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V  nedeľu  28.  januára  sa  kultúrny  dom 
v  Drahovciach  premenil  na  miesto,  kde  sa 
odohral  napínavý  pirátsky  súboj  o  tajomný 
poklad. Občianske združenie Superuvoľnení, 
tak  ako  každý  rok,  zorganizovali  tradičný 
maškarný  ples  pre  deti  s  názvom  Tajomný 
poklad pirátov. Ako minulý rok, aj  tentokrát 
téma maškarného plesu nadviazala na príbeh 
z  letného tábora Piráti zo Spiša, ktorá u detí 
mala obrovský úspech.

Registrácia detí a ich následné rozdelenie 
do  pirátskych  družín  prebiehalo  od  15.00 
h  a  už  o  15.30  h  privítal  všetky  deti  a  ich 
rodičov  hlavný  kapitán  všetkých  pirátskych 

kapitánov  Martinus 
Krivoprstý  so  svojou 
krásnou  podkapitánkou 
a  doslova  pravou 
rukou,  keďže  o  tú  svoju 
prišiel  počas  súboja 
s  prefíkaným  delfínom, 
Natali  Ohnivovlasou. 
Po  príhovore  hlavného 
kapitána  nasledovalo 
predstavenie  ôsmych 
kapitánov  štyroch 
pirátskych  družín: 

Severu,  Východu,  Juhu 
a  Západu.  Samozrejme,  čo  by  to  bol  za 
maškarný  ples,  keby  tam  nebol  náš  maskot 
Smajlo.  Po  krátkom  tanečnom  kole  sa 
všetkým  v  sále  predstavili  aj  deti  vo  svojich 
krásnych maskách.

Na  to,  aby  piráti  získali  tajomný  poklad 
museli splniť tri nebezpečné úlohy. Po každej 
súťaži  nasledovalo  tanečné  kolo,  počas 
ktorého  sa  mohli  deti,  rodičia,  pirátsky 
kapitáni  a  Smajlo  poriadne  vytancovať 
a vyblázniť ako sa na správnych pirátov patrí.

Po  splnení  všetkých  úloh  piráti  našli 
poklad,  ktorý  sa  spravodlivo  rozdelil  medzi 

všetky  deti  a  nasledovalo  vyhodnotenie.  Na 
4.  mieste  sa  umiestnili  piráti  Severu,  na  3. 
mieste piráti Východu, na 2. mieste boli piráti 
Juhu  a  1.  miesto  obsadila  pirátska  družina 
Západu.  Samozrejme  nemohla  chýbať 
spoločná  fotka. Nakoniec prišlo  to, na čo  sa 
všetky deti tešia každý rok najviac – tombola. 
Každé  dieťa  pri  registrácii  dostalo  lístok 
s poradovým číslom, ktorý zároveň slúžil ako 
tombolový  lístok. Cien bolo  toľko,  že  žiaden 
pirát neodišiel domov s prázdnymi rukami.

Už  teraz  sa  teším  na  Vás  na  ďalšom 
maškarnom  plese.  A  téma?  To  je  zatiaľ 

Kultúrny dom ovládli piráti a už 10 rokov s Vami
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tajomstvo.
Tento  rok  sme  oslávili  svoje  prvé 

okrúhle  narodeniny  –  10  rokov.  Veľká 
oslava,  na  ktorú  boli  pozvané  všetky 
deti,  sa  uskutočnila  na  farskom  úrade 
3.  marca  o  15.00  h.  A  ako  inak  sme 
mohli  osláviť  svoje  výnimočné,  guľaté 
narodeniny?  No  predsa  zábavou 
a  rôznymi hrami. Deti hrali pingpong, 
stolný  futbal,  stolný  hokej,  či  biliard. 
Chalani  zo  združenia  pripravili  guľáš, 
ktorý ako inak, chutil výborne. Dievčatá 
doma  po  večeroch  pred  samotnou 
oslovaou pripravovali a piekli muffiny, 
kroré  vyzerali  nádherne  a  chutili  ešte 
lepšie.

Zlatým  klincom  oslavy  bola 
jubilejná  torta,  na  ktorej  si  pochutili 
deti,  členovia  združenia  a  všetci 
prítomní.  Na  narodeninovú  oslavu 
prišlo  okolo  60  detí,  domácich  ale  aj 
„našich  cezpolných“,  ktorí  s  nami  už 
dlhé roky chodia na letný tábor.

- Bronislava Černeková a Michal 
Bednár -

- foto: MiNaPhoto.sk -

Vážení občania,
ako  už  býva  v  tejto  našej  obci  zvykom, 

tak  aj  tento  krát  Vás  prišlo  na  stretnutie  so 
starostom málo.  Neviem,  či  je  to  z  dôvodu 
že ostatní  sú  spokojní  a boli  v  záhradách  či 
v práci, ale nech je to akokoľvek, jedno české 
porekadlo  hovorí,  že:  „Ještě  se  nenarodil 
ten, ktorý by vyhověl všem.“ No a tak aspoň 
prostredníctvom  našich  novín  Vás  stručne 
oboznámim  s  hospodárskym  výsledkom  za 
rok  2017  a  plánom  činnosti  v  roku  2018, 
ktorý už beží naplno.

Obec  ukončila  rok  2017  so  zostatkom 
finančných prostriedkov v sume 396.875,39 
Eur, pri hospodárení príjmov v rozpočte obce 
vo  výške  1.543.358,–  Eur.  Pre  porovnanie 
pri  mojom  nástupe  som  prebral:  Obec 
ukončila rok 2010 so zostatkom finančných 
prostriedkov  v  sume  224.862,86  Eur,  pri 
hospodárení  príjmov  v  rozpočte  vo  výške 
1.055.142,– Eur.

V  januári  2018  po  oficiálnom  pridelení 
finančných prostriedkov na daniach zo štátu 
a skutočného zostatku na účtoch, je zostatok 
finančných  prostriedkov  obce  v  sume 
475.285,40  Eur.  Ako  ste  si  mohli  všimnúť, 
tak príjem do obce sa postupne zvýšil vďaka 
síce  niekedy  nepopulárnym  opatreniam 
v predchádzajúcom, ako aj v tomto volebnom 
období.  Hovorím  hlavne  o  daňových 
príjmoch,  ako  aj  úspore  na  energiách,  či 
šetrení  pri  opravách  zariadení,  čiastočného 
zatepľovania…  vlastnými  zamestnancami. 
Takže taká je skutočnosť – priaznivá a žiadna 
iná,  ktorá  je  Vám  niektorými  občanmi  či 
dokonca  bohužiaľ  aj  z  radov  poslaneckých 
podsúvaná. Podľa „INEKO – Hospodárenie 
miest, obcí a VÚC,“ hodnotenie finančného 
zdravia  (2013-2016),  vydané  v  roku  2017, 
celkové  finančné  zdravie  Obce  Drahovce 
je  „výborné,“  a  také,  možno  ešte  lepšie  je 
aj  teraz.  Nakoniec,  môžete  sa  o  tom  sami 
presvedčiť  na  webovej  stránke  obce  – 
„Záverečný účet obce,“ kde si občania môžu 
pozrieť nielen finančné hospodárenie, ale aj 
prebytok v hospodárení, ktorý obec dosiahla.

Rok  2017  bol  rokom  nielen  mnohých 
kultúrnych  akcií,  či  menších  stavebných, 
ale hlavne rokom žiadostí o dotácie zo štátu. 
Bolo  podaných  10  žiadostí  s  ktorými  sú 
spojené výberové konania, projekty, stavebné 
povolenia,  finančné  zábezpeky  a  potom 
samotná žiadosť, ktorá obsahuje ďalšiu – nie 
malú  byrokraciu  a  následne  podanie  nielen 
v písomnej podobe, ale už aj cez ITMS.

2014 + k financiám poskytujúcich z EU – 
fondov. Tak ako som vždy hovoril a hovorím, 
najprv  vyskúšame  dotáciu  a  až  potom 
pôjdeme zo svojich finančných prostriedkov. 
Vyhodnotenie žiadostí v mnohých prípadoch 
meškalo  a  niektoré  neboli  vyhodnotené  až 

Príhovor starostu
doteraz. Hovorí  sa,  že  trpezlivosť 
ruže  prináša  a  zrejme  to  tak  aj 
bude. Niektoré sú už vyhodnotené 
a  niektoré  sa  vyhodnocujú  teraz, 
v  tomto období. Takže poďme na 
tie vyhodnotené a zároveň čo nás 
čaká tohto roku.

Pridelené  finančné 
prostriedky:

A)  Požiarna  zbrojnica  = 
29.580.- Eur

B)  Požiarne  auto  –  reparácia 
= 118.033,– Eur

C)  Kamerový  systém  = 
10.000,–  Eur,  pridelené  MV  SR 
celkom 157.883,– Eur

D)  Zníženie  energetickej 
náročnosti  pavilónu  P2  MŠ  = 
236.573,–  Eur,  pridelené  cez 
Slovenskú inovačnú a energetickú 
agentúru v Bratislave

E)  Podpora  predchádzania 
vzniku  biologicky  rozložiteľných 
komunálnych  odpadov  v  Obci 
Drahovce  =  121.845,–  Eur, 
pridelené  cez  Ministerstvo 
životného prostredia SR.

Čaká  sa  na  vyhodnotenie 
v  týchto  mesiacoch  –  t.j.  do  šesť 
mesiacov:

-  Zriadenie  polytechnickej 
učebne v ZŠ v Obci Drahovce

-  Výstavba  multifunkčného 
a detského ihriska

-  Ďalšia  žiadosť  podaná  na 
MV  SR  Požiarna  zbrojnica  – 
Hlavná garáž

Opätovné  podanie  do 
druhého kola a vyhodnotenie ešte 
v tomto roku:

-  Prístavba  telocvične 
a  sociálnych  zariadení 
v športovom areály školy

-  Zníženie  energetickej 
náročnosti budovy kina a CVČ

Opätovné  podanie  žiadosti 
na  Environmentálny  fond 
v  Bratislave  a  to:  Rekonštrukcia 
vodného zdroja, výmena potrubia 
vodného zdroja v Obci Drahovce. 
V  tomto  prípade  začíname  zo 
svojich  prostriedkov,  nakoľko  ich 
máme  na  tento  účel  pripravené 
a taktiež pretože Environmentálny 
fond  dáva  spravidla  tak 
maximálne  200.000,–  Eur,  čo 
v  našom  prípade  pomôže,  ale  aj 
tak  sú  potrebné  aj  naše  zdroje. 
Voda  je  pre  náš  životne  dôležitá 
a  tak  začíname  nezávisle  na 
fondoch  už  teraz,  v mesiaci  máj. 
Postup  –  zokruhovanie  Hlavnej 
ulice, potom Bratislavskej, potom 

výmena  hlavného  potrubia  od 
vodojemu  a  zároveň  z  priemeru 
160  cm  na  210  cm.  Medzi 
tým  príprava  novej  filtrácie 
vo  vodojeme  a  projektov  so 
stavebnými  povoleniami  na 
ďalšie  zokruhovanie  koncových 
vetví a výmena hlavného potrubia 
v obci až po OMFU.

