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Sloboda je doba, v ktorej žijeme. Nik si z nás nevie 
predstaviť žiť bez nej. Trpieť pod ranami a údermi nepriateľa 
a žiť v strachu o život. Nebolo to dávno, kedy sa takto žilo a 
zabúdalo na ľudskosť. Stačí si len spomenúť na zverstvá počas  
2. svetovej vojny, počas ktorej zomrelo vyše 72 miliónov ľudí. Pre 
našu obec sa vojna neoficiálne skončila 2. apríla 1945 o tretej 
hodine ráno, kedy cez obec prešla Červená armáda a oslobodila 
nás od nemeckých vojsk. Tento rok si naša obec pripomenula 
70. výročie skôr, a to 1. apríla z dôvodu Veľkej noci. Celá 
slávnosť sa začala pred obecným úradom, odkiaľ sa sprievod 
so starostom obce Jurajom Kleinom a hasičmi premiestnil k 
Pamätníku padlých. Program kladenia vencov začal hymnou, 
po ktorej nasledovala báseň, ktorú odrecitovali žiačky ZŠ Klára 
Janovská a Lea Dzurová a nasledoval príhovor starostu. Tento 
rok sa počas programu odovzdávali pamätné plakety posledným žijúcim 
pamätníkom Jánovi Michálekovi (93) a Petrovi Bednárikovi (92), ktorí 
bojovali počas 2. svetovej vojny. Peter Bednárik si prevzal ocenenie osobne 
počas osláv pri pamätníku. Druhému spomenutému Jánovi Michálkovi 
bolo ocenenie odovzdané doma, lebo jeho zdravotný stav mu nedovoľoval 
osobnú účasť. Celý program bol sprevádzaný domácou dychovou 
hudbou Drahovčankou. Po kladení vencov boli všetci účastníci pozvaní 
na občerstvenie do Kultúrneho 
domu. 

„Zásluhy nemáme žiadne“
„Ja som bol jediný Drahovčan 

v prvej línii, nikto viac. Aj vtedy 
bola protekcia, niekto sa vyzul z 
vojny a iný musel ísť.“ Takto svoje  
rozprávanie zážitkov z 2. svetovej 
vojny uzavrel Peter Bednárik, 
ktorý nám veľmi živo popísal  
nielen drastické podmienky na 
fronte, ale aj boje a útek z Južného 
frontu. 

Peter Bednárik sa prvýkrát 
stretol so smrťou 1. novembra 
1943, kedy sa zúčastnil bojov pri 
Kachovke na Kryme. „Bolo tam 
asi 300 Slovákov, v dvoch divíziách. 
Nútene sme bojovali s Nemcami proti Rusom.“ V druhom boji pokračovali 
až na jar v roku 1944 pri rieke Buk v Rumunsku. Peter sa o Slovenskom 
národnom povstaní dozvedel, keď bol v meste Déda (Rumunsko). „Tam 
nás Nemci úplne odzbrojili, zobrali nám všetko. Ani bodáky sme nemohli 
mať, len opasky. Dali nám rýle a lopaty. Museli sme im kopať zákopy,  
3 metre na chlapa, každý deň. Narobili sme sa...“

Slováci to mali po SNP na fronte veľmi ťažké. Nemci ich nešetrili, 

boli pre nich menej ako zajatci „raz sme išli štyri dni pešo osemdesiat 
kilometrov. Bola to rovina museli sme to prejsť. Niektorí od únavy si ľahli 
na kríky a čakali na nepriateľa či ich zastrelí alebo nie. Bolo to riziko. 
Neboli tam dobré cesty ako u nás. Bola veľká horúčava, mali sme čižmy, 
nedalo sa dobre chodiť, šaty súkenné, chlapi nevládali. Dohodli sme sa, že 
cez deň budeme spať a potom v noci pôjdeme. Ani to nepomohlo.“ Petrovi 
sa podarilo pešo prísť až na Balaton, kde sa zamiešal medzi vracajúcich sa 

dovolenkárov do Bratislavy. 
Musel byť opatrný, lebo bol 
dezertér a Nemci vyhlásili 
pátranie po ňom. V januári 
1944 sa dostal do rodnej obci. 
Ani tu však nebol v bezpečí 
pred Nemcami, niekto ho totiž 
udal. Poradili mu, nech ide do 
Piešťan kopať Nemcom zákopy 
vo Vrbovom. Ako sa vrátil 
domov, otec mu povedal, že ho 
boli doma hľadať Nemci. „ako 
sme rozmýšľali čo spravím, 
zrazu niekto zaklopal. Bol to 
môj kolega Mišo z Dubovian. 
Nevedeli sme o sebe, že sme 
ušli. Podarilo sa to asi 50 z 
našej divízie. Dohodli sme 
sa, že sa pôjdeme prihlásiť 

do Piešťan. Tam nám pred nosom zabuchli dvere, lebo sme ušli z frontu. 
Odišli sme smerom na stanicu, kde sme čakali čo bude s nami. Či pre nás 
prídu na nákladnom aute a odvedú nás alebo nie. Mišo sa rozhodol odísť 
prihlásiť do Nového mesta nad Váhom a spravil dobre.“

Nemal šťastie ako jeho kamarát z frontu. Peter skončil v Bratislave. 
Keďže väzenie bolo plné, skončil v improvizovanej väzenskej cele. Na 
druhý deň jeho pobytu za mrežami prišla strážna služba a prikázala im, 

Vďaka hrdinom – 
70 rokov
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príhovor starostu 2 2015udalosti

Ms SČK v Drahovciach informuje

Čo bolo:
20. februára sa uskutočnila Výročná členská schôdza, kde sme volili 
nové predstavenstvo spolku a oceňovali najlepších darcov krvi za rok 
2014.
8. marca sme pri príležitosti MDŽ navštívili našu bývalú predsedníčku 
- pani Flajžíkovú v Domove dôchodcov v Senci.
16. - 22. marca sme organizovali zber šatstva na charitatívne účely.
27. marca – Deň narcisov - podieľali sme sa na zbierke Ligy proti 
rakovine, vyzbierali sme 210,70 €.
29. apríla – Ms SČK Vrbové organizovalo odber krvi v Dome kultúry 
(Kruhovka) vo Vrbovom

Čo bude:
23. mája – pre našich 
členov a darcov krvi 
pripravujeme zájazd 
do Rakúska
27. augusta – 
Drahovská kvapka 
krvi na Obecnom 
úrade

Poďakovanie
Červený kríž 

ďakuje všetkým 
občanom, ktorí 
podporili akciu „Zber 
šatstva na charitu“. 
Túto tradičnú 
akciu zorganizoval 
Ms SČK 16. - 21. 
marca v kultúrnom 
dome. Vyzbieralo sa 
rekordné množstvo 
– viac ako 1 tona 
šatstva, hračiek a 
obuvi. Ďakujeme.

- Ms SČK -

ktoré nie sú zokruhované. Počas trvania procesu čistenia budú pre obec 
zabezpečovať pitnú vodu pojazdné cisterny. Pred začiatkom samotného 
procesu budú všetci občania informovaní na spoločnom stretnutí  
so starostom a firmou, ktorá bude zariadenie montovať. 

Ďalej v našej obci tohto roku dôjde k realizácii nadstavby materskej 
školy, čím sa vyrieši problém neprijatých detí do predškolského zariadenia, 
ako aj súčasný problém s veľkým počtom detí v preplnených priestoroch. 
Po podaní žiadostí už čakáme len na výšku pridelených finančných 
prostriedkov zo strany MŠ SR.

