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Posledná augustová sobota patrila 
tradične už 9. rok najväčšej obecnej akcii 
Drahovské vrtochy. Pri takejto akcii je 
dôležité, aby bolo dobré počasie. A veruže 
nám vyšlo na sto percent. Od 12.00 začala 
hrať domáca formácia Tý dvá, ktorá 
si tento rok pozvala hosťa na fúkacej 
harmonike z Váh River Bandu. Nasledovala 
dychová hudba Drahovčanka so svojim 90 
minútovým programom. Každý rok máme 
na vrtochoch aj cimbalovku. Tentokrát 
prítomných hostí zabavila ľudová kapela 
Huncúti z Drietomy. Stred programu 
tvoril talentovaný írsky pesničkár žijúci 
v Trnave Graeme Mark so svojou skupinou 
The Natives. Medzitým sa deti šantili na 
kolotočoch, ktoré obklopovali celé vrtochy. 
Nechýbali nafukovacie šmýkľavky, jazda na 
koni, maľovanie na tvár, či tvorivé dielne 
CVČ Drahovce. Deti potešila aj zábavná 
pena, o ktorú sa postarali naši dobrovoľní 
hasiči. OZ Včeloz si pre nás pripravilo 
ochutnávku medov. Bolo ich 46 druhov 
a rozhodnúť, ktorý je najlepší bolo viac ako 
náročné. Tí skôr narodení si prezreli nové 
priestory občianskeho združenia Naše 
Rodné Slovensko v spoločenskom dome, 
kde bola pripravená zaujímavá výstava 
ľudového odevu v rámci „Drahovského 
dvora“, ktorý spolu vytvorili OZ NRS, Klub 
seniorov a Červený kríž. V Drahovskom 
dvore nechýbali jedlá ako fazuľová polievka 
s údeným mäsom, či makové alebo 
orechové buchty. Do dobrej nálady spieval 
návštevníkom domáci FS Kolovrátok. 
Hostia hladní ani smädní neboli. Na výber 
mali cigánske, pečené kolená, hranolky, 
hot-dogy, lokše, kačice, palacinky, 
trdelníky, ktoré mohli zapiť pivkom, 
burčiakom, či niečím tvrdším. Dobre 
občerstvení sme sa mohli prehupnúť do 
večernej časti programu, ktorý odštartovala 
legendárna skupina Arzén. Hneď po nej 
zaspievala občanmi vyžiadaná kapela 
Elán tribute. Nesmrteľné „elánovské“ hity 
spievali malí aj veľkí. Program ukončila 
ľudovo-rocková skupina Dora z Nitry. To 
ale stále nebolo všetko. Presne do tretej hodiny 
rannej pokračovala veselica s DJ Lukym. 
S odstupom času môžeme skonštatovať, že 
9. ročník Drahovských vrtochov dopadol na 

výbornú, k čomu prispeli nielen vydarené 
koncerty hudobných skupín, ideálne počasie, 
ale hlavne ľudia, ktorí nezostali doma, nemali 
vrtochy, zavolali svoje rodiny a prišli sa všetci 

spolu dobre zabaviť. O rok nás čaká jubilejný 
10. ročník…

- M. M. -
- Foto: Matej Ondreička -

Drahovské vrtochy prilákali množstvo ľudí
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Vážený spoluobčania, čas letných dní sa 
nám pomaly končí a pre nás Drahovčanov to 
znamená prípravu našich záhrad na jesennú orbu 
a dodržiavanie tradícií „k hodom musí byť zorané“.

Prečo takto začínam?
Skončili sme 1.etapu výdaja kompostérov 

do obývaných domácností, nasledovať budú 
neobývané a samozrejme aj tie, ktoré nemohli využiť 
dátum výdaja podľa ulíc. Momentálne je projekt 
zrealizovaný, teda výdaj kompostérov si prebralo, iba 
cca 50% domácností. Projekt sa považuje za úspešný 
a obec nemusí vracať financie, ak je prevzatie 
kompostérov splnené na 95%. Tak to máme ešte 
čo dobiehať, napríklad z časti Voderady a Majer si 
kompostér prišla prevziať až 1 osoba. Snažím sa na 
preberacej prednáške vysvetliť občanom dôležitosť 
separovania po stránke finančnej, spoločenskej, ale 
hlavne dôležitosť chrániť si naše prírodné zdroje 
čistej vody a prostredia, v ktorom žijeme a budú 
žít naše deti a deti našich detí. Z tohto dôvodu sme 
zrealizovali aj maľbu steny KD, ako súčasť kampane 
na podporu skvalitnenia separácie komunálneho 
odpadu a prevzatia kompostérov.

Pri problematike životného prostredia sa musím 
pristaviť pri skládke plastov na bývalej betonárke. 
V mesiaci jún 2019 bol predmetný problém posunutý 
Políciou SR na Okresný úrad životného prostredia. 
Snažím sa komunikovať a tlačiť na likvidáciu 
skládky, žiaľ zatiaľ nie podľa mojich predstáv.

Dňa 17. 10. 2019 prebehlo verejné obstarávanie 
na dodávateľa stavebných prác „Rekonštrukcia P2 
MŠ Drahovce.“ Túto akciu musíme zrealizovať do 
30. 6. 2020, nakoľko finančné prostriedky sú viazané 
k tomuto termínu.

Pripravujeme verejné obstarávanie na 
realizáciu prepojenia vodovodnej siete na uliciach 
Bratislavská, Hlavná - Lazy a Hlavná - Južná 
z dôvodu zokruhovania vodovodu.

Z ďalších investičných akcií sme zahájili 
výstavbu polyfunkčnej učebne na ZŠ a v areáli 
ZŠ multifunkčné ihrisko a detské ihrisko v areáli 
futbalového ihriska.

Po prerokovaní petície ohľadom CVČ 
a nastavení nových pravidiel podala p. Kollárová 
dňa 10. 9. 2019 výpoveď. Našou úlohou ako som 
už referoval je zabezpečiť a zefektívniť činnosť CVČ. 
K dnešnému dňu je v CVČ prihlásených 63 detí 
v ôsmich krúžkoch. Mojim zámerom je ešte otvoriť 
tanečný krúžok, kde sa snažím dojednať učiteľku zo 
ZUŠ alebo CVČ z Piešťan.

Dovolím si Vás informovať, že počas adventu, 
po dohode s pánom farárom, vystúpi v našom 
kostole s vianočným programom dychová 
hudba Boršičanka. Konať sa bude v sobotu dňa 
14. 12. 2019. Vstup je voľný.

Keďže sa blížia drahovské hody, dovoľte mi, 
pozvať Vás v piatok na divadelné predstavenie 
„Pohreb“ v podaní divadla DINO z Hornej Stredy, 
po ktorom bude netradičné posedenie pri heligónke. 
V sobotu vystúpi hudobná skupina POLEMIC 
a ďalšie dve skupiny.

Teším sa na stretnutie s Vami.
- Miroslav Ledecký – starosta obce -

Príhovor starostu

Naša dnešná sloboda, demokracia, 
aj štátna nezávislosť, postavenie SR 
v Európe, vo svete, naše príležitosti, 
naše historické sebavedomie, to všetko 
sa odvíja od rozhodnutia tých, ktorí 
sa pred 75 rokmi postavili na odpor 
fašistickej mašinérii.

Za toto rozhodnutie, ktoré stálo mnohých 
zúčastnených aj vlastný život patrí večná 
vďaka.

Preto sme si aj v našej obci pripomenuli 
položením kytíc a venca pri pamätníku 
obetí 2. svetovej vojny výročie SNP. Obecní 
poslanci, sympatizanti boja proti fašizmu 
a občania sa v sprievode dychovky presunuli 
od Obecného úradu k pamätníku. Po zaznení 
štátnej hymny sa prítomným prihovoril 
zástupca starostu Denis Kristek a zdôraznil, 
že aj po 75-tich rokoch od začiatku SNP 
je dôležitosť boja proti fašizmu a iným 
extrémistickým prejavom v dnešnej dobe 
obzvlášť potrebná. Z úcty k obetiam padlých 
musíme spomínať, nezabudnúť a pokračovať 
v ich poslaní aj v dnešnej dobe.

- S. M. -
- Foto: S. M. -

75. výročie SNP v Drahovciach

Ponuky obce
- inzercia v Drahovských novinách 
(jubileá, riadková a plošná 
reklama)
- prenájom kultúrneho domu 
(peklo, sála, kinosála)
- prenájom reklamnej plochy na 
autobusových zastávkach
- prenájom ubytovania na 
futbalovom štadióne
- prenájom pivných setov
- prenájom obecného vozidla MAN

- Informácie: Martin Majtán 
0910 193 602

Ďalšie číslo Drahovských 
novín vyjde v januári 2020. 
Články môžu posielať nielen 
organizácie, ale aj občania na: 
r e d a k c i a @ o b e c d r a h o v c e . s k 
do 7. januára.