Ďalej  upozorňujem  na 
odstávku  Materskej  škôlky 
minimálne  v  mesiacoch  júl  – 
august,  nakoľko  ide  kompletná 
rekonštrukcia  hlavnej  budovy. 
(Výmena  elektriny,  kúrenia, 
zateplenie budovy,  rekonštrukcia 
a  zateplenie  strechy.)  Potom  by 
sa  malo  prejsť  na  obmedzený 
režim.  Rekonštrukcia  musí  byť 
dokončená  aj  s  kolaudáciou 
najneskôr  do  7  mesiacov.  Takto 
to  máme  v  podmienkach  pri 
pridelení peňazí.

Kamerový  systém  –  bude 
rozšírený o 10 kamier a to hlavne 
na všetkých prístupových cestách 
do  obce  a  to  aj  okolo  jazera  – 
križovatka  jazero  –  záhradkári, 
križovatka OMFA – Vážska ulica. 
Ďalej Dedinská - šenky, Poštová – 
bytovky – požiarna zbrojnica.

Chcem  požiadať  všetkých 
občanov  o  zhovievavosť 
a  toleranciu  pri  rekonštrukcii 
požiarnej  zbrojnice  ako  aj 
kultúrneho domu, ktoré už začali, 
ako  aj  následných  stavebných 
rekonštrukčných  prác,  či  už  na 
vodovode, škôlke… atď.

Zároveň  chcem  poďakovať 
CVČ – hlavne Blanke Kollárovej, 
ako  aj  Martinovi  Majtánovi, 
Jankovi  Brezovskému,  pani 
Ivančíkovej  za  Červený  kríž 
a  všetkým,  ktorí  sa  podieľali  na 
príprave  a  priebehu  národného 
kola  „Odysea  mysle,“  ktoré 
tento krát bolo v Drahovciach, za 
prítomnosti  16  družstiev  a  to  aj 
s  medzinárodnou  účasťou  z  ČR 
a  to  samotného  hlavného  mesta 
Prahy.  Taktiež  našim  družstvám 
želám  veľa  úspechov  na 
medzinárodnom  celoeurópskom 
festivale v Berlíne.

No,  ale  už  stačí,  niečo  si 
musím  nechať  aj  na  budúce. 
Dúfam,  že  som  Vás  pri  čítaní 
nenudil, ale potešil.

S  pozdravom  a  prianím 
pevného  zdravia  a  úsmevu  na 
tvári aj vo Vašich rodinách praje

- Ing. Juraj Klein – starosta obce -

Červený kríž informuje
Miestny spolok SČK zorganizoval3. marca Výročnú členskú schôdzu  - 

slávnostné stretnutie svojich členov a darcov krvi. Medzi zúčastnenými sme 
privítali  riaditeľku  Územného  spolku  SČK  v  Trnave  –  Bc.  Evu  Gbelcovú 
a starostu obce Ing. Juraja Kleina. Po zahájení schôdze a oboznámení členov 
s  programom  nám  svoje  tanečné  umenie  predviedli  žiaci  zo  Základnej 
umeleckej  školy  v  Piešťanoch  pod  vedením  p.  učiteľky  Kuběnovej  a  deti 
z  miestnej  materskej  školy  nám  zarecitovali  básničky.  Po  oficiálnej  časti, 
v  rámci  ktorej  predsedníčka  informovala  o  činnosti  nášho  miestneho 

spolku  v  roku 
2017,  hospodárení 
s  finančnými 
p r o s t r i e d k a m i 
v  uplynulom 
roku  a  plánom 
činnosti  na  rok 
2018,  sa  pristúpilo 
k  oceňovaniu 
darcov  krvi,  ktorí 
v  roku  2017  získali 
plakety  prof.  Mudr. 

Jána Janského. Držiteľkami Striebornej plakety prof. Mudr.  J.  Janskéko za 
20násobné bezpríspevkové darovanie krvi sú p. Blažena Oríšeková a p. Júlia 
Manáková.

Držiteľmi  Bronzovej  plakety  prof.  Mudr.  J.  Janského  za  10násobné 
bezpríspevkové darovanie krvi sú p. Gabriela Hlavenková, p. Peter Karaba, 
p. Marek Karaba, p. Daniel Kočica a  Ing. Martin Macejech. Po ďakovnom 
príhovore  sme 
im  odovzdali 
ocenenia  v  podobe 
d a r č e k o v ý c h 
balíčkov.  Na  záver 
nášho  stretnutia 
prebehla  tombola. 
Touto  cestou  sa 
chceme  poďakovať 
našim  váženým 
sponzorom,  ktorí  do 
nej  prispeli.Osobitne 
sa  chceme  poďakovať  p.  starostovi  Ing.  Jurajovi  Kleinovi  a  Obecnému 
zastupiteľstvu,  pretože  bez  dotácie  Obecného  úradu  by  sme  sa  nemohli 
venovať našim aktivitám.

K 31. 12. 2017 mal náš spolok 104 členov. V tomto roku sa medzi nás 
prihlásilo 5 nových členiek.
V  obci máme  6  lekárničiek  u  dobrovoľných  zdravotníčok,  ktoré  v  prípade 
potreby  poskytnú  pomoc.  Sú  to:  Chudá  Miroslava  -  Staničná  ulica  4, 
Micháleková  Zuzana  -  Hlavná  ulica  142,  Mikušová  Dana  -  Štefániková 
ulica 30, Oríšeková Blažena  - Kalvária 13, Králová Alena  - Dedinská ulica 

83,  Ivančíková Mária  - 
Južná 25.
Dňa  12.apríla 
sa  3  naše  členky 
zúčastnili  s  miestnymi 
z á h r a d k á r m i 
Záhradkárskej  výstavy 
v Trenčíne.

Dňa 13. apríla sme 
sa zúčastnili verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine- Deň narcisov.

Na  mesiac  júl  plánujeme  návštevu  kúpaliska  Vincov  les  alebo  Horné 
Saliby.

- Za výbor Ms SČK - Mária Ivančíková -
- Foto: archív Ms SČK -

Spomíname
11.  marca  2018 

sme  si  pripomenuli 
nedožitých 80 rokov a 8. 
decembra 2018 16 rokov 
od smrti p. Jána Varačku 
(Bananka).  Zaslúžil 
sa  pri  budovaní  domu 
záhradkárov  a  budovaní 
sochy  sv.Anny, na  ktorej 
pracoval  zadarmo,  za  čo 
mu patrí spomienka.

Spomína V. Sedláčik 
a členovia SZZ

Spomíname
22.  februára 2018 

sme  si  pripomenuli 
nedožitých  70  rokov 
a 17 rokov od smrti p. 
Jána  Zivčáka,  ktorý 
bol obetavý záhradkár 
a zaujímal sa o činnosť 
organizácie.

Spomína  V. 
Sedláčika  členova 
SZZ

Záhradkári v marci
V  sobotu  17.  3.  2018  usporiadal  Slo-

venský zväz záhradkárov Bratislava v Pieš-
ťanoch súťaž v strihaní ovocných stromov. 
Základná  organizácia  Drahovce  dostala 
pozvánku na túto súťaž pre jednu osobu.

Súťaže  sa  zúčastnil  náš  člen  Marián 
Rusnák,  ktorý  v  rámci  celého  Slovenska 
obsadil tretie miesto tejto súťaže, čo je veľ-
ký úspech, „gratulujeme“!

- Za výbor ZO Drahovce – J. Kosa -
- Foto: archív MO SZZ -
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Čistenie drahovského chotára
Piatok  20.  apríla  radím  medzi  veľmi  úspešný  a  chcem  sa 

poďakovať každému, kto sa zúčastnil čistenia drahovského cho-
tára,  hlavne  drahovským  spolkom  a  ich  zverencom. Menovite 
OFK Drahovce - prípravka, OZ Včeloz, Centrum voľného času, 
Záhradkári  a  v  neposlednom  rade  poslanci  obce  s  občanmi 
obce. V sobotu ráno od 7:30 pokračovali v zbere poľovníci. Ešte 
raz veľmi pekne ďakujem a budúci  rok verím,  že  sa  zídeme vo 
väčšom počte aspoň 100 ľudí. Na prvýkrát nás bolo cca 50 ľudí. 
Po odvedenej práci  čakala na všetkých odmena v podobe ope-
kačky pri jazere Važina.

- Roman Spišák – predseda PVOD Drahovce -
- foto: Roman Spišák - -

Klub  seniorov  v  Drahovciach  za-
čal mesiac január vlakovým zájazdom 
do Vysokých Tatier na prehliadku Ľa-
dového domu a  veľa ďalších  ľadových 
sôch  na Hrebienku. Nevynechali  sme 
ani  snehový  betlehem  na  Rajnerovej 
chate. Nakoľko sa všetkým tento výlet 
páčil,  zorganizovali  sme  ešte  výlet  na 

Štrbské  pleso.  Bohaté  zážitky  a  množstvo 
čerstvého  tatranského  vzduchu  nám  znáso-
bilo krásne slnečné počasie a jasný výhľad na 
naše veľhory. V mesiaci február sme zorgani-
zovali  zdravotnícku  prednášku  o  bylinkách 
a mastičkách  na  potlačenie  bolestí  pohybo-
vého  aparátu,  o  ktorých  nám prednášal  kú-
peľný lektor a bylinkár Ing. Karel Steinbauer, 
spolupracovník Biomediky Praha.

Svoju činnosť  za  rok 2017 sme zhodno-
tili  na  výročnej  členskej  schôdzi  v  mesiaci 
marec, ktorej okrem veľkej účasti  sa zúčast-
nil  aj  starosta  obce  Ing.  Klein  a  poslanec 
Obecného  zastupiteľstva  p.  Majtán  Martin, 
ktorému  i  touto  cestou  chceme  poďakovať 
za  prípravu  kultúrneho  domu.  V  úvode  nás 
potešilo uvedenie kultúrneho programu detí 
z  Centra  voľného  času  pod  vedením  Mgr. 
Pažitnej  a  svojimi  tancami  nám  spríjemni-
li  schôdzu  svojimi  tancami  žiaci  Základnej 
umeleckej  školy  v  Piešťanoch  pod  vedením 
p. učiteľky Dagmar Kuběnovej. Na úvod ro-
kovania sme si minútou ticha uctili pamiatku 
našich  zosnulých  členov,  ktorí  nás  opustili 
od poslednej výročnej schôdze. Nakoľko boli 
medzi nimi i členovia výboru, preto bol tento 
doplnený o nových členov a to pánov Dzuru 
Jána a Vozára Pavla. V programe sme pokra-
čovali správami o činnosti, o hospodárení za 
rok 2017 a tiež plánom činnosti na rok 2018. 
Keďže mesiac marec je sviatkom našich man-
želiek a mamičiek, k ich sviatku mal príhovor 
Ing. Ján Turan a starosta obce Ing. Klein ob-
daroval každú našu členku primulkou. Na zá-
ver bolo poskytnuté malé občerstvenie.

