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Najväčšou kultúrnou akciou v našej 
obci sú jednoznačne Drahovské vrtochy. 
Je to akcia, ktorá ponúka počas celého 
dňa zmes rôznych hudobných žánrov od 
country, dychovky, cez folklór až po rockové 
a moderné štýly. Tento rok sa konal 27. 
augusta v centre obce už 6. ročník tejto 
čoraz známejšej akcie nielen u nás, ale aj po 
širokom okolí. Malou organizačnou zmenou 
bolo, že sa posunul začiatok akcie z 10.00 na 

12.00. Ako prvá vystúpila na pódiu domáca 
country formácia Tý dvá, ktorá to rozbalila 
na úvod ako sa patrí. Po nej zahrala tradične 
domáca dychová hudba Drahovčanka, ktorá 
ako jediná z hudobných formácií vystúpila 

na všetkých 
šiestich ročníkoch. 
No a za domáce 
z o s k u p e n i a 
nemohol chýbať 
ani FS Kolovrátok. 
Potom už prišiel na 
stage FS Trnafčan, 
ktorý predviedol 
nielen svoje 

tanečné, ale aj hudobné 
umenie a pomaly ale 
isto dostával ľudí do 
varu. Na folklór sa tešil 
aj exprezident SR Ivan 
Gašparovič, ktorý nás 
prišiel opäť navštíviť 
- tentokrát na akciu 
Drahovské vrtochy. 
Srdečne ho privítal 
starosta obce Ing. 

Juraj Klein vo svojom krátkom príhovore. 
Následne sme sa prehupli do druhej polovice 
programu. Svoj prvý oficiálny koncert 
odohral u nás herec a už aj spevák Marián 
Labuda ml., ktorého sprevádzala vynikajúca 

kapela plná mladých 
m u z i k a n t o v 
Pineapples D z 
Červeníka. Po nich 
nasledovala obľúbená 
rómska formácia 
Gipsy Čáve. Pomaly 
sa nám začalo 
stmievať. Na pódium 
vybehla osvedčená 
žilinská formácia 
U.K.N.D, ktorá 
zaspievala svoje hity 
ako Macík, Modriny, 
či Keď raz pôjdem do 

neba. Vonkajší program ukončila skupina 
z Liptovského Mikuláša Ploštín Punk, 
ktorá to roztancovala ako sa na záver patrí. 
Niečo pred polnocou sa všetci presunuli do 
kultúrneho domu, kde ich čakala oldies párty 
s DJ Lucom do bieleho rána. 

Počas celej akcie boli k dispozícii 

sprievodné podujatia. Deti sa mohli povoziť 
na kolotočoch, či sa spustiť na nafukovacej 
šmykľavke, ktorú mali spolu s maľovaním 
na tvár zadarmo. Nemohlo chýbať ani CVČ 
Drahovce so svojimi tvorivými dielňami. 
Pekným tančekom sa predviedli deti z 
tanečného krúžku CVČ Drahovce, ktorý 
zatancovali pred folklórnym súborom 
Trnafčan. Pre dospelých si pripravilo OZ 
Naše Rodné Slovensko výstavu ľudového 
odevu v spoločenskom dome a OZ Včeloz 
ukážku včelieho úľa. Počas akcie odovzdal 

Na Drahovských vrtochoch tento rok aj exprezident 
SR Ivan Gašparovič
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OZ Včeloz na 
záver včelárskej 
sezóny uskutočnilo 2. 
ochutnávku medov od 
miestnych včelárov a súťaž 
drahovských družstiev 
vo varení v prírode bez 
elektrickej energie s 
použitím medu.

Stretnutie sa 
uskutočnilo na „Náučnom 
včelárskom chodníku“ 
pri dome záhradkárov v 
Drahovciach.

Príroda nás ráno 
postrašila počasím, ale 
po obede bolo už pekne, 
takže sa návštevníci cítili 
veľmi príjemne.

Na ochutnávku 
medov bolo pripravených 

23 vzoriek. Najviac hlasov a prvé miesto získal jarný lesný med zo 
spoločnej včelnice Pavla Ištvána z Hubiny a Vladimíra Miklošku z Piešťan. 
Za pastovaný med bol ocenený druhým miestom Tibor Valovič z Kálnice, 
tretie miesto patrilo 
Milanovi Piačkovi z 
Chtelnice za kvetový med. 
Za nimi sa umiestnili 
miestni včelári, ktorí mali 
taktiež medy vynikajúcej 
chuti. Prekvapením 
pre návštevníkov bol 
nesúťažný ochutený med 
Ing. Dušana Dedinského.

Do súťaže varíme 
v prírode s medom sa 
zapojilo 8 drahovských 
občianskych združení a 
spolkov.

Pripravili pre 
návštevníkov rôzne 
recepty od sladkého 
zákusku, jogurtovo 
medový dezert, medové 

Milí spoluobčania,
ani sme nezbadali ako nám ubehli letné mesiace 
a s nimi spojené dovolenkové obdobie a už sme 
znova vo víre pracovných povinností. Dokonca 
nás už reklamy a pulty v hypermarketoch 

ohurujú Vianocami.
Skôr však ako Vás oboznámim s udalosťami, 
ktoré znova trochu posunuli našu obec vpred, 
tak by som chcel v rámci mesiaca októbra, ktorý 
je príznačný najmä jesenným počasím a zberom 
jesenných odrôd v záhradách či na poliach, tak 
hlavne mesiacom úcty k starším. 

Dovoľte teda, aby som Vám „skôr narodeným“ 
ešte raz poprial veľa, veľa zdravia, lásky, 
rodinnej pohody, pozitívnej energie a Božieho 
požehnania v kruhu svojich najbližších. 
Verím, že toto prianie je prianie nás všetkých 
k Vám rodičom, starým rodičom či dokonca 
prarodičom.

Príhovor starostu

tradične Miroslav Ledecký, staršina slovenskej 
koseckej družiny, putovnú trofej „Majster 
Drahoviec“ Máriovi Marciusovi z májovej akcie 
Drahovská kosa. Nechýbali ani súťaže, deti 
maľovali na asfalt superuvoľneného maskota 
Smajla a dospelí sa mohli zapojiť do súťaže v pití 
piva. Prvý krát bola na Drahovských vrtochoch 
tombola, z ktorej si výhercovia odniesli hodnotné 
ceny ako bicykel, televízor, pobyt pre 2 osoby v 
Tatranskej Lomnici, rádio či mikrovlnnú rúru.

6. ročník Drahovských vrtochov sa vydaril, 
počasie vyšlo na 100 %, ľudia sa prišli zabaviť 
a zabudnúť na každodenné starosti, čo je cieľ 
tejto čoraz populárnejšej akcie. Nechajme sa 
prekvapiť, kto nás príde zabaviť na 7. ročník.

- M. M. -
- FOTO: MiNaPhoto.sk -

V Rokfortskej škole bolo 63 študentov

Letný tábor Tatranská Lomnica 2016 bol 
pre Superuvoľnených niečím výnimočným. 
Po 5 rokoch sme sa vrátili na to isté miesto, 
kde bol v roku 2011 letný tábor Rímska 
ríša. Tentokrát bola pre deti pripravená 
Rokfortská škola, do ktorej 16. – 23. júla 
nastúpilo 63 študentov a 10 profesorov. No 
a ako inak by sa malo vyraziť do Rokfortu, 
než vlakom. A samozrejme z nástupišťa 9 
a ¾. Po úvodnom príhovore riaditeľa školy 
Martina Rokfortusa prišiel narad Rokfortský 

„KLOBÚK“, ktorý má schopnosť rozprávať 
a odhadnúť každého študenta, do ktorej 
fakulty patrí. A veruže aj rozdelil do 4 fakúlt: 
Chrabromil, Slizolin, Bystrohlav a Bifľomor. 
V Rokfortskej škole mali „už“ študenti 
možnosť spoznať kameň mudrcov, nájsť 
dračie vajce, či si vyskúšať povestný metlobal. 
Ďalej pokračovali s tvorbou vlastného kúzla 
a elixíru. Svoju vytrvalosť a zdatnosť si 
mohli vyskúšať počas výstupu na Skalnaté 

pleso, porovnať sa v Tatranskom národnom 
múzeu, aký je rozdiel medzi kúzelníkmi 
a tatranskými zvieratami. Pred hodinou 
metlobalu si vyskúšali jazdu na originálnom 
tatrabobe. Aké to je byť vpustený do arény, 
si mohol vyskúšať každý študent, rovnako 
ako sa stretnúť s obávaným basiliskom. 
Ako by to bolo, keby na Rokfortskej škole 
nebol poriadny pretek. A veruže to nebol 
hocijaký pretek, bol to pretek Bronhildy 
Bystrohlavovej. No a aby sme nezabudli 
na dôležitú vec. Fakulty bojovali o putovný 
„rokfortský pohár“. Po záverečných bojoch 
vyhral putovný pohár Chrabromil. Všetky 
fakulty však odišli naspäť domov do reality s 
„čarovným“ pocitom. 

No a čo naši Superuvoľnení? ...už teraz 
pátrajú po Slovensku, kde sa bude konať o 
rok letný tábor 2017.

- M. M. -
FOTO: MiNaPhoto.sk -

Slivkové hody v Drahovciach

V dome záhradkárov sme usporiadali už 8. 
ročník slivkových hodov. V tomto roku sa 
vydarili, mali sme pekné počasie a občania 
prišli ochutnať nielen slivkové gule, ale aj 
domácu slivovičku. Zaspievali nám aj ochotníci 
zo súboru Kolovrátok. Na pobavenie hral DJ 
Peter Cesnek. Sme radi, že slivkové hody sú už 
tradíciou.

