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Edith Piaf v Drahovciach roztlieskala divákov
V nedeľu 23.4.2017 sa konala premiéra
hry Ľubomíra Feldeka „Smrť v ružovom“ o
živote známej francúzskej speváčky Edith
Piaf /zomrela v 47 rokoch/. Divadelný
súbor Dobreta sa pod režijnou taktovkou
Blanky Kollárovej zhostil tejto hry spestrenej
najslávnejšími
piesňami
speváčky
s
nezameniteľným hlasom prezývanej aj
„vrabčiak“. V hlavných úlohách sa predstavili
Patrícia Mikolayová, Mária Ivančíková a
Filip Čechovič. O hudobný doprovod na
harmonike Róbert Schaller. Na precízne

naaranžovanom javisku sa odohrával hlavný
dej, dolu pod pódiom ďalší účinkujúci
(Martin Majtán, Šimon Majtán, Michaela
Varačková, Veronika Brezovská, Lenka
Šimončíková, Ján Štefanka, Peter Vyberal)

barovými tančekmi
skvelo
dopĺňali
predstavenie.
Veľkú
sálu
zaplnilo cca 250
divákov, ktorí mali
pripravené miesta
na sedenie okolo
stolov. Kvetinová
v ý z d o b a ,
horiace
sviečky
a
občerstvenie

navodilo tú správnu
barovú atmosféru, čím
sa zvýšila kvalita celého
predstavenia.
Diváci
priebežne
oceňovali
spevácke aj herecké
výkony
podčiarknuté
vtipnými replikami. Po
skončení hry vystúpila
na pódium režisérka
Blanka
Kollárová,
ktorá
poďakovala
prítomným divákom za priazeň. Hercov
potešilo, že si spisovateľ Ľubomír Feldek
prišiel pozrieť naštudovanie jeho hry, ktorá
sa mu veľmi páčila. “Vy ste profesionáli“,
tak sa po skončení prihovoril účinkujúcim.
Poďakoval režisérke
za skvelé predstavenie
a taktiež starostovi
obce
Jurajovi
Kleinovi aj obecnému
úradu za podporu.
Neutíchajúci potlesk
vyburcoval k prídavku
opakovania
piesní.
Divadelný
súbor
Dobreta neostal nič
dlžný svojej povesti
– zabaviť divákov a
ukázať aj na dedine
kvalitné herecké či
spevácke
výkony,

hodné profesionálov. Zhodnotiť sa to ani inak
nedá, ako ďalšie výborné predstavenie, ktoré
si diváci mohli užiť hneď po premiére 25. 4.
v Empírovom divadle v Hlohovci a 2. 5. vo
Fontáne v Piešťanoch s obrovským ohlasom
s ponukami na ďalšie vystúpenia v okolitých
obciach a mestách.

- Zdenka Pažitná - foto: MiNaPhoto.sk -

divadlo dobreta
Paríž v Drahovciach
Zatiaľ čo Paríž žil prezidentskými voľbami,
Slovensko si žilo svojím nedeľným životom.
Napríklad ja som sa vybral do Drahoviec na
tamojšiu premiéru svojej hry Smrť v ružovom.

a v Európe sa nestratíme.
„Theo!“ Týmto zvolaním sa moja hra
začína. To umierajúca Edith Piaf privoláva
svojho o štvrť storočia mladšieho manžela Thea
Sarapa, o ktorom potom spieva:

príhovor starostu
dotácie.

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
ako hovorí porekadlo „ak nejde Mohamed
k hore, musí ísť hora k Mohamedovi“. Určite
zvláštny začiatok príhovoru, ale reagujem na
stretnutie Vás občanov so mnou – starostom,
ktorý Vás chcel oboznámiť s výsledkami
hospodárenia v roku 2016 a s plánmi na rok
2017. Aj napriek tomu, že sa podával chutný
guláš a je o čom hovoriť, Vás prišlo len okolo
70. Skúsenosti hovoria, že potom sa šíria
rôzne fantasmagórie, alebo nepravdy, či
polopravdy. Na základe slabej účasti som sa
rozhodol, že aspoň v skratke Vás oboznámim
cestou našich novín, čo sa dialo v roku 2016
a čo sa deje a bude diať v roku 2017/2018 aj s
finančným výkazom.
Začnem s finančným hospodárením v
roku 2016:

Parádne ju naštudovali ochotníci zo súboru
Dobreta v réžii Blanky Kollárovej, v hlavných
úlohách s Patríciou Mikolayovou (Edith),
Máriou Ivančíkovou (grécka
bábika) a Filipom Čechovičom
(Theo Sarapo). Za úspechom
Dobrety (nazvanej tak podľa
mena pozemku, na ktorom
stojí kultúrny dom) sa skrýva
aj podpora starostu Juraja
Kleina. No nedostavili by sa bez
obdivuhodného spoločného
úsilia.
Takýchto parádnych, iba
z entuziazmu sa rodiacich a
iba vlastným dobrým pocitom
honorovaných ochotníckych
inscenácií a iných kultúrnych
podujatí sa dnes na Slovensku
objavuje čoraz viac. Nie je
ľahké orientovať sa v súčasnom vkuse – je
slobodný, nuž je aj rôznorodý. Nie všetko sa

musí podariť – no keď sa niečo niekde, aj mimo
pozornosti médií, naozaj podarí, potvrdí sa to
nefalšovanou radosťou nielen na javisku, ale aj
v hľadisku. Aj nadšenie slovenských ochotníkov
dokazuje, že si svoju kultúrnu identitu ustrážime
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Keď ho v srdci mám, ja tam / dnu celá
rozkvitám - / to on mi kvitne v cievach. / On
zas v svojom náručí / ma kvitnúť naučí / a o
ružiach mi spieva. / Keď
tie slová z jeho pier / klásť
začnem na papier - / aj
papier zružovieva. / Čierna
noc čierny kvet len podať vie
mi, / od jeho viet čierny kvet
zružovie mi. / Láska ruže
dáva dvom. / A keď aj príde
smrť – tak v ružovom.
Vtedy bolo ešte pred
druhým kolom francúzskych
prezidentských
volieb,
takže po predstavení som
ochotníkom
zablahoželal
slovami:
„V Paríži sa v tejto chvíli
uchádza o prezidentský úrad
Emmanuel Macron – a zhodou okolností aj on
má o štvrť storočia staršiu manželku. Nevieme
ešte, ako Emmanuel v tých voľbách
pochodí – no isté je, že vo vašich
srdciach to Theo už vyhral. Nielen
vo Francúzku – aj na Slovensku
sa rozhoduje o bytí alebo nebytí
Európskej únie. Paríž je dnes aj v
Drahovciach...“
A napokon sa tak aj stalo.
Európskej únii zánik zatiaľ
nehrozí, Emmanuel Macron sa
stal francúzskym prezidentom,
jeho sympatická Brigitte prvou
dámou – a Drahovčania sa so
svojím predstavením chystajú na festival do
Francúzska.
- Ľubomír Feldek spisovateľ, básnik a prekladateľ
- foto: MiNaPhoto.sk -

Príjem obce v roku 2016 bol 2 084 054,69
€. Obec ukončila finančné hospodárenie
roka 2016 so zostatkom na peňažných
účtoch 396 875,39 €. Schválený rozpočet
na rok 2017 bol navýšený na príjmovej časti
v mesiaci február o ďalších 100 234 € zo
štátneho rozpočtu na podielových daniach.
Takže ako vidíte, žiadne zlé hospodárenie,
alebo nedajbože ako zlé jazyky hovoria,
zadlženie obce, ale opak je pravdou. Úverové
zadlženie obce je 13 %. Zákonom povolené je
60 %, čo mnohé obce aj využívajú, nakoľko
v súčasnej dobe sú úroky pre obce 1 %,
čo je historicky najnižšia sadzba a tým aj
nesmierne výhodná. Či sa úver vyplatí? Ako
príklad Vám uvediem náš úver na verejné
osvetlenie. Zobrali sme úver vo výške 180
000 €. Splácame 20 000 € ročne po dobu 10
rokov. Čiže teoreticky preplatíme 20 000 €.
Avšak tých 20 000 €, ako sme vedeli vopred,
sme dostali s eurofondov za podmienky
úspory energie nad 40 %. V našom prípade
bola úspora pri výmene svietidiel 63 %.
Podmienka bola aj nasvietenie hlavnej cesty
cez obec v európskych normách, čo sme
splnili. Takže fakticky nepreplatíme ani
euro a naopak, spotreba energie v eurách
bola pred rekonštrukciou v roku 2011 – 28
307 €, po rekonštrukcii a zastabilizovaní
určitých úsekov, kde bol dokonca zvýšený
počet svietidiel, vyhodnotená spotreba v
roku 2015, čiže spotreba za rok 2014, bola 11
698 € a v roku 2016, čiže za rok 2015, bola
12 605 €. Takže ľahká matematika, úspora v
prvom prípade 16 609 €, v druhom prípade
15 701 €. No a takto by to malo pokračovať
aj v nasledujúcich rokoch. Takže sa pýtam,
oplatilo sa zobrať úver? No a naše financie,
ktoré sme mali na účtoch, nám zostali na
ďalší rozvoj obce, kde nemôžeme čakať
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V skratke činnosť v roku 2016:
1.
Rozšírenie zberného dvora o
kompostovisko, ktoré sa presunulo spoza
maštale.
2.
Predaj
maštale
za
účelom
vybudovania rekreačného strediska, čo bolo
podmienkou predaja. Kúpa od PVOD Drahovce
bola 200 000 SK, predaj bol vo výške 10 000 €.
Nehovoriac o súčasnom stave budovy!
3.
Dobudovanie digitálneho rozhlasu v
Dolných Voderadoch a na Majeri.
4.
Rekonštrukcia miestnosti Klubu
seniorov – vytrhala sa plesnivá drevená
podlaha, dalo sa PVC a následne vymaľovalo.
5.
Rekonštrukcia tribúny futbalového
štadióna – obec zafinancovala materiál a
futbalisti prispeli pracovnou silou (veľké
uznanie v súčasnej dobe).
6.
Vybudovanie
novej
elektrickej
prípojky pre chystajúcu Poštovú ulicu a novú
bytovku.
7.
Odovzdanie 2. bytovky pre 12
mladých rodín.
8.
1. etapa orezu stromov.
9.
Vybudovanie
a
rekonštrukcia
trativodov na uliciach Vážska, Záhradná a
Školská (rok 2017 sa pokračuje v ďalšej etape
obnovy, či vybudovania potrebných trativodov
v rámci odvodnenia obce).
10. Vybudovanie
parkoviska
pri
spoločenskom dome.
11. Zateplenie zdravotného strediska
a namaľovanie deliacich čiar na parkovisku
vo vlastnej réžii a s našimi zamestnancami,
kde obzvlášť je potrebné poďakovať Milanovi
Varačkovi.
12. Odstránenie čiernych skládok aj s
hlavnou skládkou za maštaľou s príspevkom cez
envirofondy vo výške 39 000 €.
13. Prešli sme na rozšírenie separovaného
zberu nielen s novými pridanými kontajnermi,
ale aj s novými zmluvnými partnermi na
základe zmeny zákona. (Zatiaľ čo sa týka
rýchlosti a kreativity vybavenia požiadaviek, je
to katastrofa, ale verím, že sa postupne všetko
utrasie k spokojnosti obce a našich občanov).
14. Kompletná výmena čerpadiel na
vodojeme, nakoľko oprava či dokúpenie
pôvodných už nie je možná, keďže sa nevyrábajú
a tým bolo nutné vymeniť všetky čerpadlá za
nový typ.
15. Čo sa týka kultúry a športu, akcie a
činnosť ako každý rok – dúfam, že k spokojnosti
väčšiny občanov. Nedá mi však nevyzdvihnúť
stále vyššiu aktivitu zapojenia sa organizácií
do kultúrneho a spoločenského života obce,
za čo je potrebné poďakovať všetkým, ktorí
sa pričinili nielen o zvýšenie úrovne akcií,
ale aj o reprezentáciu našej obce, ako napr.
FS Kolovrátok, SKoS, OZ Včeloz, ale v
neposlednom rade aj nášho divadla Dobreta, či

