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Drahovské noviny vychádzajú 
každé tri mesiace. V každom čísle 
Vám chceme priblížiť vybranú 
drahovskú firmu, jej každodenné povinnosti, 
problémy, nástrahy, či úspechy. Keďže máme 
obdobie žatvy, na prvú návštevu sme sa vybrali 
za predsedom PVOD Drahovce Ing. Romanom 
Spišákom. Na vrátnici nám hneď udrel do očí 
mliečny automat, kde si môžete načapovať 
čerstvé mlieko nonstop. V areáli družstva bolo 
pomerne rušno. Všade, kam sme sa pohli, 
prebiehali rekonštrukčné práce, čo znamená, 
že družstvo neustále napreduje. My sme sa skôr 
zaujímali o fakty z každodenného pracovného 
života.
Koľko pôdy obhospodaruje PVOD Drahovce?

Momentálne obhospodarujeme 1271,65 
ha. V súčasnej dobe prebieha prezmluvňovanie 
a verím, že nám ľudia opäť prejavia dôveru 
a počet hektárov zostane rovnaký alebo väčší. 
Za doterajšiu dôveru im ďakujem a sľubujem, 
že sa o pôdu budeme starať zodpovedne 
v zmysle správnej agronomickej praxe 
a zavedenia nových trendov do ochrany toho 
najcennejšieho čo na tejto planéte máme.
Koľko zamestnancov má družstvo?

Samotné družstvo má 33 zamestnancov 
a naša „dcéra“ Pekáreň Drahovce s.r.o. má 80 
ľudí.

Koľko kusov dobytka?
Dobytok sa pohybuje na úrovni 370 ks, 

z toho je 190 dojníc a 180 ks jalovíc a mladého 
dobytka. Priemerná dojivosť je v súčasnej dobe 
34 litrov/ks/deň, priemerná denná dodávka 
mlieka do mliekarne je okolo 5300 litrov/deň.
Koľko ľudí sa musí denne starať o zvieratá?

Denne sú to dve zootechničky, dve dojičky, 
traja stajníci a jeden operátor strojovej techniky. 
Celkovo živočíšnu výrobu zabezpečuje 15 ľudí.
Koľko potravy denne spotrebujú?

Naše zvieratá 
skŕmia denne 
11000 kg krmiva.
Aký máte 
najsilnejší traktor?

Náš najsilnejší 
traktor je značky 
Fendt, má 360 
koní.
Aké sú v súčasnosti 
najväčšie problémy 
d e d i n s k é h o 
družstva?

Na túto 
otázku ani nejako 
n e d o k á ž e m 
o d p o v e d a ť , 
problémy sa 
riešia za pochodu. 
Z môjho pohľadu vnímame na PVOD Drahovce 
za najväčší problém neustálu byrokraciu. Príliš 
veľké zaťaženie rôznymi štatistikami a veci 
spojené s tabuľkami, ktoré často krát nedávajú 
zmysel a je ich problém vyplniť. Inak nejako 
nemáme problém, máme tím dobrých ľudí, 
ktorí prekonajú akúkoľvek prekážku, za čo im 

veľmi pekne ďakujem.
Aká je tento rok úroda?

Tento rok to vyzerá na historicky najväčšie 
úrody, ešte nemáme ukončenú žatvu, ale vyzerá 
to veľmi dobre. Keď nám počasie zapraje, bude 
dobrá úroda aj na jeseň. Paradoxne suchá jar 
a dva mesiace bez zrážok od polovice marca 
do polovice mája sa nepodpísali pod zníženú 
úrodu. To znamená, že sa o pôdu staráme veľmi 
dobre a vodu sme v nej dokázali zadržať.
Čo to znamená „dokázali ste zadržať vodu“?

Naše družstvo obhospodaruje kvalitnú 
pôdu, ktorá je dobrý zásobník vody v suchých 
mesiacoch, lenže treba jej pomáhať, aby bola 
ešte lepší rezervoár vody pre rastlinky a okolitú 
klímu. Pomáhame jej správnym obrábaním, 
striedaním plodín a v neposlednom rade 
dostatočné dodávanie organickej hmoty do pôdy 

či už vo forme maštaľného 
hnoja alebo kompostu. To 
je ten najdôležitejší faktor 
ovplyvňujúci život v pôde, 
tzv. edafón, ktorý vytvára 
humus.
Ako pomáha štát družstvám 
na dedine?

Pravda je tá, že náš štát 
nám pomáha minimum. 
Posledná pomoc, keď nás 
zasiahlo sucho v roku 2017 sa 
ťahala dlhé dva roky, než nám 
vykompenzovali aspoň niečo. 

Poslednú žiadosť o eurofondy zdržovali úspešne 
niekoľko rokov, síce z dvoch projektov bol jeden 
úspešný, ale na Slovensku to opäť funguje inak. 
Zase nám dali haldu papierov a dokazovania, 
tak projekt riešime už piaty rok. Mnohí čitatelia 
sa určite teraz opýtajú na dotácie, tie nám 
posiela Európska únia, tam sú presne dané 
kritéria, kto môže čerpať priame platby a v akom 
rozsahu. V roku 2019 nám štát pomohol aspoň 
čiastočnou kompenzáciou sucha z roku 2017, 
kedy sme mali výpadok v tržbách v stovkách 

Na návšteve v PVOD Drahovce
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Vážení spoluobčania,
prihováram sa k Vám v dobe, ktorá je poznačená korona krízou. 
Nevieme predpokladať ako bude táto doba korony napredovať 
alebo ustupovať, ale viem, že sa musíme tomu prispôsobiť. Aj 
kroky obecného úradu k tomu smerujú. Počas obdobia obmedzení 
sme aj na úrade obmedzili úradné hodiny, zaviedli bezpečnostné 
a hygienické opatrenia, ale akonáhle sme pocítili možnosť uvoľniť 
opatrenia, hneď sme tak aj urobili. Mnohí sa pýtate, prečo 
rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch a rozhodnutia 
o poplatku za komunálny odpad sú distribuované až v mesiaci 
máj. Tento rok sme začali spracovávať dane v novom informačnom 
systéme. Práca v tomto systéme je veľmi náročná a niektoré údaje 
sa do systému nedali presunúť. Preto sa údaje o občanoch zadávali 
manuálne, čo si vzhľadom na veľký počet daňovníkov vyžiadalo 
dlhší čas.

Počas obdobia „obmedzení“ sme v našej obci „neobmedzovali“ 
investičnú a stavebnú činnosť. Podarilo sa dokončiť a skolaudovať 
materskú školu, následne zrekonštruovať starú garáž pri hasičskej 
zbrojnici, ďalej zrealizovať prepojenie vodovodu a ukončili sme 
realizáciu multifunkčného ihriska v areáli základnej školy. 
Rozbehli sme a niektoré zámery aj uskutočnili, o čom informujeme 
v samostatnom bloku týchto novín. Dôležitá vec ktorá sa nám 
podarila ukončiť, je verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných 
prác „Obecná kanalizácia obce Drahovce.“ Verím, že úspech 
dosiahneme aj pri rokovaní o poskytnutí finančných prostriedkov 
na predmetnú akciu.

