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100 rokov spolu pomáhame 1919 - 2019
Rok 2019 je rokom viacerých výročí,
ktoré sú priamo spojené s červeno-križiackou
históriou.

Československý Červený kríž je najväčšia
humanitárna organizácia, ktorá vznikla
6. 2. 1919. V tomto roku si pripomíname 100.
výročie jeho založenia. Zakladateľkou a prvou
predsedníčkou bola Alica Masaryková, dcéra
prezidenta T. G. Masaryka.
V prvých rokoch svojej existencie
pomáhal ČK ľuďom postihnutým vojnou.
Budoval útulky pre matky s deťmi, vychovával
ošetrovateľky, rozdával šatstvo, zriaďoval
sirotince, stravovacie zariadenia, sanatóriá.
Začali vznikať zdravotnícke družiny zamerané
na prevenciu, nábor darcov krvi, pomoc

s očkovaním proti detskej obrne, školenia prvej
pomoci.
Po rozdelení Československa vznikol
v máji 1993 Slovenský Červený kríž ako jediná
národná spoločnosť ČK pôsobiaca na celom
území Slovenskej republiky.
Sme súčasťou celosvetového diela, na
ktorého začiatku bola myšlienka Henryho
Dunanta, zakladateľa ČK. Poskladaní zo
stovák zamestnancov a dobrovoľníkov denne
podávame pomocnú ruku mnohým odkázaným.

Dávať nádej je naše
poslanie.
A čomu sa
venuje
SČK
v súčasnosti?
Darcovstvu
krvi: Pravidelnými
osvetovými
v ý z v a m i
zabezpečujeme
dostatočné
zabezpečenie
krajiny
krvou.
Vyhlasujeme,
Va l e n t í n s k u
kvapku
krvi“,
„Študentskú
kvapku
krvi“.
A my - v našom Miestnom spolku, Drahovskú
kvapku krvi“, ktorá bude tento rok 22. augusta.
Šírenie osvety v poskytovaní prvej pomoci
- každoročne je vyškolených desiatky tisíc ľudí
v laickej prvej pomoci - aj naše dobrovoľné
zdravotníčky absolvujú preškolenie prvej
pomoci.
SČK prevádzkuje vyše 20
zariadení sociálnych služieb
pre seniorov, matky s deťmi
a ľudí bez domova. Poskytuje
podporné sociálne a terénne
služby, potravinovú pomoc
pre najodkázanejšie osoby.
Členovia
humanitárnych
jednotiek pomáhajú zmierňovať
utrpenie ľuďom postihnutým
mimoriadnymi
udalosťami.
A pátracia služba SČK pomáha
objasňovať osudy nezvestných
ľudí, ktorí stratili kontakt so
svojimi príbuznými.
Aj my, v našom Miestnom spolku máme
rôzne aktivity.
23. februára sme usporiadali výročnú
členskú schôdzu - slávnostné stretnutie členov
SČK a darcov krvi. V kultúrnom programe
nám vystúpili žiaci zo ZUŠ v Piešťanoch pod
vedením p.uč. Kuběnovej a žiaci z miestnej ZŠ
pod vedením p.uč. Bosákovej.
Po oboznámení p. predsedníčky M.
Ivančíkovej o činnosti v 2018, hospodárení

s finančnými prostriedkami a plánom činnosti
na rok 2019 sme oceňovali jubilejných darcov
krvi. V roku 2018 sa držiteľmi Zlatej plakety
MUDr. Jánskeho
stali dvaja darcovia, jeden darca sa stal
držiteľom Striebornej plakety a štyria sú
držiteľmi Bronzovej plakety MUDr. Jána
Jánskeho.
Vážení darcovia! Je mi cťou, že sa aj touto
cestou môžem poďakovať Vám, ktorí svojím
šľachetným životným postojom rozdávate
nádej.
Naše
aktivity
spočívajú
hlavne
z vykonávania zdravotného dozoru pri akciách
usporiadaných obcou alebo miestnymi
organizáciami. Ale pomáhame aj Lige proti
rakovine - verejnoprospešnou zbierkou v Deň
narcisov.
Na darcov krvi nezabúdame a aj tento rok
v miestnom kostole bude za nich 25. augusta
odslúžená svätá omša.
Jubilantov z radov našich členov si pozveme
na slávnostné posedenie v decembri
V uplynulom roku sme prijali 5 nových
členov a náš spolok mal k 31. 12. 2018 110
členov.
Touto cestou sa chcem ešte poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí nás podporili, aby
náš spolok mohol vykonávať svoje činnosti.
- Za výbor Ms SČK M. Ivančíková - Foto: archív Ms SČK -

príhovor starostu

triedime.sk

„Divoký západ“ v kultúrnom dome
To bol názov maškarného plesu, ktorý
pripravilo pre deti OZ Superuvoľnení.
V nedeľu 27. januára to vyzeralo v kultúrnom
dome, ako na divokom západe.

Všade samí kovboji, na pódiu dostavník,
vedľa dostavníka salón a v ňom kopec hračiek
pripravených pre zúčastnené deti, ktoré prišli

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
vyjde v júli 2019. Články
posielať nielen organizácie,
občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk
júla 2019.
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novín
môžu
ale aj
do 6.

v tých najrôznejších
maskách. Takmer 60 detí
hneď na úvod privítal guvernér štátu Texas,
následne si ich rozdelili šerifovia do štyroch
miest. Boli to Dallas, El Paso, San Antonio
a Austin. Nechýbala ani sudkyňa, ktorá
zapisovala všetky body, či
maskot Smajlo. Keď sme
boli kompletní, mohli sme
začať súťažiť.
Deti
čakali
tri
jednoduché
disciplíny.
Prvá mala názov „Útok
na šerifa“, kde museli deti
prejsť prekážkovou dráhou
a následne trafiť šerifa zo
susedného mesta. V našom
prípade,
samozrejme
s umelou loptičkou. Druhá
disciplína mala názov
„Vykradni banku“. Úlohou
bolo vniknúť do banky
a ukradnúť čo najviac zlata
(naša verzia - čo najviac
rôznych
predmetov).
Pozor si však museli dávať
na šerifov, ktorí banku
strážili.
Tretia
úloha
bola veľmi jednoduchá
a takpovediac tradičná.
Volala sa „Vymaľuj svojho
kovboja“. Úlohou bolo
čo najkrajšie vyfarbiť
kovboja – celé mesto
spoločne v časovom limite
5 minút.
Všetky mestá zvládli všetky tri disciplíny
na výbornú, no víťaz mohol byť len jeden. Pri
vyhlasovaní výsledkov boli všetci napätí, no
nakoniec zvíťazilo mesto Dallas. Pokračovali
sme ďalším tanečným kolečkom, po ktorom
prišiel pre všetky deti najobľúbenejší bod –
tombola. Žiadne dieťa neodišlo z maškarného
plesu bez ceny, za čo vďačíme Obecnému
úradu – ďakujeme.
Tešíme sa rok na maškarnom plese
s ďalšou zaujímavou témou.
- Martin Majtán – OZ Superuvoľnení - Foto: MiNaPhoto.sk -