Evidencia obyvateľstva
(25. 7. 2019 – 29. 10. 2019)

Prisťahovali sa
15

Odsťahovali sa
11

Narodili sa
6

Opustili nás
7

Počet sobášov
2

Počet obyvateľov k 29. 10. 2019: 2599

KINO NAPRED DRAHOVCE - Program november 2019 - Viac info nájdete na FB: Kino Napred Drahovce

16. 11. 19.00 h - Godzilla 2: Kráľ monštier 17. 11. 16.00 h - Smelé mačiatko 24. 11. 16.00 h - Princ Krasoň

Klub seniorov 
a jeho aktivity

Klub seniorov v treťom kvartáli 
roku 2019 svoju činnosť zameriaval 
na využitie teplého letného poča-
sia, no nezabúdal ani na zapájanie 
sa do obecných aktivít. Využili sme 
školské prázdniny a s deťmi sme 
cestovali vlakom na Oravský hrad. 
Po jeho prehliadke sme prezreli 
aj Oravský Podzámok. Vlaky sme 
využili aj na cestu do Vysokých Ta-
tier, na Popradské pleso, kde sme 
navštívili aj „Symbolický cintorín“, 
ktorý je venovaný pamiatkam obetí 
Tatier. Tu na jednej z pamätných ta-
bulí je aj meno drahovskégo rodáka 
čatára Petra Rusnáka. Bol členom 
posádky lietadla Litušev, ktoré 

malo dopraviť vojakov a muníciu 
na pomoc SNP. Lietadlo bolo však 
preťažené, nedokázalo dosiahnuť 
potrebnú výšku a narazilo do skál 
Zadného Gerlachu a celá posádka 
zahynula.

V mesiaci august sme svoje 

zdravie utužovali 
na kúpalisku Pod-
hájska, kde sme 
tiež cestovali vla-
kom, ako aj na ďal-
šie podujatia a ná-
klady sme si hradili 
samostatne. Aktív-
ne sme sa zúčastnili 
Drahovských vrto-
chov, kde sme mali 
otvorený „Drahov-
ský dvor“ a záujem-
com sme podávali 
kvalitnú fazuľovú 
polievku s údeným 
kolenom a tiež tra-
dičné drahovské 

„vianočné buchty“ posypané ma-
kom, orechami, alebo kakaom. Ako 
každoročne, aj v tomto mesiaci sme 
sa zúčastnili kladenia vencov k Pa-
m ä t -
n í k u 
p a d -

lých z príležitosti 75. výročia SNP. 
V rámci tohoto výročia sme zorga-
nizovali pod vedením pani Anny 
Manákovej vlakový zájazd do Spiš-
ského Hrhova, kde je pochovaný 
ďalší drahovský rodák, podporučík 
Peter Varačka, priamy účastník 
bojov v SNP. Okrem návštevy jeho 
hrobu na miestnom cintoríne nás 
prijal starosta obce, ktorá vyhrala 
súťaž o najkrajšiu obec Slovenska 
pán Vladimír Ledecký, ukázal nám 
aj miestne múzeum. Obdivovali 
sme, že čo dokázali urobiť zo sta-
rej grófskej sýpky a vytvoriť pekný 
priestor pre exponáty. Po prehliad-
ke obce a múzea nás pozvali jeho 
rodičia, ktorí nás pohostili malým 

občerstvením, za to im srdečne ďa-
kujeme.

Nezabudli sme ani na duchov-
nú stránku seniorov a zorganizova-
li sme vlakovo - autobusový zájazd 
do Marianky. V mesiaci september 
sme pre členov klubu pripravi-
li posedenie pri guláši, na ktoré 
sme pozvali aj starostu obce pána 
Miroslava Ledeckého, ktorý nás 
informoval, čo sa v obci deje, čo 
pripravuje, hlavne o situácii okolo 
obecnej kanalizácie a kompostova-
ní domového a záhradného odpa-
du, i o ďalších aktivitách.

Naši členovia a členky sa aktív-
ne zapájali aj do účinkovania fol-
klórneho súboru Kolovrátok, ktorý 
okrem iných vystúpení účinkoval 
na prehliadke folklórnych súborov 
v Malženiciach.

Záverom chceme poďakovať 
všetkým naším členom a členkám, 
ktorí sa aktívne podieľali na orga-
nizovaní uvedených akcií a želáme 
nielen naším členom, ale aj všet-
kým spoluobčanom do ďalšieho 
obdobia veľa dobrého zdravia, šťas-
tia, rodinnej pohody a Obecnému 
zastupiteľstvu na čele so starostom 
veľa úspechov v plnení volebného 
programu, hlavne pri budovaní 
očakávanej a prepotrebnej kanali-
zácie.

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

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

1. rabovka – vykrádanie
2. rádok – riadok
3. rákoš – skupina
4. raždí – konáre zo stromu
5. rechnuvat – spočítať
6. retáska – retiazka
7. ringišpír – kolotoč
8. rítkí – riedky
9. róscit – rásť
10. rozpleščit sa – škaredo spadnúť
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35. výročie domu 
záhradkárov

Dom záhradkárov má 35 rokov od 
28. 10. 1984, kedy bol daný do užívania. 
Otvorenia sa zúčastnilo 500 občanov spolu 
s funkcionármi obce a funkcionármi z SZZ 
republikového výboru z Bratislavy. Keď nám 
v roku 1980 JRD dalo do užívania schátranú 
hydináreň, na výborovej schôdzi sme sa 
dohodli na adaptácií budovy na služby pre 
záhradkárov. Aktívny členovia výboru, Benedik 
Karaba a Milan Dzuro vypracovali plány a celú 
dokumentáciu na adaptáciu budovy. Tieto 
práce urobili zadarmo, za odmenu pán boh 
zaplať, začo im patrí srdečná vďaka. Adaptácia 
trvala od roku 1982 do roku 1984, kde členovia 
odpracovali 6000 brigádnických hodín. Od 
roku 1984 sa dom záhradkárov využíval pre 

účely organizácie, na oslavy a jubileá občanov. 
Na fotografii je dom záhradkárov v roku 2008 
a v okolí kríky a ihličňany. Momentálne sú kríky 
a okrasné dreviny z okolia vyrúbané. Teraz je 
povinnosťou členov výboru tieto škody zmierniť 
a vysadiť nové dreviny.

- Vendelín Sedláčik -
- Foto: archív V.S. -

Týmto nadpisom článku chceme 
povedať, že pestovať ovocie a zeleninu 
v našich záhradkách je v dnešnej 
dobe zdravšie. Vieme, čo si zasadíme, 
čo nám vyrastie, koľko krát budeme 
používať postrek a môžeme si ovocie 
odtrhnúť rovno zo stromu. Príkladom 
bola ďalšia úspešná akcia, ktorú 
zorganizovala ZO SZZ v Drahovciach 
dňa 29. 9. 2019. Bol to už 19. ročník 
výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 
v kultúrnom dome v Drahovciach. 
Bolo vystavených vyše 200 exponátov.

Najviac vystavených exponátov – 
57 vzoriek, patrilo M. Rusnákovi. Mal 
vystavené rôzne odrody jabĺk, hrušiek, 
sliviek a z nich aj tekuté destiláty. 
Pán F. Cesnek vypestoval „najkrajšie 
jablko“. Najkrajšiu vystavenú 
zeleninu mala pani Ľ. Rapavá a pekne 
naaranžovaný košík s bylinkami 
a domácimi výrobkami vystavila pani 
A. Gábrišová.

Svojimi exponátmi sa prišli 
pochváliť aj občania obce, ktorí nie sú 
členmi organizácie.

Vystavené boli nielen staré 
osvedčené odrody z nášho regiónu, ale 
aj nové odrody charakteristické väčšou 
odolnosťou (rezistenciou) voči chorobám 
a taktiež zaujímavým sfarbením a chuťou.

Členovia organizácie si vymieňali rady 
a skúsenosti s návštevníkmi o starostlivosti, 
pestovaní, ale aj o globálnom otepľovaní, 
ktoré sa začína dotýkať aj nás samých.

Odborná komisia vyhodnotila jednotlivé 
exponáty a pridelila im malé pozornosti za 
ich snahu a starostlivosť o pestovanie.

Výstavy sa zúčastnilo asi 100 občanov, 

ktorí sa svojimi podpismi zapísali do knihy 
SZZ. V pondelok si exponáty prišli pozrieť 
žiaci zo Základnej školy a Materskej školy 
v Drahovciach.

