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Ako už mnohí viete, nášmu „áčku“ sa 
podarilo po dlhých rokoch v tejto sezóne 
vyhrať šiestu ligu a postúpiť do piatej 
ligy západ. Výhru sme si zabezpečili už  
v predposlednom kole,

kedy naši chlapci porazili doma 
Majcichov a následne večer po zápase 
sa išli s touto skvelou správou potešiť 
s našim v našich srdciach stále 
prezidentom Jozefom Rusnákom st., 
ktorého choroba pripútala na lôžko. 
Bol to jeho veľký sen postúpiť znovu do 
piatej ligy, ktorý sa mu nakoniec splnil. 
Posledný zápas sezóny mal zvláštnu 
príchuť, keďže sme pred zápasom boli 
odprevadiť nášho zosnulého prezidenta 
na jeho poslednej ceste a následne sme 
vycestovali na posledný zápas sezóny 
do Dvorníkov, ktorý sa nakoniec skončil 
zmierlivou remízou. Po príchode domov 
nás už čakali predstavitelia ObFZ Trnava, 
ktorí nám odovzdali víťazný pohár spolu 
s medailami. Po tomto slávnostnom 
ceremoniáli vypukli na štadióne oslavy, ktoré sa 
konali až do skorých ranných hodín. O týždeň 

sa naši chalani zúčastnili turnaja víťazov ObFZ 
Trnava, ktorý sa konal v Červeníku, kde naši 
chlapci s prehľadom vyhrali všetky zápasy a 
odniesli si domov ďalší víťazný pohár. Potom 

nasledovala dvojtýždňová letná prestávka, aby 
si chalani trochu oddýchli a načerpali sily do 

novej sezóny vo 
vyššej súťaži. 
Príprava na 
nový súťažný 
ročník začala 
3. júla, kde sa 
chalani stretli 
na prvom 
t r é n i n g u .  
O týždeň 
sme odohrali 
doma prvý 
p r í p r a v n ý 
z á p a s  
s Bošácou, 
ktorý sme 
p r e h r a l i 
3:1, ďalší 
víkend sme 

sa zúčastnili s drahovským „béčkom“ 
na turnaji v Siladiciach, nakoľko viacerí 
hráči boli na dovolenkách, kde sme po 
prehre v prvom zápase so Siladicami 1:0 

hrali o konečné tretie miesto s Leopoldovom, 
kde sme po remíze 1:1 prehrali až na penalty. 
Skončili sme síce štvrtí, ale tréner hodnotil 
turnaj pozitívne, nakoľko chalani odohrali 
vyrovnané zápasy, aj keď sme nehrali  
v najsilnejšom zložení. Čo sa týka prípravných 
zápasov, odohráme ešte dva 29.7. o 18.00 h  
v Maduniciach a generálka na ligu bude doma 
2.8. s Malženicami. Dorast skončil v uplynulej 
sezóne na peknom štvrtom mieste, ale nakoľko 
nám šesť hráčov končí kvôli veku, v novej 
sezóne bohužiaľ dorast v Drahovciach nebude. 
Chalani, ktorí môžu hrávať v doraste, pôjdu na 

Drahovské „áčko“ postúpilo do 5.ligy
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Tradične 30. apríla sa v našej obci 
stavia máj. Tento rok to vyšlo na štvrtok.   

A tak od 18.00 h zdobili máj krojované deti a 
následne ho naši dobrovoľní hasiči postavili. 
Počas stavania spríjemňovala prítomným 
náladu dychová hudba Drahovčanka a 
folklórna skupina Kolovrátok. Každý rok 
bývalo zvykom, že sme sa presunuli od 
20.00 h do kultúrneho domu na zábavu, 

ktorá trvala až do bieleho rána. Čas však 
ukázal, že o „prvomájovú veselicu“ bol 
čoraz menší záujem. Preto sme sa rozhodli, 
že večerný program trošku zmeníme. 
Prvý krát v histórii neprišli ľudia tancovať. 
Prišli sa kultúrne, divadelne vyžiť. A veru 
nie na hocijaké divadlo. Do našej obce 

zavítalo divadlo DINO s Hornej Stredy  
s hrou Horí ohník, horí, ktoré funguje už 

16 rokov. Predstavenie vtipnou formou 
sledovalo príbeh dobrovoľného hasičského 
zboru, ktorý na dedine čelil nielen 
hrozbám klasických požiarov, ale hlavne 
hrozbám požiarov vo vzťahoch k rodinám, 
manželkám, či priateľkám. Ako to už na 
dedine, a nielen tam býva, chlapi v zbore 

väčšmi hasili smäd ako požiar, a z toho 
pramenilo veľa humorných až komických 
situácií.  Prítomní diváci si určite divadelný 
večer užili a už teraz som zvedavý, akým 
štýlom postavíme máj o rok.

- M. M. -

Vážení občania, 
Prihováram sa Vám tretí krát v tomto 

roku. Aj napriek tomu, že máme tropické leto  
a dovolenkový čas, v rozpracovaných projektoch 
pokračujeme aj počas tohto obdobia. 

V mesiaci jún vyšla z Ministerstva životného 
prostredia SR výzva na kanalizáciu, ktorá je pre 
našu obec tá, na ktorú sme čakali. Okamžite sme 
sa pustili do skompletizovania a aktualizovania 
žiadosti, ktorá musí byť spracovaná bezchybne 
a hlavne odborne, aby nebolo možné nás vylúčiť 
pre neúplnú žiadosť. Tú musíme odovzdať do 
konca septembra. Náš cieľ je však mať ju hotovú 
do konca augusta a mať tým možnosť ju dať 
ešte prekontrolovať. Do konca roka 2015 by 
malo prebehnúť vyhodnotenie aj s pridelením 
finančných prostriedkov. Ak budeme úspešní, v čo 
veríme, začiatkom roka 2016 začneme s výstavbou 
kanalizácie, možno aj skôr.

Ako si viacerí z Vás všimli, pri zdravotnom 
stredisku nastal od júla pracovný ruch. Dôvodom 
je nadstavba materskej školy. Vďaka tomu je počas 
leta obmedzená prevádzka zdravotného strediska. 
Pri výkopových prácach na základoch boli zistené 
slabé základy, ktoré svojou hĺbkou nezodpovedali 
pôvodným projektom. Z uvedených dôvodov boli 
práce na pilierových základoch znásobené a celá 
časť budovy bola nanovo podbetonovaná. Taktiež 
boli prijaté projektantom zmeny na spevnení venca 
nadstavby. Aj napriek menším komplikáciám je 
prísľub od realizačnej firmy, že do konca roka 2015 
bude nadstavba hotová.

Na Poštovej ulici rastie ako zvody druhá 
obecná bytovka pre mladé rodiny, ktorá bude 
rovnaká ako prvá s počtom bytov 12. Dokončená 
bude do konca roka 2015. 

Na jeseň by sme chceli začať s rekonštrukciou 
požiarnej zbrojnice, ktorá bude rozšírená do 
boku aj dozadu a tým vytvorené nové základy 
pre nadstavbu, kde by malo vzniknúť 8 bytových 
jednotiek pre mladé rodiny. Vďaka zväčšeným 
priestorom spodnej časti hasičskej zbrojnice budú 
mať hasiči nové sociálne zariadenia pre pánov 
aj dámy, takisto šatne, sprchy a zasadačku, čo 
doteraz nemali. Tým poriešime nielen akútnu 
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, ale aj čiastočne 
nedostatok bytových jednotiek pre našich 
mladých.

Príhovor starostuhosťovanie do okolitých dedín ako Madunice, 
Veľké Kostoľany a Dubovany. Žiaci skončili 
na predposlednom mieste v tomto ročníku, 
nakoľko niektorý boli ešte vekom prípravkári, 
ale hrávali aj za žiakov, pretože ich bolo a je 
stále málo a hrávali proti starším protivníkom. 
Týmto by som chcel aj apelovať na rodičov, ktorí 
čítajú tento článok a majú doma chlapcov, aby 
ich skúsili priviesť k futbalu, všetci sú srdečne 
vítaní. Pevne veríme, že v novom súťažnom 
ročníku to už bude lepšie. Aj prípravka skončila 
na predposlednom mieste, pretože tam boli 
také isté problémy ako u žiakov, niekedy ich 
síce bolo na tréningu aj vyše dvadsať, ale na 
niektoré zápasy sa ich zišlo ledva deväť. Týmto 
chcem poprosiť rodičov, ktorí svoje dieťa 
vodia na tréningy, aby ho priviedli aj na zápas, 
aj keď nie vždy je dobré počasie, ale keďže 
hráme dlhodobú súťaž, tie deti musia nastúpiť 
na zápas, lebo inak nám hrozí kontumácia 
a po troch kontumáciách nám dajú pokutu  
1000 € a vyradia nás zo súťaže, čo si určite 
nikto neželáme. Želám všetkým mužstvám len 
tie najlepšie výsledky v novom ročníku svojich súťaží.

