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Sadzba za uloženie komunálneho
odpadu na skládke
Úroveň
vytriedeného
odpadu

S

Sadzba za uloženie
jednej tony
komunálneho
odpadu
rok 2019

Sadzba za uloženie
jednej tony
komunálneho
odpadu
rok 2020

Sadzba za uloženie
jednej tony
komunálneho
odpadu
rok 2021

17 €
12 €
10 €
8€
7€
7€
7€

26 €
24 €
22 €
13 €
12 €
11 €
8€

33 €
30 €
27 €
22 €
18 €
15 €
11 €

0 - 10 %
10 - 20%
Naša obec
20 - 30 %
30 - 40 %
40 - 50 %
50- 60 %
60% a viac

TERMÍNY ODVOZU PAPIERA
Zbierať do modrej plastovej nádoby

5. apríl
28. jún
Zberajú sa noviny, časopisy, brožúry,
katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne
zoznamy, lepenky, vlnité lepenky.

TERMÍNY ODVOZU PLASTOV
PET fľaše a ostatné plasty – zbierať do vriec

19. marec
30. apríl
11. jún

Nezberajú sa pergamenový, asfaltový,
dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný,
lakovaný a napustený papier a lepenka,
hygienicky závadný papier, obuvnícka
lepenka, papierový prach a výseky
dierkovačiek, papier a plasty znečistené
potravinami.
Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok,
uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo,
kožu, gumu a iné).

Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických
nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity,
plastové nádoby z kozmetiky, potravín.
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok,
uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu
a iné).

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
Želajme si v novom roku dobrých
ľudí vždy po boku. Zdravia, lásky plný
dom a spokojnosti v ňom.
Ani sme sa nenazdali a máme za
sebou prvý mesiac roku 2019. Ťažko mi
je písať o predsavzatiach v mojej novej
funkcii, starostu obce. Samozrejme
chcem napĺňať svoj volebný program,
ale po dvoch mesiacoch v úrade som
pochopil, že starosta musí reagovať na
často až „neočakávané“ skutočnosti.
Na ustanovujúcom obecnom
zastupiteľstve som mal česť privítať
môjho priateľa, župana TTSK
p. Jozefa Viskupiča. V priateľskej
debate po zastupiteľstve som ho
poprosil, aby trošku „dohliadol“ na
našu obec a začiatkom roka sme dostali
z TTSK list s tým, že prehodnotili
svoje rozhodnutie ohľadom dotácie
na vybudovanie polytechnickej učebne
na našej základnej škole v hodnote
75.000,– €. Takže pre nás začala
príjemná práca, zabezpečiť všetky
potrebné potvrdenia a čakať na
konečné rozhodnutie.
Opačný prípad sme zažili
pri kontrole na úrade pre verejné
obstarávanie našej akcie – zníženie
energetickej náročnosti pavilónu P2
MŠ Drahovce. Tu nám odporučili súťaž
zrušiť a vyhlásiť znova. Na základe
tohto rozhodnutia sme v materskej
škole všetko nasťahovali naspäť
a sfunkčnili jej činnosť.
V polovici mesiaca január nám po
kontrole potvrdili úspešnosť projektu
na dodanie kompostérov, ktoré sa
dostanú do každej domácnosti.
Predpokladaným termínom vydávania
kompostérov je mesiac máj.
Túto príležitosť chcem využiť
na oboznámenie občanov ohľadom
separácie komunálneho odpadu. Tento
problém považujem v tomto roku za
najdôležitejší na vyriešenie, nakoľko
poplatky za uskladnenie komunálneho
odpadu na skládke sa budú dramaticky
zvyšovať.
Prajem Vám veľa zdravia a pohody
v roku 2019.
- Miroslav Ledecký - Váš starosta -

informácie
INFO BLOK o odpade v našej obci
Vážení občania,
ponúkame Vám zopár informácií o odpade v našej obci. Komunálny
odpad sa rozdeľuje na zmesový komunálny odpad (nevytriedený
odpad v čiernej nádobe), separovaný komunálny odpad (vytriedené
jednotlivé druhy – papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové
kombinované materiály-VKM) objemný odpad a odpad zo zberného
dvora.
Likvidácia komunálneho odpadu prebieha v našej obci cestou
zberovej spoločnosti Márius Pedersen, ktorá nám poskytuje aj
nádoby na všetok odpad.
Odpad je ukladaný na skládku odpadov v Rakoviciach, ktorú
spravuje Kopaničiarska odpadová spoločnosť.
Financovanie likvidácie odpadu v obci od júla 2017 prebieha
z dvoch zdrojov.
Väčšiu časť financuje obec, menšiu Organizácia zodpovednosti
výrobcov (OZV), u nás spoločnosť ENVIPAK. Je to združenie
výrobcov a spracovateľov triedeného odpadu, do ktorého sú povinní
zo zákona odvádzať príspevky. Z nich je hradený celý separovaný
zber v obci. Čím väčšie množstvo odpadu dokáže obec vyseparovať,
tým väčšiu časť výdavkov pokryje OZV.
Náklady obce vytvárajú
– poplatok za uloženie odpadu na skládku 23,50€/t
- poplatok obci, v katastri ktorej sa skládka nachádza 10 €/t
- poplatok zberovej spoločnosti za manipuláciu (počet nádob x počet
vývozov),
- prepravu km, prenájom nádob za počet vydaných nádob občanom
- náklady na fungovanie zberného dvora (mzdy, odvody, odvoz
odpadu, skládkovanie, nájom pozemku, služby)
- režijné náklady (letáky, pohonné hmoty, kontajnery).
Všetky náklady na manipuláciu s odpadmi majú byť v zmysle
zákona o odpadoch pokryté poplatkami vyberanými od občanov.
V našej obci sú náklady na odpad omnoho vyššie, ako je vybraný
poplatok od občanov, takže rozdiel je dotovaný z rozpočtu obce.
Znížiť tieto náklady sa dá len spoluprácou s občanmi. Tým,
že znížime množstvo ukladaného odpadu na skládku správnym
separovaním, rozdeľovaním odpadu podľa druhov, ukladaním do
nádob maximálne stlačené, aby sme zbytočne nevozili vzduch (PET
fľaše a plechovky zošliapnuté, tetrapaky stlačené), tým, že na zberný
dvor odovzdáme elektro odpad, bielu a čiernu techniku v celosti a nie
vybrakované obaly, ktoré nám nevezme na ďalšie spracovanie nikto,
tým, že viac zložkové nadrozmerné odpady rozdelíme podľa druhu
odpadu a tak zanesieme na zberný dvor (napr. zo starej postele
oddelíme kovové, drevené a molitanové časti), tým, že pokosenú
trávu skompostujeme, drobný stavebný odpad uložíme na zberný
dvor a nie do smetnej nádoby. Nádoby na papier majú slúžiť na zber
papiera, nie na iný účel. Ak nám je niektorá nádoba nepotrebná,
treba ju vrátiť obci, lebo aj za nevyvážanú nádobu platíme poplatok
za manipuláciu a nájom.
Skôr, než niečo
bez
rozmýšľania
Evidencia obyvateľstva
hodíme do smetného
(24.10.2018 – 30.1.2019)
koša, pouvažujme nad
Prisťahovali sa
tým, či sa to dá ešte
5
nejakým
spôsobom
Odsťahovali sa
využiť a hoďme to do
1
nádoby nato určenej.
Narodili sa
Aby sme o rok nemuseli
7
vynakladať viac peňazí za
Opustili nás
likvidáciu odpadu, hoci
6
za poplatok obci, ktorá
Počet sobášov
má zriadenú skládku.
1
- Tatiana Salinská Počet obyvateľov k 30.1.2019: 2601
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udalosti
Rozpočet obce v roku 2019

Príjmy

Školstvo, matrika, RO

358 029,24 €

Dane a poplatky

1 144 500,00 €

Úver na kanalizáciu

200 000,00 €

Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia

91 282,58 €

Rezervný fond obce

246 891,61 €

Príjmy rozpočtovej organizácie

69 500,00 €

Rozpočet príjmov celkom:

2 110 203,43 €
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Obchádzka na drahovských hodoch
Nie, nemusíte rozmýšľať, kadiaľ išla
v sobotu 10. novembra obchádzka počas
drahovských hodov, pretože Obchádzka
je najnovší hit skupiny Heľenine oči. Ale
poďme pekne po poriadku.
Nový model drahovských hodov bol
nastavený na piatočné „Divadelné hody“

Lucky, ktorý mal hody rozdelené na dva
vstupy. Hudobná produkcia znela po
celom kultúrnom dome od ľudoviek až
po súčasné hity. Každý rok máme iného
„hodového“ hosťa.
Tento krát to bola prešovská úderka
HEĽENINE OČI!!! Počas hodinového

a sobotnú „Hodovú zábavu“. Nakoľko
sme mali počas jesene v Drahovciach
veľkú akciu Noc divadiel a ďalšie dve
premiéry divadla Dobreta, rozhodli sme
sa, že „Divadelné hody“ nebudú. A tak
sme zorganizovali len sobotu. Vstup do
kultúrneho domu bol od 20.00h. Hody
Drahovce priniesli skvelú párty, na ktorej
sa zabavili nielen mladí, ale aj tí skôr
narodení.
Celú hodovú zábavu odohral DJ

koncertu zazneli ich najväčšie hity, no
a nesmel chýbať ani ten z nového albumu
s názvom Obchádzka. Do kultúrneho
domu prišlo na Hody Drahovce viac ako
400 ľudí. Na akciu tohto typu je to stále
málo a preto budeme uvažovať, akým
smerom sa budú drahovské hody uberať
ďalej.
- M.M. - Foto: M.M. -

Výdavky
Výkonné a zákonodarné orgány

293 711,00 €

Finančné a rozpočtové záležitosti

1 900,00 €

Iné všeobecné služby

3 243,18 €

Ochrana pred požiarmi

25 669,00 €

Cestná doprava

46 000,00 €

Nakladanie s odpadmi

153 762,00 €

Nakladanie s odpadovými vodami

462 700,00 €

Rozvoj bývania

32 306,00 €

Rozvoj obcí

33 476,00 €

Zásobovanie vodou

47 320,00 €

Verejné osvetlenie

39 459,00 €

Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby

6 285,00 €
18 692,00 €
136 602,00 €

Vysielacie a vydavateľské služby

1 183,00 €

Náboženské a iné spoločenské služby

580,00 €

Predprimárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou

18 200,00 €

Staroba

25 885,00 €

Rodina a deti

1 000,00 €

Výdavky na prenesené a originálne kompetencie
Rozpočet výdavkov celkom:

