradičný obed

Dňa 20. 10. 2017 si pripomenieme 5. výročie vysvätenia
sochy sv. Vendelína v Dolných Voderadoch
V chotári Horné Voderady smerom na Veselé sa nachádzala socha sv.
Vendelína, ktorá bola postavená v roku 1820, teraz by mala 197 rokov.
Až do roku 1950 sa o sochu starali rehoľné sestry, ktoré boli na nútených
prácach ubytované v Horných Voderadoch. Pri soche sa pravidelne modlili a starali sa o ňu. Potom ako sestry opustili obydlie, ku soche už nikto
nechodil a zabudlo sa na ňu. Keď v roku 2007 navštívil miesto, kde bola socha p. Cyril Karaba (1929) bol prekvapený, že socha nemá hlavu a urgoval
na arcibiskupský úrad, aby sochu dali opraviť. Úrad sa rozhodol, že sochu
nedá opraviť, pretože by bola znova terčom vandalov. Po piatich rokoch urgencie sa arcibiskupský úrad v Nitre rozhodol a v roku 2012 zakúpil novú
sochu sv. Vendelína a umiestnil ju pri kostole v Dolných Voderadoch. Nakoľko kostol je ohradený a okolie je dobre udržiavané, nehrozí poškodenie
vandalmi. Dňa 20. 10. 2010 sa konala svätá omša, po ktorej sa socha vysvätila. Na omši sa zúčastnilo asi 90 návštevníkov z Drahoviec, Veselého
a Dubován. Omšu celebroval veľadôstojný pán biskup Judák.
- Vendel Sedláčik -

Socha sv. Vendelína pri kostole v Dolných Voderadoch.

- Foto: I. G. -

Slivkové hody už po deviaty krát
V peknom prostredí, ktoré ešte 13. augusta bolo pri dome záhradkárov,
sa konali slivkové hody. Bol to už 9. ročník týchto osláv sliviek. Celkove sa
vydarili, bolo pekné počasie a tak ľudia prišli ochutnať slivkové gule. Na
počúvanie nám hral Peter „ Pítero“ Cesnek. Minulo sa všetko, čo naši
záhradkári pre Vás pripravili.
- J. Kosa -

Gratulujeme

Dňa 25. 9. 2017 oslávil 85 rokov p.
Vendelín Sedláčik, ktorý sa celý život
zaujímal o históriu obce a o nežijúcich
občanov Drahoviec, ktorí sa na histórii
podieľali. Je stálym prispievateľom článkov
z histórie obce aj do našich Drahovských
novín. K jeho 85 narodeninám mu prajeme
hlavne veľa zdravia a veľa zaujímavých
príspevkov do ďalších čísiel.
- OÚ Drahovce -
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v miestnej reštaurácii. Púť tradične zabezpečil
starosta obce Ing. Juraj Klein, za čo mu touto
cestou srdečne ďakujeme.
- I. G. - Foto: I. G. -

Vysvätenie sochy Sv. Vendelína 20. 10. 2012. Sochu vysvätil
veľadôstojný pán biskup Judák.
Na fotografií vidieť z prava : Vendelín Sedláčik, ktorý vtedy oslávil 80.
narodeniny a je posledným žijúcim občanom Drahoviec s menom
Vendelín, starosta obce Ing. Juraj Klein, veľadôstojný pán biskup Judák
a zástupca biskupského úradu z Nitry.
- Foto: I. G. -

Spomíname
Dňa 29. 11. 2017
si
pripomenieme
nedožitých 100 rokov
a 5 rokov od smrti
p. Karola Ďugela
z Drahoviec. Bol
aktívnym
členom
záhradkárov,
bol
priateľským človekom
a dobrým rodičom.
Spomínajú na neho
členovia SZZ a V.
Sedláčik.

Stará poškodená socha sv. Vendelína, ktorá
bola postavená v roku 1820 v chotári Horné
Voderady a dnes nemá hlavu iba telo. Ostala
na svojom pôvodnom mieste ako historická
pamiatka.
- Foto: Vendelín Sedláčik -
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Činnosť Klubu seniorov
Klub seniorov Drahovce svoju činnosť zameral na podujatia
usporiadané obcou a tiež na svoje akcie. Zúčastnili sme sa kladenia vencov
k Pamätníku padlých vo svetových vojnách, ktoré zorganizoval Obecný
úrad pre všetkých občanov obce. Celková účasť však ako je to už zvykom,
bola veľmi slabá, nakoľko pamätníkov tejto historickej udalosti je už málo a

mladí ľudia nemajú o SNP
a 2. svetovej vojne buď
vedomosti, alebo záujem.
V mesiaci september
sme zorganizovali púť k
Sedembolestnej
Panny
Márie do Šaštína, na ktorú sme cestovali mimoriadnym vlakom. Okrem
svätej omše, ktorú celebroval prešovský arcibiskup metropolita j.e. Mons.
Ján Babjak, sme si samostatne vykonali pobožnosť Krížovej cesty a
duševne posilnení sme sa znovu vlakom vrátili domov.

Obnovenie ústredného
kríža
Ústredný kamenný kríž na
cintoríne dal na česť a chválu Božiu
zhotoviť obyvateľ Drahoviec Guro
Bucko. Svedčí o tom nápis na
kríži, ktorý je o tom svedectvom.

