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Drahovské vrtochy zaznamenali svoj 8. ročník
Posledná augustová sobota, to je deň, kedy
si každý značí do diára Drahovské vrtochy.
Počasie dlhodobo hlásilo, že má celý víkend
pršať. Zázrakom nás to obišlo, tradícia sa
dodržala a tak sme si mohli užiť originálnu

„vrtochovskú“ sobotu. Prečo originálnu?
Pretože len na Drahovských vrtochoch sa
stretnú country formácie, folklórne súbory,
dychové hudby, či rockové kapely pod jednou
strechou. Vďaka pestrému programu ponúkajú
vrtochy hudobné
vyžitie pre všetky
vekové kategórie.
Nebolo
tomu
inak ani tento
rok.
V
centre
obce sme začali
presne o 12.00
domácou country
formáciou Tý dvá.
Chlapci odohrali
dve kolečká a od
svojich
verných
fanúšikov
si
vyslúžili
veľký
potlesk.
Hneď
po
nich
nám
trošku
folklóru
priniesla ľudová hudba Michala
Pagáča z Dubnice, ktorá postúpila
prednedávnom do semifinále súťaže
Zem spieva. Chlapci pekne vyhrávali
a dole pod pódiom im sekundoval
FS Slnečnica z Piešťan. Nasledovala
domáca dychová hudba Drahovčanka,
ktorá odohrala rovných 90 minút.
Pomaly sme sa blížili k večernému
programu, ale ešte predtým prišlo
hudobné majstrovstvo v podaní Taste
of brass orchestra z Bratislavy. Bol to
vôbec prvý orchester na Drahovských
vrtochoch. Po peknom koncerte
nasledoval večerný program. Odpálil
ho svojim typickým štýlom spevák
Bystrík aj so svojou bandou z Trnavy.
Po ňom pokračoval Bon Jovi revival,
skupina z Košíc, ktorá spieva a hrá
hity Bona Joviho. A treba uznať, že
bravúrne. Keďže spevák Radovan
naspieval v minulosti hokejovú
hymnu, logicky nemohla chýbať ani
u nás. Celými vrtochmi sa nieslo „Nech
Bože dá…“. Na záver koncertného

programu vystúpila skupina Everlong. Rockeri
z Nitry, ktorí si sami skladajú hudbu aj texty.
Tento rok absolvovali už druhé open air turné
so skupinou Elán ako ich predkapela. No
a keď sme vonku začali, tak sme si povedali,
že aj vonku skončíme. Presne do tretej hodiny
rannej sa tancovalo na oldies hity DJ Luckyho.
Aby som nezabudol na sprievodné
programy… Centrum voľného času si
pripravilo 3 tanečky, ktoré nám najskôr
najmenší a hneď po nich starší tanečníci
predviedli v prestávkach medzi kapelami.

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
Ani sme sa nenazdali a už máme leto a čas
dovoleniek za sebou. Mládež nastúpila do škôl
a my starší do víru pracovných povinností.
V tomto roku ešte aj do víru predvolebnej
kampane. Aká je a aká ešte bude, záleží od
jednotlivých kandidátov. Prial by som si,
aby slušnosť a inteligencia bolo to, čo ju
bude sprevádzať. Prajem Vám, aby ste pri
voľbách mali šťastnú ruku a zvolili si takých
zástupcov obce, o ktorých ste presvedčení, že
Vás budú reprezentovať a posúvať obec vpred
po všetkých stránkach tak, aby Drahovce boli
dobré miesto na život.
Čo nové pri rozvoji obce…
V minulom čísle som sa snažil čo najviac
priblížiť naše aktivity pri rozvoji obce. Dnes si
ich dovolím doplniť o nové aktivity pri ďalšom
pridelení finančných prostriedkov zo štátu. Ale
ešte skôr Vás chcem informovať, že prebehla
kontrola z regionálneho úradu verejného
zdravotníctva na základe anonymného
podnetu a čaká nás kontrola zberného dvora
zo životného prostredia.
Požiarna zbrojnica – pridelená dotácia
Bola nám pridelená ďalšia dotácia z MV
SR vo výške 29 939€ na rekonštrukciu
a stavebné úpravy garáže požiarnej zbrojnice.
Na základe pridelenia finančných prostriedkov
môžu plynule pokračovať práce na požiarnej
zbrojnici a tým bude rekonštrukcia kompletne
ukončená aj s priľahlou garážou. Po kolaudácii
a kontrole z MV SR obec bude iniciovať

príhovor starostu
cez štátny fond rozvoja a bývania výstavbu
nájomných bytov pre našich mladých formou
nadstavby.
Kamerový systém – pridelená dotácia
Počas súčasného montovania kamier
s predchádzajúcej dotácie nám boli pridelené
MV SR ďalšie finančné prostriedky vo výške
5000€ na doplnenie zámeru čo najväčšieho
pokrytia obce kamerami. Výsledkom bude
pokrytie kamerami zo všetkých prístupových
ciest do obce a to aj od jazera ako aj
monitorovanie cintorína, námestia…atď.
Po ukončení budú občania oboznámení zo
všetkými monitorovacími bodmi.
Dotácia z Úradu vlády z rezervného fondu p.
premiéra Pellegriniho
Dotácia od p. premiéra Pellegriniho pre
divadlo DOBRETA je vo výške 6000€ na
preplatenie nákladov spojených s vycestovaním
na divadelný festival do Francúzska, do
hviezdneho mesta Cannes. Divadlo DOBRETA
tak môže vrátiť finančné prostriedky vo výške
3000€, ktoré im boli poskytnuté obcou na
dopravu.
Zokruhovanie ulíc
Ako ste si už zaiste všimli, tak prvé
zokruhovanie vodovodu na ulici Hlavná je
hotové. Ďalej budeme pokračovať ulicou
Bratislavská, kde nám chýba už len kladné
vyjadrenie Slovenskej správy ciest. V súčasnej
dobe boli dokončené projekty na zokruhovanie
ulíc Južná – Hlavná a ulíc Hlavná – Lazy.
Následne sa musia vybaviť stavebné povolenia
a môžeme začať s plánovanou výmenou
hlavného potrubia. Zároveň v týchto dňoch
podávame žiadosť na environmentálny fond
na intenzifikáciu vodojemu a rekonštrukciu
vodného zdroja.
Bezbariérový prístup
Aj
napriek
mnohým
prekážkam
a problémom sme začali s výstavbou nového
bezbariérového vchodu do našej budovy,
v ktorej sídli pošta, kino, centrum voľného času,
divadlo a ktorý by mal aj zabezpečiť prístup
k plánovanému umiestneniu bankomatu,
ktorý nám v obci veľmi chýba. Verím, že nielen
starší občania, alebo telesne postihnutí, toto
dielo ocenia. Chcem zároveň pripomenúť, že aj
v zmysle platných právnych predpisov z oblasti
stavebníctva sme povinní pri rekonštrukcii
takéhoto objektu zabezpečiť prístup pre
telesne postihnuté osoby, či už bezbariérovým
prístupom, alebo výťahom.
Projekt na vodozádržné opatrenia
v intraviláne obce
Pripravujeme projekt na odvádzanie
dažďovej vody na miestach, kde nie je možné
iné odvodnenie. Tieto opatrenia majú slúžiť
na zachytávanie dažďovej vody za účelom
zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny
klímy. Predmetom podpory bude budovanie
zberných systémov na zadržanie zrážkovej
vody s prípadným ďalším využitím, či
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fs kolovrátok

Nechýbali kolotoče, nafukovacia šmykľavka,
maľovanie na tvár, stánkari. Prišli aj naši
dobrovoľní hasiči so zábavnou penou. Nakoniec
sa ale deti v zábavnej pene kvôli chladnému
počasiu nemohli vyblázniť. Zaujímavosťou
bola ochutnávka medov. Zorganizovalo ju OZ
Včeloz v pekle kultúrneho domu. Návštevníci
mohli ochutnať 43 druhov medu a následne
zahlasovať za najlepší. V prestávke medzi
kapelami prebehlo vyhodnotenie. 8. ročník
priniesol opäť niečo nové. Nové skupiny, ktoré
v Drahovciach ešte nehrali, nových stánkarov,

či nových ľudí, ktorí boli na vrtochoch po
prvýkrát.
Drahovské vrtochy boli vždy zadarmo, bolo
to tak 8 rokov a chceme, aby to tak aj zostalo.
Akcia je pre nás všetkých – drahovčanov.
Jednoducho zavolajte poslednú augustovú
sobotu do Drahoviec svoje rodiny, zajedzte
si, vypite si, zabavte sa a nemajte zbytočné
vrtochy…
- M. M. - Foto: MiNaPhoto.sk -

budovanie vsakovacích prievalov, vsakovacích
rýh, vsakovacích pásov aj za pomoci
zatrávňovačiek…atď.
Slovenský pozemkový fond – prevod
majetkov
Na základe požiadavky SPF bola podaná
objednávka na zmenu územného plánu
z dôvodu bezodplatného prevodu pozemkov
k vybudovaniu verejnoprospešnej stavby
v obci Drahovce a to na odvodnenie cestných
komunikácií obce (ulice Cintorínska, Vážska
a Školská) ako aj k vybudovaniu sociálneho
zariadenia pre seniorov.
Október – mesiac úcty k starším
Záverom mi dovoľte, aby som sa prihovoril
našim dôchodcom, teda „skôr narodeným“,
hlavne tým, ktorí sa nemohli zúčastniť pre nich
obcou pripravené akcie v kultúrnom dome.
Mnohé veci na svete môže človek ovplyvniť,
mnohé môže aj zastaviť. Čo však nezastaví
a ani nikdy nespomalí, je čas. Ľudský život je
jedna veľká kniha. Striedavo sa v nej striedajú
kapitoly radosti, šťastia, úspechov, ale aj bolesti
a sklamaní. Najmä v starobe si uvedomujeme,
že je nám dobre medzi ľuďmi a s ľuďmi.
Spomíname na dni, keď sme boli mladí. Sú ti
spomienky jasné, čisté a slnečné. Hovorí sa,
že človek by mal žiť tak, aby neľutoval, že žil.