Všetkým občanom, ktorí priniesli ukázať 
svoje exponáty ĎAKUJEME. Dúfame, že na 
budúci rok, keď bude jubilejný 20. ročník sa 
pridajú aj tí občania, ktorí tento rok váhali, či 
niečo priniesť. Radi Vás uvítame.

- Jaromír Kosa – predseda ZO Drahovce -
- S. M. -

- Foto: M. M. -

Pestujeme zdravie v našich záhradách

V prázdninový víkend, dňa 
11. 8. 2019 usporiadal Slovenský zväz 
záhradkárov v Drahovciach akciu 
s názvom „SLIVKOVÉ HODY“. 
Bol to už 11. ročník, ktorý sa konal 
za krásneho počasia v príjemnom 
prostredí v Dome záhradkárov.

Naše záhradkárky spolu 
s dobrovoľníčkami pripravili pravé 
slivkové gule, ktorých jednou 
z hlavných surovín sú v šupke uvarené 
zemiaky. Našúľali viac ako 800 ks 
slivkových gúľ.

Prví „ochutnávači“ prišli 
už pred obedom. Mali na výber 
makové, orechové i grankové. O slivkové 
gule bol záujem. Prišli ľudia aj z blízkeho 
okolia a niektorí sa otočili aj na „dupľu“. 
Zabezpečené bolo aj občerstvenie, pri 
ktorom si ľudia posedeli a debatovali. Na 

spríjemnenie atmosféry hrala reprodukovaná 
hudba pod vedením Petra Cesneka.

Ďakujeme všetkým za účasť a podporu, 
tešíme sa na budúci rok.

Tradičné „SLIVKOVÉ HODY“

Baya Marisa – jedinečné červenodužinaté jablko

Na „Posedení seniorov“ 
sa tancovalo a spievalo

Mesiac október je mesiacom úcty 
k starším. Naša obec každý rok organizuje 
posedenie pre seniorov. Nebolo tomu 

inak ani tento rok. V sobotu 19. 
októbra začali seniori sv. omšou, 
ktorá bola obetovaná za všetkých 
seniorov. O 15.00 sa presunuli 
do kultúrneho domu, kde bol pre 
nich pripravený bohatý program. 
Na úvod sa našim seniorom 
prihovoril za obecný úrad 
zástupca starostu Denis Kristek, 
po ktorom nasledovali deti zo 
školského klubu pod vedením p. 
učiteľky Bosákovej. Počas celého 
popoludnia hrala a spievala DH 
Rovina z Veľkých Kostolian, ktorá hrala 
v Drahovciach 1. krát. Pre stovku seniorov bol 
pripravený program aj v prestávkach. Celá 

sála si pospevovala ľudovky s harmonikárom 
Robom Schallerom. Nechýbala tombola so 
zaujímavými cenami a ocenenie jubilantov 
za rok 2019. Najskôr sa im prihovoril 
zástupca starostu Denis Kristek, poprial 
im veľa zdravia a elánu do života. Príhovor 

sme zavŕšili hromadným „živijó“. Tento rok 
malo v našej obci 19 občanov 70 rokov, 21 
občanov 75 rokov, 15 občanov 80 rokov, 4 

občania 85 rokov a 2 dámy mali tento rok 
90 rokov. Seniorov sme si v tento deň uctili 
ako sa patrí. Verím, že sa dobre zabavili, 
zatancovali, zaspievali, ale hlavne nezostali 
doma, prišli medzi ľudí, čo im určilo vyčarilo 
nejeden úsmev na tvári.

- M. M. -
- Foto: M. M. -

V nedeľu 22. septembra doslova prebehol 
v našej obci tradičný cestný beh na 10 km - 
Drahovská desiatka. O tom, že je tradičný, niet 
pochýb… bol to totiž už 42. ročník. Registrácia 
prebiehala od 14.00 na futbalovom štadióne, kde 
sa registrovali bežci z rôznych kútov Slovenska. 

Najskôr štartovali najmenší – MŠ (50 m). Na 
štart sa postavili traja chlapci. Na prvom mieste 
skončil Dominik Horúcka (Drahovce), druhý 
Riško Kováč (Drahovce) a tretí Paľko Latinák 
(Bratislava). Po nich sa na štart postavilo päť 
dievčat, z toho jedna domáca. Prvá skončila 

Isabella Jansová (Myjava), druhá Liliana 
Dzurová (Drahovce) a tretia Lenka Katríncová 
(Malženice). Na štart sa postavili mladší žiaci 
(300 m). Z 18 pretekárov bolo 10 domácich, 
no ani jednému sa nepodarilo dostať na stupeň 
víťazov. Na prvom mieste skončil Ondrej Gálik 
(Bojničky), na druhom mieste Alex Karabčík 
(Červeník) a tretí skončil Samuel Berlanský 
(Piešťany). Pokračovali mladšie žiačky, 
ktorých bolo 15, z toho 7 domácich. Na prvom 
mieste skončila Simona Kurimská (Liptovský 
Mikuláš), na druhom mieste dobehla Natália 
Fridrichová (Bojničky) a ako tretia dorazila 
do cieľa Lea Gabrišová (Drahovce). Na štart 
sa postavili starší žiaci (600 m). Z ôsmich 
pretekárov bolo šesť domácich. Na prvom 
mieste skončil Matej Babečka, na druhom 
Tomáš Zurek a na treťom Adam Zurek (všetci 

Drahovce). Zo starších dievčat sa na štart 
postavilo 7 pretekárok, z toho 3 domáce. Na 
prvom mieste skončila Vanesa Rakošiová 
(Pobedim), na druhom Aneta Jancová (Myjava), 
na treťom mieste Patrícia Holíková (Drahovce). 
MŠ a ZŠ mala svoje behy za sebou. Nasledovalo 

vyhodnotenie pred hlavnou kategóriou. 
Prítomní sa mohli občerstviť chutným gulášom, 
dať si pivko, či burčiak. Na počúvanie hrala 

domáca skupina Tý dvá, svojimi nestarnúcimi 
vtipmi zabával komentátor Marián Pavlík. 
Všetci sa už ale pripravovali na hlavný beh 
na 10 km, s ktorým štartovala aj kategória 
dorastu na 5 km. Prvý krát v histórii štartovali 
pretekári v Drahovciach na certifikovanej trati! 
Doteraz sme mali trať o 255 m kratšiu. Cieľ 
zostal pri našej najstaršej lipe, no štart sme 
museli posunúť o 255 m ďalej. O tom, že chce 
Drahovská desiatka napredovať svedčí aj nový 
„rýchlejší“ systém vyhodnocovania výsledkov. 
Už nič nebránilo tomu, aby starosta obce 
Miroslav Ledecký odštartoval hlavný pretek na 
10 km. V hlavnom preteku spolu s dorastom 
vyštartovalo 57 pretekárov, z toho 5 domácich. 
Zo siedmych dorastencov skončil na prvom 
mieste Dušan Junas (Jaslovské Bohunice), 
na druhom mieste Tomáš Jakubík (Piešťany), 
na treťom mieste René Púdela (Dechtice). 
V hlavnej kategórii – Muži A do 40 rokov skončil 
na prvom mieste Marek Štefanka (Šípkové), 
na druhom Filip Moravec (Myjava), na treťom 
Michal Horváth (Zavar). V kategórii – Muži 
B do 50 rokov skončil na prvom mieste Pavol 

Drahovská desiatka prvýkrát s certifikovanou traťou

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo nás čaká 
do konca roka“

8. 11. Divadelné hody: Divadlo DINO – Pohreb – 
org.: Obecný úrad (Kultúrny dom)

9. 11. Hody Drahovce: Polemic, Gypsy čáve, DJ 
Vlado – org.: Agentúra Crea (Kultúrny dom)
11. 11. Spomienka na padlých v SNP – org.: 

Obecný úrad (pamätník SNP)
28. 11. Aranžovanie adventných vencov – org.: 