756 649,00 €
2 104 622,18 €

Obecný úrad zmenil úradné hodiny
Úradné hodiny od 1. 2. 2019:

Výsledky komunálnych volieb
2018
Volebná účasť: 58,7%
Výsledky voľby starostu obce:
1. Miroslav Ledecký NEKA 447
hlasov
2. Zuzana Komárková SMER-SD
248 hlasov
3. Juraj Klein NEKA 222 hlasov
4. Juraj Surový SDKÚ-DS 220 hlasov
5. Peter Spišák NEKA 110 hlasov
6. Stanislav Nešpor ĽSNS 13 hlasov

Pondelok stránkový deň - 07.30 h – 15.30 h
Utorok nestránkový deň - 07.30 h – 15.30 h
Streda stránkový deň - 07.30 h – 17.00 h
Štvrtok nestránkový deň - 07.30 h – 15.30 h
Piatok stránkový deň - 07.30 h – 14.00 h
Prestávka 12.00 h - 13.00 h
Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie:
1. Komisia na ochranu životného prostredia a verejného
poriadku
Predseda: Ing. Peter Spišák, členovia: Peter Marek a Jozef Vasi
2. Komisia stavebno-ekonomická
Predseda: Juraj Surový, členovia: Ing. Denis Kristek a Ing. Róbert
Dzuro
3. Kultúrna, športová a sociálna komisia
Predseda: Michal Bednár, členovia: Martin Majtán a Ľubica
Chudá
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Zoznam zvolených poslancov:
1. Denis Kristek NEKA 736 hlasov
2. Peter Spišák NEKA 666 hlasov
3. Juraj Surový SDKÚ-DS 619 hlasov
4. Martin Majtán NEKA 608 hlasov
5. Michal Bednár NEKA 469 hlasov
6. Jozef Vasi KDH 440 hlasov
7. Ľubica Chudá KDH 412 hlasov
8. Peter Marek SMER-SD 410 hlasov
9. Róbert Dzuro NEKA 405 hlasov

www.obecdrahovce.sk

Klub seniorov aktívny aj
koncom roka 2018
Členovia a členky Klubu seniorov v Drahovciach
pokračovali vo svojej činnosti aj v uplynulom štvrťroku.
Pred 1. adventnou nedeľou, v stredu a štvrtok sa
stretli vo svojom klube a aranžovali adventné vence
a vianočné ozdoby. Okrem svojich príbytkov nimi
ozdobili aj sochu Panny Márie pred farským úradom
a tiež uvili aj veniec do kostola sv. Martina.
Ako každoročne, aj tento rok pripravili v kultúrnom
dome obecnú vianočnú kapustnicu, ktorú večer
22. decembra podávali vonku pri vianočnom
stromčeku členky MS Červeného kríža za aktívnej
asistencie členov Hasičského zboru. Členovia,
účinkujúci vo FS Kolovrátok vystúpili v chráme
sv. Martina na Vianočnom koncerte spoločne
so spevokolom Srdiečko a hlavným chrámovým
spevokolom pod vedením pani organistky Zuzky
Janovskej.
Poslednou akciou roku 2018 bolo „Posedenie
pod jedličkou“. Dňa 28. decembra sme ho zahájili
najkrajšou vianočnou piesňou „Tichá noc, svätá noc“
a samozrejme aj novoročným vinšom. Ocenili sme
jubilantov z radov našich členov, ktorí mali v roku
2018 okrúhle výročia narodenín kvietkom, potom
sa podalo malé občerstvenie a každého člena nášho
klubu čakal pod vianočným stromčekom darček.
Záverom chceme poďakovať za dobrú spoluprácu
obecnému zastupiteľstvu na čele zo starostom
a tiež miestnym organizáciám, s ktorými sme
spolupracovali. Ďakujeme za vykonanú prácu aj
našim členom, ktorí sa podieľali na činnosti klubu a do
Nového roku 2019 želáme všetkým spoluobčanom
veľa dobrého zdravia, Božích milostí, rodinného
pokoja a lásky, aby sme si všetci svorne nažívali
a pomáhali vybudovať našu obec ešte krajšiu.
- Klub seniorov-

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 máji 2019. Články môžu posielať
nielen organizácie, ale aj občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk do 6.
apríla 2019.

Obecný úrad Drahovce má novú mobilnú aplikáciu.
Postup je jednoduchý: na stránke Google Play zadáte
Drahovce a dáte inštalovať. Formou notifikácií budete
dostávať novinky zo života obce.
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duchovné zamyslenie
Duchovné zamyslenie
Max Kašparú, lekár a kňaz, v jednej zo
svojich kníh uvádza tento príbeh:
Policajti z amerického Houstonu vydali
svojho času nasledujúce Desatoro pre rodičov
ako vážne varovanie, kedy môžu vychovať zo
svojho dieťaťa zločinca:
1. Už od prvých krokov vášho dieťaťa je
potrebné dávať mu všetko, čo si zmyslí a čo
chce - aby dieťa nemalo nikdy pocit, že mu
niečo chýba.
2. Usmievajte a smejte sa s uznaním, keď
vaše dieťa vysloví hrubé a vulgárne slovo
- dieťa sa bude domnievať, že povedalo
niečo múdre, vtipné a je rovnaké ako dospelí.
3. Dieťa držte ho čo najďalej od kostola,
ani ho tam nenúťte chodiť a nerozprávajte mu
o Bohu a náboženských povinnostiach - bude
mať tak slobodu vybrať si svetonázor.
4. Dieťa nikdy nekarhajte a ani netrestajte,
keď urobí zlú vec - aby nemalo z toho komplexy
a mohlo neobmedzene rozvíjať svoju osobnosť.
5. Dôsledne a vždy za dieťa robte úplne

11. 11. o 11- hodine
Vo Francúzsku v železničnom vagóne pri
Compiégne neďaleko Paríža bola 11. novembra
1918 podpísaná dohoda o prímerí medzi
Nemeckom a predstaviteľmi Dohody, čím sa
skončila prvá svetová vojna.
Delegáciu Dohody na podpise prímeria

viedol francúzsky maršal Ferdinand Foch,
nemeckú poslanec Mathias Erzberger.
Podpísanie prímeria znamenalo faktickú
kapituláciu Nemecka. Nemecké vojská v tom
čase už na fronte ustupovali a hlavné velenie sa
nachádzalo v stave úplnej bezmocnosti.
Rokovanie o prímerí sa začalo už 8.
novembra 1918. Na druhý deň celým Nemeckom
otriasali nepokoje a kancelár oznámil abdikáciu
cisára, ktorý sa uchýlil do exilu do Holandska.
Na tento deň pripadá sviatok, ktorý sa
v Európe oslavuje ako Deň prímeria, v Kanade
ako Deň pamiatky a v USA od roku 1954 ako
Deň veteránov. Jeho symbolom je vlčí mak.

DRAHOVSKÉ NOVINY

divadlo dobreta

všetko, upratujte po ňom - bude mať predstavu
a návyk, že za neho budú robiť všetko, všetci
a všade - a tak to má v živote byť.
6. Dovoľte dieťaťu všetko čítať, na všetko sa
dívať v televízii alebo na internete a všade chodiť
bez rodičovskej kontroly - aby nemalo pocit, že
má menej možností ako jeho vrstovníci.
7. Hádajte sa v prítomnosti dieťaťa, klamte
pred ním a robte všetky zlé veci - bude mať už
z domu vzory pre vlastné manželstvo a rodinu.
8. Dieťaťu dávajte toľko peňazí koľko chce
- aby nemuselo šetriť a obmedzovať sa a vôbec
sa netrápilo tým, že bude treba chodiť do práce.
9. Dieťaťu vyhovejte v úplne všetkých
požiadavkách a prianiach, doprajte mu všetky
výhody - aby chudáčik netrpel núdzou, aby
nemal neurózu a pocity menejcennosti.
10. Vždy a za každých okolností sa postavte
na jeho obranu, či už proti deťom, spolužiakom,
susedom, alebo učiteľom - nech dieťa vždy
pocíti, že má milujúcich a odhodlaných rodičov
a že nikto nikdy od neho nesmie vyžadovať
dodržiavanie akýchkoľvek pravidiel a poriadku.
A keď potom vaše dieťa zavrú do väzenia,

tak sa, vážení rodičia, vôbec nečudujte.
Preto prosme:
Pane, Ty vieš, že žijeme vo svete, kde
dobré a sväté hodnoty stratili zmysel a nové sú
pochybné. Prosíme Ťa, nech nikdy nestratíme
zmysel k Tvojím svätým, dobrým hodnotám aj
keď sú náročné, ťažké a vyžadujú sebazápor.
Pane, Ty pozývaš každého z nás, aby sme vo
svete budovali kráľovstvo pokoja a civilizáciu
lásky. Prosíme Ťa, daj aby sme pochopili,
že sebectvo, lenivosť a bezohľadnosť sú
trojlístkom jedovatej byliny, ktorá zabíja a ničí
ľudí i radosť zo života. Pane, daj nám preto silu
bojovať za všetko správne a pomáhať slabým
i prinášať pokoj.
Pane Ježišu spolu s matkou Pannou
Máriou a svätým Jozefom, prosíme, naučte
nás vychovávať deti podľa Božieho plánu, aby
milovali pravdu, dobro, pravú krásu i
večné Božie kráľovstvo, ktoré je cieľom
každého ľudského života. Amen.
V modlitbách za pokoj, radosť i Božiu
pomoc a ochranu všetkých rodín…
- Branislav Rychlík, drahovský farár -