- Peter Karaba – športový a ISSF manažér OFK Drahovce -

Obecný futbalový klub Drahovce ukončil 
sezónu 2014/2015 nasledovne: 

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1 OFK – Drahovce 28 19 6 3 83:41 63 21

2 TJ Družstevník Horná Krupá 28 19 2 7 57:30 59 17
3 TJ Družstevník Siladice 28 17 6 5 81:40 57 15
4 OŠK Zavar 28 17 4 7 64:35 55 13
5 MTK Leopoldov 28 16 4 8 73:37 52 10
6 ŠK Slávia Zeleneč 28 14 6 8 65:45 48 6
7 OFK Majcichov 28 10 8 10 39:36 38 -4
8 ŠK Cífer 1929 28 10 7 11 44:52 37 -5
9 FK Šulekovo 28 10 6 12 63:51 36 -6

10 ŠK Dvorníky 28 10 4 14 37:53 34 -8
11 TJ Slovan Veľké Orvište 28 9 4 15 55:79 31 -11
12 TJ Družstevník Brestovany 28 6 9 13 37:68 27 -15
13 TJ Slovan Červeník 28 7 3 18 41:86 24 -18
14 OŠK Dolná Krupá 28 5 5 18 39:70 20 -22
15 ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou 28 1 6 21 26:81 9 -33
16 ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové 0 0 0 0 0:00 0 0

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1 FK Šulekovo 22 19 1 2 128:17 58 25

2 OTJ – Banka 22 18 3 1 113:17 57 24
3 TJ Slovan Veľké Orvište 22 14 2 6 88:22 44 11
4 TJ Madunice 22 13 2 7 59:32 41 8
5 TJ Družstevník Chtelnica 22 11 3 8 36:35 36 3
6 TJ Klas Dolné Trhovište 22 10 3 9 58:40 33 0
7 OŠK Prašník 22 9 3 10 42:62 30 -3
8 TJ Slovan Červeník 22 7 5 10 46:41 26 -7
9 OFK Malženice 22 8 1 13 49:68 25 -8

10 TJ Bojničky 22 5 3 14 31:75 18 -15
11 OFK – Drahovce 22 2 2 18 24:117 8 -25
12 TJ Družstevník Dolný Lopašov 22 2 0 20 19:167 6 -27
13 OFK Kľačany 0 0 0 0 0:0 0 0

MEVA SPORT OM Muži – Sezóna 2014/2015 – Základná časť

Oblastná súťaž “B” Žiaci - Sezóna 2014/2015 – Základná časť Oblastné Majstrovstvo “B” Dorast – Sezóna 2014/2015 – Základná časť

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1 FK Krakovany 22 18 3 1 100:20 57 24

2 TJ Madunice 22 17 3 2 75:28 54 21

3 OFK Malženice 22 13 3 6 103:48 42 9

4 OFK – Drahovce 22 12 4 6 81:59 40 7

5 MFK Vrbové 22 11 2 9 104:60 35 2

6 OŠK Zavar 22 10 4 8 58:38 34 1

7 TJ Družstevník Brestovany 22 9 5 8 61:62 32 -1

8 OŠK Horné Otrokovce 22 7 1 14 47:84 22 -11

9 TJ Slovan Červeník 22 6 1 15 53:102 19 -14

10 TJ Družstevník Siladice 22 4 4 14 37:85 16 -17

11 TJ Sokolovce 22 5 0 17 39:119 15 -18

12 FK Šulekovo 22 4 2 16 45:98 14 -19
13 OFK Bučany 0 0 0 0 0:00 0 0

Na „Stavanie mája“ prišlo aj divadlo DINO

Tretia májová sobota tradične v našej 
obci patrí kvetom. Zásluhou organizačného 
tímu, ktorý sa aj tento rok rozhodol 
pozvať predávajúcich priamo z dňa kvetov  
v Hlohovci. Tento rok sa Dňa kvetov zúčastnilo 
15 predávajúcich. V ponuke prevažovali 
rôzne druhy letničiek, trvaliek, hnojív  
a všetkého, čo je spojené s pestovaním kvetov. 
Naši občania si mohli vyberať z množstva 

druhov, farieb i veľkostí rôznych kvetov. 
Potom ich len posadiť, správne ošetrovať  

a výsledok je zaručený. Je to služba našim 
občanom ako ešte viac skrášliť naše 
záhradky a našu obec. Nie je nič krajšie 
ako pohľad na krásne zakvitnuté okná a 
predzáhradky. Veríme, že v tejto tradícii 
budeme ďalej pokračovať a o rok zase  
v tradičnom čase budeme svedkami tejto 
kvetinovej nádhery.

- I. G. -

Deň kvetov
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Druhý májový víkend sa v Drahovciach 
niesol v duchu zachovávania tradícií našich 
predkov. V piatok 8. mája sa na Lazoch stretli 
kosci z celého Slovenska, aby odštartovali 
koseckú sezónu. Do Drahoviec zavítali kosci 
zo všetkých kútov Slovenska v peknom počte 
50 účastníkov.

V piatok podvečer sa po zvítaní pustili 
chlapi do kutia kôs. Bolo zaujímavé sledovať 

najrôznejšie techniky tejto činnosti, bez 
ktorej by tráva nepadala pod kosami tak 
ľahko. Po krátkom nočnom oddychu sa kosci 
v sobotu pustili do súťaží v kategóriách: 

deti, ženy, muži do 60 rokov, muži nad 60 
rokov a najzaujímavejšia súťaž O majstra 
Drahoviec. Na víťazov aj zúčastnených 

čakalo po odkosení 
päť kotlov gulášu 
– klasický hovädzí, 
baraní, divinový a 
držkový. Domáci aj 
hostia sa zabávali 
do večera pri dobrej 
hudbe folklórneho 
súboru Kolovrátok 
z Drahoviec, 
ženského súboru 
z Prašníka a hre 

na fujare Michala Smetanku zo vzdialenej 
východoslovenskej dedinky Brutovce.

- Miroslav Ledecký – SKoS -

V júni začala rekonštrukcia Domu smútku. 
Za pomoci našich zamestnancov, ako aj 
zamestnancov pridelených z Úradu práce, sme  
v dnešných dňoch dokončili rekonštrukciu Domu 
smútku, ktorá spočívala v odizolovaní budovy, 
opravy fasády ako aj čelného vstupu a opravy 
popraskaného chodníka, za čo chcem všetkým 
pracovníkom poďakovať.

Z Ministerstva vnútra SR sme dostali 
bezodplatným prevodom staršie auto značky 
Škoda Octavia a zároveň sme kúpili nové auto 
značky Dacia Dokker, ktoré bude slúžiť hlavne na 
rozvoz obedov a nahradí starú 9 ročnú Fabiu, ktorá 
nespĺňala z právneho hľadiska hygienické normy 
pre tento rozvoz, v súčasnej dobe navýšený až na 
40 zdravotne ťažko postihnutých stravníkov. Stará 
Fabia bude predaná v zmysle platných právnych 
noriem za odhadcom určenú cenu.

V auguste máme na pláne vymeniť novú 
rozhlasovú ústredňu na diaľkové vysielanie. Vďaka 
tejto ústredni môžeme postupne vymieňať staré 
reproduktory za bezdrôtové. Taktiež nám bude 
pridelená vlastná frekvencia, na základe ktorej 
bude rozhlasom pokrytá aj časť Dolné Voderady 
a neskôr aj časť Majer. Týmto by som chcel vyzvať 
občanov, ktorí majú pred domom nefunkčné 
reproduktory, aby to nahlásili na obecný úrad. 

V tomto čase taktiež vypracovávame projekt 
na zateplenie – znižovanie energetickej náročnosti 
obecných budov, v našom prípade kultúrny dom, 
na základe výzvy z envirofondov v oblasti L2. 
Žiadosť na envirofond musí byť odovzdaná do 
9. októbra aj so stavebným povolením. Ak by 
sme dostali peniaze, doriešime si tak fasádu, 
zostávajúce okná a dvere, strechu, poprípade 
klimatizáciu celého kultúrneho domu aj s kinom, 
poštou. Zároveň doriešime bezbariérový prístup 
ako aj bankomat. 

V súčasnosti prebieha čistenie vodovodného 
potrubia vďaka novému čistiacemu prístroju. 
Čistenie sa bude prejavovať rozpúšťaním a 
uvoľňovaním usadenín do potrubia. Predpokladaná 
doba trvania od 11. júla, kedy sa prístroj 
montoval, bude cca 4 týždne. Po tomto čase by 
nám už nemala tiecť mechanicky znečistená voda. 
Skutočný čas sa ukáže až po začatí uvoľňovania sa 
mechanických častí z potrubí. Preto Vás žiadam  
o zhovievavosť a trpezlivosť. Zároveň Vás žiadam, 
aby ste pred použitím najprv vodu odpustili a 
presvedčili sa, či nie je mechanicky znečistená. 
Taktiež Vás chcem oboznámiť, že v súčasnej 
dobe sa pracuje na zmene v projektoch, ktoré sa 
budú týkať zmeny technológie a rekonštrukcie 
vodojemu, ako aj nových projektov k tretej etape 
rozšírenia vodovodu a zokruhovania niektorých 
nedokončených častí obce.

Vážení občania, máme pred sebou veľa 
práce. Verím, že spoločnými silami a vzájomným 
rešpektovaním, všetko hravo zvládneme.

Na záver by som Vám chcel popriať pekný 
zvyšok leta, ktoré ukončíme 5. ročníkom akcie 
Drahovské vrtochy, na ktoré Vás srdečne pozývam.