Ďalej sa ideme pustiť do prác na dome smútku vo vlastnej réžii, a to 
novej fasády ako aj odizolovanie samotnej stavby. 

V súčasnej dobe naša obec pracuje na získaní pozemkov od 
Slovenského pozemkového fondu ako aj od urbariátu – bezodplatným 
prevodom k realizácii odvodnenia obce Drahovce. Odvodnenie sa bude 
týkať ulíc Vážska, Cintorínska, Dedinská, Školská... cez jazero Važina, 
kde súčasťou odvodnenia bude aj prehĺbenie odtokového kanálu zhruba o  
50 cm. Na základe uvedeného bude možné aj regulovať výšku hladiny jazera 
Važina. Zároveň by mala byť časť týchto pozemkov využitá aj na výstavbu 
domova dôchodcov a rekreačnej zóny. Na tieto aktivity ministerstvá 

chystajú výzvy na spolufinancovanie, čo chceme aj samozrejme využiť.
Ďalej by sme chceli odkúpiť pozemky na výstavbu nájomných bytov 

a to nielen pre mladé rodiny, ale aj pre seniorov, nakoľko v súčasnej dobe 
vzrastá záujem aj z ich strany.

Okrem podaných žiadostí na materskú školu, zberný dvor, 
rekonštrukcia vodojemu, multifunkčné ihrisko,... sa budeme zúčastňovať 
všetkých výziev, ktoré povedú k rozvoju našej obce.

Vážení občania, ako vidíte, čaká nás náročné obdobie najmä z hľadiska 
výstavby a celkového rozvoja obce a preto Vás žiadam o zhovievavosť ako 
aj trpezlivosť z Vašej strany. Nie všetko totiž ide hladko a bezproblémovo, 
ako by sme si želali, ale verím, že spoločnými silami, pochopením 
a trpezlivosťou všetky nástrahy prekonáme a budeme sa tešiť len z 
dosiahnutých pozitívnych výsledkov. 

Ing. Juraj Klein – starosta obce

Vážení spoluobčania,
Tak ako začína jar a príroda sa prebúdza, tak 

aj nové volebné obdobie už v súčasnej dobe ide 
na plné obrátky. Okrem prác, ktoré sú potrebné 
k zabezpečeniu chodu obce sa zaoberáme 
nielen projektmi a žiadosťami na jednotlivých 
ministerstvách, ale už aj jednotlivými prácami, 
čo dokazuje rozšírenie kamerového systému o  
6 kamier, výstavba druhej bytovky a v najbližších 
dňoch zahájenie prác na dome smútku.

Zároveň mi dovoľte, aby som Vás 
oboznámil s ďalším dianím, čo sa týka najmä 
najdôležitejších otázok v oblasti kanalizácie, 
vodovodu, odvodnenia... .

Minulý mesiac bolo ukončené výberové 
konanie na verejnú kanalizáciu pre obec 
Drahovce, ktorej výhercom sa stala firma 
Swietelsky. V súčasnej dobe prebieha firmou, 
ktorá robila výberové konanie preverenie 
všetkých dokumentov, ale hlavne finančného 
položkového rozpočtu, aby nedošlo k situácii 
ako sledujeme v súčasnej dobe v televízii  

s kauzou Váhostav. Výzva na podanie o finančné 
prostriedky z Ministerstva ŽP zatiaľ ešte 
nevyšla, ale po mojej návšteve Ministerstva ŽP 
som bol ubezpečený, že v najbližších mesiacoch 
výzva vyjde a do konca roka by malo byť známe 
aj pridelenie finančných prostriedkov.

Vážení občania, ako ste mnohí 
zaregistrovali, čoraz viac sa vyskytujú 
problémy s mechanickým znečistením vody. 
Tie sa prejavujú hlavne pri haváriách, ako 
naposledy, keď nám nákladné auto prerazilo 
vodovodné potrubie. Naše potrubia častými 
haváriami, ale aj časom, sú pomerne dosť 

zanesené a preto každá kolízia spôsobuje 
odtrhnutie týchto nánosov a tým mechanické 
znečistenie vody až do doby dostatočného 
odpustenia. Tento havarijný stav sme začali 
riešiť s firmou Prominent, ktorá je výrobcom 
automatického dávkovacieho zariadenia, 
ktoré si samé vyhodnocuje a zároveň dávkuje 
potrebné látky, ako je chlór, mangán na úpravu 
vody a zároveň dávkuje aj látku na čistenie 
potrubí. Práve to čistenie potrubí je to, čo v 
súčasnej dobe najviac potrebujeme. Zároveň 
Vás chcem upozorniť, že po namontovaní 
tohto zariadenia dôjde na vodárni k procesu 
čistenia potrubí v celej obci, ktoré potrvá zhruba  
3 týždne a spôsobí uvoľňovanie mechanických 
nečistôt, ktoré sa budú musieť počas procesu 
čistenia pravidelne odpúšťať. Po ukončení 
celého procesu by sme už nemali pociťovať v 
budúcnosti tak časté mechanické znečistenia 
(možno vôbec), len v prípade havárií, ak nám 
do potrubia vniknú mechanické nečistoty 
spôsobené haváriou. Samotné zariadenie totiž 
upravuje vodu a zároveň zabraňuje usádzaniu, 
takže by nám malo stačiť raz štvrťročne odpustiť 
vodu z koncových bodov, hlavne na miestach, 

Príhovor starostu

aby sa obliekli a nastúpili na rajón. Vojaci podobní Petrovi spolu s ním 
si začali pomaly odratúvať svoje posledné minúty života. Ich myšlienky 
smerovali k tomu, že ich postavia k múru a jednou ranou smerovanou 
do hlavy ich zabijú. Ich šťastie v nešťastí bolo, že sa vracala ich divízia z 
Maďarska. Nakoľko sa poznali, tak ich pripojili k nim. „a teraz naspäť 
za Dunaj.“ Takto nám opísal slová 
na „rozlúčku“ od Nemcov. Petrovi sa 
podarilo dostať niekam inam. „Prišiel 
stotník, teraz to je kapitán, že potrebuje 
šesť mužov - spojárov, lebo vláda sa 
evakuuje do Šaštína. Prihláste sa! Ja som 
sa prihlásil. Na druhý deň som sa išiel 
prihlásiť do Nového mesta nad Váhom 
kde bol sklad, potom som išiel  vlakom 
do Kútov.“ Tu naložil spojovací materiál 
a vybral sa svojej ceste ďalej do Šaštína, 
lenže ich vlak nepustili ďalej cez Trnavu, 
v tomto chaose im nepreložili materiál do 
vlaku. Tri dni nemali čo v Šaštíne robiť. 
Bol tam samý vysoký dôstojník a oni šiesti 
„obyčajní“ chlapi. Podľa jeho slov sa na 
stravu nemohli sťažovať. Dostávali tri chody a bola veľmi dobrá. Svoje 
rozprávanie pokračuje o tom ako prišli osloboditelia: „prezlečte sa do 
civilu, lebo Rusi sú tu do rána. Dali nám to čo mali. Bola riadna bieda. Ako 
prví prišli kozáci. Boli opití a robili čo chceli.“ Počas cesty do Drahoviec 
sa stretol so študentom teológie. Išli spolu až do Vrbového. Cestu im 
kolovali mŕtvoly Nemcov, ale i Rusov. Ich cestou stretli Rusov, ktorým 
museli pomôcť vyložiť nákladne auto plné munície do lesa. Po vyložení 
prenocovali v Košariskách, kde sa stretli s pohoničom z Vrbového. 
„dve noci nespal, lebo viezol dôstojníkov. Spýtal sa nás či vemie jazdiť 
na koňoch. Samozrejme! Tak nám povedal, že on bude spať a potom vo 
Vrbovom ho máme zobudiť.“ Peter sa cez Kocurice vrátil domov. Po jeho 
návrate tu boli len ženy. Všetci muži boli v Hlohovci a stavali most, ktorý 
vyhodili do vzduchu. Ani po skončení vojny v Európe 8. mája 1945 nemal s 
armádou a bojmi pokoj. „Potom prišiel rozkaz, aby narukovali do Martina. 
Pešo. Vlaky nešli, všetko bolo vo vzduchu. Koľajnice. Mosty. Ja nejdem, 