Prvá svetová vojna bola dôsledkom rozporov
medzi svetovými mocnosťami o kolónie,
zdroje surovín, odbytiská a trhy. Začala sa 28.
júla 1914. Rozpútal ju sarajevský atentát na
habsburského následníka trónu Františka
Ferdinanda. Proti sebe stáli štáty Dohody
(Veľká Británia, Francúzsko, Rusko, neskôr
sa pripojilo Taliansko a USA)
a Ústredné mocnosti (Nemecko,
Rakúsko–Uhorsko, neskôr sa
pripojilo Turecko a Bulharsko).
Vojna si počas štyroch
rokov vyžiadala životy miliónov
ľudí. Zo 65 miliónov vojakov
mobilizovaných
všetkými
bojujúcimi štátmi ich bolo 8
miliónov zabitých a ďalších 21
miliónov zranených. Veľká časť
vojakov si z bojísk odniesla pre
zvyšok života trvalé následky.
V mnohých krajinách bola
fakticky zdecimovaná takmer
jedna generácia mužov. Po vojne
došlo k vzniku nových štátov,
Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo a vznikla
napríklad aj Československá republika.
Versaillská mierová zmluva z roku 1919
dala všetko zaplatiť Nemcom. Poslednú
čiastku na úrokoch súvisiacich s obrovskými
finančnými reparáciami uvalenými po
prvej svetovej vojne splatilo Nemecko až
2. októbra 2010. Celková suma reparácií
určená komisiou Dohody v roku 1921
dosahovala závratných 269 miliárd zlatých
mariek.
Padlých vo vojne si každoročne
pripomíname aj u nás za účasti základnej
a materskej školy, ktorí vyrobili symbolické

EKO vence ako symbol vlčích makov na ich
počesť.
- I. G. - Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

JESENNÉ DIVADELNÉ HODY DIVADLA DOBRETA
Jesenné divadelné hody sme plánovali hneď
po letných prázdninách. A že to boli naozaj
„hody“, dôkazom toho sú všetky naše vystúpenia a premiéry, ktorých bolo vzhľadom na
krátkosť obdobia, viac ako dosť. Ale ani mladšia
sestra Dobretka, tak ako ste toho boli mnohí
svedkami, tiež nezaháľala.
Začali sme hneď v septembri divadelným
predstavením Ľ. Feldeka Smrť v ružovom s piesňami Edith Piaf, ktoré
sme odohrali 20. 9. 2018
v netradičnom prostredí
reštaurácie Žiwel v Piešťanoch. S touto istou hrou
sme sa veľmi úspešne predstavili aj v Bratislave a to
15. 10. 2018 v Nemeckom
kultúrnom dome v Rači.
Čas ubiehal veľmi rýchlo a my sme medzitým pracovali na premiére ďalšej
našej novej divadelnej hry,
ktorú sme uviedli hneď na
začiatku nasledujúceho mesiaca 3. 11. 2018
u nás doma v KD Drahovce. Tentoraz sme znova siahli po klasickej dramatickej tvorbe nášho
slovenského dramatika a spisovateľa Ľ. Feldeka v réžii Blanky Kollárovej. Naštudovali sme
a úspešne odohrali už v poradí tretiu hru tohto

autora. Spomínanú hru p. Ľ. Feldek parafrázoval, podľa pôvodnej komédie anglického herca
a komika Brandona Thomasa Charley’s Aunt,
z roku 1892 a nazval ju KAROLOVA TETA.
K jej hlavným atribútom patrí inteligentný anglický humor, plejáda komických situácií a skvelé pesničky, ktorých autorom
textov je tiež Ľubomír Feldek. O hudobnú spoluprácu sme požiadali mladých
veľmi talentovaných hudobníkov Rastislava Sumega
a Jána Cibulu, ktorí na texty
pána Ľ. Feldeka zložili skvelú swingovú hudbu. A tak
vznikla naša ďalšia vydarená
hra, ktorej dej sa odohráva vo vždyzelených záhradách Oxfordskej univerzity
a hlavnými protagonistami
sú študenti trpiaci vreckovými suchotami (Filip Čecho-
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vič a Dodo Vančo), ktorí svoje nádeje upínajú
na príchod brazílskej milionárky (pôvodom zo
Slovenska, v našom prípade ju stvárnila Miška
Varačková a spoločníčku jej robila Veronika Brezovská), tety jedného z nich, čiže tiež Slováka.
Svoj zámer chcú využiť hlavne pre získanie svojich slečien Amy Spettiguovej, v úlohe sa predstavila Patrícia Hodulíková a Kitty Verdunovej,
ktorú zahrala Bronislava Černeková. Vytúžená

teta ale mešká a záležitosti lásky nemôžu počkať.
Študenti spolu s dôvtipným komorníkom Brassettom, v našom prípade Martinom Chudým,
vymyslia originálny spôsob, ako chýbajúcu tetu
nahradiť. Náhradnú
tetu a tým aj hlavnú úlohu výborne zahral Šimon
Majtán. Čo však
urobiť, keď sú zrazu tety dve a v záhrade sa kopia
neohlásení hostia
(František
Cesnak, Kubov otec,
bývalý zenbudhista – Peter Vyberal
a Stephen Spettigue,
bankár – Martin Majtán)? Aj keď všetko nakoniec končí dobre, priestoru pre humor a smiech
počas predstavenia je naozaj dosť. Diváci na našej premiére boli toho dôkazom a veríme, že podobne sa nám podarí pobaviť vo všetkých reprízovaných hrách. Najbližšie
sa s touto hrou predstavíme
16. februára v Empírovom
divadle v Hlohovci.
Len čo sme odohrali premiéru Karolovej tety, na ktorej sa zúčastnil aj sám autor
pán Ľ. Fekdek, pustili sme sa
do organizovania a príprav
blížiacej sa Noci divadiel.
Bolo to naozaj veľmi náročné, aj vzhľadom na to, že sme
očakávali na tomto podujatí
o.i. aj našich francúzskych
kolegov a navyše naši herci
Parícia Hodulíková-Miko-

layová a Filip Čechovič pripravovali spolu s nimi
spoločné francúzsko - slovenské predstavenie.
Pracovali na predstavení pod názvom Coctoe,
Piaf alebo Stalo sa. Medzinárodné predstavenie
sme po prvý krát úspešne uviedli 16. 11. 2018
v kine Fontána v Piešťanoch pre študentov bilinguálneho gymnázia Pierra de Coubertina.
Ďalšie vystúpenie nasledovalo na druhý deň počas Noci divadiel, v rámci hlavného večerného
programu.
V tento deň 17. 11. 2018 počas Noci
divadiel, zažívali poriadnu trému aj naši
mladší herci členovia DOBRETKY, pretože ich čakala premiéra hry pre deti
aj dospelých CHARLIE A TOVÁREŇ
NA ČOKOLÁDU. Bol to detský muzikál s 15 piesňami s pôvodnou hudbou
a slovenskými textami režiséra hry Filipa Čechoviča. Je to u detí veľmi obľúbený príbeh o chlapcovi, ktorý zvíťazí
nad všetkými zlými deťmi a ich horšími
rodičmi a tiež nad WILLY WONKOM
(ako hlavná postava Filip Čechovič) a to
vďaka svojmu úžasnému srdcu a snu. V ďalších
úlohách sa predstavili: ako CHARLIE BUCKET
- Martin Segeš, OTEC, ROZPRÁVAČ, MODERÁTOR, UMPALUMP - Filip Bazala, MAMA,

PANI BEAUREGARD - Jarmila Michálková, DEDKO JOE - Matej Brezovský, BABKA,
PANI GLOOPOVÁ – Ella Ledecká, DEDKO
- Patrik Strapatý, BABKA - Soňa Pavelková,
AUGUSTUS GLOOP - Jakub Marcius, VERUCA SALT - Timea Maceková, PANI SALTOVÁ
- Nina Vindišová a VIOLET BEAUREGARD
- Daša Pavelková. Deťom sa premiéra naozaj
vydarila a mala veľký úspech nielen u detských
divákov, ale hlavne u svojich rodičov, ktorých
svojimi výkonmi určite potešili.
Najmladší naši herci, členovia Dobretky, sa
zasa predstavili svojou predpremiérou v predvianočnom období 16. 12. 2018 v rozprávke
plnej krásnych pesničiek, na motívy známeho
spisovateľa H.CH.Andersena, pod názvom ĽADOVÉ ZRKADLO v réžii Blanky Kollárovej.
Svoje herecké úlohy aj spevácke úlohy zvládli
veru bravúrne.
Posledným divadelným predstavením a zároveň aj premiérou, bol bláznivý komediálny
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divadlo dobreta
muzikál INAK TO NEBUDE…, ktorý uviedla
Dobreta krátko pred Vianocami, 21. 12. 2018
v réžii Filipa Čechoviča. (Originálny názov
muzikálu je LÁSKA JE LÁSKA).V muzikáli
zazneli najznámejšie piesne Lucky Bílej, ako
sú napríklad: Zpíváš mi requiem, Pískovec,
Jinak to nebude, Hvězdy jako hvězdy, Trouba, Láska j láska a mnoho iných. No a že je to
bláznivá komédia, platí úplne doslova, pretože všetko je tak ako má byť a zároveň nič nie

je také aké je. Divadelná postava ON, ktorý
nie je spokojný s tým, ako ho autor opísal,
sa rozhodne miešať sa mu do práce. Vďaka
divadelnému triku sa ocitne v detstve svojho
bohémskeho otca a snaží sa ho prevychovať,
aby zmenil svoj osud. Deväť šialených charakterov je bláznivo prepojených do príbehu, z ktorého plynie ponaučenie: Svoj osud
nezmeníš, všetko, čo sa stať má, sa aj stane!
Svojich hereckých a zároveň aj speváckych
úloh sa vynikajúco zhostili v hlavnej úlohe
ON - Filip ČECHOVIČ, ďalej ONA - Veronika
BREZOVSKÁ, MAMINKA - Diana CVIKOVÁ, OCINKO - Jozef VANČO, KULPOVÁ Bronislava ČERNEKOVÁ, VÁVRA - Martin
MAJTÁN, ERŽIKA - Lenka ŠTEFANKOVÁ, AMOR - Kristína DOKTOROVÁ a ako
MALÝ CHLAPEC - Martin SEGEŠ. Komédia plná absurdných situácií a humoru určite
bola tou najlepšou bodkou na záver našich
„divadelných hodov“ 2018.
- Blanka Kollárová – režisérka divadla
DOBRETA - Foto: archív divadla DOBRETA
a MiNaPhoto.sk Drahovský slovník
Prinášame Vám tradičnú rubriku
s výrazmi z Krátkeho slovníka nárečia
slovenského „drahovského“ podľa Cyrila
Karabu, tentokrát na písmeno „N“.
1. načapat – prichytiť
2. nadobunnut – získať
3. nadut sa – nahnevať sa
4. nádzivka – plnka do kurčaťa
5. naríkat – plakať
6. naspák – naspäť
7. náščeva – návšteva
8. nátka – nádcha
9. navlíct – navliecť
10. nedzela - nedeľa