Evidencia obyvateľstva
(1. 2. 2019 – 12. 4. 2019)
Prisťahovali sa
2
Odsťahovali sa
5
Narodili sa
4
Opustili nás
9
Počet sobášov
1
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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
na poslednom pracovnom sedení s poslancami
padla myšlienka určiť priority po 100 dňoch
môjho starostovania v úrade.
Je to veľmi ťažké, nakoľko práca
v samospráve je aj o prispôsobovaní sa
možnostiam ponúkaných štátom vo forme
výziev na určité projekty. Momentálne máme
podané žiadosti na zateplenie CVČ a kina,
multifunkčného ihriska v areáli ZŠ, detského
ihriska v areáli futbalového štadióna, zberného
dvora, polygrafickú učebňu na ZŠ. Takže naše
priority budú smerovať k tým projektom, ktoré
budú vyhodnotené ako úspešné. V prípade
negatívneho vyhodnotenia sa budem snažiť
v ďalšom roku v prípade výzvy znovu žiadosť
podať.
Pýtate sa prečo nie je v zozname obecná
kanalizácia? Obecný kanalizácia je priorita
nad všetky priority v obci! Úrad pre verejné
obstarávanie nám odporučil zrušiť prebiehajúce
verejné obstarávanie na obecnú kanalizáciu
z dôvodu sťažnosti účastníkov na podmienky
súťaže.
Mojím zámerom bude v čo najkratšom
čase znovu zrealizovať verejné obstarávania na
obecnú kanalizáciu.
Taktiež nám bolo zrušené verejné
obstarávanie na zateplenie budovy MŠ.
Momentálne rozbiehame nové obstarávanie na
zateplenie MŠ.
Problémov s verejným obstarávaním
a podpísanými zmluvami, pre nás nové
vedenie obce, máme mnoho, hlavne s výškami
vysúťažených súm. Snažíme sa to riešiť v zmysle
zákonov, ale niekedy je to veľmi zložité, nakoľko
zmluvy boli zverejnené a je veľmi ťažké ich
aktualizovať. Ďalším problémom je výstavby
bezbariérového prístupu do kultúrneho
domu a pošty. Zhotoviteľ zrealizoval práce,
s ktorými sme neboli po stránke kvality spokojní
a požiadali sme zhotoviteľa o dodanie statického
posudku k realizovaným prácam.
Popri všetkých prioritách, ktoré si
v najbližšom období určíme je mojou prioritou
a hlavne ovplyvniteľnou je zlepšovanie
separovania komunálneho odpadu v obci.
Chcem zefektívniť činnosť zberného dvora,
nakoľko pri kontrole bio odpadu sme našli kovové
rúry a iné kovové predmety, ktoré už v minulosti
poškodili drviaci stroj, ktorého opravu sme
museli uhradiť a následne sme boli firmou, ktorá
nám odpad drvila, odmietnutí. Podľa môjho
názoru to hraničí so sabotážou. Snažíme sa
vychádzať v ústrety občanom, ale musíte aj vy
pochopiť, že naše následné kroky musia viesť
k dôslednejšej kontrole separovaného odpadu
uloženého na zbernom dvore.
Želám Vám veľa zdravia a spokojnosti
s činnosťou OU Drahovce
- Miroslav Ledecký – Váš starosta -
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udalosti

parkovanie

Klub seniorov začal aktívne aj v roku 2019
Klub seniorov už niekoľko rokov
začína svoju činnosť návštevou našich
veľhôr. V tomto roku 16. januára sa
skupina 25-tich seniorov vybrala vlakom do Vysokých Tatier prezrieť si ľadový dom a ľadové sochy. Po príchode
do Starého Smokovca nás čakalo prvé
prekvapenie - lanovka na Hrebienok
nepremávala, preto sme sa rozhodli
výstup absolvovať pešo. Po prehliadke
ľadového Chrámu svätého Petra a ľadových sôch sme sa vybrali zase pešo
naspäť do Starého Smokovca, no našli
sa aj odvážlivci, ktorí spätnú cestu absolvovali na požičaných sánkach.
Novou aktivitou bolo „driapanie
peria“, pri ktorom sa v našom klube
schádzalo 14 dní 20 - 25 členiek a aby
im bolo veselo, tak si spievali staré
drahovské piesne a spomínali rôzne
príhody, čo sa voľakedy pri drápaní
rozprávali.
V mesiaci február za spolupráce
poslankyne Obecného zastupiteľstva
Ľubici Chudej zorganizovali zdravotnícku prednášku na tému „Starostlivosť
o ležiaceho seniora v domácom prostredí“
a druhou témou bolo „Ako žiť s cukrovkou“,
ktorá sa dotýka čím ďalej, tým viac ľudí. Prednášajúcou bola PhDr. Monika Novákova
z VURCH Piešťany.
Vysokú účasť sme mali na Výročnej členskej schôdzi 16. marca. Program schôdze
podľa programu viedol p. Brezovský Jozef,
ktorý úvodom privítal prítomných členov
a členky, zvlášť zástupcu starostu obce Ing.
Denisa Kristeka a tiež deti z Centra voľného
času pod vedením p. Blanky Kolárovej a Mgr.
Nataši Pažitnej, ktorí naše rokovanie obo-

Zomrel Argentínsky reprezentant
s drahovskými koreňmi
Svetový futbalista JOSE VARACKA
(Jozef Varačka), ktorý mal drahovské
korene, futbalový reprezentant Argentíny,
zomrel v októbri 2018 vo veku 86 rokov.
Spolu s mladším bratom Emilom obliekali
dres slávneho argentínskeho klubu
Independiente Buenos Aires. Úspešnejšiu
kariéru mal práve Jozef, ktorý bol 28
násobným reprezentantom a účastníkom
dvoch majstrovstiev sveta vo futbale a tiež
na dvoch majstrovstvách Južnej Ameriky.

Vývoz plastov
30. apríl
11. jún
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Parkovanie na
uliciach

Oslobodenie našej
obce

V utorok 2. 4. 2019 sme si pripomenuli
74. výročie oslobodenie obce. Tento deň
sme si uctili položením vencov k pamätníku.
Krátkym príhovorom sa prihovoril prítomným
občanom starosta obce Miroslav Ledecký. Tejto
vojny sa zúčastnilo 61 štátov a bojovalo v nej
110 miliónov vojakov. Vo vojne zahynulo 30
miliónov ľudí a ďalších 11 miliónov zahynulo
v koncentračných táboroch. V každej vojne sa
bojuje za záujmy bohatých a na každú vojnu
doplácajú chudobní a bezmocní. Každá vojna
plodí len bolesť, nenávisť, násilnosti a hlad.
Sme radi, že Európa už 74 rokov dokázala
žiť v mieri.
- I. G. - Foto: MiNaPhoto.sk -

hatili pekným a bohatým kultúrnym programom. Nakoľko ešte trvala oktáva MDŽ, člen
výboru Ing. Turan zablahoželal prítomným
ženám k ich sviatku a spolu s ďalším členom
výboru p. Jánom Dzurom všetky ženy obdarovali malým kvietkom.
Záverom chceme poďakovať všetkým
členom a členkám, ktorí sa aktívne podieľali
na činnosti Klubu a zároveň zaželať do ďalšieho obdobia veľa elánu, ale hlavne dobrého
zdravia.
- Výbor Klubu seniorov - Foto: archív Klubu seniorov -

Drahovskí záhradkári v marci

V roku 1967 pokračovala jeho futbalová
cesta v Chile - klub COLO-COLO. Po
skončení aktívnej futbalovej kariéry sa
venoval trénerskej činnosti a v rokoch
1968 - 1988 postupne vystriedal 9 klubov
v Argentíne a Mexiku. Po roku 1988 pôsobil
ako športový spolukomentátor a dopisovateľ
pre športové denníky.
Títo významní futbalisti s drahovskými
koreňmi sa narodili už v Argentíne, kam
ich otec Ján Varačka odišiel za prácou
v roku 1923 a ich matka Viktória rodená
Hargašová v roku 1930, pričom doma
nechali syna Štefana, ktorého vychovával

Vývoz papiera
28. jún

Vývoz skla
7. jún

Milí spoluobčania,
tento problém, aký máme aj v našej
dedine, riešia aj iní starostovia.
My by sme ho chceli vyriešiť
tiež.
Keď sa prechádzate po dedine,
môžete si všimnúť, koľko áut stojí
na uliciach. Áno, sú ulice, kde je
ich menej, ale máme ulice, kde ich
napočítate aj 15. A prečo je to tak?
Sú medzi nami občania, ktorí
aj majú parkovacie miesto na
svojom pozemku, ale im sa nechce
otvárať bráničku, aby ich tam
mohli zaparkovať. Ale prečo?
Na túto otázku Vám nebudeme
odpovedať, to by bolo najlepšie
spýtať sa tých občanov, ktorí tak
parkujú.
Myslíme si, že by tých áut bolo
určite menej, ak by sme sa všetci
správali zodpovedne.
Už niekoľko rokov je v platnosti
Všeobecné záväzné nariadenie
o
parkovaní
na
verejnom
priestranstve. A až teraz, keď je už
parkovanie na uliciach neúnosné,
sa to začína riešiť.
Za chvíľku tu máme leto. Bude
pekne, slnečno. Naše malé deti
sa budú hrávať na uliciach. Deti