V  rámci  duchovného  očakávania  Veľ-

konočného 
t r o j d n i a , 
sme  spoloč-
ne  s  CVČ 
p r i p r a v i l i 
t r a d i č n ú 
drahovskú 
spomienku 
na  slávnost-
ný  príchod 
Ježiša Krista 
do  Jeruzale-
ma  na  Kvet-
nú  nedeľu 
a to chodenie s májom a rozdávanie grušpá-
nových vencov, ktoré uvili naše členky.

V  prvý  aprílový  týždeň  sme  absolvovali 
ozdravný  pobyt  v  Tatranskej  Štrbe  –  hotel 
Nezabúdka,  odkiaľ  sme  denne  za  krásneho 
slnečného  počasia  zubačkovou  železnicou 
vyrážali  za  krásami  Tatier  a  za  dobrým  čer-
stvým vzduchom.

Taktiež  naši  členovia  sa  zúčastnili  piet-
neho aktu kladenia vencov k Pamätníku pad-
lých  z  príležitosti  oslobodenia  našej  obce  2. 
apríla 1945. Je však na škodu, že ľudia, ktorí 
prežili útrapy 2. svetovej vojny už nie sú me-
dzi živými a mladým ľudom zdá sa táto spo-
mienka nič nehovorí.

Výbor  Klubu  seniorov  srdečne  ďakuje 
všetkým, ktorí túto našu činnosť pripravovali 
a sa jej zúčastňovali. Želáme všetkým naším 
spoluobčanom do ďalšieho obdobia veľa elá-
nu a dobrého zdravia.

- Výbor Klubu seniorov -
- Foto: archív Klubu seniorov -

Klub seniorov aktívny od začiatku roka
2. apríl je pre Drahovce významným dňom. 

V tento deň vojská sovietskej červenej armády 
oslobodil  našu  obec  spod  nadvlády  fašizmu. 
Tieto  prvé  aprílové  dni  každoročne  patria 
spomienke na  ťažké  chvíle  i  hrdinstvo našich 
osloboditeľov v národnooslobodzovacom boji. 
V dnešnej dobe si nevieme už predstaviť koľko 
utrpenia, koľko  ľudských životov sa skrýva za 
touto spomienkou.

Dnes  sme vďační  vojakom a dôstojníkom 
i všetkým, ktorí s nasadením vlastného života 
bojovali  za  slobodu  a  mierové  usporiadanie 
sveta. Sme vďační hlavne priamym účastníkom 
týchto  bojov  a  padlým  bojovým  druhom, 
pretože  svojim  odhodlaním  zažali  plamienok 
nádeje  na  spravodlivejšiu  budúcnosť 
pre  našu  obec,  krajinu  a  ich  občanov. 

Preukázali  vieru  v  trvalé 
ľudské  hodnoty,  ale  i  solidaritu 
a  priateľstvo  s  ostatnými 
národmi,  keď  spoločne  vo 
veľkej  protihitlerovskej  koalícii 
prinútili fašizmus kapitulovať.

Keďže  padol  2.  apríl  na 
Veľkonočný  pondelok,  stretli 
sme  sa  pri  pamätníku  o  deň 
neskôr, 3. apríla. Na oslobodenie 
obce  si  však  spomenula  len 
hŕstka  skalných.  O  príhovor 
sa  postaral  poslanec  obecného 
zastupiteľstva  Michal  Bednár, 
nakoľko  bol  starosta  obce 
odcestovaný.

- I. G. -
- foto: M.M. -

73. výročie oslobodenia obce

Veľkonočné  posvätné  trojdnie  alebo 
triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela 
sobota.  Všetky  dni  majú  bohatý  liturgický 
obsah a symboliku.

Je  to  spoločné  pomenovanie  troch  dní, 
v  ktorých  si  Cirkev  pripomína  Kristovu  smrť 
na  Veľký  piatok,  Krista  uloženého  v  hrobe  na 
Bielu  sobotu  a  Kristovo  zmŕtvychvstanie  na 
Veľkonočnú nedeľu

V  rímskokatolíckej  cirkvi  sa  začína  na 
Zelený  štvrtok  večer  omšou  na  pamiatku 
Pánovej  večere.  Pokračuje  na  druhý  deň 
Veľkým  piatkom  utrpenia  a  smrti  Pána.  Cez 
Bielu  sobotu  vrcholí  Veľkonočnou  vigíliou 
v neskorých večerných hodinách a uzatvára sa 
vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

Veľkonočné  ráno  nám  odkrýva  tajomstvo 
nevýslovného  dobra,  ktorým  umučený 
a  vzkriesený  Kristus  obohacuje  naše  srdcia. 
Toto  dobro  Veľkej  noci  má  tri  podoby:  dobro 
viery,  dobro  nádeje  a  dobro  lásky.  Hlavne 
kvôli  tomuto  trojitému  dobru  bola  Veľká  noc. 

Toto  trojnásobné dobro  je ovocím Veľkej noci, 
tej  prvej,  ktorá  sa  slávila  v  historickom  čase 
a  mieste,  ale  aj  tej  dnešnej,  ktorú  mysticky 
slávime tu a teraz.

Viera,  nádej  a  láska  sú hlavné  dary Veľkej 
noci  a  sú  adresované  ľudskému  srdcu.  Tieto 
tri  dobrá Veľkej noci možno prijať  len  srdcom 
a  len  v  ľudskom  srdci  majú  svoje  uplatnenie. 
Sú  to  zároveň  vrcholné  hodnoty,  pre  ktoré  sa 
oplatí žiť i zomierať. Sú poukazom – kreditnou 
kartou, zárukou dôstojného života na zemi a sú 
aj naším vstupným vízom do neba.

- I. G. -

Veľkonočné 
trojdnie

Čo je to kompostovanie?
Kompostovanie  je prírodný,  ale  človekom ria-

dený proces, pri ktorom dochádza k rozkladu bio-
logického odpadu za prístupu vzduchu. Pôsobením 
mikroorganizmov  a  pôdnych  organizmov  vzniká 
organické hnojivo – kompost.

Materiál vhodný na kompostovanie:
- zvyšky zo spracovania ovocia a zeleniny
- tráva, lístie, seno, slama, kvety a ich zvyšky, 
burina
- hnoj, trus, zemina
- piliny, hobliny, drevná štiepka
-  káva,  čaj,  zvyšky  varených  jedál  (v  malom 
množstve)
- papierové obrúsky

Materiál nevhodný na kompostovanie:
-  kov,  sklo, plast,  textil,  farebný papier,  staré 
lieky
- staré oleje, chemikálie, prach z vysávača
- časti rastlín napadnutých škodcami
- kosti, mäso, ryby a výrobky z nich
- mliečne výrobky
- horúci popol a horľavé materiály

Dobre  vyzretý  kompost  je  hnedej  až  tmavohnedej 
farby,  drobnej  štruktúry,  nezapácha  ale  vonia  ako 
humus. Obsahuje veľké množstvo výživných  látok 
a do pôdy sa môže aplikovať kedykoľvek, ale hlavne 
na jar pri výsadbe rastlín.

Čo získame kompostovaním?
- kvalitné hnojivo pre svoju záhradu
- znížime množstvo odpadu
- pomôžeme chrániť životné prostredie

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  v  júli  2018.  Články  môžu 
posielať  nielen  organizácie,  ale  aj 
občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk  do  6. 
júla 2018.
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Obecný  futbalový  klub  Drahovce 
zorganizoval  v  sobotu  10.  februára 
v  poradí  4.  futbalový  ples.  Tradične  aj 
tento rok bola výzdoba ladená do červena, 
keďže  má  ples  podtitul  „valentínsky“. 

Do  tanca  hrala  skupina  Club  84,  ktorá 
nás  zabávala  aj  na  prvom  ročníku. 
Takmer  150  hostí  jedlo,  pilo,  ale  hlavne 
sa  bavilo  do  skorých  ranných  hodín. 
Okrem hudobnej skupiny nadchol svojim 
umením  kúzelník  Peter  Šesták,  ktorý 
okrem  hlavného  vystúpenia  predviedol 
tajomstvá  mikromágie  hosťom  aj 
jednotlivo  pomedzi  stoly.  Nechýbala 
ani  tombola  so  zaujímavými  cenami. 
Za  všetky  stačí  spomenúť  1.  miesto  – 
plazmový  televízor  od  OFK  Drahovce 

a  2.  miesto  –  dámsky  bycikel  od  firmy 
PROMA, o ktorý bol veľký záujem. Hostia 
si  mohli  po  polnoci  aj  zaspievať  spolu 
s  harmonikárom Robertom  Schallerom. 
Jednoducho na 4.  futbalovom plese mali 

hostia  všetko,  čo  potrebovali  k  dobrej 
zábave.  Ďakujeme  všetkým,  ktorí 
prispeli k tomu, aby sa ples vydaril, či už 
sponzorom,  ktorí  prispeli  do  tomboly, 
organizátorom,  ktorí  pre  Vás  futbalový 
ples pripravili a hlavne všetkým, ktorí sa 
prišli  zabaviť.  Pevne  verím,  že  prídu  aj 
rok…ako inak – s úsmevom na tvári.

- Martin Majtán – tajomník OFK 
Drahovce -

- foto: MiNaPhoto.sk -

4. futbalový ples plný zábavy
V r. 2018 si pripomenieme 100 rokov od 
ukončenia 1. sv. vojny, ktorá skončila 
v r. 1918

Taktiež si zaspomíname na účastníka 1. sv. 
vojny, drahovského rodáka Františka Sedláčika,

ktorý  sa  narodil  7.  11.  1894  a  zomrel 
18. 10. 1971 vo veku 77 rokov.

Za zásluhy obdržal zlatý vojnový kríž, ktorý 
mu uložili do hrobu aj s vojenskou uniformou. 
Krátky  životopis  p.  Sedláčika  Františka  vám 
predkladám  tak  ako  mi  bol  prerozprávaný 
v roku 1962 na našich stretnutiach, kde som mu 
prisľúbil, že jeho spomienky budú uverejnené.

