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Vážení a milí spoluobčania, priatelia 
našej obce.
Prihováram sa Vám v prvom čísle 
tohtoročných Drahovských novín 2020. 
Každý nový rok nás núti zamýšľať sa, či 
sme splnili všetky plány a predsavzatia 
z roka predchádzajúceho. Takéto 
úvahy ste si urobili určite všetci vo 
svojom vnútri, v rodinách, vo firme 
a dnes Vám ho predkladám za obecný 
úrad.
Pri pohľade na minulý rok musím 
konštatovať, že sa nám v spolupráci 
s poslancami, zamestnancami 
obecného úradu, ale aj s Vami, 
vážení spoluobčania, podarilo mnoho 
vecí pripraviť, ale aj dotiahnuť do 
úspešného konca.
Hodnotenie roka začnem štatistikou. 
V roku 2019 sa v našej obci:
- narodilo 28 detí
- zomrelo 31 ľudí
- prisťahovalo sa 31 ľudí
- odsťahovalo sa 43 ľudí
- bolo uzavretých 9 manželstiev, z toho 
6 v kostole a 3 na obecnom úrade.
Prioritou našej práce bolo rozbehnúť 
konania ohľadom vybudovania 
kanalizácie. Z úradu pre verejné 
obstarávanie nám bolo na jar 
doporučené, aby sme prebiehajúce 
obstarávanie zrušili, nakoľko bolo 
vznesených 78 dotazov a vysvetlení 
ohľadom dokumentácie, ktorá bola 
vypracovaná v roku 2011. V súčasnosti 
máme projektovú dokumentáciu 
a položkové rozpočty aktualizované 
a začiatkom februára rozbehneme 
nové verejné obstarávanie na stavbu 
“Odkanalizovanie obce Drahovce.“
Verím, že v skorej dobe bude aj 
ukončené. Následne moje kroky budú 
smerovať k tomu, aby sme získali 
finančné prostriedky z fondov EÚ.
V roku 2019 sme boli úspešný 
v žiadostiach o dotácie na akcie:
- výstavba polyfunkčnej učebne, 
momentálne prebieha verejné 
obstarávanie
- výstavba multifunkčného ihriska 
v areáli ZŠ, prebieha verené 
obstarávanie
- výstavba detského ihriska, prebieha 

Príhovor starostuSadzba za uloženie komunálneho 
odpadu na skládke v roku 2020

Úroveň 
vytriedeného 

odpadu

Sadzba za uloženie 
jednej tony 

komunálneho 
odpadu

rok 2019

Sadzba za uloženie 
jednej tony 

komunálneho 
odpadu

rok 2020

Sadzba za uloženie 
jednej tony 

komunálneho 
odpadu

rok 2021

0 - 10 % 17 € 26 € 33 €
10 - 20% 12 € 24 € 30 €

Naša obec 2018

20 - 30 % 10 € 22 € 27 €
30 - 40 % 8 € 13 € 22 €

Naša obec 2020

40 - 50 % 7 € 12 € 18 €
50- 60 % 7 € 11 € 15 €

60% a viac 7 € 8 € 11 €
TERMÍNY ODVOZU PAPIERA

Zbierať do modrej plastovej nádoby

23. apríl

18. jún

Zberajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy, 
cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, 

lepenky, vlnité lepenky.
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).

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

3. marec 

14. apríl 

26. máj
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).

Naša obec v roku 2019 dosiahla, aj vďaka vám, percento triedenia komunálneho odpadu viac ako 40%.
Cena za uskaldnenie tony odpadu, bude oproti minulému roku nižšia. Ďakujem.

Miroslav Ledecký - starosta obce
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Nové otváracie hodiny na ZBERNOM 
DVORE

Utorok: 13.00 - 16.00
Štvrtok: 14.00 - 17.00
Sobota: 09.00 - 16.00

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

Články môžu posielať nielen organizácie, 
ale aj občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk do 3. apríla.

Evidencia obyvateľstva
(29. 10. 2019–27. 1. 2020) 

Prisťahovali sa
9

Odsťahovali sa
7

Narodili sa
4

Opustili nás
3

Počet sobášov
1

Počet obyvateľov k 27. 1. 2020: 2601

verejné obstarávanie
Neúspešní sme boli v žiadosti o dotácii na zateplenie 
CVČ a kina, ale 30. 12. 2019 sme opätovne podali 
žiadosť v novej výzve.
Podali sme žiadosť o dotáciu na prepojenie obecného 
vodovodu na ulici Bratislavská.
V minulom roku sme zrealizovali stavbu – 
Bezbariérový vstup do KD a začiatkom tohto roka 
realizujeme parkovisko pred vchodom, rozšírili sme 
pergolu pred KD, zlikvidovali množstvo stavebného 
odpadu a bioodpadu na zbernom dvore a zaviedli 
nový systém fungovania zberného dvora. Realizujeme 
projekt „kompostéry,“ ktorý musíme tento rok ukončiť. 
Zmodernizovali sme kamerový systém dokúpením 
ďalších kamier a rozšírením pamäti na zachovanie 
záznamu. Zlepšili sme % separácie komunálneho 
odpadu, na základe toho sme udržali výšku poplatku 
za komunálny odpad z minulého roka na sume 20 €.
Snažili sme sa o zlepšenie informovanosti 
a komunikácie s občanmi. Podarilo sa nám 
sprevádzkovať novú informačnú tabuľu na budove 
kultúrneho domu a naopak nepodarilo sa nám dostať 
termíny vývozu komunálneho odpadu do kalendára 
obce, nakoľko termíny boli určené firmou Marius 
Pedersen až v roku 2020.
V tomto roku plánujeme zrealizovanie projektov:
- Zateplenie materskej škôlky
- Zmena filtrácie na Obecnej vodárni
- Projektovú dokumentáciu a následné stavebné 
povolenie na výstavbu Bytového domu
- Zokruhovanie ulíc Lazy, Južná, Hlavná
- Odkúpenie pozemkov v katastri obce pre investičné 
zámery obce
- Rozšíriť a zmodernizovať internetovú stránku obce 
o nové info pre občanov
- Zrekonštruovať starú budovu Požiarnej zbrojnice
- Zorganizovať a podporovať tradičné kultúrne akcie 
v obci
Dovoľte mi, teraz, po predstavení plánov na rok 2020 
poďakovať každému občanovi, ktorý sa v uplynulom 
roku akýmkoľvek spôsobom pričinil o rozvoj obce 
a šírenie jej dobrého mena. Ďakujem za aktivitu 
občianskym združeniam a spolkom pri príprave 
a realizácii mnohých obecných akcií.
V novom roku chcem popriať všetkým občanom všetko 
dobré, veľa zdravia, lásky a pokoja v rodinách. Aby sa 
nám všetkým v našich Drahovciach dobre žilo, a aby 
sme sa stali aktívnou súčasťou jej rozvoja.

- Miroslav Ledecký - starosta obce-

Dobrá novina v Drahovciach už po 23. krát

V jubilejnom 25. ročníku 
s témou „Buďme požehnaním“ 
Dobrá novina predstavuje 
dlhoročnú spoluprácu 
s Katolíckou diecézou Lodwar, 
ktorá sa nachádza na severe Kene 
v Afrike. Svojimi rozmanitými 
pastoračnými a rozvojovými 
programami sa stará o dušu aj 
telo obyvateľov Turkany. Dobrá 
novina sa stala súčasťou mnohých 
životných príbehov tamojších 

obyvateľov.
V nedeľu 5. 1. 2020 za asistencie Mgr. Nataši Pažitnej sa deti zúčastnili tejto charitatívnej 

akcie, kde koledníci zvestujú príchod Božieho Syna v domácnostiach. Mali vytvorenú 1 
skupinu, preto nie je možné prejsť celú dedinu /cca 900 domov/. Podarilo sa im vyzbierať 
480€ a ešte individuálne veriaci prispeli 510€, čo činí spolu 990€. Tie boli zaslané na účet 
eRKo - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

- Mgr. Nataša Pažitná -
- Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

V Drahovciach sme mali bohatý adventný 
kultúrny program. Pripomeňme si akcie, ktoré 
boli pod taktovkou Obecného pradu.