DRAHOVSKÉ NOVINY

Z nápisu sa dozvedáme, že kríž
bol opravovaný v roku 1853 a
1964. Po dlhej dobe vplyvom
poveternostných vplyvov bol kríž
poškodený a bolo potrebné ho
obnoviť.
Obnova kríža bola vykonaná
Farským
úradom
z
milodarov
tunajších
farníkov.
Slávnostná
posviacka
obnoveného
kríža bola 22. augusta
2017 po večernej sv. omši, v
ďakovný deň našej farnosti
počas ktorého ďakujeme
sv. Filipovi Beníciovi za
ukončenie
cholerovej
rany. Pri posviacke sme
si uvedomili slová: Zdrav
buď Kríž Kristov- naša
nádej jediná, lebo na kríži
sa uskutočnil súd nad
zlobou sveta a ukázala sa
moc Ježiša Krista, ktorá
nás vyslobodila z moci
hriechu a smrti a vedie
nás k večnému životu.
- Mgr. Branislav Rychlík
– farár - Foto: M. M. -

Každoročne
v
septembri organizujeme
posedenie
seniorov
pri guláši, ktorého sa v
kultúrnom dome zúčastnilo
približne 70 % našich

Čo nového na náučnom
včelárskom chodníku

členov a hosťom bol aj starosta obce Ing. Juraj Klein. Po chutnom guláši
sme si ešte posedeli pri káve a zákuskoch, ktoré priniesli niektoré šikovné
kuchárky z našich radov. Posedenie svojimi piesňami spríjemnili naše
členky a členovia účinkujúci vo Folklórnom súbore KOLOVRÁTOK, na
čele s vedúcim a zároveň harmonikárom Ing. Jankom Turanom.
Aj vo štvrtom kvartáli pripravuje výbor KS zaujímavé akcie pre svojich
členov, ktoré vyvrcholí už tradične „Posedením pod jedličkou“.
Na ďalšie stretnutia a spoluprácu sa teší...
- Výbor Klubu seniorov - Foto: archív Klubu seniorov -

Na Obecnom úrade
tiekla krv

Ms
SČK
Drahovce
zorganizoval
dňa
17.6.2017
autobusový zájazd do susedného
Česka. Účastníci zájazdu si prezreli
zámky vo Valticiach a Ledniciach,
odkiaľ si priniesli krásne zážitky.
Dňa 5.augusta sme sa zúčastnili
súťaže OZ Včeloz ,,Varenie s
medom“.
Naše
miniburgery
porote chutili a vyhrali sme 3.
miesto.
Dňa 24.augusta sme
usporiadali odbery krvi, a to už
pätnásty ročník. Svoju krv k odberu
ponúklo 24 darcov - z toho 14
mužov a 10 žien, pričom dvanásti
z nich boli z Drahoviec. Darcom
patrí naša veľká vďaka. Počas

Náš náučný chodník je
stále známejší a populárnejší
v našom okolí, v mesiaci
septembri a októbri nás
navštívilo ďalších 110 žiakov zo
základných škôl.
Naše OZ sa snaží rozširovať
tento náučný chodník a taktiež
revitalizovať
prostredie
náučného chodníka. V ústrety
nám vyšla nadácia EPH, ktorá
nám poskytla prostriedky na revitalizáciu
a obnovu okolitej prírody. Práce ešte nie sú
celkom hotové, ale tešíme sa na dokončenie
tohto priestoru. Obnovili sme hojdačky
pre deti, vymenili strešnú krytinu na pódiu
a odviezli plno nepotrebného odpadu,
ktorý sa tam nachádzal, pripravili sme
priestor na opekanie a varenie v prírode.
Teraz sa chystajú nové chodníky z andezitu

26.augusta sme robili zdravotný
dozor na Drahovských vrtochoch
a dňa 29. augusta pri príležitosti
výročia SNP sme sa zúčastnili
spolu s ostatnými organizáciami
kladenia vencov pri pamätníku
SNP. Zdravotný dozor sme robili
aj 17. septembra na Drahovskej
desiatke. Našťastie sa nikomu nič
nestalo, nebolo treba zachraňovať.
Dňa 28. augusta zomrela bývalá
predsedníčka Ms SČK Drahovce,
pani Jarmila Flajžíková, ktorú sme
boli odprevadiť na poslednej ceste.
Z našich radov odišla aj pani Anna
Mareková, s ktorou sme sa tiež boli
rozlúčiť na miestnom cintoríne.
Do konca roka plánujeme ešte
posedenie s jubilantmi, členmi Ms
SČK, ako aj účasť
na spoločenských
a k c i á c h
organizovaných
obcou.
- Mária Ivančíková – predsedníčka Ms SČK - Foto: archív
Ms SČK -
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a zavlažovanie. Po ukončení týchto prác by
priestor náučného chodníka nebol už iba
včelársky ale taktiež aj prírodovedný. Našou
snahou bude, aby slúžil širokej verejnosti
predovšetkým pre občanov Drahoviec.
Tešíme sa na stretnutie v ďalšom čísle…
- členovia OZ Včeloz - Foto: archív OZ Včeloz -

Propolis
Propolis získavajú včely spracovaním živíc
a silíc, ktoré sa tvoria v pukoch rôznych stromov.
Včely- robotnice donášajú propolis do včelstva
vo forme obnôžok. Včela uzatvárajú propolisom
všetky menšie otvory, zužujú letáče, čistia bunky
a zatmeľujú usmrtené živočíchy, ktoré vnikli do
úľa a sú príliš veľké na vynesenie z úľa. Včelstvo
vyprodukuje za rok priemerne asi len 3 dkg
propolisu. Farba propolisu býva žltohnedá,
zelenohnedá až čierna, je to živicová substancia
s lepivými vlastnosťami, chladom krehne a tuhne.
Arómy je príjemnej živicovej, topí sa pri 80 –
104°C, rozpustný je v etanole a glykole. Približne
polovicu propolisu tvoria živice, teda flavonoidy,
zbytok je zložený z vosku, mastných kyselín,
esenciálnych olejov, peľu a ďalších takmer 200
zlúčenín. Používa sa vo forme masti, roztoku
v alkohole, vodnom roztoku a inhaláciou.
CESNAKOVÝ SIRUP S MEDOM
Prečo užívať tento cesnakový sirup?
Ide o extrémne zdravý liek, ktorý nielen potlačí
rast patogénnych baktérií, ale aj podporí váš
imunitný systém, zníži krvný tlak a zredukuje
hladinu zlého LDL cholesterolu v krvi. Ak ho
budete užívať ako prevenciu 1 alebo 2 krát do
týždňa, znížite si výskyt chrípky, prechladnutí
alebo angíny.
Ingrediencie
• 8 olúpaných a popučených strúčikov (nie celých
hlávok) cesnaku
• 1 pohár (200 ml) jablčného octu
• 1 pohár (200 ml) medu
Príprava
1. Pomocou pretláčadla alebo v mixéri na jemno
rozmliaždite strúčiky cesnaku.
2. Cesnak vložte do sklenenej alebo porcelánovej
misky a pridajte jablčný ocot s medom.
3. Celé to dobre zamiešajte.
4. Zmes prelejte do sklenenej uzatvárateľnej
nádoby a umiestnite do chladničky na 5 dní.
Každý deň však zmes na chvíľu z chladničky
vyberte a dobre ju zamiešajte.
5. Po 5 dňoch je váš antibakteriálny sirup hotový.
Zaujímavosť zo života včiel:
• V apríli roku 1984 boli na palube vesmírnej
lode Challenger dve kolónie po 3400 včiel.
Po týždni vo vesmíre sa úplne prispôsobili
mikrogravitačnému prostrediu, vyrobili takmer
dokonalý plášť a kráľovná nakládla 35 vajíčok. Na
získanie 1 g nektáru navštívi včela 1000 kvetov.
• Včely sa na Zemi objavili oveľa skôr ako ľudia.
Najstaršia včelia fosília má dokonca až 100
miliónov rokov. Znamená to, že včely sú ešte
staršie ako tyrannosaurus rex, ktorý po planéte
kráčal pred 68 až 66 miliónmi rokov.
• Včelí bzukot vzniká pri mávaní krídlami
rýchlosťou 11 440 úderou za minútu.
• Na jednu cestu okolo sveta by včela potrebovala
energiu z 28 gramov medu.
- členovia OZ Včeloz -
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Zo života školy

„Vzdelanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života
pripraviť.“ Ľudovít Štúr
Školský rok sme slávnostne otvorili v pondelok 4. septembra na dvore
školy, počasie nám tento rok prialo. Žiakov a učiteľov prišiel privítať aj p.
starosta Ing. Juraj Klein, ktorý im poprial veľa úspechov a chuti do učenia.
Po príhovore riaditeľky školy vystúpili žiaci školského klubu a svojich
kamarátov pozdravili piesňami a básňami. Nezabudnuteľným zážitkom
sa stalo tradičné pasovanie prvákov, ktorých tento rok nastúpilo do školy

zo života školy
Vedieme žiakov k takým
vedomostiam a zručnostiam,
ktoré uplatnia v ďalšom
štúdiu na stredných školách.
Podporujeme
zavádzanie
a využívanie výpočtovej
techniky
na
hodinách
informatiky, spolupracujeme
s
psychologickou
poradňou, vedieme žiakov
k profesionálnej orientácii. V tomto smere bola zameraná aj návšteva
našich ôsmakov a deviatakov v SOŠ záhradníckej v Rakoviciach.
Vo vzdelávacej oblasti sa ďalej snažíme rozvíjať komunikačné
kompetencie našich žiakov. Kultúrne prostredie knižnice, kde sa tiež
vyučuje,
formuje
ich estetické cítenie.
Postupne dokupujeme
nové tituly kníh, ktoré
podporujú
literárny
rozhľad
žiakov.
Pravidelne si môžu knihy
zapožičiavať u Mgr.
Vančovej v školskej
knižnici,
ktorá
je
otvorená aj v čase mimo

školu reprezentovali v Horných Otrokovciach chlapci z druhého stupňa,
ktorí súťažili v dvoch družstvách a obsadili štvrté a jedenáste miesto zo
všetkých súťažiacich piešťanského a hlohoveckého okresu.
Na škole sme zrealizovali olympiádu zo slovenského jazyka, víťazka
Lucia Korecová, žiačka 9. ročníka, bude školu reprezentovať v okresnom
kole. Z príležitosti Európskeho dňa jazykov sa uskutočnili aktivity
zamerané na jazykové schopnosti žiakov a projektové práce v jednotlivých
triedach.
Dňa 5. októbra sa žiaci šiesteho až ôsmeho ročníka zúčastnili
zaujímavej besedy s Kristínou Doktorovou, autorkou knihy „ Stratiť, no
vyhrať “, bývalou žiačkou našej školy.
Do kultúrneho domu nás pozvali záhradkári obce na výstavu ovocia
a zeleniny. Spolupracujeme s CVČ Drahovce, mali sme možnosť zúčastniť
sa workshopov, výstav a divadelného predstavenia Alica v krajine
zázrakov.

dvadsaťdva.
Škola
žije
svoj
plnohodnotný
školský
život.
Uskutočňujeme
inovácie
vo
výchovnovzdelávacom
procese.
Tento
rok
sme posilnili dotáciu

vyučovacích
hodín
v
anglickom
jazyku,
pokračujeme v uplatňovaní
inovovaného
školského
vzdelávacieho programu
Škola budúcnosti. Taktiež
sa snažíme o rozšírenie
informatického
myslenia v okruhoch
korešpondujúcich
so
školským
vzdelávacím
programom.
Prostredníctvom štyroch interaktívnych tabúľ a dataprojektorov,
ktorými škola disponuje a ktoré sme získali realizovaním viacerých
projektov, podávame
žiakom
vedomosti
prostredníctvom
modernej didaktickej
techniky.
Našou víziou je
projekt
realizácie
dielní na škole, ktorý
sa
uskutočňuje
v
spolupráci
so
zriaďovateľom. Žiaci
budú mať možnosť
uplatnenia svojich zručností v technických prácach a polytechnickej
výchove. Taktiež sa obnovil prírodovedný náučný chodník v exteriéri
školy, ktorý nám zničili neznámi páchatelia.