Bol som nemanželské dieťa, matka bola 
slobodná a živila sa prácou na veľkostatku Dolné 
Voderady alebo na Drahovskom Majery. Nemala 
čas na výchovu. Keď som vyrástol, začal som 
sa živiť sám a to pomocnou prácou u roľníkov. 
Často som si zabezpečoval výživu sám a to 
ovocím a zeleninou, ktorú som ukradol zo záhrad 
občanov. Do školy som nechodil, taksom nevedel 
čítať a ani písať. Pri krádežiach ovocia a zeleniny 
ma občania naháňali, no nikdy ma nechytili, 
nakoľko som bol fyzicky zdatný. Občania sa 
sťažovalirychtároviPetrovi Cesnekovi a žiadali 
ho, aby ma potrestal, no on im povedal: „Onje 
rýchly ako králik a ťažko ho chytiť“ a od tých 
čias som mal prezývku Králik. Ako 21-ročný som 
narukoval do armády ku pešej divízii, kde boli 
prieskumníci, ktorých bolo málo, pretože veľká 
časť ich bola zastrelená alebo zajatá. Keď veliteľ 
zistil, že som obratný a nebojácny, zaradil ma ako 
prieskumníkaa prideľoval mi vždy spoločníka. 
Dosahoval som veľmi dobré výsledky z prieskumu, 
za čo mi bolo udelené aj vyznamenanie. Veliteľ mi 
povedal, že na moje schopnosti a obetavosť by 
som mal mať hodnosť dôstojníka, ale nakoľko 
som bol nevzdelaný, nemohol som byť povýšený. 

U roty sme mali grófskeho syna nadporučíka, 
ktorý sa zaúčal v armáde. Veliteľ zistil, že v našej 
blízkosti sa nachádza nepriateľský bunker 
a preto som bol vyslaný na prieskum. Bol mi 
pridelený aj nadporučík, ktorého som mal zaučiť 
do prieskumu. Na kraji lesíka sme začuli spev 
nepriateľov. Rozhodol som sa priblížiť v bunkru, 
no nadporučíka som so sebou nezobral. Pri 
bunkri som cez otvor videl ako partizáni spievajú 
a hrajú na balalajke. Zakýval som rukou na 
nadporučíka a ten sa priplazil ku mne. Keď videl, 
kto sav bunkri skrýva, prevrátil sa a zfleku bol 
mŕtvy. Teraz som rozhodoval… nechať ho tam 
mŕtveho a prezradiť sa alebo ho nenápadne 
odvliecť. Nakoniec som ho zobral na chrbáta 
200 metrov sa preplazil do bezpečia, tam som 
ho zobral na plecia a priniesol až predveliteľa, 
ktorý si myslel že bol zastrelený. Keď som tvrdil, 
že nadporučík nebol postrelený, veliteľ mi nechcel 
veriť, na čo zavolal aj doktora, ktorý konštatoval 
smrť porážkou. Za tentočin som bol odmenený 
vyznamenaním a pochvalou. Na konci vojny 
som za zásluhy dostal 50 hektárov pôdy a zlatý 
vojnový kríž. Pôdu som odmietol, nakoľko som 
nemal podmienky nahospodárenie. Rozhodol 
som sa prevziať zlatý vojnový kríž. Po čase som 
sa oženil, no deti som nemal. Nakoľko manželka 
mala vydatú sestru v Ratnoviach, ktorá mala 
viac detí, dostalisme do výchovy 2 ročnú dcérku 
Serafku, ktorú sme si osvojili. Keď dieťa vyrástlo, 
vydala sa za J. Rusnáka (Crkač) a mali spolu 2 
chlapcov. Postavili si rodinný dom a ja som ostal 
bývať na starom dome. Spoločne s manželkou 
sme hospodárili, no v roku 1952 po založení 
JRD som vstúpil ako člen, kde som uložil aj 
hospodárske zvieratá. Nakoľko som choval voly 
a tie som odpredal s tým, že za polovičku si kúpim 
malé Junce (vykastrovaný býk), ale z jarmoku 

som sa zastavil v krčme, kde som polovicu peňazí 
prehral. Po príchode domov sa ma manželka 
opýtala, kde mám peniaze, ja som povedal, že 
som ich prehral v krčme… ona odpovedala, že 
budem orať sám. O 14 dní bol v Hlohovci jarmok, 
na ktorom som chcel kúpiť Junce, ale nakoniec 
som kúpil voz s koňmi. Po príchode domov žena 
zalomila ruky a hovorí:„čo budeš s tými koňmi 
strašiť vrany?“ no postupom času som kone 
zveľadil a vychoval.
Z rozprávania Františka Jozefa, ktoré upravil…

- Vendelín Sedláčik -
- foto: archív V. Sedláčika -

Fotografia  z  roku  1918  po  ukončení 
1.  sv.  vojny.  Na  fotke  zľava  F. 
Sedláčik  a  vedľa  neho  jeho  kamarát 
a nadporučík J. Polakovič.

Stolnotenisový turnaj zaznamenal číslo 10
V  sobotu  21.  apríla  ping-pongová  loptička  zacvengala  v  telocvični 

základnej školy. Konal sa  tam totiž 10. ročník Stolnotenisového turnaja 
o  pohár  starostu  obce.  Turnaj  sa  niesol  v  pokojnej  rodinnej  atmosfére 
so  začiatkom o 9.30h. V detskej  kategórii  získal  3. miesto Tomáš Habr 
(Drahovce), 2. miesto získala Adelka Sedláčiková (Drahovce) a 1. miesto 
obsadil Lukáš Ištokovič (Nitra). V kategórii dospelých obsadil 3. miesto 

Peter  Hargaš  (Drahovce),  2.  miesto  Miroslav  Ištokovič  (Nitra)  a  1. 
miesto obhajca z predošlého ročníka Jaroslav Paszko (Senec). Za desať 
rokov si turnaj prešiel rôznymi fázami. Založil ho ešte Ladislav Lekár st., 
ktorý turnaj po úvodných ročníkoch prestal organizovať zo zdravotných 

dôvodov.  Organizácie  sa  chopil  vášnivý  pingpongista  Ľuboš  Čapuška, 
ktorý turnaj naďalej organizoval pod hlavičkou Obecného úradu. Turnaj 
začal napredovať. Z amatérskeho turnaja sa stal behom dvoch rokov turnaj 
profesionálny,  kde  sa  stretali  tí  najlepší  hráči  stolného  tenisu  z  celého 
západného Slovenska.  Ľuboš Čapuška  však  z  časových  dôvodov  turnaj 
prestal organizovať po ôsmom ročníku. To bola príčina číslo 1. Druhou 
príčinou bolo,  že domáci  „amatérsky hráči“ nemali  nikdy  šancu  zahrať 

si  proti  profesionálovi. 
A  tak  o  rok  nato  vrátil 
Obecný  úrad  turnaj 
naspäť  do  amatérskych 
koľají. Okrem dospeláckej 
kategórie  sa  pridala  aj 
kategória  deti.  Ani  deti, 
ani dospelí však v súčasnej 
dobe  stolnému  tenisu 
neholdujú, o čom svedčila 
aj  účasť  na  posledných 
dvoch  ročníkoch.  Stolný 
tenis  v  Drahovciach 

zaznamenal pekné ročníky a zrejme nastal čas, aby ho symbolicky ukončil 
ročník s číslom 10. Či navždy, alebo na isté obdobie, ukáže čas.

- M.M. -
- foto: M.M. -

Z činnosti OZ Včeloz
9.  3.  2018  sme  uskutočnili  súťaž  pre  mladých 

a  začínajúcich  včelárov  „Spoznaj  med“,  v  ktorej  museli 
súťažiaci určiť druh medu a spoznať tvar a farbu peľových 
zrniečok,  ktoré  sa  nachádzajú  v  mede.  Včelári  získali 
nové  skúsenosti  s  prácou  s  medom  a  mikroskopickými 
snímkami.
Vyhodnotenie:

Kategória do 15 rokov:
1. Johanna Bazalová 16 bodov
2. Rastislav Lekár 14 bodov
3. Filip Bazala 12 bodov

4. Kristián Karaba 8 bodov
5. Filip Krchnák 7 bodov
Kategória nad 15 rokov:

1. Edita Karabová 14 bodov
2. Jana Bazalová 14 bodov
3. Pavol Podolák 13 bodov
4. Pavol Karaba 12 bodov

5. Nikoleta Balonová 9 bodov
Na včelárskom a prírodovednom náučnom chodníku sme 
zahájili zavlažovanie a začali s údržbou priestorov.

Čo nás čaká v najbližšom období:
28. 4.–29. 4. ideme na exkurziu na ukážkovú včelnicu do 
Hybe
11.  5.–12.  5.  sa  zúčastníme  celoslovenskej  súťaže mladý 
včelár v Banskej Bystrici
2.  6.  2018  usporiadame  súťaž  o  vedomostiach  o  včelách 
a  včelích  produktov  pre  členov  krúžkov  na  Slovensku, 
pozývame aj priateľov z Čiech.

- Členovia OZ Včeloz -
- Foto: archív OZ Včeloz -

Recept
Medová čokoláda

Čo potrebujeme?
po  ½  šálky  medu,  nesladeného  kakaa 
a vody, 1 čajovú lyžičku extraktu z vanilky 
a 3 šálky horúceho mlieka
Ako postupujeme?
V  malom  hrnci  rozpustíme  med  spolu 
s  vodou  a  kakaovým  práškom.  Celé 
dôkladne  miešajte.  Prevarte  na  miernom 
plameni  5  minút,  kým  zmes  mierne 
nezhustne.  Odložte  z  plameňa 
a  primiešajte  vanilku.  Nakoniec  túto 
zmes  vmiešajte  do  horúceho  mlieka 
a môžete podávať.
TIP 1:  Mrazená  medová  čokoláda: 
Sirup  pripravte  tak,  ako  je  popísané 
vyššie. Potom  to  vmiešajte do 3  šálok 
studeného  mlieka.  Nalejte  do  misiek 
na  ľadové  kocky  a  dajte  zmraziť 

minimálne  na  6  hodín.  Vložte  kocky  do 
mixéru  a  spracujte,  kým  zmes  nebude 
hladká.  Podávajte  v  studených  pohároch 
s lyžičkou.
TIP 2:  Čokoládový  sirup  môže  byť 
pripravený  dopredu  a  odložený  prikrytý 
pri  izbovej  teplote  až  dva  týždne.  Pre  1 
porciu  horúcej  čokolády miešajte  ¼  šálky 
čokoládového sirupu do ¾ šálky horúceho 
mlieka.
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Vzdelávacie aktivity školy
Prvoradou  úlohou  školy  je 

výchovnovzdelávací proces. Venujeme sa nielen 
začleneným žiakom s  vlastným  individuálnym 
plánom  vzhľadom  k  poruchám  učenia,  ale 
dôraz kladieme najmä na aktívne zapájanie sa 
našich žiakov do súťaží a olympiád.