Gašpar Varačka /bol odsúdený stanným
právom k trestu smrti dňa 30. 4. 1945
a v ten istý deň v Liberci o 15.30 hodine
popravený spoločne s ďalšími dvomi
členmi paradesantného výsadku/ a dve
dcéry Alojzia a Katarína boli vychované
v Maduniciach, Alojzia sa vydala do
Drahoviec za Jozefa Chudého, ktorí tiež
vychovali dvoch dobrých futbalistov Jozefa
a Dušana.
- Z dostupných prameňov spracoval Jozef
Brezovský. -

Vývoz tetrapakov
30. máj
27. jún

Vývoz kovu
2. máj
13. jún
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Dňa 24. 3. 2019
sa
konala
Výročná
členská schôdza našej
organizácie, ktorá sa
konala v kultúrnom
dome.
Na
schôdzi
sme si skontrolovali
a
naplánovali
veci
ohľadom
organizácie
a Domu záhradkárov.
Vlani sme sa rozlúčili
s
dvomi
našimi
členmi, uctili sme si
ich pamiatku minútou
ticha. Na schôdzi nás
podporili za okres p.
Pastucha, predseda OV
záhradkárov Piešťany a
p. Martin Majtán. Tento
rok sme prijali štyri nové
členky a radi by sme
prijali i ďalších, najmä
mladých ľudí.
- Jaromír Kosa –
predseda ZO Drahovce -

www.obecdrahovce.sk
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sú nepozorné, hravé a nemajú
predstavu, čo všetko sa môže stať
na uliciach.
Nechceme aspoň troškou
našej ľudskosti zabrániť nejakému
nešťastiu? Ide len o zaparkovanie
auta.

Toto je len
jeden z dôvodov,
prečo
parkovať
autá na svojich
pozemkoch.
Ale
je
jeden
z najdôležitejších.
D r u h ý m
dôvodom je, že tie
ulice sú zúžené.
Niekedy
má
problém
prejsť
nákladné auto.
Napr. smetiari. Veď aj tí
potrebujú priestor pre vykonanie

svojej práce.
Naša obec bola taktiež
upozornená záchrannými zložkami
na komplikovaný prejazd ulicami
našej obce. Ide hlavne o ulice
Hlavná, Dedinská, Cintorínska
a Vážska.
Hasiči,
sú
tiež ľudia, ktorí
nám pomáhajú,
ak
máme
problém.
Ale
keď im necháme
pred
domom
zaparkované
auto, ktoré im
bude
zavadzať
v práci ako nám

pomôžu.
Ak máme zdravotný problém,
zavoláme si záchrannú lekársku

13. apríl pre našu čistejšiu a krajšiu
dedinu

To je dátum soboty, kedy zorganizovalo PVOD
Drahovce v spolupráci s obecným zastupiteľstvom akciu
pod názvom „ČISTENIE CHOTÁRA DRAHOVIEC“.
Konala sa pri príležitosti blížiaceho Dňa Zeme, ktorý sa
každoročne pripomína 22. apríla.
Stretnutie bolo naplánované na 8.00 hodinu ráno pred
Obecným úradom. Napriek tomu, že nám počasie moc
neprialo (bolo chladno, mrholilo a fúkal vietor), počet
dobrovoľníkov, ktorí prišli, nás veľmi potešil. Pomôcť prišlo
skoro 70 ľudí rôznych vekových kategórii. Po rozdelení si
časti chotára sme sa presunuli na miesta, ktoré sme začali
čistiť po občanoch, ktorí niečo po sebe zanechali, zabudli
alebo schválne vyhodili.
Upratovali sme:
- Drahovský kanál – zmulčovaný úsek a jazero Baková
- úsek od jazera Važina po záhradkársku oblasť
- zavlažovací kanál smerom na Madunice
- úsek od jazera Baková po štrkoviská
- okolie asfaltovej cesty smerom na Voderady
- prístupovú cestu na Hať Drahovce po železničnú trať
- Drahovce časť Majer
- okolie diaľnice v našom chotári
Našli sme staré pneumatiky, koberce, časti nábytkov,
sklo a veľmi veľa plastu a plastových fliaš. Vrecia naplnené
odpadom sme nechávali pri ceste a potom sa vyviezli na
zberný dvor. Vyzbieralo sa cca 160 vriec, čo predstavuje

pohotovosť. Ak bude chcieť
zaparkovať pred Vaším domom
a budú tam zaparkované autá
na jednej aj druhej strane. Kde
zaparkujú záchranné vozidlo?
Ďalším dôvodom je celkový
dojem našej dediny. Idete po ulici,
či už na bicykloch alebo peši.
Musíte sa vyhýbať zaparkovaným
autám, aby prešlo auto, ktoré ide
práve po ulici. Ste s tým spokojní?
A posledným dôvodom je sneh
a jeho odhŕňanie. Ak si necháme
autá vonku na ulici a napadne sneh,
nečudujme sa, ak si ho nájdeme
zasypané snehom. Ako má traktor
odhŕňať sneh, keď musí kľučkovať
medzi autami? Hneváme sa potom
na traktoristu. Ale môžeme sa
hnevať sami na seba. Lebo my sme
si nechali to auto vonku na ulici.
Potrebuje mať určitú rýchlosť, aby
mohol dostatočne odhrnúť ulice,
ale pri zaparkovaných autách to
nejde.
Na záver preto prosíme
občanov, aby v maximálne možnej
miere neparkovali svoje vozidlá na
miestnych komunikáciách.
Za pochopenie a ústretovosť
Vám ďakujeme.
- Komisia na ochranu životného
prostredia a verejného poriadku -

k o p c o m
naplnený
veľkoobjemový
kontajner.
Po dobre
vykonanej
práci sme si
za
odmenu
posedeli
pri
výbornom
g u l á š i
a skonštatovali
sme, že my
ľudia si robíme
z našej prírody
a
okolia
smetisko.
Je
smutné, že ho
ľudia vytvárajú,
ale zároveň je obdivuhodné, že sa nájdu ľudia, ktorí chcú
túto neprávosť voči prírode napraviť. Veľké ĎAKUJEME
patrí všetkým našim organizáciám, združeniam, spolkom
a občanom, ktorým záleží na životnom prostredí okolo nás.
Bez ich pomoci, by sme také veľké upratovanie nezvládli.
Keď chceme mať našu dedinu čistejšiu a krajšiu, záleží
len na nás ľuďoch ako sa k nej budeme správať.
- S.M. - Foto: M. Ledecký, MO SRZ -
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5. futbalový ples OFK Drahovce
Sála vyzdobená, jedlo navarené,
kapela ozvučená, vínko otvorené, už len
upraviť motýlika, prepudrovať nos a 5.
futbalový ples sa môže začať.
V sobotu 9. februára bolo
v drahovských domácnostiach rušno.

lístky to nie sú.
Všetko je ale v najväčšom poriadku,
pointou večera je predsa dobre sa zabaviť,
čo sa nám aj podarilo. Napriek tomu,
že bolo tento rok menej hostí ako býva
zvykom, na nálade to nikomu neubralo.

