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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám v prvých dňoch nového roku 2013 touto cestou prihovoril. Nový rok to
nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, určenie nových
cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.
Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli
urobiť. Život človeka je pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené smútkom a nezdarom,
ale aj dni dobré, veselé a radostné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať a rozvíjať.
Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel
a úspechov. Milí spoluobčania, verím, že aj Vy ste prežívali všetky úspechy, všetky pozitívne udalosti
v našej obci s radosťou a záujmom. Mnohé veci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. V súčasnej
dobe je už hotový a schválený územný plán obce a dokončievajú sa na jeho základe stavebné povolenia, takže rok 2013 by mal byť rokom výstavby a rozvoja našej obce. Budeme potrebovať veľa
úsilia pri samotnej realizácii pripravených projektov, ale hlavne dobrej vôle, spolupráce, ochoty a
tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho a duchovného života, pretože budúcnosť obce je
hlavne v rukách jej občanov.
Na záver môjho príhovoru Vám prajem viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia.
Zo srdca vám prajem pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Ing. Juraj Klein – starosta obce

Brúsenie
starostovej
kancelárie
Obecný úrad už nemá jeden rok a preto začiatkom roka 2012 začala rekonštrukcia jednotlivých miestností. Už počas Veľkonočných
sviatkov boli vymaľované 2 kancelárie, v ktorých
bola zároveň zrekonštruovaná aj podlaha. Koncom septembra sa pokračovalo s kanceláriou
starostu obce. Takisto aj tam prebehli maliarske
práce, vybrúsila sa a nalakovala podlaha, ktorá
bola na niektorých miestach doslova v hrôzostrašnom stave. Tento rok máme v rozpočte naplánované peniaze na vymaľovanie ostatných
priestorov obecného úradu, v ktorých by sa malo
pokračovať v priebehu roka podľa situácie.
M. M.

Na jeseň sa pokračovalo s úpravou zelene
Počas letných mesiacov sa začalo s úpravou zelene pri obecnom úrade, ako aj na kalvárii.
Inak tomu nebolo ani počas jesene, kedy sa v týchto prácach pokračovalo. Pri obecnom úrade
sa dokončil umelý trávnik, dokončila sa výsadba.
Začal sa prekopávať a vyrovnávať aj zostávajúci
kúsok na rohu, ktorý sa dokončí na jar. Zasial sa
trávnik na parkovisku pri OÚ, ako aj za kultúrnym
domom. Na kalváriu sa navozila hlina a vyrovnal
sa povrch zarovno s
cestou. Dlho však vyrovnaný nezostal, keďže
vodiči nejazdia vždy po
ceste. Osadili sa kamene po obvode Hlavnej cesty pri OÚ, ktoré
vyvolali veľkú polemiku
o bezpečnosti. Kamene
sa osadili hlavne vďaka
nedisciplinovaným vodi-
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čom, ktorí si spravili zo
zelene parkovisko a
počas dažďov všetku
zeleň rozryli a následne
poroznášali po ceste.
Iným zase vôbec neprekážalo otáčať sa po
chodníku, či dokonca
na ňom parkovať. Napriek tomu však obecný úrad rešpektuje názory
ľudí. V súčasnosti sa hľadá vhodná, bezpečnejšia
alternatíva, ktorá kamene pri ceste nahradí. Ďalším krokom k bezpečnosti bude parkovanie pri
materskej škole. Súčasný vchod od Hlavnej
cesty sa zrušil. Do škôlky sa bude vchádzať od
detskej doktorky. Tieto opatrenia by mali vyriešiť
momentálny stav k zlepšeniu. Počas zimných
mesiacov nám veľmi pomohol nový traktor, ktorým odhŕňame kalváriu, chodníky a obecné
priestranstvá.
M. M.
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Pri pamätníku sa búralo
Dlho očakávaný deň D, kedy sa bude búrať „stará pošta“, ako občania
budovu pri pamätníku nazývali, nastal 10. októbra 2012. Budova sa začala
rozoberať od škridly, po ktorej nasledovalo rozoberanie krovu. Následne sa
odstránili okná a všetky železné konštrukcie. V záverečnej fáze začali ťažké
mechanizmy búrať zvyšnú časť budovy, ktorá išla dole v niektorých miestach aj sama. Stavebný odpad firma odvážala na novovytvorenú skládku,
ktorá zatiaľ nie je sprístupnená pre občanov. Samotné búranie trvalo približne dva týždne. Zberný dvor zatiaľ zostáva pri požiarnej zbrojnici, no
tento stav nebude trvať dlho. V jarnom období začneme s výstavbou bytovky, kedy sa bude zberný dvor musieť zo svojho dlhoročného miesta presťahovať.
M. M.

Oprava kaplnky
Všetci sme si mohli všimnúť jesenný stavebný ruch pri kaplnke. Postupne sa začali na nej prejavovať účinky vlhkosti. Pôsobili na to dážď i
vlhkosť zo základov. Preto sa farský úrad rozhodol vykonať krok na zlepšenie situácie. Vykonalo sa odvodnenie celej stavby, dažďové vody boli
zvedené do melioračného kanála. Následne sa pristúpilo k výstavbe nového prekrytia vstupu do kaplnky a na záver celé dielo dostalo novú fasádu.
Na túto finančne náročnú rekonštrukciu prispel aj Obecný úrad čiastkou
3000€. Po uprataní sa celé okolie skrášlilo novou zeleňou. Veríme, že dielo
bude dlhé roky skrášľovať našu obec a slúžiť svojmu účelu.
I. G.