Plány do budúcnosti?
- Pripravujeme projektovú dokumentáciu a následnú žiadosť na 
projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce“, kde chceme 
vyriešiť problém zatápania Vážskej ulice a zachytávanie dažďovej 
vody na obecných budovách.
- S ohľadom na vyjadrenia našich politikov pripravujeme projekty, 
ktoré v prípade výziev na naštartovanie zelenej ekonomiky 
použijeme a verím, že aj úspešne zrealizujeme.
- Veľmi dôležitá časť mojej činnosti v obci smeruje k zníženiu tvorby 
komunálneho odpadu a následnom zvýšení percenta separácie 
odpadu, od ktorého závisia poplatky za uloženie komunálneho 
odpadu na skládke. Je predčasne hodnotiť v priebehu roka 
naše výsledky, ale čiastočné polročné hodnotenie dosiahnutých 
parametrov ma napĺňa optimizmom, že pri príprave rozpočtu na 
rok 2021 nebudem navrhovať zvýšenie poplatku za komunálny 
odpad, práve naopak, mojim cieľom je zníženie – aj keď len 
nepatrné, ako dôkaz toho, že separovať sa oplatí.
- V rámci odpadového hospodárstva v obci riešime zároveň 
likvidáciu stavebného odpadu. V tomto čase realizujeme osadenie 
mostovej váhy v areáli zberného miesta, aby sme stavebný 
odpad dokázali odvážiť a reálne účtovať občanom našej obce. 
Momentálne je cena likvidáciu staveného odpadu určená VZN 
na sumu 15 eur/l tona, čo ani zďaleka nepokrýva náklady na jeho 
likvidáciu.

Milí spoluobčania, dovoľte mi na záver môjho príhovoru pozvať 
Vás na akciu „Drahovčania – sebe,“ ktorá je malou náhradou za 
zrušenú akciu Drahovské vrtochy 2020. Preto akcia Drahovčania 
sebe, lebo v programe vystúpia spolky a súbory z našej obce. Počas 
akcie zorganizujeme avizovaný „Bazár nepotrebných vecí,“ ktorý 
bude fungovať na princípe – niečo nepotrebné donesiem a potrebné 
si odnesiem. Všetko samozrejme bezplatne – t.j. zadarmo.

Teším sa na stretnutie s Vami a verím, že aj na plodnú debatu 
a pripomienky k mojej a našej činnosti. Prajem Vám veľa zdravia 
pevnú imunitu na ďalšie obdobie.

- Miroslav Ledecký – starosta obce -

Príhovor starostu

Divadlo DOBRETA pomaly ale isto starne. 
Už to nie sú tí členovia, ktorí chodia do školy 
a po škole môžu každý deň skúšať divadelné 
hry. Už sú to všetko pracujúci ľudia, ktorí 

majú svoje pracovné povinnosti, doobedné či 
poobedné smeny, krátky či dlhý týždeň. Už sú 
to ľudia, ktorí si zakladajú rodiny. V divadle 
DOBRETA momentálne vládne „tehotenská“ 
atmosféra. Jedna členka je na materskej 
dovolenke a tri členky sú tehotné.

Napriek tomu DOBRETA nespí, práve 
naopak! Počas „koronakrízy“ sme zostali 
hladní po divadle a verím, že hladní po divadle 
zostali aj diváci. Po dlhšej porade, kde sme 

si naplno uvedomovali, že 
tehotenstvá zamiešali karty 
s našimi plánmi, sme dospeli 
k záveru, že stále dokážeme 
nahradiť budúce mamičky 
vhodnými alternáciami. A tak 
bol náš veľký plán o čosi 
reálnejší. Rozhodli sme sa, 
že obnovíme naše staršie 
hry a pridáme niečo nové. 
Nakoľko sa zrušili Drahovské 
vrtochy, tak 29. augusta 
odohráme crazy muzikál Inak 
to nebude s piesňami Lucky 
Bílej. V piatok 16. októbra si 
môžete vychutnať muzikál 
Smrť v ružovom na motívy 
života a piesní Edith Piaf. 
V piatok 13.novembra na 
divadelné hody pripravujeme 
komédiu Karolova teta 
s typickým anglickým 
humorom. Na 4. adventnú 
nedeľu sa môžete tešiť na 
novú rozprávku Jaghali, 
spievajúci oheň, divadelné 
predstavenie na motívy 
rómskych rozprávok pre deti 
aj dospelých.

Tešíme sa na všetkých, ktorí sa prídu 
pozrieť na naše divadelné predstavenia, dobre 
sa zabaviť a v neposlednom rade podporiť stále 
aktívne divadlo DOBRETA.

- Martin Majtán – Divadlo DOBRETA -
- Foto: MiNaPhoto.sk -

Divadlo DOBRETA s veľkým plánom!

Ponuky obce
- inzercia v Drahovských novinách 
(jubileá, riadková a plošná reklama)
- prenájom Kultúrneho domu – 
peklo, veľká 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 októbri 2020. Články môžu 
posielať nielen organizácie, ale aj 
občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk do
6. októbra 2020.

tisíc eur. Čiže 
verím, že sa 
vláda začne viac 
starať o dobrých 
a poctivých 
poľnohospodárov, 
ktorí to myslia 
skutočne vážne 
a potrestá 
n e p o c t i v ý c h , 
pretože terajšia 
situácia na 
nás vrhá veľmi 
zlé svetlo, za 
ktoré môže opäť iba štát. Asi pozabudli, že pracujeme pod holým nebom 
a nemôžeme sa ochrániť pred nepriazňou počasia. Nakoniec dodám, 
že slovenský poľnohospodár čerpá jedny z najnižších priamych platieb 
v Európskej únii. Také Rakúsko prispeje ešte notifikovanou platbou 
Rakúskemu poľnohospodárovi v 100% výške na jeden hektár pôdy plus 
dostáva ešte rôzne iné benefity a tu sa ťažko konkuruje. Na túto tému by sa dal 
napísať samostatný článok na dve strany.
Čo všetko má PVOD zasiate na svojich poliach?

PVOD Drahovce osieva okolo 10 rôznych plodín. Nosnou plodinou sú 
pšenice a kukurice. Samozrejme nezabúdajme aj na zvieratá, ktoré potrebujú 
kvalitnú krmovinovú základňu tvorenú osevom lucerny a silážnej kukurice.
A teraz otázka z iného súdka. Pri bežnej práci zažite na družstve zábavnú 
príhodu?

Tých je mnoho, humor nás ešte neopúšťa. Ale nám ju vytvárajú aj samotné 
zvieratá. Máme jednu kravu, ktorá sa nám starala o zábavu pár mesiacov. 
Dokázala vyliezť zo stajne, alebo preliezť do inej skupiny a neprišli sme na to 
ako to robí, pravdepodobne podliezala, ale cez 500 kg si to nevieme predstaviť 
:) Sem tam si dokážu otvoriť aj maštaľné brány, majú veľmi veľký cit v jazyku, 
potom ich musíme naháňať po celom areáli.
Čo by chcel na záver predseda družstva odkázať zamestnancom?
Rád by som im poďakoval hlavne za ich obetavosť, pretože bez nich by sme 
neboli tam kde sme a nedosiahli by sme naplánované méty.

Na záver rozhovoru sme sa poprechádzali po areáli družstva, keď ušiel 
jeden „kúsok“ zo stajne a tak sme mohli vidieť predsedu v plnom nasadení.

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

Evidencia 
obyvateľstva
(28. 1. 2020–
26. 7. 2020)
Prisťahovali sa

25

Odsťahovali sa
16

Narodili sa
7

Opustili nás
16

Počet sobášov
3

Počet obyvateľov 
k 26. 7. 2020: 2600

Aj do chodu našej organizácie zasiahol 
problém s ochorením COVID-19.