DRAHOVSKÉ NOVINY

vyučovania. Do vyučovania zavádzame efektívne progresívne metódy,
akými sú skupinové, projektové, problémové vzdelávanie. V rámci
socializácie a prosociálneho správania motivujeme a vedieme žiakov
k tímovej práci, vzájomnej pomoci a vzájomnému rešpektu. Venujeme
sa rovnakou mierou žiakom nadaným, začleneným v integrácii, slabšie
prospievajúcim, aby každý dostal rovnakú šancu na rozvoj a uplatnenie
sa medzi rovesníkmi. Uskutočňujú sa činnosti zamerané na rozvoj
vzdelanostnej a morálnej úrovne žiakov.
Každoročne sa naši žiaci zapájajú do hasičských súťaží. Tento rok
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V týždni od 9. 10. do 13. 10. sa uskutočnil zber papiera. Opätovne
realizujeme Týždeň zdravej výživy. Ústretový prístup Ing. Romana
Spišáka s obsiahlym odborným výkladom nám umožnil návštevu PVOD
s neopakovateľnými zážitkami
Počet žiakov ZŠ v školskom roku
detí, ktoré si prezreli postupne
2017-2018 k 1. 9. 2017
areál družstva. Farebný týždeň
zdravia symbolizuje farby
Trieda
Počet
D
Ch
každého dňa – deti sa obliekajú
žiakov
vo farbe dňa a zároveň súťažia
1.
22
8
14
v najväčšom počte zdravých
2.
20
11
9
vitamínových desiat. Prízemie
3.
22
6
16
budovy školy je posiate
nástenkami danej tematiky,
4.A
13
4
9
projektovými
prácami
4.B
15
2
13
žiakov. Tohtoročná téma
Spolu 1.st.
92
31
61
Obezita a jej predchádzanie
5.
15
3
12
bola vysvetľovaná žiakom
z rôznych uhlov pohľadov.
6.
13
5
8
Nepreferujeme len intelektové
7.
19
9
10
nadanie,
ale
rozvíjame
8.
15
3
12
aj
športové,
výtvarné,
9.
18
11
7
dramatické vlohy a schopnosti
žiakov. Zapájame sa do
Spolu 2.st.
80
31
49
okresných a krajských súťaží,
Spolu
172
62
110
olympiád.
Naším
cieľom
je
rozvíjať silné stránky školy a maximálne eliminovať a naprávať to, čo
považujeme za nedostatky. Na škole pracujú záujmové krúžky, ktoré deti
navštevujú. Maximálne využívame v tejto oblasti telocvičňu, tri krúžky sú
s telovýchovným zameraním.
Dianie v obci nám nie je
Počet detí v MŠ v školskom roku
ľahostajné. Zúčastnili sme
2017-2018 k 1. 9. 2017
sa Drahovskej desiatky,
naši žiaci boli pozdraviť
Trieda
Názov triedy Počet detí
kultúrnym
programom
1.trieda Lienky
13
seniorov v obci. Prehlbujeme
2.trieda Motýle
19
spoluprácu
s
miestnou
kultúrnou
komunitou,
3.trieda Mravčekovia
21
dvakrát do roka absolvujeme
4.trieda Včielky
22
so
žiakmi
preventívne
Spolu
75
prehliadky u zubára. V rámci
regionálnej výchovy, ktorú
nám umožňuje Školský vzdelávací program, uskutočňujeme činnostné
a praktické učenie v exteriéri školy. Na hodinách technickej výchovy
čistíme okolie školy, upravujeme školský dvor.
Čaká nás ešte veľa práce v tomto školskom roku. Myslím však, že
našimi aktivitami, zapájaním sa do projektov a premyslenou vzdelávacou
koncepciou, ktorá korešponduje s inovovaným školským Štátnym
vzdelávacím programom, preukazujeme našu prácu nielen slovami, ale
aj činmi.
- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka ZŠ s MŠ Drahovce - foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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Jeseň v cvč

Jeseň,
so
svojimi
poslednými
lúčmi
„babieho
leta“,
nám
dáva jasne najavo, že to
pravé bezstarostné leto
je definitívne za nami.
Znovu sme v kolotoči
každodenných povinností,
ale predsa z času na
čas sa ešte nostalgicky
vraciame k prázdninovým

spomienkam.
Tohtoročné leto bolo k nám naozaj štedré nielen krásnym počasím,
ale aj pestrosťou aktivít v našom školskom zariadení. CVČ pravidelne
nezabúda
na
svojich
priaznivcov ani v lete
a snaží sa ponúknuť čo
najviac. Aj tentoraz bola
naša ponuka bohatá.
V JÚLI aj v AUGUSTE
prebiehalo
niekoľko
poldenných
táborov.
TANCU sa venovali tí
najmladší, pod vedením
Patrície
Mikolayovej.
Svedomito sa pripravovali na vystúpenie, s ktorým sa predviedli 26. 8. 2017
na Drahovských vrtochoch.
Divadelníci z DOBRETKY
pod vedením DiS art. Bc.
Filipa Čechoviča, zasa
pracovali na naštudovaní
predstavenia Alica v krajine
zázrakov. Športovci aktívne
trávili čas na FLORBALE
s trénerom p. Petrom
Bajnokom. Tí tvorivejší,
mladší aj starší, skúšali
nové techniky na TVORIVÝCH DIELŇACH s Mgr. Natašou Pažitnou.
Pod názvom BONUSOVÉ LETO, ktoré sme pripravili v spolupráci
s Ms knižnicou v Piešťanoch, sa skrývalo hneď niekoľko prekvapení.
PRÁZDNINOVÉ KIRIGAMI priniesol
k nám 10. 7. 2017 známy výtvarník,
dizajnér, Karol Krčmár. Kirigami je
japonské umenie skladania papiera
a strihanie do rôznych tvarov a práve
touto technikou nás očaril. Na pozadí
rozprávkového príbehu z Papierového
kráľovstva sme spoločne čarovali
s papierom, nožničkami a šikovnými
rukami. Dozvedeli sme sa, že princezná
spadla do priepasti a všetky záchranné
prostriedky sú krátke. V kráľovstve
je zakázané používať lepidlo pod
hrozbou pokrčenia, preto bolo treba
niečo vymyslieť. A náš hosť aj vymyslel.
Vypočuli sme si kráľovskú hymnu, rev strašného draka a naučili sme
sa pozdrav Papierového kráľovstva: „Dobré nožnice prajem!“ Čarovali
sme spoločne. MAĽOVANIE NA TEXTIL 11. 7. 2017, takto sa volal
ďalší bonusový deň. Spoločne sme vytvárali rôzne ľudové motívy. Hotové
výrobky sa stali súčasťou našich „krojov“, ktoré sa využívajú na tanečné
vystúpenia. Aj nasledujúci deň bol naozaj tvorivý. 12. 7. 2017 sme sa
inšpirovali medzinárodnou výtvarnou súťažou a CESTOVALI SME…