Minimálne v tých, ktoré išli na 5.
futbalový ples OFK Drahovce. Dámy od
rána v panike - šaty, kaderníčka, nechty,
make up, vybaviť stráženie detí, zatiaľ čo
si páni otvárajú druhé pivečko s úsmevom
na tvári. Všetko ale vždy dobre dopadne
a pár sa spoločne dostaví na ples,
samozrejme s meškaním. Je plesovo
dokázané, že len každý siedmy pár
príde načas. Ak sa v časovej odchýlke 30
minút všetci dostavia, nasleduje tradičný
úvodný príhovor. Ak sa nedostavia, aj
tak nasleduje príhovor. Počas príhovoru
myslí polovička hostí na večeru, pretože
sa tak ponáhľali, že sa doma nestihli ani
naobedovať a druhá polovička myslí na
výhru v tombole, pretože má už kúpených
50 lístkov, čo výrazne zvyšuje šance na 1.
cenu, ktorou bol aj tento rok televízor od
OFK Drahovce. Nájde sa aj percento,
ktoré má tiež nakúpené, no tombolové

Každý mal veľa miesta na tanečnom
parkete, nikto nečakal v bufete, na
tombolu, či na švédske stoly. Hudobná
skupina Orions z Hlohovca nás zabávala
nepretržite až do rána. Vydýchnuť si
mohli len pri vyhlasovaní tomboly alebo
pri majstrovi Európy v biketrial show
Peťovi Košťálovi, ktorý predviedol zopár
akrobatických kúskov na svojom bicykli.
Všetko dopadlo ako malo, čo chcelo sa
zabavilo a čo nechcelo si nepamätalo.
V každom prípade treba povedať, že 5.
futbalový ples pomohol viacerých z nás
odtrhnúť od každodenného pracovného
stereotypu, odreagovať sa a dobre sa
zabaviť. Netreba to podceňovať, pretože
sa Vám ľahko môže stať, že to zabudnete.
Žiť kultúrne je dôležité…
- Martin Majtán – tajomník OFK
Drahovce - foto: MiNaPhoto.sk -

Z činnosti OZ Včeloz
Rok 2019 sme začali výročnou členskou schôdzou,
ktorá mala veľmi bohatý program s prednáškou
o dôležitosti využitia vlastného vosku a ukážkami jeho
spracovania.
S včelárskymi krúžkami sme si názorne predviedli
dezinfekciu úľov parafínovaním.
OZ Včeloz usporiadalo súťaž pre všetkých
žiakov včelárskych krúžkov a záujemcov o včelárenie
o vedomostiach v oblasti medov a nektárodajných
rastlinách dňa 22. 3. 2019 v priestoroch spoločenského

domu v Drahovciach.
Súťaže sa zúčastnilo 20 záujemcov, z toho bolo
17 žiakov včelárskych krúžkov. 6 v kategórii do 15
rokov, 14 v kategórii nad 15 rokov. Cieľom súťaže bolo
spoznanie pravého medu, určenie jeho druhu, vizuálne
hodnotenie medu, pomocou peľovej analýzy spoznať
jednodruhové medy. Na začiatku súťaže bola krátka
prednáška o vlastnostiach pravého medu a o farbách
a tvare peľových zrniek.
Potom v prvej časti súťaže ochutnávali z 16 druhov
medov. V druhej časti súťažiaci určovali druhy peľu
z 10 obrázkov, kde bola uvedená farba peľu, tvar
peľového zrnka a obrázok peľodajnej rastliny. V tretej
časti odpovedali na otázky týkajúce sa medu a peľu. Na
záver bolo vyhodnotenie súťaže s odovzdávaním cien.
Odmenený boli všetci súťažiaci. Odmenení včelárskymi
potrebami potvrdili prevzatie odmien.
Vyhodnotenie

COOP Jednota Drahovce
oslávila 100. výročie
Drahovská COOP Jednota oslávila
v piatok 1. marca v kultúrnom dome 100.
výročie. Poďme ale od začiatku. Spotrebné

mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom
sa členská základňa rozhodla previesť
fúziu s Jednotou OSSD Piešťany. V r. 1953
sa vytvorili dedinské spotrebné družstvá.
Okresné spotrebné družstvo v Trnave nás
prebralo v r. 1960, nakoľko boli zrušené

družstvo bolo založené na valnom
zhromaždení 16. marca 1919, za
účasti 318 členov, ktorí upísali
580 podielov. V dozornom výbore
boli notár Schneider Ľudevít,
organista Czerný Imrich, učiteľ Ján
Milovník a roľník Georg Vlk. Podľa
zápisnice z valného zhromaždenia
konaného 15. apríla 1928 malo
družstvo 318 členov a vykazovalo
podľa účtovnej závierky zisk vo
výške 3572,03 Kčs. V uvedenom
období tvorili dozorný výbor Ignác Karaba,
Teofil Surový, Ondrej Varačka, Jozef Révay,
Štefan Karaba a František Spišák. V r. 1938
malo družstvo 260 členov a v r. 1948 252
členov.
Dňa 14. januára 1951 bolo zvolané

okresy Piešťany a Hlohovec. Predseda
dozorného výboru bol Štefan Brezovský.
Ďalší predsedovia do r. 1969 boli Jozef
Dzuro, Ľudevít Bednárik a opäť Jozef Dzuro.
Od r. 1969 bol zvolený Cyril Sedláčik, ktorý
bol predsedom až do r. 1999, celých 30 rokov.

OFK Drahovce má za sebou prvé zápasy

V prvom rade by som chcel za klub
OFK poďakovať tým, ktorí nám darovali
2% z dane. Všetky financie budú použité na
športové pomôcky pre našich futbalistov.
Ďakujeme.
Zimná príprava je za nami a súťaž je v plnom
prúde. Naše „áčko“ ukončilo zimnú prípravu

Kategória do 15 rokov:
1. Rastislav Lekár 13 bodov
2. Tomáš Habr 11 bodov
3. Filip Krchnák 9 bodov

Kategória nad 15 rokov:

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

DRAHOVSKÉ NOVINY

1.-2. Edita Karabová 17 bodov
1.-2. Milan Vajay 17 bodov
3. Andreja Balonová 16 bodov
- Miroslav Habr – OZ Včeloz - Foto: archív OZ Včeloz -
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prípravným zápasom, v ktorom sme vyhrali nad
Košolnou 6:4 – M.Bihari 2, D.Vančo, M.Vančo,
M.Németh, Martin Horúcka. Chlapcov musím
pochváliť, pretože na tréningoch sa stretávali
pravidelne a v počte nad 10 hráčov. Napriek
odchodu Marcela Ondera do Častkoviec a Jozefa
Hargaša do Maduníc sa v kabíne nič nezmenilo,
www.obecdrahovce.sk

práve naopak. V kabíne panuje veľmi dobrá
nálada a výborný kolektív. Svedčí o tom aj
nástup do jarnej časti, kde naši hráči nemali
ľahkú pozíciu, pretože ich čakali 4 zápasy na
pôde súpera. Tu sa ukázalo, že v Drahovciach
hrajú chlapci so srdcom, na pôde Siladíc sme
remizovali gólom M.Gábriša 1:1, v Dolnej Krupej
si nabehol za obranu M.Vančo a jeho gólom
sme si odniesli 3 body. V Cíferi sme dostali prvý
gól, na ktorý sme odpovedali M.Némethom 1:1,
„tichý Zajko„ ale upravil skóre v náš prospech
na konečných 1:2. V poradí 4. vonkajší zápas
v Krakovanoch sme remizovali 1:1 po góle
Martina Horúcku a aj preto sme po 17. kole na
peknom 3. mieste tabuľky. Prvý jarný domáci
zápas bol v sobotu 13. 4. proti Majcichovu (už
po uzávierke DN).
Treba pripomenúť, že naši traja hráči sa
dostali do jedenástky roka 2018 tzv. All stars
ObFZ Trnava 2018 – Dalibor Pavlovič, Michal
Németh a Marcel Onder. Gratulujeme.
Naši Dorastenci sa pod vedením A.Hnilku
držia na čele tabuľky. Prvý „majstrák“ zvládli na
výbornú a deklasovali Červeník 8:0 – dva hetriky
strelil Adrián Šúst a 2× napol sieť Samuel Mráz.
Vo Veľkom Orvišti si od víťazstiev dali pauzu,

