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Hurá prázdniny po 10 krát!!!

Sobota 29. jún, štadión OFK
Drahovce, 16.00 h, 10. ročník akcie
Hurá prázdniny začína! A veru začal za
bezchybného slnečného počasia od 16.00
hodiny registráciou detí do súťažných
disciplín. Celkovo 99 registrovaných
detí súťažilo po futbalovom ihrisku
v šiestich disciplínach. Počas súťaženia
sa mohli vyskákať v skákacom hrade,
alebo povoziť na poníkoch. Nechýbalo
ani obľúbené maľovanie na tvár, či
graffity jam (maľovanie na múr na
„opekačkovskú“ tematiku). Šašovia Jim
a Jimmy pobehovali po ihrisku a spolu
s maskotom Smajlom povzbudzovali
deti v jednotlivých disciplínach. Pred vyhodnotením prebiehalo obľúbené preťahovanie s lanom a po
vyhodnotení ešte obľúbenejšia zábavná pena,
ktorú nám pripravili naši dobrovoľní hasiči. Kým
niektoré deti vybehli z peny, ďalšie si už opekali
chutnú špekačku. Na svoje si prišli aj dospelí,
pre ktorých bol pripravený chutný guláš, pivečko
a skupina Duo Sarah, ktorá hrala takmer do
jednej hodiny po polnoci. Veľké poďakovanie
patrí Obecnému úradu, ktorý finančne zastrešil
10. ročník akcie Hurá prázdniny.
- M. M. - Foto: MiNaPhoto.sk -
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Príhovor starostu
Milí Drahovčania,
neviem, či sa to vidí len mne, alebo
aj Vy máte taký pocit, že čím som
starší, tým rýchlejšie beží čas. Keď som
bol dieťa, prázdniny boli nekonečne
dlhé a dnes… len teraz boli Vianoce
a už je tu leto. Na začiatku leta sa
nám „podarilo“ ukončiť bezbariérový
vstup do kultúrneho domu. Trvalo to
dlhšie ako je obvyklé, ale počas prác
sa vyskytli určité nezrovnalosti, ktoré
musel riešiť statik.
V rámci životného prostredia
riešime skládku plastov v areáli
bývalej betonárky. Na základe
rozhodnutia PZ v Trnave sa
predmetný problém znovu presúva
na Okresný úrad Piešťany, odbor
ochrany životného prostredia, kde
som už absolvoval jednanie. Mne len
zostáva zamyslenie: „nie je to dlhá
doba, riešiť tento problém dva roky?“
Požiadavka obce znie – urýchlene
odstrániť skládku z katastra obce
Drahovce!
Na základe úspešne zvládnutého
projektu „Podpora predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov“ budeme
koncom mesiaca júl a v mesiaci august
vydávať kompostéry do domácností.
Presný harmonogram a systém
Vám oznámime prostredníctvom
obecného rozhlasu. Pri tejto
príležitosti Vám chceme pripomenúť
dôležitosť separácie komunálneho
odpadu a zmenu chodu zberného
dvora. Chodím po dedine, keď sa
zberajú napríklad plasty a čuduj sa
svete, sú rodiny, ktoré nikdy nemajú
vyložené vrecia. To by znamenalo,
že nejedia žiadne potraviny, ktoré sú
v zabalené v plastových obaloch a už
nehovorím o tom, že nepoužívajú ani
čistiace prostriedky. Preto Vás veľmi
pekne prosím, vo vlastnom záujme –
začnime triediť. My, naša dedina,
naša zem si zaslúžime čisté prostredie
a kvalitný vzduch na dýchanie.
Prajem Vám krásne prežitie
letných dní, užite si dovolenky a po
prázdninách – hor sa do školy!
- Miroslav Ledecký - Váš starosta -

udalosti
Majáles s EXILOM
V sobotu 25. mája bolo nádherné
slnečné počasie. V podvečer sme sa stretli
v kultúrnom dome na 14. ročníku Majálesu,
ktorý organizovalo OZ Superuvoľnení. Už pri

udalosti
všetkých plesajúcich pripravili v reštaurácii
Dolná Drahovce. Nechýbala ani zábavná
fotostena, pri ktorej fotograf Michal Bednár
spravil pekné, ale aj vtipné zábery. Neskôr sme
si na stole našli darček –vytlačenú fotografiu.
Prekvapením večera boli mladé dievčatá
z tanečnej skupiny Siluett zo súkromnej

Prvú májovú sobotu sa
v Drahovciach kosilo
Presne v sobotu 4. mája sa na poli pri
zbernom dvore konal 8. ročník Drahovskej
kosy. V Drahovciach sa stretli opäť kosci
z rôznych kútov Slovenska, ktorých prišlo
podporiť množstvo fanúšikov z rôznych
kútov Slovenska. Na akcii nechýbalo chutné
občerstvenie, domáca skupina Tý dvá, FS
Kolovrátok, spevácka skupina Holeška, či
ľudová hudba JAS Jablonov. Premiéru mal aj
nový moderátorský zbojník Miroslav Kasprzyk.
Ale ako sa hovorí, lepšie raz vidieť, ako stokrát
počuť, prinášame Vám fotoreport z tejto
vydarenej akcie.
- M.M. - Foto: Peter Híčik -
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Stavanie mája za daždivého počasia
Mesiac máj sa vo všeobecnosti
považuje za obdobie lásky a zrodu
nového života. Máj stavia obyčajne
mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza,
a ich stavanie je rozšírené na celom
území Slovenska. Zvyk stavania májov sa
v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia

zaplnený do posledného miesta. Na úvod
zaspieval FS Kolovrátok, starosta obce
Miroslav Ledecký povedal prítomným
pár májových slov, po ktorých vystúpil FS
Lipka, ktorý pôsobí pri základnej škole.
Ako nám povedal pred vystúpením vedúci
súboru Martin Segeš, bolo to ich prvé

Báseň pre pani učiteľku Janku
Niečo sa končí
a nie je to len rok.
Slzy sa tisnú do očí,
pani učiteľka Janka, ide na dôchodok.
Zanechala po sebe hlbokú stopu,
veď učila tu dlhý čas.
Spoločné zážitky na srdce klopú,
spomínať bude každý z nás.
Mnoho síl venovala práci,
mnoho času strávila medzi nami.
Prešli jej pod rukami mnohí žiaci,
učila otcov, učila i mamy.
Učila písať číslice,
učila písať písmenká.
Povzbudivých slov rozdala na tisíce,
dala žiakom mnoho do vienka.
Ťažko z úst sa slová derú,
keď v hrdle máme hrču veľkú.
Nezabudneme nikdy namojveru
na našu pani učiteľku.

vstupe do sály všetkých návštevníkov očarila
nádherná výzdoba, kde kombinácia žltej
farby s hnedou vytvorili na bielych stoloch
krásny kontrast. Ples už tradične svojím
príhovorom otvoril Martin Majtán. Kultúrny
dom sme zaplnili do posledného miesta
a prišli hostia z rôznych kútov Slovenska:
Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica,
Trnava… Počas celého plesu nám do tanca
hrala trnavská skupina Exil, ktorá „prvé
tanečné kolečko“ zahájila valčíkom. Zabávali
nás slovenskými, ľudovými, modernými aj
zahraničnými piesňami. Chutnú večeru pre

vystúpenie na verejnosti. FS Lipka nám
zaspieval, zatancoval a s krojovanými
dievčatami ozdobil máj. Prvýkrát sa stalo,
že kvôli počasiu sa zdobil máj v strede
kultúrneho domu, kde ho bravúrne
dopravili naši dobrovoľní hasiči. Kým bol
máj ozdobený, prestalo pršať a tak nám