DRAHOVSKÉ NOVINY

NOC DIVADIEL 2018

Naše CVČ okrem pravidelnej krúžkovej
činnosti, organizuje počas školského roka
v rámci príležitostnej činnosti množstvo aktivít
zameraných na vzdelávaciu a kultúrnu činnosť.
Jednou z nich bolo aj medzinárodné podujatie
Noc divadiel 2018, do ktorého sme sa zapojili
po prvý krát.
Vzhľadom na to, že naša pravidelná
činnosť je zameraná vo veľkej miere na
dramatickú oblasť a divadlo, CVČ má veľmi
úzku spoluprácu s miestnym divadlom
Dobreta, ktoré je vlastne pokračovaním
a nadstavbou detského divadelného súboru
Dobretka. Aj toto bol jeden z dôvodov,
prečo sme sa rozhodli spoločne zapojiť do
celoeurópskeho projektu Noc divadiel 2018.
Veľkou motiváciou pre zorganizovanie tohto
podujatia bola však predovšetkým úspešná
účasť divadla Dobreta na letnom divadelnom
festivale vo Francúzskom Cannes 7. – 11. júla

2018 - Les Theatralies de Cannes 2018. Bol to
vlastne už 5. ročník festivalu THEATRALIES
a zároveň 1. ročník medzinárodného stretnutia
amatérskych a profesionálnych divadelných
súborov THEATERALIES OF CANNES
2018. Na festivale sa predstavili s divadelnou
hrou Ľ. Feldeka s pesničkami EdithPiaf,
Smrť v ružovom. Cieľom účasti na festivale
bolo nielen jednorázovo predstaviť náš DS
v zahraničí, ale hlavne nadviazať dlhodobú
výmennú spoluprácu, čo sa im aj úspešne
podarilo.
NOC
DIVADIEL
je
celoslovenské
podujatie európskeho významu prezentujúce
divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom
časovom rozpätí. Tento ročník Noci divadiel
bol špecifický. Okrem dátumu, ktorý tohto
roku pripadol na deň, keď sme si pripomenuli
udalosti Nežnej revolúcie, sa Noc divadiel niesla
v česko-slovenskom duchu. Pri príležitosti
100. výročia vzniku Československej republiky
bola témou Noci divadiel spolupráca českých
a slovenských divadiel. Celý zámer a poslanie

rybári
tohto významného podujatia Noc divadiel sa
nám podarilo naplniť, na čo sme aj hrdí.
Naše miestne podujatie Noc divadiel 2018
sa uskutočnilo pod záštitou ministerky kultúry
SR pani Ľubice Laššákovej a francúzskeho
veľvyslanca na Slovensku J.E. pána Christophe
(François) LÉONZI a v spolupráci s Klubom

Barbora Krajč – Zamišková.
Program nášho podujatia bol naozaj
veľmi bohatý. Striedavo prebiehal takmer
vo všetkých priestoroch KD Drahovce,
vo vstupnej hale KD, v kinosále, vo

89’. Svojou účasťou nás poctili významné
osobnosti z oblasti kultúrneho a spoločenského
života: spisovateľ, dramatik a prekladateľ pán
Ľubomír Feldek, zakladajúci členovia Klubu
89’ pani Jana Kotová a pán Ján Holčík (bývalý
minister), za francúzske veľvyslanectvo pani
Martina Saganová.
Hosťovali sme tri zahraničné subjekty,
študentov Ateliéru muzikálového herectva
divadelnej fakulty JAMU BRNO pod vedením
pani Dagmar Klementovej, divadlo Theatr’Azur
pod vedením umeleckého riaditeľa Jaromira
Knittla z FR a vedúcu profesionálneho divadla
Compagnie TDU Švajciarsko pani Zuzanu
Kakalíkovú. Slávnostný večer moderovala pani

veľkej sále aj na balkóne. Dopoludnie
sme začali programom pre najmenších,
bábkovým marionetovým predstavením
divadla ANIMARE SILVA pod názvom
AKO SA JANO S DRAKOM PORÁTAL.
Predstavenie dopĺňala výstava Odhalenie
tajomstva výroby a tvorby drevených bábok.
Vo vstupnej hale KD sme k 100. výročiu
ČSR pripravili výstavu víťazných titulov
z prestížnej súťaže ilustrátorov pre deti pod
názvom ZLATÁ STUHA poriadanej Českou
sekciou IBBY, v spolupráci s Českým
centrom Bratislava a mestskou knižnicou
mesta Piešťany.
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Popoludní náš „centrácky“ DDS
DOBRETKA uviedol premiéru detského
rozprávkového
muzikálu
CHARLIE
A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU. Už od
17.00h divadelnú atmosféru dopĺňala
DIVADELNÁ KAVIAREŇ so živou
jazzovou kapelou BRANCH OF
JAZZ. Večer o 18.00h pokračoval náš
divadelný súbor DOBRETA uvedením
ukážok
zo
svojho
repertoáru.
Pripomenuli sme si muzikál Z dreva
vyrezané, alebo Jánošík podľa Vivaldiho
a tiež návštevníci si mali možnosť
pozrieť ukážky z predpremiérového
crazy muzikálu podľa scenára Ondrej
Soukup a Gabina Osvaldová Anjel
a diabol (Láska je láska) s piesňami
z repertoáru Lucie Bílej, pod názvom
INAK TO NEBUDE.
Slávnostné
otvorenie
NOC
DIVADIEL 2018 o 19.00h vynikajúco
a profesionálne uviedli svojimi
muzikálovými pesničkami študenti
divadelnej fakulty JAMU z Brna.
Po uvedení slávnostného večera
pokračoval oficiálny akt - podpísanie
dvojročnej dohody o medzinárodnej
spolupráci na roky 2019 a 2020
medzi
profesionálnym
divadlom
Theatr’Azur Francúzsko, Compagnie
TDU Švajciarsko a amatérskym
divadlom Dobreta, za prítomnosti
významných osobností z oblasti
umenia a kultúry na Slovensku. Toto
veľmi vhodne a symbolicky doplnila
výstava fotografií z divadelnej tvorby
účastníkov projektu, nainštalovaná
v priestoroch našej galérie na poschodí.
O 20.00h sa mali možnosť naši
návštevníci a priaznivci divadla zahĺbiť
do predstavenia COCTEAU, PIAF
alebo STALO SA, ktoré spoločne
predviedli Theatr’Azur – compagnie
Knittl – Grillon a Divadlo Dobreta.
Po predstavení pokračovalo vo voľnej
debate stretnutie s významnými
tvorcami a osobnosťami v oblasti
kultúry a umenia na Slovensku aj
v zahraničí. Slávnostný večer sme
ukončili recepciou pre pozvaných hostí
a širšia verejnosť pokračovala v zábave
pri výbornej jazzovej hudbe BRANCH
OF JAZZ až do neskorých hodín v našej
Divadelnej kaviarni. Niet pochýb, že naša
prvá NOC DIVADIEL 2018 sa naozaj
vydarila po všetkých stránkach, za čo veľmi
pekne ďakujeme všetkým, ktorí nás v našom
úsilí podporili, či už po finančnej stránke,
alebo svojou účasťou.
- Blanka Kollárová – CVČ - Foto: archív CVČ -

Rybári cez zimu neoddychujú…
Miestna MO SRZ Drahovce je najväčšou
organizáciou v obci. Jedna z povinností každého
člena MO je odpracovať ročne 5 brigádnických
hodín aj keď nie všetci členovia si túto povinnosť
splnia, stále je to mnoho hodín, ktoré venujeme
starostlivosti o naše revíry, ktoré nevlastníme, ale
máme ich v prenájme. Ročne organizujeme 11 až
12 brigád, ktoré sú rozložené celoročne a nesú sa
v priateľskom duchu. No sú práce, ktoré sa robia
výhradne v zimnom období. Počas zimného obdobia

pri zamrznutej vodnej hladine je našou hlavnou
úlohou vysekávanie otvorov na zamrznutej vodnej
ploche, aby neprichádzalo k uduseniu rýb. Ďalšou
činnosťou je zrezávanie a upravovanie stromov

a kríkov, ku ktorým sa nedostaneme, ak nie je
zamrznutá vodná hladina. V posledných rokoch
nám začal šarapatiť v okolí vodných plôch nový
hosť – Bobor, ktorý už poškodil niekoľko desiatok
stromov a pustil sa aj do stromov, ktorých obvod
bol viac ako jeden meter. Ďalší z problémov, ktorý

nás najviac trápi je vyhadzovanie a vývoz rôzneho
domového odpadu (plastové fľaše, pneumatiky,
oblečenie, stavebný odpad atď.). Na brigádach ročne
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okienka
vyzbierame niekoľko desiatok vriec odpadu. Okolie našich jazier mnohokrát
vyzerá ako smetisko a týmto by sme chceli apelovať na Vás, aby ste udržiavali
poriadok a odpad nenosili do prírody. Chceli by sme poprosiť občanov, ktorí sa
stanú svedkami znečisťovania prírody, aby o tomto čine informovali príslušné
orgány a znečisťovateľov upozornili o ich nezodpovednom konaní. Na čistení
okolia vodných plôch sa v najväčšej miere podieľa len naša organizácia, pričom
znečisťovateľmi nie sú len rybári. Miesta v okolí vodných plôch využíva široká
verejnosť k odpočinku a relaxu. Udržujme si naše životné prostredie, veď
príroda je relax a oddych. Každý z nás sa predsa lepšie cíti v čistej prírode ako
na smetisku.
PETROV ZDAR
- výbor MO SRZ Drahovce - Foto: archív MO SRZ -