www.obecdrahovce.sk

CVČ s Odyseou mysle, kde naša mládež získala
na majstrovstvách Európy v Gdansku krásne
strieborné umiestnenie.
16. Na záver sú to samozrejme bežné
práce spojené s chodom úradu a obce ako takej.
No a poďme na rok 2017:
Prvé mesiace prebiehali v duchu hlavne
administratívnom. Reagovali sme na výzvy zo
štátu cez envirofondy a operačné programy z
jednotlivých ministerstiev. Po úprave rozpočtu
sa robili výberové konania, projekty, stavebné
povolenia, spracovanie a podanie žiadosti.
Jednalo sa hlavne:
1.
Zníženie energetickej náročnosti
pavilónu P2 MŠ Drahovce, (operačný program
OP KŽP 431) – dotácia do výšky 200 000 € bez
DPH – spoluúčasť obce 5 % (podané).
2.
Zníženie energetickej náročnosti
verejnej budovy CVČ s kinom Drahovce
(envirofond) – dotácia do 200 000 € s DPH –
spoluúčasť obce 5 % (podané).
3.
SO – 01 Intezifikácia vodojemu.
SO – 02 Rekonštrukcia vodného zdroja
(envirofond) – žiadaná dotácia 139 000 € bez
DPH – spoluúčasť obce 5 % (podané).
4.
Budovanie a zlepšenie technického
vybavenia učební na ZŠ Drahovce. V našom
prípade sa jedná o vybudovanie dielne.
Technická časť vychádza na 15 000 € a s
vybavením môžeme ísť do 70 000 €. Prvé kolo
ide na schválenie na VÚC a následne sa podáva
žiadosť na príslušné ministerstvo. Spoluúčasť
obce je 5 % (podané na VÚC).
5.
„Rozšírenie kamerového systému“,
tak aby boli pokryté, pokiaľ je možné, všetky
vstupy do obce + Dedinská ulica – pohostinné
zariadenia, bytovky... Žiadosť vo výške 17 800 €
– spoluúčasť obce 20 %. Žiadosť podaná na MV
SR cez Trnavský kraj.
6.
Vodovod –prepojenie a tým
zokruhovanie ulíc Bratislavská, Hlavná a
A. Hlinku. Nutnosť vzhľadom na prípravu
výmeny hlavného potrubia až po OMFU tak,
aby nemusela byť odstavená celá obec (vlastné
zdroje).
Dotácia 20 € z obecného úradu:
Z dôvodu predchádzania mechanického
znečistenia
vody
pri
haváriách,
rekonštrukciách, či iných prácach na vodovode.
Dotácia na zapojenie čistiacich filtrov vo výške
20 € pre každú domácnosť, ktorá má verejný
vodovod, aj pre tú, ktorá už filtráciu má (z
hľadiska spravodlivosti). Zapojenie filtrácie je
možné si objednať u p. Jánošíka vo výške 40 €,
alebo podľa vlastného uváženia.
Dotácia 150 € a 200 €:
Na zapojenie vodovodnej prípojky aj pre
tých, ktorí už vodovodnú prípojku majú a
nedostali od obce finančnú dotáciu, či dotáciu
vo forme spotreby vody.
7.
Bezbariérový prístup do kultúrneho
domu a pošty (z vlastných zdrojov). V rámci
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rekonštrukcie a na základe požiadaviek občanov
osadenie bankomatu.
8.
Kultúrny dom 2. časť (z vlastných
zdrojov):
výmena čelných okien,
rekonštrukcia strechy,
zateplenie časti budovy,
výmena dverí hlavných vchodov.
9.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
– podaná predbežná žiadosť na MV SR o
príspevok, ktorý by mal byť minimálne vo
výške 30 000 €. Samotná výzva z MV SR má
byť v mesiaci jún – júl (vyčlenené z vlastných
zdrojov 90 000 €). V rámci rekonštrukcie dôjde
k rozšíreniu hasičskej zbrojnice z oboch strán,
s tým spojené vybudovanie nových základov
tak, aby bolo možné následne nadstaviť
pripravovaných 8 bytových jednotiek.
10. Rekonštrukcia
a
vybudovanie
trativodov – ulica Lazy, ulica Hlavná (pri
mäsiarovi), ulica Školská (pri bytovkách) – z
vlastných zdrojov.
11. Výrub stromov 2. etapa.
12. Vybudovanie oplotenia pri nových
bytovkách v spolupráci s p. Vladimírom
Rusnákom (50 % z vlastných zdrojov, 50 % p.
Rusnák).
13. Vybudovanie chodníka na cintoríne
pre nové hrobové miesta (plánuje sa postupná
rekonštrukcia
všetkých
poškodených
chodníkov, prípadná výmena celého chodníka)
– vlastné zdroje.
14. Demontáž starého rozhlasu – vlastné
zdroje.
15. Zriadenie rozvodnej skrine a výmena
káblov v kultúrnom dome. Nakoľko sa pri
revíziách, ktoré sa konajú každých 5 rokov
zistilo, že kultúrny dom je napojený na obecný
úrad. Je potrebná okamžitá náprava. Ďalšie
opravy a rekonštrukcie v rámci výsledkov
ďalších revízií – vlastné zdroje.
16. Doplnenie osvetlenia ešte zo záveru
roku 2016 na ulici Lazy a doplnenie osvetlenia
na Záhradnej ulici a k záhradkárom (žiadosť
občanov a záhradkárov za podpory ostatných
organizácií) – vlastné zdroje.
17. Doplnenie inventáru kuchyne v
kultúrnom dome – vlastné zdroje.
18. Výmena požiarnych dverí v základnej
škole na základe kontroly a tým nutnosť
odstránenia závady.
19. Zberný dvor je komplet pripravený
na dokončenie aj so stavebným povolením
(čaká sa na výzvu z envirofondov, ktorá má byť v
najbližších mesiacoch).
20. Kanalizácia – 18. mája ukončenie 1.
kola na dodávateľa stavby. Čakáme na navýšenie
finančných prostriedkov zo štátu a následné
podanie žiadosti na prehodnotenie našej už
podanej žiadosti v zmysle odpovede z MŽP
SR. Po navýšení finančných prostriedkov na
kanalizácie nie je nutné podávať žiadosť nanovo.
Naša žiadosť z hľadiska podania a obsahovej
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udalosti

udalosti

časti bola úspešná, pridelených nám bolo 12,4
mil. € s požadovaných 13,5 mil. €. Môžete si to
prečítať, či overiť na našej internetovej stránke,
kde bola zverejnená tak, aby nevznikali žiadne
pochybnosti. Takže opakujem, čaká sa už len na
navýšenie finančných prostriedkov zo štátu.
21. Osobná podpora starostu po dohode s
p. Matejčíkovou pri predaji starého pohostinstva
za účelom výstavby bytovky alebo rodinných
domov.
22. Podanie žiadosti na biskupský úrad v
Trnave k odkúpeniu starého obecného úradu aj s
príslušným pozemkom do majetku obce.
23. Podpora kultúry a športu, podpora
všetkým organizácií, ktoré prispievajú k pohode
nás občanov, k dobrému menu obce, k jej
reprezentácii a teda k radosti nás všetkých.

Takže 2. polrok 2017 spojený so začiatkom
roku 2018 bude z hľadiska výstavby náročný, ale
verím, že ho úspešne zvládneme.
Záverom mi nedá nespomenúť úspech nášho
divadla Dobreta s hrou „Smrť v ružovom“. Je to
hra Ľubomíra Feldeka na motívy života a piesní
Edith Piaf. Bol to výnimočný zážitok v podaní
našich divadelníkov a určite mi za pravdu dajú
všetci, ktorí danú hru videli. Obrovský ohlas
malo aj vystúpenie v Piešťanoch. Viem a verím, že
naše divadlo s našou podporou bude šíriť dobré
meno Drahoviec nielen u nás, ale aj ako povedal
p. Feldek, tak aj v zahraničí. P. Feldek nám chystá
ďalšiu hru, tentokrát komédiu „Karolova teta“.
Už sa teším a veľké ďakujem patrí p. Kollárovej
z CVČ ako režisérke, p. Feldekovi za napísanie

Červený kríž oceňoval darcov krvi

úchvatnej hry, ktorú nám poskytol bez nároku
na honorár. No a v neposlednej rade samozrejme
našim účinkujúcim na čele s Patríciou
Mikolayovou (Edith Piaf), Máriou Ivančíkovou
(jej nevlastná sestra) a Filipom Čechovičom (jej
posledný manžel Theo Sarapo).
Ďakujem za trpezlivosť pri čítaní pomerne
rozsiahleho – tzv. príhovoru, ale snažil som sa
Vás dostať do toho správneho – skutočného
obrazu našej činnosti. Viem, že nie vždy všetko
sa podarí, ale spoločným úsilím to dokážeme
v rámci trpezlivosti a tolerancie.
Veľa pekného a veľa zdravia do ďalších dní,
mesiacov, rokov prajem Vám a Vašim rodinám.

sa deti hrali, Superuvoľnení pre nich varili
tradičný gulášik, ktorý nestihol ani vychladnúť
a už ho nebolo. Po občerstvení nasledoval kvíz
zložený z otázok týkajúcich sa jednotlivých

- Ing. Juraj Klein – starosta obce -

Činnosť Klubu seniorov za 1.
štvrťrok 2017
Prišiel rok 2017 a už sme zase starší, no
vo svojej činnosti pokračujeme, ako by sa
starnutie našich aktivít ani netýkalo. Už po
tretíkrát sme v januári vlakom vycestovali
do Vysokých Tatier, kde sme si na Hrebienku
prezreli krásne umelecké sochy z ľadu a tiež
na Reinerovej chate Betlehem, ktorý zo snehu
vytvoril chatár pán Patras.
Keďže sme už v pokročilom veku,
nezabúdame na svoje zdravie, a tak sme
vo februári usporiadali besedu s našou
obvodnou lekárkou MUDr. Fidlerovou na
tému civilizačné choroby.
V mesiaci marci sme bilancovali našu
činnosť a hospodárenie na výročnej členskej
schôdzi za rok 2016 a prijali sme plán činnosti
na rok 2017. V úvode schôdze sme si minútou
ticha uctili našich členov, ktorí odišli do
večnosti. S potešením môžeme konštatovať,
že účasť sme mali opäť výbornú. Zúčastnili sa
jej i hostia – zástupcovia obce a to pán starosta a
dvaja poslanci /hoci pozvaní boli všetci/. Taktiež
sme si ružičkou uctili naše ženy z príležitosti ich
sviatku MDŽ a v kultúrnom programe vystúpila

akcií Superuvoľnených. Za správne odpovede
mohli získať pekné ceny. Najedení a spokojní
pokračovali v zábave. Najdôležitejším bodom
programu bola narodeninová torta, ktorú
nám už tradične upiekla Monika Remišová
(Beňová). Tento rok sa jej opäť podarila a deťom
sa ju opäť podarilo celú zjesť. Narodeninová
oslava trvala od 15.00 do 20.00 h. Deti sa spolu
so Superuvoľnenými počas piatich hodín dobre
zabavili a už teraz sa tešia na svoje jubilejné 10.
narodeniny.
- Martin Majtán – OZ Superuvoľnení - foto: MiNaPhoto.sk spevácka skupina Rozmarínek z Piešťan.
Záverom schôdze bolo podané občerstvenie
a bohatá tombola, kde 1.cena bola darčekový
poukaz na pobyt v kúpeľoch Dudince a ďalších
96 cien, ktoré nám darovali drahovskí sponzori,

za čo im patrí srdečné poďakovanie.
Na ďalšiu spoluprácu sa teší
- Výbor Klubu seniorov - foto: archív Klubu seniorov -

Písal sa 27. február 2008, keď začalo svoje
oficiálne účinkovanie na drahovskej scéne
občianske združenie Superuvoľnení. Odvtedy
zorganizovalo množstvo akcií nielen pre deti,
ale aj pre dospelých. V sobotu 25. februára
2017 oslavovali Superuvoľnení už svoje
9. narodeniny.
Ako inak, ako na adrese sídla – farskom
úrade. Pozvané boli všetky deti, malé,
veľké, deti z iných dedín a pozvaní hostia.
Na úvod sa všetci vybláznili vo Svete hier,
kde si mohli zahrať stolný tenis, biliard,
stolný futbal, stolný hokej, vzdušný hokej
a množstvo spoločenských hier. Zatiaľ, čo
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Deň matiek
Historický
počet
účinkujúcich
zaznamenala akcia Deň matiek. V nedeľu
14. mája sa stretli v kultúrnom dome deti
z materskej školy, základnej školy a centra
voľného času. Takmer 150 účinkujúcich
v
preplnenom
kulturáku
mamičkám
zarecitovalo, zatancovalo a zaspievalo tie