- Výbor SZZ Drahovce -

No a poďme na udalosti, ktoré sa odohrali a 
ktoré sa odohrajú v našej obci. Z kultúrnych 
a športových podujatí sa odohrali akcie ako 
„Drahovské vrtochy“, „Drahovská desiatka“, 
„Ochutnávka medov a gastronomická súťaž“, 
„14. ročník Drahovskej kvapky krvi“, „Slivkové 
hody“, kladenie vencov k Pamätníku padlých, 
púť tento krát na Svätý Kopeček pri Olomouci, 
atď. (ale o všetkých týchto akciách ako aj o 
ďalších sa dočítate podrobnejšie na ďalších 
stránkach týchto novín). Ja Vás chcem ale 
oboznámiť s udalosťami v oblasti výstavby a 
ďalšieho rozvoja v najbližšej dobe.

1. Bytovky
Ako ste už zaregistrovali, tak bola odovzdaná 

druhá 12-bytovka, v ktorej sú už nasťahované 
ďalšie rodiny, ktoré boli vybrané poslancami 
z evidencie žiadostí na základe stanovených 
kritérií. V súčasnej dobe registrujeme ešte 
okolo 30 žiadostí a ďalšie, dokonca od starších 
občanov, môžeme očakávať, nakoľko som už bol 
viacerými oslovený. Momentálne vyhľadávame 
ďalšie možnosti pre výstavbu. Napr. výstavba 8 
bytov v rámci rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, 
teda nad požiarnou zbrojnicou, ďalej zakúpenie 
pozemkov pod nové bytovky.

2. Nadstavba materskej škôlky
V mesiaci september sme otvorili dve 

nové triedy vďaka nadstavbe, na ktorú nám 
Ministerstvo školstva SR na základe žiadosti 
prispelo sumou 55.000 EUR. Vďaka tomu sme 
vyriešili problém s nedostatočnou kapacitou pre 
naše deti, taktiež sme mohli vyriešiť problém s 
jedálňou – teraz spĺňame všetky požiadavky 
hygienikov pri výdaji stravy, tiež sme vytvorili 
pracovné miesta a taktiež sme vyriešili 
statiku a popraskané steny ako aj zateplenie 
spodnej časti, v ktorej sa nachádza zdravotné 
stredisko. Spodnú časť, ktorá nebola, pretože 
ani nemohla byť súčasťou projektu nadstavby, 

sme si zateplili sami, vďaka šikovnosti nášho 
zamestnanca Milana Varačku, ktorému patrí 
veľké poďakovanie. 

3. Vodovod
Práce na našom vodovode pokračujú 

nasledovne. Prebieha výmena väčšiny 
vodomerov  celkovo v počte 360 kusov. 
Ostatné, ktoré ešte zodpovedajú novým 
normám sú preplombované. Zavádza sa nová 
evidencia, nové listy pohybu vodomerov, budú 
nové zmluvy v súlade s novými právnymi 
normami. Do konca roka chceme zokruhovať 
Bratislavskú ulicu, zokruhovať Hlavnú ulicu 
(medzi Kalváriou a Školskou ulicou) a to nielen 
z dôvodu lepšieho pohybu vody, ale aj z dôvodu, 
že chceme vymeniť problémové potrubie od 
Bratislavskej ulice až po Omfu. Totiž po dlhej 
dobe hľadania firmy, ktorá by bola schopná 
prečistiť nám potrubia v celej obci, nám dali 
rozpočet vo výške 140.000 EUR. Okamžite 
som im oznámil, že za tie peniaze si problémové 
potrubie dokážeme vymeniť za nové a dávam 
vypracovať stavebné povolenie s projektom na 
výmenu potrubí. V pondelok 31.10.2016 sme 
podali žiadosť na Envirofondy k rekonštrukcii 
a rozšíreniu vodojemu. Ďalšie podanie bude 
na III. etapu výstavby vodovodu , nielen na 
doplnenie nových ulíc či zokruhovanie častí, 
ktoré neboli  urobené v predchádzajúcich 
etapách, ale aj na výmenu problémového 
potrubia. Záverom k vodovodu chcem ešte 
spomenúť veľmi dôležitú vec. Takzvaný vodný 
zákon nepovoľuje akékoľvek pripojenie iného 
zdroja vody ako je napr. studňa do toho istého 
potrubia ako je napojená obecná voda a to aj 
keď má spätnú klapku. Nehovoriac o priamom 
napojení či pripojení pred vodomerom či 
iným čiernym odberom. V takýchto prípadoch 
môže totiž dôjsť k znečisteniu vodného zdroja 
baktériami, ktoré sa môžu nachádzať napr. 

v studni, alebo hadici, s ktorou polievate 
záhradu, ak je napojená pred vodomerom (čiže 
čierny odber). Pýtate sa ako, nuž podtlakom, 
ktorý vzniká pri odstavovaní a znovupustení 
vody. V zmysle zákona sa to dokonca môže 
posudzovať ako trestný čin ohrozenia zdravia 
občanov. Takže jedna vec je mechanické 
znečistenie, s ktorým máme problémy (vďaka 
super potrubiu) či havárii alebo pri výmenách 
vodomerov a druhá vec je vedomé či nevedomé 
znečistenie baktériami z iného zdroja. Verím 
však, že vodovod si dáme v čo najkratšej dobe 
do podoby všeobecnej spokojnosti. Cena vody 
ostáva na 0,33 EUR za kubík aj napriek tomu, 
že náklady sú vyššie a to 0,47 EUR za kubík, 
čo je zapríčinené aj neustálym odpúšťaním z 
koncových bodov ako aj mnohými haváriami. 

4. OFK Drahovce
Skôr než ukončím môj príhovor chcem dať 

do pozornosti všetkým občanom poďakovanie 
všetkým hráčom ako aj sponzorom, ktorí 
sa podieľali na rekonštrukcii tribúny pre 
našich fanúšikov futbalu. Pýtate sa prečo 
do pozornosti? Pretože nezabudli na svojich 
fanúšikov, uprednostnili ich pred sebou 
samými a zároveň nečakali len na dotáciu zo 
strany obecného úradu, ale sami si vyhľadali a 
oslovili sponzorov. Ale hlavne vysúkali rukávy 
a vo vlastnom osobnom voľne, v niektorých 
prípadoch aj za cenu dovoleniek či tolerancie 
manželiek dokázali dať tento náš futbalový 
stánok do ešte krajšej podoby, za čo im patrí 
veľké uznanie. 

Záver
Spoločnými silami ako aj toleranciou a 

vzájomným pochopením dosiahneme postupne 
všetko čo budeme chcieť.

Prajem Vám veľa pozitívnej energie, zdravia 
a tvorivých síl.

Ing. Juraj Klein – starosta obce

Ochutnávka medov a gastronomická súťaž
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Drahovských vrtochoch sme 
zaspievali ľudové piesne z 
rôznych regiónov Slovenska a 
neskôr sme oslávili 3. výročie 
založenia Kolovrátku. Nechýbala 
ani narodeninová torta. Na 
pozvanie miestnych záhradkárov 
sme boli zaspievať na tradičnej 
akcii slivkové hody.

- OZ Naše rodné Slovensko -
- FOTO: archív FS Kolovrátok -

Folklórny súbor Kolovrátok sa 30. júla zúčastnil Krojovaného Anna 
bálu v Piešťanoch. Podujatie organizovalo občianske združenie Cesta 
pomoci v Piešťanoch. Prezentácia účinkujúcich skupín bola na námestí 

Slobody, odtiaľ smeroval 
sprievod cez park k futbalovému 
štadiónu, kde pokračovalo 
vystúpenie jednotlivých 
skupín. 

Trojčlenné družstvo 
Kolovrátku sa zúčastnilo 
súťaže vo varení v prírode, 
ktorej podmienkou bolo použiť 

pri varení med. Organizátorom súťaže bolo 
občianske združenie Včeloz a konala sa v dome záhradkárov. Družstvo 
Kolovrátku pripravilo makové, orechové a medovo-priezľové šúľance, 
ktoré návštevníkom tak chutili, že Kolovrátok získal 1. miesto. Na 

Činnosť Klubu seniorov 
Drahovce bola ovplyvnená 
dovolenkovým obdobím, napriek 
tomu sme sa snažili pripraviť 
naším členom a členkám 
zaujímavé podujatia. Zúčastnili 
sme sa súťaže, ktorú organizoval 

OZ VČELOZ, a to varenie  
s medom, ktorej sa zúčastnilo 
za náš klub trojčlenné družstvo, 
ktoré sa umiestnilo z 8 súťažných 
družstiev na druhom mieste. 
Nezabúdame ani na našich 
spoluobčanov, ktorí obetovali 
svoje mladé životy v boji za 
slobodu v SNP a 2. svetovej vojne 
a zúčastnili sme sa 29. augusta 

kladenia vencov k Pamätníku 
padlých.

Každoročne v mesiaci 
september organizujeme 
spomienku na túto udalosť 
a zároveň rozlúčku s letom 
posedenie pri guláši, ktorého 
sa 21. septembra v miestnom 
kultúrnom dome zúčastnilo 
89 % našich členov. Tiež sme 
zorganizovali vlakové púte 
k Panne Márii do Levoče  
a k Sedembolestnej Panne Márii 
do Šaštína. V spolupráci so 
starostom obce Ing. Jurajom 
Kleinom /za jeho finančnej 
podpory/ sme zorganizovali 
púť na Svätý Kopeček, kde sme 
sa spoločne s púťou Hanákov 
zúčastnili slávnostnej svätej 
omše, ktorú koncelebroval náš 
duchovný sprievodca Mgr. Tibor 
Hajdu. Po spoločnom obede 

sme navštívili mesto Olomouc, 
kde sme si okrem orloja mali 
možnosť prezrieť krásne starobilé 
pamiatky.

Spoločne sa tešíme na ďalšie 
akcie, či už vlastné, alebo v 
spolupráci s OÚ, alebo ostatnými 
spoločenskými organizáciami.

- Výbor Klubu seniorov -
- FOTO: archív Klubu seniorov -

špízy, medové kuracie 
krídelká a medová 
živánska.

Všetky jedlá boli 
výbornej chuti, ale iba 
jedno mohlo vyhrať. 
Najviac hlasov získal 
súbor „Kolovrátok“ 
s makovo orechovo 

medovými šúľancami. A 
tak sa už po druhý krát 
stali víťazmi.