Kozmetické
okienko

V minulom článku
som písala o tom, aký je
dôležitý pre našu pokožku
a celé telo kolagén. Teraz
vám priblížim látku, ktorej
dôležitosť v našom tele je
rovnaká a je to elastín.
Elastín je nerozpustný
skleroproteín.
Je
základnou
zložkou
Denisa Karabová dvadsať rokov podniká
niektorých väzív a je
v oblasti kozmetiky. Vlastní viacero
rozptýlený
v
mimo
certifikátov v tejto oblasti a neustále
bunkovom
priestore
pokračuje vo vzdelávaní. Pri aplikácii
rôznych orgánov. Veľké
využíva nové moderné techniky a metódy.
množstvo elastínu sa
vyskytuje v cievach blízko
srdca, vo väzivách, v koži a v šľachách. Vďaka nemu je tkanivo pružné
a elastické. Elastín sa nachádza v elastínových vláknach, patrí medzi
proteíny zložené zo 750 aminokyselín a tvorí veľkú časť ľudského tela.
Často sa elastínu pripisuje vlastnosť gumy, lebo zabezpečuje pružnosť
tkanív a ich elasticitu. Jeho podiel v organizme sa znižuje s narastajúcim
vekom. U niektorých jednotlivcov sa môže tento proces ešte zrýchliť zlým
spôsobom stravovania a fajčením. Naopak jeho spomalenie zaručuje
zdravý životný štýl a každodenné zásobovanie tela touto cennou látkou.
Elastín sa dá už bežne kúpiť ako výživový doplnok, ktorý sa užíva
vnútorne. Často býva spojený v ponúkaných produktoch aj s kolagénom.
Veľký význam má elastín aj pre plášť nášho tela, čiže pokožku. Časť,
ktorú najviac vnímame je pleť a práve na nej je vidieť prípadný úbytok
tohto vzácneho proteínu. Asi po 40-tom roku života začína v pokožke
postupne ubúdať elastínu a to sa začína prejavovať pomalším hojením
rán a menšej pružnosti pokožky. Na trhu už máme veľa prípravkov, ktoré
sa podobajú elastínu v našom tele. Známe sú dva druhy. Prvý je umelýbiologicky, alebo chemicky vyvinutý a má malú schopnosť prenikať
do hlbších vrstiev pokožky. Druhý je hydrolizovaný - je vyrobený zo
spojivového tkaniva zvierat tak, že v tele je rozpustný a preniká až na
miesta, kde si to naše telo vyžaduje.
Odporúčam hlavne na pleť používať elastín v ampulkách, alebo
tobolkách. Tento býva koncentrovanejší a tým aj účinnejší. Aplikovať
elastín odporúčam pri hojení jaziev a tvorbe strií hlavne v tehotenstve.
Výborné výsledky sú pri vyhladení jazvičiek po akné. Silný omladzujúci
efekt môžete dosiahnuť dlhodobým používaním v krémoch a telových
mliekach.
Na budúce si povieme o nových objavoch vo výživových doplnkoch,
ktoré sa zvnútra starajú o pokožku pleti a celého tela. Želám Vám krásny
príchod jarných mesiacov.
- Denisa Karabová -
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Okienko včelára
Medový nápoj
Každý vie, že pravidelná konzumácia medu je zdraviu
prospešná. Med je… No počuli ste už o vode s medom? Táto
kombinácia pôsobí priam zázračne na ľudský organizmus. Siahnite
po pohári s vodou
a medom hneď, ako
vstanete z postele.
Skvelý ranný nápoj vás
„nakopne“ do nového
dňa!
Príprava zázračného
nápoja
Jeho
príprava
je
pritom
veľmi
jednoduchá a zaberie vám pár sekúnd. Jednu polievkovú lyžicu
medu dajte do pohára (100 ml) s vlažnou vodou a zmiešajte, kým sa
med rozpustí. Tak získate 30 % medový roztok podobného zloženia
ako krvná plazma. Voda by však mala byť odstáta alebo prevarená či
filtrovaná. Následne si nápoj vychutnajte! Začnite ju piť každý deň,
nech sa stane vašim ranným zvykom.
Čo dokáže?
Mnohí odborníci pripisujú kombinácii vody a medu také
benefity, ktoré vám dá máloktorý nápoj! Dokáže doslova roztopiť
tuk a pomôcť vám tak v chudnutí. Med obsahuje cukor, no je
zdravým zdrojom kalórií. Vďaka nemu nebudete mať takú chuť na
iné sladké nápoje, ktoré obsahujú nezdravé umelé sladidlá.
Medová voda je skvelá na trávenie. Ak sa dostane do žalúdka
ešte pred jedlom, naštartuje metabolizmus, zmierni kyselinu
v žalúdku a zvýši produkciu črevného hlienu. Navyše, „nakopne“
vás dávkou energie a zlepší vám náladu. Skúste popoludňajšiu
kávu vymeniť radšej za medovú vodu a sledujte, čo sa bude diať!
Ak vás trápi kašeľ a potrebujete utíšiť bolesť hrdla, teplá voda
s medom je to pravé! Med hrdlo zvnútra obalí a voda upokojí
podráždenie, čo vám prinesie okamžitú úľavu. Môžu za to enzýmy,
vitamíny a minerálne látky, ktoré obsahuje.
Zdravotné výhody konzumácie vody s medom na prázdny žalúdok:
Zmierňuje žalúdočné ťažkosti.
Posilňuje imunitný systém.
Vaše telo zbaví baktérií.
Pomáha v boji proti vírusom.
Pomáha pri problémoch s močením.
Urýchľuje metabolizmus.
„Nakopne“ vás energiou. Kvalitný med nadovšetko!
Aby mala medová voda skutočne spomínané účinky, dôležité
je nepodceniť výber medu. V obchodoch totiž môžete natrafiť na
falošný med, ktorý je síce cenovo výhodný, no obsahuje farbivá
a esencie, ktoré vášmu zdraviu nepomôžu. Včely vyrobia tekuté
zlato veľmi dobrej kvality, no pokaziť sa môže pri spracovaní. Keď
si ho budete kupovať, pozrite sa na jeho konzistenciu. Dostatočne
hustý med, ktorý má obsah vody aspoň pod 18 percent, je známkou
dobrej kvality.
Čo ste ešte nevedeli o mede:
Ak narazíte na tekutý med, znamená to, že sú v ňom roztopené
kryštáliky, čím prišiel o všetko dobré, čo v ňom je. Zohrievaním
nad 50 stupňov sa totiž odbúravajú prospešné látky alebo časť
z nich, ktoré tam včely dávajú. Nekvalitný med má teda vyšší
obsah vody a rýchlo sa prelieva, ak ho v pohári nakloníte. Kupujte
ho u seriózneho včelára alebo v špecializovaných včelárskych
predajniach, kde máte istotu, že dostanete kvalitné tekuté zlato.
- Zdroj: vyšetrenie.sk - členovia OZ Včeloz -
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NOVEMBER
Že je príležitostná činnosť nášho CVČ
naozaj pestrá a bohatá, dokazujú aj naše ďalšie
podujatia. Pokračovali sme v organizovaní
vzdelávacích aktivít určených pre našich
predškolákov aj školákov, ktoré sme pripravili
v spolupráci s Ms knižnicou Piešťany.
Výstava časopisu SLNIEČKO
Slniečko oslavuje…
V novembri sa mali možnosť naše deti
bližšie zoznámiť s časopisom Slniečko,
ktorý vychádza na Slovensku už celých
91 rokov. Slniečko je „najstarší slovenský
umelecký mesačník pre deti“ a medzi deťmi
je veľmi obľúbený. Je to literárny skvost

medzi slovenskými časopismi pre deti a preto
sme sa rozhodli, a to nie prvý krát, znovu
tomuto časopisu venovať našu pozornosť.
V Slniečku nájdu deti ilustrácie najlepších
slovenských ilustrátorov. Ale to hlavné je,
že propaguje pôvodnú slovenskú literatúru
pre deti. Tentoraz bola výstava zameraná na
jeho obsahovú náplň, ktorá je zameraná na
prezentáciu kvalitnej literárnej produkcie

a umeleckej ilustrácie pre deti. Svoje tradičné
zastúpenie v skladbe časopisu má autorská
a ľudová rozprávka, povesť, poézia, kreslený
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seriál, literárne doplňovačky a čítanie pre
najmenších v intenciách charakteristiky
Slniečka ako rodinného detského časopisu.
Medzi najobľúbenejšie rubriky podľa detí patrí
napr. Jožka Mrkvička, pán Áčik, či Pinky Bum.
Pre deti, ktoré sa nikdy nestratia
Beseda s Michaelou Fišarovou o knihách,
s ktorými sa žiadne dieťa nestratí.
Zorganizovali sme aj niekoľko vzdelávacích
workshopov. V utorok 20. novembra v rámci

čitateľského projektu Keď čítanie je čtení,
zavítala k nám spisovateľka z ČR pani Michaela
Fišarová. Zoznámili sa s ňou a besedovali žiaci
tretieho ročníka z našej ZŠ. Besedu s pani
spisovateľkou dopĺňalo aj autorské a scénické
čítanie z kníh A-Ž půjdeš do školy, pro kluky
a také pro holky co se neztratí. Téma rozpravy
O živote počas vyučovania či v družine, bola
pre deti veľmi zaujímavá. Dozvedeli sa napr.
prečo je dôležité nebyť sám a mať kamaráta,
ako sa zachovať, keď nám niekto robí zle, čo
nosiť či nenosiť v školskej taške, ako to chodí
v škole cez prestávky či v družine… a množstvo
ďalších pre život školáka užitočných tém. Pani
spisovateľka je aj učiteľkou, takže naozaj bolo
vidieť, že deťom rozumie a dobre pozná, čo
trápi dušu školáka.
Ako vytvoriť časopis
Prezentácia časopisu Bublina spojená
s tvorivou dielňou. Zo zákulisia redakcie