9 rokov na „Drahovskej scéne“
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Dňa 3. marca 2017 sme
zorganizovali
výročnú
členskú
schôdzu – slávnostné stretnutie členov
a darcov krvi. Po zahájení nám v rámci
kultúrneho programu vystúpili žiaci
tanečnej skupiny Základnej umeleckej
školy v Piešťanoch pod vedením pani
učiteľky Šupenovej a detičky z miestnej
materskej školy. Medzi hosťami sme
privítali riaditeľku Územného spolku
SČK v Trnave – Bc. Evu Gbelcovú,
starostu obce Ing. Juraja Kleina,
poslancov obecného zastupiteľstva
a členov z Ms SČK Krakovany. Po
oboznámení zúčastnených so správou
o hospodárení, činnosti a plánom na
r. 2017, sme oceňovali jubilejných
darcov krvi. Za rok 2016 sa držiteľmi
zlatej Jánskeho plakety stali p.
Zdenko Chudý a p. Andrea Orihelová.
Striebornú Jánskeho plaketu získali
p. Martin Chudý, p. Eva Bublavá a
Ing. Róbert Dzuro, držiteľmi bronzovej
plakety sa stali páni Martin Karaba,
Peter Pavlovič, Šimon Šerjenik, Martin
Rusnák a Pavel Karaba. Všetkým darcom
patrí naša veľká vďaka. Takisto ďakujeme
našim sponzorom a pánovi starostovi, ktorý
pri príležitosti blížiaceho sa sviatku MDŽ
obdaroval každú prítomnú dámu kvetom.
Schôdze sa zúčastnilo 55 osôb.
Ku dňu 31.12.2016 mal náš spolok
98 členov, z toho 11 bolo nových. Treba
podotknúť, že člen Červeného kríža
nemusí darovať krv a darca krvi nemusí byť
automaticky členom Červeného kríža.
Ďalej chceme informovať, že na Deň
narcisov sme poskytli pomoc Lige proti

najkrajšie pesničky od srdiečka.
Pre takmer 300 divákov na úvod
vystúpili deti z centra voľného
času, po ktorých privítali všetkých
prítomných moderátori Erik
Jánoš a Adrián Šúst. Potom už
hviezdili deti z materskej školy, po
ktorých nasledoval program detí
zo základnej školy. To
ale stále nebolo všetko.
Na záver programu
zaspievali
členovia
divadla
Dobreta Patrícia Mikolayová a
Filip Čechovič pieseň o láske z
divadelnej hry Smrť v ružovom v
doprovode harmonikára Róberta
Schallera. Potom už všetci
účinkujúci mohli odovzdať pekný
kvietok svojej mamičke. Obecný

rakovine pri rozdávaní narcisov. Čo sa týka
našich plánovaných aktivít, na požiadanie
charity opätovne zorganizujeme zber šatstva
a domácich potrieb.
Ako každý rok, aj tento rok sme pripravení
na požiadanie poskytnúť zdravotný dozor pri
akciách organizovaných obcou alebo inými
organizáciami.
V
prípade
záujmu
občanov
zorganizujeme 1-dňový zájazd do Valtíc a
Ledníc.
- Mária Ivančíková – Ms SČK - foto: MiNaPhoto.sk -

úrad zabezpečil kvietky, o program sa tento
rok podelili základná škola, materská škola,
centrum voľného času a divadlo Dobreta.
Všetko pod jednou strechou a hlavne pre
mamičky.
- M. M. - foto: MiNaPhoto.sk -
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Drahovskí futbalisti usporiadali ples s číslom
3
V poradí už 3. futbalový ples
usporiadali
drahovskí
futbalisti
v sobotu 18. februára v kultúrnom
dome Drahovce. Futbalový ples má
tradične podtitul „Valentínsky“, čo je

vidieť aj vo výzdobe. Začiatok plesu bol
posunutý takticky na 19.30 h, čím bol
zaručený úvod o 20.00. Po privítaní
všetkých prítomných, ktorých bolo viac
ako 170, zahájila skupina Coverage
z Piešťan úvodné kolečko. Prítomní
sa dobre zabávali, pochutnať si mohli
na jedle z kuchyne Petra Majerníka, či
na kvalitnom vínečku značky Myslík.
Všetci sa veľmi tešili na hlavnú hviezdu
večera Juraja „Šoka“ Tabačeka, ktorý je
známy ako „tunel“ z Hornej dolnej. Šoko
však nakoniec nemohol prísť, nakoľko
mu skrížili plány pracovné povinnosti
v Košiciach. Nenechal nás však v štichu a
poslal za seba náhradu. Stand up comedy
na plese predviedli Michael Szatmary

a Stano Staško, ktorí zo seba vydali
45 min. humoru. Potom už prebiehala
voľná zábava, ktorú dvakrát prerušila
tombola. Toto prerušenie bolo viac
ako príjemné, keďže si mnohí odviezli

domov hodnotné ceny. Neuveriteľné sa
stalo skutočnosťou. 1. cenu, ktorú do
tomboly venoval obecný futbalový klub
Drahovce, vyhral ekonomický manažér
klubu Peter Michálek, ktorý poslal cenu
prebrať radšej svoju manželku. Chcel
by som zdôrazniť, že to bola náhoda. Na
3. futbalovom plese panovala rodinná
atmosféra, ktorá trvala až do skorých
ranných hodín. Zorganizovanie plesu nie
je jednoduchá vec a vyžaduje veľa času
viacerých ľudí. Napriek dobrej akcii si
kladie klub otázku: Bude ples s číslom 4?
To sa dozvieme o rok...
- Martin Majtán – tajomník OFK
Drahovce - foto: MiNaPhoto.sk -

„Naša Záhrada“ zvíťazila
Občianské združenie Rodinný
detský domov Piešťany sa stalo
víťazom v súťaži o grantovú výzvu, od
Nadácie Tesco –,,Vy rozhodujete, my
pomáhame 2017“ so svojim projektom
Naša Záhrada. Cieľom projektu je
vytvorenie Našej komunitnej záhrady
v Drahovciach, kde sa deti a dospelí
budú mať možnosť naučiť, ako pestovať
zeleninu a ovocie bez umelých postrekov,
ako sa starať o zvieratká, vtáčiky, včielky,
a ktoré bylinky im pomôžu, keď ich pritlačí
choroba. Grant sa použije na výstavbu
vyvýšených záhonov a kúpu záhradného
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náradia.
Touto cesto radi vyjadrujeme vďaku
všetkým podporovateľom.
Mgr. Jana Bazalová – predseda
Občianskeho združenia

Máme vzťah k prírode?
Jedného dňa sa Boh opýtal sv. Františka...
Boh: Ferko, ty vieš všetko o záhradách a prírode, čo sa
tam dole na Zemi deje? Čo sa to stalo púpavám, fialkám,
sedmokráskam a tým ďalším veciam, ktoré som pred rokmi
vysádzal? Mal som perfektný bez-údržbový záhradný plán.
Tie rastliny rástli v akejkoľvek pôde, vydržali sucho a bohato
sa samy množili. Nektár z dlhotrvajúcich kvetov priťahoval
motýle, včely a kŕdle spevavých vtákov. Očakával som vtedy,
že už uvidím krásne záhrady plné farieb a kvetov. Ale všetko,
čo vidím, sú zelené fľaky.
Sv. František: To všetko ten kmeň, ktorý sa tam usadil.
Hovoria si Prímeštiaci. Začali hovoriť tvojím kvetinám
burina, zo všetkých síl ich ničia a nahradzujú trávou.
Boh: Trávou? Ale to je tak nudné! Nie je to farebné.
Nepriťahuje to včely, motýle, ani vtákov, iba húsenice a
dážďovky. Je to citlivé na teplotné zmeny. Naozaj chcú títo
Prímeštiaci, aby tam rástla tráva?
Sv. František: Očividne, Pane. Podstupujú pri jej pestovaní
veľké utrpenie. Každú jar začnú hnojiť a hubia všetky ostatné
rastliny, ktoré sa v trávniku objavia.
Boh: Jarné dažde a teplé počasie pravdepodobne spôsobujú,
že tráva rastie naozaj rýchlo. To musia byť Prímeštiaci veľmi
šťastní.
Sv. František: Vyzerá to tak, že nie, Pane. Akonáhle trochu
povyrastie, kosia ju niekedy i dvakrát za týždeň.
Boh: Oni ju kosia? Sušia ju ako seno?
Sv. František: Vôbec, Pane. Väčšina z nich ju hrabe a dáva
do vriec.
Boh: Do vriec? Prečo? Je to tak cenné? Predávajú to?
Sv. František: Nie, Pane, práve naopak. Platia za odvoz.
Boh: Tak počkaj chvíľu. Oni to hnoja, aby to rástlo, a keď to
rastie, tak to kosia a platia za to, aby sa toho zbavili?
Sv. František: Áno, Pane.
Boh: Títo Prímeštiaci musia cítiť veľkú úľavu v lete, keď
vypíname dážď a zapíname teplo. To dozaista spomalí rast
trávy a ušetrí im to veľa námahy.
Sv. František: Tomu nebudete veriť, Pane. Keď tráva
prestane rásť tak rýchlo, vytiahnu hadice a platia ešte viac
peňazí na zalievanie, aby mohli pokračovať v kosení a
odvážaní.
Boh: To je predsa príšerný nezmysel! Aspoň, že si nechali
stromy. To bolo odo mňa geniálne, musím sa pochváliť.
Stromom narastú na jar listy pre krásu a letný tieň. Na jeseň
opadajú a vytvoria prirodzenú pokrývku, aby zadržali vlahu
v pôde a chránili tak stromy a kry. Naviac sa rozložia na
kompost, aby obohatili pôdu. Je to prirodzený cyklus života.
Sv. František: Radšej si sadnite, Pane. Namiesto toho ich
Prímeštiaci hrabú na veľké hromady, dávajú do vriec a
platia za ich odvoz.
Boh: To nie je možné!! A čo robia, aby ochránili korene
stromov a kríkov pred mrazom a aby udržali pôdu vlhkú?
Sv. František: Po tom, čo vyhodia listy, kupujú v igelitových
sáčkoch niečo, čomu sa hovorí mulč. Vozia to domov a
rozsýpajú to namiesto listov.
Boh: A odkiaľ tento mulč berú?
Sv. František: Stínajú stromy a rozomelú ich, aby tento
mulč vyrobili.
Boh: Doooosť!!! Už na to radšej nechcem myslieť.
Svätá Katarína, ty máš na starosti kultúru. Aký film je na
programe dnes večer?
Sv. Katarína: „Blbý a blbší“, Pane. Je to film o...
Boh: To je OK, vyber niečo iného. Myslím, že som to celé už
počul od Františka.
- Ing. Jana Michálková Zdroj: kniha „Kompletný návod k vytvoreniu ekozáhrady a
rodového statku“
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Spomienka na osadu Baková

V chotári Vinišov za Váhom smerom na
Sokolovce bola osada Baková, kde žilo 16 rodín,
ktoré boli navzájom v príbuzenskom vzťahu.

Osada patrila pod
obec Drahovce.
Obyvatelia
sa
živili roľníctvom,
chovom dobytka
a to hlavne oviec
a košikárstvom.
R o d i n a
Bystákovcov bola
roľnícka. Rodina
Rebrová
bola
tesárska a Vlkovci
boli zas prievozníci, keď v roku 1773 pri veľkých
záplavách, kedy sa voda valila vo výške až 2
metrov a zaplavila štrkom a pieskom celú osadu.
Dobytok a hospodárske zvieratá sa utopili a
obyvatelia si zachránili holé životy tým, že sa
presťahovali do Drahoviec do lokality Važina.
Posledným pastierom bol Martin Bednár Macej,
ktorý bol aj zverolekár samouk, taktiež bol
obecným hlásnikom, keď počas noci prechádzal
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nasvedčuje tomu, že v roku 1956 sa budoval
prívodový kanál na elektráreň do Maduníc a
počas výkopových prác sa vykopávali plotne
šporákov, rôzne predmety a ja som tam objavil
aj 15 cm vázičku, ktorá je hlinená,
ale za 157 rokov čo bola pod vodou je
obalená vodným kameňom a vyzerá
ako kamenná.
Zistil som, že nádobka sa používala
na svätenú vodu, nakoľko na boku
mala otvor, kde sa dali vsunúť prsty a
je to amfóra. Predpokladá sa, že na tom
mieste bola kaplnka, kde sa chodili
občania zaplavenej Bakovej modliť.
Posledný prievoznik do roku 1956
bol Juraj Vlk. Pri kompe mal postavenú
miestnosť, v ktorej sa zdržoval 24
hodín denne, aby mohol zabezpečiť
celodenný prevoz. Na fotografii vozí svojho
vnuka Pala Petráša, nar. v r. 1935, je to syn dcéry
Márie. Dcéra ostala mladou vdovou a starala sa
o dvoch synov.
Rodný dom Bystákových, Meliškech bol
postavený až po povodni v roku 1773 a teraz má
244 rokov. Dom je v pôvodnom stave.

www.obecdrahovce.sk

Zdanlivá samozrejmosť
pre ľudstvo alebo akú
hodnotu má strom?
Kalifornský úrad pre lesy a prevenciu
požiarov prepočítal, že jediný strom žijúci 50
rokov v meste prispeje za dobu svojho života tzv.
Službami ekosystému v prepočte cca 300.000
€. Tie zahŕňajú napríklad produkciu kyslíka,
absorpciu CO2 (ktorý je hlavnou príčinou
vzniku skleníkového efektu), recyklovanie
vody, zadržiavanie vlahy v pôde, zachytávanie

80 rokov „Stromkových
slávností“

V apríli 2017 si pripomenieme 80 rokov
od Stromkových slávností v Drahovciach
v
roku
1937.
Organizátorom
bol
predseda
ovocinárov Anton
Matula, ktorý bol
aj riaditeľom školy.
Zúčastnilo sa 500
občanov a dychová
hudba, kde na záver
boli vysadené dve
lipy pri škole.
Dňa 16.4.2017
sme si pripomenuli
23 rokov od úmrtia
Antona Matulu, organizátora slávnosti.