ZUŠ, ktoré predviedli nádhernú tanečnú
choreografiu v 2 vstupoch. Na pódiu nás
počas celého večera lákala bohatá tombola.
1. cenou bol víkendový pobyt v Tatrách, ktorý
chcel vyhrať každý pár. Výborná nálada nám
vydržala do skorých ranných hodín. Fotky
z plesu si môžete pozrieť na
www.minaphoto.sk/majales-2019
My sme sa zabavili a tešíme sa aj o rok na
15. ročník.
- S. M.- Foto: MiNaPhoto.sk -

sa však zväčša jeden ovenčený strom
uprostred dediny. Nezáleží, aký deň je
v kalendári, či je pondelok alebo piatok,
padne 30. apríl a v Drahovciach staviame
máj. Nie je síce z dreva a nemá 10 metrov,
ale aspoň si môžeme povedať, že šetríme
prírodu. Tento rok padol 30. apríl na
utorok. Program bol naplánovaný na
šiestu hodinu. Počasie však bolo vrtkavé,
každú pol hodinu bolo inak. Slnko
striedal dážď. Pre nenarušenie priebehu
akcie a nepoškodenie techniky, sme úvod
presunuli do kultúrneho domu, ktorý bol
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nič nebránilo, aby ho mohli naši hasiči
postaviť za sprievodu FS Lipka. Na záver
ešte spieval prítomným pri vínečku do
nálady FS Kolovrátok. V období stavania
májov je počasie vrtkavé, o čom sme sa
mohli tento rok sami presvedčiť, nakoľko
sme boli nútení zrušiť hudobnú skupinu,
ktorá mala hrať vonku do 22.00 hodiny.
Ideálny scenár Stavania mája sa stále
hľadá. Ako bude vyzerať o rok, uvidíme….
- M.M. - Foto: MiNaPhoto.sk -

Nech aj ďalšie Tvoje kroky
šťastné sú po dlhé roky!
Dnes Ti patrí vďaka veľká,
drahá Janka,
naša pani učiteľka!
V mene celého kolektívu ZŠ s MŠ Drahovce,
prijmi od nás veľké ďakujem

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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70. výročie
„Katolíckej akcie“
V mesiaci jún sme si pripomenuli 70. výročie
„Katolíckej akcie“, ktorá bola zinscenovaná
vtedajším komunistickým režimom a jeho
funkcionármi, ktorej cieľom malo byť odpútanie
veriacich a kňazov od rímskeho pápeža. Začala
sa verejným vyhlásením „vlasteneckých
kňazov“ 10. júna 1949. Biskupi však prehliadli
úmysel tohto plánu a pohotovo naň reagovali
„pastierskym listom“ na spoločnej porade
15. júna 1949 v Olomouci a nariadili kňazom,
aby ho dňa 19. júna 1949 prečítali veriacim
na všetkých nedeľných svätých omšiach.
Bezpečnostné orgány však dostali príkaz
tento list skonfiškovať a tak zabrániť jeho
čítanie veriacim. Napriek týmto opatreniam
sa tajne dostal do všetkých farností. Tak i do
Drahoviec ho doniesol kaplán z Leopoldova
a niektorí naši občania ho tiež tajne doručili do
niekoľkých okolitých farností. Napriek všetkým
opatreniam, niektorí kňazi tento „Pastiersky“
list prečítali. Takto tomu bolo i v našom
kostole, kde pán farár Štefan Szabo zákaz
nerešpektoval a list prečítal. Keď orgány štátnej
moci chceli proti týmto režimu neposlušným

FS Kolovrátok od začiatku
roka 2019

Začnem tým najveselším – oslavami!
Touto cestou ešte raz blahoželáme
jubilantom, ktorým sme boli spevom spríjemniť
narodeninovú oslavu a prajeme im pevné
zdravie a veľa božích milostí do ďalších rokov.
Sú to: Micháleková Štefánia, Dusík
František, Micháleková Paulína a Psotová
Emília
Tento rok sme spievali aj na výročnej schôdzi
COOP Jednota v kultúrnom dome na oslave
100. výročia založenia. Stavanie mája v dedine
- tejto akcii neprialo počasie a tak sa začalo
v kultúrnom dome. Deti z FS Lipka ozdobili máj,
FS Kolovrátok spieval a hasiči stavali máj. V máji
sa konal 8. ročník Drahovskej kosy za chladného
počasia, ale o to srdečnejšej nálady za spevu FS
Kolovrátok, speváčok z Prašníka a ľudovej kapely
JAS z Jablonova. Bola nálada ako sa patrí. Všetci
sme si od srdca spoločne zaspievali. 18. mája sa
konal 11. ročník „Remeslá“. Na toto podujatie
nás pravidelne pozýva Ing. Kunkel, ktorý je
hlavným organizátorom. V areáli kúpeľného
ostrova bolo zúčastnených 185 remeselníkov
z piatich krajín. Sprievod remeselníkov,
hudobníkov a spevákov začal na kúpeľnom
ostrove smerom do mesta na kolonádový most
a späť. Oficiálne „Remeslá“ príhovorom otvoril
primátor Peter Jančovič a prihovoril sa aj nový
riaditeľ kúpeľov. FS kolovrátok svojim spevom
zabavil účastníkov remesiel v celom areáli
kúpeľného ostrova medzi stánkami. V máji sme
spevom do kostola sprevádzali svadobčanov
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kňazom zasiahnuť, ľud sa postavil na ich
ochranu. Bol to najväčší masový prejav odporu
proti komunistickému režimu, nakoľko v rámci
Slovenska sa ho zúčastnilo asi 25 000 osôb.
Trestné stíhanie bolo podané na 1136 osôb,
z ktorých bolo odsúdených 467 na úhrnný trest
odňatia slobody na 546 rokov, 6 mesiacov a 27
dní. Nevinné stráženie a ochrana svojho farára
sa v niektorých prípadoch zmenili na vzbury
a útoky na predstaviteľov SNB, ONV a KSS
palicami, nožmi i zbraňami a ničením majetku
miestnych funkcionárov KSS. Takýchto akcií
bolo po celom Slovensku 51 a najväčšie boli
v Čadci, Levoči, Komjatnej a v Drahovciach,
kde bola podaná obžaloba na 36 osôb. Na
potlačenie vzbury prišli ozbrojení policajti,
asistenčné vojenské zložky z Piešťan a celá
obec bola nimi obsadená. Na druhý deň nastalo
veľké vyšetrovanie, na ktoré bolo predvedených
aj veľa osôb, ktoré sa na vzbure nezúčastnili,
ale boli miestnym komunistom nepohodlní.
So všetkými vyšetrovanými zachádzali kruto,
až surovo, bili ich, mučili až kým nedosiahli
také priznanie, ktoré vopred chceli, a nie to, čo
bola skutočná pravda. Po takomto neľudskom
vyšetrovaní boli Okresným súdom Bratislava
obvinení a 22. 10. 1949 odsúdených 36 osôb,

i do našej obce vrátil normalizovaný život
a skončili sa útrapy, bolesti a strádania,
ktoré vojna priniesla. Ešte 1. apríla bolo
počuť silnú delostreleckú paľbu v smere
od Hlohovca, a vojská Červenej armády
a rumunských zložiek postupovali smerom
na Piešťany a Vrbové. Prví vojaci prišli do
obce vo večerných hodinách a ráno 2. apríla
v nočných hodinách bola obec oslobodená
a občania mohli slobodne povychádzať
z podzemných úkrytov a pivníc, v ktorých
sa skrývali počas leteckých náletov. Všetci
naši spoluobčania sa však tejto slobody
nedožili, preto naša úcta ich pamiatky by
mala byť oveľa výraznejšia a účasť na tomto
oslavnom, no zároveň i pietnom akte oveľa
väčšia. Týka sa to hlavne strednej a mladšej
generácie. Náprava by sa mohla hľadať
aj v informovanosti o týchto udalostiach
na základnej škole, i reláciou v obecnom
rozhlase, aby sme si vedeli vážiť život
v slobodnom štáte, že to čo prežívame nie
je samozrejmosť, ale výsledok útrap, bolestí
a v nejednom prípade straty najcennejšieho,
čo človek má, straty života.
Na Kvetnú nedeľu sme si symbolicky
pripomenuli slávnostný príchod Ježiša do
Jeruzalema a zorganizovali sme „chodenie
s májom“ tak, ako to bolo v Drahovciach
dlhoročným a v celom okolí ojedinelým
zvykom. Skôr však, ako sa máj mohol