Na spríjemnenie 
dobrej nálady hrala 
miestna hudba. Kto bol 
ešte hladný, mohol si 
pochutnať na dobrom 
guláši, ktorý navarili 
manželia Nitkovci.

Po záverečnom 
udelení cien, na ktorom boli ocenení 10 včelári a všetky súťažné družstva vo 
varení, boli vylosovaní a odmenení hlasujúci návštevníci.

Tešíme sa na ďalšiu včelársku sezónu a dúfame, že sa opäť stretneme na 
3. ročníku Drahovskej ochutnávky.

- Miroslav Habr – OZ Včeloz -
- FOTO: archív OZ Včeloz -

Ms SČK 
Drahovce bilancuje

V máji sme na 
pozvanie organizátorov 
Tradičných ľudových 
remesiel robili v 
Piešťanoch zdravotný 
dozor.

Rovnako sme zdravotný dozor robili aj 11. 
júna na miestnom štadióne pri stretnutí pekárov 
Slovenska. 

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi 
sme usporiadali slávnostné stretnutie darcov 
krvi.

V mesiaci august sme mali aktivít viac – 
zúčastnili sme sa súťaže OZ Včeloz – Varenie 
s medom. Pripravili sme zaujímavé slaninové 
variácie. Dňa 25. augusta sme zorganizovali 
14. ročník Drahovskej kvapky krvi. Odberu sa 
zúčastnilo 20 darcov, prevažne z Drahoviec. 
27. augusta sme vykonávali zdravotný dozor na 
Drahovských vrtochoch. Pri príležitosti osláv 

SNP sme sa zúčastnili slávnostného kladenia 
vencov pri pamätníku SNP. 

Ďalší zdravotný dozor sme robili aj na 
Drahovskej desiatke, kde sme ošetrovali jeden 
menší úraz. Malý pretekár si pri páde rozbil obe 
kolená. Našťastie išlo o jediný úraz pri všetkých 
spomínaných podujatiach. 

Do konca kalendárneho roka plánujeme ešte 
stretnutie jubilantov, členov SČK a chceme sa 
zúčastniť aj pri podávaní vianočnej kapustnice. 

- Mária Ivančíková st.  -

Púť na sv. Kopeček
Tradičná púť dôchodcov sa konala v mesiaci september po záštitou 

starostu obce Ing. Juraja Kleina. Účasť bola tradične veľká. Pozvanie 
tiež prijal aj riaditeľ arcibiskupskej diecézy Slovenska Tibor Hajdu. 
Jeho zásluhou sme sa dozvedeli o pútnom mieste veľa informácií. Po pár 
hodinách cesty v autobuse sme vystúpili na mieste. Tam sme sa presunuli 
k bazilike, kde sme sa mohli popozerať nádhernou stavbou. A úplný skvost 
architektúry nás čakal vo vnútri. Očarila nás nádherná výzdoba dýchajúca 
starobylosťou tohoto pútneho miesta. Krátka príprava na sv. omšu, kde 
každý z nás priniesol svoje trápenia, prosby o pomoc adresované nebeskej 
matke. Nasledovala sv. omša, kde nám d. p. Tibor Hajdu priblížil duchovnú 
podstatu pútneho miesta a jeho význam pre náš život. Posilnení touto 
kázňou sme sa odobrali na obed do miestnej reštaurácie, ktorý sponzoroval 
p. starosta Juraj Klein. Posilnení na duchu i tele sme sa vydali na návštevu 
centra Olomouca. Navštívili sme mestský orloj, námestia a všetky 
zaujímavosti centra. No čas bol neúprosný a vydali sme sa na cestu domov. 
Týmto ďakujeme p. starostovi Ing. Jurajovi Kleinovi za zorganizovanie 
tejto peknej púte, Tiborovi Hajdu za sprevádzanie a všetkým za účasť na 
tejto púti.

- I. G. -

Spomienky na drahovskú 
rodáčku a dlhoročnú učiteľku 

v Drahovciach Margitu 
Bolerázsku

Rodičia boli otec Pavol Bolerázsky, narodený 
v roku 1870, ktorý 
zomrel v roku 1940. 
Bol cisárov vojak, 
kovboj a cestovateľ. 
Matka sa venovala 
deťom a bola krčmárka. 
Spolu mali 12 detí, z 
toho 7 zomrelo ešte ako 
kojenci. 5 detí sa dožilo 
dospelosti, z toho boli 
3 chlapci a 2 dievčatá. 
Jedna z nich bola aj 

dcéra Margita, ktorá sa narodila 27. 10. 1914 a 
zomrela 8. 9. 1995 vo veku 85 rokov. Do základnej 

školy chodila v Drahovciach, ktorú ukončila s 
výborným prospechom. Do meštianskej školy 
nastúpila v Hlohovci, bolo to veľmi náročné. Na 
vlak chodila peši do Veľkých Kostolán cez poľnú 
cestu. Ráno vstávala zavčasu a domov chodila 
neskoro večer. Po ukončení meštianky prešla 
na učiteľský ústav v Modre, nakoľko škola bola 
spojená s kláštorom. Rodičia nemohli platiť 
vysoké školné v Modre a preto prešla do školy v 
Levoči. Súrodenci doma pomáhali matke a čakali 
kým ukončí školu, aby tiež mohli ísť študovať. V 
Levoči boli zhoršené podmienky, pretože tam 
bol nedostatok stravy. Školu ukončila úspešne a 
miestenku ako učiteľka dostala do obce Čataja, 
kde učila niekoľko rokov. Z Čataja prešla učiť do 
Drahoviec, nakoľko chcela pomôcť matke pri 
výchove súrodencov, keďže otec bol cestovateľ. 
V Drahovciach učila 35 rokov a potom odišla do 
dôchodku. Počas katolíckej akcie v Drahovciach 
bola 3 mesiace väznená v Novákoch a pre režim 

zostala nespoľahlivá. Učila divadlo, recitácie, 
súťaže, tance a hliadky červeného kríža. Vo 
voľnom čase doučovala žiakov a pripravovala 
ich na ďalšie štúdiá. Ako učiteľka bola veľmi 
spoľahlivá, zodpovedná a vyžadovala od žiakov 
aby sa čo najviac naučili. Žiaci, ktorí sa nechceli 
učiť ju nazývali zlou učiteľkou, čo musím 
nahradiť slovami ako svedomitá a zodpovedná. 
Na vyšších štúdiách žiaci dosahovali vyššie 
výsledky zo slovenčiny a dejepisu, predmetov, 
ktoré učila. Zostala bývať v dome, kde sa vzorne 
starala o ovocnú záhradu a chovala čistokrvné 
domáce zvieratá. Starala sa o 4 mačky a bola 
členkou spolku chovateľov. Pre tieto jej dobré 
vlastnosti na ňu nemôžeme zabudnúť. Často na 
ňu spomínajú žijúci žiaci a žiak Vendel Sedláčik. 
Česť jej pamiatke.

- Vendelín Sedláčik -

Klub seniorov Drahovce

Kolovrátku to stále spieva

Dňa 8. 9. 2016 sme si pripomenuli 
21 rokov od smrti drahovskej 
rodáčky, pani učiteľky Margity 
Bolerázskej, ktorá v Drahovciach 
učila viac ako 35 rokov. Bola to 
čestná a spravodlivá učiteľka a 
pozdvihla žiakov na vyššiu úroveň, 
za čo jej patrí vďaka. Spomína na 
ňu bývalí žiak Vendel Sedláčik a 
žijúci žiaci z Drahoviec.

Dňa 13. 10. 2016 si 
pripomenieme nedožitých 100 
rokov a 17 rokov od úmrtia pána 
Antona Cesneka z Kostolnej 
ulice v Drahovciach. Bol obetavý 
záhradkách a dobrý pestovateľ. 
Svoje ovocie vystavoval na 
výstavách, kde sa umiestnili na 
popredných miestach, preto 
mu patrí úcta. Spomína Vendel 
Sedláčik.

Na návšteve u najstaršej drahovčanky
Naša obec má viac ako 600 seniorov. Mladších i starších. No a tá 

najstaršia má presne 97 rokov. Je ňou Veronika Dobrovolná, ktorá sa narodila 
1. novembra 1919 v Drahovciach. K jej narodeninám jej bol zagratulovať 
starosta obce 
Ing. Juraj Klein s 
peknou kyticou. 
Pani Veronika 
je už 11 rokov 
p r i p ú t a n á 
na lôžko, 
slabšie počuje, 
slabšie vidí, no 
starostovi stihla 
p o r o z p r á v a ť 
z o p á r 
zaujímavostí zo 
svojho života. 
Napríklad, že od 6 rokov ju vychovávali starí rodičia, pretože jej rodičia 
odišli za prácou do Argentíny. Presne 19 rokov mala, keď sa vydávala. 
Po 25 rokoch manželstva vo svojich 44 rokoch ovdovela po tragickej 
smrti manžela. Vychovala 4 deti, tri zomreli a jedno žije v Humennom. V 
súčasnosti býva na Kostolnej ulici, kde potrebuje sústavnú starostlivosť. 
Starosta pani Veronike sľúbil, že sa zastaví, prinesie jej ovocie a strojček, 
aby lepšie počula. Na oslávenkyni bolo vidieť, že sa návšteve potešila a 
rada starostovi vyrozprávala aspoň kúsok zo svojho života. Pri odchode 
nezabudla vďačne poďakovať za návštevu s úsmevom na tvári.