Mal by rozdávať lásku, tá sa mu vráti, rozdávať
radosť, aj tá sa mu vráti, rozdávať nehu, tá sa
mu tiež vráti. Veď čo potrebuje človek? Okrem
zdravia stačí prítomnosť lásky a dobrá vôľa.
Toto vedomie dokáže urobiť jeseň nášho života
krásnou a pokojnou. Úcta, láska, porozumenie,
trpezlivosť a uznanie autority starších by sa
mali premietať v každodennom živote ako
samozrejmosť. Úctu si nemožno načasovať ani
naplánovať na jeden mesiac v roku. Veď raz
budeme všetci starí a aj my budeme potrebovať
pomoc druhých, ako ju starší ľudia potrebujú
dnes. Jeden múdry človek povedal: „Veľkosť
človeka nespočíva v jeho sláve, ale v tom, koľko
ľudí urobil šťastnými.“
Slovom básnika
Čas mladosť odniesol,
ale nie srdcia.
Preto smútiť dôvod nie je.
Veď srdce keď cíti, že nežilo nadarmo – hreje.
Nech slnko lásky zlatisté,
na cestu Vám svieti,
nech Boh žehná Vás i Vaše deti.
Prajem Vám, nech je Váš život naplnený dobrým
zdravím, priaznivým ovzduším a spokojnosťou.
- Ing. Juraj Klein – starosta obce -

2

Folklórna skupina Kolovrátok oslávila
25. augusta už 5. výročie svojho účinkovania.
Nechýbala torta a spoločné posedenie. Štvrtok
6. septembra 2018 navštívil našu dedinu na
pozvanie p. Ledeckého p. prezident Andrej
Kiska. S miestnymi občanmi sa stretol v parku
pri kultúrnom dome. Ochutnal naše drahovské
špeciality a stretnutie spevom spríjemnil FS
Kolovrátok a skupina Tý dvá. V sobotu 8.
septembra bol v Banskej Bystrici Radvanský
jarmok a pri tej príležitosti „slovenský deň
kroja“ - rekord o najväčší počet ľudí v kroji na
jednom mieste. Podarilo sa!!! Stretlo sa tam cez
2600 ľudí oblečených v krojoch a nechýbal ani
Kolovrátok a ešte niekoľko nadšencov z dediny,
spolu nás krojovaných bolo 25.
V Podhájskej, kde je o.i. termálne kúpalisko,
sa 5. a 6. októbra konala zaujímavá akcia
„Podhájske dni klobás a tradičných špecialít
2018“, ktorej sa zúčastnila a reprezentovala
aj naša dedina pod záštitou starostu obce
Ing. Juraja Kleina. Na akciu sme nasadili dve
družstvá. Prvé zmiešané družstvo súťažilo vo
výrobe klobás, malo 5 členov a kapitánom bol
Ivan Nitka. Druhé čisto dámske družstvo malo
tiež 5 členov. Kapitánka bola Anežka Brezovská,
ktorej dievčatá súťažili v pečení vianočných
buchtičiek (pupáčikov) posypaných makom,
orechmi, poliate maslom a medom. Po celom
areáli sa niesli piesne z nášho regiónu od FS
Kolovrátok.
- FS Kolovrátok - Foto: archív FS Kolovrátok -
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Kde všade bol FS Kolovrátok

74. výročie SNP sme
si pripomenuli aj
v Drahovciach
Slovenské
národné
povstanie
alebo SNP bolo ozbrojené povstanie
slovenského domáceho odboja počas
druhej svetovej vojny proti vstupu
nemeckého Wehrmachtu na územie
vojnovej Slovenskej republiky. Začalo
sa 29. augusta 1944 ako obrana pred
nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo
bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele
s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane
víťazných spojeneckých mocností druhej
svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská
Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú
armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra

1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky
spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch
proti nacistom až do oslobodenia krajiny
sovietskymi, rumunskými a československými
vojskami na jar 1945.
V stredu, 29. augusta vykročil sprievod
od Obecného úradu smerom k pamätníku

Červený kríž informuje
25.august - Drahovské vrtochy - robili sme zdravotný dozor.
V nedeľu 26.augusta v miestnom kostole pán farár Branislav Rychlík
odslúžil svätú omšu za darcov krvi. Plánované odbery Drahovskej kvapky
krvi boli z 23. augusta Národnou transfúznou stanicou preložené na
4. septembra. Pravdepodobne z toho dôvodu prišlo krv darovať iba 10
darcov krvi. Piati boli z Drahoviec, štyria z Piešťan a jeden darca prišiel
z Vrbového.

www.obecdrahovce.sk

SNP. Na čele sprievodu bola dychová hudba
Drahovčanka. Pri pamätníku padlých, kde
prišlo cca 30 občanov, symbolicky položil
starosta obce Ing. Juraj Klein veniec na znak
úcty a následne predniesol prejav. Po krátkom
akte pozval prítomných na malé občerstvenie.
- M. M. - Foto: MiNaPhoto.sk -

Pri príležitosti výročia SNP sme sa v spolupráci s OÚ a inými
miestnymi organizáciami zúčastnili kladenia vencov pri pamätníku SNP.
Zdravotný dozor sme robili aj na Drahovskej desiatke.
Do konca roka plánujeme preškolenie dobrovoľných zdravotníkov,
slávnostné posedenie jubilantov - členov ČK. A na požiadanie sa
zúčastníme aj podávania tradičnej Vianočnej kapustnice.
- Výbor Ms SČK Drahovce -
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drahovská desiatka
Klub seniorov v skratke
Naša činnosť spočívala väčšinou
v spolupráci s inými organizáciami.
V spolupráci s drahovským vedením COOP
Jednota sme sa zúčastnili dňa 12. 8. 2018

na
folklórnom
podujatí
„VITAJTE
V ČERVENÍKU“. Na počesť výročia SNP sme
sa zúčastnili kladenia vencov pri Pomníku
padlých, ktoré organizoval Obecný úrad (žiaľ,
za malej účasti obyvateľov a troch poslancov
obecného zastupiteľstva!?). Aj tento rok

seniori

sme využili mimoriadny vlak a v sobotu
15. septembra sme sa zúčastnili púte
k Sedembolestnej Panny Márie v národnej
bazilike v Šaštíne, kde sme priniesli svoje
prosby a poďakovania za ich vypočutie. Teší
nás, že každoročne pribúdajú z našej obce
noví pútnici. Ani tento rok sme
nelenili a 19. septembra sme
pripravili pre našich členov
„Posedenie pri guláši“, tento
krát v kultúrnom dome. Touto
cestou
chceme
poďakovať
všetkým organizátorom, ktorí
toto pekné podujatie pripravili.
Niekoľko
našich
členov
využilo štátnu dotáciu pre
seniorov a na vlastné náklady
absolvovali týždenný pobyt
v rekreačnom zariadení SOREA
STARÁ ĽUBOVŇA, okrem
liečebných procedúr s bohatým kultúrnym
a spoločenským programom, napr. pútnické
miesto Litmanová, kúpele a mesto Bardejov,
výrobňu slovenskej whisky a čokolády,
splav Dunajca a nakoniec i nákupy v Novom
Targu. Keby mal niekto z našich členov,

Drahovská desiatka s rekordnou účasťou
V nedeľu 16. septembra odštartoval 41.
ročník 5. dekádu Drahovskej desiatky. Už od
14.00 sa mohli bežci registrovať. Zo začiatku

sme boli neistí účasťou, pretože 40. ročník
dopadol minulý rok vďaka silným dažďom
nie príliš ideálne. Všetko bolo pripravené.

Šatne
pre
bežcov, bufet
s občerstvením,
ceny a medaile
nakúpené.
Personál
na
registráciu
začal prijímať
prvých bežcov.
To už začala
brnkať
pod
prístreškom
domáca country
formácia
Tý
dvá. Jediné, čo
azda chýbalo na
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ale i ostatných občanov – seniorov záujem,
radi podáme i podrobnejšie informácie.
Za spolupráce a podpory starostu obce
Ing. Juraja Kleina, sme absolvovali púť do
Rajeckej Lesnej, kde sme si tiež prezreli
nádherný Slovenský Betlehem a na spiatočnej
ceste skanzen v rázovitej obci Čičmany.
Spoločne s FS Kolovrátok, vedením obce sme
sa zúčastnili aj „Klobáskových slávností„
v známych kúpeľoch Podhájska. Mesiac
október je venovaný tiež úcte k starším.
Za organizácie Obecného úradu sa
oslavy začali dňa 13. októbra svätou omšou
v tunajšom kostole sv. Martina, ktorá bola
obetovaná za všetkých seniorov (dôchodcov)
z celej obce. Tento mesiac je tiež mesiacom
Ružencovej Panny Márie, naši členovia, ktorí
sú vo Folklórnom súbore Kolovrátok, prispeli
svojim vystúpením k tejto oslave.
Za aktívny prístup k činnosti KS
ďakujeme všetkým, ktorí sa na organizovaní
týchto akcií zúčastňovali.
- Výbor Klubu seniorov - Foto: archív Klubu seniorov -

doplnenie tradičnej atmosféry, bol nestarnúci
komentátor Marián Pavlík, ktorý bol v tej
chvíli v nemocnici so žlčníkom. A tak som
sa musel komentovania chopiť ja, aj keď,
samozrejme, na Mariánove Pavlíkove hlášky
som ťažko mohol
nadviazať.
Ale poďme na
štart. Ako prví
odštartovali
predškoláci
svojich 50 m. Na
1. mieste skončil
Dávid
Rybár
z
Drahoviec,
na 2. mieste
Adam
Ručka
z
Ružindola
a na 3. mieste
Dávid Michalčík
z Drahoviec. Po nich odštartovali dievčatá
predškoláčky. Ako prvá skončila Ema
Lackovičová z Bučán, druhá Michaela
Genčurová z Ružindola a tretia Ema Gulová
z Drahoviec. Nasledovali mladší žiaci.
Na 1. mieste sa umiestnil Jakub Dobšovič
zo Špačiniec, na 2. mieste Adam Zurek
z Drahoviec a na 3. mieste Šimon Huboňa
z Drahoviec. Mladšie žiačky mali poradie
nasledovné: 1. miesto Sofia Danielová –
Šurany, 2. miesto Katka Michálková –
Drahovce a 3. miesto Terézia Grosová
- Bojničky. To už sa pripravovali na štart
starší žiaci. Na 1. mieste skončil Filip Zivčák
z Drahoviec, na 2. mieste takisto drahovčan
Lukáš Cesnek a na 3. mieste Lukáš Černý
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V dorasteneckej kategórii zvíťazil
Adam Kĺbik z bežeckého klubu
Duslo Šaľa, druhý skončil Dušan
Junas z Jaslovských Bohuníc a tretí
Erik Jánoš z Drahoviec. V hlavnej
kategórii muži A (do 40 rokov)
zvíťazil Filip Moravec z Myjavy,
druhý Marek Vidlička z Banskej
Štiavnice a tretí Richard Moravec
z Myjavy. Muži B (do 50 rokov):
1. miesto Daniel Miklošovič –
Šúrovce, 2. miesto František
Mikuš – Výčapy-Opatovce a 3.
miesto Ján Trnik – Trnava. Muži C
(do 60 rokov) skončili nasledovne:
1. miesto Ján Moravec – Myjava, 2. miesto
Anton Kĺbik – Duslo Šaľa a 3. miesto Ján
Gološinec – Brezová pod Bradlom. Muži
D (nad 60 rokov) dobehli v tomto poradí:
1. miesto Ján Cvičela – Kľačany, 2. miesto
Vladimír Cích – beháme.sk a 3. miesto
Ferdinad Kocák – Gbely. Na 10 km sme mali
aj 2 ženské kategórie. Ženy A (do 36 rokov):
1. miesto Ľubomíra Maníková – Dubnica, 2.