lebo som išiel z Ruska pešo a ja tam nejdem! Ostatní ma tiež poslúchli. 
Potom išiel prvý vlak. Tak sme sa rozhodli že ideme do Martina. Toľko bolo 
cestujúcich, že až na streche sa sedelo. V Trenčíne im povedali, že ďalej 
nejdú, lebo most vyhodili do vzduchu. Tam bola lávka, ktorou sme prešli a 
pokračovali sme vlakom až do Žiliny. Ďalej sa nedalo dostať, lebo nechali 

Nemci niečo na koľajniciach čo lámalo 
trať.“ V Martine im povedali, že majú 
ísť na Moravu, lebo skupina nazývaná 
Benderovci tam stále bojovali aj napriek 
mieru na starom kontinente.  Prestali 
bojovať až potom ako Američania prvýkrát 
zhodili 6. a 9.  augusta na japonské mestá 
Hirošimu a Nagasaki atómové bomby. 

Aké boli podmienky na fronte? 
„Tiso s nami vybabral. Poslal nás do  

-40 °C zimy, len lodičky sme mali na 
ušiach.“ Slovenským vojakom odmŕzali 
uši, zatiaľ čo Nemci boli dokonale 
zababušení a trčali im len nosy. Boli 
všivaví, špinaví. V zime sa nedalo vôbec 
umyť a ani sa nevyzúvali, boli zahrabaní v 

zemi ako potkany. V lete to bolo o niečo lepšie, aspoň sa mohli umyť. Nemci 
chodili vždy po pol roku na 14 dní domov na dovolenku. Peter a žiaden zo 
Slovákov z jeho divízie za dva roky nepozrel domov. 

Ani so stravou to nebolo vôbec dobré. Denne išli dva kilometre, aby 
vykopali zamrznuté zemiaky, vypýtali si soľ od kuchára a uvarili si ich. Na 
Vianoce v roku 1943 dostali kyslú kapustu s mäsom. To bolo tak tvrdé, že 
ho vypľúvali čo ho nemohli užuvať. 

„Kde nás hodili tam sme boli. Najprv nútene s Nemcami proti Rusom 
a potom s Rusmi proti Nemcami. Zásluhy nemáme žiadne. My sme boli tí 
nešťastní, ktorí všade trpeli v prvej línii. Nemci nás týrali zato, že sa proti 
nim povstalo. Hnali nás ako zajatcov pešo z polostrova Krym, cez Karpaty.“

Každý príbeh  a hrdina ako je tento si zaslúži, aby sa naň nikdy 
nezabudlo. 

- K. D. -

Nový zberný dvor

Zberný dvor sa nachádza pri PVOD Drahovce – vstup od Kostolnej 
ulice. Nové miesto má viac ako mesiac, no za tú dobu ho stihlo navštíviť 
množstvo našich občanov. Prinášame Vám zopár potrebných a 
dôležitých informácií. 

Otváracie hodiny
Utorok 08:00 - 15:30
Štvrtok 08:00 - 15:30
Sobota  08:00 - 15:30

Na zberný dvor sa môže vynášať:
• nadrozmerný odpad (gauče, skrine, postele…)
• pneumatiky
• chemikálie, oleje
• elektro odpad
• nadrozmerné sklo
• drevo (v menšom množstve)
• okná (iba drahovskí občania a podnikatelia s povolením OÚ)
Na zberný dvor sa nemôže vynášať:
• stavebný odpad (iba po dohovore s p. Majtánom – areál PVOD 
Drahovce)
• zelina a dreviny (kompostovisko - nie pred, ale za maštaľ!!!)
• drobný komunálny odpad (čierna zberná nádoba v domácnosti)
• papiere, kartóny a igelity (modrá zberná nádoba v domácnosti)
• PET fľaše (igelitové vrecia)
• drobné sklo (zelené kontajnery na sklo)

Ďakujeme za rešpektovanie týchto pokynov.
- M. M. -
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seniori 2 2015superuvolneni

Do divočiny 
utieklo viac ako 

80 detí…
Občianske združenie 

Superuvoľnení začalo rok 2015 
tak ako vždy – organizáciou 
maškarného plesu pre deti. Táto 
obľúbená akcia sa v nedeľu, 
25. januára, uskutočnila 
už po 7. krát a niesla sa v 
duchu animovanej rozprávky 
Madagaskar – Útek do divočiny. 
A divočina to naozaj bola. 

Deti boli, tak ako každý 
rok, rozdelené do družstiev a 
svoju súťaživosť mohli prejaviť 

v troch zaujímavých disciplínach. Pri 
všetkom ich sprevádzali a bavili sa s nimi ich 
obľúbené postavičky z Madagaskaru – lev, 
zebra, žirafa, hroch, tučniak, opica, lemur 
a koala.  Novinkou tohto karnevalu však 
bolo, že naň po prvýkrát zavítal aj nový člen 
partie - maskot Superuvoľnených, ktorý síce 
ešte nemá meno, ale za to má veľa nových 
kamarátov a obdivovateľov z kruhu detí, 
ktorých si získal práve na maškarnom plese. 
Bez mena však nebude dlho – každý účastník 
karnevalu mal totiž možnosť prísť s nápadom, 
ako by sa mohol maskot volať. Nápady 
boli naozaj rozmanité, napr. Superuvolko, 
Modroočko, Superko, takže bude skutočne 
ťažké vybrať spomedzi nich to správne. Isté 
však je, že autor toho najoriginálnejšieho a 
najvýstižnejšieho mena pre nášho maskota 
bude ešte špeciálne odmenený na akcii Hurá 
prázdniny 27. júna. Samozrejme, počas 
karnevalovej nedele boli odmenené všetky 

deti v maskách, najskôr prišla 
sladká odmena za umiestnenie 
družstiev v spomínaných 
súťažiach, a na záver dlho 
očakávaná  a bohatá  tombola, 
pri ktorej si naozaj každý prišiel 
na svoje. Nesmela chýbať ani 
spoločná fotografia všetkých 
masiek, ktorých bolo spolu 
80. Ďalší ročník karnevalu 
sa naozaj vydaril, za čo patrí 
poďakovanie nášmu sponzorovi 
– Obecnému úradu Drahovce, 
všetkým, ktorí prispeli 2 % z 
daní na OZ Superuvoľnení , a 
samozrejme všetkým, ktorí sa 
činili pri jeho organizácii. 