Prajeme oslávenkyni veľa zdravíčka a dožitie magických 100 rokov.
- M. M. -
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Obecný úrad organizuje pre 
seniorov každý rok v rámci mesiaca 
októbra, mesiaca úcty k starším, 
tradičné posedenie v kultúrnom 
dome. Inak tomu nebolo ani tento 
rok. Pred samotným posedením 
čakala seniorov o 14.00 h sv. omša 

v kostole, po ktorej sa presunuli 
do kultúrneho domu. Posedenie 
otvorili svojimi príhovormi 
starosta obce Ing. Juraj Klein 
a predseda dozorného výboru 
COOP Jednota Peter Šerjenik. 
Svoje pásmo predstavili seniorom 
žiaci zo školského klubu pod 
vedením p. učiteľky Bosákovej, 
ktorí zarecitovali aj zaspievali. 
Po peknom pásme už chytila 
do rúk svoje nástroje dychová 
hudba Verešvaranka z Červeníka. 
Seniori počúvali úvodné kolečko 
a popritom si dávali dobrý rezník 
so šalátom. Smädní tiež neboli. 
K dispozícii mali vínečka, koľko 

im hrdlo ráčilo. Prekvapenie 
pripravili pre starostu k jeho 
narodeninám prítomné dámy, 
ktoré zorganizovali tanečné 
kolečko a dobre ho vytancovali. 
No a starosta im za odmenu ulial z 
dobrého aperitívu. Seniori si mohli 

dobre zaspievať 
v doprovode 
harmoniky, na 
ktorú hral učiteľ 
hudby p. Kuzma 
z Červeníka. Ako 
býva na tejto akcii 
zvykom, nechýbala 
tombola, z ktorej si 
šťastní výhercovia 
odniesli pekné ceny. 

Aj tento rok sa rozhodol obecný 
úrad podarovať malú pozornosť 
tohtoročným jubilantom. V roku 
2016 ich má naša obec presne 
67. Z toho 15 oslávilo 70 rokov, 
24 oslávilo 75 rokov, 13 oslávilo 
80 rokov, 9 oslávilo 85 rokov, 5 
oslávilo 90 rokov a jeden 95 rokov. 
Dobrá nálada panovala počas 
celého posedenia, ktoré sa zvrtlo 
na tancovačku. Poslední seniori 
odchádzali takmer o 20-tej hodine, 
čo znamená, že sa na tejto pre nich 
určenej akcii dobre zabavili.

- M. M -
- FOTO: MiNaPhoto.sk -

Začíname dlhú sériu písania o stravovaní podľa krvných 
skupín, ktoré je veľmi 
dôležité, pretože vplýva 
nielen na zdravie tela, 
ale aj dobrú kvalitu 
pokožky. Prvá skupina 
0 sa vyznačuje tým, že 
ju mali úplne prví ľudia, 
ktorí žili a stravovali 
sa tak, že boli lovcami 
a jedli výhradne iba 
mäso. Pri tejto skupine 
je veľmi dôležité nedať 
sa na vegetariánsku 
dráhu, pretože 0-kári 
dodávajú do svojho tela 
mäsom veľa energie a 
ak prestanú mäso jesť, 
tak ich organizmus sa 
s tým nevie stotožniť. 
Poznám ľudí, ktorí ako nulky prešli na vegetariánstvo a museli 
sa vrátiť späť k jedeniu mäsa, pretože zostávali bez energie a 
začínali mať vážne zdravotné problémy a samozrejme sa to 
odrazilo na pleti. Ľudia s krvnou skupinou 0 sú viac ako iní, 
odolní voči stresu. Monotónnosť ich nudí, potrebujú zmenu, 
neznášajú rutinu. Povahou sú optimisti, vždy ochotní riskovať, 
hazardovať. Sú to spontánni nadšenci, žijú najmä v súčasnosti. 
Zriedkavo majú komplexy. Sú komunikatívni, harmonickí, 
ale vedia sa brániť, ak ich ktosi napadne. Sú dobrými šéfmi i 
podriadenými. Dav ich znervózňuje, kritika deprimuje, chvála 
im dáva krídla. V láske sú verní, veľa vyžadujú, hľadajú citovú 
bezpečnosť a fyzickú rozkoš. K rodine sú srdeční, radi prejavujú 
svoje city a ochraňujú ju. 

Hlavné ciele pre túto krvnú skupinu je podpora metabolizmu, 
podpora krvnej zrážanlivosti, prevencia zápalov, stabilizácia 
funkcie štítnej žľazy. Veľmi dôležité je obmedziť pitie čiernej 
kávy, pretože u tejto skupiny spôsobuje nielen prekyslenie 
organizmu, ale aj odvápňovanie kostí. Ak sa nemôžete vzdať 
obľúbenej kávičky, obmedzte jej pitie na jednu denne a pridávajte 
si do nej koreninu kardamón. Ak trpíte  nadváhou a chcete 
schudnúť, musíte sa úplne vzdať kukurice, fazule, obyčajnej aj 
modrej, šošovice, kapusty, ružičkového kelu, karfiolu, horčice. 
Tieto všetky plodiny spomaľujú metabolizmus. U tejto krvnej 
skupiny je veľmi dôležité cvičenie akéhokoľvek druhu, pretože 
významne odstraňuje z tela stres. Veľmi dôležité je vyhýbať sa 
mliečnym výrobkom viac ako u iných skupín. Spôsobujú vážne 
zahlienenie organizmu. Krvná skupina sa musí vyhýbať jedeniu 
klasickej pšenice a výrobkov z nej. 

Podrobné rozvedenie toho, čo táto skupina môže a má 
obmedzovať, dokonca čo je pre ňu ako jed, môžem poskytnúť, 
ak bude mať niekto záujem. Je to veľmi obšírny zoznam, ktorý 
ak by som teraz zverejnila, tak by nám zabral všetky listy týchto 
novín. 

Nabudúce sa dozviete tie najpodstatnejšie veci a skutočnosti 
o krvnej skupine A. 

Teším sa na vás a želám vám krásnu jeseň a zimné obdobie.

- 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 
Posedenie seniorov v dobrej nálade

Stratiť no vyhrať
 

Kristína Doktorová – mladá, nádejná spisovateľka, študentka 
Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave a v neposlednom 
rade jedna z ochotníčok divadla Dobreta. Prinášame Vám malú 
ochutnávku z jej knižnej prvotiny “Stratiť no vyhrať ”.

 Prológ
Auto sa stalo nekontrolovateľné. Na mokrej trati sa auto 

roztáčalo ako divoký kolotoč. Snažila som sa točiť volantom, 
aby som vyrovnala hodiny. Nič. Auto ma neposlúchalo. Oči sa 
mi otvárali dokorán. Neprestávala som točiť volantom. Zobrala 
som veľkú mláku vody. Už to nezachránim. Všetky moje pokusy 
boli márne a zbytočné. Rukami som pevne držala volant. Predo 
mnou som videla približujúce sa bariéry. Oni sa nepribližovali 
ku mne ale ja k nim! Pocítila som silný náraz. Narazila som do 
nich nosom auta. Odrazilo ma to, pocítila som ostrý náraz na 
mojom ľavom boku. Bol to ešte silnejší náraz ako predtým. Celým 
mojím telom sa rozplýval adrenalín zmiešaný s bolesťou. K***a, 
j***m robotu! Zlostne som buchla rukami po volante. Takto sa 
to nemalo skončiť. Hlavu som si chytila do rúk. Krútila som s ňou 
od zúfalstva. Nemala som skončiť v bariérach, desať kôl do záveru 
pretekov. Mala som stáť na pódiu! JA som mala vyhrať! V očiach 
sa mi objavili slzy. Pocítila som nekonečnú bolesť v ľavom boku. 
Pri každom nádychu sa bolesť rozlievala do celého tela. Po lícach 
mi stekali slzy. S hnevom a naštvaním som rozopla bezpečnostné 
pásy. Nechcela som vidieť ako mu budú do rúk dávať pohár 
pre víťaza a ako sa bude tešiť z titulu. Ten titul mal byť len môj! 
Vybrala som volant a položila som ho na monopost. Traťoví maršali 
okolo mňa splašene pobehovali. Opatrne som vyšla z monopostu.  
Od zúfalstva som pokrútila hlavou. Slzy mi padali na výstelku 
prilby. S nemým úžasom som pozerala na maršalov pracujúcich 
na odpratávaní môjho zničeného auta a sna. Tvár sa mi zvraštila 
od bolesti. Ľavú ruku som nemohla zdvihnúť. Hlava sa mi zatočila, 
ako keď sa človek z nudy točí na stoličke. Chcela som si okamžite 
zložiť prilbu, a tak som zdvihla ruku aj napriek silnej bolesti. Zložila 
som si ju z hlavy. Kvapky zmiešané s potom a dažďom mi padali z 
mihalníc. Chladili moju rozhorúčenú tvár. Traťový maršal mi niečo 
hovoril, ale jeho slová sa predo mnou rozplývali. Bola to ako scéna 
z nemého filmu. Jediné čo bolo v mojej hlave, bol neskutočný šum 
a tlkot môjho srdca. Ako keby mi krv v hlave chcela explodovať 
ako Etna. Prilba mi vypadla z ruky. Počula som ju padnúť na zem. 
Kolená sa mi pomaly podlomili a pred očami sa zatmelo. Mala som 
pocit ako keby okolo mňa zrazu zhaslo svetlo. Nič neexistovalo. 
Iba tma.

Viac sa môžete dočítať v knihe, ktorá vyjde v decembri 2016, 
alebo na facebookovej stránke Stratiť no vyhrať.

- Kristína Doktorová -

DO REDAKČNEJ RADY NÁM 
PRIŠIEL LIST

“Dobrý deň vážená redakčná 
rada,

dostali sa mi do rúk Vaše 
DRAHOVSKÉ NOVINY č.2 - 3 

august 2016.
Som veľmi milo prekvapená, 

akú majú tieto noviny vysokú 
úroveň správ i spracovania. 
Vychádza mi z toho, že členovia 
redakčnej rady veľmi dobre 

spolupracujú, čo je základ 
úspechu.

Narodila som sa v 
Drahovciach, hoci tam nežijem 
už niekoľko desaťročí, stále ma 
zaujíma život v tejto obci. Nemám 
tam už žiadnych príbuzných, 
navštevujem iba cintorín, kde 
odpočívajú moji i manželovi 
rodičia. Ale mám tam veľa 
priateľov a spolužiakov, s ktorými 
sa občas stretnem a od nich som 
získala i uvedené noviny.