Poľovnícky zväz má 95 rokov

dedinou. Na pleciach mal prevesenú halenu, na
hlave baranicu a cez rameno prevesený hlásny
roh z buvola.
Posledným prievozníkom, ktorý vlastnil
kompu bol Juraj Vlk, ktorý mal iba jednu ruku a
24 hodín nonstop zabezpečoval prevoz občanov.
Majstrovsky ovládal kompu. Keď sa Bakovčania
nasťahovali do Drahoviec, obec im poskytla
pozemky v lokalite Važina, kde dodnes stojí 244
ročný dom Bystákech, Melíškech, Michálkech
a Jankech. Bystákech dom je pôvodný ako
exteriér, tak aj interiér.
Pravdivosť, že obec Baková existovala

bol predaný bývalými funkcionármi, v následku
čoho sa začala bitka o revír.
Nakoniec revír získalo PVOD Drahovce.
Vendelín Sedláčik
foto: archív V. Sedláčika

22.5.2017 si pripomenieme 95 rokov od
založenia poľovníckeho zväzu v Drahovciach,
ktorý založili bratia Peter Marko (1901) a
Michal Marko (1902) a ich švagor Ján Rapavý.
Ďalší členovia boli Teofil Rusnák, Filip
Lajcha, Ján Manák a po čase sa ku nim pridal
JUDr. Gašpar Lajcha, ktorý ich v roku 1940
pripravil o revír, ktorého sa zmocnil a odobral
im zbrane a zostali bez revíru.
Lajcha si pozýval smotánku z Bratislavy a
Trenčína, kde bývalí poľovníci robili honcov.
Toto trvalo až do roku 1946, kedy bývalí
poľovnícky zväz bol zrušený a následne oživený
a pridali sa ďalší členovia a tak bolo až 18 členov.
Oživený zväz fungoval až do roku 2011, kedy

polietavého prachu,
odparovanie vody,
zabraňovanie erózii,
obohacovanie pôdy
o živiny, pohlcovanie
hluku, poskytovanie
útočisko pre zvieratá
a
rad
ďalších
o r g a n i z m o v. . .
Výpočty nezahrnuli
cenu dreva ako
paliva
alebo
stavebného materiálu, ani funkciu estetickú
alebo hodnotu plodov.
Na planéte rastie okolo 100 000 druhov
stromov, z toho 8 000 druhov je ohrozených
vyhynutím a takmer 1 000 je vo veľmi kritickom
stave (Profimedia).
- Ing. Jana Michálková - foto: Ing. Jana Michálková -
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zo života školy
Zo života školy
Dôležitým medzníkom v živote dieťaťa je
vstup do školy. Nie každý si uvedomuje, že deti
materskej školy sa po celý rok tešia a pripravujú
na ich prvú ozajstnú skúšku vedomostí a
schopností, a to na zápis do školy. Ten sa
v našej škole uskutočnil 11.4. a 12.4. Sme
radi, že rodičia škole dôverujú a v školskom
roku 2017/18 si bude plniť povinnú školskú
dochádzku 22 prvákov.
Škola ponúka možnosti výchovy a
vzdelávania, súťaže a rôzne aktivity rozvíjajúce
intelekt, ale aj telesný rozvoj našich žiakov.

Ten sa uskutočnil 22. marca. Nešlo tu o
rýchlosť čítania, ale o správnosť. Všetci
účastníci mali pred sebou rovnakú knihu,
postupne čítali po jednej vete, nesmeli sa
pomýliť. Text museli sústredene sledovať .
Víťazkou sa stala Veronika Fusková, žiačka
5. ročníka, ktorá vydržala čítať jednu hodinu,
šesť minút a šesť sekúnd. Odmenou boli
diplom a kniha, ktorá jej bude pripomínať jej
čitateľské majstrovstvo. Ostatní účastníci sa
tiež nedali zahanbiť, každý čitateľ odchádzal
s účastníckym listom, kde mal zaznamenaný
presný čas a poradie. Rozvíjame tiež telesnú
zdatnosť u žiakov, zapájame sa do športových

V esteticky upravených priestoroch knižnice
sa konalo viacero súťaží, ktorými sme si
pripomenuli „Rok čitateľskej gramotnosti“
vyhlásený Ministerstvom školstva SR. Hollého

pamätník, Štúrove a Hollého rétorické
Drahovce, Slávik Slovenska, Svätoplukovo
kráľovstvo, ale i výtvarné súťaže školského
klubu a literárne aktivity tunajšieho CVČ,
piešťanskej knižnice a v neposlednom rade
už siedmy ročník Čitateľského maratónu.
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súťaží, najmä v malom futbale, basketbale,
vybíjanej. Vo februári sa žiaci druhého stupňa
zúčastnili
lyžiarskeho
a
snowbordového výcvikového
kurzu v Jasenskej doline. V
máji pôjdu deti prvého stupňa
do Školy v prírode v Starej
Myjave. Uskutočňujú sa
činnosti zamerané na rozvoj
bezpečnostnej a morálnej
úrovne žiakov. Každoročne
absolvujú tréning získania
dopravných vedomostí a
zručností na dopravnom
ihrisku vo Vrbovom, kde
nadobudnú
základné
informácie
o
dopravnej
výchove, jazde na bicykli v
zmysle platných vyhlášok.
Zároveň si svoje teoretické vedomosti
overia v praktickej situácii: v riadenej
križovatke so svetelnou signalizáciou, na
cestách vyznačených dopravnými značkami.

zo života školy

Spolupracujeme s políciou a prostredníctvom
prednášok a prezentácií predchádzame
drogovým
a
patologickým
javom.
Profesionálnej orientácii žiakov prikladáme
zvlášť dôraz. Naši deviataci spoločne s
výchovnou poradkyňou navštívili Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva
v Piešťanoch. Tam im fundované odborníčky
na základe testov pomohli zorientovať sa vo
výbere stredných škôl. Venujeme tejto oblasti
pozornosť, preto využívame aj pomoc Úradu
práce a sociálnych vecí pri výbere školy a
následne orientácii na povolanie.
V
zdravotnom
programe
rozvoja
podporujeme správne stravovanie našich
žiakov, zapojení sme do celoročnej súťaže v
zdravej mliečnej výžive. V týždni zameranom
na environmentálnu výchovu sme zrealizovali
exkurziu do Plantexu vo Veselom. Exkurzia
deťom umožnila poznať skutočnosť, koľko
práce a úsilia je potrebné na dopestovanie
jednotlivých plodín, najmä jabĺk.
Prízemie
budovy
školy
zdobia
envirovýrobky, v ktorých je vidieť uplatnenie
fantázie našich detí a ich nadšenie a cit
pre životné prostredie. Nielen výrobkami
prezentujeme vzťah k prírode a k prostrediu,
v ktorom žijeme. Upravujeme okolie školy,
vysádzame kvety. V rámci projektu „Vyčistime
si Slovensko“ sme čistili ulice v našej dedine:
1. a 2. roč. mal na starosti Školskú ulicu,
kultúrny dom, zdravotné stredisko, okolie

obecného úradu a autobusové zastávky, 3.A,
3.B a 4. roč. štadión, okolie kostola, Kalváriu,
Pod Bystercom, Štefánikovu a Kostolnú. 5.
ročník si vzal na starosť Važinu a Lazy až k
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záhradkárom, 6. ročník kaplnku, pamätník
SNP, obchody, Poštovú a Dedinskú ulicu, 7.
ročník okolie firmy OMFA, bytovky, Vážsku
ulicu smer k jazeru Važina. No a 8. a 9. ročník
zbieral Hlavnú ulicu do obecného úradu až po
PVOD a Staničnú ulicu.

Uctievame tradície
Ukončenie zimy a príchod jari sú spojené
s ľudovou tradíciou, akou je vynášanie
Moreny, jej upálenie a utopenie. Tento rituál sa
zachováva aj v Drahovciach.
Posledný marcový deň bolo v škole veľmi
rušno. Prípravy boli v plnom prúde – posledné
spevácke skúšky, obliekanie do krojov,
odievanie slamenej bábky Moreny a dobrá
nálada. Morena, ktorá symbolizuje slovanskú

bohyňu zimy a smrti, dostala svoju podobu
v rukách žiaka 7. ročníka Martina Segeša,
ktorý má k zachovaniu ľudových tradícií veľmi
blízko. Z dvoch drevených krížov obalených
slamou vytvoril bábku a spolu so spolužiakmi
ju obliekli do ženských šiat. Sprievod sa pohol
od školy smerom k jazeru „ Pod Cigáňom“. K
žiakom sa pridali aj miestni obyvatelia rôznych

www.obecdrahovce.sk
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vekových kategórií.
Deti v krojoch niesli
Morenu za krásneho
slnečného
počasia
k jazeru, kde bolo
počuť ich spev, ale
i hovorené slovo.
Vyzlečenú Morenu
zapálili a hodili do
vody, aby privolali
nielen jar, ale vyhnali
z dediny smrť a
choroby.
O tom, že to
myslíme s uctievaním
tradícií v škole vážne,
svedčí aj náš kútik ľudových tradícií zriadený
vo vestibule školy
a aj iné aktivity
podporujúce
regionálnu výchovu
a zážitkové učenie.
Nápad
oživiť
starý zvyk sa ukázal
ako veľmi dobrý.
Znak
prebudenia
sa prírody v podobe
rituálu
pálenia
Moreny naše deti
prežívali do špiku
kostí. Ich radosťou
žiariace oči a veselý
spev bol dôkazom
toho, že všetko malo
svoje opodstatnenie. A tak sa jar v Drahovciach
začala.
Sme veľmi radi, že naši žiaci majú vzťah
k takým hodnotám, akými sú tradície nášho
ľudu. Nadšené deti, spokojní rodičia, starí
rodičia, ktorí sa presvedčili, že tradície v
drahovskej škole majú svoje miesto – to bola
najväčšia odmena, akú sme si mohli priať.

- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka ZŠ s
MŠ Drahovce - foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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stavanie mája

zo života cvč

Po roku nám opäť stojí...
...sme si mohli povedať v nedeľu 30. apríla,
keď hasiči postavili máj. Ale poďme pekne po
poriadku a povedzme si o akú tradíciu vlastne
ide. Máje boli známe už v antike. Staroveké
národy dávali pred 1. májom na domy a
hospodárske budovy stromčeky na ochranu
pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň
ako magický prostriedok vyjadrovala želanie
poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu
a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý

stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo
brezový. My sme tento rok vsadili na brezový.
V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu
hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol
už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie
skloňuje v dnešnej dobe.
Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča
súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne
rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre
darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu,
pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i
všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou
a vyberali peniaze za máj.