ktorým bol uložený trest odňatia slobody
v trvaní vyše 30 rokov nepodmienečne, ďalší
dostali tresty podmienečné a niektorí boli
spod žaloby oslobodení. Prenasledovanie
však pokračovalo a napriek pôvodnému
oslobodeniu spod obžaloby, boli trestne
a väzobne stíhaní a umiestnení v pracovných
táboroch. Aj po odpykaní trestu boli politicky
nespoľahliví, považovaní za protištátne živly
až do pádu komunizmu v roku 1989, kedy boli
rehabilitovaní. Zo všetkých prenasledovaných
a odsúdených sa dnešného výročia dožili iba
pán Damián Gažo /1927/ a pán Rudolf Rusnák
/1930/.
Veríme, že podobné prenasledovania za
svoju vieru, aké boli za režimu komunistickej
totality sa nebude už viac opakovať, preto si
svoju vieru vážme, obraňujme ju a náboženskú
slobodu
využívajme
praktizovaním
v každodennom živote, preto poďakujme aj
naším spoluobčanom, ktorí za kresťanskú vieru
boli prenasledovaní a väznení.
Ďakujeme a Česť Vašej pamiatke!
- Podľa rozsudku OS Bratislava a osobných
informácií trpiacich a väznených spracoval
Jozef Brezovský -

nevesty Moniky Salinskej a ženícha Jozefa
Minárika. Po sobášnom obrade sme spievali
pred kostolom počas gratulácií. V sobotu 8.
júna sa konali v Piešťanoch „Zlaté stuhy“,
stretnutie motorových vozidiel – veteránov.
Kolóna vozidiel prechádzala aj cez našu
obec, kde sa vozidlá v strede dediny zastavili.
Cestu po oboch stranách lemovali naši
občania a sledovali prichádzajúce vozidlá
s veľkým obdivom. Veruže bolo načo pozerať.
Účastníkov privítal zástupca starostu Ing.
Denis Kristek a na pamiatku dostali odznak
s erbom Drahoviec. Medzi účastníkmi bol
o.i. župan Trnavského samosprávneho kraja
Jozef Viskupič a redaktor TV JOJ p. Mečiar.
Občerstvenie a účinkovanie FS Kolovrátok
zabezpečil OÚ Drahovce. Už sa tešíme na
ďalšie akcie, ktoré prídu.
- Členovia FS Kolovrátok --

Zo života školy
Školský rok sme ukončili slávnostným
rozdávaním vysvedčení a ocenením žiakov
s výborným prospechom a správaním. Najmä
posledné dva mesiace boli náročné pre žiakov,
ktorí preukazovali svoje schopnosti a vedomosti

Klub seniorov v 2. Q 2019
Príchodom jari sa seniori viac venujú
svojím záhradkám ako v iných mesiacoch,
preto aj spoločenská činnosť klubu je v akomsi
jarnom útlme. Napriek tomu sme sa snažili
zapájať do podujatí usporiadaných obecným
úradom, či to bolo stavanie mája, ale hlavne
pripomenutie si 74. výročia oslobodenia
našej obce, ktoré bolo 2. apríla 1945. Pri
tejto príležitosti Obecný úrad organizuje
kladenie vencov k Pamätníku padlých vo
svetových vojnách. Je ešte niekoľko starších
ľudí, ktorí si spomínajú na krásny slnečný
deň Veľkonočného pondelka 1945, kedy sa

4

3 2019

www.obecdrahovce.sk

v záverečných písomných prácach, testoch,
projektoch. Popri týchto povinnostiach sa
zapájali do súťaží a olympiád. V okresnom
kole recitačnej súťaže Hollého pamätník
obhájil druhé miesto piatak Filip Bazala,
ktorý si druhé miesto vybojoval aj v súťaži
Šaliansky Maťko v Piešťanoch. V speváckej
súťaži Putujeme za ľudovou piesňou /
okresné kolo/ získal druhé miesto
Martin Segeš, žiak deviateho ročníka.
Filip s Martinom úspešne reprezentovali
našu školu aj v krajskom kole rétoriky,
kde sa umiestnili na treťom mieste vo svojej
kategórii.
Nezabudnuteľné dojmy si odniesli žiaci
z aktivít usporiadaných školou: Týždeň
environmentálnej výchovy, Deň matiek,
Olympiáda ľudských práv, tematicky
zamerané exkurzie a výlety. Tento rok

ozdobiť, bolo treba uviť venčeky, pripraviť
stuhy a hlavne uviť grušpánové vence, ktoré sa
dávali gazdinkám. Potom v nedeľu v spolupráci
s CVČ a Mgr. Natašou Pažitnou deti oblečené
v krojoch spievali pri kostole piesne k tejto
príležitosti. Ľudia vychádzajúci z kostola boli
obdarovaní vencom a vetvičkou z mája. Okrem
seniorov a detí sa akcie zúčastnil aj starosta
obce p. Ledecký, ktorý deťom rozdal čokoládové
vajíčka.
Ako každoročne, aj teraz 30. apríla sme sa
zúčastnili „stavania mája“, ktoré už rutinérsky
ovládajú naši hasiči.
Pri príležitosti „Dňa zeme“, ktorý
organizovalo miestne PVOD v spolupráci
s Obecným úradom bolo organizované čistenie
chotára a obce, sme vyčistili priestory okolo
budovy, v ktorej je umiestnený okrem iných
organizácií aj náš klub, a tak svojou troškou sme
i my prispeli ku skrášleniu obce. Vyzývame však
všetkých spoluobčanov, aby nám počas celého
roka záležalo na čistote obce, čistote životného
prostredia a celého okolia, veď na odpad máme
otvorený „Zberný dvor“.
Želáme našim členom, ale aj všetkým
spoluobčanom príjemné prežitie letného
dovolenkového obdobia a načerpania nových síl
a úspechov do ďalšieho života.
- Výbor Klubu seniorov Drahovce - Foto: archív KS -

sa uskutočnil 2. ročník Olympiády Michala
Klasu, ktorá nesie meno bývalého cyklistu
a olympionika Michala Klasu, ktorý má korene
v Drahovciach. Dňa 31. mája sa zhromaždili
na školskom dvore žiaci ZŠ a deti najstaršieho
oddelenia MŠ so svojimi učiteľkami v poradí
olympijských tímov. Na čele každej triedy
bol vedúci pretekár so zástavou krajiny,
ktorú reprezentuje jeho tím. Olympijská
hymna, vlajka, pochodeň a olympijský
sľub boli neoddeliteľnou súčasťou dňa.
Po úvodnom ceremoniáli sa uskutočnili
súťaže tímov, ale aj jednotlivcov
v športových disciplínach.
- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka
ZŠ s MŠ Drahovce - Foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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oz včeloz
Z činnosti OZ Včeloz
V mesiacoch apríl – jún náš náučný
včelársky chodník navštívilo oveľa viacej detí
z rôznych škôl, dokonca aj školy mimo nášho
okresu. Všetci obdivovali pekne vybudovaný
areál a odchádzali spokojní s novými
vedomosťami o včelách.
Spoločne
so
základnou
školou
v Drahovciach sme usporiadali výtvarnoliterárnu súťaž na tému „Včela v prírode“.
Pri vyhodnotení prác žiakov, do ktorých sa
zapojili všetci žiaci školy, sme usporiadali
prednášku o význame včiel v prírode. Na záver
si žiaci mohli ochutnať so 14 druhov medov.
Isto sa im všetkým zle rozhodovalo, ktorý med
je najchutnejší, ale nakoniec sa zhodli na tom,
že náš medík z nášho regiónu je predsa len
najlepší.
24. 4. 2019 – 25. 4. 2019 sme uskutočnili
exkurziu na školskú včelnicu v Banskej

Bystrici. Toto o exkurzii napísal jeden zo
žiakov včelárskeho krúžku: „Poučný deň pre
začínajúcu včelárku“.

Dňa 24. 4. 2019 sa náš 29 členný tím
zúčastnil, nebojím sa povedať, nadmieru
poučnej exkurzie v Banskej Bystrici, ktorá
sa uskutočnila aj za finančnej podpory
Trnavského samosprávneho kraja.