Keď si predstavím, že táto veľká 
obec mala byť v 70-tych rokoch v 
Trnavskom okrese tzv. zániková /
predstavitelia obce nás mladých, 
ktorí sme boli potencionálnymi 
žiadateľmi o stavebné povolenie 
na rodinné domy, pozvali do 
kultúrneho domu, kde nám 
oznámili túto správu/.

Som rada, že sa nenaplnila 
táto socialistická myšlienka a 
nestalo sa tak.

Drahovce sa, ako vidím 
stále budujú a rozvíjajú. Žijú 
v nich deti i dospelí, ktorí sú 
veľmi činní. Zachovávajú staré 
zvyky a zároveň podporujú tiež 

i nové činnosti v škole, ale i v 
rôznych neziskových občianskych 
organizáciách a združeniach. 
Keď som v minulosti povedala 
pani Janke Blejovej, redaktorke 
rádia Regina, že sa mi páči relácia 
Zvony nad krajinou, upozornila 
som ju na obec Drahovce. Bola 
som milo prekvapená, keď som v 
éteri počula, že sú vo Vašej obci. 
Pozorne som počúvala ako sa žije 
v Drahovciach, aké sú tam medzi 
iným i múdre a šikovné deti už od 
škôlky. Tieto deti, učia samozrejme 
učitelia na vysokej úrovni, keď 
ich dokážu zanietiť pre činnosti i 
mimoškolských povinností.

To som sa dočítala i v 
uvedených novinách, kde všade 
žali všetci úspechy. Teším sa s nimi 
a prajem, aby sa im stále darilo.

Prepáčte mi, ale musela 
som napísať svoj názor - to je tá 
demokracia.

Len tak ďalej. 
Prajem celej redakčnej rade 

i fotografom veľa úspechov v 
činnosti.”  

- A. Brezovská -

Divadlo DOBRETA začalo po letnej 
prestávke naplno zarezávať. Okrem 
najnovšej hry Z dreva vyrezané alebo 
Jánošík podľa Vivaldiho obnovuje Mrázika, 
Vianočnú koledu, muzikál Neberte nám 
princeznú a pripravuje novú hru Smrť v 
ružovom. Aktuálne info o divadle nájdete 
na stránke www.divadlodobreta.sk alebo 
na facebooku: Divadlo DOBRETA.
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PRÁZDNINOVÉ LETO v CVČ 
Drahovce

V A je tu zas... nový školský rok, so svojimi radosťami aj starosťami. 
V  myšlienkach sa vraciame späť už len prostredníctvom krátkych 
okamihov, pri spomienkach na letné prázdniny. O ich spestrenie, pohodu 
aj spríjemnenie, sme sa radi postarali aj tento raz. Tvorivosť, súťaživosť, 
či zábava – takto v skratke by sme mohli charakterizovať naše letné 
„centrácke“ aktivity. Pravidelne každé prázdniny začíname už tradične, 
obľúbenými poldennými tábormi a kreatívnymi kurzami.
Hneď v prvý prázdninový týždeň od 4.7. – 8.7.2016, prebiehali kreatívne 
kurzy s Mgr. Natašou Pažitnou. Svojou náročnosťou boli určené starším 
deťom, ba tentoraz sa pridali aj dospelí. Naučili sa pliesť košíky z pedigu, 
maľovať na hodváb technikou „šibori“, vyrobili si vlastný módny doplnok.
V ďalšom týždni od 11.7. – 15.7.2016 kreatívne kurzy pokračovali, 
a tu sa deti oboznamovali s rôznymi kreatívnymi technikami. Tzv. 
TRIČKOVANIE - dekorovanie tričiek rôznymi technikami, ako savovanie, 
pečiatkovanie a šablónovanie, prinieslo výsledky nad očakávanie. Domov 
si mladí tvorcovia odniesli vlastnoručne vyrobené originálne módne kúsky. 
Počas veľmi obľúbeného FIMOVANIA vyrábali krásne šperky, brošne a 

magnetky. Pracovať s ihlou sa 
naučili počas FILCOVANIA, 
na KOŠÍKOVANÍ si uplietli 
košíček na ceruzky, tiež 
zdobili a maľovali hrnčeky a 
celkom na záver technikou 
SCRAPBOOKING si 
zhotovili fotoalbum.
Posledný júlový týždeň 
pod názvom Bábkarstvo v 
keramike, bol zameraný na 

tvorenie a prácu s hlinou. 
Deti sa pod vedením 
Mgr. Alžbety Behanovej 
oboznámili nielen s históriou 
bábok, ale modelovali 
jednotlivé komponenty, 
ktoré nakoniec maľovali 
a skladali. Samozrejme 
vyskúšali si aj točenie 
na hrnčiarskom kruhu, 
či vyrábali dekoratívne 
kachličky. Tento zábavno-
pracovný týždeň si spestrili aj výletom do Piešťan, kde sa okúpali a schladili 
v bazénoch Funny parku.
Ani druhý prázdninový mesiac sme celkom nezaháľali a 6.8.2016 sme sa 
zúčastnili 2. ročníka domácej akcie pod názvom „Varíme s medom“, na 
ktorú sme upiekli Medové maškrty, ktoré návštevníkom chutili a získali 
sme 4. miesto.
27.8.2016 sa zasa na Drahovských vrtochoch predviedli naše najmladšie 
deti z tanečného krúžku, pod vedením DiS. art. Patrície Mikolayovej.

„ C E N T R Á C K E “ 
AKTUALITY
Začali sme 
p r a v i d e l n ú 
K R Ú Ž K O V Ú 
ČINNOSŤ pre deti 
od predškolského 
veku až po 
dospelých v týchto 
z á u j m o v ý c h 
útvaroch: 
Klavír, Tanečný 

krúžok a Scénická choreografia - DiS. art. Patrícia Mikolayová, 
Jumping - Tamara Macová, 
Keramika - Mgr. Alžbeta Behanová, 
Klub priateľov Knihokusa Phantasicusa, Odysea mysle, Tvorivá dramatika, 
DDS Dobretka I., II. a DS Dobreta - Blanka Kollárová, 
DDS Dobretka - Bc. Filip Čechovič,
Florbal - Peter Bajnok, 
Tvorivé dielne a Art čajovňa - Mgr. Nataša Pažitná
Zúčastnili sme sa:
23.9. - 25.9. 2016 sa členovia DS DOBRETA rozhodli načerpať tvorivé 
sily na novú divadelnú sezónu 2016/17 na sústredení v RZ Duchonka pri 
Topolčanoch.
6.10.2016 pod názvom Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým 
prasátkem, sme sa s našimi mladšími žiakmi zúčastnili v Mestskej knižnici 
v Piešťanoch na prezentácii spoločnej knihy českej autorky Ester Starej 
a slovenskej ilustrátorky Martiny Matlovičovej, ocenenej Zlatou stuhou 
2013 za literárnu aj výtvarnú časť. Súčasťou podujatia boli aj výtvarný 
workshop Dve prasiatka na cestách pod vedením pražskej spisovateľky 

Ester Starej a tvorivý workshop Můj 
stát - Putování s českým lvem za 
sedmi státními symboly pod vedením 
českého ilustrátora a grafika 
Milana Starého. Bolo to sprievodné 
podujatie projektu KEĎ ČÍTANIE 
JE ČTENÍ VIII., ktorý sa realizuje s 
finančnou podporou Úradu vlády SR 
– program Kultúra národnostných 

menšín 2016. Podujatie je zároveň súčasťou Festivalu českej a slovenskej 
tvorby pre deti, ktorý sa realizuje pod záštitou ministra kultúry ČR Daniela 
Hermana, ministra kultúry SR Mareka Maďariča a veľvyslanca SR v ČR 
Petra Weissa.
8.10. 2016 - Exkurzia Cosmos Discovery - takýto názov niesla unikátna 
výstava o kozmonautike v Inchebe v Bratislave, ktorú sme zorganizovali 
pre deti I. aj II. stupňa počas víkendovej soboty. Deti sa zoznámili s celým 
vývojom kozmonautiky, mali možnosť uvidieť artefakty niektorých častí 
kozmických zariadení, ktoré boli skutočne použité na vesmírne lety a 
dokonca si mohli vyskúšať prípravu kozmonauta na let do vesmíru (viď. 
foto).

Najdôležitejšie podujatia v I. polroku:
NOVEMBER 2016
DS DOBRETA 
Začiatok novej divadelnej sezóny 2016/17 (info o predstaveniach 
priebežne).
VÝSTAVY
Klasici v komikse – výstava najúspešnejších súťažných prác detí  
a študentov na celonárodnej úrovni
Kocúr na kolieskových korčuliach - výstava ilustrácií Miloša Koptáka  
z knihy Jána Uličianskeho
PODUJATIA
27.11.2016 – Rozsvietenie vianočného stromčeka – I. adventná nedeľa

DECEMBER 2016
VÝSTAVA 
Neodíď nám rozprávočka - Víťazné práce celoslovenskej výtvarnej súťaže 
pri príležitosti 90. výročia rozhlasovej rozprávky, na ktorej naše deti z CVČ 
Drahovce získali krásne 3.miesto.
PODUJATIA
3.12.2016 Mikuláš (MŠ + verejnosť) - II. adventná nedeľa
11.12.2016 Vianočný galaprogram - III. adventná nedeľa
15.12.2016 Vianočné trhy v kultúrnom dome - (CVČ, MŠ, ZŠ)
18.12.2016 MRÁZIK (divadelné predstavenie) - IV. adventná nedeľa

- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce - 
- FOTO: Mgr. Nataša Pažitná -