Pre problémy so zhromažďovaním ľudí, 
sa nám posunula výročná členská schôdza. 
Termín jej konania nám Rada SRZ predĺžila 
až do konca októbra 2020. Takisto sa zrušili aj 
tradičné rybárske preteky pre deti a dospelých, 
ktoré sa vždy konajú v mesiaci máj a u občanov 
sa tešia veľkej obľube, hlavne vďaka bohatej 
tombole.

Rybárske preteky „Drahovský 
KAPERCUP 2020“ sa predbežne presunuli 
na 23.–27. 9. 2020, ich konanie však je tiež 
podmienené aktuálnou situáciou s COVID-19.

Ak by sa preteky organizovali, budú 
za sprísnených hygienických podmienok, 
o ktorých by sme prípadných návštevníkov 
informovali včas, prostredníctvom internetovej 
stránky a facebooku.

Keďže dlhodobo nie sme spokojní s kvalitou 

vody na jazere Važina, rozhodli sme sa 
prebagrovať časť dna, aby sme umožnili spodnej 
vode lepšie cirkulovať. Po minulé roky sme do 
jazera aplikovali aj baktérie, ktoré mali zlepšiť 
jej kvalitu. Bolo to financované z operačných 
programov, tie sa však skončili a nie je v našich 
finančných možnostiach v tom pokračovať.

Samozrejme, znova sa nám 
potvrdilo, že ak sa v obci niečo deje, 
ihneď sa nájde kopec „odborníkov“, 
síce neznalých danej problematike, 
ale ochotných na sociálnych sieťach 
prejavovať svoje rozhorčenie.

Zatiaľ nám nezobrali chuť do 
práce a snáď ani nezoberú, pretože 
stále máme čo zlepšovať.

Veľký problém máme so 
znečistením okolia vodných plôch 
rozličným odpadom. Občania sú 
schopní dokonca vyviezť sedačky 
z auta alebo paplóny a vyhodiť 
ich pri jazere. Pokiaľ sa nejakí 
neprichytia pri čine a nebudú sankcionovaní, zrejme nepríde k zlepšeniu. V tomto smere 
by sme uvítali aj pomoc od obce. Preto by sme poprosili občanov, ktorí sú svedkami daného 
neprípustného konania, aby sa nebáli upozorniť, prípadne nahlásiť daných občanov.

Nám teraz už zostáva len v rámci brigádnickej činnosti vyčistiť celé okolie, nech všetci 
môžeme stráviť príjemné chvíle v čistej prírode.

- Výbor MO SRZ Drahovce -
- Foto: archív MO SRZ -

Novinky od rybárov
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oz včeloz 2-3 2020spomíname

Spomíname
Dňa 5. 2. 2020 sme si pripomenuli nedožitých 77 rokov 
a 2. 9. 2020 si pripomenieme 19 rokov od smrti p. 
Jozefa Kočicu z ulice 
Pod Bystercom. 
Bol aktívnym 
záhradkárom, zapájal 
sa do všetkých 
činností a viedol 
ostatných k dobrej 
práci.
Dňa 3. 3. 2020 
sme si pripomenuli 
nedožitých 99 
rokov a 1. 8. 2020 si 
pripomenieme 18 
rokov od smrti p. 
Jozefa Bugára z ulice 
Poštová. Bol taktiež 
aktívnym členom 
záhradkárov, ktorý sa 
zapájal do všetkých 
činností.

- Vendel Sedláčik -
- Foto: archív V. 

Sedláčika -

brigádu na náučnom chodníku
10. 7. 2020 bolo slávnostné ukončenie 

včelárskych krúžkov
Poskytnutím materiálov o včelárstve 

a prednáškou o včelách sme v Piešťanoch dňa 
13. 7. 2020 podporili letný tábor pre deti Včelárik 

2020.
Tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré uskutočníme. 

Teraz sa chystáme na ochutnávku medov na deň 
8. 8. 2020, na ktorú všetkých srdečne pozývame. 
Ako tradične naši návštevníci budú hodnotiť medy 
z nášho regiónu, desiat z nich odmeníme našimi 
medmi. Najlepšie medy našich včelárov budú 
ocenené hodnotnými cenami

- Miroslav Habr – OZ Včeloz -
- Foto: archív OZ Včeloz -

Z činnosti OZ Včeloz
Tento rok začalo naše OZ výročnou 

schôdzou 1. 2. 2020 
v reštaurácii „Dolná“. 
Čakal nás bohatý program 
s prednáškou o liečení včiel. 
Na záver sme mali príjemnú 
udalosť a to blahoželanie 
nášmu dlhoročnému 
včelárovi Viliamovi 
Rabatinovi, ktorý sa dožil 
v plnej práci pri včelách 80 
rokov.

Navštívili sme výstavu 
včelárstva v Nitre. Činnosť 
v ďalších mesiacoch veľmi 
ovplyvnila celosvetová 
pandémia. Museli sme zrušiť 
plánované akcie a to:
15. máj 2020

Vyhodnotenie vytvárnej súťaže „Včela v 
prírode“ spojenej s ochutnávkou medu.
Ochutnávka medu, Tvorivé aktivity pre 

deti | ZUŠ Piešťany
23. máj 2020
Súťažmladých včelárov 
„Čo viem o včelách“ 
Včelárska paseka 
Kráľová pri Senci
22. máj 2020 -23. máj 
2020
Exkurzia na „Včelársku 
paseku“ v  Kráľovej pri 
Senci

Od mája tohto 
roku sme zasa začali 
našu činnosť a to 
predovšetkým vo 
včelárskych krúžkoch.

3. júl 2020 sme 
uskutočnili súťaž 
„Čo viem o včelách“ 

v spoločenskom Dome v Drahovciach.
Pravidla súťaže boli prispôsobené 

novým podmienkam s novými 
pravidlami. Veľmi zaujala súťaž 
cez internet, kde každý súťažiaci si 
doma vyplnil test, ktorý bol okamžite 
vyhodnotený. Súťaž nasledovala v piatok 
na náučnom chodníku a v spoločenskom 
dome, kde bolo aj vyhodnotenie. Tu sú 
výsledky
1. Katarina Mlynarová - 43 bodov
2. Roman Mažgut - 43 bodov

3. Jitka Sedlačiková - 39 bodov
3. 7. 2020 sme uskutočnili spoločnú 

DH Drahovčanka si zakúpila nové 
kroje (čižmy, gate, košele) a novú apa-
ratúru. Tento špás vyšiel na 4150€ 
kroje + 2000€ aparatúra. Obecné za-
stupiteľstvo prispelo sumou 2500€ na 
kroje a 2000€ na aparatúru.
Teraz je ten správny čas poďakovať 
obecnému úradu a starostovi obce 
Miroslavovi Ledeckému za pozitívny 
a veľmi konštruktívny postoj k riešeniu 
pridelenia finančných prostriedkov na 
zabezpečenie krojových prvkov a tak-
tiež ozvučenia hudby. Ďalej ďakuje-
me stavebnej firme STAVEKO Nitra 
za finančnú pomoc, p. Vyskočovej za 
grafiku originálneho drahovského 
ornamentu a jeho odberného výkladu 
p. Janke, ktorá gate ušila a vyšila na 
najvyššej profesionálnej úrovni, opra-
vila perfektné košele, za čo jej patrí ob-
rovské ďakujeme a aj za jej zlaté srdce 
a skromnosť. My si ďakujeme za odva-
hu do rozbehnutia tohto projektu a do 
jeho úspešného dotiahnutia. A kom-
plet za všetko ďakujeme pánu Bohu, 
ktorý to všetko takto zmenežoval. - kolektív DH Drahovčanka -

Drahovčanka ĎAKUJE!!! Recept
Medovo - horčicová omáčka

Kto sa nebojí 
experimentovať 
v kuchyni, rád 
hľadá nové vône, 
chuti, je ochotný 
venovať‘ svoje 
rodine, známym 
pár minút navyše, 
aby im pripravil 
nevšedný gur-
mánsky zážitok a aj s obyčajného jedla vyčaril čosi 
ozvláštňujúce, môže vyskúšať jednoduchý recept 
na medovo-horčicovú omáčku známu v anglo-
saskej kuchyni. Tento recept vám umožní aj z oby-
čajnej grilovacej klobásky či kuracieho krídelka 
vyrobiť nevšedný pokrm hodný povšimnutia - a to 
všetko v časovej norme anglosanov, ochotných 
príprave jedla venovať najviac 15 minút. Zloženie 
omáčky je veľmi jednoduché, príprava tejto slad-
ko-štipľavej smotanovej pochúťky naozaj nezabe-
rie viac ako 5 minút.