Na 2. adventnú nedeľu 8. 12. sme privítali 
Mikuláša a bábkové divado JAJA z Bratislavy. 
Viac info sa dočítate v článku CVČ.

V sobotu 14. 12. 2019 o 14.30 sa začal 
vianočný koncert DH Boršičanka z Moravy 
v kostole sv. Martina. Koledy striedalo 
hovorené slovo s témou príznačnou pre toto 
obdobie, vhodné na zamyslenie, v podaní 

členky súboru. Kapela zapojila 
s piesňou ”Cinkají, cinkají, 
zvonky bílé” aj publikum 
do spevu refrénu. Hodinový 

program navodil v prítomných divákoch 
nadchádzajúce sviatky Vianoc. Na tomto 
vianočnom koncerte bolo dobrovoľné vstupné. 
Výťažok v sume 186€ bol venový na kostol.

V ten istý deň 14. 12. 2019 bola pripravená 
beseda s p. Robertom Bezákom so 
začiatkom o 18. 00. Cca 150 divákov 
si mohlo vypočuť otázky moderátora 
Michala Oláha, redaktora týždenníka 
Týždeň. Beseda sa niesla v príjemnej 
atmosfére. Bývalý trnavský arcibiskup 
v súčasnej dobe učí na gymnáziu. Na 
akcii bolo dobrovoľné vstupné. Výťažok 
v sume 330€ bude použitý na doplnenie 
detského ihriska pri kultúrnom dome.

Sobota 21. 12. 2019 podľa 
pripraveného programu patrila Vianočnej 
kapustnici. V spolupráci s Obecným úradom 
ju pripravujú členky Červeného kríža, Klubu 
seniorov, pomáhajú hasiči. V podvečer pršalo, 
tak sa táto kapustnica netradične podávala 

vo výdajni stravy 
v suteréne 
kultúrneho domu. 
Boli pripravené aj 
omastené chleby 
s cibuľou, varené 
víno a čaj.

Z á v e r e č n á 
bodka za 
Vianocami čakala 
občanov v kostole 
sv. Martina 
26. 12. 2019, 

Vianoce v Drahovciach

kde bola pripravená prehliadka 
domácich súborov. Programom 
sprevádzal Ladislav Lekár ml. 
a ako prvých ohlásil Chrámový 
zbor sv. Martina pod vedením 
organistky Zuzky Janovskej. 
Zaspievali 2 vianočné piesne 
zo svojho repertoáru. Po nich 
pokračoval súbor Srdiečko pod 
vedením Tatiany Lekárovej s 3 
skladbami. Malý harmonikár 
Marko Juritka zahral 2 skladby, po 
ktorom FS Kolovrátok zaspieval 4 
vianočné koledy. Záver koncetru 
patril DH Drahovčanka. Vianočné 
piesne za doprovodu dychovej 
hudby skvele doplnili scenár 

koncertu. Speváčky p. Danišková 
a p. Lekárová s deťmi svojim 
podaním prispeli k vianočnej 
nálade. Záverečná Tichá noc 
zdvihla všetkých prítomných. 
Celkom na záver pridal vianočnú 
skladbu Chrámový zbor sv. 
Martina.

Stromčeky v našom farskom 
kostole zdobili zvončeky z pedigu 
(135 kusov), ktoré vyrobili 
a do kostola darovali šikovné 
drahovčanky.

- Mgr. Nataša Pažitná -
- Foto: Mgr. Nataša Pažitná, 

M. M. -

Drahovské hody 
si už prešli rôznymi 
premenami. Dlho sa 
vyvíjal najvhodnejší 
model, ktorý by prilákal 
občanov do kultúrneho 
domu. Nakoniec sa 
vyprofiloval „kľudný 
piatok“ a „tanečná“ 
sobota.

Keďže sa v minulosti 
v piatok neosvedčili 
diskotéky, ani živá hudba, 
stavili sme tento rok 
na „Divadelné hody“. 
V piatok 8. novembra 
o 20.00 sme privítali 
divadlo Dino z Hornej 
Stredy, ktoré má 
naštudovaných viacero 
komédií. Vybrali sme si 
hru s výstižným názvom Pohreb. V zaplnenej sále 

sa prítomní mohli zabaviť na úsmevných 
momentoch tejto komédie, ktorá mala 
premiéru 2. januára 2000 v Hornej Strede. 

Po predstavení bola 
otvorená divadelná 
kaviareň, kde sa mohli 
hostia porozprávať 
pri vínku či káve. Do 
dobrej nálady zahral 
a zaspieval heligónkar 
z Lubiny.

Sobota prvýkrát 
nezostala pod 
taktovkou obecného 
úradu. Organizácie 
sa chopila agentúra 
Crea, ktorá si prenajala 
kultúrny dom. Sobotný 
program začal o 19.00 
kapelou Nighteen 
Seventies, po ktorej sa 
začala sála kultúneho 
domu zapĺňať. 
Pokračovala skupina 

Polemic, ktorá dostala hodárov do správneho 

tempa. Pred polnocou vystúpila ešte populárna 
formácia z Topoľčian s názvom Gypsy Čáve. 
O zábavu sa až do záverečnej staral DJ Vlado. 
Hodári mali počas drahovských hodov bohatý 
kultúrny program. Treba skonštatovať, že model 
„kľudný piatok“ a „tanečná“ sobota sa osvedčil.

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

Hody Drahovce privítali skupinu 
Polemic

K problematike zneškodňovania obsahu 
žúmp

Na základe schváleného VZN č. 10/2019 
o zneškodňovaní obsahu žúmp je potrebné 
oboznámiť našich občanov o spomínanom 
doklade o zneškodnení obsahu žumpy v tomto 
VZN.

Výťah z VZN č.10/2019:
Užívateľ žumpy je povinný uchovávať 

originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy 

za obdobie predchádzajúcich dvoch rokov.
Definícia dokladu o zneškodňovaní obsahu 

žumpy podľa Zákona č. 51/2018:
Doklad musí obsahovať meno, priezvisko 

a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd 
vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia 
žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, 
názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd 
vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“

- Peter Marek -
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Zo života školy
Materská škola

Našu škôlku navštívil 6. decembra Mikuláš. 

Deti sa na tento deň veľmi tešili. Zarecitovali 
básne, zaspievali piesne. Mikulášovi, anjelikovi 
aj čertíkovi sa medzi našimi drobcami veľmi 
páčilo a boli by aj medzi nami zostali, keby sa 
nemuseli ponáhľať k ďalším deťom, ktoré na nich 
netrpezlivo čakali. Za pekný a bohatý program 

odmenili deti balíčkami plné sladkostí a dobrôt.
Pred Vianocami sme zase piekli s deťmi 

vianočné dobroty z medovníkového cesta. 
Tie sme ponúkli aj 
rodičom, ktorí sa na 
nás prišli pozrieť na 
vianočnej besiedke, 
kde sa deti predstavili 
pásmom kolied, 
vianočných básní. Celé 
vystúpenie sa nieslo 
v radostnej atmosfére.