miesto Daniela Majerníková – Piešťany a 3.
miesto Martina Bábiková – Nitra. V kategórii
ženy B (nad 36 rokov) bolo poradie
nasledovné: 1. miesto Jana Kleskeňová –
Nitra, 2. miesto Dagmar Vargová – Bojničky
a 3. miesto Elena Svitková – Minimonfiendly
team. Ceny detským kategóriám pomohla
starostovi obce Ing. Jurajovi Kleinovi
odovzdať riaditeľka základnej školy PhDr.
Miroslava Rojková, zvyšné kategórie zvládol
odovzdať sám. Nasledovalo občerstvenie, kde
nemohol chýbať tradičný burčiak. Do taktu
hrali stále Tý dvá. Na 41. ročníku sme mali aj
novinku – štartovný oblúk, ktorý bude odteraz
na každom ročníku. Podstatné ale je, že nám
tento rok vyšlo počasie na jednotku. A to
ovplyvnilo aj počet bežcov. Hlavná kategória
zaznamenala rekordných 69 bežcov. Celkovo
sa na štart aj s detskými kategóriami postavilo
136 bežcov, z toho 37 domácich. Ďakujeme za
účasť, tešíme sa o rok a športu zdar!
- M. M. - Foto: MiNaPhoto.sk -

Staroba sa nás týka. Je prirodzenou
súčasťou nášho života. Október je mesiacom

nevynecháva
„ Po s e d e n i e
seniorov“.
Všetko
sa
n a j s k ô r

úcty k starším a pripomína nám, aby sme
si uctili seniorov a dali im najavo svoju

sústredilo do kostola sv. Martina, kde o 14.00
odslúžil sv. omšu za seniorov p. farár Branislav

náklonnosť. Podľa demograﬁckých odhadov
Európskej komisie sa za 30 rokov staneme
krajinou s najväčším percentom starých ľudí
na dôchodku. V takto rýchlo starnúcom svete
je potrebné podporovať aktívnu účasť starších
na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti
a poznatky. Preto každoročne ani naša obec

Rychlík. Potom nasledovalo posedenie
v kultúrnom dome. Na úvod pozdravil seniorov
starosta obce Ing. Juraj Klein. V krátkom
príhovore im poprial všetko dobré a na záver
dokonca prečítal úryvok z básne. Po jeho slovách
už nasledoval program. Zopár piesní a básní
zaspievali a zarecitovali deti zo školského klubu

základnej školy pod vedením
p. uč. Bosákovej. Deti sa
zlepšujú každým rokom.
Po krátkom úvode prišla na
rad večera, k tomu dobré
vínečko. A to už začala hrať
do tanca domáca dychová
hudba
Drahovčanka.
V prestávkach ju striedala
dedinská folklórna skupina
Verešvaran. Nálada bola
dobrá, parket sa zapĺňal,
jubilanti čakali. Čakali
na tradičnú pozornosť od
Obecného úradu. Každý
senior, ktorý v roku 2018
oslávil 70, 75, 80, 85, 90
a 95 rokov, si odniesol domov pamätnú šálku
s pekným veršom. Tento rok sme mali spolu 64
jubilantov. To ale stále nebolo všetko,
pretože pripravená bola spravodlivá
tombola. Spravodlivá preto, pretože
každý mohol vyhrať len raz, alebo
vôbec. Cien bolo toľko, že každý tretí
senior neodišiel domov naprázdno.
Naši seniori mali radosť
z prejavenej úcty voči nim, snažme
sa o to po celý rok a nielen v “Mesiaci
úcty k starším”. Starší ľudia si
ju zaslúžia. Vekom nadobudli
rôzne skúsenosti, ktoré môžu
odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme
im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav,
ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej
spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí –
bez rozdielu veku.
- M. M. - Foto: M. M. -

z Bojničiek. Staršie žiačky mali poradie
nasledovné: prvá skončila Ema Miháliková,
druhá Alexandra Pastieriková a tretia
Miriam Tonkovičová – všetky tri z Bojničiek.
Nasledovala krátka prestávka na vyhodnotenie
detských kategórií a pokračovalo sa
posledným behom. O 15.15 odštartoval
hlavný beh na 10 km (2 okruhy), ktorý mal
celkovo 6 kategórií. S hlavným behom tradične
štartuje aj kategória dorast na 5 km (1 okruh).

Posedenie seniorov
s bohatým programom

www.obecdrahovce.sk
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Ako sme putovali…

Vo štvrtok ráno, 11. 10. 2018 sa autobus
s občanmi našej obce vydal na Púť do Rajeckej
Lesnej k Frivaldskej Panne Márii.
Púť sa začala v autobuse modlitbou
ružencom svetla. Po príchode do Rajeckej Lesnej

bola prvá zastávka prehliadka najväčšieho
slovenského betlehema, ktorý znázorňuje tri
kraje našej republiky a z každého regiónu sú

„Dušičkový čas“

Už niekoľko rokov zvláštnym spôsobom prežívam obdobie, ktoré na
prvý pohľad neponúka toľko radosti – obdobie, ľudovo
nazývané dušičkové.
S realitou smrti a toho
čo nasleduje potom,
sa nestretávame až tak
často. Občas, keď sme
na pohrebe, sa akosi
sama natíska otázka.
Čo bude ďalej? Práve
tento dušičkový čas,
viac ako inokedy, nám hovorí o tom
čo je pominuteľné, ale aj o tom čo
je večné. Viac ako inokedy nám
hovorí, že smrť je len prestupnou
stanicou, zmenou adresy. Aj sychravé počasie akoby chcelo ešte viac
zvýrazniť „pochmúrnosť“ tohto
obdobia. No je tu niečo čo rozbíja
mraky pochmúrnosti a to je viera, cez ktorú práve v tomto čase
viac ako inokedy môžeme vidieť
lúče nádeje. Keď sa blížia dušičky,
zvykneme poupratovať hroby, cintoríny, kupujeme vence či sviečky.
Napadlo Vás, ako sa asi na tento čas
chystá resp. teší Boh? Pokúsim sa
to napísať obrazne, ľudskými slova-

DRAHOVSKÉ NOVINY

tam zviditeľnené hlavné monumenty. Z 300
figúrok je polovica v pohybe a tie nám ukazujú
rôzne činnosti – práce našich predkov. O 10.45
sme sa zúčastnili na sv. omši, ktorú pre nás
pútnikov celebroval Mons. JCDr. Tibor Hajdu,
PhD. Potešilo nás, že prijal pozvanie celebrovať

v Rajeckej Lesnej sv. omšu pre pútnikov
z Drahoviec. Sľubujeme, že ho zahrnieme do
svojich modlitieb. Po skončení sv. omše sme sa

mi a možno neteologicky. Niektorí
z nás sa tešia na Vianoce, iní zas na
Veľkú noc. Viete ale, kto sa na dušičkový čas teší najviac? No predsa
duše v očistci! Určite
sa ho nevedia dočkať
a túžobne očakávajú
náš príhovor za nich.
Tak, ako sa modlíme
modlitbu príhovoru
(teda mali by sme sa
modliť) za seba navzájom už tu na našej
púti, tak si môžeme
pomáhať aj cez hranicu smrti. Každý tam máme niekoho blízkeho, či
z rodiny, školy, práce, z priateľov.
Teším sa, keď sa raz stretneme na
„nebeskej párty“ a budeme sa dozvedať koho sme, známych aj neznámych posunuli do neba, svojimi
modlitbami, či už tými, ktoré nám
ponúka Cirkev, alebo spontánnymi
no predovšetkým slávením Kristovej obety. Počas spoločnej pobožnosti na cintoríne je miesto, kde ľud
na slová kňaza odpovedá: „Ježišu,
ty si náš Život a naše Vzkriesenie.“
Môžeme si priať viac?
- I. G. -

spoločne pomodlili na kalvárii krížovú cestu.
Terén bol do kopca neľahký, kamenistý, ale
zvládli sme to. Potom nasledoval spoločný obed.
Poobede sme sa zastavili v Čičmanoch. Je to
malá dedinka, v ktorej v súčasnosti žije okolo
100 ľudí. Maľované domčeky sú štátom chránené
p a m i a t k y.
Navštívili
sme múzeum,
ktoré
je
umiestnené
v
dvoch
domčekoch.
Sú
tam
vystavené
p r e d m e t y,
náradie,
kroje a rôzne
iné
veci.
Podľa
slov
sprievodkyne
žili
viac
členné rodiny v skromnosti a v malom
domčeku v dvoch izbách. Navečer sme
sa duchovne posilnení vrátili domov.
Za zorganizovanie púte patrí
poďakovanie starostovi obce Ing.
Jurajovi Kleinovi a tiež vodičovi
autobusu, ktorý nás bezpečne doviezol
domov.
- drahovskí pútnici -

Vyjadrenie k rekonštrukcii
materskej škôlky
V mesiaci máj nám boli
pridelené finančné prostriedky
na rekonštrukciu hlavnej budovy
škôlky vo výške 236 000€. Ešte
v ten mesiac boli podpísané zmluvy
ako so štátom, tak aj s víťaznou
firmou. Podmienkou k uvoľneniu
financií bolo dať opätovne ku
kontrole MH SR a Úradu pre
verejné obstarávanie komplet celú
dokumentáciu aj s výberovým
konaním.
Nato nám oznámili, že kontrola
bude trvať 2-3 mesiace, nakoľko táto
podmienka bola pre všetky obce,
ktorým boli pridelené finančné
prostriedky. Takže logicky sme
počítali, že v mesiacoch júl-august
začnú práce na rekonštrukcii.
Samotná firma bola osobne
dohodnúť vypratanie budovy
a harmonogram prác tak, aby sa
naše deti čo najrýchlejšie vrátili
do nových priestorov, nakoľko
má podpísanú zmluvu, že do 7
mesiacov musia byť práce hotové.
Aj ona je nespokojná ako my všetci.
Úrad pre verejné obstarávanie
si zakaždým vyžiada nejaké