Na  škole  sa  uskutočnila  literárna  súťaž 
Hollého  pamätník,  ktorej  víťazi  postúpili  do 
okresného  kola.  V  Piešťanoch  sa  predstavil 
literárnou ukážkou žiak 4.A triedy Filip Bazala, 
ktorý  získal  2.  miesto.  Mesiac  knihy  si  naša 

škola pripomenula už ôsmym ročníkom súťaže 
zameranej na čitateľskú gramotnosť. Čitateľský 
maratón  sa  uskutočnil  12.  apríla  -  víťazkou 
sa  stala  šiestačka  Veronika  Fusková.  Dňa 
20.  apríla  sa  v  školskej  knižnici  rozospievali 
najlepší speváci školy v súťaži Slávik Slovenska. 
V krajskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami 
detí  sme  získali  tretie miesto  prácou Samuela 
Pápeža  a  pätnáste  miesto  prácou  Davida 
Kociana.  Zúčastňujeme  sa  vedomostných 
súťaží,  turnajov  vo  florbale,  v  malom  futbale, 
zapojili sme sa do okresnej súťaže v šachu.

Súťaž  „Svätoplukovo  kráľovstvo  ožíva“ 
nás oslovila aj tento rok. V školskom klube detí 
tvorili  výtvarné  práce,  na  hodinách  literatúry 

písali  poéziu  alebo  prózu.  Mohli  si  vybrať 
z  tém: Spomienka na minulosť, Tohto človeka 
si vážim, Keby som bol Svätopluk alebo Veľká 
Morava.  Zapojili  sa  žiaci  prvého  aj  druhého 
stupňa. Teraz nám už len zostáva dúfať, že ich 
diela zaujmú porotu a možno získajú ocenenie 

v celoslovenskom kole.
Sme organizátormi krajskej súťaže
Dôležitým  medzníkom  v  živote  školy  je 

krajská  súťaž  v  rétorike  „Štúrove  a  Hollého 
rétorické  Drahovce“.  Deviaty  ročník 
rétorického  zápolenia  školákov  z  Trnavského 
kraja  poskytuje  dôkaz  o  tom,  aké  dôležité 
a  potrebné  je  pre  formovanie  osobnosti 
vzdelaného  mladého  človeka  vyjadrovanie 
svojich myšlienok, prerozprávanie prečítaného 
textu  vlastnými  slovami  a  rozvoj  fantázie 
a  predstavivosti.  Tento  rok  sa  v  Drahovciach 
zišli mladí rečníci z Trnavy, Piešťan, Hlohovca, 
Galanty,  Vrbového,  Senice,  Hrnčiaroviec, 

Smoleníc, Maduníc, Dolných Zeleníc, Serede. 
Súťaž,  ktorej  celoslovenské  kolo  sa  tradične 
uskutoční  vo  Zvolene,  sme  pripravovali  už 
od  začiatku  školského  roka.  V  stredu  28. 
marca  sa  v  priestoroch  školskej  knižnice  zišli 
tí  najlepší  detskí  rozprávači  základných  škôl 
a  osemročných  gymnázií  trnavského  kraja. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prvú kategóriu 
tvorili  žiaci  štvrtého  až  šiesteho  ročníka.  Títo 
mali  za  úlohu  zreprodukovať  úryvok  textu 
a následne ho dotvoriť podľa vlastnej  fantázie. 
V  druhej  kategórii  súťažili  žiaci  siedmeho  až 
deviateho  ročníka  v  dvoch 
kolách.  V  prvom  kole 
bolo  úlohou  súťažiacich 
prerozprávať  text  na  tému, 
ktorú  si  vybrali;  v  druhom 
kole  prednášali  súťažiaci 
vopred  pripravený  text.  Ich 
výkony  hodnotila  trojčlenná 
porota. Tento rok sme rozšírili 
súťaž  o  hodnotenie  najlepšej 
literárnej  práce.  V  silnej 
konkurencii  súťažiacich 
trnavského  kraja  získal  3. 
miesto žiak našej školy Martin 
Segeš.  Veľmi  si  ceníme,  že 
naše  pozvanie  prijali  dve 
slovenské  spisovateľky,  a  to 
autorka  detskej  literatúry 
Viera  Valachovičová  Ryšavá 
a  poetka,  dramaturgička  a  odborníčka  na 
hodnotenie  umeleckého  prednesu  Marina 

Mesárošová.  Príjemne  strávené  dopoludnie 
sme  ukončili  autogramiádou  a  s  vedomím, 
že  pochvalné  slová,  ktoré  tu  zazneli,  nás 
nenechajú  pasívnych,  ale  práve  naopak, 
motivujú nás k ďalším tvorivým aktivitám.

Zápis prvákov
Desiateho a jedenásteho apríla bolo v našej 

škole rušno. Prišli k nám predškoláci so svojimi 
rodičmi,  aby  dokázali,  že  v  novom  školskom 
roku  z  nich  budú  ozajstní  prváci.  A  my  sme 
venovali príprave tohto dňa náležitú pozornosť. 
Na  webovej  stránke  sme  uverejnili  všetky 
potrebné  informácie,  elektronickú  prihlášku, 
žiaci  potešili  budúcich  prvákov  drobným 

darčekom. Tento školský  rok  je zapísaných 20 
detí do 1. ročníka.

Staráme sa o školský dvor
Na  jar  je  na  školskom  dvore  vždy  veľa 

práce. Prvé slnečné lúče prebudili prírodu a nás 
nenechali  nečinnými.  V  zmysle  regionálnej 
výchovy,  ktorú  nám  umožňuje  Školský 
vzdelávací  program, pravidelne  čistíme okolie 
školy  a  upravujeme  jej  vonkajší  areál.  Nielen 
vedomosti, ale aj kultúrne prostredie, v ktorom 
sa  pohybujeme,  je  našou  vizitkou.  Mladší 
žiaci  zbierajú  odlomené  konáriky,  vytrhávajú 

zelinu  v  poraste,  starší 
upravujú  a  starajú  sa 
o  dreviny,  pracujú  na 
výsadbe.  Chceme  žiť 
v  upravenom  prostredí 
a  robíme  všetko  preto, 
aby náš  školský dvor bol 
čistý, vysadený a pokrytý 
zeleňou.  Sme  zapojení 
do  environmentálneho 
projektu  „Vyčistime 
si  Slovensko,  našu 
obec,  našu  školu“. 
Tiež  pomáhame  pri 
upratovaní  obce,  aby 
sme  aj  my  školáci 
aspoň  malým  dielom 
pomohli pri jej skrášlení. 
V  pracovnom  duchu 

sa  nesie  aj  deň,  ktorý  si  každoročne  na  našej 
škole pripomíname – Deň Zeme. V súčinnosti 

s  ním  tradujeme  týždeň  orientovaný  na 
environmentálnu  výchovu,  kedy  usporiadame 
aktivity s ním spojené. Tento rok sme upriamili 
svoj  zámer  na  ochranu  vtáctva. Do  školy  sme 
prizvali sokoliara a priamo v teréne žiaci videli 
dravých vtákov, dozvedeli sa zaujímavosti o ich 
spôsobe života. Následne zhotovovali projekty 
danej tematiky. Stalo sa už tradíciou, že okrem 
výsadby  zelene  vysadíme  každoročne  strom. 
Ani tento rok tomu nebolo inak.

Pripravujeme Deň matiek, Deň detí, aktivity 
v  oblasti  ochrany  života  a  zdravia,  ľudských 
práv, ale čo  je najhlavnejšie – pripravujeme sa 
na koncoročné písomné práce a testy.

Drahovská škola žije tradíciami
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  piatok  bolo  na  našej 
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  8.  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.  Všetci  sme 
sa  zhromaždili 
v  telocvični,  kde  sa 
naši  žiaci  predstavili 
pásmom  ľudových 
zvykov  v  podobe 
tanca  a  spevu. 
Tento  zážitok  si 
nenechali  ujsť  ani 
deti  materskej  školy, 
ktoré  boli  pozornými 
divákmi.  Po 
úvodnom  predstavení  našich  žiakov  odetých 

v  drahovských 
krojoch  sa  sprievod 
pohol  od  školy 
smerom  k  jazeru 
„Pod  Cigáňom“. 
Ku  školákom  sa 
pridali  aj  obyvatelia 
Drahoviec  rôznych 
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. 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.  Jar  v  Drahovciach 

sa 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.

www.zsd.edupage.org

- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka ZŠ 
s MŠ Drahovce -

- foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Zo života školy
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6.-8.  apríla2018  u  nás  v  Drahovciach.  Boli 
sme  hostiteľmi  tímov  z  miest  ako  Komárno, 
Piešťany,  Hlohovec,  Dubnica  n/Váhom 
a  dvoch  tímov  z  Prahy.  Pre  súťažiacich 
sme  pripravili  o.i.  aj  zaujímavý  program, 

ktorý  začal  už  v  piatok  v  Piešťanoch.  Pre 
ubytovaných  sme  zorganizovali  v  spolupráci 
s  PIC  Piešťany  s  lektorom  Tomášom  Bušom, 
zábavno  –  poznávacie  popoludnie  v  meste 
Piešťany  pod  názvom  MESTO  –  KÚPELE  – 
VODA – BAHNO. V  sobotu prebiehala  u  nás 
v  priestoroch  KD  Drahovce  najdôležitejšia 
časť víkendu, súťažná prezentácia dlhodobých 
a  spontánnych  problémov.  Pre  tých,  ktorí 
neradi  trávia  čas  nudou  a  chcú  sa  niečo  nové 
naučiť,  viedol  súbežne  tvorivý  workshop 
v  strihaní  papiera  technikou  KIRIGAMI 
výtvarník  dizajnér,  Karol  Krčmár.  Pre 
účastníkov však vo voľnom čase bol k dispozícii 
aj  športový  areál  ZŠ  Drahovce  a  telocvičňa, 
čo  niektoré  tímy  aj  s  radosťou  využili.  Vo 

večernom programe uviedol náš DDS Dobretka 
divadelné  predstavenie  Alica  v  krajine 
zázrakov.  Záver  sobotňajšieho  večera  patril 
už  tradične  zábave. Všetci  účastníci  sa  dosýta 
vyšantili  počas  zábavno  –  súťažného  večera 
s  diskotékou.  SLÁVNOSTNÉ  UKONČENIE 
NK  OM  2018  v  nedeľu  dopoludnia  otvorili 
VRBOVSKÍ  VÍŤAZI  koncertom  v  hre  na 
netradičné  industriálne  hudobné  nástroje 
so  spevákom,  hudobníkom  a  spisovateľom 
Braňom  Jobusom. Úplný  záver  víkendu patril 
vyhodnoteniu  súťaže.  Aj  naše  drahovské  tímy 
už  netrpezlivo  čakali  na  tento  okamih. A  bolo 
na čo! Aj v tomto školskom roku sme získali tri 
2. miesta a jedno 1. miesto. Tým sme si zaistili 
možnosť  zúčastniť  sa  na  EUROFESTIVALE, 

ktorý sa koná tento rok 27. apríla – 2. 
mája 2018 v Nemecku vo Werbelinsee 
(neďaleko Berlína).