- M. I. -

7 rokov s Vami!!!
Dňa 28. februára sa na fare 
konala veľká oslava. Áno, 

OZ Superuvoľnení  oslavovali v poradí 
už 7. narodeniny od svojho vzniku. Od 
15.00 h sa na fare schádzali deti, ktoré sa 
mohli zahrať rôzne hry ako stolný futbal, 
vzdušný hokej či biliard. Takisto si mohli 
zasúťažiť o rôzne zaujímavé ceny. Celkovo 
asi 30 detí sa samozrejme tešilo aj na skvelý 
tradičný gulášik, ktorý Superuvoľnení pre 
deti pripravovali. 
Počas celej akcie sa 
mohli deti zapojiť do 
súťaže o reklamné 
predmety,  kde mali 
vymyslieť meno pre 
nového maskota OZ 
Superuvoľnení. Ako na 
každej narodeninovej 
oslave, tak ani na 
tejto nechýbala 
vynikajúca torta, na 
ktorej si pochutili deti 

spoločne s vedúcimi. Po skvelom dni plnom 
zábavy sa Superuvoľnení už tešia na ďalšie 
narodeniny. A keďže sa už pomaly ale isto 
blíži koniec školského roka, všetky deti 
srdečne pozývame na akciu s názvom „Hurá 
prázdniny“ ktorá sa bude konať 28. júna na 
futbalovom ihrisku.

- Michal Kristek -

Činnosť Klubu seniorov

Klub seniorov začal svoju rôznorodú činnosť 
v mesiaci január, kedy sme zorganizovali 
vlakový výlet do našich veľhôr - Vysokých Tatier, 
kde na Hrebienku sme prezreli „Ľadový dom“ 
a pokochali sme sa na jedinečných ľadových 
sochách. Počasie bolo chladné - ako v Tatrách, 

no odchádzali sme spokojní, že sa akcia vydarila. 
V mesiaci február sme zasa navštívili Slovenské 
národné divadlo v Bratislave, kde sme si 
pozreli divadelné predstavenie „Jana Eyrová“. 
V mesiaci marci na výročnej členskej schôdzi 
sme zhodnotili činnosť za rok 2014, členovia 
boli oboznámení s hospodárením za uplynulý 
rok a schválili plán práce na rok 2015. Nakoľko 
výročná schôdza sa konala v deň pred sviatkom 
MDŽ, kde okrem vinšu p. Brezovského, (ktorý 
viedol z poverenia výboru schôdzu), všetky ženy 

boli obdarované tiež kvetom. 
Schôdzu svojím vystúpením 
spríjemnil folklórny súbor 
„Kolovrátok“. Môžeme byť

spokojní s účasťou na 
schôdzi, keď bolo prítomných 85 
% členov. Snažíme sa dodržiavať  
drahovskú tradíciu na Kvetnú 

nedeľu a to chodenie s 
májom. Predtým však 
naše členky v klubovej 
miestnosti pripravovali 
ozdoby, vili buxusové /
grušpánové/ vence, vence 
z kraslíc a handerné 
venčeky. Muži pripravili 
„máj“ a deti v CVČ sa učili 
spievať piesne. Na Kvetnú 
nedeľu v dopoludňajších 
hodinách sme sa všetci 
vydali spevom po uliciach, 
kde sme po

domoch rozdávali 
grušpánové vence. Skončili 
sme pred kostolom, kde si 
mohli ľudia vychádzajúci 
z kostola po skončení sv. 
omše odlomiť ozdobenú 
halúzku z mája. Po 
skončení sa všetci účastníci 
občerstvili v našom klube. 
Občerstvenie pripravilo 
OZ NRS v spolupráci s 
MS SČK, kde nechýbala 

ani praženica z vajec, ktoré deti 
dostali od gazdiniek za vence. 

V podvečer 1. apríla sme 
sa zúčastnili slávnostného 
kladenia vencov k „Pamätníku 
padlých“ z príležitosti 70. výročia 
oslobodenia obce.

 - Výbor klubu seniorov. -

Chýbajú nám mladí!!!

Dňa 22. marca sme 
mali výročnú schôdzu, na 
ktorej sa zúčastnilo 90 % 
našich členov. Podľa toho 
vidieť, že je stále záujem o 
záhradkárčenie. No mládež 
nám chýba, chceli by sme 
sa pokúsiť cez základnú 
školu pritiahnuť mládež a 
vytvoriť im možnosť naučiť 
sa očkovať, vrúbľovať,  ale 
i odborne strihať ovocné 
stromy. Priestor a skúsenosti 
máme, tak už len začať.

- Výbor ZOZ – J. Kosa -

Jarné 
upratovanie

V sobotu 18. 
apríla prebiehalo 
v našej obci Jarné 
upratovanie. 12 
veľkoobjemových 
kontajnerov nebolo 
problém zaplniť. 
Ak by ste náhodou 
zabudli niečo 
vyhodiť, máte k 
dispozícii zberný 
dvor počas celého 
roka

- M. M. -
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Po zime sa začal upravovať terén v okolí prvej bytovky. Už o pár dní by sa 
mali priestory pekne zazelenať.

Orez stromov prebiehal v mesiaci február nielen v Drahovciach, ale aj v 
neďalekých Voderadoch.

Kino Napred má vylepšený zvuk – ak ho chcete vyskúšať, stačí si vybrať 
z programovej ponuky na drahovce.com alebo facebooku: Kino Napred.

Zatiaľ čo sa na prvej bytovke upravuje okolie, na tej druhej sa pracuje v 
plnom nasadení.

Obecný vodojem by potreboval kompletnú rekonštrukciu. V marci 
prebehli aspoň nutné výmeny zhrdzavených ventilov.

Do našej obce zavítal Cirkus Lankson z Prahy, ktorý 8. a 9. apríla 
predviedol v kultúrnom dome dve predstavenia plné ilúzie a kúziel.

Tradičné „chodenie s vajcom“ v podaní našej dychovej hudby nemohlo 
chýbať ani tento rok. Aj napriek nie príliš priaznivému počasiu prešla 
Drahovčanka počas Veľkej Noci takmer celú dedinu.

V marci nabehla na naše kompostovisko „drtička konárov“, ktorá 
podrvila 100 kubíkov konárov a rôzneho kompostu, čo je v preklade asi 
25 ton. A podrvila by oveľa viac, keby boli naši občania ohľaduplnejší a 
nerobili z kompostoviska smetisko!!!

Vďaka novému hokejbalovému  ihrisku sa stal v našej obci hokejbal 
obľúbeným športom. Svedčia o tom aj zápasy, ktoré hrá medzi sebou 
8 tímov každý víkend. Viac informácií na drahovce.com alebo na 
facebooku: Drahovská hokejbalová liga. 

Vďaka dotácii z Ministerstva vnútra SR sme mohli rozšíriť kamerový 
systém o 6 kamier, čím sa zvýši bezpečnosť v našej obci.

CVČ Drahovce pozýva všetky deti, ktoré radi tancujú HIP-HOP alebo 
BREAKDANCE!!! Príďte do kultúrneho domu každý štvrtok od 15.00 na 
„tanečnú s Marcelom“.

Pri vstupe do našej obce od Maduníc pribudol nový rýchlostný 
spomaľovač, ktorý by mal spomaliť „neporiadnych“ vodičov. Postarala 
sa oň sponzorsky firma Elemont.  
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nezaháľali ani počas chrípkových prázdnin. Čas sme venovali príprave 
na súťaž Odysea mysle a obľúbeným tvorivým dielňam. Tvorivé obdobie 
pokračovalo aj v marci pletením prekrásnych košíkov z pedigu. Tentoraz 
sa k deťom pridali aj rodičia a vznikli naozaj krásne práce (viď. www.

cvcdrahovce.edupage.sk). S pletením pokračujeme aj v mesiaci apríl.
Mesiac marec je mesiacom knihy a my sme pripravili okrem už vyššie 

spomenutých aktivít ešte aj ďalšie.
O snehuliakovi s horúcim srdcom
23.3.2015 sme privítali v našom CVČ vzácneho hosťa, spisovateľku 

Adu Žigovú. Na besede spojenej s autorským čítaním sa zúčastnili deti 1. 
- 4. r. našej ZŠ ako aj predškoláci našej MŠ. 