Okienko včelára 

Vážení čitatelia, chceli by sme Vám  
v pravidelnej rubrike predstaviť postupne 
všetky včelie produkty, pridať zaujímavý 
recept s medom a taktiež nejakú zaujímavosť 
zo života včiel.
Najznámejším produktom včiel je med.
Med je nasýtený roztok cukrov, ktorú 
včely pripravujú z nektáru kvetov alebo 
medovice. Nektár je sladká šťava vylučovaná 
nektáriami rastlín ako produkt fotosyntézy. 
Medovica je sladká šťava vylučovaná ako 
nevyužitý produkt metabolizmu niektorých 
vošiek, červcov a mér živiacich sa šťavami 
z rastlinných pletív. Sladinu (nektár alebo 
medovicu) nasáva včela pohybmi hltanových 
svalov cez cuciak a pažerák do medového 
váčku, ktorý má kapacitu až 55 mg sladiny.
Po návrate odovzdáva lietavka obsah 
medového váčku vnútroúľovým 
robotniciam, ktoré ho ďalej spracúvajú 
v súšoch, lietavka vylieta opäť na zber. 
Prinesená kvapka sladiny je zaradená 
do kolobehu potravy celého včelstva, je 
niekoľkokrát prehltnutá a znovu odovzdaná 
ďalším včelám. Prebiehajú pri tom fyzikálne 
zmeny (odparenie vody z pôvodných 30 až 
95 % v sladine pod 20 % vo vyzretom mede), 
ako i zmeny biochemické (pridávanie 
výlučkov hltanových žliaz, ktorých enzýmy 
zmenia zložitejšie cukry na jednoduché, 
glukózu a fruktózu). Zahustenou sladinou 
robotnice plnia bunky plástov až po okraj 
a po odparení vody vyzretý med viečkujú 
tenkými voskovými viečkami.
Kryštalizácia medu je prirodzená vlastnosť 
medu.
Recept, ktorý sme nazvali:

 „Medová kuracinka“
Budeme potrebovať: 
kuracie prsia 4 ks, olej na vyprážanie
Marinádu pripravíme z 2 PL medu, trocha 
olivového oleja, 1 PL sójovej omáčky, ½ KL 
bylinkového octu, podľa chuti soľ.
Prsia nakrájame asi na 2 ½ cm kocky zmie-
šame s marinádou a necháme uležať min. 2 
hodiny, najlepšie do druhého dňa. Vysypeme 
na rozohriaty olej na panvici, stíšime teplo-
tu a opečieme. Obrátime až keď je vidno, že 
spodok je ružový, potom dopečieme z druhej 
strany.
Zaujímavosť zo života včiel:
Lietavka, ktorá doniesla v medovom vačku 
nektár, odovzdá ho 4 - 5 mladším robot-
niciam, ktoré ho opäť pomocou cuciaka 
odovzdávajú ďalším 8 - 10 mladým včelám. 
Takto sa môže nektár donesený jednou lie-
tavkou rozdeliť vo včelstve až medzi 50 ro-
botníc.

Tešíme sa na stretnutie v ďalšom čísle. 
- členovia OZ Včeloz -



DRAHOVSKÉ NOVINY 10 11www.obecdrahovce.sk

zo života školy 4 2016čo bolo, čo bude

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

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

Ďalšie číslo Drahovských 
novín vyjde vo februári 2017. 
Články môžu posielať nielen 
organizácie, ale aj občania na:  
r e d a k c i a @ o b e c d r a h o v c e . s k  
do 5. januára 2017.

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

1. Facina – vtip, hlúposť
2. Fagan – zlé dieťa
3. Fajín - dobre
4. Fajront – koniec práce
5. Farálko - kňaz
6. Fertik – hotovo, koniec
7. Fertucha - zástera
8. Fijok - zásuvka
9. Fiškál - právnik
10. Friško - rýchlo

Evidencia obyvateľstva 
(1. 7. 2016 – 30. 10. 2016) 

Prisťahovali sa
21

Odsťahovali sa
6

Narodili sa
9

Opustili nás
11

Zosobášili sa
6

Tento september nám počasie neprialo, 
a tak sa slávnostné otvorenie školského roka 
konalo v budove školy. Všetci sme sa zišli ráno 
v telocvični. V tomto školskom roku máme 
zapísaných 173 žiakov, 89 prvého stupňa 
(primárne vzdelávanie) a 84 druhého stupňa 
(nižšie stredné vzdelávanie), čo je o osem 
žiakov viac ako v predchádzajúcom školskom 

roku.
Po úvodnom ceremoniály, kedy zaznela 

hymna a preambula Slovenskej republiky, 
sa žiakom, učiteľom a rodičom 
prihovorila riaditeľka školy a starosta 
obce. Krátky kultúrny program, v 
ktorom sa prezentovali deti básňami 
a piesňami, umocnil slávnostnú 
atmosféru nového začiatku. Najmä 
zvedavé očká našich najmenších 
boli v napätí a očakávaní. Tradíciou 
sa stalo pasovanie prvákov, ktorí 
si z prvého dňa odnášali nielen 
krásne dojmy, ale aj šlabikáre a pre 
potešenie rekvizity rozprávkových 
postavičiek. Triednické hodiny sa 
niesli v radostnej atmosfére, deti 
sa podelili so svojimi učiteľmi o  
zážitky, ktoré prežili počas prázdnin. Následne 
ich  triedni učitelia poučili o bezpečnosti v 
škole a o ich povinnostiach zakotvených v 
školskom poriadku.

Vo vzdelávacej a výchovnej činnosti v tomto 
školskom roku inovujeme Školský vzdelávací 
program pre druhý a šiesty ročník, čo je v 

súlade s nariadeniami inovovaného 
štátneho vzdelávacieho programu.

Deti školského klubu vystúpili 
15. októbra v klube dôchodcov 
pásmom piesní a básní.

Žiaci prvého stupňa preukázali 
svoje schopnosti v literárno-
výtvarnom workshope v knižnici v 
Piešťanoch. Po prezentácii knihy 
realizovali svoje zručnosti v tvorivých 

dielňach.
Prvý až piaty 

ročník navštívil 
divadelné predstavenie 
“Mlynárkin pytač” v Divadle 
Jána Palárika v Trnave. Žiaci 
šiesteho až deviateho ročníka 
sa tešia na predstavenie “Malý 
princ” dňa 22. novembra.

Dňa 27. septembra 
sa naši žiaci zúčastnili 
okresného kola cezpoľného 
behu v Piešťanoch. Chlapci 
si vybojovali pekné tretie 
miesto.

Školský rok 2016/17 je Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásený 
za Rok čitateľskej gramotnosti. Aj naše 

aktivity smerujú týmto smerom: tradičné 
rétorické súťaže, ako aj čítania s porozumením 
vo všetkých vyučovacích predmetoch. Z 
príležitosti Európskeho dňa jazykov sme 
venovali hodiny projektovému vyučovaniu 
využívajúc informačno-komunikačné 
technológie v anglickom a nemeckom jazyku..

V projektovom 
vyučovaní pripravujeme 
aj tvorbu vlastnej 
knihy žiakov. Vhodnou 
motiváciou zaujímame ich 
pozornosť, prebúdzame 
v nich tvorivé myslenie. 
Tak sa stanú naše deti 
spisovateľmi, vyskúšajú si, 
čo všetko obnáša tvorba 
knihy, vytvoria si príbeh, 
ilustrácie, obal. Výsledkom 
bude hotová kniha, 

ktorú budú prezentovať. Knihy s najväčšou 
výpovednou hodnotou budú odmenené  
a vystavené v knižnici. 

Týždeň zdravej výživy sa uskutočňuje 
v dňoch od 17. do 21. októbra a nesie sa 
v znamení farieb, ktoré vyjadrujú zdravé 
potraviny a produkty. Deti sa počas 
týždňa obliekajú do určených farieb dňa, 
súťažia navzájom v počte zdravých desiat, 
pochutnávajú si na bylinkovom čaji a chutnajú 
med od pána Habra. Súčasťou bude návšteva 
miestnej pekárne, prednáška pracovníčky 
Plantexu o zdravej výžive. Tiež v aktuálnom 
týždni zaraďujeme tematické vyučovanie.

V tomto školskom roku sa rozšírila 
kapacita miest a priestorov v materskej 
škole. Poďakovanie patrí pánovi starostovi, 
vďaka ktorému sa otvorili dve triedy 
v materskej škole, čo teší nielen nás 
pedagógov a prevádzkových zamestnancov, 
ale hlavne spokojných rodičov 78 detí  
(o dvanásť detí viac ako v minulom 
školskom roku), ktoré 5. septembra 
nastúpili na predprimárne vzdelávanie.

- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka 
školy -

- Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Zo života školy Nazreli sme do školskej jedálne

Na čom dobrom si pochutnávajú deti materskej 
školy a žiaci základnej školy:

Polievka z tekvice Hokkaidó
prepočet na 5 porcií

SUROVINY:
Voda 1,15 l
Tekvica Hokkaido 0,6 kg
Zemiaky 0,25 kg
Cibuľa 0,03 kg
Cesnak 6 g
Mlieko 0,25 l
Smotana 0,08l
Olej 0,02l
Maslo čerstvé 0,01 kg
Korenie čierne mleté štipka
Bazalka 0,01 kg
Soľ 4  g
Tekvicové jadierka  0,02 kg
POSTUP:
Tekvicu očistíme a nakrájame. Na oleji speníme 
očistenú, pokrájanú cibuľu, pridáme pokrájanú 
tekvicu, soľ, podusíme, zalejeme vodou a pridáme 
očistené na kocky pokrájané zemiaky. Rozvaríme a 
varíme 25 minút. Rozmixujeme, pridáme mlieko, 
ochutíme prelisovaným cesnakom, korením 
a smotanou. Zjemníme maslom a varíme ešte 

20 minút. Pridáme očistenú, posekanú, umytú 
bazalku. Podávame s opraženými semienkami  
(tekvicové jadierka) alebo s krutónmi.

Kuracie prsia so šampiňónmi a špagetami
/prepočet na 5 porcií/

SUROVINY:
Kuracie prsia B.K  0,45 kg
Korenie na kurča  0,01 kg
Šampiňóny sterilizované 0,10 kg
Olej 0,045 l
Cibuľa 0,06 kg
Špagety semolinové 0,5 kg
Maslo čerstvé 0,02 kg
Hubový koncentrát 0,01 kg
Soľ 0,01 kg
POSTUP:
Kuracie prsia umyjeme, osušíme, pokrájame na 
rezance, okoreníme korením na kurča, opečieme 
na oleji do mäkka. Cibuľu očistíme, pokrájame na 
jemno, opražíme na masle, pridáme šampiňóny 
bez nálevu a premiešame s opečeným kuracím 
mäsom. Dochutíme soľou. Špagety uvaríme vo 
vriacej osolenej vode, scedíme, premiešame s 
hubovým koncentrátom.
Pri porciovaní zo špagiet tvoríme kôpku - hniezdo, 
do ktorého servírujeme pripravenú zmes.