Nové knihy v knižnici

Milí čitatelia, postupne dávame do obehu
nové knihy, ktoré sme nakúpili vďaka Fondu na
podporu umenia. Pomocou finančnej podpory
môžeme modernizovať našu knižnicu. Do
knižného fondu u nás pribudli knihy pre deti a
dospelých od slovenských aj svetových autorov.
Sú to knihy rôznych žánrov ako
napr. Einstein a stroje času od
Luca Novelliho, Židovka od
Andrea Coddingtona, Dievča
vo vlaku od Paula Hawkinsa,
Osmijanko rozpráva 8 x 8 = 64,
Hrnček var! od Milana Rúfusa,
Slovenský detský rok od Eleny

DRAHOVSKÉ NOVINY

Drahovský slovník
Prinášame Vám tradičnú rubriku
s výrazmi z Krátkeho slovníka nárečia
slovenského „drahovského“ podľa Cyrila
Karabu, tentokrát na písmeno „H“.
1. hábi – odev, šaty
2. hajčar – pohonič dobytka z jarmoku
3. halena – vlnený plášť
4. halír – halier
5. hambálok – sedisko pre sliepky
6. hastrmán – vodník
7. hindžárka – hojdačka
8. hnízdo – hniezdo
9. horuvat – páriť kobylu
10. hrnčok – šálka, hrnček

U
nás
sa
peniaze
nevyberali,
no
pálenky sme si
dali. Od 18.00
zaspieval na úvod
FS
Kolovrátok
zopár
piesní,
počas ktorých deti
v krojoch zdobili
náš
brezový
máj. Nasledoval
príhovor starostu obce Ing. Juraja Kleina. No a
potom to prišlo. Naši dobrovoľní hasiči si dali
zo deci vínka a máj postavili bez najmenších
problémov. Potom už pokračovala voľná zábava
s hudobnou skupinou Rytmus z Novej Bošácej,
ktorá zabávala prítomných až do 22.00 h. Máj sa
nám podarilo postaviť. Cigánske sme zjedli, vínko
vypili. To znamená, že Stavanie mája dopadlo
dobre. Všetko však vždy závisí od počasia a to
nám tento rok napriek chladnému večeru vyšlo.
- M. M. - foto: MiNaPhoto.sk -

Slobodovej a mnoho iných.
„Akvizíciu z verejných zdrojov finančne
podporil Fond na podporu umenia.“
Obecná knižnica je otvorená vždy utorok a
štvrtok od 16.00 do 18.00 h.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
- Zuzana Čechvalová - knihovníčka -

Aktivity CVČ Drahovce
v 1. štvrťroku

Začiatok druhého polroka bol pre nás
tento rok mimoriadne náročný, komplikovala
nám ho totiž chrípka, ktorá sa neustále vracala
a nie prísť jej koniec. Choré boli nielen deti,
ale aj my dospelí, čo nás poriadne zabrzdilo.
Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti, sme
mali totiž pred sebou náročné aktivity, ktoré
vyžadovali dostatok času a perfektnú prípravu
– NK Odysea mysle 2017, Dni Detskej Knihy
a premiéra predstavenia Smrť v ružovom,
nakoniec sme však svojou usilovnosťou všetko
bravúrne zvládli.
„Zlaté“ národné kolo Odysea mysle 2017
Jar v CVČ je už tradične spojená s Odyseou
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železničného múzea v depe v Trenčianskej
Teplej. V Trenčianskych Tepliciach nám však
zostalo aj trochu voľného času a ten sme využili
v prvom rade na zoznámenie sa s mestečkom,
nevynechali sme ani most slávy. Spoločne sme
si pochutnali aj na výbornej pizze v miestnej
pizzérii. Druhý deň nás čakala prezentácia
dlhodobých úloh, na ktorých sme pracovali
viac ako polrok.
V tomto školskom roku riešilo úlohy 27
vytvoriť „superhrdinu“, ktorý pomocou svojich
„superschopností“ bude zachraňovať krajinu, z
ktorej sa vytratila kreativita. Pomáhať zachrániť
kreativitu mu musel „nemotorný pomocník“ a
brániť v dosiahnutí úspechu zasa zlá Nemessis.
V úlohe nesmel chýbať hrdinský súboj. Príbeh,
ktorý si deti museli vymyslieť, musel končiť
neurčito.
Druháci si vybrali riešenie umelecko-

Cyril Karaba nás opustil 3. apríla
2017 vo veku 87 rokov. Narodil v
Drahovciach 19.10.1929 ako 9. dieťa.
V roku 1948 odišiel pracovať k Baťovi,
kde ukončil strednú školu. Pracoval
ako mzdár, ekonóm a po vojenčine ako
prevádzkar v Jednote, spotrebné družstvo
Piešťany. Už vtedy začal koketovať s
niektorými redakciami (Práca, Rodina,
Chovateľ-Záhradkár). Stal sa externým
pracovníkom ČST Brno, dopisovateľom
do rádia Moskva. Do rôznych periodík
prispieval aj po odchode do dôchodku,
kde odišiel ako hospodársky pracovník.
Vždy si naňho spomenieme pri
ďalšom čísle Drahovských novín v rubrike
„Drahovský slovník“, ktorý zostavil.

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

mysle. Polrok je už za nami a naši „odyseáci“
finišujú s prácou na svojich projektoch,
pretože ich čaká súťažná prezentácia na
národnom kole. To sa tento rok konalo 7. –
9. apríla 2017 v Trenčianskych Tepliciach v
Twistove - Resort Oliwa. Súťaž už pravidelne
trvá celý víkend a hneď v piatok boli pre deti
pripravené úlohy v meste Trenčianske Teplice.
Tie plnili spolu s ďalšími „odyseákmi“ priamo
na mieste. Súčasťou úloh bola aj jazda po

detí prvého a druhého stupňa ZŠ. Predškoláci
sa v tomto školskom roku súťaže nezúčastnili.
Deti si na riešenie zvolili rôzne úlohy. Už

- Info ohľadom všetkých obecných
ponúk Vám poskytne Martin Majtán
na tel. č.: 0910 193 602
Ďalšie
číslo
Drahovských
novín vyjde v auguste 2017.
Články môžu posielať nielen
organizácie, ale aj občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk
do 1. augusta 2017.
jednokoľajke električkou z Trenčianskych
Teplíc do Trenčianskej Teplej a návšteva
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tradične bolo v prvom rade potrebné splniť
kopec úloh, vytvoriť na základe úloh príbeh,
zhotoviť kulisy, rekvizity a kostýmy. Tí najmenší
– prváci, riešili úlohu umelecko-divadelnú
Nejednoznačný superhrdina. Ich úlohou bolo

technického problému Robot. Ich úlohou bolo
vytvoriť robota, ktorý sám bez priamej pomoci,
bude predvádzať svoje naučené schopnosti.
Tie mal získať v príbehu od členov rodiny, do
ktorej sa dostal. Pri učení však musí dôjsť aj
ku chybe, čo spôsobí humorné situácie. Náš
robot bubnoval, tlieskal, kraľoval a skatoval.
Všetky schopnosti pri prezentácii predviedol
bezchybne.
Ďalšie dva tímy riešili úlohu umeleckovýtvarnú Je čas Omer. Ich úlohou bolo vybrať
a namaľovať, alebo vymodelovať dve skutočné
existujúce umelecké diela vybrané z daného
zoznamu a tiež vytvoriť svoje vlastné umelecké
dielo. Vo svojich príbehoch mali za úlohu
cestovať v čase, stretnúť umelcov, ktorých diela
namaľovali priamo v ich historickom období a
zistiť inšpiráciu, ktorá ich viedla k vytvoreniu
diela, jeho odkaz pre ďalšie generácie.
Svoje umelecké dielo museli odprezentovať
podobným spôsobom, len ich umelecké dielo
muselo byť vytvorené v budúcnosti. Všetky
tímy veľmi úspešne predviedli svoje riešenia
úloh. Odviedli skvelú prácu a domov sme
priniesli tri zlaté miesta.
Vždy počas celého víkendu, deti musia
riešiť aj tzv. medzitímovú úlohu (spojené 2 –
3 tímy), ktorú musia spoločne odprezentovať
v nedeľu dopoludnia, v posledný deň súťaže.
Tento raz v úlohe maskot OM – OMER
oslavoval 18. narodeniny a úlohou súťažných
tímov bolo pripraviť Omerovi darček – puzzle
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zo života cvč
(každý zložený tím jednu časť) a vytvoriť
básničku, alebo pesničku. Aj v tejto súťaži sme
obstáli na jednotku a priniesli sme si domov 1.
miesto.
Teraz už na „odyseákov“ čaká len sľúbená
odmena dlho očakávaný „výlet“, ktorý by sme
chceli uskutočniť začiatkom mesiaca jún.

„Dni detskej knihy“ po
prvýkrát aj v Drahovciach.
Len čo sme sa vrátili zo súťaže, čakalo na nás 10.
– 12. apríla 2017 podujatie Dni detskej knihy,
34. ročník festivalu kníh pre deti a mládež
Piešťany. Organizátorom tohto podujatia
bola Ms knižnica Piešťany, Mesto Piešťany,
BIBIANA medzinárodný dom umenia pre
deti a slovenská sekcia medzinárodnej únie
pre detskú knihu – IBBY. Počas troch dní sa
uskutočnilo niekoľko výstav a vernisáží a s deťmi
sa stretlo niekoľko ilustrátorov, spisovateľov

a knižných tvorcov. Aktivity v rámci tohto
podujatia sa v Drahovciach uskutočnili po
prvý krát. A program bol veru bohatý. Prvý deň
10. apríla večer, sme sa zúčastnili my dospelí,
na slávnostnom otvorení Dni detskej knihy v

priestoroch starej elektrárne v Piešťanoch. A na
ďalší deň už prebiehali od rána aktivity aj u nás
v Drahovciach.
Prišlo k nám slniečko... takýto názov malo naše
prvé podujatie. 11.4. v utorok o 9:00 h sa deti
zo ZŠ M. R. Štefánika Hlohovec a našej ZŠ
Drahovce zúčastnili vernisáže výstavy ilustrácií
tvorcov časopisu Slniečko, na ktorej sa v úvode
so svojim krátkym programom predstavili
aj naši najmenší „odyseáci“. Po úvode
nasledovalo stretnutie s tvorcami a vydavateľmi
časopisu Slniečko zástupkyňa šéfredaktora
časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou,

DRAHOVSKÉ NOVINY
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Na vandrovke

so
spisovateľkou
Martou
Šurinovou, ilustrátormi Alenou
Wagneroou
a
Martinom
Kellenbergerom.

Zaujímavej tvorivej dielne pod
vedením Janky Michalovej z BIBIANY,
na motívy ľudovej rozprávky Ako išlo
vajce na vandrovku, sa zúčastnili
prevažne „odyseácke“ deti CVČ. Cez
dramatizáciu, prácu s mapou až po
výrobu papierového vajíčka, asi takto
by sme v krátkosti mohli popísať
aktivity detí. Výsledkom bola nielen
spoločná práca, ale aj krásne nápadité
vajíčka.
V stredu 12.4. sme začínali o
10.30 h netradičným maňuškovým
divadlom, pod názvom Fayelská
tragédia alebo hrôzostrašná história,
ktorú nám predviedli študenti
VŠMU z Bratislavy. Divadelného
predstavenia sa zúčastnili nielen žiaci
našej školy aj žiaci z Hlohovca.
Johankine obľúbené báje a
povesti, tak sa volalo ďalšie podujatie,
ktoré sa uskutočnilo hneď po
divadelnom predstavení pre žiakov II.
stupni ZŠ. Žiaci sa stretli a besedovali
so spisovateľmi Jozefom Lenhartom,
Toňou Revajovou a dramaturgičkou
Slovenského
rozhlasu
Beatou
Panákovou. Žiaci odovzdali aj svoje
povesti, ktoré mali na požiadanie p.
Lenharta ešte z minulého podujatia
Zázračný oriešok, zozbierať a napísať.
Obidva dni u nás v CVČ v
Drahovciach, boli naozaj tvorivé a
veľmi podnetné. Spokojní odchádzali
nielen tvorcovia, ale aj deti. Len
vďaka našej výbornej spolupráce s Ms
knižnicou v Piešťanoch majú možnosť
aj drahovské deti stretnúť sa s takými
významnými tvorcami. Tešíme sa na
ďalšie stretnutia.
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce - foto: Mgr. Nataša Pažitná -