DRAHOVSKÉ NOVINY

rybári
Ako prvá nás čakala veľmi zaujímavá
prednáška, ktorú viedol pán Ing. Ján Ryšavý,
na tému: Čo všetko obsahuje medáreň. Počas
prednášky sme sa oboznámili s rôznymi
profesionálnymi včelárskymi pomôckami,
ktoré sú potrebné na spracovanie medu. Pán
Ing. Ján Ryšavý veľmi odborne odpovedal
na všetky naše zvedavé otázky a veru ich
nebolo málo. Mal veľkú trpezlivosť a veľmi
dobrý prístup k našim malým včelárom,
za čo mu nesmierne ďakujem. Neskôr sme
prešli k výrobe medzistienok a spracovaniu
vosku. Príjemne ma prekvapilo, že škola
má vlastnú stolársku dielňu, kde si žiaci
prakticky môžu vyskúšať všetko to, čo sa
naučia v škole. Či už je to výroba rámikov,
medzistienok, spracovanie vosku a pod.
Druhá prednáška, ktorú viedol pán Ing.
arch. Stanislav Mika, bola venovaná rôznym
úľovým systémom. Z môjho pohľadu bola
veľmi poučná, pričom nám boli vysvetlené
všetky výhody a nevýhody dvoch úľových
systémov a to Langstroth a Tatran B.
Dôležité upozornenie bolo, že každý včelár
sa musí sám rozhodnúť, aký typ úľa je pre
neho najvhodnejší. Čo sa mi veľmi páčilo,
pán Mika vedel zaujať nielen dospelých,
ale aj mladých včelárov, ktorí aktívne
odpovedali na jeho otázky a tým získavali
aj nové informácie, ktoré budú môcť neskôr
využiť v praxi.
Je vedecky dokázané, že včely naozaj
liečia. A to nielen medom, propolisom
a pod., ale aj včelím vzduchom. A presne
na to sa používajú tzv. Apidomčeky. A tu sa
dostávam k poslednej časti prednášky, ktorú
sme absolvovali. Ako posledné sme navštívili
tento Apidomček. Priznám sa, niečo také by
som veľmi rada mala na svojej záhrade. A to
hlavne z dôvodu, ktorý pozná asi každý včelár.
Nádherne to tam vonia, pripomína mi to časy,
ktoré som strávila s dedkom na jeho včelnici.
Odporúčam každému tento domček navštíviť.
Tie vône sú nezabudnuteľné.
Celkovo musím povedať,
že škola je veľmi dobre
vybavená na to, aby mohla
poskytnúť žiakom všetko,
čo potrebujú na prácu so
včielkami. A to je len dobre,
veď potrebujeme vychovať
generáciu, ktorá sa bude
zaujímať o to, aké dôležité
sú pre nás včely a ako sa o ne
môžu starať. Našim cieľom
je ukázať mladým svet mimo
tabletov a počítačov. A pokiaľ
budú takí učitelia ako pán
Ing. Ryšavý a pán Ing. arch.
Stanislav Mika, myslím si, že žiaci sa naučia
všetko podstatné zo života včielok a pochopia,
že príroda je pre nás oveľa dôležitejšia ako
virtuálny svet.
Prednášajúci páni nám priniesli vysoko
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Rybárske preteky…
Tak ako každý rok aj tentoraz preteky v našej
organizácií začínajú našimi najmenšími. Preteky
sa uskutočnili na jazere Važina dňa 8. 5. 2019.
Pretekov sa zúčastnilo 13 pretekárov z našej
organizácie. Počasie bolo takmer ideálne a deti si
schuti zachytali. Na 1. mieste sa umiestnil Tobias
Pavliš s kaprom o hmotnosti 3,8 kg, na 2. mieste
sa umiestnil Peter Karaba s kaprom o hmotnosti
3,14 kg, na 3. mieste sa umiestnil Matej Babečka
s kaprom o hmotnosti 2,6 kg. Touto cestou by sme
chceli ešte raz
poďakovať
nadácií
Jána
Korca,
ktorá
nám
poskytla
sponzorské
dary v podobe
občerstvenia
a hodnotných
cien.

odborné prednášky, ktoré, nebojím sa
povedať, boli veľkým prínosom pre skúsených
včelárov, ale aj pre mňa ako laika, keďže som
len začínajúci včelár. Veľmi dôležité pre mňa
bolo, že som získala kontakty, našla som nové
zdroje informácií a mala som možnosť obzrieť
si profesionálne včelárske vybavenie.
1. 6. 2019 sme sa zúčastnili na
predstavovaní remesiel v obci Ostrov. Tu sme
propagovali včelárstvo s ukážkou výtvorov
z včelích produktov, tu si mohli poprezerať
výrobky z vosku a rôzne druhy medov, taktiež
si same deti mohli vyrobiť vlastnú sviečku
z medzistienky. Samozrejme, že bol aj veľmi
veľký záujem o živé včely v presklenom úle.
Pokračujeme v tradícii a zúčastňujeme sa
celoslovenskej súťaže mladý včelár v Banskej
Bystrici. Aj toho roku aj keď sme nemali
najlepších krúžkarov z radov starších, sme
sa veľmi dobre umiestnili zásluhou mladších
žiakov. Naši reprezentanti Filip Bazala, Filip
Krchnák a Michal Habr skončili v súťaži
družstiev na veľmi peknom druhom mieste.
S veľkým náskokom túto kategóriu vyhral
Filip Bazala a za ním sa umiestnil na druhom
mieste Filip Krchnák. Sme na našich žiakov
z včelárskeho krúžku hrdí.
- Členovia OZ Včeloz - Foto: archív OZ Včeloz -
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Keďže
od
nového
roka
platí Nový Zákon o Rybárstve, kde sa upravila doba
lovu na našich revíroch celoročne, báli sme sa účasti
na daných pretekoch. Ako druhé sa konali preteky
dospelých Važina 2019 dňa 11. 5. 2019. Pretekov
sa
nakoniec
zúčastnilo 128
pretekárov
z
rozličných
organizácií,
tradične
nás
nepodporili
naši
miestny
rybári, ktorí si
akosi nevedia
nájsť cestu na
naše
preteky.
Úlovkov nebolo
až tak veľa, pretože v noci sa celá hladina pokryla
páperím z topoľov, ktoré rybám poskytlo potravu
a na návnady našich pretekárov neostalo už miesto.
V prvom rade išlo o krásne chvíle prežité v prírode,
ktoré sú na nezaplatenie. Výbor MO zabezpečil
kvalitný guláš, rybacie špeciality a občerstvenie.
Na 1. mieste sa umiestnil Peter Duran (Drahovce)
- kapor 3,65 kg. Na 2. mieste sa umiestnil Anton
CUKETA
J e d n a
z
najzdravších
prázdninových
plodov.
Je jednou z najzdravších zelenín a môžete
ju pripraviť na množstvo spôsobov. Môžete
ju variť, zapekať, upiecť na slano a perfektne
zvláčni koláče. Až 91% hmotnosti cukety tvorí
voda. Je plná vitamínov a vynikajúci pomocník
pri detoxikácii organizmu a chudnutí. Zelená
cuketa obsahuje množstvo provitamínu A, ktorý
preniká hlboko do tela a tým ovplyvňuje celkové

www.obecdrahovce.sk

Benada (Hlohovec) - kapor 3,38 kg. Na 3. mieste
sa umiestnil Vladimír Kiršel (Piešťany) - kapor 3,02
kg. Všetci obdržali finančnú odmenu + miestne
povolenie na rok 2019. Tradične zabodovala naša
tombola, ktorá bola ozaj bohatá a preto patrí
naša veľká vďaka všetkým sponzorom. Na záver
predseda MO p. Ivan Nitka zaďakoval všetkým
pretekárom a pozval ich aj na budúcoročné preteky
Važina 2020.
Ako posledný sa konal 13. ročník
Celoslovenských detských rybárskych pretekov
v
love
sumčeka
dňa
25. 5. 2019 na jazere Važina,
kde sa nachádza naša „pýcha“
sumček čierny. Preteky sa
konali v spolupráci DRK
Jaroslava Helera, RYPOMIX
a združenia priaznivcov
športového
rybolovu.
Pretekov sa zúčastnilo 57 detí
takmer z celého Slovenska.
Ani na týchto pretekoch
nebolo zastúpenie z našej MO
veľké, zúčastnili sa len tri deti,
za čo nemôžeme viniť deti, ale rodičov, ktorí svoje
deti neprihlásili na tieto preteky, ktoré sa konali
za pekného počasia v takmer rodinnej atmosfére.
Sumčekovia brali a celkovo sa ich ulovilo 1370.
Pretekári boli rozdelení do
dvoch kategórií a to mladší
a starší žiaci. Najmladší
pretekár mal len 4 roky a ulovil
36 sumčekov. Takýmito
pretekmi
pomáhame
našej vode zbavovať sa
nepôvodného druhu, ktorý
robí veľké škody na našich
vodách a za to by sme
chceli všetkým pretekárom
poďakovať.
Samozrejme
všetkých zúčastnených radi
uvidíme aj na budúcich pretekoch, kde by sme radi
videli väčšie zastúpenie práve domácich rybárov.
Toto bola činnosť našej MO SRZ v mesiaci máj.
- výbor MO SRZ Drahovce - Foto: archív MO SRZ -