Oľga Repová, 
zástupkyňa ZŠ s MŠ 

pre MŠ
Foto: Zuzana Šabová

Základná škola
V októbri si naše deti pod vedením pani 

vychovávateľky Bosákovej pripravili pásmo 
piesní a básní, aby potešili našich seniorov, 
medzi ktorými bolo veľa ich starých rodičov.

V rámci zdravotnej prípravy sme do našej 
školy pozvali záchranára, ktorý deťom nielen 

teoreticky, ale aj prakticky vysvetlil pravidlá 
prvej pomoci. Žiaci si konkrétne mohli 
vyskúšať ako sa správať v situáciách, kedy 
môžeme pomôcť. Následne sme sa zapojili do 
výtvarnej súťaže „Záchranári“, v ktorej mali 
možnosť výtvarne sa vyjadriť k danej téme, 
ktorá im bola blízka.

V decembri sme získali dve tretie miesta 
v okresnom kole technickej olympiády 
v Piešťanoch, o ktoré sa zaslúžili siedmak 
Daniel Prekop a deviataci Jakub Marcius 
a Matej Babečka.

V príjemnom prostredí školskej knižnice 
sa uskutočnilo viacero súťaží: „Olympiáda zo 
slovenského jazyka“, víťazkou ktorej sa stala 
Timea Maceková, žiačka 9. ročníka a súťaž 
v prednese slovenských povestí „Šaliansky 
Maťko“. Víťazi svojich kategórií Adam 
Zurek /5.roč./ a Filip Bazala /7.roč./ budú 
reprezentovať našu školu 22. januára na 
okresnom kole v Piešťanoch.

Už druhýkrát v tomto roku našich 

siedmakov navštívila lektorka nemeckého 
jazyka, ktorá zaujímavým spôsobom obohatila 
vyučovanie cudzieho jazyka.

V tomto školskom roku sa nám podarilo 
v rámci projektu získať tri asistentky, ktoré sa 
starajú o začlenených žiakov. Ich prínosom je, že 
individuálne pomáhajú žiakom so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami. Vzhľadom 
k veľkému záujmu rodičov o školský klub sme od 
januára otvorili tretie oddelenie ŠKD.

Každoročne pripravujeme vianočné trhy, na 
ktoré si naše deti zhotovujú výrobky z rôznych 
materiálov a svojou nápaditosťou prekvapia 
rodičov. Ani tohto roku tomu nebolo inak. 
Každá trieda mala pripravený svoj stolík plný 
vianočných výrobkov. Žiaci z krúžku varenia 
napiekli chutné dobroty, ktorým neodolali 
návštevníci trhov. Príjemnú atmosféru umocnilo 
vystúpenie detského folklórneho súboru 
„Lipka“ pod vedením Martina Segeša a pani 
učiteľky Bystrianskej.

Naša škola sa zameriava na tradície 
a zvyklosti svojich predkov, a preto vedieme 
deti k úcte k ľudovej kultúre a duchu tunajšieho 
nárečia. V mene detí a všetkých zamestnancov 
základnej a materskej školy mi dovoľte popriať 
Vám zdravie a šťastie v drahovskom nárečí.

V novém roku, Drahovčané, odeženme reči 
plané.

V príbitkoch nech neni zlosci, nech je šetkého 
hojnosci.

Nech sú ludé jako bratri, nech sú chlapi jak sa 
patrí.

Nech sú ženi sporádané, nech sú dzeci 
miluvané.

Nech je láski nadostatek, nech je v zdraví lud aj 
statek.

Nech sú nám dni požehnané, nech sa stane, čo 
sa stane

v skromnosci aj v hojnosci, nech žijeme 
v radosci.

- PhDr. Miroslava Rojková – riaditeľka ZŠ 
s MŠ -

- Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Vianoce v CVČ…
Už od 1. adventnej nedele dýchal kultúrny 

dom vianočnou atmosférou. Vyzdobené 
vianočné stromčeky (naše deti vyrábali 
vianočné ozdoby), adventný veniec. Vo 
vestibule pred poštou pracovníci obecného 
úradu osadili veľký živý stromček až po strop. 
Ozdobený sviečkami, rôznymi dekoráciami 
a vôňou živice nevtieravo pripomínal 
prichádzajúce Vianoce. Na stene pred 
kinom bola na sieti nainštalovaná výstavka 
výtvarných prác, ktoré robili naše deti na 
krúžku tvorivé dielne. Chodbu skrášľovala 
výstava DDS Dobretka. Na stenách medzi 
piliermi pred vchodom do veľkej sály viselo 
11 obrazov, ktoré zachytávali na farebných 
fotografiách predstavenia v naštudovaní DDS 

Dobretka: Ľadové zrkadlo, Ľadové kráľovstvo, 
Alica v krajine zázrakov, Charlie a továreň na 
čokoládu a Snehulienka.

V nedeľu 8. 12. 2019 zavítalo bábkové 

divadlo JAJA s predstavením “Škola anjelov” 
medzi detičky do zaplnenej kinosály. Spolu 
s rodičmi sledovali, čo sa deje na javisku 
a netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša. 
Všetkým deťom porozdával balíčky so 

sladkosťami.
V adventnom čase sme navštívili (10. 12.) 

s členmi krúžku tvorivé dielne aj vianočné 
trhy resp. GASTROVIANOCE na Hotelovej 
akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. 
Okrem krásnej vianočnej atmosféry sme 
ochutnali rôzne maškrty, ktoré pripravili 
pre svojich návštevníkov študenti hotelovej 
akadémie, obdivovali ich šikovnosť, 
kreativitu a zúčastnili sme sa aj tvorivých 
dielní (výzdoba medovníkov).

V mestách prebiehajú vo vianočnom 

období trhy, ktoré v našej obci tradične 
organizuje CVČ v spolupráci so ZŠ s MŠ 
Drahovce. Žiaci si 
pripravujú rôzne 
ikebany, figúrky 
z prírodnych 
m a t e r i á l o v , 
sladké pečivo 
aj oblátky a tie 
potom ponúkajú 
návštevníkom.Vo 
štvrtok 12. 12. 2019 
od 16.00 sa veľká 
sála kultúrneho 
domu zaplnila 
p r e d á v a j ú c i m i 
a kupujúcimi. 
S prichystaným 
čajom, punčom 
či kávou si mohli 
posedieť v kaviarni 
v strede sály 
a vychutnávať 
príjemnú vianočnú 
atmosféru. Deti 
sa tešili, že môžu 
ponúkať svoje výrobky a rodičov tešilo, aké 
majú šikovné ratolesti.

V piatok 13. 12. 2019 o 17.00 sa v kinosále 

predviedol DDS Dobretka, ktorý si pripravil 
pod režijným vedením Filipa Čechoviča 

premiéru divadielka “Nebeská reklamná 
agentúra”. Dej sa odohrával medzi anjelmi na 
pozadí biblického príbehu o narodení Ježiška 

v betlehemskej maštali. Malí herci a herečky sa 
zhostili anjelských úloh v pôsobivých bielych 

kostýmoch a starší 
zahrali Máriu, 
Jozefa, Troch 
kráľov či pastierov. 
Javisko bolo zložené 
z dvoch častí: 
nebeská redakcia 
a betlehemská 
m a š t a ľ . 
Predstavenie bolo 
p o p r e t k á v a n é 
piesňami v podaní 
hercov a 2 piesne 
zaspieval aj vedúci 
krúžku a režisér 
Filip Čechovič. 
Utešené divadlo 
odmenili diváci 
veľkým potleskom.

Viac fotografií 
a informácií z našej 
činnosti na stránke 
www.cvcdrahovce.
edupage.sk.