DRAHOVSKÉ NOVINY

zo života cvč
KAM? DO LIDÍC. Pracovali
sme s výtvarníčkou Ms
knižnice v PN, Mgr. I.
Krajčovičovou.
Naše
aktivity boli zamerané
na maľovanie a tvorenie
kombinovanými
technikami. 13. 7. 2017
sme sa vybrali všetci do
knižnice v Piešťanoch.
SRDCE NA PRAVOM
MIESTE
A
BRAŇO
JOBUS, takto sa volalo
dopoludnie so spisovateľom
a hudobníkom Braňom
Jobusom
z
blízkeho
Vrbového. Nielenže sme sa
niečomu priučili, ale nás
aj patrične pobavil svojim
príznačným
humorom.
V auguste 21. 8. 2017 sme
TVORILI S BYSTRÍKOM
VANČOM. So známym
výtvarníkom a ilustrátorom
sme
vyrábali
rôzne
kreatívne
masky.
Bonusové leto pripravila
pre nás a viedla p. Blanka
Kollárová.
PRÍLEŽITOSTNÁ
ČINNOSŤ A NOVÝ
ŠKOLSKÝ ROK V CVČ
SEPTEMBER
Ešte počas prázdnin
10. 8. 2017–17. 9. 2017,
sme pripravili pre deti
krásnu aj poučnú výstavu
ilustrátorov
Daniely
Olejníkovej a Bystríka
Vanču Obrázky kúzelné
i hávedné a Najmocnejšie kúzlo. Keďže výstava pokračovala ešte aj
septembri, privítali sme ňou v našom CVČ všetkých mladších aj starších
žiakov našej školy. Súčasťou výstavy
boli aj nasledujúce workshopy.
Na návšteve v kráľovstve veľkej
pečiatky sme boli 13. 9. 2017. Bola
to prezentácia knihy Mareka Vadasa
a Daniely Olejníkovej, spojená
s dramatizáciou. Herec bratislavského
bábkového divadla Lukáš Tandara,
viedol scénické čítanie z knihy ÚTEK,
na ktorom sa zúčastnili žiaci ŠKD
z našej školy aj naši starší „centráci“,
spolu 50 žiakov. 14. 9. 2017 privítal
žiakov 3. ročníka našej školy Hávedník
v ríši najmocnejšieho kúzla. Pod týmto
názvom sa skrývala prezentácia kníh
Jiřího Dvořáka a Zuzany Csontosovej za
účasti ilustrátora Bystríka Vanču, ktorú moderovala Barbora Zamišková.
Tejto prezentácie sa zúčastnili žiaci 3.r. ZŠ. Títo žiaci sa mali možnosť
hneď následne zahrať na ilustrátorov a predviesť svoje výtvarné schopnosti
počas výtvarného workshopu V krajine čarov a kúziel s výtvarníkom
Bystríkom Vančom.
Pre žiakov 2. – 5.roč. ZŠ sme ešte v toto dopoludnie pripravili divadelné

10

4 2017
predstavenie O dievčatku
z knižky, deťom dobre
známej knižnej postavičke
Pipi dlhej pančuche, ktorú
zahrala herečka Barbora
Zamišková.
Posledný septembrový
týždeň 25. 9. 2017 sme
otvorili výstavy známych
ilustrátorov Vlada Krála
a Martiny Matlovičovej
pod názvom Analfabeta
v
krajine
rozprávok
a Z krajiny Ilustrandia.
Výstavu si mali možnosť
deti ZŠ a MŠ pozrieť až do
15. 10. 2017.
Septembrové aktivity
sme uzavreli 29. 9. 2017
premiérovu divadelného
predstavenia
našich
mladších
divadelníkov
DOBRETKY
Alica
v
krajine
zázrakov.
Predpremiéry
sa
dopoludnia zúčastnili žiaci
I. a II. stupňa našej ZŠ
Drahovce. Popoludní naši
herci úspešne predviedli
svoje umenie v premiére
rodičom
a
širokej
verejnosti. Nezaháľali ani
dospelí divadelníci našej
DOBRETY a 10. 9. 2017
sme hosťovali s divadelným
predstavením
Smrť
v ružovom v Smoleniciach.
Popri všetkých týchto
aktivitách sme samozrejme
nezabudli ani na našu
pravidelnú
krúžkovú
činnosť, ktorej sa už deti
po prázdninách nevedeli
dočkať.
A
posledný
septembrový
týždeň
sme rozbehli naplno aj
naše záujmové krúžky.
Informácie o ich zameraní
a rozvrhu nájdu naši
priaznivci na našej web

stránke - cvcdrahovce.edupage.org.
OKTÓBER
Aj začiatok októbra bol pre deti zaujímavý a pestrý. Hneď 2. 10. 2017
sme pre naše deti sprístupnili už po tretí krát, putovnú Medzinárodnú
detskú výstavu výtvarných
prác LIDICE 2016, tentoraz
už jej 44. ročník súťaže.
Najlepšie ocenené umelecké
dielka detí z celého sveta, si
mali možnosť pozrieť naši
„centráci“ do 20. 10. 2017.
Výstava ďalej poputovala do
Košíc.
4. 10. 2017 ponúklo