A  prečo  vlastne  odysea…? 
Poslaním  Odysey  mysle  je  posilniť 
rozvoj  kreatívneho  myslenia 
a  zručnosti  tvorivého  riešenia 
problémov.  Deťom  aj  mládeži  touto 
formou  vytvárame  väčší  priestor 
na  komunikáciu  a  zároveň  im 
umožňujeme stretnúť sa s rovesníkmi 
aj  z  iných  krajín.  Získavajú  nové 
skúsenosti  a  jazykové  a  životné 
zručnosti.  Formou  tejto  kreatívnej 
súťaže môžu reprezentovať svoju obec 
nielen  v  rámci  Slovenska,  ale  aj  na 
medzinárodnom  stretnutí  súťažných 
tímov  -  EUROFESTIVALE,  ktorý 
sa  koná  v  rámci  Európy  vždy  v  inej 
krajine.  Máme  možnosť  zúčastniť  sa 
aj  na  celosvetovom  finále  v  USA,  čo 
sa  nám  bohužiaľ  napriek  doterajším 
úspechom  z  finančných  dôvodov 
nepodarilo.  Z  nášho  centra  voľného 
času  v Drahovciach  každoročne  rieši 
a úspešne odprezentuje svoje súťažné 
celoročné  projekty  30  až  40  detí 
a  mládeže,  čo  svedčí  o  tom,  že  táto 
tvorivá súťaž patrí medzi naše TOP.

PRIPRAVUJEME V CVČ
Po návrate z Nemecka na nás čaká 

ďalšie  významné  podujatie  Zázračný 
oriešok  2018  Kniha  v  rozhlase  – 
rozhlas  v  knihe,  ktoré  sa  koná  každé 
dva  roky  v  Piešťanoch  a  aj  u  nás 
v  Drahovciach.  Pripravujeme  ho 
v  spolupráci  s  Ms  knižnicou  mesta 
Piešťany. Všetci  sa naň  veľmi  tešíme, 
lebo prináša so sebou mnoho krásnych 
podujatí  a  mnoho  zaujímavých 
stretnutí  s  ešte  zaujímavejšími  ľuďmi 
z oblasti tvorby výtvarnej, literárnej aj 
rozhlasovej…ale o tom až nabudúce.

Zo života CVČ
Začiatok  nového  roka  nezačal  pre  nás 

veľmi  priaznivo.  Tohtoročná  chrípka  totiž 
neobišla ani CVČ, čo narušilo aj našu činnosť. 
Mali  sme  pred  sebou  nielen  bežnú  krúžkovú 
činnosť  a  „odyseáci“  sa pripravovali na  súťaž, 
ale  aj  prípravu  a  organizáciu  národného  kola 
Odysea Mysle, ktoré sa konalo tento rok u nás 
v  Drahovciach.  Napriek  tejto  nepriaznivej 
situácii,  sme nakoniec  všetky naše  plánované 
aktivity zrealizovali a stihli včas.

Využili  sme  na  to  najmä  jarné  prázdniny 
v  čase  5.  –  9. marca  2018. Pripravili  sme pre 
deti  prázdninové  aktivity,  ktoré  prebiehali 
v  dopoludňajšom  aj  popoludňajšom  čase. 
Malí  aj  veľkí  „odyseáci“  sa  pripravovali  na 

súťaž, zhotovovali kulisy, rekvizity, či vyrábali 
kostýmy. Nezaháľali  ani  tanečníci  a klaviristi, 
ktorí sa pripravovali na vystúpenie. Na svoje si 
prišli tí, ktorí radi tvoria a na tvorivých dielňach 
si  vyrobili  krásne  vrecúška  na  prezuvky.  Náš 
DDS Dobretka tiež skúšal nové predstavenie.

Mesiac marec je navyše aj mesiacom knihy, 
čo  patrične  využili  naši  najmenší,  predškoláci 
z  našej MŠ.  Podujatie  pre  nich  sme  pripravili 
v  našej  knižnici,  kde  si  zároveň  vypožičali  aj 
knihy na čítanie.

Marcová  nedeľa  10.  3.  patrila  našim 
seniorom. K slávnostnej atmosfére ich výročnej 
schôdze  prispelo  kultúrnym  programom  aj 
naše  CVČ  Drahovce.  S  literárno-hudobným 
pásmom  pod  názvom  ČAS  sa  v  úvode 
predstavili  naši  starší  žiaci  (Mário  Dusík, 
Dáška  Pavelková,  Matej  Brezovský  a  Martin 
Segeš). Hru na klavír predviedli naši klaviristi 
Klárka  Karabová  a  Mário  Dusík,  ktorí 
navštevujú výučbu hry na klavír u nás v CVČ. 

Osvieženie  v  podobe  tanca  okrem  piešťanskej 
ZUŠ, priniesli aj naši malí a starší tanečníci.

Splynutie  pohanských  a  kresťanských 
zvykov  vytvára  jedinečné  tradície  v  priebehu 
celého roka, nevynímajúc ani mesiac marec.

„Prišla kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, 
ta dala som, ta dala, svätému Ďurovi, aby pole 
odomykal,  aby  tráva  rástla. Tráva  je  zelená až 
po vyše kolená.“

„Sedí  kura  v  koši,  o  vajíčko  prosí,  dajte 
nám jedno, lebo dve, šak vám to málo ubudne. 
A  keď  nám  nedáte,  budeme  vám  steny  drať 
a obloky vybíjať, nebudú vám deti spať.“

…aj  takto  sa  kedysi  vinšovalo  na  Kvetnú 
nedeľu  po  dedinách…  Všetky  marcové 
pranostiky  a  ľudové  tradície  súvisia 
s  prichádzajúcou  jarou,  či  už  je  to  vynášanie 
Moreny  alebo  nosenie  Letečka.  Tieto  zvyky 
mali  uvítací  a  podporný  charakter,  vzývali 

v  prírode  nový  život  a  snažili  sa  tak  prispieť 
k novej rodiacej sa sile a vitalite, ktorá prinesie 
dobrú  a  bohatú  úrodu.  Letečko  -  je  halúzka 
bohato  zdobená  stužkami  a  kraslicami 
a vyjadruje blížiace sa zvyky jarného slnovratu. 
O  zachovanie  týchto  ľudových  tradícií  sa 
postarali  v  našej  obci  v  nedeľu  25.  3.  ,  naši 
seniori  v  spolupráci  s  CVČ.  Seniori  pripravili 
Letečko  a  deti  z  CVČ  zasa  vinšovačky 
a  pesničky.  Takéto  zvyky  a  tradície  krásne 
dokresľujú  kolorit  dediny,  vytvárajú  úžasnú 
atmosféru  Kvetnej  nedele  a  blížiacich  sa 
Veľkonočných  sviatkov.  Sme  radi,  že môžeme 
byť toho súčasťou.

Východiskovým  bodom  našej  pravidelnej 
záujmovej  činnosti  je kreatívny medzinárodný 
program  ODYSEA  MYSLE,  ktorý  vrcholí 
práve v jarnom období apríl - máj.

Je  to  celoročný  projekt  a  začína  vždy 
na  začiatku  školského  roka  v  septembri, 
vyhlásením  nových  úloh  na  daný  školský  rok. 
Jeho  realizáciou  umožňujeme  sebarealizáciu 
detí  a  mládeže  v  technických,  umelecko  – 
technických,  umeleckých  a  spoločenských 
odboroch.  Súčasťou  riešenia  úloh  je  aj 
vytvorenie  príbehu  na  danú  tému,  zhotovenie 
kulís,  rekvizít,  kostýmov  a  technických 
zariadení  podľa  náročnosti  témy.  Riešenia 
tímových  úloh  deti  prezentujú  na  národnom 
kole.  Príprava  na  túto  súťaž  je  náročná, 
vyžaduje  nielen  tvorivosť,  ale  aj  disciplínu 
a vytrvalosť. Deti sa učia pracovať a rozhodovať 
tímovo  a  tiež  výsledky  musia  dosiahnuť  ako 
tím.

Takto sme sa pripravovali…
V  tomto  školskom  roku  bolo  naše  CVČ 

navyše  spoluorganizátorom  národného 
kola  OM,  ktoré  prebiehalo  počas  víkendu 
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Program  ZÁZRAČNÝ  ORIEŠOK 
2018 DRAHOVCE
Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe
X.  ročník  festivalu  rozhlasových 
rozprávok

22. mája o 10.00 h
Poďme spolu do rozprávky
Slávnostný  festivalový  program 
pre  deti,  autorov  a  hostí  festivalu 
- MsK PN

22. 5.–25. 6.
VÝSTAVA  LABYRINT 
IMAGINÁCIE
OCENENÍ SLOVENSKÍ A ČESKÍ 
ILUSTRÁTORI  NA  BIB  1967  – 
2017
MsK  PN  v  spolupráci 
s  BIBIANOU,  medzinárodným 
domom  umenia  pre  deti  –  KD 
DRAHOVCE

24. mája 9.00 h
Rozprávky  Múdrej  Aničky, 
šalamúnskej hlavičky
Beseda  a  čítanie  rozprávok  so 
spisovateľom  Petrom  Glockom, 
ilustrátorom  Martinom 
Kellenbergerom  a  rozhlasovou 
režisérkou  Milenou  Lukáčovou  - 
KD DRAHOVCE
Po rozprávkovej cestičke
Tvorivý  workshop  s  ilustrátorom 
Martinom  Kellenbergerom  -  KD 
DRAHOVCE
10.30 h
František Nebojsa, Až opadá lístie 
z dubu…
Inscenácie na motívy zbierky Jana 
Wericha Fimfárum.
Účinkujú  študenti  Katedry 
bábkarskej  tvorby  DF  VŠMU 
v Bratislave - KD DRAHOVCE
13.30 h
Kde bolo, tam bolo
Za  siedmimi horami,  za  siedmimi 
dolinami…
Zážitkový  workshop  na  motívy 
tvorby  Pavla  Dobšinského 
v spolupráci s EDUdrama
Účinkujú:  Veronika  Kořínková 
a  Barbora  Jurinová  -  KD 
DRAHOVCE

- Blanka Kollárová – CVČ 
Drahovce -

- foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Vývoz plastov
22. máj
10. júl

Vývoz  papiera
15. jún
27. júl

Vývoz  skla
25. máj

6. júl

Vývoz tetrapakov
31. máj
28. jún

Vývoz kovu
31. máj
12. júl

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.
VČELIA MATERSKÁ 

KAŠIČKA
Včelia  materská 

kašička je sekrét zo žliaz 
včiel  –  robotníc,  ktorá 
je  určená  na  výživu 
lariev  a  zabezpečuje 
ich  rýchly  rast  a  rozvoj. 
Je  to  zvláštna  látka 
smotanového  vzhľadu 
a konzistencii. Larva včely – robotnice sa kŕmi  touto kašičkou  len 
prvé 3 dni a priemerná dĺžka života včely  je 45 dní. Matka sa živý 
kašičkou celý život, ktorý trvá 4 – 5 rokov.