zdravie a dodáva energiu. Priaznivo pôsobí na
srdce, ľadviny a trávenie. Pomáha pri liečbe
cukrovky, reumy a dny. Má aj protirakovinové
účinky. Hlavne šupky cukiet obsahujú karotén
a horčík, ktoré prispievajú k správnej funkcii
našich buniek.
Rozhodla som sa ponúknuť Vám môj recept
na „Cuketový koláč na slano“, ktorý pečiem
počas letných dní.
Potrebujeme:
- 400 g cukety postrúhať na hrubo
- 150 g diétnej salámy pokrájanej na malé kocky
- 150 g syra eidam postrúhaného na hrubo

Drahovský slovník
Prinášame Vám tradičnú rubriku
s
výrazmi
z
Krátkeho
slovníka nárečia slovenského
„drahovského“
podľa
Cyrila
Karabu, tentokrát na písmeno „P“.
1. Papuluvat – odvrávať
2. Parkan – pletivo, ohrada
3. Pátričky – ruženec
4. Pícit – piecť
5. Pigluvat – žehliť
6. Pinták – džbán
7. Plotna – kovová platňa na
sporáku
8. Pocichší – tichšie
9. Podlizuvat sa – lichotiť
10. Posero – bojazlivý človek

- 1 dcl oleja
- 200 g hrubej múky
- 1 prášok do pečiva
- 3 celé vajíčka
- 3 – 5 strúčikov prelisovaného cesnaku
- podľa chuti mleté čierne korenie, vegeta, soľ
Všetky prísady spolu zmiešame a necháme
15 minút odstáť, potom vylejeme na vymastený
menší pekáč a pečieme v rúre pri teplote 220 °C
asi 20 – 25 minút do ružova. Je to veľmi chutné
teplé aj studené.
Vyskúšajte.
- S. M. -
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kozmetické okienko
Letné

obdobie
Kozmetické okienko
je
charakteristické
tým, že sa viac
pohybujeme v prírode
a vystavujeme sa
slnečným
lúčom.
Hľadiac na bronz,
ktorý získavame pri
opaľovaní si často
ani neuvedomujeme,
že sa za ním skrýva
rad
významných
biologických
účinkov. Napríklad
baktericídny účinok
Denisa Karabová podniká v oblasti
usmrcuje
niektoré
kozmetiky už viac ako 25 rokov. Vlastní
viacero certifikátov v tejto oblasti a neustále
bakteriálne
bunky.
pokračuje vo vzdelávaní. Pri aplikácii
Ďalší antirachitický,
využíva nové moderné techniky a metódy.
má veľký význam
v regulácii látkovej
premeny minerálnych solí, najmä vápnika a fosforu pri tvorbe
kostí. Spomeniem aj erytrogénny, pri ktorom nám sčervenie koža.
Pri správnom výbere ochranného faktora v krémoch a dostatočnom
používaní opaľovacích prípravkov sa mu môžeme vyhnúť.
A nakoniec pigmentačný účinok spôsobuje zhnednutie kože. Kým
ja v tele všetko v poriadku pigment je rovnomerný. Ak nastane
porucha pigmentácie /tvorba fľakov/, treba hľadať dôvod, prečo
sa tak stalo a následne ho riešiť! Dnes je skutočne veľa spôsobov
ako odstrániť pigmenty a hlavne ako im predchádzať. Stretám sa
aj s ťažkými formami pigmentácie kože, ale zatiaľ sme vždy našli
spôsob, ako ich odstrániť, aj keď si to často vyžaduje čas a trpezlivosť.
Nejde však iba o tieto účinky, ale aj o celkové ozdravujúce
a otužujúce vplyvy slnečného žiarenia. Najdôležitejšími kladnými
vplyvmi je tvorba slnečného vitamínu - vitamínu D. Ten má kľúčový
význam pre naše zdravie. Ak ho má naše telo nedostatok, naberie
ho do seba hlavne v lete. V zime ho potom stačí dopĺňať zaradením
morských rýb do jedálnička. Vitamín D má komplexné a významné
účinky na imunitný systém – aktivuje tvorbu ochranných látok proti
baktériám a vírusom, čo je výborné proti stavom nachladnutia,
chrípky a častým zápalom v zimnom období. Vitamín D posilňuje
kosti a svaly a tým znižuje riziko zlomenín z pádov nielen u starších
ľudí. Až 90% vitamínu D prijímame zo slnka a keďže to u nás nesvieti
intenzívne počas celého roka, kritickým sa stáva najmä obdobie od
novembra do marca. Počas zimných dní jeho množstvo v krvi klesá
až na 50%! Často sa vraví: “Kam nechodí slnko, tam chodí lekár“.
Slnko je pre každého tvora, nielen pre človeka, viac ako potrebné.
Jeho pôsobením na kožu vzniká vitamín D, ktorý pečeň a obličky
premieňajú na hormón označovaný ako vitamín D3. Ak máme
dostatok tohto slnečného vitamínu, prospieva to aj našej kráse. Jeho
dostatok urýchľuje delenie buniek a tak zrýchľuje proces obnovy
pokožky a zastavuje, alebo aspoň spomaľuje starnutie. Zároveň
zabraňuje rednutiu kostí, chráni pred autoimunitnými ochoreniami
a nádormi. Slniečko a pohyb v prírode pomáhajú v našom tele tvoriť
vo vyššom množstve hormón Serotonín – hormón šťastia, možno
preto je v lete viac usmievavých a šťastných ľudí, ktorých stretáme.
Na záver by som Vám chcela zaželať veľa krásnych, slnečných dní
strávených v prostredí s ľuďmi, ktorí Vás napĺňajú. Načerpajte
veľa energie zo slniečka, ale prosím nezabúdajte aj na dostatočnú
ochranu pokožky. Na pokožku tváre určite použite iba kvalitný
krém 50+, na pokožku tela podľa toho, aký ste fototyp pokožky
a samozrejme v akom klimatickom prostredí sa budete pohybovať.
- Denisa Karabová -
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zo života cvč
Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo
bude“
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Zo života CVČ

Od 1. mája do 31. júla boli 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)
7. júl – Hody Voderady
13. júl – Memoriál Jozefa Rusnáka (4. ročník) – org.: OFK Drahovce
(štadión OFK)
27. júl – Opekačka – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)

DEŇ ZEME a ROZPRÚDIME REGIÓN
Dňa 27. apríla skupinka našich detí
navštívila elektráreň v Piešťanoch na akcii
Deň Zeme a Rozprúdime regióny. A veru ich
rozprúdili, vyskúšali si výrobu modrotlače,

farbili textilné eko-tašky, vyšívali a vysekávali
do dreva. Pozreli si aj ako sa paličkujú čipky,
tkajú látky, dozvedeli sa ako sa vyrába kváskový

Od 1. augusta do 31. októbra budú v Drahovciach
tieto akcie a aktivity:
11. august – Slivkové hody – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
17.–24. 8. Letný tábor 2019 – org.: OZ Superuvoľnení (Turistický raj)
22. august – Drahovská kvapka krvi – Červený kríž (Obecný úrad)
29. august – Kladenie vencov k SNP – org.: Obecný úrad (sprievod od
OÚ)
31. august – Drahovské vrtochy (9. ročník) – org.: Obecný úrad (centrum
obce)
2. september – Začiatok školského roka
7. september – Ukončenie leta – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)
15. september – Púť do Šaštína vlakom – org.: Klub seniorov (Šaštín)
18. september – Guláš párty – org.: Klub seniorov (Kultúrny odm)
22. september – Drahovská desiatka (42. ročník) – org.: Obecný úrad
(štadión OFK)
29. september – Výstava ovocia a zeleniny – org.: Záhradkári (Kultúrny
dom)
12. október – Púť na Butkov – org.: Klub seniorov (Butkov)
16.-19. október – Týždeň zdravej výživy + separovaný zber – org.: ZŠ
19. október – Posedenie seniorov – org.: Obecný úrad (Kultúrny dom)

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 októbri 2019. Články
môžu posielať nielen organizácie, ale aj občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk do 4. októbra 2019.
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chlebík a porozprávali sa aj s ujom košikárom.
Samozrejme nemohlo chýbať občerstvenie
(zdravé nanuky) a nákup suvenírov. Zažili
krásne tvorivé popoludnie.