www.obecdrahovce.sk

Centrum
voľného
času
Drahovce v spolupráci s Ms
knižnicou v Piešťanoch deťom
našej MŠ a žiakom 1. a 2. roč.
ZŠ, divadelné predstavenie
Kráska a zviera na motívy
rozprávky Pavla Dobšinského,
ktoré zahrali žilinský herci
z Divadla na hojdačke.
5. 10. 2017 dopoludnia,
pod názvom Stratiť no vyhrať,
sme mali možnosť našim
starším žiakom predstaviť
našu
mladú
nádejnú
spisovateľku z Drahoviec,
našu
Kiku
Doktorovú.
Zorganizovali sme pre nich
Čítanie z knižky Stratiť no
vyhrať. Žiaci si mali možnosť
vypočuť úryvky z knihy, čo to
sa dozvedieť, ako je možné
stať sa spisovateľom, akú dlhú
cestu absolvuje rukopis, až
sa k nám ako kniha dostane
a mnoho ďalších zaujímavostí
zo zákulisia automobilového
pretekárskeho
prostredia,
v ktorom sa dej knihy
odohráva.
Žiaci
kládli
množstvo
otázok, na ktoré
Kika
zaujímavo
odpovedala.
Čítanie z knihy
Kiky
Doktorovej
Stratiť no vyhrať
a
stretnutie
s
vydavateľkou
tejto knihy, sme
zorganizovali
aj
v podvečerných hodinách pre širokú verejnosť.
5. 10. 2017 popoludní, sme v spolupráci s Ms knižnicou Piešťany
zorganizovali pre naše deti výtvarný workshop ILUSTRÁCIE NA CESTACH,
kde výtvarníčka s nimi skúšala zaujímavú „zmizíkovú“ techniku.
Mesiac október ďalej pokračoval v pravidelnej krúžkovej činnosti, ktorá
sa už rozbehla naplno.
Deti z divadelného krúžku DOBRETKA odohrali dňa 25. 10. 2017
ďalšie predstavenie Alica v krajine zázrakov pre deti piešťanských škôl, ktoré
sme zorganizovali v spolupráci s Ms knižnicou v Piešťanoch.
Ostatné októbrové dni sme venovali príprave každoročnej jesennej
„strašidelnej“ zábave, tentoraz pod názvom „Poďme sa spolu báť“. Podujatie
sme pripravili na popoludnie 26. 10. 2017. Program bol naozaj pestrý.
Začali sme filmovým predstavením detského filmu Koralína. Po predstavení
na deti čakala „strašidelná“ zábavno-súťažná show. Tematickú predlohu
na toto popoludnie sme čerpali z knihy ATRAMENTOVÝ SVET. Hlavná
hrdinka Magie má zvláštnu schopnosť, pri hlasnom čítaní ožívajú všetky
rozprávkové postavy. Zo začiatku sa zdá, že zlo je silnejšie, ale nakoniec,
ako to už býva, je porazené a všetky postavy sa vrátia späť do knihy. V našom
prípade sa o to postarali naše deti, splnením rôznych zábavných úloh. No
a celkom na záver na deti čakala „sladká strašidelná párty“.
November v našom CVČ už tradične patrí príprave predvianočných
programov, na ktoré vás srdečne všetkých pozývame.
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce - foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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OFK Drahovce má už aj predprípravku
V každom čísle Drahovských novín informujeme
o našich mužstvách. Ako sa darí áčku? Čo naši

dorastenci hrajúci v Maduniciach? Ako vyzerá
spolupráca žiakov Drahovce – Madunice?
Všetko sú to dôležité otázky, ktorým sa budeme
venovať v nasledujúcom čísle. V tomto vydaní
Drahovských novín sa povenujem našim
najmenším futbalistom, ktorí robia veľkú
radosť nielen trénerom, rodičom, rodinám, ale
i obci.

DRAHOVSKÉ NOVINY

Futbalová prípravka odohrala veľa prípravných
zápasov s okolitými
obcami. V súťaži
sú po 8. kole na 4.
mieste.
Odohrali
sme 2 veľmi smolné
zápasy na Banke 1:0
a doma s Dubovanmi
0:1, nenastúpili sme
na zápas s futbalovou
a k a d é m i o u
Trebatíc,
pretože
ako tréner spolu
s asistentmi a rodičmi
nesúhlasíme s tým,
aby si výber detí
okolitých
obcí
dokazoval kvality na našich deťoch. Viacerí
tréneri a rodičia detí v okolitých obciach nás
tiež podporovali a náš názor taktiež zdieľajú.
Ak prehráme napr. s Dubovanmi 10:0, nevadí
nám to, nie sme zaujatí, ide nám iba o princíp.
Naopak, deti odohrali neskutočne bojovné,
kvalitné a takticky výborné zvládnuté zápasy
napr. v Chtelnici 1:2, či doma s V. Kostoľanmi
2:0. Nechceme byť za každú cenu víťazi, chceme,
aby naše „ovocie postupne dozrievalo“. Detí
je už druhým rokom viac ako 20, nenastupujú
do zápasov pravidelne, nemajú preto zápasovú
pohodu,
veľa
krát
sú
tým
vystresované
a nedosahujú tak
kvality, aké majú
na
tréningoch.
Aj preto sme sa
rozhodli založiť aj
tzv. predprípravku,
kde
spadajú
ročníky
2008
a mladší.
Prihlásili
sme
deti do skupiny
ObFZ
TT
–
predprípravka,
v tabuľke sme sa
ocitli s klubmi,
ktoré túto súťaž
hrajú 3,4,5 rokov,
napr. Modranka,
Z e l e n e č ,
Lokomotíva
T r n a v a ,
Hrnčiarovce,
Zvončín, Jaslovské
Bohunice. Z 11
účastníkov
sme
zatiaľ po 8. kole
na 1. mieste tesne
pred
Trnavou
s plným počtom

bodov 24 a skóre 61:18. Tabuľku strelcov

vedie jednoznačne Šimon Huboňa, stíhajú ho
Richard Michálek a jeho brat Tobiáš, Dávid
Šandor, strelecky sa presadili aj Adam Nitka,
Michal Rapavý, Patrik Sériš.

Ponuky obce

Drahovský slovník
Prinášame
Vám
tradičnú
rubriku
s výrazmi z Krátkeho slovníka nárečia
slovenského „drahovského“ podľa Cyrila
Karabu, tentokrát na písmeno „I“.
1. Icit – ísť
2. Ihriščo – ihrisko, štadión
3. Íha – prejav prekvapenia
4. Imání – majetok
5. Indze – inam
6. Inštrument – nástroj
7. Isijaš – zápal sedacieho nervu
8. Istoiste – určite
9. Interes – daň
10. Ihračka - hračka

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

Evidencia obyvateľstva
(16. 8. 2017 – 27. 10. 2017)

- 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

Ďalšie číslo Drahovských
novín vyjde vo februári 2018.
Články môžu posielať nielen
organizácie, ale aj občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk
do 5. januára 2018.

Prisťahovali sa
9
Odsťahovali sa
15
Narodili sa
8
Opustili nás
6
Počet sobášov
8
Počet obyvateľov k 27. 10. 2017 - 2559.