Lúpežníci na vodárni
Dnes sa už musíme mať na pozore všade, vždy a pred každým. Ako
sa hovorí, v dnešnej dobe by nám ukradli aj chlp medzi očami. No tento
krát si páni lúpežníci vzali na mušku našu vodáreň. Konkrétne 120 m oplotenia. Dlho si nikto zmiznuté oplotenie nevšimol, keďže bolo ukradnuté zo
zadnej strany vodárne. Po pár dňoch prišlo avízo od traktoristu, ktorý práve
okolo oral pole. Na druhý deň prišli páni policajti. Ako sme sa neskôr dozvedeli, celých 120 m bolo ukradnutých z večera do rána neznámou partiou. Skôr ako sme zakúpili nové oplotenie, ukradli nám ďalších 10 m.
Našťastie dovnútra vodárne sa nikto dostať nepokúšal. Po zakúpení zvyšných 10-tich metrov pletiva sa naši pracovníci pustili do osadenia, od ktorého uplynuli približne 2 mesiace. Dúfajme, že spomínaní lúpežníci budú
skôr či neskôr pristihnutí pri čine.
M. M.
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Veºká rekon‰trukcia v CVâ
Začala sa v polovičke októbra. Aj keď vôbec nebola plánovaná, bola
viac ako nutná. Po jednej októbrovej búrke svojvoľne vypadli dve okná, ďalšie mali namále. To bola posledná kvapka do odďaľovania tejto rekonštrukcie. V nebezpečenstve neboli len deti v priestoroch CVČ, ale aj ľudia na
ulici, pretože jedno okno vypadlo aj von. Nasledovala veľká výmena okien,
v ktorej bolo zahrnuté aj jedno obrovské schodiskové sklobetónové okno,
ktoré z dôsledku pohybu jednotlivých múrov svojvoľne praskalo. Výmena
okien trvala približne 2 týždne a pri jednom neporiadku sa spustila začiatkom novembra 2. etapa rekonštrukcie. Prerobila sa elektrika, osadili sa
nové svietidlá, pretože staré nedávali dostatočnú svietivosť a vymaľovali
sa všetky priestory vrátane schodiska. Dá sa povedať, že priestory Centra
voľného času sú teraz zrekonštruované do reprezentatívnej podoby. Azda
jediná vec, ktorá zostala stará je schodisko, ktoré by sa mohlo spraviť v
priebehu roka. Čo sa týka okien, na kultúrnom dome zostali nevymenené
už len okná na pošte a okná od potravín COOP Jednota. Možno aj na ne
raz príde...
M. M.

Jesenné upratovanie
V sobotu 17. novembra sa uskutočnilo jesenné upratovanie. Obec
preto pripravila pre našich občanov možnosť odovzdať prebytočný odpad
tak, aby sa naše životné prostredie nezhoršovalo. Naši občania mali možnosť si upratať svoje povaly, garáže a všetky miesta vo svojich domoch od
nepotrebných vecí, ktoré by mohli skončiť, ruku na srdce, aj na divokých
skládkach v okolí našej obce. Na rôznych miestach v obci boli pripravené
veľkokapacitné kontajnery, do ktorých sa tento odpad, za usmernenia pracovníkov OÚ, dával. Bolo naplnených 10 kontajnerov, ktoré boli odvezené
na skládku. Hoci ide o nemalé peniaze, v konečnom dôsledku sa to vráti
na čistote našej obce. Ale to už záleží na nás samých ako si svoje okolie
udržíme v čistote a poriadku. Pokiaľ to vieme urobiť doma, skúsme to aplikovať i v našej obci vo svojom najbližšom okolí.
I. G.
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Zo života školy
V októbri žiaci 1. - 5. ročníka navštívili divadelné predstavenie „Traja
tučniaci“ v Divadle Jána Palárika v Trnave. Starší žiaci sa zúčastnili exkurzie
na dopravnom ihrisku v Galante. Dopravná výchova, ktorej úlohy plníme,
je súčasťou výchovnovzdelávacích aktivít obsiahnutých v našom školskom
vzdelávacom programe. Jej cieľom je oboznámiť žiakov so základnými
bezpečnostnými požiadavkami, ako aj orientáciou v dopravných situáciách.
Na dopravnom ihrisku si naši žiaci mohli prakticky overiť svoje vedomosti.
Jazdou na bicykloch a kolobežkách v simulovanej cestnej premávke sa
riadili svetelnou signalizáciou, prechádzali železničným priecestím so
závorami, kruhovým objazdom, riadili sa dopravnými značkami. Toto všetko
absolvovali pod vedením profesionálnych inštruktorov, ktorí dohliadali na
správnosť jazdenia žiakov podľa pravidiel. Prínosom bola audiovizuálna
prezentácia prostredníctvom interaktívnej hodiny dopravnej výchovy.
Týždeň od 15. do 19. októbra sa niesol v znamení ochrany zdravia.
Týždeň zdravej výživy, ako sme ho nazvali, bol bohatý na aktivity počas
každého dňa. Popri vzdelávacích povinnostiach sme si našli priestor na
súťaže, prednášky o mlieku a mliečnych výrobkoch, na prípravu nátierok
zo zeleniny a ovocia. Každý deň mal svoje charakteristické poslanie
s primeraným tematickým názvom. Striedal sa ovocný, zeleninový deň
s dňom dodržiavania pitného režimu a mliečnym dňom. Motivujúce pre
žiakov bolo aj oblečenie podľa vopred určenej farby. Súťaživosť našim
deťom nikdy nechýbala, a s podporou a dobrými nápadmi pani učiteliek si
mohli vychutnať rôzne hry a kvízy. Týždeň zdravej výživy sme zakončili
vystúpením sokoliara na školskom dvore, ktorý predviedol niektoré druhy

dravého vtáctva. Okrem prednášky s environmentálnym zameraním si deti
odniesli neopakovateľné zážitky.
Environmentálna a regionálna výchova sú súčasťou nášho školského
vzdelávacieho programu, každodenne plníme ich úlohy. Staráme sa o
okolie školy, upravujeme a zveľaďujeme školský dvor. V tomto smere
vedieme žiakov k systematickej práci. Sme presvedčení, že každé dieťa
túži zhmotniť svoje myšlienky v konkrétnych činoch, a preto podporujeme
každý prejav a snahu detí v tejto oblasti. Vysádzame nové kríky, staráme
sa o zeleň. Nie je nám predsa ľahostajné v akom prostredí žijeme a tomu
učíme aj naše deti.
Veterné jesenné počasie sme využili na realizovanie Šarkaniády. Žiaci
prvého stupňa si pripravili šarkanov, ktoré v októbrové dopoludnie poletovali na školskom dvore.
Položením červených makov vyrobených žiakmi našej školy sme si
v Deň padlých uctili pamiatku obetí vojen.
V spolupráci s riaditeľkou Centra voľného času v Drahovciach Blankou
Kollárovou sme sa v novembri zúčastnili prezentácie kníh v knižnici
v Piešťanoch. Žiakom 1. stupňa bola predstavená kniha od spisovateľa
Miloša Kratochvíľa z edície Páchatelia dobrých skutkov. Silné dojmy
vyvolal u detí najmä zážitok z pantomímy. Siedmaci mali zase možnosť
stretnúť sa so spisovateľom Martinom Vopěnkom, ktorý venoval trilógiu
svojich kníh práve deťom tejto vekovej kategórie. Zámerom obidvoch literárnych dopoludní bola u detí podpora záujmu o knihu, čítanie a o literatúru
vôbec.