Suroviny
1/2 šálky majonézy, 1PL Dijonskej horčice, 1 

PL plnotučnej horčice, 3-4 lyžice medu, 1 lyžica 
jablčného octu strúčik cesnaku (alebo štipka ces-
nak. prášku), štipka (na špičku noža) mletej pap-
riky, štipka soli, čerstvo mleté čierne korenie - asi 
5 bobuliek

Príprava
Všetky suroviny jednoducho zmiešame na ho-

mogénnu zmes a okamžite podávame (približne 2 
PL na osobu). Vhodná je na všetky druhy pečené-
ho hydinového a bravčového mäsa, grilované špe-
ciality - kuracie krídla, nugety, ale tiež ako omáčka 
na čerstvú zeleninu, sendviče, ryžu či dresing na 
kurací šalát.

- Recept odporučila: Jana z Polomky -

Jozef Bugár
3. 3. 1921–1. 8. 2002

Spomíname a nezabúdame na tých občanov, 
ktorí si to zaslúžia a zanechali po sebe pamiatku
Dňa 26. 7. 2020 si pripomenieme už 19 rokov od vysvätenia sochy 
sv. Anny na Jágerne, kde neznámy vrah zneužil a zavraždil vtedy 
17-ročnú Aničku.
Drahovský chotár smerom na Lopašov bol zarastený hájmi a lesmi, 
o ktoré sa starali Jágri so sídliskom na Jágerne. Vedľa cesty bola veľká 
skládka dreva. Keď zavčas ráno išla okolo Anička pásť husi, neznámy 
páchateľ ju zneužil a zavraždil. Rodičia na miesto vraždy umiestnili 
drevený stĺp so skrinkou, v ktorej bola umiestnená socha sv. Anny. 
Občania prechádzajúci okolo pokľakli a vzdali úctu zosnulej. 
Nakoľko bola socha z dreva, časom sa znehodnotila. V roku 1902 
dala rodina Karabová zhotoviť novú sochu. Preto som sa rozhodol 
zosnulej Aničke zhotoviť železnú sochu s ohrádkou. Finančne ma 
podporil Ing. Juraj Matula, ktorý je na Jágerne chalupárom, venoval 
vtedy 1000 korún. O pomoc som 
poprosil Janka Varačku (Bananko), 
ktorý previedol všetky zámočnícke 
a zváračské práce. Keď bola socha 
hotová vdp. farár Peter Kučera 
odslúžil svätú omšu, po ktorej asi 
250 občanov spolu s dychovou 
hudbou prešli na Jágerňu, kde 
bola socha vysvätená. Odvtedy sa 
občania schádzajú pri soche a nosia 
čerstvé kvety na spomienku. Preto 
je potrebné, aby sa o údržbu sochy 
starali aj mladší občania, ktorí 
bývajú v jej blízkosti. Verím, že táto socha bude ďalšie desaťročia 
pripomínať smrť zavraždenej Aničky.

Na fotografii je vyobrazená socha z roku 1902, ktorá bola v roku 

2001 odstránená a na jej miesto 
usadená nová socha.
Na fotografii sú občania, ktorí 
sochu zhotovili a umiestnili 
na miesto vraždy. Iniciátorom 
bol Vendel Sedláčik a odborne 
zmajstroval Ján Varačka 
(Bananko), ktorý všetky práce 
odviedol nezištne. Pán Boh 
zaplať.

Dňa 20. 4. 2020 sa dožil 
94 rokov najstarší muž 

z Drahoviec, p. Cyprián Sedláčik (Buško) z Poštovej ulice. Kráčal 
v šľapajách svojho otca, ktorý bol dlhoročným muzikantom a Cyprián 
účinkoval v Drahovskej dychovke ako trubkár 30 rokov. Zároveň 
bol aj výborným spevákom. 
Menovec Vendel Sedláčik 
a občania mu prajeme do 
ďalších rokov veľa zdravia.
foto 3
Na fotografii sú už poslední 
žijúci muzikanti zo starej 
dychovky. 94-ročný Cyprián 
Sedláčik a 73-ročný 
Ján Vevera. Boli dobrí 
trubkári a spolu tvorili aj 
spevácke duo. Na fotografii 
zaznamenané vystúpenie 
počas účinkovania v dychovej 
hudbe.

- Vendel Sedláčik -
- Foto: archív V. Sedláčika -

Jozef Kočica

Drahovský slovník
Prinášame Vám 
tradičnú rubriku 
s výrazmi z Krátkeho 
slovníka nárečia 
s l o v e n s k é h o 
„ d r a h o v s k é h o “ 
podľa Cyrila Karabu, 
tentokrát na písmeno 
„Š“.

1. šabrachi - rôzne 
ženské oblečenie
2. šachorina - vodná 
rastlina
3. šalba - klamstvo
4. šanuvat - šetriť
5. šína - koľajnica
6. škrilla - strešná 
krytina
7. šlochavna - čiapka
8. šnuptichel - 
vreckovka
9. šporhelt - sporák
10. štrimfla - pančucha
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Zo života školy
Ukončili sme netradičný školský rok. 

V druhom polroku sme stihli uskutočniť 
školské kolo súťaže Hollého pamätník, 
ktorého víťazi jednotlivých kategórií : 
Melisa Kocianová /3.roč./, Filip Bazala 
/6.roč./, Saskia Boďová /7.roč./ nás nemohli 

reprezentovať v okresnom kole v Piešťanoch, 
ktoré bolo z dôvodu pandémie zrušené. 
Od deviateho do štrnásteho februára 

absolvovali žiaci druhého stupňa lyžiarsky 
a snowbordingový výcvik v Jasenskej doline. 
Niektorí stáli na lyžiach prvýkrát, ostatní 

si zdokonalili techniku lyžovania pod 
vedením troch inštruktorov. Pre veľa žiakov 
je zaujímavý snowbording, preto škola 
poskytuje aj túto možnosť vyžitia, tiež pod 
vedením inštruktora snowbordingu.

Okrem iných aktivít zameraných na rozvoj 
čitateľskej gramotnosti žiakov navštívili naši 
prvostupniari miestnu knižnicu. Tretiaci 

svoje technické 
myslenie uplatnili 
v Legoprojekte, 
ktorý bol 
sprístupnený aj pre 
ostatných žiakov.