- Ing. Juraj Klein – starosta obce -

V Drahovciach odštartovali tohtoročnú slovenskú 
koseckú sezónu Šesť mesiacov príprav, niekoľko hodín 

potenia sa na tréningoch a skúškach, litre 
nealko nápojov a kávy, tri dni príprav pódia, 
dve a pol hodiny hrania hry, dva prídavky 

na záver, dlho trvajúci standing ovation a 
pozitívne ohlasy. Divadlo Dobreta by takto 
mohlo zhrnúť muzikál Z dreva vyrezané alebo 

Jánošík podľa Vivaldiho. Ich „Deň D“ bol  
5. jún, horúci júnový 
piatkový večer. 
Nielenže sa potili od 
vysokých horúčav, ale 
aj od trémy. Všetci si 
priali, aby to dopadlo 
čo najlepšie. Nik 
sa nechcel zmieriť 
s priemerom. Do 
každého výstupu išli 
naplno počas celej 
hry, ani teplo v sále 
ich neodrádzalo. 
V zákulisí každý 
každému držal 
palce. Fungovali ako 
švajčiarske hodinky. 
Nebudem klamať, keď vám poviem, že ani 

neviem ako tie dve 
hodiny rýchlo prešli. 
Nám sa to v zákulisí 
zdalo, len ako pár 
minút.  „Ľudia 
v publiku boli 
úžasní. Cítili sme 
z nich neskutočnú 
energiu. Veľmi 
im ďakujeme“....  
s radosťou sa o svoje 
emócie podelila 
členka súboru Lenka 
Šimončíková. K nej 

sa postupne 
p r i d á v a l i 
aj ostatní 
členovia. 

Pár hodín 
pred premiérou 
herci dostali 
veľmi milú 
prekvapujúcu 
s p r á v u . 
Samotný autor 
hry Ľubomír 
Feldek ich 
pozdravil cez 
telefón a držal im silno palce, nech im to 
čo najlepšie dopadne.

„Pán Feldek chcel veľmi prísť 
na premiéru a osobne pogratulovať 
hercom, ale zo zdravotných dôvodov 
nemohol prísť. Autor hudby pán Gnoth 
ich tiež nechal osobne pozdravovať“, 
prezradila nám režisérka hry Blanka 
Kollárová. Okrem Drahovčanov by ste 
medzi divákmi našli aj veľa obyvateľov 
blízkych dedín, ale aj vzdialených 
ako Bojná, Pezinok, Dubnica či 

Nemečky. Pozvanie na premiéru neodmietli 

ani predstavitelia z ministerstva školstva, 
predstavitelia obcí z Brestovian, Chtelnice a 
mnohí ďalší hostia. Všetci diváci boli nadšení 
nielen z výborných hereckých výkonov, ale aj 

speváckych. Mnohí z nich sa stále pýtajú, kedy 
bude ďalšie predstavenie. 

Divadlo Dobreta sa s Jánošíkom 
predstavilo aj na festivale Divadelné Šurany 
na konci júna, kde sa im tiež podarilo získať 
pozitívnu odozvu od publika. Herci rozhodne 
cez leto nespia na vavrínoch, ale usilovne sa 
pripravujú na ďalšiu divadelnú sezónu a ďalšie 
predstavenia. 

- K. D. -

Úspešná premiéra muzikálu „Z dreva vyrezané“
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Počas akcie „Deň zeme“ sa naši žiaci základnej školy rozpŕchli po 
triedach po celej dedine a vyzbierali všetky odpadky.

Pán farár Branislav Rychlík priviedol tento rok k 1. sv. prijímaniu 17 detí, 
(10 chlapcov a 7 dievčat).

Výstavba druhej bytovky prebieha podľa plánu. Komplet hotová bude do 
konca decembra.

Naši obecní pracovníci vyzbierali pri prvom nadjazde smerom na Dolné 
Voderady plné auto „bordelu“. Niektorí budú radšej riskovať pokutu, ako 
by zaviezli odpad na zberný dvor – zadarmo.

31. mája bolo v našej obci 1. sv. prijímanie a pri tejto príležitosti sa 
natieralo 14 zastavení na kalvárii. No a ako už býva zvykom, okrem 
našich pracovníkom za do práce zapojil aj majster natierač Peter Cesnek.

Obecný úrad zakúpil novú kosačku určenú na kosenie futbalového 
areálu, pretože stará 15 ročná kosačka už doslúžila.

Z Ministerstva vnútra SR sme v júni dostali bezodplatným prevodom 
staršie auto značky Škoda Octavia vo veľmi dobrom stave.

Koncom júna sa začalo s nadstavbou materskej školy. Dokončená bude 
v decembri.

Koncom júla sme kúpili nové auto značky Dacia Dokker, ktoré vystriedalo 
našu 9. ročnú Škodu Fabiu. Obecný úrad používa auto aj na rozvoz 
obedov, ktorých je stále viac a viac, čo znamená, že potrebuje auto s oveľa 
väčším priestorom, čo „maličká fabia“ vôbec nespĺňala.

Opäť sme sa trošku pustili do maľovania priestorov obecného úradu. Svojpomocne 
sme si vymaľovali malú zasadačku, chodbu a pustili sme sa do veľkej zasadačky. Po 
tom, ako sme minulý rok vymaľovali 3 kancelárie, nám chýba vymaľovať ešte dve + 
schodisko, kde budeme potrebovať lešenie.

Vo štvrtok 4. júna sa nainštalovali do kultúrneho domu nové závesy, ktoré poslúžia 
na celkové zatemnenie sály, zlepšia akustiku, zútulnia priestor pri jednotlivých 
podujatiach a v neposlednom rade sa už ľudia nebudú cítiť ako v skleníku.

V júli dokončili naši obecní pracovníci práce na dome smútku. Na rade 
bolo odizolovanie, fasáda a oprava chodníka za domom smútku, kde sa 
aj vyrezali staré kríky a nasadili tuje na ohraničenie kontajnera na odpad.
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21.5.2015 Hevitour 60
Na toto popoludnie sme sa obzvlášť tešili, pretože na nás čakalo 

v piešťanskej knižnici stretnutie so známym spisovateľom Danielom 
Hevierom. Podľa 
príznačného názvu 
podujatie sa konalo pri 
príležitosti autorových 60. 
narodenín. Pán Hevier nás 
privítal už jemu vlastným 
humorom, veľmi zaujímavo 
rozprával, predčítal zo 
svojej najnovšej knihy, 
zahral a zaspieval vtipnú 
pesničku. Stretnutie s ním 
bolo pre všetkých zážitkom.

Naše zážitky z tohto popoludnia obohatila aj prekrásna zábavná 
interaktívna výstava ilustrátorky a akademickej maliarky Martiny 
Matlovičovej, držiteľky 
m e d z i n á r o d n ý c h 
ocenení Zlaté jablko 
BIB, Zlatá stuha 
a tvorkyne ceny 
Zázračný oriešok 2010, 
pod názvom Krajina 
Ilustrandia.

Muzikál Hair spray 
v Bratislave

Tradične, vždy na 
konci školského roka 
pripravujeme pre našich najaktívnejších členov nášho CVČ odmenu. 
Tentoraz sme sa rozhodli pre návštevu divadla. Na deň detí 1. júna sme sa 
vybrali na muzikálové predstavenie Hair spray do divadla na Novej scéne 
v Bratislave. Téma bola aktuálna, ...veď stať sa hviezdou aspoň na chvíľu 
je snom v istom veku takmer každého z nás. Predstavenie s výborným 
obsadením plné hudby, spevu a tanca ponúklo všetkým úžasný zážitok. 

 Premiéra muzikálu Z dreva vyrezané
Piatok 6. júna úspešne „zahviezdili“ naši divadelníci „dobreťáci“ na 

domácom javisku v premiére muzikálu Z dreva vyrezané alebo Jánošík 
podľa Vivaldiho. Celé vystúpenie si rovnako úspešne zopakovali už  
o niekoľko dní 23.6. v repríze na Divadelnom festivale 2015 v Šuranoch.

30. JÚN 2015 Fabulacius Pavlus Emanuelus Dobsinius 
Toto bol názov nášho posledného podujatia v CVČ v školskom roku 

2014/2015, takto sme oslávili posledný deň v škole. Čo ako dôstojne 
a možno aj trochu záhadne znel názov podujatia, skrývala sa za ním 

zábava a hlavne 
dlho očakávaný 
zážitok stráviť 
celú noc v CVČ. 
Prostredníctvom 
hry sme sa 
preniesli do 
dávnych čias 
pred 130. rokmi, 
do čias nášho 
n a j v ä č š i e h o 
r o z p r á v k a r a 
P a v l a 
D o b š i n s k é h o . 
Oprášili sme už takmer zabudnuté rozprávky, naučili sme sa písať tajné 
správy, či uvariť „hlúpu polievku“... Naše zážitky sme si osladili výbornými 
domácimi koláčikmi našich mamičiek. Pred spaním celkom netradične 
čakala na nás filmová rozprávka v kine. Noc bola krátka a domov sa nám 
veľmi nechcelo. Možno si ju zopakujeme aj nabudúce, kto vie...

Pozvánka na palubu Titanicu
CVČ Drahovce organizuje počas letných prázdnin pre deti aj dospelých 

v mesiaci august 27.8.2015 (štvrtok) exkluzívnu exkurziu do Bratislavy 
INCHEBA EXPO 
BRATISLAVA pod 
názvom Titanic 
2015. 

Výstava Titanic 
dokonale a pravdivo 
zobrazuje historické 
súvislosti vo svete 
na začiatku 20. 
storočia. Uvidíte 
stovky originálnych 
artefaktov! Séria 
exponátov, ktoré 
boli súčasťou 

vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich. 
Vďaka dokonalej rekonštrukcii kajút, strojovne alebo jedálne vdýchnete 
atmosféru prepychu a technického pokroku tohto fascinujúceho obdobia. 
Súčasťou výstavy je aj suvenírový obchod obrazových publikácií a 
literatúry, s kvalitnými replikami, šperkami a  množstvom rôznych 
suvenírov.

- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce -

Posledný štvrťrok v CVČ, alebo ... z 
každého rožka troška... 

Otvorenie náučného EKO chodníka
22. apríl Deň Zeme - deň venovaný Zemi. Stal sa najväčším 

dlhodobým sviatkom, ktorý oslavujú ľudia spoločne na celej planéte bez 
ohľadu na pôvod, vieru či národnosť. Svojimi aktivitami upozorňujú 
na problematiku ochrany prírody a pôsobenie človeka na naše životné 
prostredie. Práve do osláv tohto dňa sme sa aj my, CVČ Drahovce, 

aktívne zapojili a zrealizovali sme reinštaláciu náučného EKO chodníka 
v spolupráci s našou základnou školou. Tento náučný EKO chodník sme 
slávnostne otvorili 20. apríla v školskom areály za prítomnosti starostu 
Ing. Juraja Kleina. Tvorí ho 14 artefaktov v podobe listov, stromov 
a rastlín, zvierat, vtákov a rozprávkového Vodníka, ktoré informujú 
o flóre a faune v piešťanskom regióne. EKO chodník bude slúžiť na 
výučbu enviromentálnej výchovy tak našim „prvostupniarom“, ako aj 
predškolákom. Samozrejme je tiež prístupný širokej verejnosti. Našim 
cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre inšpiráciu mladej generácie, 
túžbu po poznaní a snahe poznávať, zveľaďovať a vážiť si našu prekrásnu 
prírodu.

Vernisáž Osmijankovo veľké literárne stopovanie
V rámci nášho projektu na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí 

predškolského a školského veku, sme sa v tomto školskom roku zapojili 
do celoštátnej súťaže 
Osmijankovo veľké 
literárne stopovanie. 
Naše deti z CVČ sa 
aktívne zapojili do 
riešenia súťažných úloh 
a poslali Osmijankovi 
krásne práce spolu so 
STROMOM ŽIVOTA, 
ktorý vytvorili spoločne. 
22. apríla bol u nás  

v CVČ veľký deň - na naše pozvanie totiž Osmijanko zavítal aj do 
Drahoviec. Na slávnostnej vernisáži ho privítali svojim vystúpením naši 
štvrtáci z dramatického krúžku CVČ veselou vtipnou dramatizáciou 

rozprávky O NAČISTO HLÚPEJ KRAJINE a o jednom nerozlučnom 
kamarátstve presvedčil všetkých hostí vo svojom vystúpení aj bábkoherec 
Lukáš Tandara. Pani Mgr. Miroslava Biznárová z Bratislavy (riaditeľka 
n.o. Osmijanko) deťom porozprávala o putovaní Osmijanka po našej 
krajine a previedla deti celou výstavou. Strávili sme spoločne naozajstné 
zábavné osmijankovské popoludnie. Všetci sa spoločne tešíme, že na 
veľkej Osmijankovej mape, pribudne aj naša obec Drahovce. Počas celého 
mesiaca sa žiaci z našej školy a blízkeho okolia zapájali do zábavných 
aktivít Osmijankovej čitárne. Nezabudli sme ani na našich predškolákov, 
našich pravidelných „čitateľov“ budúcich prvákov.

Deň matiek
10. máj ...„Každý sviatok v roku má svoju atmosféru, náladu, ba aj 

vôňu. Ten dnešný má však vôňu neobyčajnú, jedinečnú. Je to vôňa našej 
mamy“... takto privítali po zaznení krásnej úvodnej skladby v podaní žiaka 
našej ZŠ Romana Vavruša v hre na keyboard, všetky mamy a staré mamy, 
naši moderátori. Pestrý program, ktorý na začiatku symbolizovala DÚHA 
v tanečno-slovnom podaní dievčat 6.-8.ročníka, pokračoval veselou 

dramatizáciou detí MŠ z dramatického krúžku o čmeliakovi, ktorý sa chcel 
stať milionárom a vankúšovým tančekom. Prváčikovia zatancovali tanček 
na známy hit Mama mia a mladší „odyseáci“ predstavili svoje krátke 
scénky, ktorými reprezentovali naše CVČ na tohtoročnom národnom 
kole Odysey mysle 
v Komárne. Scénky 
vystriedal tanečný blok 
v predvedení našich 
starších dievčat v retro 
štýle, pokračovali malí 
nádejní hip-hoperi a 
švrtáci si zatancovali 
na pesničku „Jabĺčko“ 
v podaní Niky 
Balonovej. Malé 
druháčky poďakovali 
všetkým mamičkám v krátkom poetickom pásme. Celé, naozaj vydarené 
slávnostné popoludnie uzavreli spoločnou pesničkou Tak sa neboj 
mama... deti prvého stupňa našej základnej školy. A ešte celkom na záver 
– niet pochýb, že máme veľa šikovných a talentovaných detí.    

Vstúpte s nami na palubu Titanicu! Len dlho 
neváhajte, počet vstupeniek je obmedzený!
Prihlásiť sa môžete písomne na našej adrese 
cvcdrahovce@gmail.com, alebo na tel.č. 0949 228 
429, 0918 174 147 do 15.8.2015. Cena: deti 15 €, 
dospelý 18 € (cena zahrňuje vstupenku + cestovné).
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dopravným značením, ktorým sú vyznačené cesty, križovatky, priechody 
pre chodcov – zvislými dopravnými značkami a kužeľmi. Samozrejmosťou 
je križovatka riadená svetelnou signalizáciou pre vozidlá a chodcov.  

Škola zrealizovala prestížnu interaktívnu hodinu, ktorej sa zúčastnili 
žiaci celého druhého stupňa. Výuka projektového typu bola spojená  

s prezentáciou na tému „Bol raz jeden život“. Žiaci sa dozvedeli 
zaujímavosti o vzniku našej planéty, o najstarších organizmoch na našej 
Zemi. Pripomenuli si aj aké problémy má naša planéta, čo jej hrozí  
v budúcnosti a ktoré organizmy sa blížia k záhube a vyhynutiu. 

Na škole sa uskutočnilo viacero vedomostných, literárnych 
speváckych, výtvarných a športových súťaží, tiež žiaci reprezentovali školu 
v okresných, ale i krajských súťažiach. 

Tento rok sme organizovali už šiesty ročník krajského kola v rétorike 

za účasti zdatných rozprávačov celého trnavského kraja a prítomnosti 
dvoch slovenských spisovateliek Viery Valachovičovej Ryšavej a Márie 
Mesárošovej.

V spolupráci s CVČ pozdravili deti druhú májovú nedeľu kyticou básní 
a piesní svoje mamy a babičky. V máji sme sa zapojili do zberu papiera.

Dňa 11. mája 2015 žiaci štvrtej triedy vyrazili do školy v prírode  
do Starej Myjavy. S kamarátmi hrali turnaj v stolnom futbale, biliard,  
ping – pong, bavili sa v rôznych krúžkoch. Na počítačovom krúžku a na 
nástenke, ktorú pripravila pani učiteľka, sa dozvedeli, že Stará Myjava 
sa nachádza v Trenčianskom kraji približne 5 km od hraníc s Českou 
r e p u b l i k o u 
v chránenej 
krajinnej oblasti 
v Bielych 
Karpatoch. Na 
v y c h á d z k a c h 
o b d i v o v a l i 
krásne lesy 
a prezreli si 
blízke okolie.  
S pani učiteľkami 
Zuzanou Macekovou a Lenkou Vančovou tam prežili päť dní bohatých 
na zážitky a vedomosti. Každé popoludnie si deti vyberali z klubov 
podľa svojho záujmu. V škole prírode „Fantázia“ mali denne k dispozícii 
klubové činnosti: jazda na koni, hry na PC, playstation a internet, lezenie 
na cvičnej lezeckej stene, jazda na motorovej štvorkolke, streľba z luku 
a vzduchoviek, volejbal, futbal, tenis, basketbal, pingpong, turistika, 
vybíjaná, umelecká tvorba, výroba šperkov, modelovanie, maľba, tanečné 
duely na populárnych tanečných podložkách, skákanie na trampolíne, 
športový lov rýb, člnkovanie na vodnej nádrži. Denný program školy  
v prírode bol zostavený flexibilne, vždy s ohľadom na vyučovací proces, 
ktorý sa uskutočňoval v dopoludňajších hodinách. 

Žiaci 1. stupňa mali zážitok z absolvovania účelového cvičenia v rámci 
pedagogickej výchovnovzdelávacej aktivity „Ochrana života a zdravia“ 
v kynologickom areáli v Piešťanoch. Deti strieľali zo vzduchoviek na 
terč pod dozorom policajtov, pozreli si ukážky kynologického výcviku, 
samostatných zásahov, mali možnosť vidieť aktivity skúsených psovodov.

Ako každý rok, i tento, sme pripravili pre deti zaujímavé dopoludnie, 
ktoré bolo darčekom k ich sviatku Medzinárodnému dňu detí. Celé 
dopoludnie sa nieslo v duchu športu, hier a zábavných disciplín pod 
názvom „Farebné kráľovstvo“. Žiaci prvého i druhého stupňa mali  
k dispozícii 12 stanovíšť. Pre získanie sladkej odmeny museli absolvovať 
všetky. Poradie si určovali triedy samy, usmerňoval ich triedny učiteľ. 
Nebola dôležitá rýchlosť, ale správne prevedenie. Za splnenú úlohu sme 
rozdávali žiakom pečiatky podľa počtu stanovíšť. Po absolvovaní všetkých 
disciplín získal každý žiak sladkú odmenu, ktorú sme zakúpili z finančných 
prostriedkov rodičov podobne ako aj knihy venované najlepším žiakom na 
konci školského roka. 