Naša základňa mala vtedy 1330 členov. V r.
1987 sa začalo stavať nákupné stredisko,
ktoré bolo postavené aj s reštauráciou v r.
1989.
V r. 1991 sa členská základňa mení z 1330
členov na 440. Bolo to z dôvodu, že reštitučný
zákon upravoval členské
zo 100 Kčs na 500 Kčs.
Na základe toho sa zúžil
stav členov. V r. 1999
sa stáva predsedom
dozorného výboru Peter
Šerjenik a členovia sú
Jozef Juriš, Jozef Lajcha,
Jaroslav Horúcka a Emil
Hubinák.
V súčasnej dobe je
dozorný výbor COOP
Jednota
v
zložení:
predseda Peter Šerjenik, pokladník Jozef
Lajcha a člen výboru Jaroslav Horúcka.
Výbor má aj dve členky revíznej komisie:
Martu Mikulovú a Annu Rybárikovú.
Výročná členská schôdza k 100.
výročiu COOP Jednoty sa konala 1. marca
v kultúrnom dome. Predseda Peter Šerjenik
sa ujal slova a privítal predsedu COOP
Jednota Trnava Ing. Bohuša Uváčika
a starostu obce Miroslava Ledeckého. Po
hlavných bodoch a príhovoroch spríjemnili
100. výročie svojim programom FS
Kolovrátok a DH Dubovanka, ktorá zabávala
prítomných až do 22. hodiny.
- Martin Majtán (z podkladov P. Šerjenika) - Foto: MiNaPhoto.sk -

kde prehrali 4:1. Chuť si napravili na domácej
pôde s Pečeňadmi výhrou 3:0. Chlapcom držíme
palce, aby zostali na čele tabuľky a získali titul
majstra súťaže.
Žiaci zimnú prípravu a jarnú časť odohrajú
u susedov z Maduníc, nakoľko je tak ako družstvo
dorastu spojené s našimi „odvekými rivalmi„.
Žiaci pod vedením P.Sedláčika prehrali u lídra
tabuľky vo Veľkých Kostoľanoch 7:0 a držia sa
na pokojnom 7. mieste tabuľky. Musím u žiakov
ale neustále prizvukovať, že to ľahká situácia
nieje, pretože detí je málo, chýba konkurencia.
Deti v tomto veku potrebujú podporu rodičov na
tréningoch a zápasoch. V takej veľkej obci ako
Drahovce je potrebné mať minimálne 15-18detí,
inak futbal na dedine skončí.
V prípravke panuje dobrá nálada a kolektív.
Ako tréner musím pochváliť nielen deti ale
aj rodičov. Deti chodia pravidelne takmer
vždy v plnom počte na tréningy, turnaje
a zápasy. Výkony na zápasoch nie sú vždy
podľa predstáv, ale treba chápať, že pracujeme
s deťmi od 6 do 12 rokov. Rodičia majú záujem
a deti podporujú, stretávame sa na zápasoch
v peknom počte, ich fandenie dodáva deťom
sebavedomie a domáce prostredie aj na
pôde súpera. V tabuľke sa „bijeme“ o prvé
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zo života školy
miesto spolu s Trakovicami. Naši najmenší
vyhrali prvý jarný zápas v Malženiciach 14:2
a v druhom kole si odniesli 3 body zo susedných
Maduníc, v ktorom vyhrali 1:5 po góloch
Š.Huboňu, T.Micháleka, M.Rapavého a 2x sa
tešil D.Šandor. Prvý domáci zápas nás čaká
práve s Trakovicami. Je to veľmi dôležitý zápas,
ten kto zvíťazí, bude pravdepodobne na čele
tabuľky až do konca súťaže. Verím, že to chlapci
zvládnu a priblížia sa tak k vytúženému titulu
v skupine C. Z pracovných dôvodov na pozícii
vedúceho družstva končí Michal Juritka, kde
ho vystrieda bratská dvojica Martin a Zdeněk
Schindlerovci.
V priestoroch štadiónu sme nedávno
obnovovali omietky, steny a sokle na prvom
podlaží. Momentálne prebieha rekonštrukcia

Drahovská škola žije
tradíciami
Na našej škole sa stalo už tradíciou, že sa
každoročne v tomto čase podľa starej slovanskej
viery a zvyklosti lúčime so zimou a vítame
prichádzajúcu jar. Morena je bohyňa zimy
a smrti, na jar končí jej vláda. V piatok 22. marca
bolo na drahovskej škole veľmi rušno. Prípravy
boli v plnom prúde – posledné spevácke skúšky,
obliekanie do krojov, odievanie slamenej bábky
Moreny, ktorá dostala svoju podobu v rukách
Martina Segeša, žiaka 9. ročníka. Z dvoch
drevených krížov obalených slamou vytvoril
bábku a spolu so spolužiakmi ju obliekli do
ženských šiat. Všetko sa začalo na školskom
dvore, kde po príhovore riaditeľky školy
zatancovali a zaspievali žiaci odetí v krojoch.

Pri tomto krásnom zvyku vítania jari sme
založili detský folklórny súbor LIPKA pri
ZŠ s MŠ Drahovce. A prečo LIPKA? Naša
drahovská tristoročná lipa, symbol dlhovekosti
a historických udalostí, či už radostných alebo
tragických, prepožičiava svoje meno nášmu
súboru. Martin Segeš a Saskia Boďová lipovými
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kabín a maľovanie erbu na prízemí. Nakoľko
je naše ihrisko podľa špecialistov v zlom stave,
zvažujeme jeho regeneráciu. Ihrisko sme

skultivovali a pohnojili originálnym hnojivom.
Teraz sme v štádiu návrhov a cenových ponúk.
Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme
hráčom vylepšili podmienky na tréningové
jednotky a zápasy. V každej obci je futbal
najpravidelnejšia
udalosť,
fanúšikovia
čakajú, kedy už bude zápas, aby sa mohli prísť
pozrieť. Víkend je vždy plný zápasov, ktoré
sú navštevované v počte 50-200 ľudí. Futbal
má históriu, ale napriek tomu je budúcnosť

listami, jarnými kvetmi a so slovami Krscím ta
drahovskí súbore, kerís znikol pod Inovcom
a nije na hore. Krscím ta v mene radosci
a veselosci symbolicky pokrstili náš detský
folklórny súbor Lipka, ktorý sa predstavil
pásmom starých zvykov a spevov. Celý obrad
sprevádzali slovami: Morena, Morena,
kráľovná zimy a smrti. Daj, nech plamienok náš
ešte dlho planie. Prosíme Ťa, nech tvoj chlad
mrazivý naše srdcia nezasiahne.
Krojovaný sprievod sa pohol od školy
smerom k jazeru „ Pod Cigáňom“. K žiakom sa
pridali aj obyvatelia Drahoviec rôznych vekových
kategórií. Martin majestátne niesol Morenu
a spolu s ním kráčali za krásneho slnečného
počasia k jazeru deti v krojoch. Všade bolo počuť
ich spev, ale i hovorené slovo. Vyzlečenú Morenu
zapálili a hodili do
vody, aby privolali
nielen jar, ale vyhnali
z dediny smrť
a choroby.
Z n a k
prebudenia
sa
prírody
v
podobe
rituálu pálenia
Moreny deti
prežívali
do
špiku
kostí.
Ich radosťou žiariace oči a veselý spev
bol dôkazom toho, že všetko malo svoje
opodstatnenie. Jar v Drahovciach sa začala.
O tom, že to myslíme s uctievaním tradícií
v škole vážne, svedčí aj náš kútik ľudových
tradícií zriadený vo vestibule školy, ale a aj
iné aktivity podporujúce regionálnu výchovu,

zo života cvč
ohrozená. Naša obec je jedna z mála, ktorá
disponuje vlastnými hráčmi, ktorí nie sú platení.
V poslednej dobe sa odhlasujú kluby s dlhodobou
históriou, pretože nemajú dostatok financií
a hráčov. Nato, aby sme zachovali budúcnosť
futbalu v našej obci, musia prichádzať nové
deti. Navštevujem deti aj v škole, ale buď sa im
nechce, alebo majú nejaké iné záujmy. Stalo sa
mi, že mi jeden chlapec odpovedal na otázku, či
by nešiel vyskúšať? „…Nie, pretože na X-boxe
nemusím behať!“ Chcem tým rodičom odkázať,
že dvere majú otvorené všetky nové tváre.
Na začiatku prázdnin t.j. 29.6 - 4. 7. bude 3.
ročník futbalového kempu. Kapacita je 26 detí,
deti sú pod stálou kontrolou 5 trénerov. Nakoľko
je to nočný - denný kemp, deti na štadióne spia.
Vždy s deťmi zažívame veľa zážitkov a zábavy,
deti 3 krát denne trénujú. Pretože kemp má
výbornú kvalitu a ohlasy, hlásia sa nám deti aj
z okolitých obcí. Už teraz sa tešíme…
- Peter Michálek - ekonomický manažér OFK
Drahovce - Foto: Miroslav Ledecký -