doplnenie, či čestné prehlásenie,
neskôr
stavebné
povolenie,
naposledy to bolo oprávnenosť
stavebného dozoru, čím naťahujú
čas. Podľa môjho názoru je to preto,
lebo nestíhajú.
Po mojich mnohých urgenciách
mi bolo povedané, že môžeme byť
radi, že nám boli pridelené financie,
oproti iným obciam, ktoré takéto
šťastie nemali a že musíme vydržať.
Čo sa týka spätnej kontroly, ktorá
bola nariadená štátom všetkým
obciam, som osobne vysvetlil
mamičkám
na
rodičovskom
združení koncom augusta a taktiež
boli požiadané o zhovievavosť.
Dovolím si podotknúť, že všetky
deti zamestnaných rodičov sú
umiestnené v škôlke v nadstavbe,
ktorú sme vybudovali pred dvoma
rokmi. Verím, že v najbližších dňoch
už konečne dôjde k úspešnému
ukončeniu kontroly a začatiu prác.
Táto istá situácia je aj
s kompostérmi, kde nám bolo
pridelených 121 000€. Kompostér
pre každú domácnosť + 12
veľkokapacitných.
- Ing. Juraj Klein – starosta
obce Drahovce -
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MC Lienkovo po
letnej prestávke
opäť plné detí
Teplých
dní
je
čoraz
menej
a to znamená, že
tí najmenší aj so
svojimi mamičkami
sa sťahujú do svojho
obľúbeného Lienkova.
Otváracie
hodiny
nemáme
pevné,
všetko je na dohode
a preto neustále sledujte náš facebook:
Lienkovo. Okrem možnosti zahrať sa,
máme pre Vás aj zaujímavú ponuku.
Ponuka cvičení: Cvičenie s deťmi
od 6 do 12 mesiacov. Na lekciách sa
učíme ako správne podporiť pohyb
dieťatka tak, aby sme nenarušili jeho
psychomotorický vývoj, ako stimulovať
dieťatko tým správnym smerom. Nie je
významné ako rýchlo postupuje vývoj
dieťaťa dopredu, ale je dôležité, aby
jednotlivé fázy prebiehali postupne
a neboli preskakované. Cvičíme s deťmi
na veľkých aj malých fitloptách, na
podložkách, s balančnými pomôckami,
rehabilitačnými
pomôckami.
Používame
hudobné
nástroje,
stimulujeme zmyslové orgány, zrak,
sluch. Do hodiny zaraďujeme tiež
rôzne masážne techniky, spievame,
rozprávame riekanky. Lekcie vedieme
hravou a zábavnou formou. Cvičenie
s deťmi od 1 do 3 rokov • rozvoj chôdze
- vpred, vzad, bokom, s pomôckami,
beh cvičíme kotúľanie a hádzanie •
hráme sa na zvieratká, opakujeme
a napodobňujeme, učíme sa reagovať
na povel • navliekame, staviame,
hráme na hudobné nástroje, vyliezame,
preliezame, zliezame, prekračujeme

Okienko včelára

• rozvíjame orientáciu v priestore,
zvládame jednoduché tanečné prvky
• cvičenie na fit loptách, s rôznymi
pomôckami. Pohybové aktivity od 3 do
4 rokov • pohybové hry • trénovanie
motoriky • cviky z detskej jógy • cviky
zamerané na správny vývoj nožičiek.
Cvičenie začalo 22. októbra.
Každé cvičenie sa bude vždy pridávať
na FB. Prihlásiť sa môžete formou
komentovania príspevku. Počet miest
je obmedzený (8 detí v skupine).
Ak sa stane, že sa nebudete môcť zo
zdravotných alebo z iných dôvodov
dostaviť, treba sa z hodiny odhlásiť.
Cvičenie býva každý pondelok, hodina
trvá 45 minút. Viac info na lekciách.
Ponuka a čas kurzov: 9:30 hod. - deti od
1 do 3 rokov, 10:30 hod. - deti od 3 do
4 rokov, 11:30 hod. - bábätká od 6 mes.
do 12 mes.
Cvičenia bude viesť vyštudovaná
fyzioterapeutka Katarína Lesayová,
zakladateľka
pohybového
štúdia
Fitbambuľka v Piešťanoch. Viac
informácií na FB stránke Lienkovo alebo
u p. Horúckovej na t.č. 0908 427 021.
- MC Lienkovo - Foto: archív Lienkova -

V knižnici pribudli nové tituly
Milí čitatelia, v knižnici máme nové knihy pre dospelých aj pre deti, náučnú aj
krásnu literatúru. Medzi knihami nájdete romány z pera slovenských spisovateliek
ako Táňa Keleová-Vasilková, Andrea Rimová, Dana Hlavatá a mnoho iných. Pre
tých, ktorí obľubujú kriminálne žánre, sú v knižnici prichystané knihy od Dominika
Dána a knihy iných spisovateľov s napínavým dejom. Na svoje si prídu aj deti,
ktoré majú na výber z množstva rozprávok, tvorivých aj náučných kníh. Knižnica
je otvorená v pondelok a vo štvrtok od 16.00 do 18.00 hod. Tešíme sa na Vašu
návštevu.
- Zuzana Čechvalová - knihovníčka -

Ospravedlnenie

V minulom čísle sme nesprávne v článku
„FS Kolovrátok od začiatku roka…“ uviedli:
Vo februári sme sa rozlúčili a odprevadili
na poslednej ceste nášho speváka Františka
Cesneka. Správne má byť: Stanislava Cesneka.
Týmto sa ešte raz celej rodine ospravedlňujeme.
redakcia

www.obecdrahovce.sk

Oznámenie

Predchádzajúce
vydanie
drahovských novín - číslo 3/2018,
graficky spracoval PN print s. r. o.

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.
Vzduch včelieho úľa
Môžeme využívať včelí vzduch alebo pobytom na včelnici,
oddychom vo včeľom domčeku - Apidomčeku, kde ležíme
a dýchame včelí vzduch, alebo priamo dýchaním včelieho
vzduchu pomocou dýchacieho prístroja, vtedy hovoríme,
že používame respiračnú terapiu. Človek vdychuje klímu,
ktorú si vytvárajú včely v úli. Je to inhalácia včelieho
vzduchu priamo z úľa. Tento vzduch obsahuje vysokú
vlhkosť a teplotu približne 36 °C. Obsahuje tiež rôzne
látky, ako éterické oleje, ako hormóny, feromóny, tekuté
voskové čiastočky, alkohol, slinný sekrét včiel, aerosóly
z flavonoidov a propolisu, stopové prvky, enzýmy, cholín,
včelami vyprodukované rastlinné hormóny.
Látky, ktoré využíva táto včelia terapia sa nachádzajú aj
v ostatných produktoch včiel, no vo vzduchu, ktorý sa priamo
inhaluje sú spomínané látky v oveľa vyššej koncentrácii
a práve preto tento spôsob ich aplikácie je aj niekoľko
násobne účinnejší. V medicíne je známe, že respiračné
podávanie liečiv, ktoré sa cez naše pľúca dostávajú do krvi,
je veľmi prirodzené a jednoduché. Preto aj v našom prípade
vdýchnuté mikročiastočky pôsobia rýchlo a priamo.
Terapia napomáha zlepšovať zdravotný stav a v niektorých
prípadoch aj odstrániť príznaky pri chorobách:
1. Bronchitída (zápal priedušiek)
2. Astma
3. Alergie
4. Pseudokrup (nepravý záškrt)
5. COPD (chronicko-obštruktívny zápal pľúc)
6. Náchylnosť k infekcii, chronické zápaly
7. Oslabenie imunitného systému
8. Chronické bolesti hlavy, migréna
9. Depresie
15 zaujímavostí:
1. Včely sú jediným hmyzom, ktoré produkujú jedlo vhodné
pre človeka.
2. Vďaka vysokému obsahu fruktózy med je o 25% sladší ako
cukor.
3. Vo svete včiel robia samice (robotnice) celú prácu.
4. Robotnice žijú v priemere 35-42 dní počas letného
obdobia, kedy zomrú od prepracovania.
5. Na svete existuje viac ako 30 tisíc druhov včiel.
6. Výmena kráľovnej včiel zmení správanie a charakter
celého úľa. Kráľovná usmerňuje celé správanie v úli.
7. Trúdy zomierajú po oplodnení kráľovnej.
8. Včely musia zbierať peľ z dvoch miliónov kvetov
a zalietavajú takmer 55 tisíc míľ, aby vyrobili približne pól
kila medu.
9. V dobrom počasí robotnice navštívia 2000 kvetov za deň.
10. Med tvoria včely zmiešaním nektáru z rastlín, sladkej
substancie vylučovanej kvetmi a s ich vlastnými enzýnmi.
11. Jedna včelia kolónia dokáže vyprodukovať 150 kg medu
za rok. Jedna priemerná včelia robotnica vyprodukuje
približne polovicu čajovej lyžičky za svoj život.
12. Včely medzi sebou komunikujú prostredníctvom vône
a tanca.
13. V Amerike sú včely introdukovaný hmyz prinesený
ľuďmi z Európy.
14. Včelia kráľovná počas priaznivého dňa nakladie okolo
2000 vajíčok každých 45 sekúnd.
15. Počas prvej svetovej vojny sa včelí med používal ako
súčasť prísady na liečbu zranení vojakov.
- členovia OZ Včeloz -
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Zo života školy

Tento rok sme otvorili brány školy v pondelok 3. septembra. Aj keď
nám počasie neprialo a slávnostný začiatok školského roka sa uskutočnil
v budove školy, predsa nechýbali všetky náležitosti s ním spojené.
Žiakov a učiteľov prišiel privítať aj pán starosta Ing. Juraj Klein, ktorý
im poprial veľa úspechov a chuti do učenia. Po príhovore riaditeľky školy
vystúpili žiaci školského klubu a svojich kamarátov pozdravili piesňami
a básňami. Nezabudnuteľným zážitkom sa stalo tradičné pasovanie
prvákov, ktorých tento rok do školy nastúpilo dvadsať.

zo života školy
Počet žiakov ZŠ v školskom roku
2018-2019 k 1. 9. 2018
Trieda
1.

Počet
žiakov
20

D
12

2.

21

8

3.

20

12

4.

22

6

Spolu 1.st.

83

38

5.

27

4

6.

17

4

7.

14

6

8.

19

9

9.

16

4

Spolu 2.st.