Klub seniorov (Spoločenský dom)
8. 12. Mikuláš v kultúrnom dome – Divadlo 

JAJA – org.: Obecný úrad (kinosála)
12. 12. Vianočné trhy – org.: ZŠ, MŠ, CVČ 

(Kultúrny dom)
14. 12. Vianočný koncert DH Boršičanka 

(Morava) – org.: Obecný úrad (kostol)
15. 12. Vianočný program – org.: CVČ (Kultúrny 

dom)
21. 12. Vianočná kapustnica – org.: Obecný úrad 

(centrum obce)
26. 12. Vianočný koncert domácich súborov – 

org.: Farský úrad, FS Kolovrátok (kostol)
28. 12. Posedenie pod jedličkou – org.: Klub 

seniorov (Kultúrny dom)
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Žažo (Kopaničiarska 52-ka), na druhom 
Bohuslav Sosna (Piešťany) na treťom Daniel 
Miklošovič (Šúrovce). V kategórii – Muži 
C do 60 rokov skončil na prvom mieste Ján 
Moravec (Myjava), na druhom Viktor Dřízga 
(Bratislava) a na treťom Peter Krajčovič 
(Trnava). V kategórii – Muži D nad 60 rokov 
skončil na prvom mieste Ján Cvičela (Kľačany), 
na druhom Milan Hrdina (Trnava), na treťom 
Rudolf Petrikovič (Topoľčany). V kategórii – 

Ženy A do 36 rokov skončila na prvom mieste 
domáca pretekárka Kristína Lekárová, na 
druhom Miriam Gágoríková a na treťom mieste 
Martina Bábiková (Nitra). V kategórii – Ženy B 
nad 36 rokov skončila na prvom mieste Elena 
Svitková (Minimon Friendly Team), na druhom 
Jana Vacigová (MOTIGO) a na treťom mieste 
domáca pretekárka Andrea Orihelová. Traťový 
rekord novej certifikovanej trate zabehol Marek 
Štefanka (Šípkové) za 35 minút a 28 sekúnd. 

Kým sa pripravovali výsledky, skupinu Tý dvá 
vystriedala ďalšia domáca formácia Kasio, ktorá 
hrala až do záverečnej. Počasie nám vyšlo na 
jednotku, nič viac si takáto akcia nemôže priať. 
Vidíme sa o rok na ďalšom, ešte lepšom ročníku 
Drahovskej desiatky.

- M. M. -
- Foto: M. M. -

1. V pondelok 7. októbra sa 
vykonal za asistencie člena komisie na 
ochranu životného prostredia a verejného 
poriadku zdravotný orez našej historickej 
LIPY pri štadióne. Pred samotným 
orezom sa zrealizoval odborný posudok 
ultrazvukovou metódou zameraný na 
zdravotný stav lipy. Výsledok posudku je, 
že kmeň lipy dokáže udržať 10násobné 
zaťaženie súčasnej koruny stromu.

2. Na detskom ihrisku pri 
kultúrnom dome pribudol nový 
kolotoč. Hneď od prvého dňa sa stal 
najnavštevovanejším kúskom na ihrisku.

3. Čo asi tak chýbalo lavičke na 
detskom ihrisku pri kultúrnom dome? 
Stačilo, aby si ju zobral do parády Peter 
„Pítero“ Cesnek a hneď bolo jasné, že to 
boli kvetinky.

4. Od októbra začalo po letnej 
prestávke premietať Kino Napred 
Drahovce. Aktuálny program nájdete 
na FB: Kino Napred Drahovce, alebo na 
vývesných plochách po obci.

5. Naša obec sa snaží separovať 
ako sa len dá. Čím viac separujeme, tým 
menej budeme platiť za uskladnenie 
odpadu. Pomôcť separovať by nám mala aj 
maľba na kultúrnom dome s jednoduchým 
názvom „MY SEPARUJEME“, ktorú 
maľoval talentovaný Matuch.

6. Na prelome mesiacov 
september-október prebiehal v obci výdaj 
kompostérov. Staroste obce si zavolal do 
kinosály každý deň občanov z dvoch ulíc, 
ktorým sa snažil vysvetliť „separačnú“ 
politiku v našej obci. Na základe 
absolvovania prednášky si mohli následne 
prevziať kompostér. V súčasnej dobe je 
vydaných cca 50% kompostérov. Aby bol 
projekt úspešný, musíme vydať minimálne 
95% kompostérov.

7. V sobotu 7. septembra 
pobehovalo množstvo detí na farskom 
dvore, kde sa konala akcia Ukončenie 
leta, potáborová opekačka a „hranolka 
párty“ v jednom pod taktovkou OZ 
Superuvoľnení. Počasie vyšlo na jednotku 
a preto nič nebránilo tomu, aby sa deti 
posledný krát schuti vybláznili pred novým 
školským rokom.

3
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Superuvoľnení v Slovenskom raji

Iba jeden krát. Len jeden krát v roku môžu deti nielen z Drahoviec 
vycestovať na letný tábor s občianskym združením Superuvoľnení. Je to 
tradičný letný tábor, na ktorý sa tešia deti, vedúci, ba aj rodičia, ktorým sa 
začína 7-dňová dovolenka. Každý rok si poctivo vyberáme miesto, kde sme 
ešte neboli alebo miesto, kde sa chceme po dlhšej dobe vrátiť. Tento rok 
sme sa ocitli priamo v Slovenskom raji, konkrétne v rekreačnom zariadení 
Turistický raj v Hrabušiciach. Nielen miesto sa každý rok mení. Mení sa 
aj táborová téma, ktorá bola toto leto na motívy Star wars a niesla názov 
„Letný tábor 2019: Sila sa prebúdza“. V termíne 17.-24. augusta vycesto-
valo 71 detí a vedúcich na vesmírne dobrodružstvo. Prvým zážitkom pre 
všetkých bolo, že naša cesta začala priamym vlakovým spojom Drahovce – 
Poprad, za čo veľmi pekne ďakujeme Dušane Noskovej, ktorá sa postarala 
o hladký priebeh. V súčasnej dobe v Drahovciach nestojí ani osobný vlak. 
Z Popradu to bolo už len na skok do Turistického raja. Po príchode nás 

privítal obávaný 
Darth Maul, 
ktorého úlohou 
počas celého tá-
bora bolo vybu-
dovať „hviezdu 
smrti“ a tým 
zničiť celý svet. 
V tábore sa na-
šlo aj zopár 
dobrých posled-
ných Jediov (ve-

dúci), ktorí s po-
mocou nových 

táborníkov potrebovali „hviezdu smrti“ zničiť a svet zachrániť od katastro-
fy. Pred tým sa najskôr museli zoznámiť, nakoľko náš letný tábor už dávno 
nie je len o drahovských deťoch. A tak sa v jednu chvíľu zoznamovali deti 
z Drahoviec, Piešťan, Trebatíc, Boroviec, V. Kostolian, Maduníc, Veselé-
ho, Ratnoviec, Považian, ba dokonca aj z Plaveckého Štvrtka, z Topoľčian, 
Púchova, neďalekého Rakúska, z Košíc, aj z ďalekého Pustého Čemerné-

ho pri Ukrajinských hraniciach. Nebolo to až také ťažké, nakoľko viaceré 
deti chodia k nám pravidelne a už sa dopredu na seba tešia. Po úvodnom 

zoznamovacom večeri sme na druhý deň mohli naplno odpáliť táborový 
program. Počas týždňa čakali táborníkov neľahké úlohy či už na rozmýš-
ľanie alebo pohyb. Rozdelení do štyroch skupín si počínali veľmi dobre, 
pretože až do poslednej chvíle nebolo jasné, ktorá skupina zničí najväčšiu 
časť z „hviezdy smrti“. Okrem hier sme nemohli vynechať tradičné táboro-
vé zvyky – diskotéky, opekačku, nočné hry, zábavné scénky, to všetko sme 
si mohli spoločne vychutnať počas 7 dní. Keďže sme boli azda v najkrajšej 
prírode na Slovensku, nenechali sme si ujsť mierne obtiažnu celodennú 
túru. Už ani presne neviem, ktorá skupina táborníkov zvíťazila a zničila 
najväčšiu časť „hviezdy smrti“, no jedno viem určite – spoločne sa nám 
podarilo viesť vyrovnaný boj s obávaným Darth Maulom. „Hviezdu smrti“ 
sme síce celú nezničili, no ani Darth Maulovi sa ju nepodarilo vybudovať. 
Vyzerá to tak, že tento príbeh bude mať ešte pokračovanie. Pýtate sa kedy? 
Vtedy, keď si opäť povieme „Sila sa prebúdza“!

Chceli by sme sa poďakovať Obecnému úradu, ktorý podporil za urči-
tých podmienok drahovské deti finančným príspevkom na náš letný tábor 
a tak možno uľahčil rodičom rozhodovanie.

Tešíme sa na Vás o rok na neznámom mieste s neznámou témou.
- Martin Majtán – OZ Superuvoľnení -

- Foto: M. M. -

Prenos lopty cez rôzne prekážky Odvážní bojovníci proti temnej strane Ranná rozcvička

Nechýbala ani oblúbená vybíjaná

Nástup na vlakovej stanici Drahovce

Červený kríž pomáha

Do našej obce sa prisťahovala mladá rodina zo Srbska. 
Slovensko si vybrala ako krajinu, odkiaľ pochádzajú ich predkovia. 
Aby sa im ľahšie začínalo, urobili sme zbierku oblečenia, domácich 
potrieb a základných potravín, ktoré sme im odovzdali.