- Eva Nitková - vedúca školskej jedálne -

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“
Od 11. júla do 23. novembra boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:

16. - 23. júl – Letný tábor Tatranská Lomnica 2016 – org.: OZ Superuvoľnení (Tatranská Lomnica)
30. júl – Potáborováopekačka – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)

6. august – Súťaž vo varení s medom + ochutnávka medov – org.: OZ Včeloz (Dom záhradkárov)
14. august – Slivkové hody – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)

25. august – Drahovská kvapka krvi (14. ročník) – org.: Červený kríž (Obecný úrad)
27. august – Drahovské vrtochy (6. ročník)- org.: Obecný úrad (centrum obce)

29. august – Kladenie vencov k SNP – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)
3. september – Ukončenie leta/hranolková party – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor) 

16. september – Púť starých a chorých do Šaštína – org.: Klub seniorov (Šaštín)
18. september – Drahovská desiatka (39. ročník) – org.: Obecný úrad (štadión OFK Drahovce)

21. september – Guláš párty - org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
15. október – Posedenie seniorov – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)

22. október – Jesenné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)
11. november – Hodová diskotéka – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)

12. november – HODY DRAHOVCE (koncerty+oldies) – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
19. november – Koncert 3 Kolovrátkov – org.: FS Kolovrátok (kultúrny dom)

23. november – Aranžovanie adventých vencov – org.: Klub seniorov (Spoločenský dom)

Od 24. novembra do 31. januára budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:

26. november – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
27. november – Rozsvietenie vianočného stromčeka – org.: OÚ+CVČ ( centrum obce)

3. december – Mikuláš v kultúrnom dome – org.: OÚ+CVČ
9. december – Koncert Ľudovíta Kašubu – org.: agentúra (kultúrny dom)

10. december – Svet hier – org.: Superuvoľnení (fara)
11. december – Vianočný galaprogram – org.: CVČ, ZŠ, MŠ

15. december – Vianočné trhy – org.: CVČ, ZŠ, MŠ (kultúrny dom)
17. december – Vianočná kapustnica – org.: Obecný úrad (centrum obce)

18. december – Divadelné predstavenie Mrázik – org.: Divadlo DOBRETA+CVČ (kultúrny dom)
26. december – Vianočný koncert v kostole – org.: OÚ + FS Kolovrátok 
29. január – Maškarný ples – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)
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ofk drahovce 4 2016drahovská desiatka

OFK Drahovce – vykročenie do novej 
sezóny

Obecný futbalový klub štartoval do sezóny 2016/2017 s viacerými 
zmenami. Na trénerských postoch vystriedal  
v prípravke Dominika Kosu súčasný ekonomický 
manažér klubu Michálek Peter, A-mužstvo prevzal 
po zaneprázdnenom Petrovi Jirkovi Rastislav 
Adamec. Za úspech považujeme „znovuzrodenie“ 
dorastencov. Momentálne sú naši chlapci spojený 
s Madunicami pre nedostatok hráčov a hrajú pod 

hlavičkou Maduníc. Pevne veríme, že ďalšia sezóna už bude pod OFK. 
Mládežníkov sa ujal tréner Anton Dzuro. V talentovanom družstve žiakov 
úspešne pokračuje tréner Martin Rusnák s vedúcim Peťom Hargašom, 
na výpomoc povolali aj Pavla Sedláčika, ktorý donedávna reprezentoval 
mužov v Maduniciach. 

Zmeny sa udiali aj v areály a v útrobách OFK. V letných mesiacoch si 
naše A-mužstvo poradilo s renováciou tribúny. Bola to náročná brigáda, 
nakoľko sme na tribúne strávili veľa času po práci, soboty, nedele, sviatky 
a niektorí aj svoje dovolenky. Práce spočívali v demontáži pôvodného 
sedenia, kompletné vybrúsenie železnej konštrukcie, vyvarenie dier, 2x 
náter špeciálnymi polyuretánovými farbami, brúsenie a lakovanie nových 
profilov pre sedenie, montáž profilov, náter stien a hydroizolácia vstupu 
do štadióna. Veľká vďaka všetkým zúčastneným a nápomocným, hlavne 
hráčom A-mužstva, firme ADLO, Patrikovi Drobnému /firma Elemont/ 

za vysokozdvižnú plošinu, 
Milošovi Kocianovi /firma 
AG Náradie/ za potrebné 
pomôcky pri brúsení, p. 
Majtánovi za vyvarenie dier, 
Milanovi Varačkovi, Peťovi 
Hargašovi a Edovi Dubcovi 
za murárske a maliarske 
práce. Ďakujeme.

Ďalšie zmeny boli 
vo vybudovaní umelého 
zavlažovania na tréningovej 
ploche, vybudovanie novej 
kabíny pre prípravku, 
vybudovanie miestnosti 
pre občerstvovanie a 
oslavy hráčov /stará 
zasadačka/, osadenie 12-
tich stĺpov za bránami 
– lapače lôpt, zakúpenie 
sieťoviny pre lapače, 
zakúpili sa sitá na hlavné 
brány, zrekonštruovanie 

tréningových brán a osvetlenie tréningovej plochy s výmenou hlavného 
rozvádzača. Aj tu je namieste poďakovať firme Elemont za výpomoc 
a práce pri osvetlení, chlapcom z OÚ, hráčom OFK, Majovi a Jarovi 
Kosovím za osadenie stĺpov.  

Momentálne sú bezpochyby všetci v očakávaní ako sa so sezónou 
popasuje A-mužstvo, nakoľko 3 kolá pred koncom „plávame v 
nepokojných vodách“ tabuľky na predposlednom 11 mieste so 4 bodmi. 
Mužstvo opustilo po sezóne niekoľko hráčov, talentovaný Dominik 
Vančo, obranca Tomáš Švikruha, stredopoliar Peter Sedlák a kariéru 
ukončil Michálek Peter. Posledný menovaný sa dočasne vrátil do 
kolektívu a v Mokrom Háji prišiel vypomôcť aj Tomáš Švikruha. Osobne 
by sme boli radi, ak by Tomáš a Dominik znovu „oprášili„ kopačky a 
vrátili sa do kabíny medzi ostatných. Je to ale všetko na nich ako sa 
rozhodnú. Ak by neprestali trénovať, patrili by určite do stabilnej zostavy 
kádra. 

Áčko odohralo viacero smolných zápasov, v ktorých sme stratili 

dôležité body. Veľmi zlý výkon 
sme podali v Trebaticiach, 
následne doma s Gbelmi 
strata bodu v posledných 
minútach, debakel vo 
Zvončíne. Kabína zostala 
pod veľkým psychickým 
tlakom, čo sa odzrkadlilo 
aj na zlej kombinačnej 
hre. Domáca prehra s 
Moravským sv. Jánom 
znamenala zmenu trénera. 
Potápajúcu loď prišiel 
zachrániť Marek Maška z 
Dechtíc. V Kostoľanoch 
čakal každý výprask, ale 
prehra 3:2 nasvedčovala, že 
mužstvu záleží na záchrane. 
Domáca prehra s Križovanmi dostala kabínu na kolená. Nádej svitla v 
Mokrom Háji, kde sa mužstvo doslova zomklo a zvíťazilo 0:3. Verili sme, 
že príde výhra aj nad Krakovanmi, ale zlým prvopolčasovým výkonom 
sme ukoristili iba jeden bod, remízou 1:1. Chuť sme si napravili v Šaštíne, 
kde sme podali bojovný výkon a zvíťazili 2:0. Posledný domáci zápas sa 
nám podarilo doma vyhrať po ťažkom boji s Hornými Orešanmi 4:3. 
Na posledný zápas vycestovali chlapci do Oreského, kde prehrali 4:1. 
Jesennú časť sme skončili na 10. mieste s počtom bodov 10.

Vo futbale zažívame 
úspechy, ale i pády. Netreba 
vešať hlavu, ale práve 
naopak. V ťažkých chvíľach 
je treba veriť a podporovať sa. 
Ako povedal tréner v kabíne v 
Mokrom Háji „horšie to už 
byť nemôže, tak sa zobuďme 
a poďme si von po body“. 

Našou pýchou sú 
momentálne naši najmenší 
reprezentanti. 3 kolá pred 
koncom jesennej časti boli 
žiaci na prvom mieste s 25 
bodmi a krásnym skóre 
79:13, pričom 30 gólov 
strelili iba v jednom zápase. 
Tabuľku strelcov neohrozene 
vedie Martin Janovský, 
ktorý nastrieľal 37 gólov do 
súperovej siete. Chlapci si 
vedú výborne a veríme, že ich 
čaká veľký úspech aj na konci 
súťaže. 

Naši prípravkári sa úspešne držia na 4. mieste s počtom bodov 18. 
Najlepší strelec nielen vedie tabuľku strelcov kabíny, ale je i najlepší 
strelec v celej súťaži /podobne ako Martin zo žiakov/. Marek Kotlár 
nastrieľal zatiaľ 15 gólov.  

Dorastenci sú pod vedením Antona Dzuru na pokojnom 7. mieste 
s počtom bodov 8 a vyrovnaným skóre 18:23. Nemáme v mužstve 
najlepšieho strelca súťaže, ale na počet červených kariet určite vedieme. 

Všetkým hráčom, funkcionárom, fanúšikom a sponzorom ďakujeme 
za podporu a povzbudzovanie. Spoločne verme, že naše mužstvá ukončia 
úspešne svoje „pol-sezóny“ hlavne v zdraví a následne sa budú dôkladne 
pripravovať na jarnú časť.