TVORÍME SO
SLNIEČKOVÝMI
ILUSTRÁTORMI
Tak sa volal výtvarný
workshop
so
známymi
ilustrátormi
Alenou
Wagneroou
a
Martinom
Kellenbergerom. Deti pracovali
vo dvoch väčších skupinách,
rôznymi technikami. Vznikli naozaj nádherné
práce, ktoré poputovali aj do časopisu Slniečko.
O 14.00 h popoludní na nás čakali
Európske Rozprávky – vernisáž a výstava
ľudových rozprávok z krajín EÚ zo zbierok
BIBIANY. Toto krásne podujatie, ktorého
sa zúčastnili deti našej ZŠ a ŠK,
otvorili svojim krásnymi muzikálovými
pesničkami študenti JAMU z BRNA pod
vedením p. Dagmar Klementovej. Vytvorili
naozaj úžasnú atmosféru celého podujatia.
Svoju výstavu predstavila p.
Ondreičková z BIBIANY.
Výstava,
ktorá
u
nás prebiehala až do
konca apríla, ponúkla 28
rozprávkových ilustrácií,
za ktoré ich autori získali
ocenenie na niektorom
z podujatí organizovaných
BIBIANOU
alebo
IBBY
(Medzinárodná únia pre detskú
knihu) – Bienále ilustrácií
Bratislava, Najkrajšie knihy
Slovenska, štvrťročná súťaž
Najkrajšie a najlepšie detské
knihy na Slovensku, Čestná listina IBBY).
Európske rozprávky sú predstavené na
tvorbe takých ilustrátorských osobností,
akými sú či boli Albín Brunovský,
Peter Uchnár (Slovensko), Marcell
Jankovics (Maďarsko), Binette Schroeder
(Nemecko), Lisbeth Zwerger (Rakúsko),
Nikolaj Popov (Rusko), Carll Cneut
(Belgicko), Eric Battut a Alain Gauthier
(Francúzsko), Maria
Ekier (Poľsko), Fotini
Stephanidi (Grécko) či
Ayano Imai (Japonsko,
víťazka
Ceny
detskej
poroty BIB 2011 so svojim
neodolateľným Kocúrom v
čižmách).
Vystavené
ilustrácie
sprevádza vyše stovka titulov
európskych rozprávok z
unikátnych
knižničných
zbierok BIBIANY. Kolekcia
kníh víta návštevníkov v
upravenom prostredí tak,
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aby sa mohli v pohodlí začítať do rozprávkových
výberov. Výstava je európska nielen témou, ale
aj formou, pretože návštevníci na nej nájdu
knihy vydané v rôznych krajinách Európy, v
mnohých európskych jazykoch a sú ilustrované
umelcami z rôznych krajín.
Okrem kníh a obrazov návštevníkov čaká
aj interaktívna rozprávková mapa EÚ. Deti si
môžu nielen vyskúšať svoje znalosti z geografie,
ale predovšetkým objavovať známe i neznáme
rozprávkové príbehy od Portugalska po

Estónsko, od Švédska až po Maltu. Pomôže im
v tom album európskych rozprávok vytvorený
špeciálne pre túto výstavu, pomocou ktorého
budú môcť deti identifikovať charakteristickú
rozprávku pre danú krajinu, priradiť magnetku
s príslušnou ilustráciou a lokalizovať ju na
mape. Výstava je k dispozícii aj pre širokú
verejnosť.
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šport
OFK Drahovce v
skratke
Obecný futbalový
klub Drahovce v
súčasnej dobe zažíva
zaujímavé situácie.
Do konca sezóny nám
zostávajú ešte dve
kolá. Výhry striedajú
prehry a prehry
remízy. Veľkú radosť
nám robí prípravka,
ktorú má pod palcom na
trénerskom poste Peter Michálek,
ktorému pomáhajú asistenti
Martin Putera, Martin Nitka
a Vladimír Huboňa, nakoľko
máme v prípravke 29 chlapcov.
Prípravka je momentálne na 6.
mieste s počtom bodov 38 a po
ukončení sezóny ju čaká kemp
na štadióne OFK Drahovce v
termíne od 30. júna do 4. júla.
Obrovskú radosť nám robia naši
žiaci, ktorých vedie tréner Martin
Rusnák, jeho asistentom je Pavol
Sedláčik a vedúci mužstva Peter
Hargaš. Chlapci sú dve kolá pred
koncom na 1. mieste s počtom
bodov 58. Posledné dve kolá hrajú
proti tretiemu Prašníku a druhým
Pečeňadom. Držíme chlapcom
palce, aby dotiahli sezónu do
víťazného konca.
Potom tu máme hŕstku
našich dorastencov, ktorí sa dali
po dvoch rokoch dokopy. V tejto
sezóne sú spojení so susednými
Madunicami. Jesenná časť sa
hrala na našom ihrisku a jarná
sa hrá na ihrisku v Maduniciach.
Čo sa týka nákladov, kluby idú v
prípade dorastu na polovicu. V
tabuľke máme dorast umiestnení
na 7. mieste s počtom bodov 17.
Do budúcej sezóny, ak budeme
mať dostatok hráčov, by sme
chceli postaviť vlastný dorast.
Na a nakoniec je tu naše áčko,

okienka
ktoré sa v tejto sezóne trápi.
Početné zranenia, červené karty,
rôzne osobné dôvody vyústili do
takej
nepohody,
že
na
domáci
zápas s Mokrým
Hájom sme museli
povolať legionárov
zo starých pánov.
Pomôcť nám prišli
Mário Dusík a Ján
Urban. Náhradný
brankár
Martin
Putera nastúpil ako útočník, no
počas zápasu musel ísť do brány,
keďže sa musel nedobrovoľne z
ihriska porúčať brankár Dalibor
Paulovič (zlomená kľúčna kosť).
Tréner Marek Maška z Dechtíc
má veru počas jarnej časti
nezávidenia hodnú situáciu.
Aby toho nebolo málo, na zápas
v Krakovanoch musel nastúpiť
samotný prezident klubu Jozef
Chudý. Po tomto zápase sme sa
ocitli na poslednom mieste. Cez
týždeň sa konečne do zostavy
vrátili po zraneniach Martin
Vančo, Marek Gabriš, Mário
Šúst, čo sa prejavilo aj na zápase
so Spartakom Šaštín-Stráže,
v ktorom chlapci podali dobrý
výkon a zvíťazili 3:1 po dvoch
góloch Mária Bihariho a jednom
góle Petra Micháleka. Do tabuľky
sme získali 3 body. Do kabíny sa
vrátil duch kolektívu, alebo aspoň
časť z neho. Do konca sezóny
zostávajú 2 kolá. Zápas vonku v
Horných Orešanoch a posledný
zápas doma s Oreským. Verím,
že naši chlapci ešte zabojujú a
neskončia na poslednom mieste.
Na záver by som Vás chcel
pozvať na 2. ročník Memoriálu
Jozefa Rusnáka, ktorý bude 8. júla
na futbalovom štadióne.
- Martin Majtán – tajomník
OFK Drahovce -

Rybárske preteky VAŽINA 2017

Kozmetické okienko

Medzi každoročné akcie konajúce sa v obci Drahovce patria rybárske
preteky v love kapra,
ktoré sú organizované
MO SRZ na jazere
Važina.
Detské
preteky sa konali 1.
mája 2017. Pretekov
sa zúčastnilo 27 detí
miestnej organizácie.
Deti
by
svojimi
úlovkami
dokázali
zahanbiť aj dospelých
rybárov. Na popredných miestach sa umiestnili dievčence, ktoré svojimi
úlovkami prekonali chlapcov. Na prvom mieste sa umiestnila Michaela
Duranová s kaprom o váhe
2,510 kg, na druhom mieste sa
umiestnila Linda Palkechová
s kaprom vážiacim 2,295 kg a
na treťom mieste sa umiestnila
Diana Štrbinová s kaprom
vážiacim 2,038kg.
Nasledujúci
víkend
6.
mája 2017 sa konali preteky
dospelých Važina 2017, ktorých
sa zúčastnilo 152 rybárov. Počasie pretekárom prialo a takisto prialo aj v
úlovkoch aj keď ich bolo pomenej pre zvýšenú hladinu, kvôli povodňovej
situácii na rieke Váh. Pretekári a aj diváci si mohli pochutnať na kvalitnom
guláši a smaženej rybe. Na
prvom mieste sa umiestnil
Ivan Váry z MO Hlohovec,
ktorý svoj víťazný úlovok o
váhe 5,010 kg chytil minútu
pred ukončením pretekov,
ako druhý sa umiestnil
Dušan Jordán z MO
Drahovce s kaprom o váhe
3,400 kg a na treťom mieste sa umiestnil Dušan Orihel z MO Drahovce
s kaprom o váhe 3,180 kg. Rybári, ktorí sa umiestnili na prvých troch
miestach odchádzali s peknými úlovkami aj cenami a pre tých, ktorým
šťastie neprialo pri pretekoch, tu bola ešte tombola, ktorá sa teší veľkej
obľube.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým pretekárom a týmto ich aj
pozvať na budúci ročník pretekov.
Veľká vďaka patrí aj sponzorom pretekov.
- Výbor MO SRZ DRAHOVCE foto: - M. M. -

Na trón DHbL zasadol tím HK Drahovce
Hokejbalová liga v Drahovciach odohrala 1. oficiálny ročník DHbL
2016/2017, kde si spolu zmeralo sily 6 tímov
– DrahéOvce, Hrnčiarovce Gladiators „B“,
HBC Griffins (Veselé), HK Drahovce, Jokers
a Rebeli. Víťazom základnej časti pre ročník
2016/2017 sa stal tím Jokers so ziskom 22
bodov. Do finále nadstavbovej časti Play-off
2017 postúpil tím HK Drahovce a tím HBC
Griffins. HK Drahovce vyhrali na finálové
zápasy 2-1.
- Michal Bednár www.dhbl.sk
- foto: MiNaPhoto.sk -
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Milý priatelia,
som veľmi rada,
že sa opäť vraciam
k písaniu dlhej
série o krvných
skupinách.
Asi
najviac
vyskytovaná u nás
je krvná skupina
A. „Áčka“ sú na
pohľad príjemné,
p o h o d o v é ,
pokojné
a
Denisa Karabová dvadsať rokov podniká
v y r o v n a n é
v oblasti kozmetiky. Vlastní viacero
p o v a h y .
certifikátov v tejto oblasti a neustále
Neznášajú náhle
pokračuje vo vzdelávaní. Pri aplikácii
zmeny, nervóznu
využíva nové moderné techniky a metódy.
atmosféru
a
neistotu. Sú veľkí individualisti, nepočúvajú cudzie rady.
Hlavným cieľom tejto krvnej skupiny je posilnenie imunity. Preto
viac ako iné krvné skupiny musí doplnkovo dodávať do svojho
tela vo vyšších dávkach vitamín C. „Áčko“ ťažko spracováva
vápnik /calcium/ a preto má viac problémov s ochoreniami
kĺbov a kostí ako iné skupiny. Ja odporúčam vo vyšších dávkach
dodávať calcium ráno, 1 polievkovou lyžicou makového oleja,
ktorý je naň veľmi bohatý. Áčko sa musí zamerať na prísun
protirakovinových antioxidantov, musí predchádzať infekciám
a posilňovať srdce. Táto skupina má najviac problémov s
nadváhou, preto odporúčam nejesť mäso, ak aj, tak len kuracie,
morčacie, slepačie alebo sladkovodné ryby. Vynechať úplne
bravčové, ktoré nevie naše telo spracovať a hlavne v ňom
obsiahnutú kyselinu močovú. Tá sa potom v podobe kryštálikov
ukladá na povrchu kĺbov a spôsobuje vážne problémy. Áčka
majú problém aj s celiatiou, preto sú pre ňu neprirodzené
obilniny s obsahom lepku a hlavne pšenica. Lieči sa pohankou.
Tá má blahodarné účinky pre náš organizmus, pretože obsahuje
vo veľkom množstve rutín, ktorí posilňuje steny ciev. Vhodné
je vynechať kravské mlieko, pretože zahlieňuje organizmus a
nahradiť ho sójovým mliekom. Medzi ďalšie potraviny, ktoré by
úplne mala zo svojho jedálnička skupina A vyradiť, sú paradajky,
paprika, zemiaky, fazuľa, banány, pomaranče, mandarínky,
melón, papája, morské plody, čili, destiláty a pivo. Tieto všetky
potraviny spomaľujú metabolické procesy, čo spôsobuje to, že
sa nám nedarí schudnúť a naopak priberáme, či máme sklon k
prekysleniu. Tým, že organizmus prekysľujeme má tento väčší
sklon k civilizačným chorobám. Pozitívne pôsobí na áčko olivový
olej, šošovica, sója, brokolica, cibuľa, špenát, mrkva, ananás,
citróny, figy, zázvor a zelený čaj. Zaujímavé je, že organizmus
„áčka“ vyžaduje použitie vyššieho množstva kávy - až tri denne.
Ako liek v primeranom množstve je červené víno.
Ak ste áčko, skúste vynechať uvedené potraviny, ktoré
sú pre vás jedom. Určite sa vám to vráti v tom, že budete mať
zdravšiu, čistejšiu a hladšiu pokožku, ktorá nebude podliehať
rýchlemu starnutiu. A o to nám milé dámy a páni ide. Poznám
veľa spokojných žien i mužov, ktorý si na nový štýl stravovania
už zvykajú. Podrobný rozpis potravín a stravovania môžem
poskytnúť. Želám Vám krásne prežitie letných mesiacov a
prosím nezabúdajte používať vyššie ochranné faktory pri
opaľovaní.
- Denisa Karabová -
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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.