Dňa 22. augusta sme zorganizovali Drahovskú kvapku krvi. 
Zdravotnícky personál z Národnej transfúznej stanice v Trnave 
odobral krv od 21 darcov, ktorí prišli odovzdať životodarnú tekutinu 
pre tých, ktorí to potrebujú.

Dňa 25. augusta bola v našom kostole odslúžená svätá omša za 
darcov krvi.

Dňa 17. októbra 
sme sa zapojili 
do potravinovej 
zbierky,Pomáhame 
p o t r a v i n a m i “ , 
ktorú zorganizoval 
Slovenský červený 
kríž v spolupráci s obchodným domom Kaufland. Vyzbierané 
potraviny putovali sociálne slabým rodinám a do azylového domu.

Výbor Ms SČK Drahovce
Foto: archív Ms SČK
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CVČ v lete!
Deti, ktoré chceli zmysluplne tráviť 

prázdniny, sa v našej obci mali možnosť 
prihlásiť na denné tábory. Po predchádzajúcom 
prieskume v mesiaci júni mali nasledovnú 
ponuku:

1/ Od 1. 7.–4. 7. 2019 tábor “Odysea 
mysle” pod vedením Blanky Kollárovej. 
Prihlásilo sa 10 dievčat a 2 chlapci. Počas 
neho si vytvárali rôzne kreatívne scénky.

2/ Od 8. 7.–12. 7. 2019 na ”Tvorivé 
dielne” v čase od 7.30 do 15.00 s možnosťou 
stravovania sa vo výdajni stravy v kultúrnom 
dome prihlásilo 17 detí, z nich 10 sa 

stravovalo. Vedúca tábora Mgr. Nataša 
Pažitná robila s deťmi tričká savovaním, 
šablónovaním a pečiatkovaním. V utorok 
sa vybrali na výlet do Piešťan, kde navštívili 
Balneologické múzeum a absolvovali jazdu 

vláčikom po meste. Na ďalší deň si vyrábali 
miniatúrnu víliu záhradku do hrnčeka či 

kvetináča. Vo štvrtok doobeda si vyskúšali 
prácu s FIMO hmotou a poobede navštívili 
divadelné predstavenie v Mestkej knižnici 
v Piešťanoch pod názvom “V domčeku 
s Maxom a Leou” na motívy rovnomennej 
knihy Jána Uličianskeho. Na záver týždňa si 
vytvorili obraz s využitím rôznych materiálov.

3/ Od 15. 7.–19. 7. 2019 sa konal denný 
tábor v duchu hesla “Poznávaj a chráň”. 10 

detí /5 chodilo aj na obedy/ spolu s vedúcou 
Mgr. Pažitnou hneď v pondelok ráno 
zbieralo smeti a odpad, ktorý tam pre nich 
prichystala. V parčíku pri kultúrnom dome 
sa mohli oboznámiť s pravidlami triedenia 
a recyklácie či je to papier, plasty, plechovky, 
sklo aj tetrapaky. Prečítali si zaujímavú 
poviedku z knihy Zberný dvor od Braňa 
Jobusa. V utorok ráno sa táborníci vybrali 
hľadať skryté hádanky pri štadióne, pri lipe 
aj na Dedinskej ulici, potom lúštili tajničku. 
Od 10.00 na nich čakal v spoločenskom dome 
Ivan Nitka, predseda MO SRZ. Pripravil pre 
nich pútavé rozprávanie o chove rýb, spôsobe 
rybárčenia, ochrane prírody. Možno z nich 
budú noví nasledovníci ochrancov našich 
jazier a vodných živočíchov. Ktovie?

Streda sa niesla v duchu včelárstva, ktoré 
neodmysliteľne patrí k prírode, lebo včielky 
zbierajú med, opeľujú kvietky, o čom im 
porozprával od 9.00 pán Habr, vedúci OZ 
Včeloz. Pri spoločenskom dome je osadená 
expozícia Náučného chodníka, včelí úľ z dreva 
nazvaný Pichanda. Mohli si prakticky vyskúšať 
práce včelára, výrobu sviečok a rámikov do 
úľa. Na záver si pochutnali na medovom 
chlebíku. V štvrtok ich čakala prechádzka pod 
valom do Kochanovej, kde má rybníky Milan 
Kollár, konateľ firmy Rybospol s.r.o. Krásnu 
prírodnú scenériu dopĺňajú ovečky, jahniatka 
a psíky, ktoré sú súčasťou areálu. V piatok 
sa vybrali na návštevu Západoslovenského 

múzea v Trnave.

4/ Od 5. 8.–9. 8. 2019 denný tábor “Šijem, 
šiješ, šijeme.” navštevovalo 5 dievčat, kde sa 
pod vedením Mgr. Pažitnej naučili narábať 
so šijacím strojom. V pondelok si v Trnave 
nakúpili pomôcky a látky, z ktorých počas 
ďalších dní vyrábali zvieratká, tašky a ruksaky.

5/ Od 12. 8.–16. 8. 2019 denný tábor 
“Remeslo má zlaté dno“ navštevovalo 
8 dievčat a 2 chlapci. V pondelok si 
vyskúšali techniku tkania na kolíkovom 
stave a slamkách, v utorok si zdobili tričká 
technikou “modrotlače”. V ďalsí deň si 
uplietli košíky z pedigu a vo štvrtok pracovali 
s modelárskou polymérovou hmotou 
a v piatok si vyrábali sviečky z vosku a denný 
tábor zavŕšili návštevou Západoslovenského 
múzea, kde si mohli vyrobiť hudobný nástroj.

Krúžky v CVČ

Po letných prázdninách sa v našom centre 
začala záujmová činnosť v krúžkoch. V tomto 
školskom roku 2019/2020 je v ponuke:

Keramika, Tvorivé dielne, Šijeme, Odysea 
mysle I, Odysea mysle II, Odysea mysle III, 
ktoré vedie Mgr. Nataša Pažitná.

Detský divadelný súbor Dobretka I a DDS 

Dobretka II vedie Mgr. Filip Čechovič Dis.art.
Prihlásilo sa 63 detí. Na webovej stránke 

majú zverejnený rozvrh hodín a podľa neho 
sa stretávajú, tvoria, učia sa a zmysluplne 
trávia svoj voľný čas. Viac fotografií si môžete 
pozrieť na webovej stránke CVČ.

- Mgr. Nataša Pažitná – riaditeľka CVČ -
- foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Všetky tieto dni patria medzi 
spomienkové dni, ktoré sú venované 
zomrelým. Na Slovensku má úcta 
k mŕtvym veľmi silnú tradíciu a jej 
korene nachádzame už v pohanských 
časoch. Ľudia navštevujú cintoríny, 

na hroby kladú vence, či kvety a pália 
sviece. Tento zvyk má pôvod v keltskej 
tradícii – sviatku Samhaim, ktorý sa 
slávil v deň keltského Nového roka, čo 
pripadalo na 1. november. Kresťanstvo 
tento obyčaj prebralo a dalo mu nový 
obsah v podobe Sviatku Všetkých 
svätých (1. november) a následných 
Dušičiek – Pamiatky zosnulých (2. 
november).

Sviatok Všetkých svätých je 
predovšetkým sviatkom katolíckej 
cirkvi. Na Dušičky, čo je druhý deň, 
sa v katolíckych kostoloch konajú 
zádušné omše za mŕtvych. Rituálne 
obrady konané počas tohto dňa sú 
známe u viacerých náboženstiev sveta, 

ale zádušné omše sú charakteristické 
len pre katolícku cirkev. Tento deň sa 
u katolíkov považuje za deň spomienky 
na tých, ktorí ešte nedosiahli blaženosť 
alebo sú vo fáze očisťovania a prípravy 
prechodu z očistca do neba. Cirkev už 
po stáročia spája s touto slávnosťou 
nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti 
a nie strachu. Po vzkriesení Krista sa 
nachádzame na ceste do večného mesta, 
kde nás očakáva blaženosť všetkých 
tých, ktorí boli Pánom oslávení. To 
má byť zmyslom Slávnosti všetkých 
svätých.