Okienko včelára
Chitín
Ďalším
netradičným
produktom je Chitín, ktorí sa
nachádza v tele mŕtvych včiel.
Chitín sa používa na rôzne
mastičky a tinktúry. Účinná látka
chitosan
má
antibakteriálne
účinky, protizápalové vlastnosti,
urýchľuje hojenie rán a používa sa
i v kozmetike, zabraňuje vzniku
choroboplodných zárodkov. Vďaka
chitínu sa z tela vylučujú ťažké
kovy.
Chitín stabilizuje krvný tlak,
zvyšuje imunitu, normalizuje krvnú
zrážanlivosť, zabraňuje vzniku
rakoviny hrubého čreva. Taktiež
urýchľuje hojení rán a pôsobí
ako prevencia proti krvácaniu,
na popáleniny, v kozmetike na
omladenie pleti, na chudnutie.

www.obecdrahovce.sk

DETSKÝ
JARMOK
ĽUDOVÝCH
REMESIEL
V sobotu 18. mája malo CVČ zastúpenie
na Detskom jarmoku ľudových remesiel, ktorý
bol súčasťou jarmoku tradičných umeleckých
remesiel na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.
V stánku prezentovali svoje výrobky
a predviedli svoju zručnosť pri vyšívaní.
EXURZIA
RAKÚSKO
–
ZÁMOK
LAXENBURG, HAUS DE MEERES
Dňa 28. mája 24 detí v sprievode 3
dospelých za daždivého počasia absolvovalo
exkurziu do Rakúska. Autobusom sa doviezli
na zámok Laxenburg. Narodil sa tam syn
Františka Jozefa a cisárovnej Alžbety známej
ako Sisi. Zámok je obľúbeným cieľom výletov

TERMÍNY ODVOZU PAPIERA
Zbierať do modrej plastovej nádoby

18. október
13. december
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

3. september
15. október
26. november

pred bránami Viedne. Patrí k nemu aj historický
krajinársky park o rozlohe 280 hektárov.
V dome mora si prezreli v akváriách morské
živočíchy, plazy.
Denné tábory v CVČ na mesiac august:
5. 8.–9. 8. „Šijem, šiješ, šijeme“
12. 8.–16. 8. „Remeslo má zlaté dno“
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce - Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

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).
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školská jedáleň
Školská jedáleň

Ako to naozaj bude od 1. 9. 2019 v našej
školskej jedálni?
Prvým januárom 2019 vstúpila do platnosti
novela zákona č. 544/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií na podporu výchovy k stravovacím
návykom detí a žiakov v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, ktorá rieši poskytovanie dotácií
štátu pre deti v materských školách a žiakov
základných škôl.
- Nárok na dotáciu v sume 1,2 € majú od 1.
septembra 2019 všetky deti, ktoré navštevujú
posledný ročník materskej školy /predškoláci/,
všetci žiaci základnej školy a deti/žiaci, ktorých
zákonní zástupcovia poberajú dávky v hmotnej
núdzi.
- Každý, kto má záujem o dotáciu a spadá do
danej kategórie, si musí na začiatku školského
roka 2019/2020 vypísať záväznú prihlášku,
ktorú je potrebné odovzdať podpísanú zákonným
zástupcom do 3. septembra a uhradiť šek, ktorý
bude jej súčasťou /deti a žiaci ich dostanú
v prvý školský deň/. Prihlášky so šekom budú
rozdané všetkým, ktorí sa v júni v predbežnom
informovanom záujme vyjadrili, že majú
záujem. Ak sa rozhodnete, že už o poberanie
stravy na školský rok 2019/2020 nemáte
záujem, samozrejme prihlášku nevypisujete
a šek neuhrádzate! Ak chcete prihlásiť dieťa/
žiaka na stravu dodatočne, kontaktujte vedúcu
ŠJ na tel.č. 033/7783623. Šeky bude potrebné
uhradiť IHNEĎ, najneskôr však do 6. 9. 2019.
Nahlásenie obedov je potrebné hneď v prvý
školský deň v jedálni, aby žiak mal nárok
stravovať sa hneď od 3. 9. 2019, čo je aj prvým
dňom výdaja obedov pre ZŠ.
Preplatky, ktoré vznikli za školský rok
2018/2019, budú vrátené na účet, ktorý je
Spomínajme a nezabúdajme na
Drahovských rodákov
Spomienka na rodáka Štefana Kremnického,
ktorý ako prvý drahovčan dosiahol hodnosť
p l u k o v n í k a
(23.
1.
1910–
27. 6. 1998). Rodičia
Štefana kremnického
boli robotníci, žili
skromne a chudobne,
ale boli bohatí na
potomstvo,
svojich
6 detí. V roku 1926
skončil
Ľudovú
školu s vynikajúcim
prospechom,
no
nedostal sa na gymnázium pre nedostatok
finančných prostriedkov. V tom čase sa robil nábor
do vojenskej školy, kde sa Štefan prihlásil. Rodičia
s tým súhlasili, lebo im odpadla starosť o syna.
Po skončený 5. ročníka v r. 1931 bol povýšený
do hodnosti poručíka a bol zaradený do vyšších
vojenských funkcií. Po rozpade ČSR v r. 1939 zostal
v službe v novovzniknutej armáde. V r. 1943 bol
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uvedený na prihláške.
- Dotácia v sume 1,2 € je poskytnutá
dieťaťu/žiakovi iba vtedy, ak sa zúčastnil v daný
deň výchovnovzdelávacieho procesu /bol v škole
- škôlke a riadne bude zapísaný v triednej knihe
dochádzok/.
Ak sa stane, že Vám dieťa-žiak do rána
ochorie /nie je v škole-škôlke/ a vy ho nestihnete
odhlásiť z obeda, nemá nárok na dotáciu a rodič
uhrádza obed v plnej sume /obed si môže
prísť prevziať do kuchyne v čase od 12-12:30
hod, iba prvý deň choroby - rodič je povinný
dieťa následne odhlásiť zo stravy, ak choroba
pretrváva/.
- Odhlasovanie je možné iba do 14:00 hod
predchádzajúceho dňa. V pondelok ráno sa
odhlasovať už nebude dať! Platné pre všetkých
stravníkov! /dodržiavanie správnej výrobnej
praxe/.
- Ak sú splnené všetky dané podmienky,
môže sa /od 2. 9. 2019 MŠ a 3. 9. 2019 ZŠ/
stravovať v ŠJ.
- DIÉTA – ak má dieťa/žiak – /na ktorého
sa vzťahuje dotácia 1,2 €/ intoleranciu na
potraviny, alebo akékoľvek ochorenie, pri
ktorom nemôže byť súčasťou školského
stravovania, bude mu dotácia 1,2 € krát počet
dní v mesiaci, kedy bol na vyučovaní uhradená
na účet. Povinnosťou rodiča je v septembri,
prvý deň začiatku školského roka 2019/2020
upovedomiť o danej skutočnosti vedúcu ŠJ
a priniesť potvrdenie od odborného lekára, ktoré
je jediné akceptovateľné.
- Deti MŠ 1.,2.,3., trieda /do 5rokov/ budú
uhrádzať stravné bez nároku na dotáciu, kde
povinnosťou bude založenie trvalého príkazu na
úhradu /šeky sa už vystavovať nebudú!/.
- Vyúčtovanie sa bude robiť na konci
školského roka 2019/2020, kde zostatok sa
prevedie na účet, ktorý je potrebné vpísať na