zážitkové a rovesnícke učenie. Práve rovesnícke
učenie ako súčasť projektového vyučovania
a jednu z progresívnych metód vzdelávania
uplatňujeme vo vyučovaní. Sme veľmi radi, že
naši žiaci majú vzťah k takým hodnotám, akými
sú tradície nášho ľudu. Nadšené deti, spokojní
rodičia, starí rodičia, ktorí sa presvedčili, že
tradície v drahovskej škole majú svoje miesto - to
bola najväčšia odmena, akú sme si mohli priať.
O ďalších aktivitách školy a úspešnosti
v okresných súťažiach a olympiádach sa dočítate

v nasledujúcom čísle novín a na webovej stránke
školy.
- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka ZŠ
s MŠ Drahovce - foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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Zo života CVČ
v skratke
Príležitostné aktivity nášho CVČ v mesiaci
január doslova odštartovala 16. 1. 2019
vernisáž putovnej výstavy Osmijankova
literárna záhrada, ktorú sme zorganizovali
spolu s n.o. Osmijanko v BA. Interaktívnu
výstavu dotvárali vzdelávacie workshopy
až do konca februára. Zúčastnili sa ich
mladší žiaci našej ZŠ vrátane žiakov
5. roč. ako aj predškoláci tunajšej MŠ.
Výstava naozaj ponúkala široké možnosti
interaktívnych vzdelávacích aktivít. Žiaci sa
oboznámili s Osmijankovým životopisom,

pri Fantazmagorike veľkoplodnej hádali
rozprávkových hrdinov, Strom Rozprávkovník
ponúkol zábavu pri hádaní, čítaní či počúvaní
Osmijankových rozhlasových rozprávok,
Močiarom žiaci prechádzali prostredníctvom

ľudových prísloví a porekadiel, Veršoplôtiky
ponúkali skladanie rýmov, strom Šifrovník

www.obecdrahovce.sk
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zasa potrápil odhalením zaklínadla pre
princeznú. Nakoniec ako to už v každej
dobrej záhradke býva, zasiali žiaci semienka
Knihokvetov a v Peliešku ich čakali nové
aj staršie zaujímavé knižky na čítanie.
Putovaním po literárnej záhrade ich
viedli zaujímavé a zábavné pracovné listy.
Osmijanko bol teda nielen zábavný, ale
hlavne poučný a určite si medzi žiakmi našiel

mnohých nových priaznivcov.
Nezaháľali ani naši „krúžkári“ v rámci
pravidelnej činnosti CVČ. Hneď ďalší mesiac
16. 3. 2019 v sobotu, sme sa predstavili
kultúrnym programom na slávnostnej
výročnej schôdzi miestnych seniorov. Svojimi
výnimočnými tanečnými choreografiami sa
predviedli nielen naše najmladšie tanečníčky,
ale aj starší žiaci Martin Segeš, Dominika
Križanová a Mário Dusík. Tanečné čísla
výborne doplnili naši najmladší recitátori
Andrejko Bleho a Filipko Rybár. Veríme,
že sme boli naozaj príjemným oživením
slávnostného popoludnia seniorov.
NK OM 2019
Druhý polrok už tradične majú plné
ruky práce naši „odyseáci“, pretože finišujú
v príprave svojich prezentácií, ktoré vždy
predvedú na národnom kole. Ani tentoraz to
nebolo inak. Na svojich projektoch v tomto
školskom roku pracovali štyri tímy. Dva
tímy mladších žiakov a dva tímy starších
žiakov. Témy „odyseáckych“ úloh neboli
veru jednoduché. Najmladší žiaci riešili
technické úlohy. Tím Záhadní cestovatelia
museli zostrojiť vozidlo Omermobil, ktorého
zdroj energie a pohonný systém musel byť
zaobstaraný jeho konštrukciou a cestujúcimi.
Vozidlo však muselo byť vyrobené z častí,
ktoré sa zmestia do jedného alebo dvoch
cestovných kufrov, ktorých rozmer v súčte
nesmie presiahnuť 157 cm a rozmer jednej

strany nesmie byť väčší ako 69 cm. Vozidlo sa

muselo pohybovať po vopred určenej dráhe,
vykonať 3 záchranárske akcie a medzi dvomi
záchranami vozidlo opäť zložiť do kufrov
a rozložiť a pokračovať v záchranách. To
všetko už tradične stihnúť do 8 minút. Tím
Nean cean ovocean mal za úlohu zostrojiť
mechanického
„tvora“
inšpirovaného
prírodou, ktorý sa skrýva pred odhalením tak,
že sa 3x zmení – v jednom prostredí narastie,
v ďalšom svieti a vydáva zvuky a v poslednom
zmení farbu. Až na 4. krát odhalí svoju
pravú podobu. Všetky úkony „tvora“ musia
byť prevedené iným technickým riešením
a za 8 minút. Tímy starších žiakov „SMMP“
a „Plán B“ riešili umeleckú úlohu – vytvorenie
umeleckej dielne Leonarda da Vinci, tri tímom
vytvorené reprodukcie Leonardových diel
a pôvodný vynález LDV, ktorý bude vykreslený
ako niečo, čo sa bežne používa v modernej
dobe. Tiež všetko spolu s príbehom bolo nutné
zvládnuť do 8 minút.
Aj keď príprava a riešenie dajú naozaj
tímom zabrať, nakoniec sme aj tento rok
išli predstaviť svoje projekty na NK OM
2019 pripravení. NK OM sa uskutočnilo
v rekreačnom stredisku Tesáre v dňoch 5.-7.
apríla 2019. Úspešné boli všetky štyri tímy
a domov sme si priniesli 4 zlaté medaile +

1 prvé miesto za riešenie medzitímového
problému. 5 prvých miest naozaj dokazuje, že
kreativita a dôsledná príprava našich detí bola
naozaj na „jednotku“.
V Tesároch si deti okrem svojich vystúpení
užili opekačku pri táboráku, kde si mohli aj
schuti zaspievať. Vyskúšať svoje hudobné
nadanie si mohli na workshope bubnovej
show Campana Batucada.
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce - foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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OZNAČOVANIE OBALOV
V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však
na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla.
Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú,
do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch
výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné,
že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené
plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený.
Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových
kartónoch z džúsu alebo mlieka.
Materiály z PAPIERA – do modrého kontajnera alebo vreca určeného
na papier patria všetky obaly so skratkou PAP. Čísla 20,21 a 22 upresňujú
druh papiera. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 bežný papier.
Krabice pred vyhodením
zošliapnite, aby bol
ich objem čo najmenší
a neobsahoval zbytočne
veľa vzduchu. Zostane
tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú
správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému
prostrediu.
Materiály zo SKLA – sklu patrí zelená farba a pri triedení sa nerozlišuje,
či ide o farebné, alebo číre sklo. Číslo 70 za značkou GL označuje číresklo,
71 je zelené sklo a 72 hnedé sklo.
POZOR!
Zálohované
obaly nepatria do koša,
vráťte ich nazad do
predajne.
Materiály

z

PLASTU

–

obaly

označené nasledovnými
symbolmioznačujúplasty
a patria do žltých
kontajnerov alebo vriec
určených na plast.