V marci sa 
začalo náročné 
obdobie pre nás 
všetkých. Zadávanie 
úloh učiteľmi na 
webovú stránku 
školy, kontakty 
cez internetové 
siete, online 
vyučovacie hodiny, 
spolupráca so 

žiakmi a rodičmi. Okrem toho, že väčšina 
žiakov sa zhostila svojej úlohy veľmi dobre, 
rada by som poďakovala všetkým rodičom za 
ich vynaloženú snahu a úsilie. Uvedomujem 
si, že pre každého zodpovedného rodiča, 
popri svojich pracovných povinnostiach, to 
nebolo vždy jednoduché. Tiež nástup žiakov 
do školy 1. júna za dodržania prísnych 
hygienických a bezpečnostných opatrení bol 
bezproblémový aj vďaka disciplinovanosti 
našich detí a ústretovosti rodičov.

Počas dištančného vzdelávania sa niektorí 
žiaci druhého stupňa zapojili do online 
celoslovenskej literárnej súťaže „Rozlet“, 
ktorej ústredná téma bola „ Ja a svet okolo“. 
Okrem poroty sa mala možnosť zapojiť do 
hodnotenia literárnych prác aj širšia verejnosť 
hlasovaním online. Vo vyhodnotení odbornou 
porotou sa Tomáš Zurek /6.roč./ umiestnil na 

2. mieste a Daniel 
Prekop /7.roč./ na 
3. mieste vo svojich 
kategóriách.

V apríli sa 
uskutočnil zápis 
do prvého ročníka 
a v septembri si 
sadne do školských 
lavíc 16 prvákov. Na 
základe posúdenia 
potrieb konkrétnych 
žiakov Centrom 
p e d a g o g i c k o -
p s y c h o l o g i c k é h o 
p o r a d e n s t v a 
a prevencie 

v Piešťanoch sme prostredníctvom projektu 
získali tri asistentky učiteľa v budúcom 
školskom roku.

Deň pred odovzdávaním vysvedčení sa 
s nami rozlúčili deviataci piesňou „Zazvoň 
zvonečku, zazvoň ešte raz“. Ich dojímavý 
príhovor vytiahol slzu z nejedného oka 
učiteľov. Prajeme našim deviatakom, aby sa 

im darilo na stredných školách, zužitkovali 
svoje vedomosti, aby sa uplatnili v ďalšom 
živote a stali sa z nich dobrí a statoční ľudia.

Obdobie prázdnin využívame na zveľadenie 
školy. Dve triedy sme vymaľovali, vymenili 
hygienické kútiky a doplnili interaktívnymi 
tabuľami. Na školskom dvore robíme úpravy. 
Poďakovanie patrí Ing. Romanovi Spišákovi, 
ktorý nám poskytol ťažné mobilné zariadenia, 
ktorými sa odstránili veľké staré ihličnaté 
porasty. Tieto nahradíme novými drevinami. 
Čiastočne sa upravil terén navezením hliny. 
Znova rekonštruujeme environmentálny 

chodník, nové drevené maľované makety zvierat využijeme 
vo výchovnovzdelávacom procese. Vchod školy sme oživili 
maľovanými symbolmi jednotlivých predmetov, prístupový 
chodník sme zatraktívnili figurálnymi maľbami pre pohybové 
hry.

Vďaka pánovi starostovi je vybudované na školskom dvore 
nové multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť nielen žiakom, 
ale aj širokej verejnosti.

- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka ZŠ s MŠ Drahovce -
- foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Zo života CVČ
Po vianočných prázdninách a oddychu 

sme v januári s našimi členmi pokračovali 
v aktivitách a krúžkovej činnosti. Odyseáci 
riešili dlhodobé úlohy a pripravovali sa 
na súťaž, členovia detského divadelného 
súboru Dobretka sa učili nové texty 
a pesničky k pripravovanému muzikálovému 
predstaveniu, kreatívne pracovali aj členovia 
našich tvorivých krúžkov (keramika, šitie, 
tvorivé dielne).

Jarné prázdniny sme využili na výlet za 
kultúrou. Okrem filmového predstavenia 
v Trnave sme si pozreli aj výstavu výtvarných 
diel.

Marec je mesiac knihy. Preto sme aj my 

v CVČ pripravili pre žiakov ZŠ zaujímavý 
program na podporu čitateľskej gramotnosti. 
Žiaci prvého stupňa našej školy navštívili 
našu Obecnú knižnicu. V rámci exkurzie si 
pozreli priestory knižnice, dozvedeli sa ako 
funguje knižnica (otváracie hodiny, pravidlá 

požičiavania kníh). Ďaľšou časťou exkurzie 
bol literárno -výtvarný workshop. Predstavili 
sme žiakom tvorbu spisovateľa Braňa Jobusa, 
prečítali si úryvok z jeho kníh (Zberný dvor; 
Ja nič, ja muzikant) a úlohou žiakov bolo 

nakresliť ilustráciu. Tie 
najkrajšie nám zdobia 
priestory kultúrneho domu.

Z dôvodu nárastu 
prípadov ochorenia 
COVID -19 v našej 
republike sme na základe 
usmernenia Ministra 
školstva od 10. 3. 2020 
prerušili prevádzku v CVČ 
Drahovce. Zrušili sme 
všetky krúžky, naplánované 
aktivity a súťaže. No aj 
napriek tomu, že CVČ je 

pre verejnosť a svojich členov momentálne 
zatvorené, usilovne pracujeme a pripravujeme 
priestory na znovuotvorenie CVČ.

Tešíme sa na Vás opäť v septembri
- Mgr. Nataša Pažitná - riaditeľka CVČ -

- Foto: Nataša Pažitná -
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Dolná, Mäsiarstvo Feranec, Jozef Vasi – v mene klubu OFK Drahovce - 
ďakujeme.

- Peter Michálek - tréner U13 -
Žiaci

V sezóne 2019/2020 sme mali družstvo žiakov spojené s Madunicami 
pod hlavičkou Madunice. Tréner Pavol Sedláčik spolu s vedúcou žiakov 
Natašou Puterovou absolvovali polovičku sezóny v Maduniciach. 
Druhá polovička, ktorá sa mala odohrať v Drahovciach, sa pre COVID 
- 19 neodohrala. Počet žiakov bolo 14, 6 z Maduníc a 8 z Drahoviec. 
Na zápas chodilo 9 - 12 detí, rovnaký počet chodil aj na tréningy. Pol 
polovičke sezóny sme skončili na 1. mieste s náskokom 4 body pred 
MTK Leopoldov. Na jeseň sme odohrali 9 zápasov s bilanciou 7 výhier, 1 
remíza a 1 prehra so skóre 65:6.

Pavol Sedláčik - tréner U9
Dorast

Opäť nám začína sezóna, na ktorú 
sme sa všetci tešili. Po minulej sezóne, 
ktorá sa nečakane skončila skorej, sme 
skončili v tabuľke na 5. mieste so skóre 
22:25. Chcem poďakovať hráčom, 
funkcionárom, vedúcemu mužstva Petrovi 
Hargašovi, hospodárom a obci. Do novej 
sezóny vstupujeme s kádrom doplneným 
o hráčov so žiakov - L. Karabu a T. Hnilku. 
Samozrejme chcem zvlášť poďakovať P. 
Rapavému, A. Šústovi a D. Marušicovi, 
ktorí boli súčasťou dorastu a prajeme im 
veľa úspechov v „A“ mužstve.
Adrián Hnilka - tréner U19

Áčko
Naši muži začali trénovať po korone začiatkom júna s nezmeneným 

duom - tréner František Šuran a vedúci mužstva Jozef Rusnák. Zmeny 
v kádri boli nasledovné: Definitívne odišiel na prestup do Bolerázu 
Michal Németh a naopak, na prestup do Drahoviec prišiel Viktor Orth 
z ŠK Vrakuňa Bratislava. Na ročné hosťovanie posilnia naše rady Patrik 
Szabo z Piešťan a Miroslav Petrík z Nového Mesta nad Váhom. Pred 
štartom novej sezóny odohrali chlapci 3 prípravné zápasy. Vo Veľkom 
Orvišti remizovali 2:2, v Modranke remizovali 2:2 a zápas s Borovcami 
(1. 8.) sa skončil po uzávierke novín. Veríme, že sa v kabíne vytvorí dobrá 
partia, ktorá bude tešiť všetkých fanúšikov pekným futbalom.