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“

Deti sú veľmi zodpovedné, ich prístup
k tréningom, k dochádzke je neuveriteľný. Dá
sa povedať, že trénujeme bez letnej, zimnej
prestávky v počte 16-23 detí, 2-3x týždenne
po 2 hodiny. Od polovice septembra až po
koniec októbra sme hrali 2-4 zápasy týždenne,
pričom sme 12 zápasov v rade vyhrali. Deti boli
vyčerpané, po večeroch dorábali domáce úlohy,
ráno vstávali neodpočinutý do škôl a pod. Je to
veľká záťaž nielen pre deti, ale aj pre rodičov
(doprava, čas, práca, učenie).
Verím, že v klube spolu s trénermi žiakov Pavlom
Sedláčikom a Peťom Hargašom, tak ako aj
s mojimi asistentmi Martinom Nitkom, Vladom
Huboňom, Michalom Juritkom a Martinom
Puterom robíme dobrú prácu a samozrejme pre
deti iba to najlepšie. Našim cieľom je vychovať
deti k zodpovednosti, kolektívnosti, učíme ich
bojovať za cieľ, slušne sa správať, držať pokope,
keď sa darí, ale aj nedarí, hlavným cieľom je
futbalom sa netrápiť, ale zabávať.
Preto patrí odo mňa najväčšia VĎAKA hlavne
rodičom našich detí, pretože bez ich podpory
by sme nemali ani o kom písať, nie ešte
trénovať.
- Peter Michálek - Tréner prípravky
a predprípravky -
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Od 10. augusta do 2. novembra boli v Drahovciach tieto akcie
a aktivity:
13. august – Slivkové hody – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
26. august – Drahovské vrtochy (7. ročník) – org.: OÚ Drahovce (centrum obce)
29. august – Kladenie vencov k SNP – org.: OÚ Drahovce (pamätník SNP)
9. september – Ukončenie leta – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)
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)
29. september – Alica v krajine zázrakov – org.: CVČ Drahovce/DDS Dobretka
(kinosála)
1. október – Výstava ovocia a zeleniny - org.: Záhradkári (Kultúrny dom)
7. október – Púť do Turzovky – org.: starosta obce Ing. Juraj Klein (Turzovka)
14. október – Posedenie dôchodcov – org.: OÚ Drahovce (kultúrny dom)
21. október – Jesenné upratovanie – org.: OÚ Drahovce (celá obec)

Od 3. novembra do 31. januára budú v Drahovciach tieto akcie
a aktivity:
10. november – Hodová veselica- org.: OÚ Drahovce (kultúrny dom)
11. november – Hodová zábava – org.: OÚ Drahovce (kultúrny dom)
18. november – Posedenie pri dychovke – org.: OÚ Drahovce (kultúrny dom)
3. december – Mikuláš v kultúrnom dome + Rozsvietenie vianočného stromčeka – org.:
OÚ/CVČ Drahovce (kinosála/centrum obce)
10. december – Vianočný galaprogram – org.: OÚ/CVČ (kultúrny dom)
14. december – Vianočné trhy - org.: ZŠ, MŠ, CVČ (kultúrny dom)
15. december – Vianočný koncert Art music orchestra – org.: OÚ Drahovce (kultúrny
dom)
16. december – Vianočná kapustnica – org.: OÚ Drahovce (centrum obce)
26. december – Jasličková pobožnosť – org.: Farský úrad (kostol sv. Martina)
28. január – Maškarný ples – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)