V júni sme obdržali čestné uznanie od podpredsedu vlády SR Miroslava 
Lajčáka za zapojenie sa do projektu literárno-výtvarného zamerania témy 
„Ľudské práva očami detí“.

Moji milí žiaci, 
leto je už v plnom prúde, väčšiu polovicu prázdnin máte za sebou a iste 

si ich užívate. Oddychujte, načerpajte nové sily a energiu, spoznajte veľa 
zaujímavých ľudí, rozšírte si svoj obzor poznania o nové miesta, zážitky 
a skúsenosti. Prežite prázdniny naplno tak, aby ste sa po nich zdraví a s 
radosťou vrátili v septembri do školy.

Nový školský rok slávnostne otvoríme 2. septembra o 8.00 h na 
školskom dvore.

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

Zo života školy  
Environmentálnej výchove venujeme na našej škole veľkú pozornosť. 

Nie je síce samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu jednotlivých 
učebných predmetov. Poskytuje získanie rozsiahlych vedomostí o prírode, 
a tak napomáha deťom pochopiť ako chrániť prírodu a neznečisťovať ju. 

Deň Zeme 22. apríl je už tradične na našej škole motivovaný 
rôznorodými aktivitami. Aj tento rok si ho žiaci a pedagógovia pripomínali 
počas celého týždňa zaujímavými činnosťami. V rámci projektu „Vyčistime 
si Slovensko – Vyčistime si našu školu“ pracovali nielen na skrášlení 
a úprave areálu školy, ale aj niektorých častí obce. Počas „ekohodín“, 

ktorých cieľom bolo pripomenúť si skutočnosť, že prostredie v ktorom 
žijeme si musíme nielen chrániť, ale aj sa oň starať a neprispievať svojím 
nevhodným správaním k jeho znečisťovaniu, plnili žiaci úlohy projektu 
„Znečisťovanie ovzdušia“. Jeho jednotlivé aktivity sme konkretizovali  
v prezentáciách prostredníctvom interaktívnych tabúľ, vo vedomostnom 
kvíze. Boli zamerané na tému ovzdušie, jeho znečisťovanie a ochrana. 
Vyvrcholením praktických činností, prednášok, ukážok a prezentácií 
bolo slávnostné otvorenie environmentálneho náučného chodníka  

p. starostom Ing. Jurajom Kleinom. V spolupráci s CVČ a za prítomnosti 
dlhoročného člena a zakladateľa Strany zelených v Piešťanoch Ing. Antona 
Juriša, sa nám podarilo zrealizovať náš zámer. Pán Juriš nám priniesol 
tri vzácne stromy- ginko dvojlaločné, ktoré spolu so starostom obce 
slávnostne zasadili ku dňu zeme. Mladší žiaci sa zapojili do výtvarného 
stvárnenia témy a vlastnoručne si svoje zhotovené „odkazy prírode“ 
zavesili v blízkosti chodníka.

Dňa 28. 4. 2015 žiaci a učitelia školy pokračovali v realizácii projektu 
,,Vyčistime si Slovensko - Vyčistime si našu obec“, v rámci ktorého 
upratovali a čistili verejné priestory vo svojej obci. Každá trieda mala 
určenú svoju oblasť alebo ulicu, o ktorú sa mala postarať a dokonale ju 
zbaviť nečistôt. Žiakom sa táto aktivita páčila a boli sme radi, že nám vyšlo 
aj počasie. Počas  celého týždňa sme si skrášľovali a zveľaďovali okolie 
školy, vysádzali zeleň, vyčistili pieskovisko, mladší žiaci zberali odlomené 
konáriky, vytrhávali burinu v poraste, starší odstraňovali nahromadenú 
hlinu, upravovali s náradím povrch. 

Žiaci 5. a 6. r. sa zúčastnili sprievodného podujatia k výstave komiksov 
v CVČ. Tvorili ho dve informačno-tvorivé hodiny pod vedením výchovnej 
pracovníčky z Mestskej knižnice v Piešťanoch. Dozvedeli sa o nových 
komixových knižkách, ale nechýbali ani zaujímavosti z oblasti histórie. 

Keďže komiks ako taký je súčasťou vyučovacích hodín, mohli si pozrieť 
zaujímavé práce, nabrať inšpiráciu. Po skončení besedy si vyskúšali tvorbu 
vlastného krátkeho komiksu.

Dňa 20. apríla sa žiaci zúčastnili výuky dopravnej výchovy na 
dopravnom ihrisku vo Vrbovom nachádzajúcom sa pri vodnej nádrži 
Čerenec. Dopravná výchova sa skladala z teoretickej a praktickej časti. 
V teoretickej časti sa žiaci naučili poznávať základné dopravné značky, 
oboznámili sa so správaním sa na chodníku a správnou jazdou na bicykli. 
V praktickej časti si overovali svoje zručnosti a teoretické vedomosti na 
stálom detskom dopravnom ihrisku. Plocha je vybavená vodorovným 
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Minister prázdnin bol 
zachránený „v plnom 

nasadení“
V plnom nasadení – to bola téma 

tohtoročného letného tábora, ktorý pre deti 
každoročne pripravuje OZ Superuvoľnení, 
tento rok  v čase od 11. - 18. júla a konal sa  
v Západných Tatrách, konkrétne v Račkovej 
doline v Pribyline. Takmer 50 detí a vedúcich 
strávilo týždeň na prísnom vojenskom výcviku, 
aby pomohli špeciálnym zložkám dolapiť 
teroristov, ktorí uniesli „Ministra Prázdnin“  
a jeho hovorkyňu.

Výcvikový tábor sa nachádzal v areáli hotela 
Mier, kde mali vojaci postavený veľký vojenský 
stan. Počas výcviku boli deti rozdelené na roty 
podľa farieb (červená, žltá, modrá, zelená a 
čierna). Roty mali vlastnú hymnu, pochod 

a pokrik. Počas celého 
týždňa roty získavali body, 
podľa ktorých mali aj 
hodnosti – na začiatku boli 
všetci vojaci, po získaní 
500 bodov boli povýšení 
do hodnosti slobodník a po 
získaní ďalších 1000 bodov 
sa stali desiatnikmi. Každej 
rote velil jeden z majorov, 
na výcvik dohliadala 
plukovník Natália a celý 
tábor mali pod palcom 
generál Michal a generál 
Martin. Samozrejme 
nechýbal ani zdravotník 
Maťa, ktorá si hravo poradila so zraneniami, 
ktoré vojaci počas náročného výcviku utrpeli.

Pri hoteli sa nachádzal les a malá lúka, kde si 

jednotlivé roty precvičovali vojenské operácie, 
súťažili v rôznych disciplínach a získavali body. 
Jedným z bodov výcviku bola aj túra na Malý 
Baranec, ktorý sa nachádzal vo výške viac ako 

2000 m. n. m. V areáli mali k dispozícii 
multifunkčné ihrisko, ohnisko, kde sa 
konal táborák spolu s nočnou hrou.

Po náročnom týždni sa deťom 
podarilo získať súradnice, kde 
únoscovia ukrývali ministra a vďaka 
tomu špeciálne jednotky únoscov 
dopadli a ministra zachránili. Vďaka 
rotám, ktoré boli počas celého týždňa 
v plnom nasadení sú prázdniny 
zachránené a pokračujú až do konca 
augusta.

- Michal Kristek – Superuvoľnení -

Červený kríž na výlete  
v Rakúsku

Výbor MS SČK Drahovce zorganizoval 
dňa 23.mája pre svojich členov a darcov krvi 
zájazd do Rakúska, krajiny Burgenland. Prvou 

zastávkou bolo mesto Kittsee, kde sme navštívili 
čokoládovňu Hauswirth. Každý sa mohol 
najesť bonbónov do sýtosti a odchádzali sme 
s plnými taškami čokolády. Ďalšou zastávkou 
bolo Neziderské jazero, ktoré je najväčším 
jazerom v Rakúsku a je zapísané aj do zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO. Keďže nám 
počasie neprialo a veľmi pršalo, zastavili sme 
sa iba v prístave, kde sme si vychutnávali 
úžasný výhľad. Čarokrásne mestečko Rust 
– mesto vína a bocianov, sme pre nepriazeň 
počasia iba prešli a zastavili sa až v Eisenstadte. 

Navštívili sme kalváriu, kde sú sochy 
účastníkov krížovej cesty v životnej veľkosti. 
Potom sme išli do Esterházyho paláca, 
ktorý je považovaný za jeden z najkrajších 
barokových zámkov v Rakúsku. V súčasnosti 
je múzeom, miestom pre kultúrne podujatia 
a depozitárom jedinečnej súkromnej 
zbierky rodu Esterházy. My sme navštívili 
Haydnovu sálu, ktorá vďaka vynikajúcej 
akustike a výzdobe predstavuje skvost medzi 
koncertnými sieňami, a započúvali sa do 
tónov hudby Josepha Haydna. Mali sme so 
sebou aj sprievodcu, ktorý nám počas jazdy 
zaujímavým spôsobom popisoval miesta, 
ktoré sme navštívili. Pri spiatočnej ceste sme 
sa vzhľadom na záujem účastníkov zájazdu 
opäť zastavili v meste Kittsee, kde sme  
v nákupnom centre mohli nakúpiť za výhodné 
ceny. Aj keď počasie bolo nepríjemné, 
účastníci zájazdu si domov priniesli okrem 
čokolády aj príjemné spomienky.