- Mgr. Nataša Pažitná - riaditeľka CVČ -
- Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Klub seniorov Drahovce, ktorý má t. č. 95 členov, sa v štvrtom štvrťroku 
riadil podľa schváleného plánu práce. Prvou akciou v mesiaci október bol 
relaxačno - ozdravovací pobyt v zariadení hotela SOREA Ďumbier Liptovský 
Ján, ktorého sa zúčastnilo 
22 našich členov, kde 
počas siedmych dní 
sme absolvovali nielen 
prechádzky do peknej 
prírody, ale aj využívali 
liečivú vodu v hoteli 
Máj. Po skončení 
pobytu sme sa vlakom 
spokojní a oddýchnutí 
vrátili domov. Tu treba 
pripomenúť, že sme 
využili 5O-eurovú 
štátnu dotáciu, ostatné 
náklady si hradil 
každý sám. Druhou 
vydarenou akciou 
bola návšteva Banskej 
Štiavnice, ktorú sme 
organizovali spoločne 
s OZ Včeloz. Hlavným 
účelom bola návšteva 
B a n s k o š t i a v n i c k e j 
Kalvárie. Program 
sa začal v dolnom 
kostole svätou omšou, 
ktorú celebroval dôstojný pán Stanko Žlnay a účinkoval aj Folklórny súbor 
Kolovrátok.

Po jej skončení sme absolvovali pobožnosť Krížovej cesty. Počasie nám 
prialo, takže výhľad z horného kostola na celé mesto i vrch Sitno bol nádherný. 

Popoludní sme sa vrátili do mesta na obed, po ktorom každý podľa svojich 
schopností absolvoval prehliadku pamätihodností. Tu treba spomenúť hlavne 
najväčší vyrezávaný drevený betlehem na Slovensku, historické centrum 
mesta, pivovar a iné vzácnosti tohoto baníckeho mesta.

Pred posedením dôchodcov, ktoré usporiadala obec, sme 
zabezpečili svätú omšu v miestnom kostole sv. Martina, ktorú odslúžil 
dôstojný pán farár Branislav Rychlík.

Tradične pred príchodom adventu sme usporiadali vitie 
adventných vencov. Jeden sme uvili aj do kostola sv. Martina. Okrem 
adventných vencov v spolupráci s Centrom voľného času naše členky 
tiež vyrobili vianočné ozdoby, hlavne zvončeky, ktoré krášlia aj 
vianočné stromčeky v kostole. Tiež sme navarili vianočnú kapustnicu, 
ktorú organizoval Obecný úrad a rozdávali ju členky Červeného kríža 
za spolupráce hasičov.

Záverečnou akciou bolo „Posedenie pod jedličkou“, ktoré 
každoročne organizujeme pre našich členov. Za peknej účasti program 
zahájil FS Kolovrátok vianočnými piesňami, keď začali „Tichú noc“, 
tak sa pridali všetci prítomní. Po občerstvení každý člen dostal malý 
darček. Tiež sme si hrebíčkom uctili aj našich 18 členov, ktorí mali 
v roku 2019 životné jubileum.

Záverom by sme chceli poďakovať za spoluprácu hlavne Obecnému 
zastupiteľstvu na čele s pánom starostom Miroslavom Ledeckým, 
miestnej skupine Slovenského Červeného kríža, OZ Včeloz, DHJ, 
OZ Naše Rodné Slovensko, osobitne p. Martinovi Majtánovi za jeho 
ochotu pri poriadaní našich akcií a tiež naším členom a členkám, ktorí 
sa aktívne zapájali a pomáhali pri organizovaní akcií počas celého 
roku.

Do Nového roku 2O2O želáme všetkým spoluobčanom veľa 
dobrého zdravia, spokojnosti, šťastia, rodinnej pohody, veľa osobných, 
pracovných, spoločenských úspechov a Božieho požehnania. 

Obecnému zastupiteľstvu a starostovi veľa odhodlania do plnenia volebného 
programu obce, aby sen „KANALIZÁCIA“ sa stal skutočnosťou.

- Výbor Klubu seniorov -
- Foto: archív KS -

Klub seniorov rozširuje svoje rady
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Naši rybári alebo upratovači?
V našej obci sa nachádza občianske združenie, 

ktoré má vo svojom názve rybári, ale v poslednej 
dobe sú to skorej upratovači okolia našich jazier. 
Väčšina našich členov si ide k vode len oddýchnuť, 
ale podľa Zákona o rybárstve, musia pred začatím 
lovu upratať svoje lovné miesto od odpadkov, ktoré 
tam nezanechali len naši rybári, ale aj rozličný 
kempisti, ktorí berú okolie jazier ako smetný kôš. 
Každoročne vyzberáme niekoľko desiatok vriec 
plastov, pneumatík a rozličného iného odpadu. 

V našich revírov sa objavili noví „pilčíci“ (bobry), 
ktorí si obrusujú svoje zúbky na stromoch v okolí 
našich jazier. Stihli sa už nasťahovať aj na jazero 
Važina (Kukučov ostrov), kde dokázali zlikvidovať 
niekoľko stromov. Situácia začína byť kritická hlavne 

na jazere Vinišov, kde je veľký počet starých stromov 
čiastočne nakúsaných a pri silnom vetre môže prísť 
aj k nešťastiu. Ale sú aj pozitívnejšie informácie. 
Koncom roka sme vykonali čiastočnú revitalizáciu 
nášho chovného jazera pri záhradkároch. Tu nám 
pomohol pracovný stroj TRUXOR, ktorý vykonal 
odbahnenie a úpravu brehov. Touto cestou by sme 
chceli poďakovať OÚ Drahovce, ktorý nám na 
spomenutú prácu finančne prispel. V mesiaci apríl 
sa budú konať na jazerách Kňazová a Klčoviny 92. 
hodinové rybárske preteky Drahovský Kapercup. 
V mesiaci máj budú na jazere Važina detské kaprové 
preteky, ktoré sa budú konať 8. 5. a na druhý deň, 
9. 5. budú tradičné kaprové preteky dospelých. Touto 
cestou Vás srdečne pozývame na výborný gulášik, 
pečenú rybu a tradičnú tombolu, ktorá sa teší veľkej 
obľube. Podrobnejšie informácie o spomenutých 
akciách, ako aj výsledky Vám podáme v ďalšom 
vydaní Drahovských novín. PETROV ZDAR

- výbor MO SRZ Drahovce -
- Foto: archív MO SRZ -

Maškarný ples „Sila sa 
prebúdza“

Občianske združenie Superuvoľnení 
pripravilo v nedeľu 26. januára pre všetky 
deti maškarný ples na motívy Star wars 