Radosť nám robia všetky tímy, no musím špeciálne vypichnúť dorast, 
ktorý sa nám po dlhých rokoch podarilo zostaviť bez spájania sa s iným 
klubom, ba čo viac, tréner Adrián Hnilka má neraz na tréningu 20 hráčov.

Napriek všetkým nástrahám je situácia v klube stabilná. Keď sa spojí 
odhodlanosť a nasadenie hráčov s podporou obce a dobrými fanúšikmi, 
prídu aj úspechy a hneď je svet krajší…

- Martin Majtán - tajomník OFK Drahovce -

Prípravka
Naši najmenší trénovali od 10. 1. 2020 

v priestoroch telocvične 2-3 krát týždenne. 
Odohrali sme niekoľko turnajov /2x sme sa 
zúčastnili turnaja v PN v Diplomat aréne, 1x 
športová hala v Hrnčiarovciach/. OFK Drahovce 
a OŠK Dubovany spoluorganizovali turnaj 
prípraviek v telocvični vo Veľkých Kostoľanoch, 
kde sme „uchmatli“ 1. miesto. Na spomínaný 
turnaj sme dokonca prihlásili 2 družstvá, U13 
a U9. Naši „štupli“ síce skončili na poslednom 
mieste, ale nakoľko to bola pre viaceré deti prvá 
futbalová skúsenosť, odchádzali sme s radosťou 
a so zdvihnutými hlavami.

Nasledovala vynútená COVIDOVÁ pauza, 
ktorá nám zastavila všetky aktivity. Osobne 
som sa strachoval či vôbec začneme trénovať 
a či nás nebude o polovicu menej. Na deti číhali 
rôzne nástrahy v podobe karanténnych činností 
t.j. X-box, Playstation, cukrovinky, nadmerné 
stravovanie. Neskôr sa opatrenia zmierňovali, 
ale trénovať bolo stále zakázané. Deti si našli 
iné činnosti ako je bicyklovanie, skateboard, 
a pod…. Toto všetko ich vo viacerých prípadoch 
od futbalu odrádzalo. V máji boli opatrenia 
uvoľnené a mohli sme konečne začať trénovať. 
Pravidlá boli jasne dané – dezinfekcia, 
individuálne tréningové jednotky, bez šatní 
a v rúškach. Niektoré deti nezačali trénovať 
doteraz /tak ako som písal vyššie/, niektoré sa 
do tréningov zapojili postupne až v mesiaci júl.

Vo februári sme sa ešte tešili z dosiahnutia 
titulu majstra, nakoľko sme skončili jeseň na 
prvom mieste 3 body pred Chtelnicou a 4 body 
pred Piešťanmi. Všetky súťaže sa ale anulovali 
z dôvodu bezpečnosti hráčov a nedostatočného 
času na dokončenie súťaže. Toto rozhodnutie 
sme plne rešpektovali a považovali za správne. 
Napriek tomu skončili deti v mojich očiach 
ako víťazi. Jeseň bola plná krásnych zápasov, 
súbojov, gólov. Zaslúžili by si súťaž vyhrať 
a obhájiť titul z roku 2018/2019.

V novej sezóne 2020/2021 máme viacero 
zmien. SFZ podľa pravidiel futbalu doslova 
„odsekol“ vekové kategórie a tým vytvoril U9, 
U11 a U13. Jednoducho povedané, ročník 
narodenia 2012 nemôže nastúpiť tak ako 
doteraz za U13. Ak by sme nevytvorili U9, deti 
2012 a mladšie by nám skôr či neskôr skončili, 
pretože by nemohli súťažne nastupovať za OFK. 
Rozhodnutie nebolo jednoduché, nakoľko v U13 
potrebujeme min. 11 hráčov vo veku 9-12 rokov 
a v kategórii U9 potrebujeme min. 10 detí vo 
veku 6-9 rokov. Naše rozhodnutie napriek riziku 
nedohratia súťaže alebo nedostatku hráčov bolo: 
prihlásenie U9 a U13. Ak by sme boli nútení 
odhlásiť družstvo, OFK by muselo zaplatiť 
pokutu 1000€. Preto by som rád poprosil 
hlavne rodičov, aby podporovali svoje deti aj 
naďalej, aby deti vozili na tréningy a zápasy 
a aby komunikovali s trénermi. Ak sa niekomu 
nechce ísť na tréning, treba sa s ním o tom doma 

porozprávať a cestu na štadión opäť nájsť. Deti 
potrebujú vedieť čo znamená pravidelnosť, 
zodpovednosť a nik iný ako rodič mu tieto 
vlastnosti neodovzdá.

U13 budem trénovať naďalej JA, vedúci 
družstva je naďalej Nitka Martin a o výpomoc 
som požiadal rodičov, ktorí sú na ihrisku 
častejšie ako by mohli - Roman Holík a Ľubomír 
Karaba. Začiatok súťaže je 29. 8. 2020 o 10:30 
na domácom ihrisku proti veľmi silnej Chtelnici.

U9 som odovzdal trénerovi Pavlovi 
Sedláčikovi, ktorý doteraz zbieral skúsenosti 
ako tréner U15. Asistovať mu bude Patrik Pallai, 
ktorý má v danej kategórii nádejného útočníka 
Sebka. Začiatok súťaže je 29. 8. 2020 o 10:00 
v Šulekove.

V oboch tímoch je veľa – veľa šikovných detí, 
budem rád ak ich bude iba viac. Deti, ktoré by 
chceli začať trénovať, môžu kedykoľvek prísť 
a zúčastniť sa tréningu.

Poďakovanie za reprezentovanie klubu patrí 
Šimonovi Huboňovi, ktorý odchádza oficiálne do 
klubu AS Trenčín. V podstate Šimon začal svoju 
kariéru v našom klube, preto je to po Erikovi 
Jirkovi ďalšia nádej dostať sa do futbalového 
sveta. Šimonkovi prajem hlavne veľa zdravia, 
veľa úspechov, veľa strelených gólov a veľa 
šťastia. Veľa talentov končí v dorasteneckom 
veku alebo na ihriskách v nižších súťažiach. 
Som presvedčený, že toto Šimonov prípad nie je. 
Už som to raz písal – ešte o ňom budeme počuť. 
OFK drží palce, nech sa tí darí Šimonko.

Na záver by som chcel poďakovať našim 
verným sponzorom za podporu klubu, ktorý 
ako môžete vidieť je stabilný so svojimi hráčmi. 
V klube sú veľmi dobré podmienky na trénovanie 
a na tvorbu kvalitných družstiev, ktoré budú 
reprezentovať obec v budúcnosti.