Včelí jed
Je sekrét jedovej žľazy samíc včely medonosnej. Včelí jed je číra koloidná
tekutina charakteristickej vône a horko kyslej chuti, sušený je okrovo
žltý kryštalický prášok. Včelí jed je zložitá zmes rôznych chemických
látok: obsahuje - bielkoviny, enzýmy, bioamíny, aminokyseliny, cukry,
fosfolipidy, prchavé látky. Včelí jed môže vyvolávať silné alergické
reakcie. Včelí jed sa môže aplikovať len pod dohľadom lekára (okrem
masti).
Včelí jed má protizápalové účinky a používa sa pri liečbe artritíd, ďalej
pri liečbe roztrúsenej sklerózy, epilepsie, chronickej bolesti, migrény.
Liečivé účinky jedu:
Včelí jed sa používa vo forme masti, injekcii a taktiež bezprostredných
injekcii - včelích žihadiel, ktoré sú považované za najúčinnejšie. Priame
pichnutie žihadiel sa aplikuje najčastejšie na končatiny chorého. Týmto
spôsobom sa úspešne lieči artritída, reumatizmus a reumatické zápaly,
krvné zrazeniny a tiež astma a choroby spojené s vysokým krvným
tlakom.

Zaujímavosti :
• Včely dýchajú vzdušnicami, ktoré majú v zadnej časti tela (na zadku).
• Keď kráľovná (matka včelstva) dokončí svoju reprodukciu, tak
odchádza z úľa a prenecháva nasledovníčke (ďalšej včelej kráľovnej)
celé včelstvo a úľ.
• Počas letných mesiacov sa v úli nachádza 80 – 100 tisíc včiel, to je ale
číslo že?
• Najčastejšie ochorenie včelstva je Varroáza – roztočovitá nákaza,
ktorá ničí včelie plody.
• Kráľovná je schopná naklásť za jeden deň až 1 300 – 1 500 vajíčok.
• Najväčším včelím nepriateľom je sršeň, ktorý na včely útočí, keď má
nedostatok potravy (cukrov).
• Včely sa orientujú podľa slnka a svetla.

Recept do kuchyne:
Med s orechmi
...nie je len pochúťka, ale med je prevažne zložený z jednoduchých
cukrov glukózy a fruktózy. Tieto cukry zaručujú medu rýchlu
stráviteľnosť, t. j. rýchle získanie energie pre telo. S glukózou a
fruktózou sa do tela dostávajú všetky
ostatné látky, ktoré med obsahuje. Sú
to enzýmy, vitamíny, minerálne látky,
antioxidanty a mnoho ďalších.
Vlašské orechy nie sú len pochutinou,
ale obsahujú mnoho liečivých a
prospešných látok s blahodarných
účinkov pre naše zdravie. Zrelé plody
obsahujú veľmi prospešné nenasýtené
mastné kyseliny, pomáhajú znižovať
cholesterol v krvi, prevencia cievnych ochorení infarktu. Sú
významným zdrojom bielkovín a vitamínov skupiny B. Obsahujú tiež
zdravé tuky a to najmä omega 3 mastné kyseliny. Majú nízky obsah
sacharidov, takže ich môžu konzumovať diabetici.
Do poháru si nasypeme orechy a zalejeme medom. Pohár uzatvoríme a
odložíme aspoň na dva týždne niekam, aby nebola na očiach a aby nám
nedráždila naše chuťové poháriky. Po dvoch-troch týždňoch môžeme si
začať pochutnávať na zdravej lakocinke.
Med s orechmi sa doporučuje konzumovať mierne zohriaty do 45
°C. Aktivujú sa tým enzymatické látky v orechoch a taktiež dôjde k
zvýrazneniu chutí. Dospelým sa doporučuje 2 – 3 čl. denne. Deťom 1
– 2 čl. denne.
- členovia OZ Včeloz -
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Kosecký sviatok v Drahovciach
V sobotu 13. mája sa v Drahovciach
uskutočnil VI. ročník Drahovskej kosy,
respektíve II. kolo koseckej ligy usporiadanej
Slovenským koseckým spolkom. Podujatie
sa uskutočnilo netradične na lúke na Hliníku,
kde doteraz kosili trávu len mechanizmy. Táto

akcií je prezentácia folklóru. Dobrú náladu
na spomínanú lúku priniesli ženská spevácka
skupina Holeška z Prašníka, miestny spevácky
súbor Kolovrátok a folklórny súbor Kriváň z
Turian.
Kosecké súťaže prebehli tradične v štyroch
kategóriách. Najlepšími nosičmi vody do 18
rokov boli, domáci Jakub Marcius, druhá
Ella Ledecká a tretí Martin Segeš. Ženám
dominovala Emília Šeligová z Hruštína,
mužskú kategóriu nad 60 rokov vyhral
Ľubomír Košút z Klina a medzi mužmi
do 60 rokov nenašiel premožiteľa Rudolf
Kľuchťák zo Svätoplukova. V osobitnej
kategórii o majstra Drahoviec zvíťazil Mário
Marcius.
Po vyhlásení výsledkov si všetci mohli
pochutnať na štyroch druhoch gulášu
a zahasiť smäd dobrým pivom. Ale ani

lokalita bola od predošlej zaujímavejšia, hlavne
pre divákov, kvôli ľahšej dostupnosti.
Ranný dážď síce narobil organizátorom
vrásky, ale už krátko po deviatej hodine sa
obloha vyjasnila a slnečné lúče prispeli k
sviatočnej atmosfére. 51 koscov z celého
Slovenska prišlo demonštrovať svoje kvality
na akciu organizovanú staršinom Slovenského
koseckého spolku Miroslavom Ledeckým.
O tradične výbornej organizácii sa mohli
presvedčiť nielen kosci, ale aj viac ako 600
divákov. Neodmysliteľnou súčasťou koseckých

uspokojením týchto potrieb sa deň nekončil. O
ľudovú veselicu v prírode sa postarala hudobná
skupina Trend z Červeníka a temperamentné
dievčatá z Turianskeho súboru.
Z koseckých akcií sa zvyčajne kosci, keďže
ich čaká dlhá cesta domov, ponáhľajú, avšak
z Drahoviec kto súrne nemusel, neodišiel.
Účastníci si tento kosecký sviatok vychutnávali
až do noci.
- Jaroslav Milan – Nolčovo - foto: MiNaPhoto.sk -
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Vzdelávanie mladých včelárov
OZ Včeloz v Drahovciach podporuje vzdelávanie mladých včelárov
a to podporou dvoch krúžkov – detského a krúžku dospelých.

Pri získavaní praktických skúseností je potrebná prax, preto sa OZ
rozhodlo umiestniť svoje včelstvá na pozemkoch niektorých členov
krúžku, kde sa „krúžkari“ o včely musia starať a vidia život včiel po celú
sezónu.
Popri praktickej časti sa musia aj veľa učiť a to aj o biológii včely
medonosnej, ale aj o včelársky významných rastlinách a o ochrane životného prostredia, aby sa nám včely zachovali a boli pre spoločnosť
užitočné.

V rámci vzdelávania sa „krúžkari“ zúčastnili aj exkurzie na
ukážkovú včelnicu Ing. Tibora Jókaya. Návšteva včelnice bola
pre nich veľmi užitočná. Napriek nedostatku času, ktorý skúsený
včelár má, sa exkurzii plne venoval a zaujal svojím odborným výkladom
o živote včiel na jar, o ekonomickom chove, o potrebách starostlivosti
o včely prikrmovaním, ukázal nám vyhrievané kŕmidlá, spôsoby zakrmovania, prípravu na kočovanie. Premietol
nám niekoľko videí z jeho práce pri včelách. Nemenej zaujímavé bolo vidieť
mladým, začínajúcim a malovčelárom
zariadenia, ktoré sú potrebné na spracovanie včelích produktov. Ohromili
ich veľké miestnosti na uskladnenie už
použitých rámikov po vytočení, prekvapila veľká miestnosť na ohrev medov. Obdivovali zariadenia na úpravu a
spracovanie medu a včelích produktov
ako je perga, obnôžkový peľ, propolis,
zariadenia na odparovanie a pastovanie medu, zariadenia na získavanie a
úpravu vosku.
Ako odmenu po exkurzii včelári a
mladí „krúžkari“ navštívili zámok a anglickú záhradu v Topoľčiankach. Prehliadku so zaujímavým odborným výkladom spravil Ing. Vladimír Lukoťka.
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka
podpore z nadácie EPH.
Popri teoretickom vzdelávaní sa
naši krúžkari zúčastňujú súťaží z vedomostí so včelárskou tematikou, zúčastnili sa korešpondenčnej súťaže z
časopisu „Včelár“. Prijali pozvanie, ako
hostia na súťaž oblastného kola „Zlatá
včela“, ktorú organizovali naši priatelia z Čiech. Vyskúšali si českú terminológiu vo včelárení. Medzi súťažiacimi
sa vôbec nestratili a získali nezabudnuteľný zážitok z perfektne pripravenej
súťaže pre deti. Naďalej sa pripravujú na celoslovenskú súťaž Mladý
včelár a na oblastnú súťaž, ktorú organizuje naše OZ.
Tešíme sa, že nám vyrastajú noví mladí včelári, ktorí sa budú venovať včeláreniu novými a modernými spôsobmi, bez ktorých sa už dnes
nedá včeláriť.
- členovia OZ Včeloz - foto: archív OZ Včeloz -

Stolnotenisový turnaj zaznamenal výrazné zmeny
„Stolný tenis je druh športu, pri
ktorom je snahou hráča zahrať loptičku
ponad, prípadne popri sieťke na
špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie
spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne
aby ju nemohol vrátiť.“ Túto poučku si
opakuje každý hráč stolného tenisu pred
zápasom a opakovali si ju aj hráči v nedeľu
23. apríla v telocvični základnej školy, kde
sa konal už 9. ročník Stolnotenisového
turnaja o pohár starostu obce. Tento
ročník zaznamenal výrazné zmeny, čo
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sa týka pravidiel turnaja. Doteraz bol turnaj
populárny po celom západnom Slovensku,
zúčastňovali sa ho registrovaní hráči 8.
– 1. ligy. Jednoducho sa u nás stretávali
stolnotenisoví profesionáli. Každý rok bola
aj kategória Majster Drahoviec, no domácim
hráčom sa akosi medzi silnú konkurenciu
nechcelo, nakoľko máme v Drahovciach aj
registrovaných hráčov. Tento rok sme sa
rozhodli, že turnaj zorganizujeme nielen pre
drahovčanov, ale len pre neregistrovaných.
Cieľom bolo prilákať všetkých, ktorí neprišli
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pominulé roky. Druhá novinka na turnaji bola
kategória - deti základnej školy. Registrácia
začala o 9.00 h. Do dospelej kategórie sa
zaregistrovalo 6 hráčov, z toho 5 drahovčanov.
Do detskej kategórie sa zaregistrovalo
7 hráčov, z toho 2 drahovčania. Turnaj

prebiehal v priateľskom duchu. Pred
finálovými zápasmi nechýbalo ani
občerstvenie na doplnenie energie.
Na záver turnaja sa starosta obce
prihovoril zúčastneným hráčom a
odovzdal ceny. V detskej kategórii
zvíťazil Simon Ištokovič z Nitry, na
druhom mieste skončil jeho mladší
brat Miroslav Ištokovič a tretie miesto
obsadil Michal Kobolka z Červeníka.
V kategórii dospelých zvíťazil jediný
„nedrahovčan“ Jaroslav Paszko z
Kráľovej pri Senci, na druhom mieste
skončil Ľuboš Šerjenik a tretie miesto obsadil
Peter Hargaš. V Drahovciach máme veľa
nielen mladých, ktorí si radi zahrajú stolný
tenis. Netreba však iba rozprávať „išiel by
som, keby toto, keby hento“, ale treba prísť a

zahrať si. Nejde o nič, len o šport a o zábavu.
Od tohto roku je turnaj nastavený pre hráčov –
amatérov. Naozaj môže prísť každý. Stretneme
sa o rok na 10. ročníku...
- M. M. - foto: MiNaPhoto.sk -

Nazreli sme do
školskej jedálne
Uvarte si s nami! (prepočet na 5
porcií)
Lievance starej mamy
Mrkva 0,55 kg
Pór 0,1 kg
Karfiol 0,55 kg
Šampiňóny čerstvé 0,125 kg
Múka polohrubá výberová 0,125
kg
Mlieko 0,1 l
Vajcia 2 ks
Soľ štipka /1g/
Olej 0,15 l
Petržlenová vňať štipka /1g/
Maslo čerstvé 0,02kg
Korenie čierne mleté
POSTUP:
Karfiol očistíme, umyjeme a
uvaríme do polomäkka v slanej
vode. Pór očistíme, pokrájame,
opražíme na masle, pridáme
očistenú, postrúhanú mrkvu,
očistené, pokrájané šampiňóny,
umytú, posekanú petržlenovú
vňať, čierne mleté korenie a
udusíme. Vajcia vymiešame so
soľou, pridáme múku, mlieko,
zmiešame s udusenou zeleninou
a na drobno nasekaným
karfiolom.
Zamiešame
na
cestíčko, z ktorého lyžicou
alebo naberačkou vkladáme do
Termíny
vývozu plastov
27. jún

rozohriateho oleja malé lievance
– placky. Rozotrieme a opečieme
po oboch stranách do zlatista.
Podávame s varenými zemiakmi
a tatárskou omáčkou z jogurtu .
Zapekané rezance s tvarohom a
orechami
Cestoviny – široké rezance 0,45
kg
Tvaroh 0,3 kg
Lekvár slivkový 0,15 kg
Orechy 0,13 kg
Maslo čerstvé 0,11 kg
Vajcia 2 ks
Mlieko 0,23 l
Cukor kryštálový 0,13 kg
Cukor práškový na posýpku 0,04
kg
Maslo na plech 0,02 kg
Cukor vanilkový 1 ks
Vajcia do tvarohu 1 ks
Soľ 6 g
Olej 0,01 l
Strúhanka 0,02 kg