Nezabudli ani na našich najmenších „čitateľov“, deti našej MŠ. 
Spoločne sme nielen čítali, ale aj tvorili. Malí nádejní spisovatelia sa 
inšpirovali našou „trpaslíkovou“ výstavou a nielen sami vymysleli, ale aj 
zilustrovali krásnu rozprávku o krajine Trpaslíkovo.  

Mesiac apríl začal pre nás veľmi hekticky, pretože sme finišovali s 

prípravou na celonárodné súťažné kolo Odysea mysle.
10. - 12.2015 sme sa predstavili so svojimi vyriešenými úlohami 

v Komárne, kde Drahovce reprezentovalo 5 tímov. Aj tento rok sa nám 
podarilo úspešne zvládnuť a predviesť svoje projekty. Získali sme dve 2. a 
dve 3.miesta v I. aj II. kategórii. Do súťaže sme zapojili v tomto školskom 
roku po prvý krát aj tých najmenších – deti MŠ, ktorí riešili špecifickú 
úlohu pre svoju kategóriu. Počínali si veľmi odvážne a úspešne. Na pódiu 
si to naozaj užívali a hrdí, so zaslúženými medailami z neho aj schádzali. 
Mimoriadne si počínali v riešení tzv. spontánnej úlohy, keď z najvyššieho 
počtu 200 b, získali až 184 b, čo je naozaj výborné. Tešíme sa z nových 

„odyseákov“.

POZOR PRIPRAVUJEME
22.4. - 22.5.2015
OSMIJANKOVO VEĽKÉ LITERÁRNE STOPOVANIE!!! Čaká na 

deti zábavná výstava a zábavné aktivity s Osmijankom a jeho kamarátmi. 
Výstava aj aktivity sú otvorené aj pre verejnosť.

Blanka Kollárová
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce -

UDIALO SA V CVČ...
AKO  SA SVEŤKO STRATIL V OBRAZE

29. 01. 2015 sme strávili kreatívne a zábavné popoludnie s tvorcami 
časopisu Slniečko v Mestskej knižnici v PN. Spoločne sme tvorili s  
ilustrátormi Ďurom Baloghom a Kristínou Baloghovou-Hrončekovou na 
motívy tvorby Svetozára Mydlu. Z našich výtvarných prác vznikla veselá 
„trpaslíčia rozprávková výstava“, ktorú sme nainštalovali u nás v CVČ 
(február – marec) a naša spoločná fotografia s tvorcami – umelcami, sa 
objavila aj v marcovom vydaní časopisu Slniečko. 

VÝSTAVA KLASICI V KOMIKSE – HANA ZELINOVÁ V KOMIKSE
02. 02. 2015 - 31. 03. 2015 

Vďaka výbornej spolupráci s Mestskou knižnicou v PN sa nám aj 
tento rok podarilo zrealizovať výstavu  prác 5. ročníka celoslovenskej 
súťaže tvorivosti detí a mládeže.

12.2.2015 sme zorganizovali pre  žiakov 5. a 6. r. našej ZŠ sprievodné 
podujatie k výstave – dve informačno-tvorivé hodinky pod vedením 
výchovnej pracovníčky Mgr. Júlie Dzambazovič. Podobné sprievodné 
podujatia „Dopoludnie s Klasikmi v komikse“, sme pre našich žiakov 
zorganizovali v mesiaci marec - 12.3.2015 Príbeh v obraze pre žiakov 3. 
r., Svet v komiksovej bubline pre žiakov 4. r. a Superhrdinovia v literatúre 
pre 7. ročník.

SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV

19.2.2015 sa naši mladší „herci“ mali možnosť predviesť so svojim 
divadelným predstavením u nás v kultúrnom dome pred svojimi rodičmi 
a starými rodičmi. Predstavenie pripravili pod režisérskym vedením 
Filipa Čechoviča. Toto divadielko veľmi úspešne zahrali aj 20.3.2015 pred 

žiakmi piešťanských škôl na pódiu v Mestkej knižnici v PN. 

Divadelné predstavenie MRÁZIK úspešne odohrali členovia DS 
DOBRETA po druhý krát 21.2.2015 v neďalekých Brestovanoch.

To, že v našom „centre“ je naozaj rušno svedčí aj fakt, že sme Pletenie košíkov v CVČ
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Moderného vzdelávania 
pre vedomostnú 
spoločnosť, Komplexný 
poradenský systém, 
výchovné poradenstvo a 
iné.

Dianie v obci nám nie 
je ľahostajné. Zúčastnili 
sme sa behu Drahovskej 
desiatky, v Mesiaci úcty 
k starším sme potešili 

básňami a piesňami našich dôchodcov. Dňa 11. novembra si už tradične 
uctievame Medzinárodný deň vojnových veteránov – žiaci vyrobia 
červené maky a kladieme ich k pamätníku v parku spolu s p. starostom, 

predstaviteľmi obce a Zväzu protifašistických bojovníkov.
V zdravotnom programe rozvoja podporujeme správne stravovanie 

našich žiakov, zapojení sme do celoročnej súťaže v zdravej mliečnej výžive, 
ďalej do projektu Zdravá škola, 
dvakrát do roka absolvujeme so 
žiakmi preventívne prehliadky u 
zubára. V týždni zdravej výživy, 
od 13. do 17. októbra, sme 
uskutočňovali viaceré aktivity, 
ktoré zanechali u detí veľký ohlas. 
Jednou z nich bola aj prednáška 
p. Habrovej s ukážkou zdravých 
plodov, prípravou zeleninových a 

ovocných šalátov. Prízemie budovy školy máme posiate nástenkami danej 
tematiky. Deti na prvom stupni sa tešili na Šarkaniádu, v novembri zase 
na sokoliara. 

Navštívili sme drahovskú pekáreň, v CVČ sme besedovali o 
rozhlasovej hre „S čerty nejsou žerty“, Mali sme možnosť sledovať 

interaktívne prezentácie 
e-kníh. Zapájame sa 
do výtvarných súťaží. V 
decembri sme privítali 
Mikuláša, podieľali sme 
sa na príprave vianočného 
programu,  vyrábali 
sme aj v spolupráci s 
rodičmi vianočné darčeky, 
uskutočnili sa vianočné 

trhy. Starý rok sme ukončili v kostole slávnostným vianočným koncertom 
zbormajstra Bergera s tematikou vianočných tradícií. Žiaci sa dvakrát 
zúčastnili výukového multimediálneho predstavenia, interaktívneho 

programu Tajomstvo 
modrej planéty, 
Tajomstvo života. V 
súťaži Playback show 
v Piešťanoch si Alica 
Čurilová, žiačka šiesteho 
ročníka, vybojovala 
víťazstvo.

V marci a apríli sa na 
škole uskutočnili viaceré 
súťaže:

Hollého pamätník, 
Štúrov Zvolen, Rétorické Drahovce, Slávik Slovenska, Čitateľský maratón. 
Pripravujeme Deň Zeme, Deň matiek a Deň detí. 

- PhDr. Miroslava  Rojková -
- Foto: Mgr. Nataša  Pažitná -

Zo života školy  
Zápis detí do školy sa uskutočnil 3. a 4. februára. Veľmi nás teší, že 

rodičia dôverujú našej škole, máme zapísaných 25 detí. 
Počet žiakov v škole v tomto školskom roku je 175, z toho 1.st. 