časopisu Bublina.
Naši štvrtáci si vyskúšali a dokonca aj
vyrobili vlastný časopis. BUBLINA je najnovší
detský časopis, ktorý vznikol v roku 2017 ako
nápad dvoch kamarátok ilustrátorky Broni
Schragge a dizajnérky Vandy Gábrišovej.
A práve ony prišli k nám do CVČ, aby deťom
o svojom časopise niečo porozprávali a ukázali
deťom, ako taký časopis vzniká, čo všetko
tam musí byť, aby si získal čitateľa. A tak sa
naši štvrtáci zahrali spolu s redaktorkami na
spisovateľov aj ilustrátorov. Vybrali si vlastné
témy rubriky a začali pracovať…hotový
výsledok predviedli pred celým kolektívom.
Myška a jej Hravouka
23. novembra Literárny workshop Terezy
Vostradovskej ku knihe Hravouka.
Naši najmenší školáci prváci, prišli do
CVČ, aby sa s vyučovacím predmetom Prvouka
zoznámili úplne inak. Spolu s autorkou
vynikajúcej, niekoľkokrát ocenenej knihy
pani Terezou Vostradovskou z Prahy a jej
knižnou sprievodkyňou šedou myškou, deti
spoločne skúmali prostredie, v ktorom myška
žije. Prostredníctvom prečítaného úryvku
z pôvodnej knihy sa deti zoznámili s malými
zvieratkami žijúcimi v lese, dozvedeli sa o ich
užitočnosti a tiež niečo o zvieratkách žijúcich
pod zemou. Kniha totiž vysvetľuje základné
procesy a princípy (životný cyklus žaby,
poznávanie veku stromov…) a zároveň naučí
deti ako si vytvoriť herbár. Aj naše deti mali
možnosť vytvoriť si vlastný herbár – hravouku.
Do vopred pripraveného čistého zošitka si
kreslili prírodniny, dolepovali aj živé prírodniny
(vetvičky). Kreslili podľa živých tvorov (pavúk,
dážďovka). Jednoducho užívali si prvouku –
hravouku. Zábavný bol pre nich aj záver, kde
si svoje práce nielen spoločne vyhodnotili, ale
sa zahrali Hravouku na tablete. No a celkom na
záver pre doplnenie informácií aj pre rodičov:
knihu Hravouku dopĺňa výborná didaktickointeraktívna hra určená pre mobily a tablety,
ktorá prináša deťom dostatočné informácie
k témam v knižke v nepomerne zaujímavejšej
animovanej a ozvučenej podobe. Myšku a jej
Hravouku nájdete i na tabletoch a v počítačoch
ako aplikáciu na stiahnutie na www.hravouka.
cz. Hravouku vrelo odporúčame…ale hlavne
vonku v prírode!
Vták na jednej nohe
28. novembra Kreatívny workshop z tvorby
Dušana Dušeka, s lektorkou Soňou Mrázovou.
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Výtvarníčka pani Soňa Mrázová z Nitry,
priniesla so sebou námet na výtvarný workshop
z pera nášho obľúbeného spisovateľa Dušana
Dušeka. Nie veľmi jednoduchej úlohy sa
tentoraz zhostili žiaci siedmeho ročníka.
Inšpiráciou a témou práce bola ďalšia poetická,
jemne humorná, láskavá a krásne ľudská kniha
Vták na jednej nohe. Kniha hovoriacaz duše
každodennosti i do duše súčasníka, ktorý akosi
pozabudol, že jeho perspektívy sú v pamäti
a zapamätávaní si. Úlohou žiakov bolo vytvoriť
z pripraveného materiálu vtáka na jednej nohe,
snažiť sa vcítiť do takejto situácie a vyskúšať si
stáť na jednej nohe…
ČÍTAME S OSMIJANKOM
S neziskovou organizáciou Osmijanko
spolupracujeme už dlhšie. Tentoraz sa znova
s odstupom času naši tretiaci
spolu s pani učiteľkou Miroslavou
Drobnou rozhodli zapojiť do
súťaže Čítame s Osmijankom. Je
to už 15. ročník tejto obľúbenej
čitateľskej súťaže. Cieľom súťaže
je priviesť deti k čítaniu hodnotnej
detskej
literatúry
rozhovorom
o prečítanom, tvorivým aktivitám
v škole, knižniciach, ale i v rodinách.
Ďalej
rozvíjať
predstavivosť,
slovnú zásobu, tvorivosť a zároveň
vypestovať v deťoch návyk čítať vo
voľnom čase. A tak sme 30. 11. pre
nich pripravili motivačný workshop
priamo v Osmijankovej literárnej záhrade
spolu s lektorkou Osmijanka, pani Mirkou
Biznárovou. Okrem plnenia zábavných
čitateľských úloh si deti zakúpili pracovné
zošity do súťaže Čítame s Osmijankom.
Veríme, že našim čitateľom sa v súťaži bude
dariť, držíme im palce. Toto bolo naše posledné
novembrové podujatie.
VIANOCE 2018
Ani sme sa nenazdali a akoby mávnutím
čarovného prútika, ocitli sme sa rovno
v advente. Spoločne s vami sme síce veľký
stromček nerozsvietili, ale za to na jeho miesto
pribudol krásny veľký adventný veniec, ktorý
spolu s vianočným stromčekom síce o niečo
menším, ako býva zvykom, tvorili počas
celého adventu krásnu vianočnú dekoráciu.
Nato, aby vstup do tohto dlho očakávaného
predvianočného obdobia bol predsa len o niečo
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slávnostnejší, sme si pozvali divadielko
Dunajka z BA, ktoré pre deti v obci
pripravilo krásny zábavný program
s názvom VITAJTE V ADVENTE. No
a keďže na tento deň sme si vybrali
nedeľu 9. 12. 2018, zavítal k nám aj
MIKULÁŠ s plným košom darčekov.
Každoročne v tomto období už tradične
pripravujeme v spolupráci s tunajšou
základnou školou vianočné trhy. A ako
obyčajne CVČ sa aj tento rok postaralo
o výborný vianočný punč pre deti
aj dospelých. 16. 12. 2018 v nedeľu
popoludní, sa o slávnostný vianočný program
postarali deti z divadelného a tanečného krúžku
pri CVČ Drahovce, v spolupráci s DS Dobreta.
Predviedli sme zdramatizovaný príbeh na
motívy rozprávky H.CH.Andersena, pod
názvom ĽADOVÉ ZRKADLO s podnázvom…
Láska zas prichádza k nám…, slová z poslednej
piesne nášho predstavenia. Známy príbeh
o sile lásky a priateľstva, ktorá dokáže roztopiť
aj zamrznuté srdce a prebrať ho znova k životu,
nenechá bez povšimnutia nikoho, najmä počas
vianočného času. Odvážna Gerda sa musí vydať
na dlhú cestu po zamrznutej krajine, aby našla
a oslobodila svojho kamaráta Kaja, ktorého
odviedla Snehová kráľovná do svojej ríše snehu
a ľadu. Gerda cestou zažije veľa dobrodružstiev
a napriek dlhej púti sa nevzdáva nádeje, že

zaslúžili. Hudobný sprievod s harmonikou robil
aj tento raz Róbert Schaller, ktorému zároveň
ďakujeme za trpezlivosť. Všetkým účinkujúcim
aj všetkým divákom, ktorí nás prišli podporiť
srdečne ďakujeme.
JANUÁR 2019
Výstava OSMIJANKOVA LITERÁRNA
ZÁHRADA
Január
v
CVČ
odštartovala
OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA.
Napriek tomu, že vonku vládne pravá zima,
u nás v CVČ sa konala malá záhradná slávnosť.
V spolupráci s n.o. Osmijanko v BA sme
16. 1. 2019 zorganizovali vernisáž putovnej
interaktívnej
výstavy
OSMIJANKOVA
LITERÁRNA ZÁHRADA. Zúčastnili sa na nej
žiaci 4. roč. našej ZŠ, ktorých veselo privítal
Osmijanko (bábkoherec Juraj Sadílek) spolu
s pani riaditeľkou n.o. Osmijanko, Miroslavou
Biznárovou. No a čo čakalo na deti? Predsa
záhradnícka práca! V záhrade bolo práce až,
až… deti spoločne pooberali plody, opravili
plôtiky, hľadali cestu cez močiar, odhalili
záhradnú šifru, spoznávali obyvateľov
bútľavého stromu. Niektorí si unavení po práci
oddýchli v záhradnom domčeku. Kráľovský
kvet zasa odmenil deti za skvelú prácu svojou
krásou.
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce - Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

svojho kamaráta opäť uvidí. V hlavných
úlohách sa bravúrne predstavili ako Snehová
kráľovná Broňa Černeková (členka DS
Dobreta), Gerdu stvárnila a úžasne zaspievala
Ninka Gallasová, priateľa Kaja výborne zahral
a zaspieval Martin Segeš. Počas hľadania
Gerda stretla veselú kvetinárku Flóru v podaní
Dašky Pavelkovej, princa a princeznú stvárnili
Ninka Horúcková a Andrej Bleho. Cestou ich
sprevádzali Vraniak a Vraniačka - Filip Boďa
a Saskia Boďová. Určite všetkých pobavila
partia zbojníkov na čele s malou zbojníčkou
Lu, Laurou Manákovou a jej súperkou
zbojníčkou Melisou Kocianovou. Kulisu zimy
snehové vločky a kvety v záhrade Flóry krásne
dotvárali deti z tanečného krúžku. Tak ako to
už v rozprávkach býva, aj náš príbeh skončil
dobre a priatelia sa znova stretli a naši herci
si užívali veľký divácky potlesk, ktorý si naozaj
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Začíname nový kalendárny rok a ja prajem
všetkým veľa zdravia, lásky, radosti a splnenia
si svojich predsavzatí a prianí. Vrátim sa však
do obdobia školy na sklonku roka:
Vianočné trhy
Čas adventu je v živote našej školy spojený
už tradične s vianočnými trhmi. Prípravy
ozdôb, rekvizít, pečenie medovníkov dodáva
trhom tú pravú vianočnú atmosféru. Ani
tohto roku tomu nebolo inak. A tak trinásteho
decembra bolo v priestoroch kultúrneho

pani učiteliek a odborným vedením tréneriek
plávania.
Súťaže a aktivity
V novembri sme sa zapojili do informatickej
súťaže I-Bobor, ktorej cieľom je posilniť
povedomie detí o digitálnych technológiách,
tiež sa uskutočnilo školské kolo literárnej
súťaže “Šaliansky Maťko“, zúčastnili sme sa
olympiády zo slovenského jazyka v Piešťanoch.
V decembri sa do štyridsiateho ročníka
Pytagoriády zapojilo tridsaťdeväť žiakov
tretieho až ôsmeho ročníka, z ktorých deväť
úspešných riešiteľov postupuje do okresného

separovaní zberu.
Budúci prváci
Oslovujem Vás, rodičov budúcich prvákov,
ktorí sa so svojimi deťmi chystáte na zápis do
školy. Zápis detí do základnej školy bude 9.
a 10. apríla.
Naša
plnoorganizovaná
škola
/
poskytujeme základné vzdelanie od prvého
po deviaty ročník/ umožňuje každému
žiakovi plne sa rozvíjať. Triedy nie sú
predimenzované, je v nich optimálny počet
žiakov, čo umožňuje učiteľovi individuálne
sa venovať deťom. V primárnom vzdelávaní