Nezabudnuteľné zážitky u našich žiakov zanechala návšteva Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Exkurzia,
ktorej sa zúčastnili žiaci druhého stupňa počas dvoch novembrových dní, mala nielen emocionálny podtext,
ale tematicky plnila úlohy vyučovacieho predmetu. Žiaci si prezreli hlavnú expozíciu pod názvom od Štúdia
k činom. Táto prezentovala prierez životom a dielom významného dejateľa slovenského národa. Dokumentárny
materiál v pamätnej izbe, osobné predmety, diela výtvarných umelcov, to všetko mali deti možnosť si poprezerať. Na záver navštívili hrob Ľudovíta Štúra na miestnom cintoríne.
V oblasti výchovy a vzdelávania sme sa zapojili do rôznych súťaží. Zapojili sme sa do okresnej olympiády
zo slovenského jazyka v Piešťanoch. Na škole sa uskutočnila súťaž v informatike iBobor – informatický Bobor,
ktorej hlavným cieľom bolo vzbudiť záujem o informačné a telekomunikačné technológie. Na hasičskej súťaži
Mladý hasič a záchranár v Piešťanoch našu školu reprezentovali tri družstvá žiakov v rôznych disciplínach,
akými boli zásah s ručnou prenosnou striekačkou, prvá pomoc, určovanie prostriedkov v požiarnej ochrane.
Vo výtvarnej súťaži „Londýn 2012 – mesto olympijské“ sme zaznamenali veľký úspech. Žiak 3. ročníka
Matej Brezovský pod vedením pani učiteľky Bosákovej sa umiestnil na 1. mieste. Ako sa sám vyjadril, bol to
preňho fantastický zážitok prevziať si ocenenie z rúk ministra školstva za prítomnosti prezidenta Slovenskej
republiky.
V novom kalendárnom roku nás čakajú literárne, vedomostné súťaže a aktivity výchovného zamerania.
Po polročných previerkach sa vo februári tradične uskutoční fašiangový karneval, lyžiarsky výcvikový kurz
v Jasenskej doline. Plánujeme literárne súťaže, akými sú Hollého pamätník, Čitateľský maratón, Rétorické
Drahovce, olympiády a súťaže telovýchovného zamerania v basketbale, volejbale, stolnom tenise, šachu,
tanečné súťaže.
PhDr. Miroslava Rojková - riaditeľka ZŠ s MŠ Drahovce
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Noví včelári na obzore...

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Drahovce oznamuje,

V septembri v roku 2012 vznikol pri CVČ v Drahovciach nový krúžok – krúžok včelárov. Jeho vedenia sa
ujal p. Miroslav Habr st. Najskôr prišli mladí žiaci zo zvedavosti niečo sa naučiť o včielkach. Zoznámili sa s pomôckami, ktoré sa používajú pri spracovávaní medu. Videli ako vyzerá
naozajstný úľ so včielkami. Boli užasnutí pri pohľade na plásty plné medu
a prekvapení, aké úžasné dielo vie vytvoriť malá včielka. Veľmi im chutil
med priamo z plástov.
Keď sa už nedalo nazerať do úľa, čítali si zaujímavosti o živote v úli.
Naučili sa robiť ozdoby na vianočné stromčeky, vyrábať sviečky z vosku,
zdobiť medovníky. Pri tejto činnosti ich prekvapil aj Mikuláš, ktorý mal z
mladých včelárov radosť a musel sa s nimi odfotiť, aby mal pamiatku na
šikovné deti. Včelári si nachystali výrobky na školskú akadémiu a potom
svoje výrobky predávali. Chcú si našetriť na exkurziu do včelína skutočného
uja včelára.
Takto sa skončil rok 2012 a všetci mladí včelári sa tešia, kedy začne
včelárska jar, nech sa môžu zblízka pozrieť na život včiel. Zatiaľ sa budú
učiť všetko o živote včelstva, aby sa mohli zúčastniť na súťaži mladých včelárov. My všetci sa tešíme, že nám v Drahovciach vyrastie generácia nových
zanietených včelárov.
RSVS Piešťany

že zápis detí do základnej školy
sa uskutoční
dňa 5. februára od 14,00 – 17,30 hod.
dňa 6. februára od 7,30 – 13,30 hod.
na prízemní budovy základnej školy
K zápisu je potrebné predložiť:
osobné údaje dieťaťa (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalý pobyt) aj zákonných zástupcov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko). Potrebný je občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list
dieťaťa. Rodičia prinesú vyplnený „Zápisný list“. (Zápisný list je umiestnený na webovej stránke školy, alebo im ho poskytne materská
škola).
Naša škola má k dispozícii:
odborné učebne anglického a nemeckého jazyka, dve učebne informatiky, multimediálnu učebňu s interaktívnymi tabuľami – knižnicu, školský
klub, telocvičňu.
Organizujeme:
plavecký a lyžiarsky výcvikový kurz, ponúkame záujmovú činnosť v
školskom klube a v záujmových krúžkoch rôzneho zamerania.
Bližšie informácie
sú umiestnené na webovej stránke školy zsd.edupage.sk

Predajné trhy
Náš kultúrny dom sa prebúdza k životu viac a viac. Dolu v „pekle“
máme výdajňu stravy pre dôchodcov, hore zasa Centrum voľného času, či
knižnicu. V kinosále bývajú príležitostné premietania filmov pre deti,
schôdze našich organizácií, rôzne besedy, prednášky. Vo veľkej sále mávame zábavy, veselice, kultúrne programy. V poslednom období sa však
naučili chodiť do kultúrneho domu aj firmy s tzv. „predajnými trhmi“. Vo veľkej sále sa strieda približne päť firiem. Niektoré majú obrovský sortiment,
niektoré naopak menší. Čo je však dôležité, radi nakupujeme a keby sme
aj niečo nekúpili, minimálne sa poprechádzame pomedzi tovar, poprehŕňame sa, popozeráme, podebatujeme so známymi a odchádzame spokojní
domov. Z toľkého množstva tovaru sa veľakrát stane, že kúpime to, čo sme
nechceli. V neposlednom rade treba povedať, že obec veľkú sálu firmám
prenajíma, čím získava finančné prostriedky do pokladnice. Hlavne, že sú
všetci spokojní.
M. M.
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Deň vojnových veteránov
V pondelok 12. novembra sme si
pripomenuli deň padlých vo vojnách,
ktorý sa slávi 11. 11. o 11.00. Symbolom tohto dňa ja červený mak. Pri tejto
príležitosti si Obecný úrad spolu zo Základnou školou uctili pamiatku padlých pri pamätníku SNP a pamätných
tabuliach pri kostole. Položili tam vlastnoručne vyrobené červené maky. Tak
si pripomenuli ich obetu za mier. Aj
tento rok sa blysla tematickou básňou
Sandra Šústová, po ktorej oslovil prítomných krátkym príhovorom starosta
obce Ing. Juraj Klein.
I.G.