„Sila sa prebúdza“. Od 15.00 to celé 
vypuklo, začali sa registrovať masky, ktoré 
boli rozdelené do 4 skupín - Yoda tím, Han 
Solo tím, Kylo Ren tím a Luke Skywalker 

tím. Po úvodnom ceremoniále sa každá 
maska predstavila a veruže z celkového 
počtu 72 masiek to vyzeralo v kultúrnom 
dome pestro. Princezné, spidermani, 
kovboji, lienky a veľa pekných ďalších 

masiek obdivovali počas plesu 
mamičky a oteckovia. Po 
úvodnom tanečnom kolečku 
začala prvá disciplína s názvom 
Vesmírny odpad. Deti museli 
trafiť s loptičkou čo najviac 
vesmírneho odpadu vo vesmíre. 
V druhej disciplíne s názvom 
Mliečna dráha bolo úlohou 
prebehnúť pomedzi planéty až 
na planétu Zem, odkiaľ bolo 
treba vziať čo najviac jedla pre 
svoj tím. Tretia disciplína bola 
veľmi zaujímavá. Úlohou bolo 
zjesť plný tanier bublaniny, 
samozrejme na čas. Túto 
disciplínu zvládli tímy bravúrne. 
V poslednej disciplíne mali za 
úlohu čo najkrajšie vymaľovať 
planétu. Deťom sa vo všetkých 
disciplínach darilo, čo znamená, 
že máme v Drahovciach šikovné 
deti. Keď sme mali všetky 
súťaže za sebou, nasledovala 
spoločná fotka a vyhodnotenie. 
Po vyhodnotení sme si 
zrekapitulovali hlavné akcie, 
ktoré nás tento rok čakajú. Už 29. 
februára pozývame deti na 12. 
narodeniny OZ Superuvoľnení, 
30. mája pozvánka pre rodičov 
- v kultúrnom dome nás 
čaká 15. ročník s podtitulom 
Majáles 2020, 4. júla sa vidíme 
na akcii Hurá prázdniny na 
futbalovom štadióne. Dátum 
letného tábora bude známy 
v najbližších dňoch. Po info 
bloku prišla na rad tombola, 
v ktorej bolo množstvo hračiek 
pre naše masky. Žiadna maska 
neodišla domov s prázdnymi 
rukami. Ďakujeme všetkým 
deťom za účasť na maškarnom 
plese „Sila sa prebúdza“, 
ďakujeme mamičkám, že svoje 
deti prebudili a obliekli do 
masiek, ďakujeme Obecnému 
úradu, ktorý je hlavný sponzor 
tejto tradičnej detskej akcie 
a v neposlednom rade ďakujeme 
všetkým priaznivcom nášho 
združenia, ktorí si počas celého 
roka cenia našu prácu. Ak nás 
chcete podporiť, môžete nám 

darovať 2% z dane - viac info nájdete na 
stránke www.superuvolneni.sk.

- Martin Majtán - OZ Superuvoľnení-
- Foto: MiNaPhoto.sk -

Okienko včelára

Vážení priatelia včelárstva, 
v predchádzajúcich vydaniach 
sme Vám v „Okienku včelára“ 
predstavili produkty včiel. Teraz 
chceme Vašu pozornosť upriamiť 
na rôzne zaujímavosti z oblasti 
včelárstva formou kvízu, ktorého 
sa môže zúčastniť každý čitateľ 
„Drahovských novín“. Do 
uverejneného formulára, ktorý 
bol uverejnený v minulom čísle, 
odpovede 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 2020.

Kvízové otázky
6. Na výrobu 1 kg medu potrebujú 
včely rastlinný nektár s hmotnosťou 
približne:

A – 3 kg
B – 5 kg
C – 1 kg

7. Zlatobyľ kanadská je zdrojom 
nektáru a peľu:

A – v skorej jari
B – v plnom lete

C – neskorom lete
8. Pôvod medu možno určiť:

A - peľovou analýzou
B – chemickou analýzou
C – fyzikálnou analýzou

9. Včely vidia a rozlišujú tieto farby:
A – červenú a modrú

B – bielu a zelenú
C – žltú a modrú

10. Včela zbiera peľ z kvetov:
A – prednými končatinami

B - celým telom
C – zadnými končatinami

- členovia OZ Včeloz -

Z činnosti OZ Včeloz
Začiatkom leta naši krúžkari absolvovali 

preskúšanie na Strednej odbornej škole včelárstva 
v Banskej Bystrici zo svojich vedomostí, ktoré 
nadobudli v uplynulom školskom roku vo včelárskom 

krúžku v Drahocviach. Z jedenástich prihlásených, 
skúšky všetci úspešne zvládli a dostali osvedčenie 
„Začínajúci včelár“, ktorý im bude prospešný 
v ďalšom ich odbornom vzdelávaní. Úprimne im 
blahoželáme a prajeme, aby im nadšenie pri včelárení 
ostalo a nedali sa odradiť neúspechmi, ktoré môžu 
byť zapríčinené rôznymi vplyvmi napr. počasím, 
alebo chorobami včiel a včelieho plodu, ktoré znižujú 
pre našich včelárov produkt najžiadanejší a to med. 
Nesmú zabúdať, že najväčším nepriateľom včiel sú 
samotní ľudia a preto osveta a vzdelávanie širokej 
verejnosti je pre našu prírodu nevyhnutnosťou.

Predchádzajúce mesiace sa niesli v znamení 
dobrovoľných brigád našich členov OZ pri zmene 
stanoviska včelárskeho náučného chodníka 
z pozemku patriaceho PVOD Drahovce na nové 
miesto a to do priestoru za spoločenský dom (za 
starou škôlkou), ktoré nám dala do prenájmu 
Trnavská diecéza. Premiestnili sa učebné pomôcky 
ako sú postery, ukážky úľov, apidomček. Opravili 
sme budovu, ktorá slúžila ako skladisko. Odbornej 
firme sme zadali úlohu vytvoriť chodníky okolo 
exponátov s kvalitným trávnatým porastom 
a vytvorením kvitnúcej lúky, pre názornú ukážku, 
koľko pekných a kvalitných rastlín sa dá vypestovať 
na voľnej lúke. Obecný úrad nám poskytol 
miestnosť na našu výučbovú a prednáškovú činnosť 
v spoločenskom dome. Zatiaľ je táto miestnosť iba 
vymaľovaná a opatrená žalúziami na zatemnenie 
miestnosti, zariadená je zatiaľ skromne, ale dúfam, 
že do budúcnosti sa aj toto zlepší a budeme mať 
príjemný priestor na posedenie, výučbu a prednášky. 

K zlepšeniu kvality spoločenského domu by bolo treba 
zo strany obce opraviť a vylepšiť spoločnú kuchyňu.

Naši chovatelia včiel sa pri príležitosti 
„Drahovských vrtochoch“ pochváli svojimi 
medmi na ochutnávke medov z nášho regiónu. 

Pripravených bolo 32 súťažných vzoriek a 8 vzoriek 
jednodruhových medov, ktoré sa súťaže nezúčastnili, 
pretože nepochádzali z nášho regiónu. Vylosovali 
sme 10 ochutnávajúcich a hodnotiacich návštevníkov 
a odmenili ich hodnotnými cenami našich výrobkov 
medu, medoviny a sviečok. Vyhodnotili sme 10 
medov, ktoré získali najviac hlasov od návštevníkov, 
všetci zúčastnení včelári boli odmenení cenami 
s včelárskou tematikou. Pozoruhodné a veľmi 
pozitívne bolo, že na prvých miestach sa umiestnili 
medy kvetové a nie medovicové, ako bývalo kedysi 
zvykom, že hodnotiaci vyberali med iba podľa farby 
(čím tmavší tým kvalitnejší). Dokonca prvé miesto 
dostal med pastovaný, ktorý je najvhodnejší do našich 
domácností.

Táto súťaž pokračovala ochutnávkou medov pre 
začínajúcich včelárov a pre školskú mládež, ktorú 
sme uskutočnili 21. 9. 2019 už v našom novom 
priestore v spoločenskom dome za finančnej podpory 
PSA Peugeot Trnava.

28. 9. 2019 sme ku nám pozvali poprednú 
odborníčku na včelie produkty RNDr. Tatianu 
Čermákovú. Ohlasy na jej prednášku boli veľmi 
pozitívne a aj keď sa nám venovala viac ako 2 hodiny, 
téma bola tak zaujímavá, že sme ani nespozorovali, že 
ten čas tak uteká. Venovala sa predovšetkým významu 
liečebných účinkov medu v bežnej domácnosti. 
Rozobrala aj účinky a správne použitie peľových zŕn, 
spracovaného peľu tzv. „pergy“ a správnu prípravu 
a využitie propolisu.