domu neobyčajne rušno. Žiaci každej triedy
mali svoj vlastný stolík plný prekvapení, ktoré
si pripravili so svojimi triednymi učiteľmi
a ochotnými mamičkami. Návštevnosť rodičov,
starých rodičov, ale aj ostatných ľudí z obce
bola veľká. V príjemnom prostredí umocnenom
melódiami kolied si každý rád posedel,
porozprával, nikam sa neponáhľal. Ozajstné
čaro Vianoc.
Andeli deťom
Zaujímavým podujatím tretieho decembra
bolo stretnutie s hráčmi futbalového klubu
Spartak Trnava. Beseda s hráčmi - záložníkom
Erikom Jirkom, rodákom z Drahoviec,
obrancom Matúšom Čonkom a členom
vedenia klubu Marekom Ondrejkom bola
veľmi zaujímavá. Žiaci netajili svoju zvedavosť
a otázkam, ktoré kládli futbalistom nebolo
konca kraja. Dozvedeli sa veľa nových informácií
o športových začiatkoch, tréningoch a vôbec
o živote profesionálnych futbalistov. Svoje
schopnosti si mohli vyskúšať v pripravených
súťažiach v streľbe na bránu a v sile kopu.
Stretnutie sa skončilo autogramiádou.
Plavecký výcvik
Šport je v živote dieťaťa dôležitý a na rozvoj
športových aktivít kladieme veľký dôraz. Je
starou pravdou, že správne pohybové návyky
a otužovanie posilňujú nielen fyzično, ale
ovplyvňujú aj psychiku a formujú morálne
vlastnosti detí.
V období od 28. novembra do 19. decembra
absolvovali žiaci prvého stupňa v Adeli
Medical centre plavecký výcvik pod dozorom

kola.
Nezaostávame
ani
vo
výtvarných
a športových súťažiach, starší a mladší žiaci
reprezentujú školu v rámci okresu v malom
futbale, florbale a futsale.
Vo februári (17. 2.–22. 2.) sa žiaci
druhého stupňa zúčastnia lyžiarskeho
a snowbordingového výcviku v Jasenskej
doline.
V
rámci
prevencie
patologických
javov uskutočňujeme besedy prednášky
s pracovníkmi polície, spolupracujeme
s centrami psychologickopedagogického
poradenstva.
Podporujeme žiakov v profesionálnej
orientácii, sprostredkovávame im prezentácie
stredných škôl priamo v škole a radí výchovná
poradkyňa. Tak zabezpečujeme, aby v čo
najširšom prehľade a s najväčším množstvom
informácií mali možnosť správnej voľby
strednej školy a následne budúceho povolania.
Od
novembra
do
februára sme zapojení
v
projekte
“COSI“
na
podporu
zdravia
a správneho vývoja detí
na Slovensku v spolupráci
s Regionálnym úradom
verejného
zdravotníctva
v Trnave. Vedieme žiakov
k ochrane svojho zdravia,
životného
prostredia,
vplývame
na
správne
povedomie žiakov pri

sa vyučuje anglický jazyk od prvého ročníka.
Anglický jazyk aplikujeme v edukačnom
procese už u predškolákov v materskej škole.
Na škole pracuje osem krúžkov vzdelávacieho
a športového zamerania. Škola má viacero
odborných učební, v ktorých sa realizuje
výchovnovzdelávací proces: počítačová učebňa,
jazyková, chemicko-fyzikálna a multimediálna.
Disponujeme
deviatimi
interaktívnymi
tabuľami /z toho dve sme zakúpili v decembri
2018/. Sme realizátormi krajskej rétorickej
súťaže. Škola sa aktívne zúčastňuje rôznych
vzdelávacích projektov.
Pravidelne
organizujeme
lyžiarsky
a snowbordingový výcvik, školu v prírode.
Súčasťou sú aj dve oddelenia školského klubu.

www.obecdrahovce.sk

www.zsd.edupage.org

- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka ZŠ
s MŠ Drahovce - Foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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udalosti v skratke
1. Obecná „trojkolka“ už nebude
sama. Starosta obce Miroslav Ledecký ju
osobne odovzdal novej majiteľke.
2. V sobotu 22. decembra zorganizoval
Obecný úrad Vianočnú kapustnicu.
Tradične sa o ňu postarali dievčatá
z Červeného kríža a Klubu seniorov.
O „chlapské„ práce sa zase postarali
chlapci z DHZ Drahovce. Okrem
kapustnice mohli občania ochutnať
omastený chlieb s cibuľou, zahriať sa
s vareným vínkom či čajom. Akcia vyšla na
minútu presne, keďže pred aj po akcii celý
čas popŕchalo. Presne o 17-tej hodine však
prestalo a tak si mohli všetci pri vianočnej
hudbe v kľude dať chutnú kapustnicu.
3. Po niekoľkých rokoch darovaných
vianočných stromov do centra obce
nastal zlom. Zasadili sme stromček, ktorý
budeme mať nastálo. Je síce menší ako
sme boli zvyknutí, ale o to krajší. Postupne
nám bude rásť do krásy a my už nebudeme
musieť prácne zrezávať každý rok nový.
Foto z osádzania nového stromu.
4. Keďže sme zasadili nový vianočný
stromček, ktorý zatiaľ nevypĺňa priestor
ako by sme si predstavovali, museli
sme niečo vymyslieť. A tak sme dostali
nápad s veľkým adventným vencom.
Na jeho prípravu sme mali necelé dva
týždne. O konštrukciu sa postaral
Miroslav Majtán, čečinu nám podarovali
Vdovičíkoví z Lazov, o výzdobu sa
postarala Danka Varačková z miestneho
kvetinárstva a sviečky do svietnikov nám
sponzorsky podarovala firma Elemont.
A potom len stačilo, aby v Drahovciach
nasnežilo a zážitok bol na svete.
5. Aj keď búranie starého šenku nie je
obecná záležitosť, občanov stále zaujíma,
čo bude s ním ďalej. Koniec búracích prác
má firma na pláne v mesiaci máj. Namiesto
starého šenku vyrastú na pozemku 4
dvojdomky.
6. Na Obecnom úrade máme nový
zvonček. Je určený pre imobilných
občanov, ktorým robí problém prejsť
po schodoch k pracovníčkam obecného
úradu. Teraz stačí zazvoniť na zvonček
a pracovníčky prídu k Vám. Samozrejme
aj v tomto prípade treba rešpektovať
stránkové dni.
7. Tento rok sa na nedostatok snehu
sťažovať nemôžeme. Tohtoročný sneh
preveril nového starostu, pracovníkov
Obecného úradu, či žiakov zo základnej
školy. V neposlednom rade preveril aj
techniku, ktorú viac nemáme ako máme.
Do budúcna budeme musieť určite zakúpiť
nový „inventár“ na odhŕňanie snehu. Ako
prvý sa zakúpil nový stroj za obecné auto
na posýpanie ciest.

DRAHOVSKÉ NOVINY
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Čo je nové v OFK Drahovce po zimnej
prestávke?

1

Naši chlapci si užili počas Vianoc a Silvestra tzv. „sviatočné“ voľno, no
postupne začali byť všetci od posledného majstráku hladný, samozrejme po
futbale.
Naše áčko začalo prípravu 6. januára turnajom v Mestskej športovej
hale v Trnave, kde sa uskutočnil 18. ročník zimného
turnaja.
Po dvojročnom držiteľovi pohára zo Špačiniec
spoznal turnaj nového víťaza, ktorým sa po
suverénnych výkonoch stalo mužstvo z Bieleho
Kostola. Na celom turnaji nenašli premožiteľa a po
finálovom zápase s Pavlicami zdvihli nad hlavy
víťazný pohár.
Výsledky OFK Drahovce na turnaji:
Drahovce – Prašník 3:6 (Hargaš 2, M. Vančo)
Smolenice – Drahovce 2:4 (Duchaj, Németh,
Šerjenik, Rusnáčik)
Drahovce – Zavar 4:0 (Poláčik, Vančo, Oríšek,
Németh)
Biely Kostol – Drahovce 4:2 (Horúcka, Németh)
Naši chlapci zostali v tabuľke o bod pred
postupovým druhým miestom. Celkovo na treťom
mieste skončili Piešťany, druhé boli Pavlice a turnaj
vyhral Biely Kostol. Na turnaji sme podávali dobré
výkony, po ktorom sme sa vrhli na prípravné zápasy.
Ten prvý sme odohrali 20. 1. s Bolerázom (umelá tráva PN), ktorý sme
prehrali 1:6, G: Jozef Hargaš, ďalej 26. 1. sme vyhrali 3:2 nad Modrankou
(umelá tráva PN) G: Š. Šerjenik, M. Gabriš, M. Vančo, ďalšie zápasy nás čakajú
02. 02. s Nededom (umelá tráva PN), 09. 02. máme 5. futbalový ples OFK
Drahovce, 16. 02. Špačince (umelá tráva PN), 23. 02. Horná Krupá (umelá
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…
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Fašiangy sú obdobie od Troch Kráľov do Popolcovej stredy. Tento rok začínali deň po Troch
Kráľoch 7. januára a končia sa utorok pred Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou, ktorá v tomto
roku pripadla na 6. marca.
Korene fašiangových zvykov siahajú až do
dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili
v krčme, kde sa zo zozbieraných naturálií po celej
dedine vystrojila hostina s tancovačkou. V mestách je tradícia fašiangov spojená s plesmi a bálmi.
Slovo fašiang pochádza z nemeckého vast-schane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Symbolizovalo nastávajúci 40-dňový
pôst pred Veľkou nocou. Z veľkomoravského obdobia je z nášho územia známy názov mjasopust.
Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa rozlišovali krátke a dlhé fašiangy. Žartovne sa hovorilo, že
keď je „krátky fašáng“, vydajú sa aj škaredé dievčatá. V slovenskom prostredí to bolo dané aj roľníckou kultúrou. Hoci sa gazdovia pripravovali už na
jarné práce, nebolo toľko veľa roboty, takže okrem
priadok a páračiek bol čas aj na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a bola to slávnosť nielen rodiny, ale
i celej dediny.
Naši predkovia žili a stravovali sa veľmi striedmo, ale počas fašiangov bolo zvykom jesť do sýtosti. Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky,
pampúchy, záviny a iné zabíjačkové špeciality.
Rozhodla som sa, že Vám ponúknem recept
na jedno tradičné jedlo - fánky, ktoré je známe aj
v našej obci.
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tráva PN), 02. 03. Košolná (umelá tráva PN) a 10. 03. Prašník (doma). Áčko
začína sezónu 17. marca v Siladiciach. Mužstvo nikto neposilnil, naopak,
odišiel Marcel Onder na prestup do Častkoviec. Pri kormidle zostal tréner
František Šuran, vedúci mužstva Jozef Rusnák.
Dorast povedie aj naďalej Adrián Hnilka s vedúcim mužstva Petrom
Hargašom. Dorast začal trénovať 4. februára. Zatiaľ má naplánovaný zápas
9. 2. s Bučanmi. Jarnú časť odohrá na ihrisku v Drahovciach. Súťaž začína 16.
marca doma proti Červeníku.
Žiaci sa presúvajú na ihrisko do Maduníc. Pri
kormidle zostal tréner Pavol Sedláčik, vedúcou
žiakov zostáva Zdena Karabová. Žiaci začínajú
trénovať 23.februára. Prvý majstrovský zápas ich
čaká 7. 4. vo Veľkých Kostoľanoch.
Prípravka pod vedením trénera Petra
Micháleka, asistenta Vladimíra Huboňu a vedúceho
mužstva Michala Juritku začala zimnú prípravu
15. januára. Zúčastnili sa turnaja ObFZ Trnava
23. 1. , kde skončili na treťom mieste. Z prípravky
sa dokonca zúčastnili Šimon Huboňa, Richard
Michálek a Marko Juritka turnaja za výber ObFZ
Trnava v Trenčíne, kde po dvoch turnajoch skončili
na treťom mieste. Čo sa týka prípravky, za posledné
dva roky nepribudol takmer žiadny nádejný
futbalista. Vyzývame rodičov, ak je Váš syn nadaný,
vie, čo je to lopta a nechcete, aby sedel doma pri
počítači, prihláste do prípravky OFK Drahovce.
Stačí zavolať trénerovi Petrovi Michálekovi na tel. č.
0911 188 997. V opačnom prípade reálne hrozí, že do dvoch rokov prípravka
zanikne. Prípravka hrá prvý majstrovský zápas 30. 3. v Malženiciach.
Verím, že sa naše tímy adekvátne pripravia počas zimy na majstrovské
zápasy, budú mať radosť z futbalu a budú ho robiť aj nám, fanúšikom.
- Martin Majtán – tajomník OFK Drahovce-