Termíny
vývozu papiera
02. jún
14. júl

www.obecdrahovce.sk

Termíny
vývozu skla
30. jún

POSTUP:
Rezance uvaríme v slanej vode,
scedíme, prepláchneme vlažnou
vodou a pomastíme olejom.
Tvaroh vymiešame s vajcami a
cukrom. Orechy pomelieme,
zmiešame s cukrom a vanilkovým
cukrom.
Do
vymasteného
pekáča vysypaného strúhankou
vrstvíme uvarené cestoviny,
tvaroh,
orechy,
slivkový
lekvár,
prikryjeme
ďalšou
vrstvou cestovín a znovu
vrstvíme tvarohom, orechmi a
slivkovým lekvárom. Posledná
vrstva sú cestoviny. Každú
vrstvu pokvapkáme maslom.
Zapečieme v rúre, zalejeme v
mlieku rozšľahanými vajcami a
pečieme 25 až 30 minút. Hotový
pokrm zlatej farby pokrájame na
porcie a posypeme práškovým
cukrom.
- Eva Nitková - foto: M. M. -

Termíny
vývozu
tetrapakov
28. jún
26. júl

Termíny
vývozu kovu
01. jún

Dokončovacie STAVEBNÉ PRÁCE:
INTERIÉR
- sadrokartón, maľovky, stierky
- bytové jadrá
- plávajúce podlahy
EXTERIÉR
- zámkové dlažby
- oplotenia (tvárnicové, trubkové,
okrasné)
- búracie práce
- zatepľovacie práce
Odvoz zabezpečíme. Tel.: 0902 114 421

Evidencia obyvateľstva
(27.1. 2017 – 22.5.2017)
Prisťahovali sa
14
Odsťahovali sa
15
Narodili sa
9
Opustili nás
8
Počet sobášov
3
Počet obyvateľov k 22.5.2017
2 564

V nedeľu 2. apríla sme si pripomenuli
73. výročie oslobodenia obce. Sprievod
pochodoval na čele so starostom Ing.
Jurajom Kleinom od obecného úradu
v pondelok 3. apríla až k pamätníku
padlých. Po pietnom akte pozval starosta
prítomných na menšie občerstvenie.
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udalosti v skratke

Obecný úrad upozorňuje občanov, aby
neparkovali so svojimi vozidlami na verejnej
zeleni. Niektorí majitelia vozidiel si už našli
za stieračmi oznam o tomto nariadení obce. V
prípade nerešpektovania môže obec pristúpiť k
sankciám vo forme pokút.

V centre voľného času netrávia čas len deti,
ale aj tí skôr narodení. Pod „dozorom“ Nataši
Pažitnej prebieha každý piatok podvečer v našom
centre hodina pletenia košíkov. Kto by si to chcel
vyskúšať, je vítaný.

V marci sme zo zberného dvora vyviezli cca 10
ton pneumatík zhromaždených za cca dva roky.
Bol to posledný vývoz v réžii obce, nakoľko podľa
zákona môžu občanom odoberať pneumatiky už
len pneuservisy. Od 1. januára 2017 je tým pádom
vývoz pneumatík na zberný dvor zakázaný!!!

Začiatkom roka mávajú naše organizácie
tradičné výročné schôdze. Hodnotili rok 2016 a
pripravili si plán činnosti na rok 2017. Na fotke
momentka z výročnej schôdze Klubu seniorov.
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V piatok 10. marca do našej obce zavítal Cirkus
Marion so svojim programov. Návštevníci mohli
vidieť fakíra, vrhača nožov, klauna, či hlavnú
hviezdu klokana Jackieho.

Budovanie trativodov pokračuje aj v tomto roku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo financie na 3
trativody. V „suchu“ zostanú pri bytovkách na
Školskej ulici, na Hlavnej ulici pri „mäsiarovi“ a
na ulici Važina.

V sobotu 4. marca hosťovalo v našom kultúrnom
dome divadlo OCH z Chtelnice. Ochotníci
pobavili divákov s komédiou Diabol v raji
manželskom, v ktorej sa ukázalo, že v každom
manželstve treba dôverovať, ale preverovať.
Aj počas tohtoročnej zimnej sezóny
prebiehal výrub drevín. Stromy a kry,
ktoré boli vyschnuté, alebo ohrozovali
príbytky občanov, obecní pracovníci dali do
poriadku.

Na ulici Lazy smerom k záhradkárom
vyrástli nové domy. Obyvatelia museli
prechádzať do svojich príbytkov cez poľnú
cestu. Preto sa obec rozhodla na základe
požiadavky pre týchto občanov spraviť
provizórnu makadamovú cestu, vďaka
ktorej už nebudú prechádzať do svojich
domovov cez bahnisko.

Po troch rokoch dostala podlaha v kultúrnom
dome druhý dych. Po dôkladnom vyčistení sa na
ňu aplikoval oživujúci olejový náter.

Naša obec má zaujímavú pamiatku – je ňou
zvonica, ktorú postavili Drahovčania v strede
historického jadra obce v roku 1770. Vekom
jej drevená konštrukcia natoľko schátrala, že
ju bolo treba pred tridsiatimi rokmi odstrániť.
Zvonica stála pred domovom Holíkovcov. U
nich po zrušení pamiatky zostal aj historický
zvon. Pán Holík, ktorý už dlhšie v Drahovciach
nebýval sa zaprisahal, že zvonicu postaví
znova. Z chotára poznášal vhodné agátové
drevo. Po jednom celom lete práce ručne
vytesanú zvonicu vrátil. V súčasnej dobe
potrebuje zvonica opätovnú rekonštrukciu,
na ktorú už obecné zastupiteľstvo vyčlenilo
finančné prostriedky.

Výrub stromov pokračoval aj za požiarnou
zbrojnicou, kde onedlho vyrastie nový plot,
ktorý oddelí obyvateľov bytoviek od pozemku
Vladimíra Rusnáka.
Nové
kompostovisko
je
konečne
„kompostovisko“. Odkedy sa nachádza na
zbernom dvore, vyváža sa tam to čo treba –
na jednej strane konáre, dreviny a na druhej
strane zelina, tráva.

Ako dobre viete, v našej dedinke máme stále
fungujúce kino. Dospelým sa moc do kina
nechce a preto sa naše kino NAPRED väčšinou
zameriava na detské predstavenia, ktoré si môžu
nielen deti užiť na veľkom plátne za symbolické
vstupné 1 €.

Jarné upratovanie sa konalo tento rok
v sobotu 8. apríla. Po obci boli tradične
rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.
Zredukovanie počtu miest sa osvedčilo.
V obci na Hlavnej ulici boli vytvorené
tri miesta a jedno na zbernom dvore s
celkovým počtom 10 kontajnerov. Dva
kontajnery boli v Dolných Voderadoch
a prvýkrát bol pridelený kontajner aj na
Majer. Separovanie sa konečne počas
jarného upratovania zlepšilo, no stále to nie
je na 100 %.
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Obecný úrad Drahovce má novú
mobilnú aplikáciu. Postup je
jednoduchý: na stránke Google
Play zadáte Drahovce a dáte
inštalovať. Formou notifikácií
budete dostávať horúce novinky
zo života obce.

www.obecdrahovce.sk
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Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“
Od 1. februára do 30. apríla boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
11. február – Hasičský ples – org.: Dobrovoľný hasiči PN (kultúrny dom)
18. február – 3. futbalový ples – org.: OFK Drahovce (kultúrny dom)
25. február – 9. narodeniny OZ Superuvoľnení – org.: Superuvoľnení (farský úrad)
4. marec – Divadlo OCH z Chtelnice (Diabol v raji manželskom) – org.: OÚ (kultúrny dom)
10. marec – Cirkus Marion – org.: OÚ (kinosála)
11. marec – Výročná schôdza – org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
25. marec – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
2.apríl – Výročná schôdza - org.: Rybári (kinosála)
7. – 9. apríl – NK Odysea mysle – org.: CVČ Drahovce (Trenčianske Teplice)
8. apríl – Jarné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)
10. – 12. apríl – Dni deckej knihy – org.: CVČ Drahovce (kultúrny dom)
16.apríl – Veľkonočná zábava – org.: agentúra (kultúrny dom)
22. apríl – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
23. apríl – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce – org.: OÚ (telocvičňa ZŠ)
23. apríl – Výročná schôdza - org.: Pozemkové spoločenstvo (kinosála)
23. apríl – Premiéra hry „Smrť v ružovom“ – org.: Divadlo DOBRETA (kultúrny dom)
30. apríl – Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce)
1. máj – Detské rybárske preteky – org.: Rybári (Važina)
6. máj – Rybárske preteky Važina 2017 – org.: Rybári (Važina)
13. máj – Drahovská kosa (6. ročník) – org.: SKoS (lúka pri PVOD)
13. máj – Hasičská púť do Šaštína – org.: Hasiči (Šaštín)
14. máj – Deň matiek- org.: OÚ (kultúrny dom)
20. máj – Hasičská súťaž o pohár starostu obce (16. ročník)
20. máj – Deň kvetov – org.: OÚ (Dedinská ulica)
21. máj – Dom kúziel – org.: Kino Napred Drahovce (kinosála)

Vybagrovanú zeminu z makadamovej cesty
na ulici Lazy obec použila na vyrovnanie
valu smerom na Madunice, nakoľko je tam
naplánovaná výsadba nových stromov. Aké
stromy to budú, ešte nie je rozhodnuté.

Od 22. mája do 31. júla budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
27. máj – Majáles (12. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)
27. máj – Súťaž mladých včelárov – org.: OZ Včeloz (Dom záhradkárov)
3. jún – Celoslovenské rybárske preteky v love sumčeka amerického – org.: Rybári (Važina)
4. jún – 1. sv. prijímanie –org.: Farský úrad (kostol sv. Martina)
1. júl – Hurá prázdniny (8. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (štadión OFK Drahovce)
2. júl – Hody Dolné Voderady
16. júl – Púť – Topoľčianky – org.: Klub seniorov (Topoľčianky)
15.-22. júl – Letný tábor 2017 – org.: OZ Superuvoľnení (Hnilčík)
29. júl – Potáborová opekačka – org.: OZ Superuvoľnení
Letný tábor 2017
Piráti zo Spiša
15. – 22. júla 2017
Superuvoľnení pozývajú Vaše deti do detského letného tábora Spiš
2017.
Miesto pobytu letného tábora: Rekreačné stredisko Mraznica, Hnilčík
201, 053 32 Hnilčík
Cena letného tábora je 153,- € alebo 140,- €* (za ďalšieho súrodenca
143,- € alebo 130,- €*). V cene je zahrnuté 7 x ubytovanie + strava 4 x
denne, celodenný pitný režim, doprava (vrátane miestenky), DVD (fotky

Na futbalovom štadióne sa po tribúne
najnovšie prerába dolná chodba s dámskym
záchodom. Pribudol sadrokartónový strop
s bodovými svetlami, na záchode dlažba
a obklad. Taktiež pribudla nová priečka s
dverami, za ktoré ďakujeme firme ADLO.

PLOCHA NA PRENÁJOM
INFO NA OÚ

+ video), animátori, zdravotník, táborový program, materiálno-technické zabezpečenie, multifunkčné ihrisko, volejbalové ihrisko, bazén, návšteva Spišského hradu (vrátane autobusovej dopravy), cena pre účastníka. Tábor je vhodný pre deti vo veku 8 – 15 rokov.
Kontakt:
Michal Bednár, 0944 494 449, michalbednar@superuvolneni.sk
Martin Majtán, 0910 193 602, martinmajtan@superuvolneni.sk
www.superuvolneni.sk
* Pokiaľ dieťa spĺňa nárok na bezplatnú dopravu spoločnosťou Železničná spoločnosť
Slovensko, a. s., objednávateľ získa zľavu 13 €
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INFO NA OÚ
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