Je  to  vysoko  výživný  produkt  s  veľkým  obsahom  proteínov 
a vitamínov. Včelia kašička pôsobí blahodarné na mozog, spôsobuje 
zväčšený  počet  erytrocytov,  súčasne  zvyšuje  množstvo  kulocytov 
a hemoglobínu a taktiež mení obsah železa v krvi.

Materská  kašička  je  veľmi  citlivá  látka.  S  výnimkou  zlata 
a  platiny  neznáša  kontakt  s  kovmi,  ďalej  jej  škodí  slnečné  svetlo, 
teplo, kyslík a tiež akékoľvek nečistoty. Pretože podlieha rýchlemu 
rozkladu, musí sa hneď po získaní konzervovať. Konzervácia sa buď 
prevádza buď rozmiešaním do medu (1 – 2 g/250 g medu), prípadne 
rozmiešaním do medu s prídavkom alkoholu.

Pred použitím je nutné vždy zmes riadne premiešať preto, lebo 
materská  kašička  má  tendenciu  zo  zmesi  vystupovať  na  povrch. 
Nepoužívať  kovové  lyžičky.  Pri  správnom  uskladnení  vydrží 
materská kašička v mede 1 rok.

Použitie:  z  výsledkov  výskumu,  lekárskej  praxe  a  skúseností 
pacientov a včelárov sa MK používa najčastejšie:
– pri prieduškovej astme a dýchacích problémoch
– pri arterioskleróze a mozgových príhodách
–  pri  nesprávnom  krvnom  tlaku  (v  kombinácii  s  propolisom 
a kvetovým peľom)
– má veľmi priaznivý účinok na psychiku človeka a na jeho nervový 
systém
–  pri  liečení  poinfarktových  stavov  (ak  pridáme  propolis  a  peľ 
zvyšuje sa ich účinok)
–  pri  liečbe  žalúdočných  vredov  (v  kombinácii  s  propolisom 
a medom)
– pri nespavosti (v kombinácii s medom zlepšuje telesnú kondíciu 

a spánok)
–  znižuje  toxicitu 
liekov  a  zlepšuje 
činnosť pečene
–  dobré  výsledky 
boli  zaznamenané 
pri  kožných 
o c h o r e n i a c h 
(ekzémoch),  pri 
uhrovitosti  tváre, 
pri  lupienke 
(v  kombinácii 
s propolisom) atď.
–  spomaľuje 
príznaky starnutia
- členovia OZ Včeloz

Inšpiráciou  k  tomuto 
článku  mi  bol  obrovský 
rozvoj  a  pokrok,  ktorý  nás 
sprevádza  vo  všetkých 
sférach života. Samozrejme 
sa  mu  nevyhla  ani  oblasť 
kozmetológie. Za  posledné 
roky  išiel  vývoj  raketovou 
rýchlosťou.  Keď  pred 
25  rokmi  boli  novinkou 
lipozómové  a  nanosférové 
krémy,  mysleli  sme  si,  že 
už  nič  nové  nemôže  prísť. 
A predsa. Už dávno vieme, 
že  tieto  krémy  popri  tých 
dnešných nie sú už vôbec zázračné. Dvadsať rokov dozadu boli trendom 
krémy na báze kyseliny močovej, ktoré pre jej následné negatívne účinky 
na pleť, vystriedala kyselina hyalurónová. Táto je možno jednotkou na trhu 
dnešných krémov. Je veľmi účinná v zvyšovaní hydratácie pleti a tým bráni 
tvorbe jemných vrások. Kyselina močová ustúpila a používa sa väčšinou 
do krémov na nohy a ruky, kde je zmäkčujúci účinok blahodarný. Kyselina 
hyalurónová  je  nášmu  telu  vlastná  a  veľmi  dôležitá  zložka  spojivového 
tkaniva. Je schopná viazať veľké množstvo vody. Tým ovplyvňuje elasticitu 
pokožky. Vypĺňa priestor medzi bunkami a tým vyhladzuje jemné vrásky. 
Používa  sa  nielen  v  kozmetickej  ale  aj  v medicínskej  praxi.  Pleť  pôsobí 
pri  jej  používaní  nielen  hydratovane,  ale  aj  mladšie  a  oddýchnuto. 
Lacnejšie  firmy  používajú  koncentrácie  kyseliny  hyalurónovej  do  0,5% 
a  tie  kvalitnejšie  až  do  3%  aktívneho  hyaluranátusódneho.  Ďalšou 
látkou, ktorá v tom období sa viac dostávala do popredia je Pro-Retinol. 
Pro-Retinol  je  efektívna  látka  s  vysokým  potenciálom  pre  Anti-Ageing 
(omladzujúci  efekt).  Ak  je  zapracovaný  do  vysoko  účinnej  kozmetiky, 
pomáha zvyšovať syntézu collagénu a podporuje rýchlejšie obnovovanie 
pokožky. Znižuje viditeľnosť vrások. Čistý retinol  je najsilnejšou formou 
vitamínu  A,  dôležitého  pre  rast  a  funkcie  buniek.  Retinol  veľmi  citlivo 
reaguje na svetlo, teplo a kyslík. Vo vyšších koncentráciách môže poškodiť 
pokožku - pigmentáciami, alebo ju podráždiť. Preto si pri kúpe prípravkov 
na pleť treba overiť, či sa môžu používať v lete, celoročne alebo iba na noc. 
Na extrémne rýchlu regeneráciu pokožky sa používajú aj silné koncentráty 
retinolu, ale tieto patria do rúk iba kozmetičky, alebo lekára. Kozmetika 
zažila  vyslovene  revolúciu  pred  15  rokmi,  keď  sa  na  scéne  objavili 
peptidy. Peptidy tvoria inteligentnú stratégiu v boji proti starnutiu: tvoria 
ich  stavebné  kamene  bielkovín  a  stimulujú  bunkový  metabolizmus. 
Pomáhajú  stimulovať  celú  škálu  procesov,  ktoré  prebiehajú  v  pokožke, 
ako napríklad syntézu collagénu. Peptidy spúšťajú v pleti reakciu tvorby 
zdravších buniek. Tým sa po čase stáva pleť pružnejšia, pevná a žiarivá. 
Vytvárajú v pleti bunkový lifting. Hoci vývoj kozmetiky stále napreduje, len 
málo firiem Peptidy používa vo svojich výrobkoch. Ďalšou kozmetickou 
špecialitou  je  resveratrol.  Táto  látka,  ktorá  sa  vyskytuje  v  najväčšej 
koncentrácií  v  červenom  víne. Nájdete  ju  aj  v  arašidoch,  čučoriedkach, 
morušiach a v grepe. Zastavuje starnutie buniek. V každej ľudskej bunke 
sa  nachádzajú  chromozómy  a  tie  sú  ukončený  polymérmi.  Polyméry  sa 
vekom  skracujú  a  tým  sa  bunka  zmenšuje  a  starne.  Resveratrol  bráni 
skracovaniu týchto polymérov a tým aj starnutiu buniek. Pôsobí dokonca 
proti niektorým druhom rakoviny.
Vývoj  ide  stále  dopredu  a  tak  o  ďalších  prevratných  objavoch,  ako 
sú  látky,  ktoré  menia  metabolizmus  v  pleti,  o  kmeňových  bunkách, 
o nanotechnológii v kozmetike alebo o momentálnom objave laboratórne 
vyvinutom  géne  krásy  sa  dozviete  v  budúcom  čísle.  Teším  sa  na  vás 
a želám vám krásne leto.

- Denisa Karabová -

Denisa  Karabová  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

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

1. kálat – štiepať drevo
2. kama – skriňa, mláťačka
3. kamrlík – ohrádka pre husi a kačice
4. kanec – samec ošípanej
5. karmenádla – bravčové karé
6. kávový – hnedý
7. kerísik – niektorý
8. kíbel – vedro
9. klinní – kľudný
10. korhel - pijan
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1.  V  nedeľu  18. marca  sa  v  zasadačke 
Obecného  úradu  konalo  Uvítanie  do 
života.  Chvíľu  sa  smialo,  chvíľu  plakalo 
17  malých  detičiek,  nových  obyvateľov 
našej  obce,  ktorí  sa  narodili  v  období 
1.  7.–31.  12.  2017.  Spolu  so  svojimi 
rodičmi  tak  prvýkrát  navštívili  Obecný 
úrad,  kde  si  prevzali  pamätný  list,  kvet 
a  symbolických  100€  na  uvítanie.  Peknú 
uspávanku  im  zaspieval  člen  divadla 
DOBRETA Filip Čechovič. Konečný počet 
detí v roku 2017 sa tak zastavil na počte 34 
detí.

2.  V  sobotu  21.  apríla  prebiehalo 
v našej obci tradičné „Jarné upratovanie“, 
počas ktorého sa vyzbieralo spolu s akciou 
„Čistenie  drahovského  chotára“  15 
veľkokapacitných kontajnerov odpadu.

3.  Stretnutie  starostu  s  občanmi 
prebehlo 23. marca v kultúrnom dome. Na 
programe  bol  odpočet  roka  2017  a  plány 
na  rok  2018.  Na  stretnutie  si  však  našlo 
cestu  len  cca  40  občanov.  Po  skončení 
pozval  starosta  prítomných  na  chutný 
gulášik.

4.  Naša  základná  škola  privítala 
v  stredu  28.  februára  v  kultúrnom  dome 
významnú  osobnosť.  Nebol  ňou  nik  iný, 
ako  slovenský  básnik,  prozaik,  dramatik, 
scenárista,  textár  a  autor  literatúry  pre 
deti  a mládež Daniel  Hevier,  ktorý  našim 
žiakom spríjemnil školské dopoludnie.

5.  Kinosála  už  dávno  neslúži  len  na 
potreby kina. Organizujú sa v nej koncerty, 
divadlá,  či  besedy  a  schôdze  jednotlivých 
organizácií.

6.  Drahovskí  futbalisti  majú 
kabíny  v  rekonštrukcii.  Začalo  sa 
sadrokartónovými  stropmi  a  maľovkou, 
pokračovať  sa  bude  novými  podlahami 
a drevenými obkladmi.

7.  Do  našej  obce  pribudlo  50  nových 
stromov.  Lipy,  orechy  a  jedlé  gaštany 
pribudli  pri  vstupe  do  obce  od  Maduníc 
a na futbalovom ihrisku.

8. Počas  zimných mesiacov dokážeme 
nahromadiť  za  valom  takéto  množstvo 
odpadu  (pohľad  od  mosta  na  jazero 
Baková).  O  kompletné  vyčistenie  sa 
postaral  nemenovaný  obecný  aktivista, 
ktorému týmto ďakujeme.