Nech už trávite tieto dni akokoľvek, 
pokúste sa hlavne spomaliť a zosnulým 
vyslať do večnosti lásku. A nezabudnite 
v kruhu rodiny pospomínať na všetko 
krásne, čo ste spolu prežili. Toto 
obdobie je tiež veľmi vhodné na to, 
aby ste najmladším členom rodiny 
priblížili rodokmeň a zaspomínali si 
na úžasných ľudí, ktorí už nie sú medzi 
vami. Pre deti je veľmi dôležité poznať 
históriu rodiny, v ktorej žijú. A taktiež 
je dôležité, aby poznali aj históriu 
jednotlivých sviatkov. Nie nadarmo sa 
hovorí, že dejiny sú učiteľkou života. 
Veď keď naše deti budú poznať podstatu 
a históriu jednotlivých sviatkov, budú 
sa vedieť správne a múdro v dospelosti 
rozhodnúť, ktorý z nich vlastne oslávia.

- I. G. -

Sviatok Všetkých svätých, Pamiatka zosnulých alebo aj Dušičky

Spomíname a nezabúdame na tých, čo si to 
zaslúžili počas života

Dňa 26. 9. 2019 sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov a 5. výročie 
od smrti p. Jána Slováka, rodáka zo Serede. Bol aktívnym členom SZZ 
a ovládal štepenia, očkovania a vedel určovať úrody ovocia pomocou 
pomológie. Na výstavách vystavoval krásne výpestky ktoré získavali prvé 
ceny. Nikdy na neho nezabudneme za to čo dokázal.

Dňa 21. 10. 2019 si pripomenieme nedožitých 100 rokov a 13 rokov 

od smrti p. Vendela Varačku z Drahoviec, ulica Poštová. Bol to veľmi 
dobrý rodič a priateľský človek, ktorý nemal nepriateľov. Bol dlhoročným 

členom výboru SZZ a zaslúžil sa o vybudovanie domu záhradkárov ako 
prvý na Slovensku, za čo mu bol udelený zlatý odznak.

Dňa 29. 9. 2019 sme si pripomenuli nedožitých 95 rokov 
a 11. 10. 2019 9 rokov od smrti p. Jerolíma Sedláčika z Drahoviec. Bol 
dlhoročným funkcionárom TJ a aktívnym členom SZZ v Drahovciach, 
začo mu patrí poďakovanie. Nikdy na neho nezabudneme.

Spomína ex. predseda Vendel Sedláčik a členovia SZZ.
- Foto: archív V.S. -

Vendelín Varačka

Ján Slovák (vpravo)

Jerolím Sedláčik
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Každé ročné obdobie prináša pre 
našu pokožku pleti aj tela osobitnú 
s t a r o s t l i v o s ť . 
Zima je pre našu 
pokožku naozaj 
náročná. Nielen 
mráz a vietor, ale aj 
veľké teplotné zmeny 
pri prechodoch 
z vykúrených 
miestností do chladu 
a naopak. To všetko 
našu pokožku 
vyčerpáva a narúša jej 
prirodzenú reguláciu. 
S poklesom teplôt 
klesá aj vlhkosť 
vzduchu čo znižuje 
hydratáciu celého 
tela. Naša pleť 
je v zime bledšia 
a nielen preto že sa menej opaľujeme, ale aj tým, že je suchšia. 
V zime oveľa častejšie ako inokedy trpíme precitlivenosťou 
pokožky. Musíme pleti pomôcť, v opačnom prípade riskujeme 
červené fľaky na tvári, šupinatú pokožku a bolestivé prasklinky. 
V zime sa často zhoršuje aj stav kožných chorôb ako sú rôzne 
exémy, psoriáza, či dermatitída. Netreba zabúdať ani na „zradné“ 
zimné slnko. Slnečné lúče na nás pôsobia rovnako intenzívne 
ako v lete, hlavne na horách pri odraze od snehovej pokrývky. 
Pri výbere kozmetických prípravkov a ochranných krémov je 
treba vyberať hlavne také, ktoré poskytujú pleti výživu a UV 
ochranu.V zimnom období je potrebné úplne zmeniť starostlivosť 
o pleť. Začneme čistením, ktoré je celoročne samozrejmosťou, ale 
v zime musí byť k pokožke šetrné. Na pokožku veľmi netlačíme, 
nešúchame ju a zbytočne nerobíme peeling. Z ošetrenia 
vynecháme čistenie kefkami. Používame jemné čistiace mlieka 
a toniká na vyrovnanie pleti, bez obsahu alkoholu. Oči odličujeme 
prípravkami na báze oleja. Telo umývame krémovými a olejovými 
prípravkami. V zime je dôležitá hydratácia prípravkami, ktoré 
obsahujú látky vyrovnávajúce prechod z tepla do zimy. Tieto 
prípravky chránia pleť pred poškodením cievnych stien. Pri 
suchšej pleti k hydratácii používame aj výživné látky, ktoré ju 
upokojujú ako napr. zelený čaj, lecitín, aloe vera či extrakt z rias 
a planktónu. Upokojujúco pôsobia prípravky s vitamínom E, 
arganovým olejom či elastínom. Priam zázračnými látkami sú 
výťažky z hodvábu, opuncie a japonskej červenej riasy. Perličkou 
na našom trhu sú aj prípravky obsahujúce látku perfluordekalin, 
tzv. umelá krv /uchovávajú sa v nej orgány na transplantácie/. 
Táto látka, ak je použitá v kozmetickom prípravku vytvára 
v pokožke kyslík. Ten zabezpečuje správne fungovanie všetkých 
biologických procesov a dodáva tým neuveriteľnú energiu 
pleti. Tá je potom odolnejšia pri nepriaznivých vonkajších 
podmienkach. Nezabúdajme aj na zvýšenú starostlivosť o očné 
okolie, pery či ušné laloky, ktoré treba ošetrovať krémom. V zime 
si intenzívne natierajme hydratačno-výživnými krémami aj celé 
telo. Pod vrstvami oblečenia sa pokožka viac trie a namáha. Tieto 
moje rady sú určené nielen ženám, ale aj mužom, ktorí sa o seba 
v dnešnej dobe stále viac a viac starajú. Používajú identické 
výrobky ako ženy /krémy, séra, masky/ a to ma veľmi teší.

Želám Vám príjemné prežitie zimného obdobia a teším sa na 
Vaše podnety k mojim článkom.

- Denisa Karabová -

Denisa Karabová podniká v oblasti 
kozmetiky už viac ako 25 rokov. Vlastní 
viacero certifikátov v tejto oblasti a neustále 
pokračuje vo vzdelávaní. Pri aplikácii 
využíva nové moderné techniky a metódy.

Kozmetické
okienkoSlávnostné otvorenie školského roka sa 

stalo štartovacou čiarou k nastávajúcemu 
desaťmesačnému kolobehu povinností, 
neľahkých úloh, ale iste i radostných chvíľ. Po 
letných prázdninách sa v prvý septembrový 
pondelok zišlo na školskom dvore 177 žiakov, 

z toho 22 prvákov v sprievode rodičov. Po 
príhovore starostu obce a riaditeľky školy sa 
začalo pasovanie prvákov, ktoré má u nás 
dlhoročnú tradíciu.

Výchova a vzdelávanie má principiálny 
základ, z ktorého sa odvíja práca učiteľov 
a žiakov. Danému cieľu podriaďujeme 

aj kľúčové zameranie školy, ktorým 
je podpora materinského jazyka, rast 
digitálnej gramotnosti žiakov a rozvoj 
environmentálnej výchovy.

Na škole pracuje výchovný poradca, 
koordinátor environmentálnej 
a protidrogovej výchovy, koordinátor 
výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 
Sme zapojení do viacerých projektov. 
Jedným z nich je „Škola podporujúca 
zdravie“. Uskutočňujeme Týždeň zdravej 
výživy (14. 10.–18. 10.), v rámci ktorého 
podporujeme u detí návyk na správne 
a zdravé stravovanie – ovocné a zeleninové 
desiate, pitný režim, aktivity motivujúce 
deti pod názvom „Farebný týždeň zdravia“, 

exkurzia do Plantexu vo Veselom (16. 10.). 
Do vyučovacích hodín sú zakomponované 
materiály so zdravou výživou a zdravým 
životným štýlom, preferujeme progresívnu 

formu rovesníckeho učenia. Hlavným cieľom 
je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí 
v školskom veku. Deti si samy pripravujú 
zdravé nátierky, vytvárajú projekty Podpornými 
prednáškami a praktickými ukážkami 
profesionálnych zdravotníkov vedieme žiakov 
v oblasti zdravotnej prípravy (18. 10.).