prihlášku.
Zhrnutie: celá novela zákona 544/2010
o dotáciách je založená na tom, aby sa
poskytovala dotácia v sume 1,2 € iba tým
stravníkom, ktorí na ňu majú nárok, ale
zároveň sú v ten deň na vyučovaní. Všetko je
to len o zodpovednom prístupe rodičov pri
odhlasovaní detí, žiakov zo školskej jedálne
v deň neprítomnosti na vyučovaní. Želám
si, aby sme predišli zbytočným nezhodám
a nedorozumeniam zo strany rodičov. Každý
si musí byť vedomý, že ak podpísal prihlášku
na stravu, súhlasil so všetkými podmienkami,
ktoré nám daná novela zákona nariaďuje. Žiaľ,
NIE SÚ TO OBEDY ZADARMO, ako to bolo zo
začiatku v médiách odprezentované. Ide hlavne
o to, aby sa zbytočne neprodukoval biologický
odpad /zvyšky zo stravy, za ktoré sa platia nemalé
poplatky/ a aby sa neplytvalo s potravinami.
Celá suma za obed je zložená z troch platieb:
Rozdiel 1,2 € /dotácia/ a platby za jednotlivú
vekovú kategóriu /finančné pásma/ vyberať sa
bude 2x do roka v septembri a vo februári.
Réžia 2 €/mesiac – bude sa vyberať 10 €
v septembri a 10 € vo februári.
Kaucia /finančná zábezpeka, záloha/ - v počte
obedov 10 krát príslušná platba podľa vekových
kategórií /finančné pásma/ zaplatí sa na
začiatku školského roka – ďalej podľa potreby.

presunutý na „Taliansky front“. Tu sa mu podarilo
prejsť k Spojencom a cez Afriku sa dostal do
Veľkej Británie, kde sa pripojil k československým
vojakom. Po invázii do Francúzska sa pod
vedením gen. Lišku zúčastnil bojov na západnom
fronte. Počas bojov bol ranený. Zo spojeneckými
vojskami prešiel západný front a dostal sa na
Šumavu. Tu sa dočkal konca vojny. Ako dôstojník
pôsobil ako veliteľ posádky v Bošanoch a v Novom
meste. V roku 1955 ho prepustili z armády
ako nepriateľa socialistického zriadenia. Bol
vysťahovaný zo služobného bytu. Zamestnal sa
ako baník v Handlovej a bol pod dohľadom ŠTB.
Bol nositeľom viacerých vyznamenaní, členom
Zväzu protifašistických bojovníkov. V r. 1993 ho
minister obrany SR povýšil za zásluhy do hodnosti
plukovník.
Dňa 18. 7. 2019 by sa
dožil 90 rokov vdp. František
Chudý. Vyštudoval vysokú
školu chemickú a pracoval
v Slovakofarme. No túžil sa
stať kňazom. Preto odišiel zo zamestnania a začal
študovať na Teologickej fakulte. Úspešne ukončil

štúdium a stal sa kňazom saleziánom. Jeho
prvá farnosť bola obec Jacovce. Tu z vlastných
prostriedkov postavil kaplnku. Jeho ďalšie
pôsobisko bola Dolná Krupá. No a posledná
farnosť v jeho kňazom putovaní bola Horná
Súča. Na dôchodok odišiel do domu Saleziánov
v Michalovciach. Zomrel 4. 7. 2016 v Bratislave,
kde je aj pochovaný.
Dňa 23. 8. si
tiež pripomíname
aj nedožitých 100
rokov
Ondreja
U r b á n k a .
V
roku
1946
založil
Skautskú
organizáciu
v našej obci. Bol
jej prvým vedúcim
a
mimoriadne
vzácnym človekom. Vryl hlbokú stopu do života
prvých skautov p. Damiána Gažu, p. Vendelína
Sedláčika a p. Zdena Holíka.
- Vendelín Sedláčik - Foto: archív V. Sedláčika -

Nové finančné pásma od 1. 9. 2019 a režijné
náklady:
Materská škola: desiata 0,36 €, obed 0,85 €,
olovrant 0,24 € / 1 deň
I. stupeň 1,15 € / 1 deň
II. stupeň 1,23 € / 1 deň
Režijné náklady na prevádzku paušálne 2 €
mesačne / stravník
- Eva Nitková, vedúca školskej jedálne -
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1. Každý polrok býva v našej obci
uvítanie do života. V stredu 8. mája sme
privítali na Obecnom úrade rekordný
počet detí. Keby sa pozrieme do histórie,
museli by sme sa pozrieť pekne ďaleko,
kedy sa naposledy narodilo 27 detí, ako
tomu bolo v 2. polroku 2018.
2. V sobotu 18. mája sa konal
Deň kvetov na Dedinskej ulici. Na
spríjemnenie nákupu hrala na počúvanie
domáca formácia Tý dvá. Tento rok bolo
na akcii menej stánkov ako sme zvyknutí.
Zapríčinil to deň kvetov v Trnave, ktorý bol
predĺžený od štvrtka až do soboty a tak si
vybrali stánkari radšej Trnavu. Ak by bola
Trnava aj na budúci rok v tomto termíne,
musíme uvažovať o zmene toho nášho.
3. V sobotu 8. júna sa konali
v Piešťanoch „Zlaté stuhy“, stretnutie
motorových vozidiel – veteránov. Kolóna
vozidiel prechádzala po prvýkrát aj cez
našu obec, kde sa vozidlá v strede dediny
zastavili. Cestu po oboch stranách lemovali
naši občania a sledovali prichádzajúce
vozidlá s veľkým obdivom. Veruže bolo
načo pozerať. Účastníkov privítal zástupca
starostu Ing. Denis Kristek.
4. Vývoz drobného stavebného odpadu
bol na určitú dobu pozastavený. Nakoľko
sa nám podarilo „zbaviť“ stavebného
odpadu, jeho vývoz sa mohol opätovne
obnoviť. Zatiaľ platia stále nezmenené
pravidlá – povolený je vývoz LEN
drobného stavebného odpadu, za cenu
0,015€/kg. Informácie Vám poskytne
Martin Majtán ne tel. č. 0910 193 602.
5. Počas akcie Hurá prázdniny nám
pribudol nový „opekačkový“ kútik.
Šikovnému graffity maliarovi trval
rovných 5 hodín a mohli sme ísť opekať.
6. Bezbariérový vstup do kultúrneho
domu je hotový!!! Takto to vyzeralo na
pracovisku tesne pred jeho dokončením.
7. V materskej škole mali MDD celý
týždeň. Každý deň iný program, hry,
skákací hrad, kino, ba dokonca aj vzácnu
návštevu. Do materskej školy prišla
zaspievať Simsalala.
8. V CVČ nelenili a hneď prvý
prázdninový týždeň zorganizovali denný
tábor Odysea mysle. Pri vytváraní svojich
kreatívnych scénok si zažili kopec zábavy.
Tábor trval týždeň, každý deň od pol ôsmej
do troch s možnosťou obeda. Počas leta
chystá CVČ spolu 5 denných táborov.
Informácie Vám poskytne riaditeľka
CVČ Mgr. Nataša Pažitná na tel. č.
0918 174 147.
9. Búrka, ktorá úradovala v našej obci
v sobotu 27. júla nám zatopila niektoré
ulice. Tradične si to odniesla Vážska ulica,
no nezaostávala ani Školská či Lazy. Naši
hasiči vyšli do terénu a problém vyriešili.

www.obecdrahovce.sk
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ofk drahovce
Vydarená sezóna 2018/2019 pre OFK

Aby sa táto situácia neopakovala, ideálnym
riešením bude opäť obnoviť časom zanesené
trativody.
10. Nielen zatopené ulice, ale aj
odpálené svietidlá z verejného osvetlenia má
na svedomí búrka z 27. júla. Hneď niekoľko
kusov vedľa seba padlo za obeť na ulici Riadok.