93

27

Spolu

176

65

Z našej činnosti

patologických javov a výchovy
k manželstvu a rodičovstvu
Ch
z radov učiteľov úzko
spolupracujú s CPPP a P
v Piešťanoch a Hlohovci.
8
Podporujeme zavádzanie
13
a
využívanie
digitálnej
8
techniky /škola disponuje
16
siedmimi
interaktívnymi
tabuľami, z ktorých sme
45
štyri získali vypracovaním
23
projektov/.
13
Dňa 12. októbra sa
8
uskutočnila
psychologická
diagnostika
profesijnej
10
orientácie žiakov deviateho
12
ročníka
psychológom
66
CPPP a P. V tomto smere
111
je naplánovaná aj návšteva
pracovníčok ÚPSV a R
uskutočňujú poradenskú službu v tejto

z Piešťan, ktoré každoročne
oblasti na našej škole.
V súčasnosti zveľaďujeme kútik separovaného zberu priamo
v budove školy, čím vedieme žiakov k správnemu ekologickému
mysleniu. V rámci recyklácie si svojpomocne vytvárajú koše na
Škola žije svoj plnohodnotný školský život. Uskutočňujeme
inovácie vo výchovnovzdelávacom procese, uplatňujeme vo vzdelávaní
integrované tematické vyučovanie, čoho dôkazom sú projektové dni

- Zdravotnícky deň prvej pomoci a tradičný Týždeň zdravej výživy.
Žiaci sa učia, plnia požiadavky školského vzdelávacieho programu,
ale vyučovanie je
doplnené o rôzne
v z d e l á v a c i e
a praktické aktivity,
čím sa stáva pre
deti
motivujúcim
a zaujímavým. Do
kultúrneho domu nás
pozvali záhradkári
obce na výstavu
ovocia a zeleniny.
Nepodceňujeme
ani hrozbu internetového násilia a násilia vôbec, pravidelne prizývame
odborníkov, policajtov a pracovníkov psychologickej poradne,
monitorujeme správanie žiakov. Koordinátori prevencie šikany,
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výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Slovensko krajina
v srdci Európy“
- Európsky deň jazykov – projekty, návšteva divadelného
predstavenia
- Mladý hasič a záchranár – brannošportové preteky Piešťany
- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka ZŠ s MŠ Drahovce - foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Na
včelárskom
a
prírodovednom
chodníku sme uskutočnili II. etapu revitalizácie tohto priestoru,
ktorý sponzorsky podporila nadácie EPH.
Získali sme:
1. Zlepšenie komfortu
a sociálne vybavenie –
WC, hygienické zariadenie – umývanie rúk
a úžitkové čerpanie
vody a mobiliár
2. Zvýšenie kvality
vzdelávania a informovanosti
3. Zvýšenie bezpečnosti
predstavuje
obnovenie časti obvodového pletiva areálu,
ktoré bolo na viacerých
miestach poškodené.
25. 8. 2018 - Uskutočnili sme „Ochutnávku medov“ pri Drahovských vrtochoch.
Vyhodnotili sme najchutnejšie medy z nášho regiónu a odmenili ochutnávajúcich
účastníkov chutným
a zdravým medom.
Vyhodnotenie súťaže:
1. miesto Michal Petruška 96 hlasov
2. miesto Milan Piačka
66 hlasov
3. miesto Viliam Rabatín 62 hlasov
6. 10. 2018 sme
uskutočnili s prispením sponzora PSA
Peugeot
poznávací
zájazd do Devínskej
Novej Vsi, k známemu
včelárovi Ing. Dušanu
Dedinskému, kde sme
si vypočuli prednášku
o význame včiel v našej
súčasnosti, prezreli si
výrobňu na spracovanie včelích produktov,
deti si vyskúšali svoje
vedomosti v malom
kvíze o včelách, v kvíze potom pokračovali aj v priestoroch devínskeho hradu,
ktorý sme navštívili v poobedňajších hodinách, kde sme si vypočuli zaujímavý
výklad o histórii tohto priestoru a o prírode tejto krajiny.
- členovia OZ Včeloz - Foto: archív OZ Včeloz -

separovaný zber. „Vláčik sepáračik“ vyrobili naši tretiaci a ich usmiate
tváre nás utvrdzujú o správnosti pilotného projektu, ktorý sme na škole
rozbehli. Zhmotnenie myšlienky vlastnou prácou detí sa nám osvedčilo
aj v iných oblastiach.
Ďalšie aktivity a úspechy v septembri a októbri 2018:
- riaditeľka školy prevzala ocenenie za aktivitu olympizmu z rúk
predsedu OV v Trnave pána Godála, ktorý sa osobne zúčastnil 1. ročníka
Drahovských olympijských hier Michala Klasu
- víťazstvo Filipa Zivčáka, žiaka 9. ročníka, v okresnej súťaži cezpoľného
behu v Piešťanoch
- ocenenie za činorodý prístup a tvorbu žiakov 10. ročníka celoslovenskej
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zo života cvč

Leto v cvč

Počas letných prázdnin
sme v CVČ ponúkli deťom
už tradične zaujímavé
denné tábory, kde si mohli
vybrať z rôznych tvorivých,
tanečných a kreatívnych
aktivít.
Šijem šiješ, šijeme
(2. 7.–6. 7. 2018) – počas
týždňa sa deti naučili
pracovať na šijacom stroji,
po nákupe látok sa pustili do práce a počas týždňa vyrobili veľa zaujímavých
projektov (zásteru pre mamu, podušku, detské hračky, nákupnú tašku,
kabelku zo starých riflí). Mali z výsledkov svojej práce obrovskú radosť
a rozhodli sa, že v šití
budú pokračovať aj počas
roka v rámci pravidelnej
krúžkovej činnosti.
Tvorivé
dielne
(9. 7.–13. 7. 2018) – počas
týždňa bol každý deň
zameraný na inú kreatívnu
techniku.
Pondelok
vyrábali košíky, v utorok
pracovali s papierom
a vyrobili si zaujímavú pop-up (vyskakovaciu) pohľadnicu, streda bola

zo života cvč
• 12. 7. 2018
– Ako
sa psíček nechcel umývať
divadelné predstavenie na
motívy rozprávky Karla
Čapka
• 16. 7. 2018
–
O mestečku, kde sa nikomu
nič nechcelo
zážitkové čítanie z cyklu
Učíme sa čítať knihy pre
všetky detičky, ktorým sa
ráno nechce vstávať do
škôlky
• 24. 7. 2018
–
OprinceznejzBezvláskového
kráľovstva
literárno
–
výtvarný
workshop
na
motívy
knihy Gabriely Futtovej
o tom, že s priateľmi sa
i ťažká choroba zvláda
lepšie. Lektorky Katarína
Kosánová
a
Radka
Kugurugyová.
Na
konci
letných
prázdnin deti z tanečných
krúžkov
vystupovali
s
pripravenými
choreografiami
na
Drahovských vrtochoch.
- Mgr. NatašaPažitná –
riaditeľka CVČ - Foto: Nataša Pažitná -

venovaná maľovaniu tričiek a iného textilu, vo štvrtok modelovali z fimo
hmoty a posledný deň sa sústredili na prácu s korálikmi. Počas týždňa si
vyrobili veľa zaujímavých výrobkov, naučili sa veľa nových techník.
Tanečná a tvorivý program (23. 7.–27. 7. 2018) – počas týždňa deti
cvičili, hýbali sa, tancovali, tvorili a maľovali.
Keramika (6. 8.–10. 8. 2018) – deti sa naučili pracovať s hlinou,
modelovali na hrnčiarskom kruhu a vyrobili si veľa úžitkových
a dekoračných predmetov (hrnčeky, zvonkohry, bábky, autíčka a dopravné
značky). Jeden deň bol relaxačný na výlete v Relax Aqua Trnava.
Dobretka (27. 8.–31. 8. 2018) – deti z DDS Dobretka nacvičovali
a pripravovali divadelné predstavenie Charlie a továreň na čokoládu,
ktorého premiéra bude 17. novembra v kultúrnom dome počas Noci
divadiel.
Počas leta sme v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany
zrealizovali nasledujúce aktivity:
• 10. 7. 2018 – Čítame a tvoríme si pohádky. Rozprávkové maľovanie.
tvorivá dielňa s výtvarníkom a ilustrátorom Bystríkom Vančom
a Katarínou Kosánovou
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JESENNÝ KALENDÁR
CVČ V SKRATKE
ČO JE UŽ ZA NAMI
V rámci príležitostnej
činnosti zameranej na vzdelávacie aktivity detí predškolského a školského
veku sme zorganizovali v mesiaci:
September 2018
18. 9. 2018 Šibalstvá zázračnej učiteľky Emy
Divadelná prezentácia knižky významného slovenského rozprávkara
Jána Uličianskeho. Herečka Barbora Krajč Zamišková vo svojom
divadelnom predstavení prerozprávala príbeh, v ktorom malí škôlkari si
kriedou na chodník vyčarujú zázračnú učiteľku Emu ako kontrast medzi
svojimi učiteľkami, ktoré sa už zabudli s deťmi hrať. S Emou však nie je
nič nemožné a hrať sa s Emou je úžasné.Na podujatí, ktoré sme pripravili
v spolupráci s Ms knižnicou Piešťany, sa zúčastnili deti materskej školy
a žiaci 1. ročníka základnej školy Drahovce.
24. 9. 2018 Komisař Vrťapka
Scénické čítanie z knihy Petra Morkesa - Komisař Vrťapka a prokletí
zubu moudrosti, za účasti autora knihy. Účinkovala Barbora Krajč
Zamišková.
Literárny workshop sa uskutočnil v rámci česko-slovenského
projektu LISTOVÁNÍ. Na podujatí sa zúčastnili žiaci 3. ročníka ZŠ
Drahovce so svojou pani učiteľkou Mgr. Miriam Drobnou. Obsahom
knihy je dobrodružné rozprávanie slávneho psieho hrdinu. V napínavom
detektívnom príbehu Komisař Vrťapka rozplieta nitky zločinu v samom srdci
zoologickej záhrady. Deti sa zoznámili s autorom knihy Petrom Morkesom.
Knihu Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti, predstavila herečka
pani Barbora Krajč Zamišková formou scénického čítania. Podujatie
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pripravené v spolupráci
s Ms knižnicou Piešťany.
26. 9. 2018 Zahrajme sa
s Grétou
Literárno – výtvarný
workshop
na
motívy
knižky Andrey Gregušovej,
konaný
v
spolupráci
s Mestskou knižnicou
Piešťany a BIBIANOU –
medzinárodným
domom umenia pre deti
v Bratislave.
Literárno – výtvarný
workshop viedli PhDr.
Hana
Ondrejičková
a Mgr. Jana Michalová
z BIBIANY. Na podujatí
sa zúčastnili predškoláci
z našej MŠ. Pracovali
s knihou A. Gregušovej
Gréta, ktorá rozpráva
príbeh
o
podmorskej
speváčke, veľrybe Gréte.
Zo dňa na deň stratí hlas
a nikto nevie prečo. Až
v podmorskej ambulancii
zvieratká zistia, že choroby
im spôsobujú odpadky,
ktoré do mora nepatria.
Rozhodnú sa preto konať.
Podujatie bolo samozrejme
nielen poučné, ale aj
zábavné. Pani Michálková
z BIBIANY naučila tiež
deti pesničku. Pri speve
ich doprevádzala hrou na
ukulele a neskôr spoločne
navliekali pre Grétku
farebné drevené korálky.
Október 2018
V tomto mesiaci sme
pokračovali v projekte
LISTOVÁNÍ, ktoré už
tradične uskutočňujeme
každý rok v spolupráci s Ms
knižnicou Piešťany.
LISTOVÁNÍ
je
cyklus scénických čítaní,
na ktorých predstavuje
zaujímavé aktuálne knihy, ktoré sa objavia na trhu. Vybraní autori a ich
diela sú priamo pred divákmi interpretovaní v podobe divadelných
predstavení s knihou v ruke. Je to zvláštny druh scénického čítania, ktorý
veľmi pútavou formou predkladá divákom celkom nový zážitok z čítania.
Cieľom je poslucháčov
knihou osloviť a u žiakov
vzbudiť záujem o čítanie
a sebavzdelávanie. Snaží
sa
byť
pomocníkom
pedagógom a rodičom pri
motivácii detí čítať knižky.
Tento projekt LISTOVÁNÍ
získal
cenu
Nadácie
Českého literárneho fondu.
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15. 10. ZAHRADA
Scénické čítanie z cyklu
Listování na motívy knihy
spisovateľa a výtvarníka Jiřího
Trnku.
Slávna kniha Zahrada
patrí mezi diela, ktoré
roky oslovujú tak deti ako
aj dospelých. Má svoje
kúzlo poézie i humoru.
Päť chlapcov otvorí starú
vŕzgajúcu bránku a dostanú
sa do krásnej záhrady, kde
stretnú starého múdreho
trpaslíka,
zlomyseľného
kocúra a odhaľujú rôzne
tajomstvá. Na predstavení,
ktoré
predviedli
českí
herci z LISTOVÁNÍ cz., sa
zúčastnili mladší žiaci 2. a 3.
ročníka našej základnej školy.
LICHOŽROUTI alebo
Párožrúti
Divadelné predstavenie
na motívy knihy Galiny
Miklínovej.
Účinkovalo
Listování.cz.
Lichožrout
je
najobratnejší
lupič
ponožiek,
ktorý nebol ešte
nikdy
chytený.
Tento
záhadný
tvor žerie ponožky
a z párov robí
nepáry. Ich tajomný
svet
odzrkadľuje
napínavý a vtipný
príbeh
jednej
lichožroutej rodinky,
starého mládenca pána Vavrinca a malého nešikovného lichožrúta Hihlíka.
Na predstavení sa zúčastnili deti 4. a 5. ročníka základnej školy.
19. 10. Strašidelný Drakulov bál
Už tradične v tomto jesennom období CVČ pripravuje pre deti
„strašidelné“ podujatie. Ako tému si deti zvolili Drakulov bál. A tak
sa to v KD hemžilo malými či väčšími upírmi a rôznymi, naozaj až
obdivuhodnými maskami. Aj tento rok pomáhali pripraviť úvodný
program, zábavné aktivity aj výzdobu pre svojich mladších kamarátov naši
starší „centráci“. No a navyše pripravili pre nich aj sladké koláčiky domácej
výroby… dokonca nechýbala ani torta. Deti zachraňovali grófa Drakulu zo
zakliatia prostredníctvom plnenia rôznych zábavných úloh na určených
stanovištiach. Tu získavali čarovné bylinky, ktoré boli prostriedkom
k jeho záchrane. Samozrejme Drakulu vyslobodili a na záver si sním aj
zatancovali, či zajedli sladké dobroty.
PRIPRAVUJEME
November 2018
ZLATÁ STUHA - výstava pre deti
Výstava víťazných titulov z prestížnej súťaže poriadanej Českou sekciou
IBBY. V spolupráci s Českým centrom Bratislava. Naše CVČ pripravuje
toto podujatie pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej
republiky.
17. 11. 2018 NOC DIVADIEL 2018
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce - foto: M. M. - -
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superuvoľnení