Úspešný „Svet hier“ + plány 2013
Občianske združenie Superuvoľnení netreba nejako zvlášť predstavovať. Počas roka robia veľa akcií hlavne pre deti. Tento rok pripravujú Maškarný ples, ktorý bude v nedeľu 27. januára. V sobotu 23. februára oslávia
5. narodeniny. Pre dospelých nebude chýbať tradičný Majáles. Už ôsmy
ročník padne tento krát na sobotu 11. mája. Do tanca bude hrať skupina
Quatro z Chtelnice. Posledná júnová sobota bude patriť akcii Hurá prázdniny so svojim 4. ročníkom. V júli pripravujú Superuvoľnení svoju najväčšiu
akciu a tou je letný tábor. Sú známi tým, že každý rok menia miesto tábora.
Ani tento rok tomu nebude inak. Po Tatranskej Lomnici a Terchovej prišli
do rany Vrútky a Hotel Piatrová. Toľko najväčšie akcie Superuvoľnených na
rok 2013. Samozrejme, neostávajú iba pri nich. Pre deti plánujú rôzne menšie akcie ako opekačky, guláš párty, či Svet hier, ktorý bol obľúbený najmä
v zimnom období. Cieľ všetkých akcií je jasný – zabaviť sa inak, ako s počítačom. Veríme, že toto heslo bude s nami v roku 2013 zdieľať čo najviac
detí.
M. M. – OZ Superuvoľnení

JESENNÉ NAJ... Z CVČ

„Na jesennú nôtu,... alebo Tekvica nad zlato!“
Počas jesene ľudia už od dávnych dôb završovali prácu tejto časti roka rôznymi prejavmi a ďakovali prírode
za úrodu a bohaté dary. Vďaka tradíciám v súčasnej modernej dobe patrí „preddušičkové“ obdobie, medzi
najzábavnejšie oslavy. Dnes ho poznáme aj pod názvom Helloween. A že je to naozaj vynikajúci spôsob ako
sa zabaviť uprostred jesene a trochu zabudnúť na šedivé počasie a krátke dni, potvrdil to aj 31.október 2012,
kedy Centrum voľného času v Drahovciach zorganizovalo zábavné podujatie nielen pre deti, ale aj pre širokú
verejnosť, pod výstižným názvom: „Na jesennú nôtu,... alebo Tekvica nad zlato!“ Súčasťou podujatia bola výstava, na ktorej návštevníci mohli vidieť kreatívne moderné jesenné dekorácie, ktoré zhotovili deti z CVČ pod
vedením ochotnej mamičky Vierky Varkovej. Všetky oči určite upútala pestrá veselá kolekcia výtvarných prác
detí ŠK zhotovených pod vedením p. Bosákovej. Originálne „tekvicové strašidlá“ zasa vyrobili deti z MŠ spolu
so svojimi pani učiteľkami. Za úžasnej pomoci členiek tamojšieho Klubu dôchodcov p. Brezovskej, p. Markovičovej, p. Drnákovej a p. Kúdelovej, sa nám podarilo vytvoriť kútik, v ktorom sme prezentovali moderné,
aj tradičné jedlá z tekvíc, spojené s ochutnávkou. Pestrým farbám a šíriacej sa vône z pripravených jedál neodolal určite nikto. Chutili naozaj výborne! Pochutnať si mohli návštevníci na tekvicovej torte, koláčikoch, výborných krémových polievkach, plackách, pečenej tekvici rôznych druhov. O kultúrny program sa postarali
deti z tanečných krúžkov CVČ, pod odborným vedením trénerky Lucky Danišovej. Pre tých najmenších sme
pripravili súťažno-zábavné hry a samozrejme sme nezabudli ani na prehliadku a vyhodnotenie najkrajších
„strašidiel“. Deň sme ukončili filmovým predstavením Mestečko Helloween v miestnej kinosále. Nálada počas
celého popoludnia bola naozaj výborná. Každý si mal možnosť prísť na svoje, či malý či veľký. Veríme, že v
novom roku sa pridajú k nám aj ďalší s novými nápadmi a podarí sa nám spoločne vytvoriť podobnú atmosféru.
Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a pomoci pri organizovaní tohto dňa ešte raz srdečne ďakujeme.
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Nevšedné stretnutie
Stretnúť významnú a veľmi obľúbenú slovenskú herečku pani Zuzanu
Krónerovú, je naozaj nevšedným zážitkom pre každého z nás. Deťom z
nášho Centra voľného času sa to podarilo a navyše strávili v jej spoločnosti
jedno sobotné novembrové dopoludnie. Ako sa to stalo? Veľmi prozaicky.
Mestská knižnica v Piešťanoch, s ktorou máme výbornú spoluprácu, nás
oslovila, či by sme s našim dramatickým krúžkom nepripravili a nepredviedli
dramatizáciu úryvku z knihy Jána Uličianskeho, Analfabeta Negramotná.
Vystúpenie bolo pripravované Mestskou
knižnicou Piešťany 10.
11. 2012, ako Počúvanie rozhlasovej rozprávky a čítanie z
knižky Analfabeta Negramotná v podaní
Zuzany Krónerovej.
Bola to pre nás samozrejme
veľká
výzva. Veď ukázať sa
pred širokou verejnosťou a ešte pred takou
veľkou osobnosťou,
sa tak často nestáva.
Vtedy sme ešte ani
netušili, že sa budeme
môcť s ňou veľmi
uvoľnene porozprávať a o spoločnej fotke sa nám ani len nesnívalo. Dali
sme sa s veľkým nadšením do práce, až prišiel náš dlho očakávaný deň.
Nedočkavo sme nastúpili do nášho objednaného autobusu, ktorý nás viezol do kaviarne Hotela Park v Piešťanoch. A predstavte si, len čo sme vystúpili z autobusu, rovnako v tom čase vystúpila z osobného auta pani
Krónerová. S úsmevmi na tvárach sme ju spoločne pozdravili. Tento prvý
kontakt bol pre nás veľmi dôležitý. Trochu nám to dodalo väčšej odvahy. A
potom to prišlo... Najprv pani Krónerovú privítala pani knihovníčka a potom