10
Evidencia obyvateľstva
(13. 4. 2019 – 24. 7. 2019)
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Naše hlavné A- mužstvo skončilo na peknej
štvrtej priečke tabuľky so 43 bodmi a kladným
skóre 49:36. Z 26 zápasov sa 12x tešili z troch
bodov, 7x z remízy a iba 7x okúsili trpkosť
prehry. Naši chlapi ukázali, že OFK patrí právom
na čelo tabuľky v 6. lige ObFZ Trnava. K futbalu
patrí aj taký zápas ako s Križovanmi, v ktorom
naši prehrali 2:5. Treba si uvedomiť, že chlapci
hrali bez viacerých opôr a so zraneniami, ktoré
nás opäť prenasledovali počas celej sezóny.
Samozrejme v tomto zápase by sme sa nikam
neposunuli v tabuľke aj po výhre, takže chýbala
aj prirodzená motivácia. Správny fanúšik
pochopí, že čím viac chceš – tým to je na ihrisku
niekedy zložitejšie. Chlapcom nie je čo vyčítať,
práve naopak – treba ich povzbudiť, pretože
sú to jedny z posledných hráčov hrajúcich
zdarma. Za klub OFK im patrí poďakovanie za
reprezentáciu klubu a obce a prajeme im veľaveľa zdravia a futbalových úspechov.
Družstvu dorastu chýbalo k celkovému
prvenstvu ozaj veľmi málo. Napriek väčšiemu
náskoku pred druhým Ostrovom nedokázali

Prisťahovali sa
6
Odsťahovali sa
12
Narodili sa
12
Opustili nás
8
Počet obyvateľov k 24. 7. 2019: 2606

Memoriál Jozefa
Rusnáka – 4. ročník
V sobotu 13. júla zorganizoval obecný
futbalový klub 4. ročník Memoriálu Jozefa
Rusnáka. Tento rok prijali pozvanie Veľké
Kostoľany, Dubovany a Veľké Orvište.
Prognózy na sobotu neboli priaznivé, pršať

malo takmer celý deň. Nakoniec však počas
celého memoriálu nepadla ani kvapka. Po
úvodných organizačných slovách povedal pár
slov na privítanie aj starosta obce Miroslav
Ledecký. Hneď potom nasledovalo vylosovanie
zápasov. Na 1. zápas nastúpili V. Kostoľany
1:1 Dubovany (zvíťazili V. Kostoľany na
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pokutové kopy), na 2.
zápas: nastúpili domáce
Drahovce 3:1 V. Orvište G:
M. Bihari, M. Rusnáčik,
M. Gabriš. Nasledovala
dlhšia prestávka, v ktorej
sa predviedli naši chlapci
z prípravky so svojim
čerstvým majstrovským
pohárom v skupine C.
No a tradične sme ocenili
najlepších
strelcov
súťažného ročníka 2018/2019. Boli to Marek
Gabriš z „A“
mužstva,
Adrián Šúst
z
dorastu,
Marek Kotlár
zo
žiakov
a
Šimon
H u b o ň a
z prípravky.
Memoriál
pokračoval
zápasom o 3.
miesto: Dubovany 3:2 V. Orvište. Vo finále sa
stretli Drahovce 1:1 V. Kostoľany G: M. Vančo
(zvíťazili V. Kostoľany na pokutové kopy). To už
bolo všetkým jasné, že memoriál ovládli Veľké
Kostoľany, druhé skončili domáce Drahovce,

naši dorastenci udržať prvé miesto. Rozhodli
zápasy hlavne s Ostrovom, v ktorom si nechali
utiecť body v posledných sekundách. Nečakaná
prehra vo Vrbovom, Veľkom Orvišti, remíza

tretie Dubovany a štvrté Veľké Orvište.
Po
vyhodnotení
nasledoval
zápas
starých
pánov
Drahovce
2:1
Leopoldov,
počas
ktorého
sa
už
prítomní
začali
zabávať so skupinou
Hájiček
band,
ktorá nám hrala do
polnoci. Zábava ale
zďaleka nekončila.
Pri reprodukovanej hudbe niektorí vydržali do
ranných hodín, kde mohli len skonštatovať,
že 4. ročník Memoriálu Jozefa Rusnáka je
úspešne za nami.
- Martin Majtán – tajomník OFK Drahovc -
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s Červeníkom, to všetko našich pripravilo o titul
a preto skončili na druhej priečke tabuľky s 52
bodmi a skóre 87:28. Ročník 2019/20 odohráme
po dlhom období ako samostatné družstvo
dorastu Drahoviec, t.j. nie sme spojený s obcou
Madunice. „Loď„ zostáva pod vedením trénera

Adriána Hnilku s vedúcim Petrom Hargašom.
Pevne veríme, že v novom ročníku sa im bude
rovnako dariť a v zasadačke pribudne pohár
titulu majstra.
Žiaci spojený s obcou Madunice
pod vedením Pavla Sedláčika skončili na
krásnom 5. mieste
s
počtom
bodov
35 a skóre 73:55.
Treba
spomenúť,
že
chlapcom
by
svedčalo aj 3. miesto,
na ktoré im chýbalo
iba 5 bodov. V novej
sezóne budú naši
žiaci opäť spojený so
susednou obcou a hrať
budú pod hlavičkou
Maduníc. Jesennú časť začneme na ihrisku
v Maduniciach, pod vedením pôvodného
trénera Pavla a s novou posilou na poste
vedúcich mužstva - rodiny Puterových. Práve
ich syn Dávid a výborne hrajúci Filip Bazala
by mali pomôcť žiakom v novej sezóne.
Prípravka nám urobila asi najväčšiu
radosť. Získali historicky prvý titul U13 pre
našu obec s počtom bodov 55. Bol to boj do
poslednej chvíle. Dá sa povedať, že každé
zaváhanie by nás posunulo na druhé miesto,
nakoľko sme deti z Trakovíc porazili v tabuľke
iba o vzájomný zápas. Zo skóre 126:13, 18
výhrami,1 remízou a 1 prehrou si to ale naši
najmenší zaslúžili. Kto chodil na zápasy
prípravky videl, že to nebola žiadna naháňačka
za loptou, ale zápasy plné krásnych akcií,
súbojov, pekných gólov a infarktových
záverov. Všetky zápasy boli dôležité, ale
najnáročnejšie so Spartakom Trnava,
Šúrovcami. Ukázalo sa, že jeden z najlepšie
odohratých zápasov bol aj postupový a to
práve v Trakoviciach, v ktorom sme zvíťazili
1:3 - góly: R. Michálek, D. Putera, J. Holík.
Treba pochváliť všetky deti, pretože
ukázali ako sa na ihrisku správa kolektív,
ktorého jediný cieľ je vyhrať. K titulu výrazne

dopomohli dôležité góly Šimona Huboňu, ktorý
napol sieť 53 krát a právom sa stal najlepším
strelcom súťaže. Pri U12 je veľmi dôležité, aby
bolo dostatok detí, aby pravidelne trénovali
a boli podporované rodičmi. Ak to tak bude
„ovocie bude zrieť aj v súťaži 2019/2020„.
GRATULUJEME!!!
Prípravka sa zúčastnila 3. ročníka
futbalového kempu v počte 31 detí. Z toho
bolo 20 drahovských detí, 5 detí z V. Kostolian,
4 z Dvorníkov a 2 z Bratislavy. Deti spali
v priestoroch štadiónu 5 nocí a prežili veľa
zážitkov. Lov sumčeka amerického, Hurá
prázdniny, veľký futbalový turnaj U13,
Buble futbal, zápas s mamičkami a veľa
iného… Na konci kempu boli deti ocenené
medailami a individuálnymi cenami. Kemp
bol prechválený aj podpredsedom VÚC p.
Neštickým, ktorý bol doslova ohromený. Za
všetko je treba poďakovať hlavným sponzorom

AG Náradie, Excel Mix, Obec Drahovce, MEVA
SPORT, ELEMONT, OFK Drahovce a ďalší, ako
sú Miroslav Ledecký, Pekáreň PETIT, Pekáreň
Drahovce, PVOD Drahovce, reštaurácia Dolná,
pizza La Stella Piešťany, Ľubomír Karaba
a Peter Marek, SZČO Drahovce, Jozef Surový,
Martin Rusnák a rodičia detí, ktorí sa zapojili do
organizácie upratovania, prípravy stravy a pod.
Všetkým veľmi pekne Ďakujeme.
- Peter Michálek - ekonomický manažér OFK
Drahovce -
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