Potrebujeme: 300 g tvarohu, 500 g hladkej múky,
3 celé vajcia, 1 kávovú lyžičku sódy bikarbóny, štipku soli, 1 lyžicu masla, mlieko (nemusí byť), práškový cukor a vanilkový cukor na obaľovanie
POSTUP: Z múky, tvarohu, vajec, zo sódy bikarbóny, štipky soli a z masla vypracujeme cesto.
Môžeme pridať i trochu teplého mlieka, aby bolo
cesto redšie. Cesto rozgúľame a vykrajujeme fánky.
Smažíme ich v horúcom oleji. Ešte teplé obalíme
v práškovom cukre, ktorý zmiešame s vanilkovým
cukrom.
Sú ľahučké a mäkké ako obláčik, dobré i na druhý
deň, ak náhodou zostanú.
Inú formu získali fašiangy po prijatí kresťanstva. To, čo z nich zostalo, boli obchôdzky v maskách. V dnešnej dobe ide skôr o zábavu, ale v minulosti mali masky dôležitý význam. Tie fašiangové
boli väčšinou zvieracie a vyzerali strašidelne. Ešte
aj dnes sa v niektorých slovenských regiónoch konajú fašiangové sprievody.
V prvej polovici 20. storočia k maskám pribudol aj vojak so šabľou a práve na túto napichovali
gazdiné svoje podarúnky.
Tradícia pochovania basy symbolizovala, že hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva
obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba.
Pôstne obdobie sa začína Popolcovou stredou,
ktorou sa začína štyridsať dní trvajúci veľký pôst.
Nebola zasväteným dňom, ale ľudia pokladali za
svoju povinnosť zájsť do kostola na popolec. Názov
dňa „Popolcová streda“ pochádza zo zvyku páliť
palmy, u nás bahniatka z Kvetnej nedele minulého
roka. Takto získaný popol sa potom používa pri
bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci po-

značení popolom na čelo. Počas celého pôstneho
obdobia sa podľa kresťanských tradícii má človek
pripraviť fyzicky aj duševne na jeden z najdôležitejších sviatkov – Veľkú noc.
Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich myšlienkou v dobách pred Kristom
bolo vítanie prichádzajúcej jari, nového vegetačného obdobia a v prenesenom slova zmysle víťazstva života nad smrťou. Pre kresťanov sú to sviatky
umučenia, smrti a vzkriesenia Ježiša Krista.
K týmto sviatkom sa taktiež viažu rôzne tradície, symboly a zvyky (veľkonočný baránok, maľovanie kraslíc…
V našej oblasti patrí k tradičným veľkonočným
jedlám tzv. kukla, pečka, baba, ktorý sa u nás pečie
už viac generácii.
Potrebujeme: 0,5 kg údeného mäsa (krkovička,
lopatka v sieťke), 10 vajec, 10 – 12 rožkov pokrájaných na drobno, čierne korenie, soľ, viazaničku
petržlenovej vňate, mlieko, prášok do pečiva
POSTUP: Údené mäso si dáme uvariť. Po vychladnutí ho nakrájame na menšie kúsky. Pokrájané rožky vložíme do misy a polejeme mliekom toľko, aby
to rožky vypili. Pridáme korenie, soľ a pokrájanú
petržlenovú vňať. Všetko spolu vymiešame aj so
žĺtkami a s práškom do pečiva.
Nakoniec pridáme z bielkov vyšľahaný sneh a zľahka premiešame. Plech si dôkladne vymastíme
olejom a rovnomerne rozložíme pripravenú zmes.
Vrch môžeme ešte potrieť rozšľahaným vajíčkom.
Pečieme vo vyhriatej rúre pri teplote 180°C asi 40 –
45 minút, aby mala červenkastú farbu.
- S. M. -
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inzercia
Milí spoluobčania, obraciam sa na
Vás so želaním, aby zmena, ktorú
sme zvolili v komunálnych voľbách,
bola zmenou pozitívnou vo všetkých
smeroch.
Prajem si, aby naša obec napredovala
v ekonomickej i sociálnej oblasti.
Verím, že sa zlepšia medziľudské vzťahy
v našej obci a budeme ochotnejší si
navzájom viac pomáhať. Taktiež Vás
chcem poprosiť o vzájomnú pomoc pri
riešení problémov a úloh, ktoré nám
život v našej obci pripraví. Pretože:
„Kto chce hľadá spôsob, kto nechce,
hľadá dôvod.“ (J.W.)
So želaním pevného zdravia a pravého
šťastia,
Vás pozdravuje Peter Marek - poslanec
obecného zastupiteľstva.
Neváhajte ma kontaktovať v prípade
Vašich pripomienok, požiadaviek
i dobrých nápadov.
Mobil: 0918 183 592
Email: elektropema@gmail.com

PLOCHA NA
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Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“
Od 1. novembra do 13. februára boli 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) – účinkovalo: 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)
2. február – Fašiangové posedenie – org.: OZ NRS (kultúrny dom)
9. február – 5. futbalový ples – org.: OFK Drahovce (kultúrny dom)
13. február – Beseda s lekárom – org.: Klub seniorov (Spoločenský dom)

Od 14. februára do 30. apríla budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
22. február – Výročná schôdza – org.: OFK Drahovce (štadión OFK)
23. február – Výročná schôdza – org.: Červený kríž (kultúrny dom)
1. marec – 100. výročie COOP Jednota Drahovce – org.: DV COOP Jednota (kultúrny dom)
2. marec – 11. narodeniny – org.: OZ Superuvoľnení – (farský úrad)
16. marec – Výročná schôdza – org.: Klub seniorov – (kultúrny dom)
22. marec – Súťaž „Spoznaj med“ – org.: OZ Včeloz (Spoločenský dom)
2. apríl – 74. oslobodenie obce – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)
14. apríl – Chodenie s májom – org.: Klub seniorov + CVČ (po obci)
26. apríl – Exkurzia na školskú včelnicu v B. Bystrici – org.: OZ Včeloz
30. apríl – Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce)

„ŠTUPLÍKY“ pre lepší život
Milí drahovčania,
určite ste sa už stretli s tým, že niekto zbiera „štuplíky“ – plastové
vrchnáky z PET fliaš.
Pre choré deti, pre zdravotne ťažko postihnutých…
Aby mali peniaze na liečbu, drahé prístroje, či na rehabilitáciu.
Stačí tak málo, nevyhadzovať vrchnáky spolu s PET fľašami do koša na
plast, ale ich odložiť.
Môžeme tak pomôcť naozaj chorým a sociálne slabším ľuďom.
Odkrútiť z fľaše pred vyhodením vrchnák, odložiť ho do vedierka
a potom odniesť na zberné miesto…
to naozaj nestojí nič. Ale znásobené to znamená veľa. Pre mnohých
zlepšenie zdravia, pre iných
dokonca záchranu života…
Aké vrchnáky zbierať?

Zbierajú sa vrchnáky z PET
fliaš alebo škatúľ od nápojov:
- minerálne vody
- sladené nápoje
- štuplíky z tetrapakov
(mlieko, džúsy)
- vrchnáky z olejov
Aj v našej obci máme
p. Katarínu Pacerovú,
ktorá takéto štuplíky zbiera
a dovzdáva ich tým, ktorí to najviac potrebujú.
Budeme radi, ak sa pridáte, začnete štuplíky odkladať a pri väčšom
množstve jej ich prinesiete na adresu: Hlavná 564/16, Drahovce.
Ako hovorí jedno africké príslovie: „keď veľa malých ľudí na veľa malých
miestach robí veľa malých vecí, svet sa zmení“.
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