už všetko stíchlo. P. Krónerová začala rozprávať o sebe, o svojom detstve
a jej vzťahu k rozprávkam, o tom, ako jej často čítala mama, aj o tom, ako
jej otecko (nám všetkým známy herec Jozef Króner) na čítanie deťom veľa
času nemal. Samozrejme nechýbali veselé zážitky. Keď vzala do ruky knihu
a začala čítať, ani sme nedýchali. Bolo úžasné počúvať jej hlboký hlas. Veru
musela na žiadosť malých aj veľkých, ešte niečo aj pridať. No a potom sme
prišli na rad my. Predviedli sme vystúpenie dramatizácie úryvku Ako sa
Beta Analfabeta ocitla
v knižnici. Aj keď sme
sa veľmi báli, úspešne
sme to zvládli, za čo
sa nám poďakovala aj
p. Krónerová a pochválila nás. Záver
stretnutia bol však pre
nás najväčším zážitkom. Po všetkom tom
menšom strese sme
ju išli požiadať o autogram a ona sa s nami
začala rozprávať. Pýtala sa nás na všeličo,
zaujalo ju aj to, že
sme z Drahoviec...
veď vraj ona má v
Drahovciach rodinu...
„volá sa Janko Rusnák a už dlho žije v Považskej Bystrici.“ To nám zdvihlo
ešte viac sebavedomia. Sme na to veľmi hrdí. Samozrejme celkom na záver
nechýbala ani spoločná fotografia. P. Krónerová je nielen milá, láskavá, ale
je pre nás aj veľkým vzorom. Nielen ako herečka, ale predovšetkým svojou
ľudskosťou. Zážitky sme rozoberali nielen cestou domov v autobuse, ale
aj pri výborných zákuskoch, ktoré napiekla a priniesla do CVČ Evkina mamička, pani Alenka Rusnáková. Bolo to naozaj nevšedné stretnutie a nevšedný deň.

CVČ v Bratislave
Sú peniaze kľúčom ku šťastiu? Ako sa môžeme stať bohatými? Odkiaľ
sa vzali peniaze? Prečo sa dôležité veci v živote nedajú kúpiť?
Takéto otázky si kladieme veľmi často všetci.
Deti z Centra voľného času v Drahovciach sa po odpoveď vybrali v sobotu 20. 10. 2012 a to priamo do Detského múzea v Bratislave. Navštívili
veľmi zaujímavú interaktívnu výstavu o peniazoch pod názvom „O troch
centoch“, ktorá fungovala ako veľká hra. Pomocou sporiacich kariet a vedomostnej vkladnej knižky deti mohli plniť rôzne úlohy na mnohých stanovištiach, a tým peniaze zarábať. Potom sporiť, nakupovať za ne v obchode,
alebo investovať na burze. Naučili sa, že peňazí nie je dostatok a musíme
podnikať rôzne kroky na ich zarobenie. Rýchlo tiež zistili, že peniaze sami
o sebe nestačia na splnenie všetkých snov. Dôležité v živote sú priateľstvo,
zdravie a šťastie, ktoré sa kúpiť nedajú. Po skončení exkurzie sme si predsa
len menšiu radosť z utrácania peňazí dopriali v McDonalde a domov sme
odchádzali plní dojmov nielen z výstavy, ale z celkovej atmosféry dňa, ku
ktorej prispela aj krátka vychádzka po nábreží Dunaja v peknom slnečnom
počasí.
Blanka Kollárová – vedúca CVČ
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Dôchodcom hral orchester

Advent plny´ vianocˇny´ch programov

Tradične sa v mesiaci október koná v našej obci posedenie s dôchodcami. Tento krát z menšou obmenou padla akcia na 20. októbra. Pozvaní
neboli len seniori nad 70 rokov, ale všetci, ktorí dosiahli dôchodcovský vek
a sú na zaslúženom odpočinku. Starosta obce Ing. Juraj Klein privítal
prítomných. V príhovore vyzdvihol prínos našich dôchodcov pre ostatných,
ich skúsenosti i životnú múdrosť. Poprial im do ďalších dní len to najlepšie.
Následne sa ujal slova p. Peter Šerjeník predseda dozorného výboru COOP
Jednota. Vo svojom krátkom príhovore tiež ocenil prínos dôchodcov pre
našu obec i spoločnosť. Do programu sa zapojili aj žiaci ZŠ zo školského
klubu krátkym programom. Nechýbali recitácie ani známe slovenské
piesne. Hlavným hosťom večerného programu bol 50-členný dychový
orchester ZUŠ z Uníčova. Mladí umelci z Českej republiky sa predstavili
v najlepšom svetle. Bolo vidno, že záujem u mladej generácie o hru na dychové nástroje neupadá. Hoci tento súbor v tento deň absolvoval už jedno
vystúpenie, nebolo poznať na nich únavu, alebo nevôľu urobiť naším
dôchodcom dobrú náladu. Obecný úrad na toto posedenie pripravil malé
občerstvenie a venoval vecné ceny do tomboly. Za asistencie obsluhujúcich žiačok ZŠ, ktorým treba poďakovať za ich ochotu, bola táto tombola
vylosovaná a ceny odovzdané šťastným výhercom.
I. G.

Všetko sa to začalo 2. decembra prvou adventnou nedeľou, kedy v
centre obce odštartoval vianočné obdobie krátky program Rozsvietenie
vianočného stromčeka. Aj keď vonku nebolo práve najteplejšie a miestami
trošku spŕchlo, deti zo ZŠ zvládli svoje úlohy na jednotku. Dvomi vianočnými piesňami prispela aj hudobná formácia Lekárovci. Starosta zapálil
prvú adventnú sviecu a rozsvietil nový vianočný stromček. Po krátkom programe sa všetci premiestnili do kinosály, kde sa premietal film Charlie a továreň na čokoládu. Kinosála bola zaplnená, čo svedčí, že kino je v dnešnej
dobe pomaly vzácna vec.