- Miroslav Habr st. - OZ Včeloz -
- Foto: archív OZ Včeloz -

Takéto miesto je v lokalite pri dome 
záhradkárov, kde nechodia autá. Rastú tam 
brezy, lipy a baza, ktoré majú liečivé kvety 
a bobule bohaté na železo. Rastú tam aj 
ihličňany, na ktorých hniezdia vtáci a rovnako 
slúžia aj ako úkryt pred predátormi. Šišky 
sú vhodné ako krmivo pre veveričky. V tejto 
lokalite žijú zajaci poľní, bažanti kráľovskí, 
veveričky hnedé a čierne a pri poľovníckej 
chate je chov králika divého. Keď som v r. 

1990 zistil, že mamičky s deťmi oddychovali 
a sedeli na zemi alebo na pňoch odrezaných 
stromov, osadil som do okolia cesty 4 lavičky, 
kde si mohli posedieť. 20 rokov som tieto 
lavičky a ich okolie udržiaval až do r. 2011, 
kedy som ukončil svoju funkciu predsedu 
SZZ. Po mojom odchode sa nikto o tieto 
lavičky nestaral, zarástli a boli napadnuté 
hnilobou. V septembri 2019 som znova 
okoloie lavičiek vyčistil. Chcel by som poprosiť 

obecný úrad alebo občanov, či by neposkytli 4 
kusy dosiek na lavičky a odovzdali mi ich do 
konca februára. Na jar by som ich nahradil, 
aby mohli ešte slúžiť. Ak mi to zdravotný stav 
dovolí, budem sa počas roka o tieto lavičky 
starať.

- Vendelín Sedláčik -

Máme v obci vhodné miesta na kočíkovanie a oddych občanov?
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OFK Drahovce cez zimnú 
prestávku

Koniec roka bol tradične v útrobách 
futbalového štadióna kľudný. Tento čas využil 
výbor OFK Drahovce na prípravu 6. futbalového 

plesu. Každý rok sa snažíme niečo vylepšiť a pevne 
verím, že tomu bude tak aj tento rok a hostia 
budú odchádzať 7. februára z kultúrneho domu 
spokojní.

Zrekapitulujme si, na akých priečkach 
zimovali naše mužstvá:

Áčko prezimovalo na 9. mieste s počtom 
bodov 14. Strácame 5 bodov na ôsme Pavlice 

a máme len o tri body viac ako posledné štrnáste 
Siladice. Chlapci začali začiatkom januára zimnú 
prípravu pod vedením trénera Františka Šurana. 
Káder zostáva rovnaký ako na jeseň. Cieľ je jasný 
- udržať 6. ligu.

Prípravné zápasy A mužstva:
01. 02. Drahovce : Veľké orvište 15.00 Piešťany
16. 02. Drahovce : Sokolovce 17.00 Piešťany
23. 02. Drahovce : Krtovce 17.00 Piešťany
01. 03. Drahovce : Ostrov 17.00 Piešťany
07. 03. Drahovce : Moravany 15.00 doma

Dorast prezimoval na 5. mieste s počtom 
bodov 9. Od posledných Dvorníkov (7. miesto) má 

v tabuľke o 5 bodov viac a na tretie Vrbové stráca 2 
body. Zimnú prípravu začal pod vedením trénera 
Adriána Hnilku začiatkom januára v telocvični 
základnej školy. Káder zostáva nezmenený. 
V januári odohrali chlapci halový turnaj ObFZ 

v mestskej športovej hale v Trnave, kde 
skončili na 3. mieste. Vo februári majú 
dohodnuté zápasy s Leopoldovom, 
Vrbovým a Pečeňadmi.

Žiaci prezimovali na 1. mieste 
s nádskokom 3 body na Leopoldov. 
Trénovať začínajú začiatkom marca 
pod vedením trénera Pavla Sedláčika. 
Naši žiaci sú spojení so susednými 
Madunicami. Káder tvorí 15 hráčov 
v pomere: 8 Drahovce a 7 Madunice. 
Jarnú časť odohrajú na ihrisku 
v Drahovciach.

Prípravka prezimovala takisto 
ako žiaci na parádnom 1. mieste 
s nádskokom 3 body na Chtelnicu. 
Naši najmladší trénujú okrem sviatkov 
nepretržite pod vedením trénera 
Petra Micháleka. V novom roku stihli 
odohrať 4 turnaje (dva v Piešťanoch 
a dva v Trnave), kde si ulovili dve prvé 
a dve druhé miesta. Tým, že sa do 
kádra pripojili mladší chlapci, opäť 
nám vznikla predprípravka U9, ktorá 
odohrala jeden turnaj a prípravka 
U12 odohrala 3 turnaje. Chlapcov 
čaká 15. 2. turnaj v Kostoľanoch 
a 23. 2. 4. ročník halového turnaja 

v Hrnčiarovciach nad Parnou. Samozrejmosťou 
sú viaceré prípravné zápasy vonku s piešťanskými 
kategóriami. Nakoľko nám po sezóne odchádzajú 
z prípravky viacerí hráči do žiakov, tak cieľ do 
druhej polovice sezóny je vyhrať súťaž. Nebude to 
jednoduché, no chlapci dajú do toho všetky svoje 
sily.

Verím, že jarná časť sezóny 2019/2020 
bude pre nás úspešná. Po veľmi dlhom 
čase budeme mať doma počas jednej časti 
všetky mužstvá. O kabíny sa budú deliť 
predprípravka, prípravka, žiaci, dorast, 
muži a starí páni. Spolu takmer 100 hráčov, 
ktorých spája jedno - futbal.
- Martin Majtán - tajomník OFK Drahovce -

- Foto: Martin Majtán -

Už máte obecnú aplikáciu?
Chcete ihneď vedieť čo sa deje v našej obci? Mobilná aplikácia DRAHOVCE 

zdarma do Vášho telefónu!

Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci 

alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej 

tabule zverejnené v pracovnom čase. Pokiaľ máte k dispozícii mobilný telefón 

s operačným systémom Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma 

z Google Play aplikáciu ‘Drahovce’. Pre mobilné telefóny a tablety Apple je na 

AppStore k dispozícii aplikácia ‘Moja Obec’. Formou bleskových správ budete 

informovaní notifikáciami o organizovaných športových, spoločenských akciách, 

či dôležitých informáciách zo života obce. Pokiaľ ste práve zmeškali vyhlášku 

rozhlasu na Vašej ulici, alebo ste práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, 

alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po 

ruke, aplikácia Drahovce je tu pre Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie 

alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play stačí zadať kľúčové slová 

‘Drahovce’. Pre AppStore kľúčové slová ‘moja obec’. Snahou autorov bolo vytvoriť 

ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov.

Hlavné funkcie aplikácie:

• Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné za-

riadenie formou vlastnej ikony (erbu Drahoviec) v lište notifikácií. Správy sa neza-

miešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.

• Kontakty na samosprávu a iné subjekty v našej obci.

• Odpočet dní do predmetného dňa.

• Identifikácia neprečítaných správ.

• Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené 

hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy 

majú minimálnu veľkosť.