82 žiakov /ch. 56, d. 26/, 2. st. 93 žiakov /ch. 42, d. 51/, žiakov s 
individuálnym výchovnovzdelávacím programom je šesť a žiakov 
plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí je osem. Pedagogickí 
zamestnanci sa neustále vzdelávajú, tiež sa zúčastnili psychologického 
tréningu učiteľov, ktorý viedli psychologičky z poradenského centra 

z Piešťan. Na škole pracujú metodické orgány, výchovný poradca, 
koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor protidrogovej 
výchovy prevencie patologických javov, výchovy k manželstvu a 
rodičovstvu, informačnokomunikačných technológií. Ich činnosť je v 
súlade s plánom práce školy. Zameranie školy spočíva v orientácii na 
vyučovanie jazykov a v rozvoji informačno-komunikačných technológií. 
Zvýšenú pozornosť venujeme podpore čitateľskej gramotnosti u žiakov. 
Prostredníctvom modernej didaktickej techniky- interaktívnych tabúľ 

a dataprojektorov, obohacujeme 
vedomosti žiakov. Vedieme ich k 
takým zručnostiam, ktoré uplatnia 
v ďalšom štúdiu na stredných 
školách. Podporujeme zavádzanie 
a využívanie výpočtovej techniky 
na hodinách informatiky, ale aj v 
iných predmetoch. 

Venujeme pozornosť 
profesionálnej orientácii našich žiakov s prizvaním odborníkov. 
Naši deviataci spolu s výchovnou poradkyňou navštívili Centrum 
pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch, v 
tomto období majú už odoslané prihlášky na stredné školy. 

Kultúrne prostredie 
m u l t i m e d i á l n e j 
miestnosti, kde sa tiež 
vyučuje, sa využíva aj 
na poriadanie besied a 
súťaží. Vedieme žiakov k 
ohľaduplnosti, vzájomnej 
pomoci a rešpektu. 
Venujeme sa rovnakou 
mierou žiakom nadaným, 
začleneným v integrácii, 

slabšie prospievajúcim, aby každý dostal rovnakú šancu. V septembri sa 
žiaci 1.stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Pinocchio v Divadle 

Jána Palárika v Trnave, 
v tunajšom  CVČ 
besedy o knihe Jany 
Necpalovej.

Žiaci našej školy sa 
zapojili do okresného 
kola technickej 
olympiády, v ktorej 
Martin Janovský, 
žiak šiesteho ročníka, 
získal tretie miesto. 
Vedomostnej a 

vzdelanostnej oblasti 
venujeme prvoradú 
pozornosť. Sily si 
meriame so žiakmi iných 
škôl v Pytagoriáde, 
informatickej súťaži 
Bobor, kde sme mali 
viacerých úspešných 
riešiteľov. 10. a 11. 12. sme 
sa zapojili do matematickej 
súťaže Klokan. Rozvíjame 
telesnú zdatnosť u 
žiakov, zapájame sa do športových súťaží /volejbal, basketbal, futbal, 

florball, vybíjaná/. Naše 
florballistky si doniesli 
prvenstvo z Piešťan. Žiaci 
absolvovali lyžiarsky a 
snoubordový výcvikový 
kurz v Jasenskej doline, 
zároveň bol informovaný 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Martine.

Uskutočňujú sa 
činnosti zamerané na 

rozvoj bezpečnostnej, vzdelanostnej a morálnej úrovne žiakov. Naši 
žiaci každoročne absolvujú tréning získania dopravných vedomostí 
a zručností. Vedieme 
žiakov k ohľaduplnosti, 
vzájomnej pomoci a 
rešpektu.  Naplánovanú 
máme návštevu  Dopravného 
ihriska vo Vrbovom . Deti 
tam nadobudnú základné 
informácie o dopravnej 
výchove, dopravných 
značkách, jazde na bicykli v 
zmysle platných vyhlášok. 
Zároveň si svoje teoretické vedomosti overia v praktickej situácii: v 
riadenej križovatke so svetelnou signalizáciou, na cestách vyznačených 

dopravnými značkami, na 
priechodoch pre chodcov. 

V rámci exkurzií žiaci 
navštívili výstavu Tutanchamóna 
v Bratislave, čaká ich návšteva 
Poľnohospodárskeho múzea v 
Nitre.

Škola je zapojená do viacerých 
projektov, projekt v oblasti 

Čerešňovo-jahodové muffinky

SUROVINY
• 150 g špaldovej múky
• 100 g polohrubej múky
• 1 lyžičku prášku do 
pečiva
• 80 g cukru
• 100 g masla
• 4 vajíčka
• 1 vanilkový cukor
• 4 lyžice oleja
• 4 lyžice horúcej vody
• čerešne
• jahody
• biely smotanový jogurt

Oddelíme žĺtky od bielkov, z bielkov a štipky soli vyšľaháme tuhý sneh, 
zo žĺtkov a cukru vymiešame penu. Do peny pridáme olej a zmäknuté 
maslo. Premiešame a pridáme horúcu vodu, časť múky, a opäť 
premiešame. Potom pridáme sneh a pomaly ho vmiešame do cesta. 
Prisypeme zvyšok múky, potom ovocie jemne posypané cukrom, a 
pomaly premiešame. Naplníme košíčky (nie úplne doplna) a pečieme v 
predhriatej rúre asi 20 minút, pri teplote 180 °C. Hotové a vychladnuté 
môžeme ozdobiť šľahačkou s ovocím, čokoládou.

- M. I. -

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

1. Anciáš – nezbedník
2. Andel – anjel

3. Angorák – druh králika so zvláštnou srsťou
4. Apatéka – lékáren

5. Árendáš – nájomca pôdy
6. Asent – zápis k odvodu

7. Aušust – nepodarený výrobok
8. Akurátní – spoľahlivý, presný

9. Afektuvat – strojene sa správať
10. Ancuk - šaty
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Detoxikácia

O 
detoxikácií 
by sa dalo 
s k u t o č n e 
písať celé 
dni. Musím 
p o v e d a ť , 
že moje 
d l h o r o č n é 
s k ú s e n o s t i 
ma neustále 
pri pohľade 
na tvár 
ženy, muža 
či dieťaťa 
presviedčajú 
o tom, že čo 
jeme a ako sa stravujeme sa najviac odzrkadľuje na 
tvári. Veľakrát sa prejedáme a odstupom pár dní máme 
problémy s tvárou. Niekedy je problém dlhodobý a 
nemusí to byť práve prejedaním sa. Často je to iba tým, 
že v črevách prebiehajú hnilobné a kvasné procesy. 
Tieto vytvárajú toxíny, ktoré sa prejavia v nesprávnom 
fungovaní orgánov, čo sa odzrkadlí na pleti. Pleť je 
ako ukazovateľ, často viem na základe pohľadu na 
tvár povedať, na čoho by si mala dotyčná osoba dávať 
pozor, čo v tele funguje. Vďaka tomu vieme vyliečiť 
problém s baktériami, intoleranciou či neliečenými 
zápalmi, o ktorých sa ani nevedelo. Môj jednoduchý 
a dlhoročný overený recept vám teraz poradím. 
Odporúčam mládeži a dospelým čajíky. Najprv sa pije 
zo šalvie lekárskej, ktorá má silný protibakteriálny 
účinok a preto ničí baktérie v tele. Po šalvii nastupuje 
pitie čaju zo žihľavy. Má prečisťujúci účinok, vyčistí z 
krvi to čo šalvia zničila v tele. A nakoniec sa pije čaj z 
prasličky roľnej, ktorá nám prečistí ľadviny a močové 
cesty, ktoré boli zaťažené odplavovaním nečistôt z 
tela. Dôležité pri očistnej kôre je dodržiavať postup 
čajov. Každý čaj pijeme 3 týždne, čiže najprv šalviu, 
potom žihľavu a nakoniec prasličku. Ráno vypijeme 
3 dcl vlažného čaju nalačno a počas dňa ďalšie 2 litre 
čaju. Pozor si dávajte, aby ste ju nevypili tri hodiny 
pred spaním. Sú totiž močopudné a mohlo by vás to 
vyrušovať počas spánku. V priebehu kúry sa môže 
objaviť v niektorých prípadoch zhoršenie stavu pleti, 
či zvýšenie svrbivosť pokožky. Sú to sprievodné javy 
čistenia organizmu. Netvrdím, že každému je kúra 
určená. Niekedy môže byť v tele zložitejšie ochorenie, 
pri ktorom treba vyhľadať lekára. V tomto období 
začína rásť v záhradkách či v prírode žihľava ale 
aj púpava, ktorú odporúčam použiť vo varení ako 
špenát, alebo si dať do šalátov. Ak sa vám zdá zložité 
variť si čajíky, môžete skúsiť užívanie riasy Spirulina 
alebo Chlorella v tabletkách, tie sú tiež výborné na 
detoxikáciu. Niekedy nestačí používať najdrahší krém 
či čistiaci prípravok na pleť ak nemáme v poriadku 
procesy v tele, pretože: „Krása totiž pramení z vnútra.“ 