www.obecdrahovce.sk
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Kozmetické okienko
Dnešným článkom končím
sériu o stravovaní sa podľa
krvných
skupín, ktoré
nemá vplyv len
na zdravie, ale
aj krásu. Krvná
skupina „AB“
sa u nás, ale aj
vo svete najmeDenisa Karabová dvadsať rokov
nej vyskytuje.
podniká v oblasti kozmetiky. Vlastní
Patrí vývojom
viacero certifikátov v tejto oblasti
a neustále pokračuje vo vzdelávaní.
k najmladšej,
Pri aplikácii využíva nové moderné
má ju iba 4%
techniky a metódy.
populácie. Ľudia s touto skupinou dedia po predkoch skupiny B dokonalé adaptačné
schopnosti, po predkoch skupiny A poddajnosť voči stresom. Ľudia s touto skupinou neznášajú nečinnosť, majú
rôznorodé záujmy, ťažko je ich riadiť, potrebujú ľudskú
chápavosť. Potrebujú posilniť imunitný systém. Vo vysokom množstve by mali užívať protirakovinové antioxidanty. Majú náchylnosť na srdcové ochorenia. Hlavne
čomu by sa v stravovaní mali vyhýbať je červené mäso,
veľká fazuľa, kukurica, pohanka a pšenica. Práve naopak
jesť veľa toffu, morských plodov, zeleniny, riasy a ananás. Jedy pre telo krvnej skupiny AB sú aj kravské mlieko
okrem kefíru, mozzarelly a kyslej smotany. Medzi ďalšie
jedy patrí z bežných potravín slnečnicový olej, lieskové
orechy, mak, kukurica + pukance, hrach, hríby shiitake,
banány, granátové jablko, kokos, mango, pomaranče,
čierne olivy, paprika, jablčný ocot, chilly a nové korenie.
Z byliniek lipový kvet. Z nápojov čierny čaj, colla a destiláty. Potraviny, ktoré sú naopak veľmi prospešné pre telo
sú ako lieky, je jahňacie, morčacie a zajačie mäso, losos,
pstruh, sardinky, kozie mlieko, olivový olej, gaštany,
vlašské orechy, arašidy, žitný chlieb, ryža, zemiaky, brokolica, zeler, figy, citróny, hroznové víno, cesnak a chren.
Z byliniek harmanček, šípky, zázvor, zelený čaj. Káva je
pre túto skupinu blahodarná podrobný popis samozrejme som ochotná poskytnúť.
Keďže leto a teplé dni skončili pridám aj pár základných
rád ako chrániť pokožku na celom tele. Naša pokožka je
uväznená pod oblečením a to ju viac ako inokedy potrebuje o potrebnú vlhkosť. Odporúčam nielen dostatočné
sa natierať telovými mliekami, ale používajte aj olejové
sprchové gély, alebo si dávajte do kúpeľa trochu olivového
či arganového oleja. Ten zanechá na tele jemný ochranný
plášť. Pokožka na pleti je tiež vystavená nepriaznivým
podmienkam, ako sucho z kúrenia alebo vonku vietor či
chlad. Preto na zimu by sme mali používať viac ochranný
krém s látkami, ktoré sú charakterizované ako barierové.
Udržujú v pleti vlahu a neprepúšťajú ju von, čím znižujú
nepriazeň počasia. A aj v zime svieti slniečko, hlavne na
horách, takže nezabúdajte na ochranný uva filter.
Na záver vám želám naplnenie všetkých túžob a želaní
ktoré očakávate. Spokojnosť a radosť je vždy najlepší lekár a úsmev na tvárach omladzuje.
- Denisa Karabová -
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udalosti v skratke
1. Obec vydala k 40. výročiu
Drahovskej desiatky bulletin od jej vzniku
až po súčasnosť. Zakúpiť si ho môžete sa
symbolickú cenu 3€ na Obecnom úrade.
2. V sobotu 21. októbra prebiehalo
v našej obci tradičné Jesenné upratovanie.
Občania si mohli vyčistiť svoje nádvoria.
Mali k dispozícii 13 kontajnerov!
3. Koncom augusta sme menili troje
dvere na kultúrnom dome od ulice Riadok.
Staré boli v dezolátnom stave. Bezpečnejší
bude vchod do pekla, do suterénu a do
sály. Veľmi pekne ďakujeme firme ADLO.
4. Nové svetlo pribudlo na pamätníku
SNP pred bytovkou, keďže staré
provizórne už doslúžilo. Po istom čase tmy
nastalo v pamätníku opäť svetlo a prehľad.
5. Utorok 29. augusta sme si tradične
uctili hrdinov padlých v 1. a 2. svetovej
vojne. Pri pamätníku SNP sa prihovoril
starosta obce Ing. Juraj Klein. Na počesť
odznela aj slovenská hymna v podaní DH
Drahovčanka. (foto máš ty)
6 Keď sme robili elektrické revízie
na budovách, pri pohľade do rozvodne
v kultúrnom dome revízny technik
zaplakal. A preto sme sa ihneď pustili
do rekonštrukcie elektrickej rozvedne.
Rozvodňa je naplno funkčná a prehľadná.
7. Do budovy futbalového klubu
zatekalo.
Plechová
strecha,
ktorá
znášala nápor vetra a dažďa cca od roku
1982, začala pomaly chátrať. Obecné
zastupiteľstvo schválilo potrebné financie
a tak sme sa mohli pustiť do tohto
problému. Strecha sa zateplila, na povrch
sa dal FATRAFOL, urobila sa atika, čím sa
problém vyriešil. Na druhý rok by sme sa
chceli pustiť do fasády, aby dostala budova
finálny vzhľad.
8. V septembri sme naplno spustili
po obci plátanie výtlkov s našim novým
strojom. Postupne sa robia po dedine tie
najväčie. Existuje viacero materiálov,
ktoré testujeme, pretože práve od
materiálu závisí kvalita výtlku.
9.
Koncom
septembra
sme
zaznamenali pokus o vlámanie do
zdravotného strediska. Zlodej amatér
nič neukradol. Po jeho „akcii“ zostali len
poškodené vchodové dvere a 8 kýblov
skla. Páchateľa sa zatiaľ chytiť nepodarilo,
nové už vymenené dvere nám preplatí
pojisťovňa.
10. Sezóna listov sa začala…!!! Obecní
pracovníci Peter Hargaš a Milan Varačka
skúšajú nové stroje.
11. V nedeľu 24. septembra sa na
Obecnom úrade cca po 30 rokoch obnovila
tradícia „Uvítanie do života“. Na Obecný
úrad prišlo 15 novorodencov (narodených
od 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017) spolu
s rodičmi, ktorí absolvovali 30 minútový
program. O hudobný podmaz počas
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9
Dodávateľ: Jozef Porubčanský – RAPOS, Zelený kríčok 1/E, 917 01, IČO:14 100 070
Objednávateľ: SMER – sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava, IČO: 31 801 242

3

4
obradu sa postarali Tatiana Lekárová a Simona
Dobrovolná. Na úvod sa prihovoril prítomným
starosta obce Ing. Juraj Klien, sekundovali mu
pracovníčky obecného úradu Janka Zajacová
a Tatiana Salinská. Z Obecného úradu si
každý novorodenec odniesol príspevok 100€,
pamätný list a kvet pre mamičku. Začiatkom
roka 2018 prídu na rad novorodenci z 2.
polroka 2017.
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Milí občania obce Drahovce,
Kandidujem za poslankyňu do Trnavského samosprávneho kraja a dovoľte
mi, aby som sa vám predstavila. Celý svoj profesijný život sa venujem sociálnej
politike, vzdelávaniu a pomoci ľuďom. V súčasnosti som riaditeľkou Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany. Pod mojim vedením sa nám v roku 2017
podarilo dosiahnuť historicky najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti
v rámci celého Slovenska – 2,40%. Spolupracujeme aj s Vašou obcou,
občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi vo Vašej
obci. Naša pomoc spočíva najmä vo finančnej podpore pri vytváraní nových
pracovných miest, aktivačných a dobrovoľníckych prácach. Nezabúdame ani
na sociálne slabších alebo zdravotne postihnutých občanov. Moje praktické
skúsenosti, ktoré som získala aj ako poslankyňa obecného zastupiteľstva, by
som rada využila pri riešení problémov Trnavského samosprávneho kraja
najmä v oblasti sociálnej politiky a školstva. Riadim sa heslom menej rečí, viac
činov. Ďakujem za Vašu dôveru.
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www.obecdrahovce.sk

15
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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.

Obecný úrad pozýva všetkých občanov na
„Posedenie pri dychovke“.
zabávať Vás bude DH "11" z Ivanky
sobota 18.11. od 17.00 h - 20.00 h
Kultúrny dom Drahovce, o občerstvenie
postarané, vstup voľný
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