Drahovský slovník
Prinášame Vám tradičnú rubriku 
s výrazmi z Krátkeho slovníka nárečia 
slovenského „drahovského“ podľa 
Cyrila Karabu, tentokrát na písmeno 
„S“.
1. sadzit - sadiť
2. sallo - sadlo
3. sannút - sadnúť si
4. scisk - stisk
5. sellák - roľník
6. sítka - sieťka
7. sklep - obchod
8. smat - smäd
9. sortiruvat - rozdeľovať
10. svrškár - obuvník, ktorý vyrába 
iba zvršky obuvi

Väčšina metabolických pochodov v našom 
tele prebieha bez nášho úsilia. Mnohé 
z nich sú naviazané na rytmy prírody a ich 
hlavným spúšťacím 
mechanizmom je 
rotácia zeme. Tá 
prináša zmeny ročných 
období. Striedanie 
dňa a noci, činností 
a oddychu. Keďže sme 
súčasťou života na 
zemi, jej pravidelnosť 
odohrávajúca sa okolo 
nás ovplyvňuje aj 
pravidelnosť v nás. 
Na tomto princípe 
fungujú aj tzv. 
orgánové hodiny. Sú 
regulované vnútornými 
m e c h a n i z m a m i , 
ale ovplyvňované aj 
pozemským i kozmickým dianím. Regulujú 
a spracovávajú ich orgánové chronometre-
hypofýza, epifýza a hypotalamus.
Čas: 3:00 až 5:00 – pľúca

Hoci v tomto čase spíme, dochádza 
k hlbšiemu dýchaniu a k príprave organizmu 
na dennú aktivitu. V činnosti sú pľúca, preto sa 
v tomto čase obyčajne budia fajčiari, astmatici 
a chorí na priedušky. Ranným kašlaním sa 
zbavujeme toxínov, čo je pre organizmus 
dôležité.
Čas 5:00 až 7:00 – hrubé črevo

Automatické ranné vyprázdňovanie 
v tomto čase svedčí o správnom fungovaní 
hrubého čreva a o dobrej funkcii celej tráviacej 
sústavy. Telo sa zbavuje zvyškov metabolitov 
a hlavne toxínov, ktoré spôsobujú pri zotrvaní 
v organizme počiatky chorôb a prekyslenia 
organizmu, ktoré sa následne prejavujú aj 
na pleti. Ak máte s vylučovaním problémy 
vypite ráno pohár teplej vody s citrónom. Ten 
likviduje kvasinky v tráviacom trakte, alebo 
si večer namočte do vody tri až štyri kusy 
sušených sliviek a ráno vypite najprv vodu 
z nich a potom zjedzte slivky. Po pár dňoch 

by sa vyprázdňovanie malo upraviť. Naša 
pleť tiež čaká na očistu, preto je ráno vhodné 
použiť pleťové tonikum a zmyť z tváre zvyšky 
výlučkov pokožky. Prípadná sprcha spruží 

celé telo.
Čas 7:00 až 9:00 – 
žalúdok

D o c h á d z a 
k aktivácií žalúdka, 
zvýšenej sekrécií 
tráviacich štiav, je to 
vhodný čas na kvalitné 
a zdravé raňajky. 
Telo absorbuje všetky 
výživné látky. Tento čas 
je ideálny na kozmetické 
ošetrenia v salónoch 
a v domácom prostredí. 
Používame séra, aktívne 
krémy a kompletne 
pripravujeme pokožku 
na celý deň.

Čas 9:00 až 11:00 – slezina, slinivka
Zvyšuje sa produkcia enzýmov určených 

na trávenie, čistí sa krv, odbúravajú sa červené 
krvinky a tvoria sa nové. V tomto čase nie je 
vhodné konzumovať alkohol. Je to čas vrcholu 
duševných činností, ale nie fyzických aktivít. 
Výborný čas na relax, saunu a meditácie. 
V tomto čase pracuje aktívne štítna žľaza.
Čas 11:00 až 13:00 – srdce

Srdce aktívne pracuje a preto ho 
nezaťažujte veľkým množstvom potravy. 
Nastáva energetický útlm. Vhodný čas na 
krátky spánok, alebo prechádzku. Nepite 
kávu, neprospieva to srdcu. V horúcich dňoch 
nevystavujte telo veľkému teplu. Je vhodný čas 
na osvieženie pleti minerálnymi prípravkami 
v sprejoch. V tomto čase by ste mali mať vypité 
2/3 z denného pitného režimu.
Čas 13:00 až 15:00 – tenké črevo

Doba trávenia a strebávania výživných 
látok. Zvyšuje sa fyzická aktivita. Znižuje 
sa citlivosť zubov a ošetrenia pleti sú menej 
citlivé (odstraňovanie chĺpkov, hĺbkové 
čistenie atď.).

Čas 15:00 až 17:00 – močový mechúr
Vylučujú sa toxíny z tela, je čas na pitie 

bylinkových čajov. Prečisťujeme jeden 
z hlavných zdrojov energie – obličky. Vhodný 
čas na športovanie, prijímanie ťažších 
jedál. Výborné sú v tomto čase kozmetické 
i celotelové masáže. Aktívne pôsobia na 
pokožku aj špeciálne ošetrenia.
Čas 17:00 až 19:00 – obličky

Dochádza k čisteniu krvi. Pite menej 
akýchkoľvek tekutín. Obmedzte stres, 
absolvujte meditačné ošetrenia a cvičenia.
Čas 19:00 až 21:00 – lymfa

Čistí sa krv cez lymfatické uzliny, zrýchľuje 
sa rozvod kyslíka, minerálov a živín. Vytvára 
sa energetický základ na ďalší deň. V tomto 
čase sme vnímavejší. Čistite si pleť a pokožku 
celého tela. Čas na použitie výdatnej 
hydratácie a výživy na tvár a celé telo.
Čas 21:00 až 23:00 – hormóny a nervy

Viac ako inokedy pracujú hormonálne 
premeny v tele a informácie o termoregulácií 
tela. Nervový systém potrebuje pokoj, aby 
sa mohla reštartovať jeho regenerácia. Teraz 
najviac účinkujú všetky blahodarne látky 
a prípravky, ktoré sme aplikovali na pokožku 
tváre a tela.
Čas 23:00 až 01:00 – žlčník

Metabolické a transformačné pochody 
majú svoj čas. Okysličenie mozgu je najnižšie. 
Preto sa v tomto čase neodporúča riadiť auto. 
Štúdium je bez efektu. Akékoľvek aktivity 
narúšajú biologické hodiny a odčerpávajú 
cennú energiu.
Čas 01:00 až 03:00 – pečeň

Nastávajú metabolické a detoxikačné 
procesy. V tomto čase by sme mali 
bezpodmienečne spať, aby sa pečeň mohla 
detoxikovať. Ak pracujete vo viaczmennej 
prevádzke (v noci) zvýšte príjem 
regeneračných látok pre pečeň, napríklad 
Sylimarín Mariánsky, ktorý tiež prospieva 
k regenerácií.

Teším sa na Vás nabudúce a tiež aj na Vaše 
námety a dotazy.

- 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 okienko

Spomíname…
…ale nazabúdame na tých občanov, ktorí 

si to zaslúžili svojou statočnou prácou.
Dňa 14. 1. 2020 si pripomenieme 

nedožitých 96 rokov a 10. 3. 2020 20 rokov od 
smrti p. Antona Stanku z Drahoviec (Lazy). 
Bol dlhoročným členom výboru záhradkárov, 
kde sa staral o stroje a zariadenie, ktoré aj 
opravoval, za čo mu ďakujeme.

Na fotografii je Anton Stanko pri skúšaní 
rotavátora, ktotý opravoval.

Spomienka na dlhoročného 
člena záhradkárov, ktorý sa 
pričinil o zhotovenie strechy na 
dome záhradkárov. Karol Rusnák 
(Cukrášek), ktorý pri adaptácii 
drahovskej kaplnky spravil strechu.