- Výbor Ms SČK -

Superuvoľnení 
zorganizovali Majáles 

s číslom 10

Ako už býva v máji zvykom, 
Superuvoľnení zorganizovali 
tradičný Majáles. Tento rok sa 
konal 30. mája 2015. Nebol to len 
obyčajný Majáles, bol to jubilejný 
10. ročník. Počet hostí sa zastavil 
na čísle 125. Okrem „jubilejnej“ 
atmosféry pri dobrom víne bol pre 
hostí pripravený pestrejší hudobný 
program. Do tanca hrala skupina 
Trend z Červeníka. V prestávkach, 
ktoré sa zmenili na tanečné kolá 
vystúpili Peter Remiš a Miško Urban 
zo skupiny Slniečko a skupina Elán 
tribute, ktorá dostala prítomných 
do varu. Bohatý hudobný program 
doplnila tradičná tombola,  
z ktorej si zopár šťastlivcov odnieslo 
zaujímavé ceny. Zábava gradovala 
až do samého rána, kedy poniektorí 
stihli pred odchodom ešte raňajky.

- M. M. -

Smajlo prvýkrát na 
akcii Hurá prázdniny

Koniec školského roka a 
začiatok prázdnin oslávili deti už 
na 6. ročníku akcie s názvom Hurá 
prázdniny, ktorá sa konala tradične 
poslednú júnovú sobotu na štadióne 
OFK Drahovce. Akciu pripravili 
Superuvoľnení pod záštitou starostu 
obce Ing. Juraja Kleina. 

Od 14.00 hodiny sa 
zaregistrovalo celkovo 85 detí, 
ktoré súťažili v 6 jednoduchých 
disciplínach. Deti si počas dňa 
mohli zaskákať na skákacom 
hrade, vyblázniť sa v zábavnej pene, 
ktorú pripravili naši dobrovoľný 
hasiči. Program obohatili aj naši 
psí miláčikovia z organizácie  
KK Activity Horná Streda. Tradične 
nechýbali ani dvaja klauni Jim a 
Jimmy. Na 6. ročníku mal premiéru 
aj náš maskot, ktorý dostal na 
akcii meno Smajlo. Od 18.00 h 
bavila ľudí pri vynikajúcom guláši 
a pivku kapela Pohoda z Topoľčian, 
ktorá skončila po polnoci. Víťazi 
jednotlivých disciplín si odniesli 
hodnotné ceny, no naprázdno 
neodišiel nikto. Počas dňa si 
každý zúčastnený odniesol chutnú 
bagetku, sladkosti ale i prívesok  
s logom Superuvoľnení a diplom 
za účasť. Počasie vyšlo na jednotku 
a už teraz sa môžeme tešiť na ďalší 
ročník.

- Michal Kristek –  Superuvoľnení -

Roty póóóózor! 
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Ako súťažili naši mladí včelári

Ukončil sa ďalší školský rok a s ním  
i školský rok včelárskeho detského krúžku, 
ktorý pracoval v tomto roku pod patronátom 
ZO SZV Piešťany.

Vyvrcholením práce mladých včelárov 
bola celoslovenská súťaž „Mladý včelár 
2015“, uskutočnená v Banskej Bystrici, 
kde boli deti z včelárskeho krúžku, ako 
úspešní riešitelia korešpondenčnej súťaže 
uverejňovanej v časopise slovenského zväzu 
včelárov „Včelár“, pozvané. Na Slovensku 
pracuje asi 27 detských včelárskych krúžkov, 
zúčastniť súťaže sa mohli krúžky, ktoré 
dosiahli v korešpondenčnej súťaži minimálne 
70 % správnych odpovedí. Tých bolo z celého 
Slovenska 9 a naše deti z Drahoviec patrili 
medzi ne.

V korešpondenčnej súťaži obsadili naši 
včelári 3. miesto, takže prvý úspech už mali 

za sebou. Na túto súťaž išli so svojim vedúcim 
detského včelárskeho krúžku Miroslavom 
Habrom st. Súťaž prebiehala v krásnom 
prostredí Odborného učilištia Pod Bánošom 
v Banskej Bystrici.

Po ubytovaní začali prvé súťažné 
disciplíny. Naše družstvo, ktoré sa na tieto 
disciplíny pripravovalo, ich zvládlo celkom 
dobre. Po večeri bola prehliadka areálu, kde 
je vybudovaný pekný náučný chodník. Druhý 
deň súťaže pokračovali ďalšími disciplínami, 

niektoré boli dosť 
náročné ako napríklad 
označovanie matiek, čo 
deti trénovali na trúdoch. 
Pri všetkých disciplínach 
nechýbala súdržnosť 
jednotlivých družstiev. 
Naše družstvo nebolo 
v takom zložení ako 
plánovalo, preto musel 
zabojovať aj náhradník, 
ktorý bol najmladším 
účastníkom súťaže.

Že sa našim včelárom 
celkom darilo svedčí  
3. miesto na Slovensku, z 
ktorého mali veľkú radosť, pretože nerátali,  
že porazia aj staršie včelárske krúžky.

Verím, že tento školský rok bol pre 
našich mladých včelárov zaujímavý a budú 

pokračovať aj v ďalších 
rokoch.

Leto s včielkou

Leto, slnko, prázdniny 
a k tomu neodmysliteľne 
patria aj dovolenky a 
tábory pre deti. Jeden taký 
sa konal aj v Drahovciach  
v dňoch 6. – 10. júla 2015.  
 
 
 
 

Pod vedením vedúceho 
včelárskeho krúžku 
p. Miroslava Habra 
sa uskutočnil už 
tretí ročník denného 
včelárskeho tábora 
LETO S VČIELKOU. 
A už po druhý krát sa 
jeho hlavným patrónom 
stal PSA PEUGEOT 
Trnava. Zúčastnilo sa ho 8 detí vo veku  

7 – 13 rokov. Tri dievčatá 
a päť chlapcov prežilo  
5 dopoludní naplnených 
rôznymi aktivitami. Z toho 
traja boli po prvý krát, 
ostatní už mali skúsenosti z 
minulých rokov. V pondelok 
sa táborníci oboznámili 
s programom na celý 
týždeň. Prvou úlohou bolo 
skladanie rámikov. Každý 
dostal kladivo, klinčeky a 
veselo sa pustil do práce. 
Hodnotila sa presnosť 
a rýchlosť. Po krátkej 

desiatovej pauze bola vedomostná súťaž 
týkajúca sa včelárskych pomôcok. Utorok 
bol zaujímavý tým, že sa vytáčal med. Všetci 
si skúsili odviečkovanie plástov, niektorí 
si na odviečkovancoch aj pochutili. Každý 
dostal plastového macka so sladkým medom 
a vlastnoručne si vyrobil etiketu na med.  
V stredu sa konal výlet do Hlohovca. Najskôr 
sme navštívili Zámocký park, v ktorom sa 
nachádza najväčší platanový háj v strednej 
Európe. Deti dostali za úlohu nazbierať 
listy zo stromov a napísať k nim názov. 
Kto mal najviac správnych, dostal najviac 
bodov. Druhou zastávkou bolo Prírodovedné 
múzeum, kde sme videli mnoho zvierat 
žijúcich v blízkom okolí a krásne výrobky 

zhotovené šikovnými drotármi. Výlet sme 
zavŕšili super zmrzlinou. Štvrtok sa niesol  
v znamení tvorenia a zdobenia. Mladí umelci 
si vyrobili sviečky z medzistienok a ozdobili 
ich voskovými farbami. Taktiež si ozdobili 
aj odliate sviečky z vosku. Najväčšiu radosť 
mali asi zo zdobenia medovníkov, ktoré 
mohli aj zjesť. Piatok, posledný deň, mali 
účastníci tábora dôležitú úlohu. Na chvíľu sa 
stali architektmi a vybudovali hotel pre včely. 
Používali rôzny prírodný materiál – šišky, 
kamene, duté steblá, narezané pne zo stromov 
s navŕtanými dierami a zvyšky škridly.  
A výsledok stál za to. Vytvorili super obydlie 
pre včely samotárky a iný hmyz, ktorý si  
v ňom určite nájde svoj prechodný domov.  

Ľudové príslovia 

a porekadlá

 Aká matka, taká Katka, aký otec, 
taký syn, aké drevo, taký klin.
Vtáka poznáš po perí, človeka po 
reči.
Čo jeden hlupák pokazí, ani sto 
múdrych nenapraví.
Kto vysoko lieta, nízko padá.
Nemiešaj sa do vecí, ktorým 
nerozumieš.
Niekedy aj hlupák povie niečo 
múdre.
Dobrá práca sa aj sama chváli.
Hriech nejde do úst, ale z úst 
vychádza.
Nenadúvaj sa, lebo pukneš.
Kto svoju hlúposť dokáže skryť, nie 
je hlúpy.
Je riskantné vravieť ľuďom niečo, čo 
nechcú počuť.
Žiaden strom nerastie do neba.
Božie mlyny melú pomaly, ale iste.
Každé hrable k sebe hrabú.
Nebezpečný je ten, kto si svoje lži 
pamätá.
Chválou prázdnu kapsu nenaplníš.
Ryby sa chytajú na udicu, ľudia na 
reči.
Kto vie málo, ten veľa hovorí, kto vie 
veľa, ten mlčí.
Samochvála smrdí.
Čo nechytíš za rohy, za chvost 
neudržíš.
Najviac hovoríme, keď nevieme čo 
povedať.
Ľudia sa nevzdajú aj nepravdy, z 
ktorej majú osoh.
Nikdy nezlepšujte to, čo je dobré.
Málo ľudí je takých múdrych, aby si 
uvedomili, koľko zla narobili.
Nie je málo času, ktorý máme, ale je 
veľa času, ktorý nevyužívame.
Nič nie je pre človeka užitočnejšie, 
ako hovoriť pravdu.
Hovoriť striebro, mlčať zlato.
Nikdy nedaj najavo svojím 
nadriadeným, že si lepší ako oni.
Žena je bytosť, ktorá nevrhá najväčší 
tieň, ale najviac svetla do našich 
snov.
Kde nechýbam, nechcem byť 
prebytočný.
 