Pred vyhodením odpad
zošliapnite. Nestlačené
PET
fľaše
zmenšia
možnosti kontajnera. Do
nádoby s objemom 1100
litrov sa zmestí až 733
stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich
tam len približne 200.
Materiály z KOVU –obaly zo železamajú skratku FE a číslo 40, hliník
ALU číslo 41.
Pozor, v niektorých obciach a mestách
sa kovy zbierajú do samostatných
kontajnerov či vriec, v mnohých sa však
triedia spolu s plastmi alebo nápojovými
kartónmi. S týmto druhom odpadu je
preto potrebné nakladať podľa nariadenia obce.
Ak je to možné, kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich
objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.

sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje. C/
PAP je znak nápojového kartónu.
Pozor, v niektorých obciach a mestách sa nápojové kartóny zbierajú
do samostatných kontajnerov či vriec, v mnohých sa však triedia spolu
s plastmi alebo kovmi. S týmto druhom odpadu je preto potrebné nakladať
podľa nariadenia obce.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť
ich objem.
ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka
Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného
zberu. Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším
spôsobom
využitia
druhotných
surovín
pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.
Materiálové označenie zloženia
obalu. Označovanie obalov znakom
materiálu, ktorého je obal zložený, nie
je na Slovensku povinné. Množstvo
výrobcov však označuje obaly svojich
výrobkov trojuholníkom so skratkou materiálu či číselným
označením.
Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje výrobky alebo obaly
zhotovené z recyklovaných materiálov.
Panáčik s košom. Používa sa ako prevencia proti
znečisťovaniu životného prostredia. Táto značka
znamená, že obal je potrebné dať po použití do
príslušnej zbernej nádoby.
Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie
vrátané batérii, žiaroviek a žiariviek. Poväčšine ide
o nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte do zberných
nádob, ale odovzdajte ich na miestach určených na zber
takýchto zariadení.
Označenie pre produkt Bio a Eko, ktorý je výsledkom ekologického
poľnohospodárstva
a
pre
potravinu vyrobenú z ekologických
poľnohospodárskych zložiek – je to BIO
potravina.
BIO potraviny obsahujú najmenej
95 % zložiek pochádzajúcich z ekologického
poľnohospodárstva s osvedčením o ekologickom pôvode.
Značku kvality SK môže získať len slovenský výrobca, ktorého výrobky sú
vyrábané z domácich surovín s dodržaním noriem
kvality. Výrobky musia obsahovať minimálne
75% domácich surovín a všetky časti výrobného
procesu sa musia uskutočňovať na Slovensku.

Znaky nebezpečných látok

Výbušné látky

Korozívne a žieravé látky

Horľavé látky

Toxické látky

NÁPOJOVÝM KARTÓNOM patrí oranžová farba
a majú označenie C/PAP.

Oxidujúce látky

Dráždivé látky

Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré
nemožno od seba ručne oddeliť, je kompozit. Kompozity

Plyny pod tlakom

Látky nebezpečné pre zdravie
GHS09 – látky nebezpečné pre
životné prostredie
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Kozmetické
okienko