Nabudúce „Slniečko nás skrášľuje, ale nám môže 
i ublížiť.“

- Denisa Karabová -

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

Kozmetické okienko 

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“
Od 1. februára do 22. mája boli v Drahovciach tieto akcie a 

aktivity:
14. február – 1. futbalový ples – org.: OFK Drahovce (kultúrny dom)

28. február – 7. narodeniny OZ Superuvoľnení – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
16. - 21. marec – Zber šatstva na katolícku charitu – org.: Červený kríž (kultúrny dom)

29. marec - Chodenie s májom – org.: OZ NRS (po celej obci)
2. apríl - 70. výročie oslobodenia obce – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)

5. apríl – Veľkonočná zábava – org.: Agentúra (kultúrny dom)
12. apríl - Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce (7. ročník) – org.: Obecný úrad 

(telocvičňa ZŠ)
18. apríl - Jarné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)
30. apríl - Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce)

1. máj - Detské rybárske preteky – org.: Rybári (jazero Važina)
2. máj - Rybárske preteky Važina 2015 – org.: Rybári (jazero Važina)

3. máj - Celoslovenské rybárske preteky v love sumčeka amerického – org.: Rybári (jazero 
Važina)

8. máj - Drahovská kosa 2015 (4. ročník) – org.: SKoS (lúka na Lazoch)
9. máj - Drahovská kosa 2015 (4. ročník) – org.: SKoS (lúka na Lazoch)

10. máj - Deň matiek – org.: Obecný úrad, CVČ, ZŠ (kultúrny dom)
16. máj - Deň kvetov – org.: Obecný úrad (Dedinská ulica)

16. máj - Hasičská púť do Šaštína – org.: Hasiči (Šaštín)

Od 23. mája do 30. júna budú v Drahovciach tieto akcie a 
aktivity:

23. máj - Putovný pohár DHZ – detská súťaž, Hasičská súťaž o putovný pohár starostu 
obce (16. ročník) – org.: Hasiči (štadión OFK)

30. máj - Majáles (10. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)
27. jún - Hurá prázdniny (6. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (štadión OFK)

Ponuky obce
- Možnosť inzercie v Drahovských 
novinách (jubileá, riadková a 
plošná reklama)
- Možnosť prenájmu Kultúrneho 
domu – peklo 50 €/deň, veľká sála 
100 €/deň
- Možnosť prenájmu reklamnej 
plochy na autobusových 
zastávkach
- Možnosť ubytovania na 
futbalovom štadióne
- Viac fotiek z kultúrnych akcií 
si môžete pozrieť na stránke  
www.drahovce.com
- Ďalšie číslo Drahovských novín 
vyjde koncom apríla, články môžu 
posielať nielen organizácie, ale aj 
občania na: drahovskenoviny@
drahovce.com do uzávierky, ktorá 
bude v 1. júla 2015
- Info ohľadom všetkých obecných 
ponúk Vám poskytne Martin 
Majtán na tel. č.: 0910 193 602

Báseň na mesiac máj 
Rozpuk

Rozpuk všetkého čo je mladé 
blaží pohľad stvrdnutý 

po zimnej šedi.
Zelenajúce sa lúky volajú 

po dotyku rúk skoro odmeneným.

Tak ako milenka mladá 
oplatí pohľad túžobný ba 

priam smelý.
Roztvorí náruč svoju 

sťa puk čo kvetom chce byť
a vôňu svoju svoj nektár 

odovzdať zúročiť v kolobehu 
večnej zmeny. 

A vtedy ty ako dážď čo bubnuje 
po smädnej zemi

blahodárne napĺňa potoky a rieky
zvlažíš jej pery.

- Martin Chudý -

Termíny vývozu plastov
02. jún
14. júl

Termíny vývozu papiera
19. jún
31. júl 

Termíny vývozu skla
5. jún
17. júl
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Novinky v OFK

Sezónu odštartovalo naše áčko 10 januára zimným halovým 
turnaj ObFZ, kde chalani vyhrali oba zápasy v základnej skupine 

a obsadili prvé miesto, čo znamenalo 
postup do semifinále v ktorom nešťastne 
prehrali s Dechticami 3:5. Nasledoval 
súboj o tretie miesto s druhým porazeným 
semifinalistom z Leopoldova, v ktorom 
si naši chlapci napravili chuť a porazili 
Leopoldov 10:5 a obsadili na turnaji ObFZ 
výborné tretie miesto. Nasledovala zimná 
príprava, ktorá bola ale trochu rozpačitá, 
kedže účasť na tréningoch bola nízka, 

čo sa následne odzrkadlilo aj v prípravných zápasoch. Príjemným 
spestrením zimnej prípravy bol 1. futbalový ples, ktorý organizovalo 
OFK. Čo sa týka plesu, pripravoval ho celý výbor OFK, ale najviac 
času a starostí s ním mali Martina Rusnáková a Peter Michálek, ktorý 
mal na „svedomí“ aj programovú vložku v podaní Lucii Kevickej, 
majsterke světa vo freestyle futbale. Moderátorom bol tajomník 
OFK Martin Majtán, ktorý má s moderovaním dlhoročné skúsenosti. 
Do tanca hrala skupina CLUB 84, ktorá už v Drahovciach vystúpila 
viackrát a ľudia boli vždy veľmi spokojní, hrajú vynikajúco a naživo. 
Vystúpenie Lucie bolo prekvapením večera, kedže okrem výboru 
to nikto iný nevedel, na jej vystúpenie pozerali s údivom nielen 