Cez týždeň chodil po našej obci Mikuláš. Ako prvú zastávku si vybral
Materskú školu. Škôlkari Mikulášovi pekne zarecitovali, zaspievali, začo
dostali sladkú odmenu.
Na druhú adventnú nedeľu bolo pripravené pre deti Mikulášske popoludnie. Do kultúrneho domu zavítal Mikuláš, anjel a čert. Pozvanie prijalo
aj profesionálne bábkové divadlo Teatro Neline, ktoré sa predstavilo s hrou
Princ Bajaja. Nielen deťom, ale aj dospelým spravilo divadlo radosť. Veď
bábkové divadlo sa dnes nevidí každý deň. Po predstavení prišiel opäť
medzi deti Mikuláš, ktorý spolu s anjelom a čertom rozdali deťom sladkú
odmenu.
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Pre toto spojenie sme sa rozhodli z jednoduchého dôvodu. Každý rok mala
ZŠ aj CVČ svoj program, všade vystupovali tie isté deti, museli sa učiť dvoje
texty, rodičia museli chodiť na úkor svojho „sviatočného“ času na dva programy... Preto sme sa rozhodli na vianočný galaprogram 2012 tieto dva
subjekty spojiť s cieľom dosiahnuť nie dva, ale jeden veľký a kvalitný program. Aj keď sa deti veľmi snažili, galaprogram, čo si budeme nahovárať,
nedopadol úplne najšťastnejšie. Možno z dôvodu, že 50 účinkujúcich je
predsa len dosť, možno len zlyhala organizácia, možno bolo treba dlhšie
nacvičovať spoločnú súhru a možno sa len nestačili jednotlivé čísla zlepiť
dokopy. Nebolo to však až také zlé, ako sa to číta. Počas dvoch hodín
mohli prítomní vidieť okrem tanečných a recitačných vystúpení aj úryvky z
rozprávky Soľ nad zlato, Priadky, či pastierov. Program ukončili Lekárovci
spoločnou piesňou Tichá noc, ktorú si zaspievali všetci prítomní. Zostáva
nám už len dobre zvážiť, či bude spolupráca takýmto štýlom pokračovať,
no netreba po jednom nevydarenom pokuse hádzať flintu do žita.

Vo štvrtok, 13. decembra sa uskutočnili Vianočné trhy, ktoré si zorganizovali CVČ a ZŠ. Prvý krát sa uskutočnili v kultúrnom dome, kde dostali
svoj nový rozmer. Bolo tu vidno množstvo rôznych výrobkov, ktoré si pripravili deti, aby sa nimi prezentovali pred svojimi najbližšími. Množstvo
ozdôb, pohľadníc, príveskov, ručne maľovaných látok, aranžovaných
svietnikov a dekorácií, nespočetné druhy medovníkov nemali konca kraja.
Bolo z čoho vyberať. Postarané bolo i občerstvenie vo vianočnej kaviarni.
Záver vianočných trhov sa niesol v znamení spevu vianočných kolied, ktoré
v kultúrnom dome v réžii ZŠ odspievala rodina Hlbockých z Piešťan.

Na tretiu adventnú nedeľu sa nám prihovoril prvý krát novozaložený divadelný súbor DOBRETA s hrou Vianočná koleda od Charlesa Dickensa.
Bolo zaujímavé vidieť mládež i deti, ako sa popasovali zo svojimi hereckými
úlohami. Veru, bolo na čo pozerať. Postupne vtiahli celé obecenstvo do
deja. Niektoré výstupy boli hodné profesionálov, začo boli mladí divadelníci
odmenení dlhotrvajúcim potleskom. Celé vystúpenie bolo doplnené hudbou i spevom hudobnej formácie Lekárovci a spevokolu Srdiečko. Réžie
sa zhostila p. Blanka Kollárová. Verme, že si pre nás pripravia ďalšie divadelné predstavenia, aby potešili mnohých zo záujmom o amatérske divadlo.
V piatok 21. decembra bola na programe tradičná Vianočná kapustnica. Od 17-tej hodiny sa v centre obce zhromažďovali ľudia, ktorým kapustnica voňala na diaľku. Pri vysvietenom vianočnom stromčeku a
vianočnej hudbe si mohli okrem kapustnice pochutiť aj na omastenom
chlebe s cibuľou. Samozrejme, aká by to bola Vianočná kapustnica bez vareného vínka a dobrého čaju. Z každého sa minulo 100 litríkov. Táto tradícia
trvá približne 2 – 3 hodiny a to len z toho dôvodu, že nás pani zima vyháňa
dovnútra.
Štvrtá adventná nedeľa padla presne deň pred Štedrým dňom. Finálna
fáza celého adventu. V sále kultúrneho domu začal o 17-tej hodine galaprogram s názvom Vianočný sen. Na úvod zapálil starosta obce Ing. Juraj
Klein poslednú sviecu na adventnom venci a zablahoželal v krátkom príhovore pekné sviatky všetkým prítomným. V galaprograme 2012 nastala
jedna podstatná zmena. Spojenie Centra voľného času a Základnej školy.

Bodku za vianočnými programami dala Jasličková pobožnosť, ktorá
bola posunutá na druhý sviatok vianočný. Niesla sa v skromnom duchu. V
kostole zaznel asi polhodinový koncert hudobnej formácie Lekárovci a spevokolu Srdiečko. Týmto by sme sa chceli poďakovať Lekárovcom za ich
„turné“ po vianočných programoch, v ktorých veľkou mierou prispeli k pravej sviatočnej atmosfére.
M. M., I. G.
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Na hodoch rekordná návšteva