Spomienka na drahovskú 
rodáčku p. učiteľku Margitu 
Bolerázsku, ktorá v Drahovciach 
učila 40 rokov. Jej žiaci dosahovali 
vynikajúce výsledky, za čo jej patrí 
veľká vďaka.

- Spomínajú občania a členovia 
SZZ -

Karol Rusnák
3. 7. 1908–30. 4. 1993

Anton Stanko
12. 1. 1924–4. 3. 1994



DRAHOVSKÉ NOVINY 10 11www.obecdrahovce.sk

udalosti v skratke 1 2020kino napred

1. Na „Deň červených makov“ 11. 
novembra o 11. hodine a 11. minúte 
vzdal starosta obce Miroslav Ledecký 
a žiaci základnej a materskej školy úctu 
všetkým obetiam vojnových konfliktov. 
Červené vlčie maky sú jedným zo symbolov 
vojnových veteránov prvej svetovej vojny.

2. Každý, kto mal pre adventným 
obdobím čas a chuť, bol pozvaný do Klubu 
seniorov na aranžovanie adventných 
vencov. Ako vždy sa aranžovalo v príjemnej 
atmosfére.

3. Na kultúrnom dome pribudol 
v novembri nový LED panel, ktorý má 
informovať občanov o aktuálnom dianí. 
Samozrejmosťou LED panela sú základné 
funkcie ako čas, dátum, teplota, či vlhkosť 
vzduchu.

4. Dve novembrové soboty bol na 
farskom úrade otvorený „Svet hier“, ktorý 
pripravilo OZ Supervoľnení pre všetky 
deti, ktoré sa rozhodli svoj čas stráviť inak 
ako za počítačom.

5. Začiatkom roka za začala menšia 
rekonštrukcia pekla v kultúrnom dome. 
Naši pracovníci sa pustili do kompletnej 
maľovky a výmeny svietidiel. V týchto 
chvíľach sa maľuje kuchyňa.

6. Deti vo Voderadoch dostali vianočný 
darček v podobe nového kolotoča. Odteraz 
sa môžu rovnako kolotočovať ako deti 
v Drahovciach.

7. Štefanská párty v našej obci 
zaznamenala rekord v návštevnosti za 
posledných 15 rokov. DJ Mairee hral a 750 
ľudí tancovalo.

8. Na 2. adventnú nedeľu sa konalo na 
Obecnom úrade uvítanie do života. Za 1. 
polrok 2019 sa v našej obci narodilo 16 
detí.

9. V sobotu 11. januára pozval 
starosta obce Miroslav Ledecký občanov 
na novoročné stretnutie, kde zhodnotil 
rok 2019 a predstavil vízie pre rok 2020. 
Pripravené bolo malé občerstvenie. 
Starosta však neskrýval sklamanie 
z nezáujmu občanov a dianie v obci.

10. Menšou úpravou prešla Dedinská 
ulica, kde naši pracovníci orezali stromy, 
ktoré zasahovali do cesty a s pomocou 
stroja poupravovali krajnice, čím ju 
rozšírili minimálne o pol metra.

11. Koncom januára sa začala úprava 
večne zablateného pásika pri kultúrnom 
dome. Tráve sa tam nikdy nedarilo a preto 
sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že sa 
tam osadia zatrávňovačky. Poslúžia na 
odvodnenie Hlavnej cesty a na parkovisko 
pre autá, ktoré idú do kultúrneho domu len 
„na skok“.
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KINO NAPRED DRAHOVCE - Program február 2020
Viac info nájdete na FB: Kino Napred Drahovce

16. 02. 16.00 - Bleskový Manu - vstupné: 
1,50€

Mávni krídlami a nechaj sa niesť.
V oblakoch, vo vzduchu, nad morom, nad 
lesom, nad prímorským mestečkom aj v jeho 
uliciach sa odohráva vtáčie animované 
dobrodružstvo Bleskového Manua.

22. 02. 19.00 - Yesterday - vstupné: 2€
Ešte včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si 
však ich pesničky pamätá len jeden človek na 
svete. Dve legendy britského filmu, oscarový 
režisér Danny Boyle a scenárista legendárnych 
komédií Richard Curtis, spojili svoje sily a nato-
čili originálnu a hravú komédiu o hudbe a láske.

Kultúra v Drahovciach na najbližšie 3 mesiace

Od 1. februára do 30. apríla nás čakajú tieto kultúrne podujatia a akcie: 

02. 02. Výročná schôdza - org.: OZ Včeloz
07. 02. 6. futbalový ples - org.: OFK Drahovce (kultúrny dom)

20. 02. Beseda s lekárom - org.: Klub seniorov (spoločenský dom)
23. 02. Charlie a továreň na čokoládu - org.: DDS Dobretka (kultúrny dom)

29. 02. 12. narodeniny OZ Superuvoľnení - org.: OZ Superuvoľnení (farský úrad)
07. 03. Výročná členská schôdza - org.: Klub seniorov (kultúrny dom)

21. 03. Výročná schôdza - org.: Červený kríž (kultúrny dom)
02. 04. 75. výročie oslobodenia obce - org.: Obecný úrad (pamätník SNP)

05. 04. Chodenie s májom - org.: Klub seniorov + CVČ (po obci)
12. 04. Veľkonočná párty - org.: DJ Mairee (kultúrny dom)

17. 04. Zájazd do Trenčína - org.: OZ Včeloz (Trenčín)
25. 04. Čistenie chotára Drahoviec - org.: PVOD (obecný chotár)
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„Na životnom prostredí 
nám záleží“

Milí spoluobčania a ochrancovia prírody,
22. apríl „Deň Zeme“ je zameraný na to, 

aby sme si uvedomili, aké dôležité je chrániť 
našu planétu. Svojimi aktivitami výrazne 
zasahujeme do toho, ako vyzerá príroda a svet 
okolo nás. Meníme štruktúru krajiny, ťažíme 
lesy, likvidujeme mokrade, lúky a ostatné 
cenné biotopy, odstraňujeme brehové porasty, 
znečisťujeme prírodu odpadom.

Je preto potrebné, aby si každý z nás, aj 
celá spoločnosť uvedomila dôležitosť svojho 
správania sa ku krajine a ku svojmu životnému 
prostrediu.

Rok čo rok sa k tejto myšlienke snažia 
svojimi aktivitami pripojiť rôzne organizácie, 
združenia, školy ale i občania.

Aj túto jar bude už 3. ročník organizovať 
PVOD Drahovce v spolupráci s obecným 
zastupiteľstvom dňa 25. apríla 2020 (sobota) 
akciu pod názvom „ČISTENIE CHOTÁRA 
DRAHOVIEC“.

Minulý rok sa napriek nepriaznivému 
počasiu zúčastnilo skoro 70 ľudí rôznych 
vekových kategórii. Vyzbieralo sa cca 160 vriec 
odpadu, čo predstavovalo kopcom naplnený 
veľkoobjemový kontajner.

Boli sme vďační, že nás prišlo toľko a zvládli 
sme naše upratovanie obce.

Dúfame, že tento rok nás bude viac, lebo 
čím viac ľudí sa k nám pripojí, tým viac nám 
pôjde robota od ruky. A budeme sa potom môcť 
pýšiť, že aj my sme prispeli k tomu, aby sa nám 
žilo a dýchalo v našej dedine lepšie.

Stretnutie je naplánované na 8.00 hod. 
ráno pred Obecným úradom.

K dispozícii budú pomôcky: rukavice, 
vrecia a minerálka.

Prihlásiť sa môžu organizácie, spolky, 
dobrovoľníci a občania Drahoviec.
Zodpovedná osoba:
Ing. Roman Spišák, kontakt: 0911 422 192
Peter Marek, kontakt: 0918 183 592

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