prítomný páni ale aj dámy, predviedla rôzne freestylové žonglérske 
prvky, ktoré sú zachytené na fotografiách, pri druhom vystupení 
Lucia po dohode s Petrom Michálekom zapojila do programu aj nič 
netušiacich futbalistov OFK Michala Németha a Martina Vanča, 
ktorí patria medzi tých najlepších žonglérov v našom mužstve. 
Atmosféra na plese bola vynikajúca a viacerí prítomní sa pýtali a 
pýtajú, kedy a či bude 2. ročník, čo výbor OFK zaväzuje pokračovať v 
začatej tradícii. Cez zimnú prestávku prišlo aj k zmenám v kádri, kde 
na polročné hosťovanie odišli Michal Németh do Bolerázu a Martin 
Horúcka do Hlohovca. Naopak do mužstva sa vrátil z hosťovania v 
Piešťanoch Adam Rusnák a prestúpili k nám taktiež z Piešťan Tomáš 
Onder a Mário Valla. Podarilo sa nám vybaviť aj prestup Marcela 
Ondera z Myjavy, ktorý šiel následne na hosťovanie do Palárikova. 
Jarnú časť futbalovej sezoný odštartovalo naše áčko dvoma domácimi 
víťazstvami s Veľkým Orvišťom a Brestovanmi, potom nasledoval 
výbuch v Siladiciach a remíza doma s Cíferom, v ďalšom kole mali 

naši chlapci voľno, kedže nás Šulekovo požiadalo o preloženie zápasu 
a nasledovalo domáce ťažko vybojované víťazstvo zo Zavarom, 
kde mal na lavičke premiéru tréner dorastu Peter Jirka, ktorý do 

konca sezóny povedie mužstvo spolu s vedúcim mužstva Jozefom 
Rusnákom, pretože zo zdravotných dôvodov odstúpil doterajší 
tréner Jozef Petráš, ktorého čaká operácia kolena. Do dorastu sme 

získali na hosťovanie jedného hráča z Piešťan, mužstvo naďalej 
vedie tréner Peter Jirka s vedúcim Petrom Karabom. V tíme žiakov a 
prípravky nenastali žiadne zmeny, na trénerských postoch zostávajú 
naďalej Martin Nádaský (žiaci) a Dominik Kosa (prípravka). Počas 
jarnej časti čakali náš klub dve investície – zakúpenie aparatúry a 
regenerácia ihriska, ktoré absolvovalo vyhrabanie a prevzdušnenie 
trávnika, pieskovanie, aerifikáciu a perforačný prísev, aplikáciu 
hnojív a dosev trávnatej zmesy. Veríme, že vďaka tejto investícii sa 
nám podarí dosiahnuť nielen pre hráčsku potrebu, ale aj pre oko 
diváka kvalitný futbalový zážitek spojený s dobrými výsledkami.

- Peter Karaba – ISSF a športový manažér OFK -

Stolnotenisový turnaj 
o pohár starostu obce 

neustále napreduje

Telocvičňa našej základnej školy bola 
dňa 12. apríla 2015 svedkom neobyčajného 
stolnotenisového turnaja. Veď sa tohto už  
7. ročníka zúčastnili osobnosti, ktoré v tomto 
športe niečo znamenajú. V nedeľu si k nám prišli 

zahrať 57-mi hráči 1. až 8. ligy z Bratislavy, 
Záhorskej Bystrice, Karlovej Vsi, Mostu pri 
Bratislave, Trnavy, Križovian, Modranky, 
Suchej nad Parnou, Zavara, Zelenča, Trakovíc, 
Malženíc, Leopoldova, Sasinkova, Veselého, 
Vrbového, Kočína, Starej Turej, Nového Mesta 
nad Váhom, Trenčína, Dubnice a odvážili sa 
aj piati drahovčania. Športovci boli rozdelení 
hlavným rozhodcom p. Štefanom Jančovičom 
do trinástich štvorčlenných skupín a jedna 
bola päťčlenná. Po privítaní p. starostom sa na 
ôsmich profi-stoloch začali zápasy v skupinách, 
z ktorých prví a druhí umiestnení postupovali do 

hlavnej súťaže, tretí 
a štvrtí zostúpili do 
súťaže „útechy“. Po 
ukončení zahrievacích 
stretnutí v skupinách, 
sa hráči posilnili 
skvelým gulášom 
tradične navareným 
v kuchyni p. Ivety 
Čapuškovej.

 

Hlavná súťaž priniesla 
veľmi kvalitný stolný 
tenis, z ktorého nám 
najviac predviedol 
Marián Šicko 
(Dubnica,1. liga od 
jesene) a zaslúžene 
vyhral vo finále nad 

Róbertom Komorovským (Trenčín, 2. liga). 
Bronzovú medailu si vybojoval Ivan Páleník 
(Dubnica, 1. liga - najväčší favorit turnaja). 
Štvrtý skončil Andrej Kučera (Trnava, 1. liga - 
nebol celkom zdravotne fit).

Súťaž „útechy“ vyhral Michal Nemček 
(Malženice, 5. liga) pred Monikou 
Marouskovou (Trenčín, 3. liga) a Denisom 
Bažánym (Križovany, 7. liga). Štvrtý bol Michal 
Šantavý (Leopoldov, 6. liga).

 

Poradie v súťaži „Majster Drahoviec“:
1. Ľ. Čapuška (5. liga, Malženice), 2. C. 

Švík (7. liga, Červeník), 3. J. Čapuška (8. liga, 
Malženice), 4. C. Holík a 5. D. Holík (obaja 
neregistrovaní).

Za uskutočnenie tohto vydareného 
športového zážitku patrí vďaka p. starostovi, 
obecnému zastupiteľstvu, vedeniu ZŠ,  
p. školníkovi S. Bednárovi, p. J. Mihálikovi za 
dovoz stolov, p. M. Majtánovi za ozvučenie a 
p. Š. Jančovičovi (hlavný rozhodca) za plynulý 
priebeh súťaží.

Na záver chcem podotknúť, že náš turnaj sa 

stáva čoraz populárnejší, o čom svedčí nielen 
neustále sa zvyšujúca účasť, ale hlavne kvalita 
hráčov. Verím, že sa všetkým u nás páčilo a 
prídu aj o rok.

- Ľuboš Čapuška -

Obecný úrad ďakuje p. Čapuškovi 
za zorganizovanie 7. ročníka 
Stolnotenisového turnaja o pohár 
starostu obce, ktorého úroveň sa 
neustále zvyšuje a zároveň mu gratuluje 
k zisku „Majstra Drahoviec“.

V útrobách futbalového štadiónu 
prebiehala v mesiaci apríl 
rekonštrukcia kanalizačných potrubí, 
ktoré po toľkých rokoch doslúžili. 
Ďalej sa vymieňal bojler na teplú 
vodu a vonkajšie ženské sociálne 
zariadenia, ktoré boli nefunkčné.
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Evidencia 
obyvateľstva 

(21.1. 2015 - 21.4. 
2015) 

Prisťahovali sa
9

Odsťahovali sa
7

Narodili sa
7

Opustili nás
13

Zosobášili sa
5

Dobrovoľný hasičský zbor  
Drahovce

Pozvánka na súťaže

Dobrovoľný hasičský zbor Drahovce Vás 
srdečne pozýva na detskú súťaž Plameň a 
zároveň na súťaž o Putovný pohár starostu obce 
Drahovce.

V sobotu 23.5.2015 začíname detskou 
súťažou Plameň o 9:00 h a o 14:30 h bude 
nasledovať súťaž o Putovný pohár starostu 
obce. Miesto konania zostáva nemenné, 
futbalové ihrisko OFK Drahovce. Môžete sa 
tešiť na deň plný hasičskej akcie kde ukážu 
mladí začínajúci hasiči svoje zručnosti. Taktiež 
na bohaté občerstvenie a samozrejme nebude 
chýbať pohodová atmosféra.

Príďte a zabudnite na každodenný 
stereotyp...

PLOCHA NA PRENÁJOM
INFO NA OÚ