Zasmejme sa

Drahovské hody sú čoraz zvučnejšie. Samozrejme to nie je jednoduché
udržať hociktorú akciu na dobrej úrovni. No vyzerá to, že v prípade „Drahovských hodov“ sa nám to zatiaľ darí. Už v piatok 9. novembra sa mohla
mládež vyblázniť na diskotéke, ktorú mal v kultúrnom dome pod palcom
Miestny spolok Slovenského červeného kríža. Do tanca hral DJ Slavo do
4-tej hodiny rannej. Zatiaľ čo v sobotu doobeda mládež dospávala zábavu,
tí skôr narodení už pomaly vyprážali rezne, pripravovali zemiakový šalát a
samozrejme chystali hodovú kačku. Niektorí aj dve. Po dobrom obede stihli
niektorí prechádzku na kolotoče a naspäť, dobrú hodovú večeru a rýchlo
do kultúrneho domu. Sobotňajší program mal pod palcom Obecný úrad.
Prvé tóny zazneli už o 20-tej hodine. Na svedomí ich mali Vrbovskí víťazi,
alias bratia Jobusovci, ktorí zožali veľký potlesk. Po nich sa predstavila
skupina Slniečko, ktorá sa na našich hodoch ukázala po 2-krát. Spevák
Peťo Remiš sa vyšantil do sýtosti a spolu s Mišom Urbanom na harmonike
nezostali svojej povesti vynikajúcich muzikantov nič dlžní. Po Slniečku odpálil DJ Slavo pravú nefalšovanú „Oldies párty“, ktorá trvala do piatej hodiny rannej. Všetci prítomní sa dobre zabávali a o tom, že Drahovské hody
sú čoraz zvučnejšie, svedčí aj rekordná sobotňajšia návšteva 560 ľudí.
Bude nás veľmi tešiť, ak sa na Drahovských hodoch 2013 tento rekord prekoná.
M. M.

- Všimol som si, že tvoj otec má opuchnuté líce. To od zubov?
- Nie, od modlitby.
- Ale netáraj...
- Netáram. Včera sme sa spolu celá rodina modlili Otčenáš a keď sme
prišli po „zbav nás zlého“, otec sa pozrel na mamu a ona si to všimla.
* * *
V kláštore býval istý mních, ktorý aj na najbanálnejšiu vec vedel zacitovať
niečo z Písma. Gvardián to považoval za zneuctenie a tak musel mních
kľačať s prázdnym tanierom pri obede, kým ostatní jedli. Dvere do refektára boli otvorené a dnu vošiel oslík. Začal oňuchávať jedlo na stole.
Prirodzene, bratia ho bili a odháňali.
Tu povedal Gvardián: „Ak aj na toto budeš vedieť čosi zacitovať, môžeš
s nami jesť!“
Mních povedal: „Medzi vlastných prišiel, vlastní ho nepoznali.“
* * *
Na hodine náboženstva.
- Petrík, povedz nám kto vidí a počuje všetko?
- Naša teta suseda.
* * *
Po nedeľnej omši kňaz pokrstil dieťa a pyšná rodina sa potom fotografovala.
Po dvoch týždňoch kňaz krstil znova a všimol si, že je to tá istá rodina.
- Vari som nekrstil vaše dieťa pred pár týždňami?
- Ale áno, - odpovie matka, - ibaže nám nevyšli fotky.

Koledovanie v sychravom poãasí
Aj tento rok sa farský úrad so svojimi nadšencami prihlásil do celoslovenského koledovania Dobrá novina na pomoc pre najbiednejších. V nedeľu 6. januára 2013 v popoludňajších hodinách vyšli rozniesť dobrú novinu
všetkým, ktorí sú naklonení pomáhať neznámym v ďalekej Afrike. V nepriaznivom počasí chodili z domu do domu a krátkym programom ohlasovali
Radostnú zvesť všetkým ľudom dobrej vôle. Výťažok zo zbierky bude použitý pre najbiednejších v Afrike. Je potešujúce, že aj v našej obci žijú ľudia,
ktorým nie je ľahostajný život neznámych v Afrike. Obetujúc svoje pohodlie
a svoj čas, za čo im patrí veľké ďakujem.
I. G.
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Aktívny Klub seniorov

Kultúra v Drahovciach alebo
„Čo bolo, čo bude“

Klub seniorov i v ďalších mesiacoch r. 2012 pokračoval vo svojej aktívnej činnosti. V septembri sme mali posedenie pri guláši v areáli u záhradkárov, kde sa stretlo okolo 50 členov. Dňa 17. septembra 2012 sa klub
zúčastnil púte do Šaštína, súčasťou ktorej bola aj sv. omša v bazilike
Sedembolestnej Panny Márie. Táto omša bola určená pre seniorov a chorých. V októbri pre nás seniorov zorganizoval Obecný úrad posedenie, kde
naše členky pomáhali s podávaním občerstvenia. Po tejto akcii sme na
akcii Na jesennú nôtu, alebo tekvica nad zlato, ktorú organizovalo Centrum
voľného času, varili a piekli v kultúrnom dome špeciality z tekvíc. V novembri sme vyrábali adventné vence a svietniky. V decembri, 12. 12. 2012, sme
spolu s Centrom voľného času zorganizovali zájazd na Vianočné trhy do
Viedne. No a akoby to bolo, keby sme aj tento rok nenavarili tradičnú Vianočnú kapustnicu pre Obecný úrad. Poslednou akciou v roku 2012 bolo
medzi sviatkami „Posedenie pod jedličkou“, kde si každý člen našiel malý
darček. Až 17 členov, ktorí mali v roku 2012 „guľatiny“ a „polguľatiny“ sme
odmenili a potešili kvietkom a pekným vinšom. Vinšom sa prihovárame aj
k občanom Drahoviec a prajeme im do roku 2013 pevné zdravie, veľa lásky,
rodinnej pohody a spokojnosti.
A. Brezovská a A. Markovičová

Od 1. októbra do 31. decembra
boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
13. október

– Premiéra videa z LT Terchová 2012
– organizátor: OZ Superuvoľnení (kinosála)
20. október – Posedenie dôchodcov – organizátor:
Obec Drahovce + COOP Jednota (Kultúrny dom)
31. október – Na jesennú nôtu...alebo tekvica nad zlato
– organizátor: CVČ (Kultúrny dom)
3. november – Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
9. november – Hodová zábava
– organizátor: Červený kríž (Kultúrny dom)
10. november – HODY DRAHOVCE
– organizátor: Obec Drahovce (Kultúrny dom)
17. november – Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
24. november – Disco – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
2. december – Rozsvietenie vianočného stromčeka
– organizátor: CVČ (centrum obce)
9. december – Mikulášske predstavenie
– organizátor: CVČ + MC Lienkovo (Kultúrny dom)
8.,15. december – Svet hier – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
16. december – Vianočná koleda – organizátor: CVČ (Kultúrny dom)
21. december – Vianočná kapustnica
– organizátor: Obec Drahovce (centrum obce)
23. december – Vianočný galaprogram
– organizátor: CVČ + ZŠ (Kultúrny dom)
26. december – Jasličková pobožnosť
– organizátor: CVČ + MŠ (kostol)