udalosti
Knižný kolotoč alebo Významné osobnosti
čítajú na
netradičných
miestach

Superuvoľnení obsadili Divoký
západ…

Letný tábor je najobľúbenejšia a zároveň najväčšia akcia pre deti,
ktorú každý rok organizuje občianske združenie Superuvoľnení. Tento rok
sa uskutočnil už v poradí 10. letný tábor pod hlavičkou tohto občianskeho
združenia. Počas desiatich rokov sa na našich táboroch zabávalo veľké
množstvo detí, a to nie len z Drahoviec. Mnoho z nich s nami vyrástlo.
V sobotu sme sa všetci táborníci stretli na parkovisku pri Jednote, odkiaľ
nás obecný autobus odviezol na železničnú stanicu do Piešťan a odtiaľ to
bolo len kúsok do Trenčína.
Ako už býva zvykom, nechýbala ani táborová téma – Divoký západ. Na
celý týždeň, od 11. do 18. augusta sa Kubrica, neďaleko Trenčína, zmenila
na divokú prériu plnú kovbojov a banditov. Táborníci sa rozdelili do štyroch
miest – Austin, El Paso, Dallas, San Antonio. Cieľom bolo vybudovať

Bandita Hank

Divoký západ

Spomíname
…ale nezabúdame na tých, ktorí sa
pričinili na dobrých výsledkoch SZZ –
ZO Drahovce, ktorá patrila na Slovensku
medzi najlepšie, začo jej bolo udelené
z UV – SZZ Bratislava ocenenie „zlatý
odznak“.
Dňa 21. októbra si pripomenieme
nedožitých 99 rokov p. Vendelína
Varačku, ktorý bol 40 rokov členom
SZZ, z toho 35 rokov členom výboru. Bol
pravou rukou predsedu Sedláčika a bol
hlavným iniciátorom vybudovať Dom záhradkárov, kde sa zúčastňoval
na všetkých prácach. Tiež zabezpečoval financie prácou s traktorom.
Ovládal očkovanie a štepenie ovocných stromkov a pestoval
cudzozemské rastliny. Tieto vedomosti prenášal aj na mladšie generácie.
ZO Drahovce ako prvá postavila Dom záhradkárov, začo sa môžeme
poďakovať p. Vendelínovi Varačkovi – nikdy na neho nezabudneme.
- Spomínajú členovia SZZ a Vendel Sedláčik - Foto: Vendel Sedláčik -
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Návšteva Trenčianskeho hradu

budovania svojich miest, zvrhli skorumpovaného a nespoľahlivého
šerifa Hanka, ktorý sa stal banditom a celý týždeň svojou záškodníckou

Guvernér, sudkyňa, bandita a šerifovia štátu Texas

prosperujúce
mestá,
to
najväčšie
sa malo stať
h l a v n ý m
m e s t o m
štátu Texas –
najväčšieho
štátu
na
d i v o k o m
západe. Skôr
ako sa osadníci
pustili
do
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Obyvatelia El Pasa, San Antonia, Dallasu a Austinu

činnosťou osadníkom sťažoval prácu. Počas týždňa osadníci navštívili
Trenčiansky hrad, zdolali prekážkovú dráhu v korunách stromov
v Tarzánii, zachraňovali orlie vajce, zháňali suroviny pre kováčsku dielňu
a samozrejme celý čas odolávali útokom banditu Hanka.
Na konci týždňa stáli v nehostinnej prérii štyri veľké mestá, v ktorých
nechýbali domy, banka, salón ani kostol. Hlavným mestom štátu Texas sa
stalo mesto Dallas, ktoré len o kúsok predčilo mestá Austin, El Paso a San
Antonio. Všetci osadníci boli za svoju snahu náležite odmenení.
Ani sme sa nenazdali a bol čas vrátiť sa späť domov. Z Divokého
západu sme sa vracali unavení, ale plný nových zážitkov, pozitívnej energie
a veľkým množstvom nových kamarátov.
- Bronislava Černeková – OZ Superuvoľnení - Foto: MiNaPhoto.sk -

Dňa 21. októbra 1999 p. Vendelín Varačka oslávil 80 rokov. Gratulovať
mu prišli členovia výboru - p. Gažo (vpravo) mu podáva kyticu spolu
s Ing. Karolom Karabom (v strede) a Rudolfom Karabom.
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Toto zaujímavé a netradičné
podujatie na podporu čítania pre
deti, naše CVČ uskutočnilo 23.
októbra po prvý krát, aj tentoraz
v spolupráci s Ms knižnicou
Piešťany. Tým netradičným miestom
bol Obecný úrad Drahovce, čítalo
sa totiž priamo u pána starostu
v obradnej miestnosti.
Žiaci tretieho ročníka s pani
učiteľkou Mgr. Miriam Drobnou,
s knihami v rukách tentoraz
kráčali spoločne nie do školy, ale
na Obecný úrad. Čakal tu na nich
pán starosta obce, Ing. Juraj Klein
spolu so vzácnym hosťom, herečkou
Zuzanou Kaprálikovou. Všetkých
účastníkov
podujatia
privítala
a podujatie moderovala, mladá
bábkoherečka Sidi Féderová. Pani
Zuzka Kapráliková prečítala deťom
úryvok z knihy Hany Lasicovej
Pupo a Fazuľka a potom čítali deti.
O čítanie bol naozaj veľký záujem,
každý z nich chcel predstaviť svoju
obľúbenú knihu a hlavne prečítať
z nej, pochváliť sa pred všetkými.
A veru nemuseli sa hanbiť ani za
výber, ktorý bol naozaj pestrý, ani za
čítanie, ktoré im šlo naozaj výborne. Na rad
prišiel aj pán starosta. Priniesol so sebou
knihu svojho detstva O psíčkovi a mačičke
od Josefa Čapka. Pán starosta deťom
nielen porozprával o svojich obľúbených
autoroch a knihách z detstva, ale im tiež
čítal. Nevyhol sa ani otázkam, ktoré padali
jedna za druhou hlavne v závere podujatia.