Miroslav Ledecký, obec Drahovce, 
AG Náradie, Excel Mix, Elemont, Pekáreň 
Drahovce, PVOD Drahovce, Petit, Reštaurácia 

OFK Drahovce informuje
Som rada, že sa Vám môžem 

prihovoriť cez moje články. Máme 
za sebou nie veľmi 
tradičné obdobie, ktoré 
nás každého zasiahlo. 
Počnúc nosením rúšok, 
ktoré nám spôsobovali 
na začiatku problémy 
a nakoniec sa stali často 
i módnym doplnkom. 
Niekto si musel zvykať 
na nové hygienické 
zásady ako mal 
zaužívané. Všetko však 
má svoje plusy aj mínusy. 
Stálo nás to všetkých 
veľa trpezlivosti aj 
ovládania seba samého. 
Nebolo jednoduché 
čakať na to, či budeme 
ešte dlho obmedzovaní 
nariadeniami a niektorí mali oprávnený strach o svoju prácu či 
existenciu. Všetko to bolo záťažou na našu psychiku. Vyrovnávať sa 
s takýmito zložitými situáciami vieme len vtedy, ak sme v psychickej 
rovnováhe a v duševne či energeticky stabilnom stave. Dá sa to 
naučiť a o tom by som rada niečo napísala. Ak Vám prebehne mysľou 
to, čo to má spoločné s kozmetikou, tak Vám zaručujem, že veľa. 
Od vyrovnanosti, pohody a pokoja sa odvíja aj stav pleti a pokožky. 
Ak trpíme stresom, tak pleť nie je dostatočne okysličená a tým sa 
funkcie obnovy a prijímania aktívnych látok zastavuje. Je veľa techník 
ako sa naučiť bojovať so stresom. Najviac týchto techník pochádza 
z Číny a Tibetu. Práve tu sa ľudia dožívajú vysokého veku. Prvá táto 
metóda je mojim favoritom a je to cvičenie CHI-KUNG. Podnet 
k oboznámeniu sa s týmto cvičením mi dali zákazníčky, ale aj ľudia. 
Ktorí by chceli vedieť čo to vlastne je. CHI-KUNG je čínska liečebná 
gymnastika /pôvodom shaolínske bojové umenie/. Jeho základnou 
filozofiou je udržiavať životnú energiu chi /či/ v rovnováhe pomocou 
perfektne prepracovaného systému cvikov. Zahŕňa celú škálu 
pohybov od pomalých meditačných, až po vysoko atletické prvky. 
Slúži ako alternatívna medicína na kultiváciu seba samého, či základ 
pre inteligenčný rast človeka. CHI-KUNG prináša do organizmu 
neviditeľný príval energie, odbúrava stres a nastavuje rovnováhu 
osobnosti a duševnú pohodu. Benefitmi cvičenia sú zlepšenie trávenia 
a dýchania, posilnenie kardiovaskulárneho a nervového systému. 
Zlepšuje sa kvalita spánku, odolnosť voči chorobám, fyzická kondícia 
i psychická odolnosť. Kto by mal cvičiť CHI-KUNG?
-ľudia trpiaci krátkodobými a dlhodobými zdravotnými problémami
-trpiaci depresiou a post-traumatickým stresom
- s chronickými ochoreniami ako reumatická artritída, bolesť kĺbov
-s bolesťou hlavy, krku a chrbtice
-pacienti v progrese proti-rakovinovej liečby, pri chemoterapii 
a ožarovaní
-alergici a trpiaci chronickou astmou
-tehotné ženy- meditačné techniky pred pôrodom
-deti a mladiství s poruchou sústredenia
-muži s poruchou prostaty a problémami s potenciou
-ľudia, ktorí sa cítia byť chorí, unavení a neschopní zvládať každodenný 
stres a problémy
-každý, kto chce zostať zdravý a plný energie do vysokého veku
Teším sa na Vás opäť nabudúce a želám Vám pekný zvyšok leta, bez 
obmedzení, chorôb, stresov a neistoty.

- 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

Kultúra v Drahovciach na najbližšie 3 mesiace
(pokiaľ sa nezmení situácia s COVID - 19)

(pokiaľ sa nezmení situácia s COVID - 19)

Od 1. augusta do 31. októbra nás čakajú tieto kultúrne podujatia a akcie:
08. 08. Drahovčania sebe - org.: Obecný úrad (areál ZŠ)
9.–16. 8. LT Podskalie 2020 - org.: OZ Superuvoľnení - ZRUŠENÝ (preložený na rok 
2021)
16. 08. Slivkové hody - org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
27. 08. Drahovská kvapka krvi - org.: Ms SČK (Obecný úrad)
28. 08. Kladenie vencov k SNP - org.: Obecný úrad (sprievod od OÚ)
29. 08. Inak to nebude - muzikálové predstavenie - org.: Divadlo DOBRETA (kultúrny 
dom)
29. 08. Drahovské vrtochy (10. ročník) - ZRUŠENÉ (preložené na rok 2021)
15. 08. Púť do Šaštína vlakom - org.: Klub seniorov (Šaštín) - ZRUŠENÁ
20. 09. Drahovská desiatka (43. ročník) - org.: Obecný úrad (futbalový štadión)
23. 09. Posedenie pri guláši - org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
23.–27. 9. Drahovský KAPERCUP 2020 - org.: MO SRZ (Važina)
27. 09. Výstava ovocia a zeleniny - org.: Záhradkári (kultúrny dom)
10. 10. Zájazd autobusom - org.: Klub seniorov (? miesto)
16. 10. Smrť v ružovom - predstavenie - org.: Divadlo DOBRETA (kultúrny dom)
17. 10. Posedenie seniorov - org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
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1. Začiatkom leta bola zrekonštruovaná 
garáž na požiarnej zbrojnici. Na 
rekonštrukciu sme dostali 29.939,24€ 
z MV SR. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
dodatočne financie na úpravu vstupu 
a okolia, ktorá sa v súčasnosti dokončuje 
a požiarna zbrojnica sa môže oficiálne 
sprevádzkovať.

2. V mesiaci marec sme na základe 
žiadostí od občanov vykonávali orez 
stromov v spolupráci s Tomášom 
Macekom, pod odborným dohľadom 
Denisa Becheru, člena životnej komisie.

3. Náš kosecký vozový park sa v máji 
rozrástol o traktorovú kosačku Starjet od 
firmy Šupa v hodnote 4319€. V prípade, 
že sa jedna pokazí, kosenie to neohrozí.

4. V Obecnej knižnici počas „korona“ 
krízy pribudli nové knihy. Obecná knižnica 
sa nanovo otvára od nového školského 
roka.

5. Posledná kultúrna akcia v obci pred 
pandémiou bol vo februári 6. futbalový 
ples OFK Drahovce, ktorý dopadol nad 
očakávania. Výbor OFK Drahovce sa 
chce poďakovať všetkým sponzorom, 
ktorí podporili túto akciu, účastníkom 
plesu, ktorí sa zabávali do rána bieleho 
so skupinou Orions, ktorú programom 
doplnila majsterka sveta vo freestyle 
futbale Lucia Kevická. Už teraz sa tešíme 
na 7. ročník.

6. Našu obec zasiahla silná búrka, 
ktorá nám ukázala najproblémovejšie 
časti v obci. Suverénne najhoršia 
situácia trápi občanov na Važskej ulici, 
ktorým pravidelne vytápa pivnice. 
Obec sa okamžite pustila do riešenia 
niekoľkoročného problému cez projekt 
„Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce“. 
Súčasťou projektu bude aj zadržiavanie 
vody z obecných budov.

7. V júni pribudlo v našej obci na 
školskom dvore nové multifunkčné ihrisko 
s umelým osvetlením o rozmeroch 40 
x 20 m. Finančne vyšlo na 69.864,24€ 
v pomere 38.000€ dotácia z Úradu 
vlády SR a 31.864,24€ obec. Otvorenie 
multifunkčného ihriska je naplánované na 
8. augusta na akcii Drahovčania sebe.