- Peter Michálek – ekon. manažér a tréner prípravky -
- FOTO: Miroslav Ledecký -

Drahovská desiatka 
a jej 39. ročník

Už 39. ročník Drahovskej desiatky prebiehal  
v nedeľu 18. septembra za priaznivého počasia. 
Všetko sa to začalo registráciou od 14.00 h. 

Popritom ako sa bežci registrovali, zabával 
prítomných úvodnými slovami nezničiteľný 
komentátor Marián Pavlík, ktorý nevynechal 
azda žiadny ročník. Prvý štart absolvovali  
o 14.30 predškoláci. Na 1. mieste sa umiestnil 
Jakub Pestún zo Šulekova, druhí skončil Filip 
Rybár a tretí Dávid Dubec – obaja z Drahoviec. 
Z predškoláčok sa umiestnila na 1. mieste 
Dominika Jankovičová z Trnavy, druhá skončila 
Natália Úradníková z Piešťan a na 3. mieste 
skončila Melisa Kocianová z Drahoviec. Po 
materskej škole pokračovala kategória „mladší 
žiaci“ - 1. stupeň ZŠ. Z chlapcov získal zlato 
Lukáš Černý z Bojničiek, striebro Richard 

Michálek a bronz Filip Bazala – obaja z 
Drahoviec. Z dievčat získala zlato Petra Baláková 
z Piešťan, striebro Miriam Tonkovičová z 
Trebatíc a bronz Angelika Kováčová z Maduníc. 
Po „mladších žiačkach“ pokračovala kategória 
„starší žiaci“ a „staršie žiačky“ (2. stupeň ZŠ). 
Z chlapcov sa stal víťazom Erik Jánoš, druhí 
skončil Ľubomír Karaba a tretí Lukáš Cesnek 
(všetci traja Drahovce). Z dievčat zvíťazila 
Paulína Tomkovičová, druhá skončila Mária 
Matejčíková a tretia Dominika Križanová 
(všetky tri Drahovce). V kategórii dorast 
štartovali iba chlapci. Na 1. mieste skončil 
Marek Mikuš (Veľké Kostoľany), na 2. mieste 
Dávid Hoczhey (Bešeňov) a na 3. mieste skončil 
Jozef Lacheta (Madunice). Hlavná kategória 
na 10 km bola rozdelená do 4 mužských a  
2 ženských podkategórií. V kategórii „muži A 
do 39 rokov“ zvíťazil Imrich Magyar (Bešeňov), 
druhí skončil Michal Puškár (bernohy.sk)  
a tretí Filip Moravec (Myjava). Kategóriu „muži 
B do 49 rokov“ ovládol Ján Moravec (Myjava), 
druhí skončil Viktor Dřízga (Bratislava) a tretí 
Peter Orihel (Drahovce).V kategórii „muži C do 
59 rokov“ zvíťazil Peter Klobučník (Dubnica), 
druhí dobehol Vladimír Cích (behame.
sk) a tretí Miroslav Ďuračka (Bratislava).  
V poslednej mužskej kategórii „muži D od 60 
rokov“ dobehol ako prví Ján Cvičela (Bojničky), 
druhí Marián Cyprián (Dubnica) a tretí Rudolf 

Petrikovič (Topoľčany). V kategórii „ženy 
A do 35 rokov“ zvíťazila Jana Úradníková 
(Piešťany), druhá skončila Dagmar Vargová 
(Bojničky) a tretia Marcela Vašková (X3ME). 
V kategórii „ženy B od 36 rokov“ skončila na  
1. mieste Elena Svitková (Vrbové), druhá 
skončila Blanka Gajdošová (Trebatice) a tretia 
Miroslava Samuhelová (Kocurice). Celkovo 
sa postavilo na štart 142 pretekárov, z toho 
63 domácich drahovčanov. Z materskej školy 
vyštartovalo 13 pretekárov, zo základnej školy 
66 pretekárov, z dorastu len traja a z hlavnej 
kategórie na 10 km sa postavilo na štart 60 
pretekárov. Na všetko dohliadali rozhodcovia 
Juraj Berlanský, Stanislav Bednár, Jozef 
Šoka, Milan Rusnáčik, Luboš Moravčík  
a Jozef Krištofovič. Do nálady hrala počas celej 
Drahovskej desiatky skupina KASIO. 

Vidíme sa o rok na jubilejnom 40. ročníku.
- M. M. -

- FOTO: MiNaPhoto.sk -



DRAHOVSKÉ NOVINY 14 15www.obecdrahovce.sk

udalosti v skratke 4 2016udalosti v skratke

Drahovskí futbalisti sa pustili do 
rekonštrukcie tribúny. Staré dosky na 
sedenie sa povytŕhali, vybrúsila sa celá 
plocha tribúny a vyvarili sa prehnité 
časti. Na rade bolo namaľovanie 
železných plôch, steny a odizolovanie 
stredovej časti, kde zatekalo. Na záver 
sa nalakovali a osadili nové lavičky 
na sedenie. OFK Drahovce ďakuje za 
finančnú podporu obecnému úradu a 
firme ADLO.

Bojovníkov, ktorí absolvovali 
Slovenské národné povstanie, sme 
si v našej obci uctili aj tento rok. V 
pondelok 29. augusta išiel sprievod 
od obecného úradu za účasti dychovej 
hudby až k pamätníku padlých. 
Občanom sa tradične prihovoril 
starosta obce Ing. Juraj Klein. Po akte 
nasledovalo krátke občerstvenie v 
kultúrnom dome.

Jesenné upratovanie zaznamelo lepšie 
výsledky. Občania mali k dispozícii 
13 kontajnerov spolu na 5-tich 
stanoviskách. Stále to nebolo na 100 
%, no separácia odpadu sa určite 
zlepšila.

V Drahovciach máme novú reštauráciu, pred ktorou 
sa trošku upravilo okolie. O pekné maľby na textilných 
kontajneroch sa postaral Peter „Pítero“ Cesnek.

Cesta smerom na Voderady bola v dezolátnom stave. V 
septembri sa všetky výtlky opravili. Na pláne je opraviť 
výtlky aj v obci. V súčasnosti kupujeme nový stroj, s 
ktorým si budeme môcť výtlky opravovať sami.

Zdravotné stredisko dostalo nový šat. 
Zelenkastú fasádu so zateplením sme 
si spravili vo vlastnej réžii. Dokonale 
sa na nej vyhral Milan Varačka.

Pri Spoločenskom dome sa nedalo 
parkovať. Po každom daždi to 
znemožňovalo rozmočené bahnisko. 
Dnes už môže pohodlne zaparkovať 
pred Spoločenským domom 5 áut.

Odkedy sa presunulo kompostovisko 
na zberný dvor, nachádza sa tam iba 
kompost. Je totiž otvorené rovnako 
ako zberný dvor UT, ŠTV a SO, 
samozrejme pod dohľadom obecného 
pracovníka. Staré kompostovisko pri 
maštali, z ktorého sa stala nestrážená 
skládka odpadu, bude do konca roka 
odpratané.

V júli sa 
p r e s t r i h á v a l a 
páska na 
2. obecnej 
bytovke, ktorá 
má 12 nových 
nájomníkov. Nech 
sa im dobre býva.

Vybudoval sa ďalší trativod. Tento krát 
na ulici Pod Bystercom, ktorý funguje 
na jedničku.

Na cintoríne máme kontajner na odpad, ktorý nebol v 
čase dažďa ľahko prístupný. Od leta je pod kontajnerom 
nový podklad, vďaka ktorému je prístup jednoduchý.

Možno ste si viacerí všimli, že mobilný operátor 
O2 má v našej obci slabší signál. Tento problém sa 
už onedlho zmení. Nový vysielač, ktorý sa buduje 
na streche základnej školy, bude čoskoro naplno 
spustený do prevádzky. Má to dve pozitíva: signál 
bude bezchybný a operátor zaplatí obci ročne 
prenájom 3000 €.

Počas celého novembra máme v ČVC-
čku nainštalovanú zaujímavú výstavu 
„Kocúr na korčuliach“. Postupne si ju 
môžu pozrieť aj s odborným výkladom 
všetky drahovské deti.

Po dlhej dobe zavítali do našej obce cestári. Prišli nám 
opraviť výtlky na Hlavnej ceste, ktorá je v ich správe.

CVČ Drahovce rozšírilo tento rok rady 
svojich krúžkov. Deti sa môžu prihlásiť 
okrem tradičných krúžkov na jumping 
a klavír.

Obecný úrad Drahovce má novú mobilnú aplikáciu. Postup je jednoduchý: na stránke Google 
Play zadáte Drahovce a dáte inštalovať. Formou notifikácií budete dostávať horúce novinky zo 
života obce. 

Drahovská hokejbalová liga začína 
20. novembra. Svedčia o tom aj novo 
natreté čiary na ihrisku.
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Termíny vývozu 
plastov

29. november

Termíny vývozu 
papiera

16. december

Termíny vývozu 
skla

2. december

Prenajmem rodinný dom v Drahovciach – novostavba, 250 
EUR/mesiac + režijné poplatky, t. č.: 0905 727 794

20. novembra 2016
JOKERS : REBELI

GRIFFINS : DRAHÉOVCE
HK DRAHOVCE : HRNČIAROVCE “B”

27. novembra 2016
HRNČIAROVCE “B” : GRIFFINS

REBELI : HK DRAHOVCE
DRAHÉOVCE : JOKERS
4. decembra 2016

HK DRAHOVCE : DRAHÉOVCE

JOKERS : GRIFFINS
REBELI : HRNČIAROVCE “B”

11. decembra 2016
HRNČIAROVCE “B” : JOKERS

DRAHÉOVCE : REBELI
GRIFFINS : HK DRAHOVCE

18. decembra 2016
DRAHÉOVCE : HRNČIAROVCE “B”

HK DRAHOVCE : JOKERS
REBELI : GRIFFINS

Drahovská hokejbalová liga 2016/2017

Vianočný ateliér

0944 494 449
michalbednar@minaphoto.sk
Facebook.com/MiNaPhoto.sk

MICHAL
BEDNÁR

Objednávky

viac iformácií nájdete na našej stránke 
www.minaphoto.sk