Od 1. januára do 30. apríla
budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:

Zimná príprava OFK

27. január
V OFK sa už pracuje naplno. Výkonný výbor už mal prvé stretnutie, na
ktorom pribudol nový športový manager Karaba Peter.
Momentálne sa rieši projekt pre nákup tréningových pomôcok, ktoré
budú využívať hlavne prípravka a žiaci. Vedenie klubu sa rozhodlo o hlavnú
podporu našich najmenších hráčov v tréningových procesoch.
V našom najväčšom záujme do budúcna je zlepšiť úroveň tréningov,
naučiť hráčov hernej disciplíne na tréningoch alebo zápasoch. Chceme
týmto zviditeľniť vyrastajúce talenty a pripraviť im tú najlepšiu „pôdu“ pre
ich ďalší kariérny rast. V tomto roku by sme chceli preto osloviť viacero
firiem, osôb a požiadať ich o funkčnú podporu v našich radoch, požiadať
ich o 2% z dane, alebo o finančnú pomoc pri nákupe futbalových lôpt,
nákup dresov, úpravu ihriska, úpravu kabín, opravu lavíc na tribúne, atď.
Týmto by sme chceli ukázať občanom, že máme záujem o výchovu našich futbalových detí. Naše A-mužstvo začalo zimnú prípravu pod vedením
trénera Micháleka Petra a vedúceho mužstva Rusnáka Jozefa už 12. 1.
2013. Termíny zápasov zimnej prípravy je nasledovné 19. 1. 2013 o 14.00
hod., potom by mala nasledovať séria zápasov na umelej tráve a to: 2. 2. –
Pobedim v PN, 9. 3. – Dvorníky v PN, 16. 2. – Vinohrady nad Váhom v GA,
23. 2. – Bošáca v NM, 2. 3. – v Kostoľanoch. Generálka bude na štadióne
OFK 9. 3. s Borovcami. Čas bude vždy spresnený na plagátoch. Majstrovský zápas s Kľačanmi je odložený na 1. 5., takže prvé kolo sa odštartuje
17. 3. doma so Siladicami.
Peter Michálek – ekonomický manažér OFK

9. február
11. február
23. február
30. apríl

B l e s kov ky

q možnosť inzercie v Drahovských novinách
(jubileá, riadková a plošná reklama), info na OÚ
q možnosť prenájmu Kultúrneho domu
q peklo 50€/deň, veľká sála 100€/deň
q miestna knižnica je otvorená: pondel. a štvrtok od 16:00 – 18:00 h
q možnosť prenájmu reklamnej plochy na autobusových
zastávkach, info na OÚ
q viac fotiek z kultúrnych akcií si môžete pozrieť na stránke drahovce.com
q ďalšie číslo Drahovských novín vyjde koncom apríla, články môžu
posielať nielen organizácie, ale aj občania na:
drahovskenoviny@drahovce.com do uzávierky, ktorá bude 5. 4.
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– Maškarný ples: Cesta okolo sveta
– organizátor: OZ Superuvoľnení (Kultúrny dom)
– Fašiangová zabíjačka – organizátor:
Ing. Juraj Klein – starosta obce (priestor za KD)
– Fašiangová Partička
– organizátor: Miroslav Ledecký (Kultúrny dom)
– 5. narodeniny OZ Superuvoľnení
– organizátor: OZ Superuvoľnení (fara)
– Stavanie mája
– organizátor: Obec Drahovce (Centrum obce)
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Vývozný kalendár na 1. polrok 2013
Termíny odvozu plastov
(PET fľaše a ostatné plasty – zbierať do vriec)
12. 02. 2013 (utorok)
26. 03. 2013 (utorok)
07. 05. 2013 (utorok)
18. 06. 2013 (utorok)
30. 07. 2013 (utorok)

OBEC DRAHOVCE
v zmysle ustanovení § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie

riaditeľa Centra voľného času

Termíny odvozu zberového papiera

nástup: 1. 3. 2013, prac. úväzok: 20 hod./týž.

(zbierať do modrej plastovej nádoby)
01. 03. 2013 (piatok)
12. 04. 2013 (piatok)
24. 05. 2013 (piatok)
05. 07. 2013 (piatok)

Plán zasadaní obecného
zastupiteľstva na rok 2013
14.
16.
27.
19.
5.

marec
máj
jún
september
december

18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.

Evi d encia o byvateľst va
(18. 9. 2012 – 14. 1. 2013)
Prisťahovali sa:
Gabriela Chudá, Anna Ištoková, Lucia Heráková, Viktória Heráková, Barbora
Heráková, Gabriela Cesneková, Jakub Cesnek, Adrian Rybovský, Rudolf
Jánošík
Odsťahovali sa:
Pavlína Telenická
Narodil sa:
David Rybár, Samuel Klučovský, Miroslav Herák, Adela Janovská, Matúš
Komadel, Sebastián Pallai, Adam Novák
Opustili nás:
Alžbeta Briganová (82), Marta Rusnáková (76), Viliam Varačka (76), Julianna
Bokorová (81), Anna Karabová (91), Anna Varačková (90), Pavol Surový (52)
Zosobášili sa:
Peter Mellen a Monika Gužíková, Miroslav Herák a Lucia Biháryová, Adrian
Rybanský a Miroslava Nitková, Andrej Stanček a Jana Nešporová

Požadované predpoklady:
• splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek pre príslušný druh školského zariadenia ustanovených vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
• získanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požadované predpoklady:
• znalosť a orientácia v školskej legislatíve,
• znalosť práce na PC,
• osobnostné a morálne predpoklady.
Požadované doklady:
• písomná prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný životopis,
• overený doklad o absolvovanom požadovanom stupni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore,
• overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti
pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
• písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
Písomné prihlášky doručte v zalepenej obálke označenej textom "Výberové konanie – riaditeľ CVČ" najneskôr do 19. 2. 2013 na adresu:
Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín a miesto výberového
konania oznámený písomne.
V Drahovciach, 14. 1. 2013
Ing. Juraj Klein – starosta obce
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