Zo zbierky ľudových prísloví a 
porekadiel, ktoré zozbierala Vilma 
Spálová vybral J. Brezovský

Po vyhodnotení celého týždňa a odovzdaní 
cien deťom si všetci pochutili na vynikajúcej 
pizzi od miestneho pizzéra Braňa Jánoša, 
ktorému aj touto cestou ďakujeme za 
sponzorský dar. A v neposlednom rade 
ďakujem PSA Peugeot Trnava za finančný dar, 
za ktorý sme nakúpili tričká pre deti, odmeny 
a materiál na tvorenie. Veríme, že sa všetkým 
zúčastneným páčilo a že budú na prežitý 
týždeň spomínať ešte dlho a v dobrom.

- Miroslav Habr st. – OZ Včeloz -

Drahovskí včelári zabodovali 
novou akciou

V sobotu 25. júla zorganizovalo občianske 
združenie Včeloz novú akciu – Ochutnávku 
medov a medových jedál. Akcia začala o tretej 
hodine u „Záhradkárov“, kde si zmeralo 
svoje sily 8 organizácií. Do súťaže sa zapojili 
s poradovým číslom 1 OZ Superuvoľnení, 
dvojku malo OZ Naše Rodné Slovensko,  
3 mal FS Kolovrátok, 4 dostali Rybári, 5 OFK 
Drahovce, číslo 6 patrilo Klubu seniorov, 

7-čka Červenému krížu a 8-čku malo Divadlo 
Dobreta. Každá organizácia si zvolila jedlo 
podľa vlastného výberu. Organizátor akcie 
Miroslav Habr st. zakomponoval do pravidiel 
dva zaujímavé háčiky. Každá organizácia 

dostala svoj prídel medu, ktorý musel byť 
použitý v jedle. Druhý háčik spočíval v tom, 
že organizácie nemohli na prípravu jedál 
použiť elektrický prúd. Popri tom ako hostia 
ochutnávali, do taktu im hrala dychová hudba 
Drahovčanka. Okrem súťaže o najlepšie 
medové jedlo boli na akcii ďalšie dve kategórie. 
Súťaž o najlepšieho včelára, ktorý zapojil do 

súťaže svoj med a kategória skôr o šťastí, keďže 
sa žrebovali výhercovia, ktorí ochutnávali a 
hlasovali za najlepší med. Počas celej akcie 
si mohli deti zdobiť medovníky, či prezerať 
vystavené práce detí zo včelárskeho letného 
tábora. O tom, že o občerstvenie nebola 
núdza, netreba ani hovoriť. Sprístupnený bol 

aj včelársky náučný chodník, ku ktorému  rok 
čo rok pribúdajú nové kúsky. No ale poďme  
k vyhodnoteniu. Traja šťastlivci, ktorí hlasovali 
za najlepší med: 1. miesto - Marcela Dusíková, 
2. miesto - Lenka Šimončíková, 3. miesto - 
Mária Rusnáková. Súťaž o najlepšieho medára 
dopadla nasledovne: 1. miesto - Ištván Pavol 
(Hubina), 2. miesto - Rožek Juraj (Vozokany), 
3. miesto - Patrik Rapavý (Drahovce). Súťaž  
o najlepšie jedlo, kde súperili naše organizácie, 
bola azda najnapínavejšia. Všetky hlasy, 
ktoré hostia odovzdali svojmu favoritovi, 
boli poctivo zrátané a poradie 1. ročníka tejto 
úspešnej akcie dopadlo nasledovne: 1. miesto 
s 34 hlasmi obsadil FS Kolovrátok, ktorý 
pripravoval „Vianočné buchty s lekvárom 
poliate medom a posypané orechmi, alebo 
makom“, 2. miesto obsadilo OZ Naše Rodné 
Slovensko s 30 hlasmi, ktoré pripravilo 
chutné „Kuracie placky s medom“ a 3. miesto 
s 25 hlasmi obsadil tím OFK Drahovce, 
ktorí pripravoval „Kačacie prsia na medovej 
omáčke s viedenskou knedľou“. Každá 

organizácia však dostala dobrú medovinku za 
účasť. Veľká vďaka patrí Mirkovi Habrovi st. 
za zorganizovanie tejto mimoriadne vydarenej 
akcie, kde sa mu podarilo spojiť med a takmer 
všetky organizácie dokopy. Už teraz sa všetci 
tešíme o rok na 2. ročník.

- M. M. -
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por DHZ okres 1. pokus 2. pokus lepší čas

1. Trenčianske Bohuslavice NM 15,86 NP 15,86

2. Drgoňova Dolina NM 16,09 NP 16,09

3. Babulicov Vrch NM 26,44 16,82 16,82

4. Radošina TO 20,45 18,09 18,09

5. Prašník PN 18,49 NP 18,49

6. Dvorníky HC 37,83 19,35 19,35

7. Partutovice CZ 19,53 28,05 19,53

8. Trenčianske Bohuslavice NM 27,74 NP 27,74

9. Drahovce PN 28,33 37,95 28,33

10. Vrbové PN 32,37 NP 32,37

11. Špačince TT NP 32,86 32,86

12. Topolecká II. NM NP 34,40 34,40

13. Blatné SC NP NP NP

14. Topolecká I. NM NP NP NP

15. Bašovce PN NP NP NP

Keď príde 
leto, všetci 
sme veselší, 
cítime sa 
uvoľnenejšie 
a rastie v nás 
viac radosti a 
úsmevov. Za 
všetko môže 
s l n i e č k o ! 
Slnko pôsobí 
na tvorbu 
e n d o r f í n o v 
- hormónov 
šťastia a 
radosti. Vlasy 
sa nám javia 
pevnejšie, rastú nám rýchlejšie, pleť je krajšia a telo 
je pružnejšie. Slnko nám v spolupráci s telom tvorí 
viac vitamínov ako sú hlavne vitamín D a A. V lete 
máme aj väčší prísun zeleniny a ovocia, čo sa nám tiež 
blahodarne prejaví na zdraví nášho tela. Leto je teda 
pre nás a hlavne slniečko veľkým prínosom, ale vie nám 
aj uškodiť a spôsobiť veľa starostí. Ženy vo väčšej miere 
najviac trápia pigmentové škvrny. Dá sa im veľmi ľahko 
predchádzať. Moje zákazníčky vedia, že už od skorej jari 
do jesene treba používať 50+ ochranný faktor určený 
na pleť. Nie všetky značky sú spoľahlivé, v tomto viem 
poradiť, ktorú si vybrať aby efekt bol zaručený. Krém  
s ochranným faktorom treba zmiešať pred nanesením 
na pleť v pomere 1:1 z vaším obľúbeným denným 
krémom. Ak aj napriek tomu sa pigmenty objavia, 
môže byť chyba v tele, možno nepracuje dostatočne 
pečeň alebo je narušený metabolizmus pokožky, ktorý 
sa prejaví narušenou tvorbou melanínu, čo sa môže 
prejaviť aj opačne tvorbou bielych fľakov – vitiligou. 
Nadbytočné slnenie nielen u žien, ale aj u mužov, 
môže spôsobiť pri nepoužívaní vhodných ochranných 
faktorov tvorbu plochých bradavíc, cievnych 
nádorčekov a šošovičiek, ktoré sú nebezpečné a môžu 
spôsobiť rakovinu kože. Takže natierať, natierať a 
natierať ochrannými faktormi. Odporúčam v lete zvýšiť 
príjem vitamínu C a rutínu hlavne u žien, ktoré majú 
sklon k tvorbe rozšírených cievok nielen na pleti, ale aj 
na tele. Pre rovnomernú tvorbu pigmentu na tele zvýšte 
prísun betakaroténu. Nezabúdajte na dostatočný 
prísun tekutín a vynikajúce je používať zvlhčujúce 
spreje na pleť. Vyvarujte sa nadbytočnému slneniu, 
vždy sa to odzrkadlí v starnutí pokožky a hlavne je 
to vidno na dekolte. Veľmi dôležité je aj používanie 
parfumov v lete. Nestriekať ich priamo na pokožku, 
v strete so slnkom môžu vyvolať tiež pigmentové 
škvrny, je to dôsledok pôsobenia bergamotových 
olejov obsiahnutých v parfumoch. Všetky problémy, 
ktoré sa vyskytnú na pokožke počas leta sa dajú riešiť.  
O tom v budúcom čísle. 

Želám Vám príjemné prijímanie slnečných lúčov, 
ktoré Vám pri dodržovaní jednoduchých pravidiel budú 
robiť iba radosť. 