Pozreli sme si výstavu zeleniny 
a ovocia s ochutnávkou, ktorú 
pripravili členovia miestnej organizácie 
Slovenského zväzu záhradkárov, 
zúčastnili sme sa behu na Drahovskej 
desiatke, v týždni od 7. 10. do 11. 10. 
sme uskutočnili zber papiera. V rámci 
environmentálnej výchovy separujeme 
zber do vlastnoručne vyrábaných eko-
nádob v jednotlivých triedach. Týmto 
vedieme deti k získavaniu správneho 
postoja k životnému prostrediu.

Dňa 11. 10. sa štvorčlenné družstvo 
žiakov druhého stupňa zúčastnilo 
hasičskej súťaže „Mladý hasič – 
záchranár“ v Hlohovci. V rámci okresu 
Hlohovec a Piešťany sme sa umiestnili na 
peknom piatom mieste.
Projekt Eko Alarm

Už v januári 2018, ako jedna z prvých 
škôl, sme sa zapojili do pilotného ročníka 
celoslovenského projektu v zbere 
zubných kefiek. Projekt je plánovaný na 
obdobie piatich rokov (do 2023). Cieľom 
je zavedenie systému zberu triedeného 

odpadu na slovenských školách.
- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka ZŠ 

s MŠ Drahovce -
- Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Zo života školy

Číslo 
otázky

Správna 
odpoveď

Číslo 
otázky

Správna 
odpoveď

Číslo 
otázky

Správna 
odpoveď

Číslo 
otázky

Správna 
odpoveď

1 6 11 16

2 7 12 17

3 8 13 18

4 9 14 19

5 10 15 20

OZ Včeloz a ich aktivity
Vážení priatelia včelárstva, 

v predchádzajúcich vydaniach sme 
Vám v „Okienku včelára“ predstavili 
produkty včiel. Teraz chceme Vašu 
pozornosť upriamiť na rôzne zaují-
mavosti z oblasti včelárstva formou 
kvízu, ktorého sa môže zúčastniť 
každý čitateľ „Drahovských novín“. 
Do uverejneného formulára, ktorý si 
vystrihnete zapíšte postupne odpo-
vede na otázky. Po skončení súťaže 
vyplnený formulár zašlite na adresu: 
Miroslav Habr, Važina 50/7, 922 41 
Drahovce. Najlepších 3 súťažiacich 
odmeníme na ochutnávke medov, 
ktorá sa bude konať v mesiaci august 
roku 2020.

Kvízové otázky:

1. Včely zimujú
A - Na prázdnych bunkách
B - Nezaviečkovaných medných 
bunkách
C - Zaviečkovaných medných 
bunkách

2. Jeden gram materskej kašičky 
možno získať asi
A – z 3 materských buniek
B - zo štyroch materských buniek
C - z piatich materských buniek

3. Charakteristickou rastlinou ne-
skorej včelárskej jesene s posledným 
zberom peľu
A -slnečnica ročná
B - vika siata
C - jesienka obyčajná

4. Ak zmiešame 3 diely 85% kyseliny 
mravčej s 1 dielom vody vznikne 
roztok kyseliny mravčej
A - 45 % ný
B - 55% ný
C - 65% ný

5. Latka s materskými bunkami pri-
pravených na chov matiek sa nazýva
A – séria
B - štartér
C – sekcia

Meno, priezvisko, bydlisko:
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DRAHOVCE – dedina, kde sa 
nemôžete nudiť!!!

Do našej obce sa za posledné roky 
prisťahovalo množstvo nových občanov. Sú to 
občania rôznych vekových kategórií, ktorí majú 
určite veľa záľub. Naša obec organizuje počas 
roka pre občanov zaujímavé kultúrne a športové 
podujatia, o ktorých nájdete informácie na 
webovej stránke obce, no ponúka hlavne široký 
záber aktivít, nakoľko máme v obci 13 združení 
a spolkov, z ktorých si určite vyberiete. Treba 
povedať, že tento článok nie je určený len pre 
nových občanov, ktorí sa v obci hľadajú, ale aj pre 
dlhoročných občanov, ktorí sa doteraz v žiadnej 
oblasti nenašli a práve teraz potrebujú nakopnúť.

CVČ Drahovce
Práve ste sa prisťahovali? Vaše deti prídu zo 
školy a vy neviete, kam s nimi v poobedňajších 
hodinách? Je tu pre Vás centrum voľného času, 
ktoré ponúka rôzne krúžky a aktivity.
Kontakt: Mgr. Nataša Pažitná - 0918 174 147

Klub seniorov
Patríte do kategórie skôr narodených? Už Vás 
nebaví každý deň pozerať televízor a lúštiť 
krížovky? Či už ste v obci nový, alebo od 
narodenia, jedna z najaktívnejších organizácií 
je práve Klub seniorov, ktorý Vás rád privíta vo 
svojich radoch.
Kontakt: Cecília Drnáková – 0903 219 825

DHZ Drahovce
Fascinuje Vás hasičský šport? Rád pomáhate 
druhým? Ste na dobrej adrese, pretože 
dobrovoľných hasičov nikdy nie je dosť!
Kontakt: Ing. Jozef Varačka – 0903 423 047

OFK Drahovce
Radi športujete? Radi hráte 
futbal? V obecnom futbalovom 
klube Drahovce prijmú všetky 
vekové kategórie. Náš klub má 
starých pánov, mužov, dorast, 
žiakov aj prípravku.
Kontakt: Peter Michálek – 
0911 188 997

OZ Včeloz
Máte radi med? Chceli by ste sa 
niečo naučiť o živote včiel? OZ 
Včeloz Vám ponúka oveľa viac, 
nakoľko máme v obci náučný 
včelársky chodník.
Kontakt: Miroslav Habr st. – 
0948 227 286

MO SRZ Drahovce
Máte radi prírodu, kľud a ryby? 
Ste športový rybár alebo 
ochranca revírov? V našej obci 
máte k dispozícii desiatku 
lovných možností. Stačí sa pridať 
k miestnym rybárom a priložiť 

ruku k dielu.
Kontakt: Ivan Nitka – 0903 456 526

MO SZZ Drahovce
Ste vášnivý pestovateľ ovocia a zeleniny? Radi 
striháte stromky? Uplatnenie môžete nájsť 
práve u drahovských záhradkárov.
Kontakt: Jaroslav Kosa – 0944 449 395

Ms SČK Drahovce
Chcete byť členom Červeného kríža? Chcete 
darovať krv? Neviete kde, kedy, ako často? Stačí 
zavolať.
Kontakt: Mária Ivančíková – 0915 335 737

DH Drahovčanka
Radi hráte na hudobný nástroj? Hrá Vaše dieťa 
na hudobný nástroj? Máte radi dychovú hudbu? 
Ak áno, tak je tu pre Vás domáca dychová hudba 
Drahovčanka!
Kontakt: Daniel Dubec – 0948 027 819

OZ Superuvoľnení
Si mladý človek od 15 rokov? Baví ťa práca 
s deťmi? Tak neváhaj a pridaj sa do radov 
občianskeho združenia Superuvoľnení. Ste 
rodič, ktorý má školopovinné deti a chce ich raz 
začas poslať na poriadnu akciu? Stačí sledovať 
stránku www.superuvolneni.sk.
Kontakt: Martin Majtán – 0910 193 602

MC Lienkovo
Ste mamička na materskej? Chcete sa podeliť 
o skúsenosti s inými mamičkami? Práve pre Vás 
je určené materské centrum Lienkovo.
Kontakt: Veronika Horúcková – 0908 427 021
Divadlo DOBRETA

Máš viac ako 15 rokov? Rád tancuješ, rád 
spievaš? Baví ťa divadlo? Tak naber odvahu 
a pridaj sa k členom divadla DOBRETA.
Kontakt: Martin Majtán – 0910 193 602

OZ Naše Rodné Slovensko
Bavia Vás starožitnosti? Fascinujú Vás kroje? 
Radi dávate život starým veciam? Potom sa 
určite nájdete v občianskom združení Naše 
Rodné Slovensko.
Kontakt: Jana Zajacová – 0918 273 963

Keď chce byť niekto miništrantom, nech ide do 
kostola, p. farár ho s radosťou privíta, keď si chcete 
pozrieť film, tak príďte do kina, keď si chcete zlepšiť 
kondíciu, dobre si zaskákať, tak choďte na jumping, 
baví Vás čítanie – je tu pre Vás obecná knižnica. 
Spektrum aktivít v našej obci je široké. Každého 
z nás baví niečo iné, no z tejto „drahovskej“ 
ponuky by si mal nájsť každý to svoje, čo ho baví, 
čo ho napĺňa. Ak by ste si predsa len z tejto ponuky 
nič nenašli, tak si môžete gratulovať, pretože ste 
pravdepodobne výnimočný druh…

- M. M. -

„Áčko“ – asi by nikto neuveril, ak by sme 
po vydarenej sezóne 2018/2019 tvrdili, že 
sa budeme o dva mesiace trápiť a okupovať 
posledné miesta v tabuľke. V športe ste raz hore 
a raz zase dolu. Atmosféra v kabíne pritom na 
začiatku súťaže nebola vôbec zlá. Prišiel prvý 
zápas s nováčikom, ktorý nám 
doslova odštartoval remízové 
zápasy. S Pečeňadmi 
sme iba remizovalo 1:1. 
V Krakovanoch sme boli 
lepší, no prehrali sme 
po veľkých chybách 4:1. 
Nasledovali 1 bodové 
zápasy doma s Cíferom 0:0, 
v Siladiciach, v Bučanoch 
2:2 a doma s Križovanmi 2:2, 
prehra doma s Leopoldovom 
3:4 v závere zápasu. Chuť sme 
si napravili u lídra v Zavare, 
kde sme dobrým výkonom 
„uchmatli“ 3 body výsledkom 1:2. Ale bohužiaľ 
nasledovali opäť prehry najtesnejším rozdielom 
doma s Bielym Kostolom a v Červeníku. Veríme, 
že 11. kolo ukončilo naše trápenie, v ktorom 
sme jednoznačne dominovali a zvíťazili 3:1.