9.  Začiatkom  marca  sa  začali  práce 
na  požiarnej  zbrojnici.  Stará  sa  zbúrala 
a nová bude stáť do konca roka.

10.  Lipa  malolistá  –  najstarší 
drahovský  strom  rozkvitol  –  jej  vek  sa 
odhaduje približne 350 rokov.
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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.

Predprípravka - prípravka
Naši  najmenší  pokračujú  aj  v  jarnej 

časti  vo  veľmi  dobrých  výkonoch.  V  prvom 
zápase  s  Trakovicami  zvíťazili  7:1,  v  Zelenči 
sme  smolným  gólom  z  poslednej  minúty  iba 
remizovali  2:2,  streleckú  chuť  si  napravili 
s  Dvorníkmi,  ktoré  odchádzali  s  12  gólovou 
nádielkou,  10  gólov  si  odniesli  aj  deti 
z  Vrbového  a  s  Chtelnicou  sme  zvíťazili  6:1. 
Momentálne sú naše deti na 1. mieste v skupine 
ObFZ Trnava.

Prípravka  odohrala  prvý  domáci  zápas  so 
susednými Piešťanmi, ktorým sme podľahli 0:1, 
výborným  Dubovanom  sme  tiež  podľahli  3:0, 
s  Bankou  sa  deti  tešili  z  víťazstva  3:0. Deti  sú 
momentálne na 4. mieste, práve za deťmi z PN, 
Trebatíc a Dubovian.

Deti  mali  za  sebou  tvrdú  zimnú  prípravu 
plnú  tréningov  a  turnajov,  pred  sezónou  sme 
odohrali  5  turnajov  t.j.  min.  20  zápasov.  80% 
detí  z  predprípravky  nastupuje  aj  do  zápasov 
prípravky, niektoré týždne hrajú 3 majstrovské 
zápasy, pričom absolvujú 1-2 tréningy. Veľa krát 
ich  obdivujeme,  čo  všetko  zvládnu. Zo dňa na 
deň  deti  napredujú,  ich  výkony  sú  stále  lepšie 

a lepšie.
20.  mája  sme 

pozvaní  na  turnaj 
U9  vo  Viedni,  čaká 
nás  turnaj  v  PN 
a  v  Dubovanoch, 

jedna sobota pravdepodobne v máji bude patriť 
bývalým  reprezentantom  SVK,  Ondrejovi 
Krištofíkovi a Dušanovi Titelovi. Osobne sme sa 
stretli v BA, kde sme sa dohodli na jednodňovom 
školení  detí  a  trénerov  mládeže.  Oslovíme 
samozrejme  trénerov  žiakov  a  dorastu,  aby 
sa  takisto  zapojili  do  projektu.  Momentálne 
dolaďujeme podmienky a termín.

Žiaci – dorast
Naše žiacke nádeje hrajú jar na Madunickej 

pôde,  prvý  zápas  im  nevyšiel  podľa  predstáv, 
so  Zavarom  prehrali  1:6,  chuť  si  napravili 
v  Bohuniciach,  kde  zvíťazili  0:2.  Následne 
podľahli  0:4  Siladiciam,  10:0  Bolerázu  a  1:5 
Bučanom.  Deti  sú  momentálne  po  18.  kole 
na  13.  mieste.  U  žiakoch  to  pod  vedením  P. 
Sedláčika a P. Hargaša funguje veľmi dobre. Je 
na mieste ak povieme, že 4. liga žiakov je veľmi 
kvalitná. Pre nováčika je vždy veľmi ťažké zaradiť 
sa a vybojovať si dobrú pozíciu v tabuľke.

Žiakov  v  Drahovciach  vystriedali 
dorastenci, ktorí hrali  jeseň v Maduniciach. Po 
14. kolách sú na peknom 3. mieste,  so  stratou 

4  bodov  na  druhé 
Kostoľany.  Práve 
tu  vyhrali  chlapci 
svoj prvý zápas 1:5, 
dobrým  výkonom 
pokračovali  aj 
v  Kľačanoch, 
kde  zvíťazili 
0:5  a  následne 
potvrdili  formu 
doma  s  Vrbovým 
7:2.  Víťaznú 
šnúru  pretrhlo  až 
Trhovište,  ktoré 
našich dorastencov 
porazilo 2:1. Pevne 
veríme,  že  ich 

prehra ešte viac nakopla k dobrým výkonom tak 

ako to bolo v prvých troch zápasoch. Chalanov 
vedú skúsení  futbalisti Adrian Hnilka a Tomáš 
Onder,  takže  recept  na  ďalšie  body  už  určite 
majú.

A-mužstvo
Naši  chlapi  nastupovali  do  jarnej  časti 

pod  veľkým  tlakom,  umiestnenie  v  tabuľke 
nám  psychicky  veľa  nepridávalo.  Každý 
hráč  vedel,  že  na  záchranu  je  treba  viac  ako 
na  jeseň.  Vylosovanie  nám  tiež  neprialo, 
v  ťažkých  zápasoch  sa  hráči  vykartovali, 
zranili.  V  prvom  kole  sa  stretli  so  silným 
Zavarom,  nad  ktorým  zaslúžene  vyhrali  3:0, 
v ťažkom zápase s Voderadmi sme prehrali 2:3 
a  takisto  sme  podľahli  Zvončínu  3:1,  v  oboch 
zápasoch  sme  dostali  červenú  kartu,  ale  ak 
by  bola  spravodlivosť  na  mieste,  určite  by 
sme si pripísali min. 4 body. V  tzv. 6 bodovom 
zápase sme nedokázali zvíťaziť nad Dechticami 
a nakoniec sme boli vďačný aj za bod z  remízy 
1:1. Chlapci  všetko napravili,  keď  si  odviezli  3 
body z Cífera, zvíťazili 0:3. Veľmi dôležité body 
zostali  doma  po  vydretom  víťazstve  2:1  nad 
zachraňujúcimi  sa  Križovanmi.  Naši  muži  sú 
po 21. kole na 13. mieste. Pevne veríme,  že  sa 
im podarí získať veľa ďalších bodov, ktoré nám 
zabezpečia pokojný stred tabuľky.

Našim  najmenším,  žiakom,  dorastu 
a  mužom  prajeme  veľa  úspechov  a  hlavne 
zdravia v nasledujúcich zápasoch

- Peter Michálek - tréner prípravky a ekon. 
manažér OFK Drahovce -

Víťazstvá a prehry OFK Drahovce

tréner A mužstva František Šuran

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, 
čo bude“

Od 5. februára do 30. apríla boli v Drahovciach 
tieto akcie a aktivity:

10. február – 4. futbalový ples – org.: OFK Drahovce (kultúrny dom)
22. február – Beseda s lekárom – org.: Klub seniorov (kultúrny 

dom)
1. marec – COOP Jednota (výročná schôdza) – org.: dozorný výbor 

COOP Jednota (kultúrny dom)
3. marec – Červený kríž (výročná schôdza) – org.: Červený kríž 

(kultúrny dom)
3. marec – 10. narodeniny OZ Superuvoľnení – org.: OZ 

Superuvoľnení (farský úrad)
9. marec – Súťaž „Spoznaj med“ – org.: OZ Včeloz (Dom 

záhradkárov)
9. marec – Premiéra videa z letného tábora – org.: OZ 

Superuvoľnení (kinosála)
10. marec – Klub seniorov (výročná schôdza) – org.: Klub seniorov 

(kultúrny dom)
18. marec – Záhradkári (výročná schôdza) – org.: Záhradkári 

(kultúrny dom)
18. marec – Uvítanie do života – org.: Obecný úrad (zasadačka OÚ)

23. marec – Stretnutie starostu s občanmi – org.: Obecný úrad 
(kultúrny dom)

25. marec – Chodenie s májom – org.: Klub seniorov + CVČ (po 
obci)

1. apríl – Veľkonočná párty – org.: El Padre s.r.o (kultúrny dom)
3. apríl – 73. výročie oslobodenia obce – org.: Obecný úrad 

(pamätník SNP)
6.-8. apríl – Národné kolo súťaže Odysea mysle – org.: CVČ 

Drahovce (kultúrny dom)
15. apríl – Rybári (výročná schôdza) – org.: Rybári (kinosála)
15. apríl – Pozemkové spoločenstvo (výročná schôdza) – org.: 

Pozemkové spoločenstvo (kinosála)
20. apríl – Čistenie chotára Drahoviec – org.: PVOD Drahovce 

(extravilán obce)
21. apríl – Jarné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)
21. apríl – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce (10. 

ročník) – org.: Obecný úrad (telocvičňa ZŠ)
27. apríl – 2. máj – Eurofest Odysea mysle – org.: CVČ Drahovce 

(Berlín)
30. apríl – Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce)

Od 1. mája do 31. júla budú v Drahovciach tieto 
akcie a aktivity:

1. máj – Detské rybárske preteky – org.: Rybári (jazero Važina)
5. máj – Rybárske preteky Važina 2018 – org.: Rybári (jazero 

Važina)
12. máj – Drahovská kosa (7. ročník) – org.: SKoS (lúka pri 

zbernom dvore)
13. máj – Deň matiek – org.: OÚ, ZŠ, MŠ, CVČ (kultúrny dom)
19. máj – Deň kvetov – org.: Obecný úrad (Dedinská ulica)

22.-25. máj – Zázračný oriešok – org.: CVČ Drahovce (kultúrny 
dom)

26. máj – Majáles 2018 (13. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení 
(kultúrny dom)

27. máj – 1. sv. prijímanie – org.: Farský úrad (kostol sv. Martina)
2. jún – Súťaž mladých včelárov – org.: OZ Včeloz (Dom 

záhradkárov)
30. jún – Hurá prázdniny – org.: OZ Superuvoľnení (štadión OFK 

Drahovce)
14. júl – Výlet na kúpalisko – org.: Červený kríž (Vincov les)
14. júl – Memoriál Jozefa Rusnáka (3. ročník) – org.: OFK 

Drahovce (štadión OFK Drahovce)

Letný tábor 2018
Divoký západ

11. – 18. august 2018
Superuvoľnení pozývajú Vaše deti do 
detského letného tábora Divoký západ 
2018.
Miesto pobytu letného tábora: Rekreač-
né zariadenie Chata OSP Kubrica, 911 
01 Trenčín – Kubrica
Cena letného tábora je 150,– € alebo 
145,– €* (za ďalšieho súrodenca 140,– € 
alebo 135,– €*). V cene je zahrnuté 7 x 
ubytovanie + strava 5 x denne, celoden-
ný pitný režim, doprava (z Drahoviec), 
DVD (fotky + video), animátori, zdravot-
ník, táborový program, materiálno-tech-
nické zabezpečenie, futbalové ihrisko, 
tenisové ihrisko, návšteva Trenčianskeho 
hradu, vstup do lanového parku Tarzá-
nia, cena pre účastníka. Tábor je vhodný 
pre deti vo veku 8 – 15 rokov.
Kontakt:
Michal Bednár, 0944 494 449, michal-
bednar@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 5 €
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