8. To, že je Peter „Pítero“ Cesnek 
kvalitný maliar, nikto nepochybuje. Tento 
krát sa pustil do oplotenia materskej školy 
a následne do oplotenia základnej školy.

9. OFK Drahovce investuje do 
revitalizácie ihriska v priemere raz za 5 
rokov. Revitalizácia si vyžaduje nemalé 
finančné prostriedky. Keďže nám ich 
„korona“ ušetrila, tento rok ihrisko 
absolvovalo zapieskovanie, hnojenie, 
prevzdušnenie, zatrávnenie, či postrek 
proti dážďovkám.
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10. Približne každé dva týždne máme 
v obci predajné akcie v kultúrnom dome, 
ktoré sa tešia veľkému záujmu. Kto by 
náhodou nič nekúpil, minimálne sa 
poprechádza.

11. Keď Peter „Pítero“ Cesnek 
obnovuje nápis OFK Drahovce, znamená 
to, že nová sezóna sa blíži.

12. Buď máme v obci málo kontajnerov 
na kovy, alebo v lete veľa pijeme, nakoľko 
obecní pracovníci nestačia zbierať vrecia 
plechoviek vedľa kontajnerov. V každom 
prípade to znamená, že SEPARUJEME!!! 
Harmonogram vývozu kovov nám 
nepostačuje, o čom svedčí aj foto na 
parkovisku pri novej Jednote. Starosta 
vybavuje so spoločnosťou Marius Pedersen 
mimoriadne vývozy.

13. Presne 2. apríla bolo 75. výročie 
oslobodenia obce. Kvôli pandemickým 
opatreniam vybavil tento akt sám starosta 
obce Miroslav Ledecký, ktorý sa poklonil 
padlým na znak veľkej vďaky.

14. V kultúrnom dome máme kinosálu, 
v kinosále ventilátor a vo ventilátore sme 
mali hniezdo chráneného sokola myšiara. 
Mláďatá začali postupne vypadávať 
z hniezda. Zrejme sa niečo stalo s matkou, 
lebo boli zoslabnuté a nevedeli lietať. 
Obecní pracovníci odchytili všetkých 6 
mláďat a odovzdali do chovnej stanice 
Havran v Ratnovciach.

15. „Koronakríza“ nás všetkých 
spomalila. Zastavila život v kultúrnom 
dome. My sme využili tento čas na 
rekonštrukciu šatní za pódiom. Odteraz sa 
budú účinkujúci pripravovať na vystúpenie 
v priestoroch na úrovni.

Vývoz plastov
18. august
13. október

24. november

Vývoz papiera
13. august
8. október

17. december

Vývoz skla
4. september

9. október
13. november

Vývoz tetrapakov
19. august

30. september
11. november
23. december

Vývoz kovu
21. august
2. október

13. november

15151514
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MATKA SLOVENSKÁ ZEM….
Zem zaodetá plášťom zrna už,

teraz v tento čas, začína zívať prázdnotou,
odkladá svoj plášť nehanbiac sa,

ukázať svoje telo odeté len prírodnou nahotou.
Hanbiť sa nemá za čo

veď je to matka kojaca svojich kvantum detí,
ďakujme Bohu že nie je iná,

že ju kropí a že na ňu slnko svieti.
Sýpky sa plnia zrnom a voňavým chlebom,

vážme si týchto hodnôt medzi zemou 
a nebom.

- Z. Lekár -
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16. V júni sa nám podarilo dokončiť 
rekonštrukciu materskej školy, na 
ktorú sme dostali ešte v r. 2018 dotáciu 
196.490,40€. Projekt „Zníženie 
energetickej náročnosti pavilónu P2“ 
obsahoval zateplenie, fasádu, novú 
elektroinštaláciu, kúrenie, strechu. 
Keďže sme už mali vymenené okná, tak 
sa len posunuli dopredu kvôli svetelnosti. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo financie 
na práce naviac, nakoľko sme z rozpočtu 
obce zrekonštruovali priestory, s ktorými 
sa predtým nepočítalo.

17. Na zbernom dvore je neustále živo. 
Každú chvíľu sa točia veľké mechanizmy 
pre drevo, železo, stavebný odpad, či 
poodhŕňať kompostovisko. Aby sme 
mali všetko pod kontrolou, pribudla na 
zbernom dvore nová kamera. V súčasnosti 
sa buduje nová váha na váženie stavebného 
odpadu. Tešíme sa, že sa nám táto činnosť 
prejaví koncom roka v percente separácie.

18. V mesiaci máj prebehla výmena 
nefunkčných šupátok na obecnom 
vodovode. V prípade havárie už nebude 
nutné odstaviť pol obce, ale konkrétne 
ulice.

19. Medzi akciami, ktoré sa zrušili, 
bola aj Drahovská kosa, ktorá mala byť 30. 
apríla. Nakoniec sa zopár koscov stretlo 1. 
mája na Drahovskej MINI kose, tento rok 
výnimočne skromne.

20. Siesta pláž na hati Drahovce patrí 
do nášho katastra. Po upozornení starostu 
obce, že treba separovať neváhali a hneď 
na druhý deň zakúpili smetné koše na 
separovaný odpad.

21. Síce tento rok naši dobrovoľní 
hasiči neorganizovali tradičnú hasičskú 
súťaž, určite sa nenudili. Postupne si 
dávajú dokopy interiér novej hasičskej 
zbrojnice a absolvovali aj 5 výjazdov 
v teréne - 2x hasili požiar v záhradkárskej 
oblasti na Majeri a 2x zasahovali v obci 
pri zatopených uliciach. Posledný zásah 
mali 28. júla o 21.45, kedy boli krajským 
operačným strediskom vyslaní do Piešťan 
na odstraňovanie veternej smršte, kde 
odstraňovali popadané stromy na ulici 
Veterná a Emila Beluša.

22. Obecné zastupiteľstvo neustále 
rieši problémy s obecnou vodou. 
Zokruhovanie vodovodu je jeden z krokov 
k jej zlepšeniu. V júni sa zokruhovali ulice 
Južná / Hlavná a Hlavná / Lazy. Najbližšie 
sa plánuje zokruhovať Bratislavská ulica, 
tam však čakáme na dotáciu z MŽP SR.

23. Naša 300-ročná lipa prechádza 
záchranným obdobím. Akonáhle budú 
práce definitívne ukončené, prinesieme 
Vám podrobný rozbor všetkých prác.
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24. V ten istý deň ako Drahovská 
kosa malo byť aj Stavanie mája. Tento 
rok si tento akt zobrali na starosť obecní 
pracovníci, ktorí zastúpili v tejto činnosti 
našich hasičov.

25. Obec zainvestovala do rožného 
pozemku pri kostole, ktorý zasahoval do 
cesty z oboch strán. Pozemok stál 42.000€ 
+ sa plánujeme dokúpiť pozemok vedľa 
za 2400€. Zatiaľ bude na upravenom 
pozemku rásť lúčna tráva, kým obecné 
zastupiteľstvo nerozhodne, čo s ním.

24

„Korona“ si vyžiadala opatrenia 
aj zo strany obce. Uzavreli sa budovy, 
zredukovala sa pracovná doba na 
Obecnom úrade, dezinfikovali sa 
spoločné vonkajšie aj vnútorné 
priestory. Vo veľkom sa šili rúška, za 
ktoré starosta obce Miroslav Ledecký 
ďakuje všetkým dobrovoľníčkam, 
ktoré šili rúška vo svojom voľnom 
čase.
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