Tieto výsledky boli ovplyvnené aj odchodmi 
viacerých hráčov: Matejovi Rusnáčikovi 
zlomili Kostoľany na memoriáli nohu. Matej 
má úspešne za sebou dve operácie. Prajeme 
mu skoré uzdravenie a návrat k futbalu 
či už v podobe trénerstva mládeže alebo 
rekreačného futbalu v OLD STARS. Odchod 
z kabíny ohlásil aj Jozef Hargaš (Madunice), 
zranenie Martina Horúcku zo Zavara ukázalo 
tiež potrebný operačný zákrok a Maťov štart 
v OFK je tým veľmi otázny. Mário Bihari sa 
podľa predpokladov postupne vzdal a vytratil 
z kabíny. Atmosféra sa dala krájať odchodom 
Miška Németha do Bolerázu.

Do klubu sa nám podarilo získať Lukáša 
Karasa zo Šulekova, pomohli aj naši legionári 
Mário Dusík, Martin Nádaský a trénovať 
začali Tomáš Onder a Patrik Bednár. Veľká 
opora a pomoc prišla z Piešťan – Patrik Szabo. 

Sľúbený návrat hlási Miško Németh, ktorý by si 
práve s Patrikom neskutočne rozumel.

Prichádza ale ten čas, kedy sa OFK 
DRAHOVCE bude musieť poobzerať po 
hráčoch z okolia a doplniť káder tak, aby 
sme minimálne udržali 6. ligu ObFZ Trnava 

a pritiahli fanúšikov na 
ihrisko dobrými výkonmi.

Dorast pod vedením Adriána Hnilku a Peťa 
Hargaša ukončil jeseň na 5. mieste remízou 
vo Vrbovom 3:3 s počtom bodov 9. Tu treba 
vyzdvihnúť chuť bojovať v oklieštenej zostave 
s veľmi obmedzeným počtom hráčov. Chalani 
nastupovali bez striedajúcich hráčov a dokonca 
niekedy o dvoch menej v poli. Máme však svoj 
dorast a to je treba 
udržať, bohužiaľ 
práca s „tínedžermi“ 
je veľmi – veľmi ťažká 
nielen u nás, ale 
doslova v každom 
klube vrátane 
akadémií. Chlapcom 
držíme palce, aby 
v kabíne vznikol dobrý 
kolektív a hlavne aby 
sa počet hráčov zdvojnásobil.

Žiaci pod hlavičkou TJ Madunice vedú 
tabuľku jesene s počtom bodov 22, skóre 65:6 
a trojbodovou zábezpekou pred Leopoldovom. 
Naši žiaci by mali jar odohrať na ihrisku OFK 
a verme, že tu budú oslavovať aj titul majstra 
súťaže. Tréner Pavol Sedláčik sa môže pýšiť 
aj najlepším strelcom jesene. Jeho zverenec 
Marek Kotlár vedie tabuľku strelcov s počtom 
18 a 4-gólovým náskokom.

Prípravka - naši najmenší pred posledným 
zápasom tiež vedú tabuľku pred Piešťanmi 
s počtom bodov 24, skóre 46:5. Tak ako žiaci, 
aj v prípravke máme najlepšieho strelca jesene 
ObFZ Trnava - skupina D. Je ním opäť Šimon 
Huboňa, ktorý napol sieť 19× a udržuje si vedenie 
o 5 gólov. Máme silný ročník 2008 a 2009. 
Ročník 2008 hrá posledný rok v prípravke, 
preto pevne verím, že tento ročník opäť získa 
titul majstra. Do konca je ale veľmi ďaleko, na 
„chrbát“ nám dýcha viacero klubov. Nech to 
dopadne akokoľvek, Drahovce majú v deťoch 

veľkú pýchu, pretože konkurovať našimi 
zmiešanými ročníkmi od 6 do 11 rokov, klubom 
ako je napr. Piešťany, Moravany /akadémia 
Hanko/, Borovce /akadémia CFM JA/, Vrbové, 
to je veľký úspech. Tieto spomínané kluby 
majú väčšinou deti vo svojej vekovej kategórii 
a každý rok im nové ročníky prichádzajú. 
Ako tréner a funkcionár klubu som na nich 

veľmi hrdý bez ohľadu 
nato ako súťaž dopadne. 
Ako dôkaz, že v klube 
vyrastajú veľmi kvalitný 
hráči a bojovníci, je napr. 
pozvánka pre výber ObFZ 
Trnava na halový turnaj 
v Trenčíne pre ročník 
2009. Nominovaní sú 
Miško Rapavý, Jakub 
Holík, Dávid Šandor. 
Veľkú radosť nám robia 
aj Tobiáško a Riško 

Michálekoví, obaja sú na striedavom štarte 
v Piešťanoch. Tobiáško hrá za U10, kde zimujú 
na druhom mieste so stratou jedného bodu 
za Partizánskym. Tobi je výraznou oporou 
obrany na pozícii stopéra. Riško hrá striedavo 
za 2. ligu ZsFZ U13A a 3. ligu ZsFZ U13B. 
Obe družstvá sa po jeseni nachádzajú v prvej 
polovici tabuľky. Richard na rozdiel od brata 
okupuje stred ihriska ako stredný záložník. 

Obaja sa veľmi dobre 
začlenili do kolektívu 
a vo svojich tímoch 
napredujú. Veľký 
krok vpred urobil za 
posledné obdobie 
aj Adamko Nitka, 
pravidelne trénuje 
a snaží sa odmakať 
tréning vždy naplno. 
Je nesmierne dôležitý 

článok v zálohe OFK U12. Určite viacerí ani 
netušia, že Adamko je tiež reprezentant SVK 
v lyžovaní na tráve a dosahuje veľmi dobré 
výsledky. Adamkovi prajeme veľa repre štartov, 
výborných výsledkov a titulov. Asi najväčšiu 
radosť nám momentálne robí Šimon Huboňa, 
ktorý aktívne trénuje a hrá za AS Trenčín. Šimon 
je veľký dravec so stabilnými výkonmi. Na 
rozdiel od iných detí, ktoré sa po škole hrajú na 
ihriskách, v parkoch alebo na uliciach - Šimon 
cestuje, trénuje a hrá futbalové zápasy. Obetuje 
detské roky, aby posunul svoju futbalovú 
budúcnosť niekde vyššie. Pamätám si Šimona 
na prvom tréningu pred 4 rokmi, už vtedy mi 
bolo jasné, že v OFK sa dlho nezohreje. Vážim si 
ho ako hráča, obetavého bojovníka, vytrvalého 
útočníka a zároveň ho obdivujem. Ak vydrží, 
o pár rokov o ňom budeme ešte počuť.

- Peter Michálek – ekon. Manažér a tréner 
prípravky OFK Drahovce -

OFK Drahovce - sezóna 2019/2020

Z ľudovej tvorby
Jediné bohatstvo je dobrota srdca a bohatstvo 
ducha.
Viac povzbudzujú príklady ako slová.
Víno pi z pohára, vedomosti z veľkej čase.
Ide slnko do hora, zima zase do dvora.
Katarína hudcom husle berie.
Keď v decembri sneží, prší, úrodný rok beží.
Čo máš urobiť zajtra, urob už dnes.
Na štedrý večer doma seď.
Ak na Štefana vietor duje, na zlé víno ukazuje.
Mladosť si váž, starobu cti.

- zozbierala p. Spálová -
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