13 nových detí
V nedeľu 9. septembra sa v zasadačke
Obecného úradu konalo Uvítanie do života.
Chvíľu sa smialo, chvíľu plakalo, chvíľu driemalo
13 malých detičiek, nových obyvateľov našej
obce, ktorí sa narodili v období 1. januára – 30.
júna 2018. Spolu so svojimi rodičmi tak prvýkrát
navštívili Obecný úrad, kde si prevzali pamätný
list, kvet a symbolických 100€ na uvítanie.
O kultúrnu vložku sa postaral člen divadla Dobreta
Filip Čechovič, ktorý zaspieval dve pekné piesne.
Deti narodené v 2. polroku budú mať Uvítanie do
života vo februári 2019. Vyzerá to na prekročenie
hranice 20 detí.
- M. M. - Foto: M. M. -

Podujatie ukončili Sidi Féderová a Zuzana
Kapráliková čítaním z knihy Hobit. Bol to
naozajstný knižný kolotoč.
- Blanka Kollárová – CVČ - Foto: M. M. -

Dňa 21. októbra 2009 p. Vendelín Varačka oslávil 90 rokov. Gratulovať
mu prišli susedia Rudolf Karaba (v strede) a Jozef Bugár (vľavo).

www.obecdrahovce.sk
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udalosti v skratke
1.
Populárne
predajné
trhy
v kultúrnom dome bývajú 1-2 krát do
mesiaca. U občanov majú veľkú obľubu, či
už niečo nakúpia, alebo sa len jednoducho
poprechádzajú a popozerajú, čo je nové.
2. Dni sú čoraz kratšie a tma okolo
kultúrneho domu väčšia. Z toho dôvodu
sa dalo „ guľové“ osvetlenie komplet do
poriadku. Postarala sa o to firma Elemont.
V súčasnej dobe nám pri kultúrnom dome
svietia nové exteriérové LED žiarovky s 5
ročnou zárukou.
3. Obecný úrad ponúka do bezplatného
prenájmu trojkolový bicykel. Záujemcovia
o jeho využitie sa môžu prihlásiť na
Obecnom úrade.
4. OFK dáva postupne dokopy podlahy
v budove. Po rekonštrukcii podlahy na
dolnej chodbe, o ktorej sme informovali
v minulom čísle, prišli na rad nové podlahy
vo všetkých ostatných miestnostiach.
5. Kino Napred po letnej prestávke opäť
ožilo. Počas jesenného obdobia malo na
dedinské pomery rekordný počet divákov.
Kino sa zameriava skôr na detského
diváka, no vždy sa niečo nájde aj pre toho
„staršieho“. Program kina nájdete na FB
stránke Kino Napred Drahovce, alebo na
vývesných plochách po obci.
6. Drobný stavebný odpad – vyváža
sa na zberný dvor UT, ŠTV, SO do
veľkokapacitného kontajnera. Najskôr si
treba dohodnúť vývoz s p. Majtánom na
tel. č. 0910 193 602.
7. Deti z tanečného krúžku CVČ
Drahovce
pod
vedením
Patrícii
Hodulíkovej sa už poctivo pripravujú na
jesenné a vianočné programy.
8. Zokruhovávanie jednotlivých častí
nášho vodovodu začalo prvou etapou na
Hlavnej ulici, ktorá bola už aj ukončená.
Nasledovať bude Bratislavská ulica, potom
prepojenie – zokruhovanie medzi ulicou
Južná a Hlavná a následne Hlavná – Lazy,
kde projekty pre stavebné povolenie sú už
hotové, stačí už len dotiahnuť stavebné
povolenia.
9. Kamery z 1. etapy zo začiatku
tohto roku, na ktorú sme dostali dotáciu
10 000€, sa už začali montovať, nakoľko
bolo potrebné najskôr podľa požiadaviek
západoslovenskej energetiky namontovať
na stĺpy podľa doplňujúceho projektu
samostatné prívody s ochranou. Tohto
času sme dostali ďalšiu dotáciu na
doplnenie kamerového systému vo výške
5000€. Po ukončení obidvoch etáp by
sme mali mať pokrytú celú obec, čo sa
týka príjazdových ciest ako aj námestie,
cintorín, atď.
10. V súčasnej dobe sa ukončujú práce
na požiarnej zbrojnici s dotáciou 29 574€
z MV SR, následne sa bude pokračovať
s rekonštrukciou veľkej garáže, na ktorú
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NOC DIVADIEL
v Drahovciach

Noc divadiel je celoslovenské podujatie
európskeho významu prezentujúce divadlo
tvorivým spôsobom v netradičnom časovom
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19. ročník výstavy ovocia a zeleniny

3

6

4

7

4

8

nám prišla dotácia 29 939€.
11. V súčasnej dobe prebiehajú práce
na bezbariérovom prístupe, ktorý má slúžiť
aj ako nový hlavný vchod do kultúrneho
domu, ktorý zároveň umožní pohodlný
prístup k priestoru na osadenie bankomatu.
Taktiež zároveň vyriešime zákonný problém,
ktorým sme povinný pri rekonštrukcii budovy
zabezpečiť bezbariérový prístup.

12. V sobotu 20. októbra prebiehalo
v našej obci tradičné „Jesenné upratovanie“.
Občania mali k dispozícii 13 veľkokapacitných
kontajnerov, vďaka čomu si mohli vyčistiť svoje
nádvoria pred zimnou sezónou.
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Slovenský
záhradkársky
zväz (SZZ) Drahovce usporiadal
v dňoch 22.-23. septembra 2018
už 19. ročník výstavy ovocia,
zeleniny a kvetov v kultúrnom dome
Drahovce. Na výstave sa zúčastnilo
26 vystavovateľov z celej obce.
V nedeľu si ju prišlo pozrieť 123
návštevníkov a v pondelok navštívili
výstavu žiaci základnej a materskej
školy, ktorým boli na ochutnávku
rozdané rôzne druhy ovocia.
Komisia
vyhodnotila
výstavné exponáty a udelila im
ceny v jednotlivých kategóriách.
Najlepšie
uspeli
nasledovní
vystavovatelia:
Jablko: 1. cena - Marián Rusnák,
2. cena – Michal Vančo, 3. cena –
Simona Mareková
Hruška: 1. cena – Vladimír Rusnák,
2. cena – Vladimír Dzuro
Zelenina: 1. cena – p. Žlnay, 2.
cena – Štefánia Slováková, 3. cena –
p. Bultman
Kvety: 1. cena – Anna Holíková, č.d.
13
Liečivé byliny: 1. cena – Viera
Rusnáková, č.d. 216
Hrozno: 1. cena – Mária Karabová,
2. cena – Miroslav Habr st.
Výstavy sa zúčastnili aj
zástupcovia obce a predseda OV
SZZ Piešťany Ing. Pastucha. Výstava
mala dobrú úroveň a veľmi dobrú odozvu
aj u návštevníkov. Pre budúce ročníky
výstavy by bolo veľmi dobré, keby sa na nej
zúčastnilo viacej vystavovateľov, ktorí by sa
mohli pochváliť svojimi pestovateľskými

www.obecdrahovce.sk

exponátmi zo svojich záhradiek. Ďakujem
členom záhradkárov, ktorí pomohli výstavu
usporiadať.
- Jaromír Kosa – SZZ Drahovce - Foto: M. M.-

rozpätí. Počas Noci divadiel môže divák skúmať,
objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne
usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom po
celú noc. V jednu spoločnú noc 17. novembra
2018 sa stovky európskych divadiel spoja
a ponúknu divákom netradičné divadelné zážitky.
Projekt zahŕňa tri najdôležitejšie atribúty, ktoré
charakterizujú Noc divadiel: otvorenosť (ako
potreba zo strany divadiel), interakcia (ako prvok
hry a akcie zo strany publika) a prepájanie (ako
schopnosť vytvárať siete medzi verejnosťou,
divadlami, inštitúciami a mestami), vzniká tak
priestor napríklad na vzájomné hosťovania
súborov alebo iné aktivity. Noc divadiel je
výnimočnou príležitosťou zviditeľniť vaše aktivity,
ako aj možnosťou nadviazať či upevniť spoluprácu
s kolegami z iných divadiel a kultúrnych inštitúcií
a posilniť vzťah s publikom.
Každý divadelný subjekt, ktorý sa stane
účastníkom projektu, si program pripraví
a organizuje samostatne. Celé podujatie na
Slovensku koordinuje Slovenský divadelný ústav
v Bratislave, ktorý zabezpečí strešnú koordináciu
a propagáciu podujatia prostredníctvom svojich
komunikačných kanálov a mediálnych partnerov,
ako aj tlačové materiály vrátane ich distribúcie.
Iniciátorom projektu Noc divadiel je chorvátska
Noćkazališta.
- Blanka Kollárová – CVČ -
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OFK Drahovce odštartovalo
sezónu na výbornú

Nie vždy sa darí. Aj keď nastúpia rovnakí
hráči, aj keď fúka rovnaký vzduch, svieti
rovnaké slnko, každý zápas, každý moment je
iný. Ak zhrnieme dokopy všetky naše družstvá,

spriemerujeme výsledky, môžeme povedať, že
sa nám túto sezónu darí! Ale poďme pekne po
poriadku.
Áčko
Ešte nikdy sa nám nestalo, aby sme hrali
na úvod 4 domáce zápasy. Prvý sme vyhrali so
Siladicami 4:2, druhý s Dolnom Krupou 9:0,
tretí s Cíferom 5:0 a štvrtý sme „len“ remizovali
1:1 s Krakovanmi. Boli sme na koni. Na piate
kolo sme vycestovali do Majcichova, kde sme
HLASOVACÍ LÍSTOK
pre voľby starostu obce Drahovce
10. novembra 2018
Kandidáti:
1. Juraj Klein, Ing., 57 r., starosta obce, nezávislý
kandidát
2. Zuzana Komárková, PhDr., 47 r., riaditeľka
ÚPSV a R Piešťany, Smer – sociálna demokracia
3. Miroslav Ledecký, 54 r., živnostník, nezávislý
kandidát
4. Stanislav Nešpor, 49 r., manager montáže,
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
5. Peter Spišák, Ing., 37 r., jadrový inžinier,
nezávislý kandidát
6. Juraj Surový, 46 r., regionálny riaditeľ,
SDKÚ – DS – slovenská demokratická
a kresťanská únia – demokratická strana
HLASOVACÍ LÍSTOK
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Drahovciach
10. novembra 2018
Volebný obvod č. 1

DRAHOVSKÉ NOVINY

zaznamenali prvú prehru 3:1.
V šiestom kole sme si napravili chuť
a vyhrali sme doma s Červeníkom
2:1. Na siedme kolo sme vycestovali
na zápas kola do susedných
Piešťan. Po výbornom výkone sme
remizovali 0:0. Kolo s poradovým
číslom 8 bolo jednoznačné –
Drahovce 4:0 Leopoldov. Na 9.
kolo sme vycestovali do Zelenča.
Zápas bol takisto považovaný za
„zápas kola“ a bolo to cítiť na nervozite
na ihrisku. Naši chlapci však tento ťažký
zápas dotiahli do úspešného konca
a zvíťazili v Zelenči 2:1. Následne sme
doma privítali Zavar, s ktorým
sme remizovali 2:2. Na 11. kolo sme
vycestovali do posledných Dechtíc. Tento
zápas nám vôbec nevyšiel, nepremieňali
sme šance, prehrali sme 1:0 a domov sme
odišli bez bodu. Pred uzávierkou čísla
zostávajú dva zápasy, naši chlapci sú na
4. mieste, strácame 4 body na prvý Zavar.
V kabíne vládne dobrá nálada, tréner
František Šuran je spokojný. Verme, že
mu to vydrží aj v druhej polovici sezóny
a naši chlapci skončia na špici tabuľky.
Dorast
Tréner Adrián Hnilka a vedúci mužstva
Peter Hargaš môžu byť nadmieru spokojní. Ich
zverenci odohrali doteraz 9 zápasov, z toho 8
vyhrali a jeden remizovali v Ostrove 1:1. Dorast
máme spojený s Madunicami a momentálne
je na 1. mieste so skóre 42:9 s 25 bodmi a 4
bodovým náskokom na druhého.