V tomto článku, ale aj
v budúcich, by som Vám
chcela priblížiť veľa zaujímavých látok, ktoré sú často ešte
veľmi
málo
známe, ale ich
účinky či už
v kozmetológii,
a l e b o
zdravovede
sú
veľmi
prospešné.
Ja sama mám
už
bohaté
skúsenosti
s
niektorými
z nich.
Denisa Karabová podniká v oblasti
Jedným
kozmetiky už viac ako 25 rokov. Vlastní
viacero certifikátov v tejto oblasti a neustále
z
nich
je
pokračuje vo vzdelávaní. Pri aplikácii
Cistus. Tomuto
využíva nové moderné techniky a metódy.
stálozelenému
kru sa vraví aj
kamenná ruža. Najviac sa vyskytuje na Kanárskych ostrovoch.
Olej, alebo šťavu z cistusu odporúčam pri akýchkoľvek
zápaloch a to nielen na pleti, ale aj v tele. Krása pokožky je
často prepojená so zdravým vnútrom tela. Cistus ničí plesne,
vírusy aj baktérie. Má silné protizápalové účinky a hojí rany.
Bojuje proti embóliám a trombózam. Pomáha pri pásovom
opare a ovčích kiahňach. Zbavuje telo škodlivých voľných
radikálov a tým znižuje riziko výskytu rakoviny. Prospieva
tráveniu a kardiovaskulárnemu systému. Spomaľuje
nežiaduce prejavy starnutia a je aj bohatým zdrojom energie.
Udržuje zdravé prostredie v ústnej dutine. Cistus obsahuje
veľké množstvo fenolov, čiže látok, ktoré eliminujú akúkoľvek
infekciu. Najpozitívnejšie účinky fenoly vykazujú pri zápaloch
horných dýchacích ciest. Odstraňujú z tela toxíny a patogény.
Cistus zvyšuje vo veľkej miere obranyschopnosť organizmu.
Jeho krásne, aromatické kvety ružovo-fialového zafarbenia
lákajú včely, ktoré z neho vyrábajú veľmi vzácny med. Bol
známi už v starovekom Grécku. Je bohatý na vápnik, horčík,
zinok a železo
Cistus u nás ľudia málo poznajú, ale viac známa je
rastlina Artičoka. Chcem ju teraz spomenúť v tomto článku,
lebo v jarných a letných mesiacoch si často robíme očistné
kúry, pri ktorých nám artičoka veľmi pomôže. Má podobné
schopnosti ako Žihľava, alebo Pestrec Mariánsky, ale sú
oveľa silnejšie. Obsahuje totiž cennú bioaktívnu látku –
cynarín, ktorá posilňuje a ochraňuje pečeň. Artičoka znižuje
hladinu cholesterolu v krvi a reguluje hladinu cukru v krvi.
Povzbudzuje metabolizmus tukov a je účinná pri chudnutí.
Artičoka detoxikuje organizmus, odvodňuje nahromadené
tekutiny v tele a pôsobí proti opuchom. Má neobyčajne
vysoký obsah vitamínov skupiny B, vitamín C, karotenoidov,
železa a horčíku. Blahodarne pôsobí pri arteroskleróze,
závratoch a reumatizme. Artičoku nájdete vo forme šťavy,
oleja a výborná je aj pripravená priamo v teplej či studenej
kuchyni. Ja konkrétne mám veľmi rada zaváranú artičoku –
vyskúšajte!
Na záver môjho článku Vám želám krásne slnečné
leto a možno ak vyskúšate cistus či artičoku, prežijete ho
s detoxikovaným organizmom bez zápalov.
- Denisa Karabová -
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Okienko včelára
Včelí peľ
Všetci dobre poznáme slovné spojenie „tekuté zlato“, ktorým zaslúžene
pre svoje blahodarné účinky na ľudský organizmus označujeme včelí med.
Prívlastkom „liečivý“ a nezameniteľnou chuťou je známy už celé tisícročia.
Napriek tomu to ale nie je práve med, ktorý dnes označujeme ako najsilnejší
prírodný antioxidant.
Menej známy produkt včiel – včelí peľ sa stáva fenoménom v oblasti zdravého
životného štýlu len v posledných rokoch.
Včelí peľ obsahuje 185 živín, 22 aminokyselín, vitamíny skupiny B, A, C, D, E,
27 minerálnych látok a viac ako 100 enzýmov. Vďaka takto unikátnemu zloženiu
a skutočnosti, že je to čisto prírodný produkt pôsobí blahodarne na všetky
orgány ľudského tela.
Peľ nie je len vynikajúcim prostriedkom pre podporu imunity, ale aj účinným
pomocníkom pri chorobe a rehabilitácií a preto ho niektorý právom označujú
ako „potravina 21. storočia“.
Pomôže včelí peľ aj pri Vašom probléme?
Kedy siahnuť po včeľom peli?
Peľ je označovaný ako najväčší antioxidant, ktorý sa nachádza v prírode.
Antioxidanty spomaľujú vývoj mnohých chronických ochorení.
- Pri ochoreniach čriev a ťažkostiach s trávením nám môže peľ pomôcť vďaka
svojmu antibiotickému účinku.
- Poruchy spánku a depresie, môže zahnať vďaka bohatému obsahu zinku
a vitamínu B6.
- Pri chudokrvnosti a silnej menštruácii môže byť nápomocný vďaka obsahu
vitamínov skupiny B a železa.
- Pri cukrovke je užitočný vďaka tomu, že pomáha regulovať hladinu glukózy.
- V boji s vredmi, akné, ekzémami a herpesmi je peľ dobrým pomocníkom vďaka
obsahu vitamínov A, C a obsahu zinku, ktorý pozitívne ovplyvňuje hojenie rán.
- Pri ochoreniach kože a očí je vhodným doplnkom stravy vďaka niekoľkonásobne
vyššiemu obsahu Beta-karoténu, aký má napr. mrkva.
Špeciálne ženy môže zaujímať informácia, že včelí peľ spomaľuje proces
starnutia a vďaka obsahu aminokyseliny nazývanej Cistín pomáha zastaviť
vypadávanie vlasov.
Návod ako premeniť sušený peľ na kašu, ktorú vie ľudské telo stráviť a tak
maximálne využiť všetky aminokyseliny, minerály a vitamíny obsiahnuté v peli.
Aby sa peľové zrnká dali stráviť a využiť, musí peľ prejsť fermentáciou (štiepením)
v mede alebo v medovej vode. Tu Vám uvedieme prípravu tzv. peľovej kaše zo
100 g peľu - rozmiešaním v medovej vode. Takto pripravené množstvo stačí pre
jednu osobu na cca 10 dní pri užívaní 2 x 1 lyžička denne. Môžete pripraviť aj
väčšie množstvo pri dodržaní pomeru vody, medu a peľu.
Na prípravu zo 100 g peľu potrebujete:
malý 3 dcl pohár s viečkom - 1 ks,
sušený peľ - 100 g,
med - 2 polievkové lyžice,
prevarená vlažná voda – 5
Drahovský slovník
polievkových lyžíc
Prinášame Vám tradičnú rubriku
Do prevarenej vychladnutej,
s výrazmi z Krátkeho slovníka nárečia
najlepšie
vlažnej
vody
slovenského „drahovského“ podľa Cyrila
primiešajte med. Keď sa med
Karabu, tentokrát na písmeno „O“.
celkom rozpustí nasypte do
pohára peľ. Poriadne premiešajte
1. Obejdzit – obísť
a túto peľovo-medovú zmes
2. Obilí – obilie
nechajte 2 dni odpočívať
3. Ocifruvat – ozdobiť
v otvorenom pohári pri izbovej
4. Oddanica – snúbenica
teplote.Po
dvoch
dňoch
5. Ochúnat sa – hanbiť sa
vznikne peľová kaša podobnej
6. Okípit – očistiť
konzistencie ako peľové zásoby
7. Ondzit – náhradné univerzálne slovo
včiel v úľoch. Hotovú kašu
8. Oplan – zlý človek
skladujte v uzatvorenom pohári
9. Opskuluvat – sliediť
v chladničke.
10. Otšelikál – z rôznych miest
- členovia OZ Včeloz -
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udalosti v skratke
1. Obecný úrad má k dispozícii
pracovníkov cez ÚPSV a R, ktorí musia
mesačne odpracovať v obci 32 hodín.
Napr. Robo Chudý odviedol takúto
kvalitnú maliarsku prácu na futbalovom
štadióne.
2. V sobotu 2. februára zorganizovalo
OZ Naše Rodné Slovensko Fašiangové
posedenie pre členov a sympatizantov
združenia. Nechýbalo vínko, dobrá
nálada a tradičné šišky. No a samozrejme
maškarný bál ako kedysi…
3. V mesiaci marec sa konal v našej
obci orez stromov, ktorý prebiehal
v spolupráci s Tomášom Macekom.
Orezané boli všetky stromy podložené
žiadosťami s následným povolením, ktoré
ohrozovali príbytky občanov, zasahovali
do elektrického vedenia, či narúšali statiku
domov a plotov.
4. Obecní pracovníci zaútočili na
pouličné výtlky. Počas dvoch týždňov ich
zneškodnili niekoľko desiatok. Minuli na
ne 1500 kg munície. V prípade, že by sa po
obci povaľoval ešte nejaký nežiaduci výtlk,
treba ho nahlásiť na Obecný úrad. Naši
pracovníci sa o neho postarajú.
5. Vypaľovanie trávy tento rok neobišlo
chatky pri hati ani jazero Važina. Zatiaľ čo
na hati zasahovali naši dobrovoľní hasiči,
pri jazero Važina museli prísť na pomoc
hasiči z Piešťan.
6. Kvetná nedeľa je pohyblivý
kresťanský sviatok, ktorý pripadá na
nedeľu pred Veľkou nocou a pripomína
slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema.
Názov sviatku je odvodený od kvetov,
ktorými bývajú ozdobené chrámy, ktoré
sa rozdávajú veriacim počas bohoslužieb
a ktoré majú pripomínať palmové vetvy,
ktorými ľud vítal Ježiša. Deti z CVČ
Drahovce v spolupráci s Klubom seniorov
aj tento rok zachovali tradíciu Kvetnej
nedele, ktorá padla na 14. apríla a niesli
tzv. „letečko“.
7. V sobotu 2. marca oslávilo OZ
Superuvoľnení 11. narodeniny. Oslava sa
konala na farskom úrade, kde združenie
sídli. Nechýbal kvalitný gulášik, množstvo
zábavy, ešte viac pukancov a sladkostí
a samozrejme narodeninová torta.
8. Obecní pracovníci sa chystajú
odstrániť
čiernu
skládku
pri
„Hornobodonárskom jazere“.
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Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo,
čo bude“
Od 1. februára do 30. apríla boli v Drahovciach
tieto akcie a aktivity:
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)
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 – Výročná schôdza – org.: OFK Drahovce (štadión
OFK)
22. marec – Súťaž „Spoznaj med“ – org.: OZ Včeloz (Spoločenský
dom)
24. marec – Výročná schôdza – org.: Záhradkári (kultúrny dom)
2. apríl – 74. oslobodenie obce – org.: Obecný úrad (pamätník
SNP)
5.-7. apríl – Národné kolo Odysea mysle – CVČ Drahovce (Tesáre)
7. apríl – Výročná schôdza - rorg.: Rybári (kinosála)
13. apríl – Vyčistime si obec – org.: PVOD Drahovce (celá obec)
14. apríl – Chodenie s májom – org.: Klub seniorov + CVČ (po
obci)
26. apríl – Exkurzia na školskú včelnicu v B. Bystrici – org.: OZ
Včeloz
28. apríl – Výročná schôdza – org.: Pozemkové spoločenstvo
(kinosála)
30. apríl – Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce)

Od 1. mája do 31. júla budú v Drahovciach tieto
akcie a aktivity:
4. máj – Drahovská kosa (8. ročník) – org.: SKoS (pole „na
Hliníku“)
8. máj – Detské rybárske preteky – org.: Rybári (jazero Važina)
11. máj – Rybárske preteky Važina 2019 – org.: Rybári (jazero
Važina)
12. máj – Deň matiek – org.: Základná škola (kultúrny dom)
18. máj – Deň kvetov – org.: Obecný úrad (Dedinská ulica)
18. máj – Hasičská súťaž o pohár starostu obce (18. ročník) –
DHZ Drahovce (štadión OFK Drahovce)
25. máj – Majáles 2019 (14. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení
(kultúrny dom)
26. máj – 1. sv. prijímanie – org.: Farský úrad (kostol sv. Martina)
31. máj – Drahovské olympijské hry Michala Klasu – org.:
Základná škola (areál ZŠ)
28. 6.–3. 7. –Kemp prípravky – org.: OFK Drahovce (štadión
OFK Drahovce)
29. jún – Hurá prázdniny (10. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení
(štadión OFK Drahovce)
6. júl – Memoriál Jozefa Rusnáka (4. ročník) – org.: OFK
Drahovce (štadión OFK)
7. júl – Hody Voderady
27. júl – Opekačka – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)

Odkazprestarostu.sk
Vám v ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo
Vašom okolí. Podnety sú komunikované so samosprávou
a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným
drobnohľadom verejnosti.
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