- 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 30. apríla do 31. júla boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:

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)
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)

5. jún - Premiéra muzikálu Z dreva vyrezané – org.: Divadlo DOBRETA (kultúrny dom)
27. jún - Hurá prázdniny (6. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (štadión OFK)
11.-18. júl - Letný tábor Pribylina 2015 – org.: OZ Superuvoľnení (Pribylina)

25. júl - Ochutnávka medov a medových jedál – org.: OZ Včeloz (Dom záhradkárov)
26. júl - Potáborová opekačka – org.: OZ Superuvoľnení(farský dvor)

Od 1. augusta do 31. októbra budú v Drahovciach tieto akcie a 
aktivity:

16. august - Slivkové hody – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov) 
28. august - Kladenie vencov k SNP – org.: Obecný úrad (pamätník SNP) 

29. august - Drahovské vrtochy (5. ročník) – org.: Obecný úrad (centrum obce)
15. september - Púť do Šaštína pre starých a chorých – org.: Klub seniorov, ČK a OZ NRS

20. september - Drahovská desiatka (38. ročník) – org.: Obecný úrad (po celej obci)
27. september - Výstava ovocia a zeleniny – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)

17. október - Posedenie dôchodcov – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
24. október - Jesenné upratovanie – org.: Obecný úrad (po celej obci)

ORDINAČNÉ HODINY ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Vylúčenie prevádzky zdravotného strediska
25.7. - 31.8.2015 - úplné vylúčenie prevádzky od 7.00 do 16.00 h
Ordinačné hodiny v obmedzenom režime – pracovné dni

MUDr. Fidlerová Zora
27.7. - 31.8.2015 16.00 – 18.00 (18.30) h

MUDr. Tutko Michal
27.7. - 31.8.2015 16.00 – 20.30 h

Lekáreň - Mgr. Kristová Janka
27.7. - 31.8.2015 16.00 – 18.00 (18.30) h

MUDr. Štefková Alena
Aj počas ordinačných hodín stanovených pre Drahovce bude 
ordinovať vo svojej ambulancii vo Veselom. Vo výnimočných 
prípadoch je možná návštevná služba.
Čerpanie riadnej dovolenky pacientom vopred oznámi.

16. ročník hasičskej súťaže sprevádzal dážď
Sobota 23.mája bola v Drahovciach plná hasičského športu. Dobrovoľní hasičský zbor a Obecný hasičský zbor 

zorganizovali už 16. ročník súťaže v požiarnom útoku O putovný pohár starostu obce Drahovce.

Súčasťou programu bolo i územné kolo „hry PLAMEŇ“ pre najmenších hasičov a hasičky a zároveň III. ročník súťaže 
o Putovný pohár Dobrovoľného hasičského zboru Drahovce. Víťazmi v kategórii chlapci sa stali chlapci z Dvorníkov  
a v kategórii dievčatá, dievčatá z Moravian nad Váhom. Putovný pohár si odniesli chlapci z Dvorníkov z najlepším časom 
95,07 sec.

Celkové poradie s jednotlivými časmi si môžete v tabuľke:

Popoludní sa konala súťaž v hasičskom útoku o Putovný pohár starostu obce Drahovce, bol to už šestnásty ročník, na ktorom sa zúčastnilo pätnásť 
mužských a päť ženských družstiev. Víťazkami ženskej kategórie sa stali hasičky z Prašníka, druhé skončilo družstvo zo Špačiniec a na treťom mieste sa 
umiestnili hasičky z Dvorníkov.

Z mužov sa najlepšie darilo hasičom z Trenčianskych Bohuslavíc, potom hasičom z Drgoňovej doliny a tretí skončili DHZ-tkári z Babulicovho vrchu.
Putovný pohár na rok 2015 si odniesli hasiči z Trenčianskych Bohuslavíc s najlepším časom 15,86 s.

- Ing. Jozef Varačka – veliteľ DHZ Drahovce -
Celkové poradie s jednotlivými časmi si môžete pozrieť v tabuľke:

Kategória muži: Kategória ženy:

por DHZ okres 1. pokus 2. pokus lepší čas

1. Prašník PN 22,42 23,69 22,42

2. Špačince TT 28,70 24,59 24,59

3. Dvorníky HC 32,48 NP 32,48

4. Partutovice CZ NP 34,82 34,82

5. Babulicov Vrch NM NP 40,39 40,39

Kategória chlapci:

Kategória dievčatá:

por Dobrovoľný 
hasičský zbor

I.pokus
požiarny útok

II.pokus
požiarny útok

lepší čas I.pokus
štafeta 8x50 m

II.pokus
štafeta 8x50 m

lepší čas výhod body výsled. čas

1. Dvorníky 26,66 23,87 23,87 83,20 86,82 83,20 12 95,07

2. Moravany n/ 
Váhom

70,08 29,19 29,19 93,97 83,32 83,32 8 104,51

3. Vrbové NP 33,77 33,77 99,81 108.26 99,81 12 121,58

por Dobrovoľný 
hasičský zbor

I.pokus
požiarny útok

II.pokus
požiarny útok

lepší čas I.pokus
štafeta 8x50 m

II.pokus
štafeta 8x50 m

lepší čas výhod body výsled. čas

1. Moravany n/ 
Váhom

27,43 23,68 23,68 94,78 97,81 94,78 12 106,46

2. Dvorníky I. NP 29,91 29,91 103,21 94,31 94,31 8 116,22

3. Dvorníky II. 51,55 36,48 36,48 106,86 108,73 106,73 12 131,34

4. Vrbové 43,11 40,92 40,92 108,14 106,49 106,49 12 137,60

5. Leopoldov NP NP NP 93,76 97,10 93,76 8 NP

NP – neplatný pokus
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Evidencia 
obyvateľstva 

(22. 4. 2015 – 22. 7. 
2015) 

K 22. 7. 2015 má naša obec 2 567 
obyvateľov

Prisťahovali sa
2

Odsťahovali sa
4

Narodili sa
4

Opustili nás
3

Zosobášili sa
3

PLOCHA NA PRENÁJOM
INFO NA OÚ

Báseň na leto
Raňajky v tráve

Kto by si ich nedal
čerstvé v ranej rose

na deke mať len 
nôžky bosé.

Vidieť ako prebúdza sa
svet do nového dňa 

a na deke len 
ty a ja.

Raným svitom 
nakŕmim si dušu 

spev drozda je tá hudba
čo patrí sem 

na túto malú ranú omšu.

Je krásne vidieť ako svet 
prebúdza sa z tmavých 

myšlienok a viet 
všetko zrazu zmysel má

tmy už niet.

Voní les šumí tráva
a ty zvelebuješ toho 
kto každému ránu 

život dáva.

- Martin Chudý -

Termíny vývozu plastov
25. august
6. október

17. november
29. december

Termíny vývozu papiera
11. september

23. október
4. december

Termíny vývozu skla
28. august
9. október

20. november

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

1. Bačkora – obnosená topánka
2. Bagatel – maličkosť

3. Balamúcit – klamať, vodiť za nos
4. Bárgdo – hocikto

5. Bída – bieda
6. Bílí – biely

7. Bobál – šúľanec zo zemiakového cesta
8. Boškat – bozkať

9. Bombardáki – ženské teplé spodné nohavičky
10. Budelár – peňaženka

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 októbra, články môžu posielať 
nielen organizácie, ale aj občania 
na: drahovskenoviny@drahovce.com  
do uzávierky, ktorá bude  
2. októbra 2015
-Info ohľadom všetkých obecných ponúk 
Vám poskytne Martin Majtán na tel. č.: 
0910 193 602

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

- OZ Superuvoľnení -

Lev (Panthera leo) je najväčší africký mäsožravec. V kohútiku dosahuje výšku viac ako jeden 
meter a jeho hmotnosť presahuje 250 kg. Samice sú menšie. Lev žije obyčajne v skupine, ktorej jadro 
tvoria levice, často sestry, ktoré dopĺňajú samce. Veľkosť leva sa môže zdať pri love veľkou výhodou, 
no má to aj nevýhodu v tom, že lev potrebuje veľa energie a rýchlo sa prilove unaví. Našťastie má 
dlhé nohy a krátku chrbticu, ktoré sú stavané práve na krátke a prudké útoky. Na krátku vzdialenosť 
dokáže vyvinúť rýchlosť približne 60 km/h. Samostatný lov končí často neúspechom, ak však levy lovia 
v skupine a skoordinujú útok úspešnosť prudko narastie. Napriek tomu úspechom končí (tajnička). 
Lovia predovšetkým samice, samce sa pridajú len ak je potrebná pomoc pri love väčšej koristi. 
Robustné levy prilove používajú rýchlosť spolu so svojou váhou na strhnutie aj dvakrát ťažšej koristi 
ako je ich vlastná váha. Keď je korisť na zemi, zasadia jej smrteľné uhryznutie do krku. Lovia cez deň, 
lovia v noci, v podstate vždy keď sa vyskytne príležitosť a neexistuje tvor, na ktorého by si vo svorke 
netrúfl i.Trúfnu si dokonca aj na takmer tonového byvola. Svoj jedálny lístok občas rozšíria a zaútočia 
aj na človeka. Ročne zabijú desiatky ľudí. Aj keď korisť ulovia samice, podľa práva silnejšieho najskôr 
žerú samce a až potom prídu na rad levice a mláďatá. Levy majú vynikajúci zrak. Cez deň síce vidia 
ako človek, no v šere a v tme je ich zrak až šesťkrát lepší. Kedysi sa levy vyskytovali takmer na celom 

africkom kontinente, no v minulých storočiach došlo k vyhubeniu veľkej populácie levov a dnes ich žije už len približne 23 tisíc. Väčšina z nich žije v rezerváciách. 
Vyskytujú sa od Juhoafrickej republiky na juhu po Somálsko na severe a Senegal na západe.

Za najlepšie ceny
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