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
Kandidáti:
1. Michal Bednár, 32 r., fotograf, nezávislý
kandidát
2. Lukrécia Bednáriková, 67 r., súkromná
podnikateľka, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Róbert Dzuro, Ing., 53 r., ekonomický riaditeľ,
nezávislý kandidát
4. Ivan Gajar, 52 r., technický pracovník,
nezávislý kandidát
5. Ľubica Chudá, 50 r., zdravotná sestra,
Kresťanskodemokratické hnutie
6. Mária Janíková, Ing., 66 r., dôchodkyňa,
Kresťanskodemokratické hnutie
7. Ľubomír Karaba, 41 r., SZČO, nezávislý
kandidát
8. Denis Kristek, Ing., 32 r., projektový manažér,
nezávislý kandidát
9. Martin Majtán, 30 r., živnostník, nezávislý
kandidát
10. Júlia Manáková, 36 r., čašníčka, nezávislá
kandidátka
11. Peter Marek, 42 r., SZČO, Smer – sociálna
demokracia

Žiaci
Naši žiaci majú bilanciu o čosi horšiu ako
áčko a dorast, no z vekového hľadiska je to
logické…každá sezóna je iná. Napriek tomu sa
držia dobre, majú 3 výhry, 1 remízu a 4 prehry.
Momentálne sú na 8. mieste so skóre 15:28
z celkových 12 družstiev.
Prípravka
Naši najmenší nám robia veľkú radosť.
Pod vedením trénera Petra Micháleka a jeho
asistentov sú na 1. mieste s počtom bodov 24 s 3
bodovým náskokom na druhého. 8 víťazstiev a 1
prehra – skóre 57:4. Niet čo dodať.
Prajem našim družstvám, nech sa im darí aj
naďalej, nech sa tešia z futbalu, dávajú množstvo
gólov a nech tvoria dobré kolektívy.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú,
Obecnému úradu a všetkým spriazneným
sponzorom nášho drahovského futbalu.
- Martin Majtán – tajomník OFK Drahovce - Foto: Miroslav Ledecký 12. Erika Miháliková, Ing., 54 r., opatrovateľka,
Kresťanskodemokratické hnutie
13. Stanislav Nešpor, 49 r., manager montáže,
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
14. Ivan Nitka, 51 r., rušňový dispečer, nezávislý
kandidát
15. Július Ondrek, Ing., 64 r., dôchodca, Smer –
sociálna demokracia
16. Nataša Puterová, 44 r., invalidná
dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
17. Peter Sedláčik, 44 r., referent, nezávislý
kandidát
18. Peter Spišák, Ing., 37 r., jadrový inžinier,
nezávislý kandidát
19. Juraj Surový, 46 r., regionálny riaditeľ,
SDKÚ – DS – slovenská demokratická
a kresťanská únia – demokratická strana
20. Rudolf Urban, 54 r., energetik, Smer –
sociálna demokracia
21.
Jozef
Vasi,
59
r.,
živnostník,
Kresťanskodemokratické hnutie
22. Mária Vyskočová, 50 r., konateľka
spoločnosti, nezávislá kandidátka
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kozmetické okienko
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 januári 2019.
Články môžu posielať nielen
organizácie, ale aj občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk
do 7. januára 2019.

Drahovský slovník
Prinášame Vám tradičnú rubriku
s výrazmi z Krátkeho slovníka nárečia
slovenského „drahovského“ podľa
Cyrila Karabu, tentokrát na písmeno
„M“.
1. macej – nevyvinuté mláďa
2. makkí - mäkký
3. masso - mäso
4. maškrcit - maškrtiť
5. mašura – prasa, sviňa
6. mat - med
7. mén - menej
8. merkuvat – dávať pozor
9. meščok - miešok
10. miškár – kastrátor ošípaných

Evidencia obyvateľstva
(11. 8. 2018 – 23. 10. 2018)
Prisťahovali sa
10
Odsťahovali sa
4
Narodili sa
10
Opustili nás
5
Počet sobášov
5
Počet obyvateľov k 23. 10. 2018 - 2595

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo
bude“

Od 20. augusta do 31. októbra boli v Drahovciach
tieto akcie a aktivity:

25. august – Drahovské vrtochy (8. ročník) – org.: Obecný úrad (centrum obce)
26. august – Omša za darcov krvi – org.: Červený kríž (kostol sv. Martina)
29. august – Kladenie vencov k SNP – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)
9. september – Uvítanie do života – org.: Obecný úrad Drahovce (zasadačka OÚ)
15. september – Púť vlakom so Šaštína – org.: Klub seniorov (Šaštín)
15. september – Ukončenie leta – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)
16. september – Drahovská desiatka (41. ročník) – org.: Obecný úrad (štadión OFK
Drahovce)
19. september – Posedenie pri guláši – org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
23. september – Výstava ovocia a zeleniny – org.: Záhradkári (kultúrny dom)
13. október – Posedenie seniorov – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
20. október – Jesenné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)

Od 1. novembra do 31. januára budú v Drahovciach
tieto akcie a aktivity:

3. november – Karolova teta (premiéra) – org.: Divadlo DOBRETA (kultúrny dom)
10. november – HODY DRAHOVCE – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
17. november – NOC DIVADIEL - Charlie a továreň na čokoládu (premiéra) –
účinkuje: Divadlo Dobretka (kultúrny dom)
28. november – Aranžovanie adventných vencov – org.: Klub seniorov (Spoločenský
dom)
2. december – Rozsvietenie vianočného stromčeka – org.: Obecný úrad, CVČ
(centrum obce + CVČ)
7. december – Posedenie členov – org.: Červený kríž (kultúrny dom)
9. december – Mikuláš v kultúrnom dome – org.: Obecný úrad, CVČ (kinosála)
13. december – Vianočné trhy – org.: CVČ, ZŠ, MŠ (kultúrny dom)
16. december – Vianočný galaprogram – org.: CVČ (kultúrny dom)
19. december – Pečenie medovníkov – org.: Klub seniorov (Spoločenský dom)
21. december – Inak to nebude (premiéra) – org.: Divadlo DOBRETA (kultúrny dom)
22. december – Vianočná kapustnica – org.: Obecný úrad (centrum obce)
28. december – Posedenie pod jedličkou – org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
27. január – Maškarný ples – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)

DRAHOVSKÉ NOVINY
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Kozmetické okienko
Po letných
mesiacoch k nám prišli tie
chladnejšie, vtedy máme
viac času starať sa a hýčkať
svoju tvár telo i dušu.
O tom, že krása pokožky
závisí od toho, čo konzumujeme, som už popísala
veľa. Tento krát budem písať o látkach a výťažkoch,
ktoré regenerujú a omladzujú naše telo a pokožku nielen zvonka, ale aj
Denisa Karabová podniká v oblasti
zvnútra. Medzi najdôležikozmetiky už viac ako 25 rokov. Vlastní
tejšie látky, ktoré sa starajú
viacero certifikátov v tejto oblasti
a neustále pokračuje vo vzdelávaní.
o pevnosť, pružnosť vláPri aplikácii využíva nové moderné
kien a buniek v našom tele
techniky a metódy.
patrí kolagén a elastín. Kolagén je proteín z ktorého
sa skladajú vlákna (kolagénové vlákna) pokožky, šliach, kostí, chrupaviek a ďalších spojivových tkanív. Ľudské telo doslova drží spolu
iba vďaka spojivovým tkanivám. Vďaka kolagénu si zachovávajú jednotlivé orgány, tkanivá svoju silu a pružnosť. Kolagén tvorí až 25%
celkovej váhy proteínov v ľudskom tele. Približne 75% z našej pokožky je tvorenej kolagénom a celkovo asi 30% ľudského tela je vytvoreného z kolagénu. Kolagén sa nachádza aj vo väzivových tkanivách,
kĺboch, svaloch, vlasoch a v samotných orgánoch v tele. Kolagén je
teda neoddeliteľnou a veľmi potrebnou súčasťou ľudského organizmu. Čím sme starší, telo produkuje stále menej kolagénu. Je preto
dôležité ho pravidelne doplňovať pre udržanie pružnej pokožky.
Produkcia kolagénu sa začína znižovať okolo 25 roku života a naberá na rýchlosti v tridsiatke a štyridsiatke. Slabá produkcia kolagénu
je jednou z príčin starnutia. Je dokázané, že vo veku 40-tich rokov
naše telo produkuje asi len polovicu kolagénu, ktorý potrebuje.
S pribúdajúcim vekom sa proces tvorby kolagénu spomaľuje a pružnosť pokožky sa stráca. Jeho nedostatok v celom tele spôsobuje
stuhnutosť, bolesť kĺbov a svalov, čo sú sprievodné znaky pribúdajúceho veku. Bez kolagénu celé telo doslova ochabuje. Nemusíme sa
však obávať! V dnešnej dobe je už veľa doplnkových výrobkov, ktorými si môžeme kolagén dodávať do tela. Tým budeme predchádzať
starnutiu. Najlepšie formy kolagénu sú tekuté formy získané z rýb
v špeciálne sledovaných chovoch. Pri ich užívaní sa zlepší kvalita
pokožky, nechtov, vlasov a pohyblivosť kĺbov. Kolagén je dôležitý
aj ako prevencia proti vzniku strií a ich rozširovaniu. Pokožka bez
dostatočného množstva kolagénu nie je pružná, čo má za následok
trhanie pokožky. Pokles tvorby kolagénu nespôsobí iba to, že bude
pokožka náchylnejšia na vznik vrások, môže byť tiež náchylnejšia na
tvorbu podliatin a modrín. Dôležité je spomenúť aj to, že pri tvorbe či spracovaní kolagénu v tele musí byť v správnom množstve do
tela dodávaný aj vitamín C. Úloha vitamínu C pri tvorbe kolagénu
je v integrácií s aminokyselinami v rámci kolagénových buniek. Ak
sa vám nedostáva do tela správne množstvo vitamínu C, produkcia
kolagénu sa bude ešte viac spomaľovať. Treba však dávať pozor! Pre
ľudí s krvnou skupinou 0, nie je vhodné tabletami – umelo dodávať
vitamín C. Pri tejto krvnej skupine by mohlo prísť pri nadmernej
konzumácií ku kolapsu ľadvín. Krvná skupina 0 si vie v dostatočnom
množstve tvoriť kyseliny a tým aj vitamín C.
Nabudúce si napíšeme o úlohe a dôležitosti elastínu pre naše telo.
Želám vám krásne prežitie zimy bez chorôb a vzniku nových vrások na pokožke. Aj za pomoci kolagénu prekonáte nástrahy chladu,
mrazu a prekúrených miestností bez väčších ťažkostí.
- Denisa Karabová -
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