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Podobne ako všetky obce, ktoré boli v r. 1113 zapísané do 
Zoborskej listiny (Dokument z roku 1113 nadväzuje na udalosti 
opísané v prvej Zoborskej listine. Touto druhou Zoborskou 
listinou z roku 1113 kráľ Koloman potvrdil staré pozemkové 
vlastníctvo zoborských benediktínov na území západného 
a stredného Slovenska. Listina obsahuje súpis niekoľkých 
desiatok majetkov zoborského opátstva roztrúsených po 
rozsiahlom území Slovenska.), aj naša obec oslavovala počas 
celého minulého roka. Uskutočnili sme mnohé spoločenské 
a kultúrne aktivity, či už organizované obcou, v spolupráci 
so spoločenskými organizáciami, či Centrom voľného času. 
Ich vyvrcholením bol v sobotu 26. októbra 2013 slávnostný 
program, na ktorom sme mali tú česť privítať v našej obci 
aj mimoriadnu a vzácnu návštevu, prezidenta Slovenskej 
republiky JUDr. Ivana Gašparoviča. Hlavu štátu ako aj ďalších 

hostí privítal starosta obce Ing. Juraj Klein. Spoločne si potom pozreli slávnostný kultúrny program, ktorým sa zavŕšili oslavy významného jubilea 
obce.

Pán prezident Ivan Gašparovič vo svojom príhovore ocenil skutočnosť, že 
vedenie obce sa snaží v rámci svojich aktivít meniť veci k lepšiemu minimálne  
v takých oblastiach, ktoré sú v jej kompetencii a ktoré vie ovplyvniť. Hlavu štátu 
zaujali najmä projekty, ktoré Drahovce v ostatnom období zrealizovali. Osobitne 
prezident vyzdvihol fakt, že vedenie obce stavilo na deti a mládež a že sa snaží 
ponúkať mladým ľuďom alternatívne možnosti voľnočasových aktivít. Drahovce 
sú výnimočné aj úspešnou aktivitou žiakov v projekte Odysea mysle. Je to 
najväčšia celosvetová súťaž detí a mládeže v tvorivom riešení úloh. Víťazstvom 
v celonárodnom kole tejto súťaže v roku 2013 postúpili žiaci z Drahoviec 
na svetový festival v Nemecku, kde zo 101 súťažných družstiev zo 16 krajín  
v riešení tímových úloh získali prvé a druhé miesto v dvoch kategóriách. Aj táto 
skutočnosť zavážila, že pán prezident SR Ivan Gašparovič finančne podporil 
činnosť detí a mládeže v našej obci, aby mohli naďalej kvalitne pokračovať vo 
svojich aktivitách, za čo mu veľmi pekne za všetkých ďakujeme. Prezident SR 
Ivan Gašparovič zároveň prevezme záštitu nad Odyseou mysle na Európskom 

festivale, ktorý sa tento rok v apríli 2014 bude konať na Slovensku.
Program slávnostného ukončenia osláv výročia obce prebiehal v miestnom 

kultúrnom dome s obsahom krátkeho nahliadnutia do dávnej minulosti  
a zároveň prezentáciou súčasného kultúrneho života v obci. Na úvod zazneli 
verše z Oslavnej básne Adama Trajana Benešovského, duchovného pastiera 
cirkevnej obce Drahovce z dávnych dôb minulých. O tom, ako sa dostal záznam 
o obci Drahovce do Zoborskej listiny, mali možnosť vidieť diváci v krátkom 
dramatickom príbehu, ktorí predviedli členovia súčasného divadelného súboru 
Dobreta. Do čias našich prapraprastarých mám, ale aj súčasných obyvateľov, 
ktorý v rozvíjaní kultúry našich prapraprarodičov pokračujú a odovzdávajú 
ju ďalej s cieľom zachovať ju budúcim generáciám, sa vo folklórnom bloku 
predstavila miestna folklórna spevácka skupina Kolovrátok, ktorá pôsobí pri 
o. z. Naše rodné Slovensko, dychová hudba Drahovčanka, ktorá onedlho oslávi 
svoju storočnicu a najmladšia generácia, s folklórnym dramatickým pásmom  
v podaní členov DS Dobreta a členov nášho CVČ. Na záver programu ako dôkaz 

Na ukončení osláv 900. výročia aj 
prezident SR
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Rok sa z rokom zišiel a znovu nastal čas na jesenné upratovanie. 
Obecný úrad dal k dispozícii veľkokapacitné kontajnery, aby sa 
mohli občania legálnou cestou zbaviť zbytočných vecí, ktoré boli  
v domácnostiach nepotrebné. 

Kontajnery boli rozmiestnené po celej obci, aby k nim naši občania 
mali čo najlepší prístup. Tento prístup bol pod dohľadom pracovníkov 
obecného úradu, aby sa nestala z upratovania divoká skládka. Aj táto 
naša činnosť, akou je upratovanie, po skúsenostiach z minulých rokov, 
sa dostáva na správnu mieru. 

K dispozícii bolo 12 kontajnerov, ktoré boli odvezené na skládku 
odpadu, aby sme si zútulnili našu obec a hlavne naše domácnosti.

- I.G. -

toho, že aj súčasná najmladšia generácia v obci sa aktívne zapája do kultúrneho diania 
a pokračuje v rozvíjaní tradícií ochotníckeho divadla, ktorému dáva iný, nový rozmer, 
bolo vystúpenie s ukážkou známeho muzikálu Neberte nám princeznú. Večer pokračoval 
program zábavou v podaní skupiny Senzi Senzus, po ktorej nasledoval DJ Drey. V nedeľu 
ukončilo oslavy 900. výročia vystúpenie cirkusu Karlson v sále kultúrneho domu.

Kultúra v živote človeka zastáva veľmi dôležitú úlohu. Od malého malička vytvára  
u neho vzťah k prírode, 
k umeniu, duchovným 
a materiálnym 
hodnotám. Kultúra 
nie je prebytkom, 
zbytočnou ozdobou, 
ale nevyhnutnosťou, 
patriacou k vnútornej 
výbave človeka, 
orientuje ho vo 
svete, v spoločnosti 
a dáva význam jeho 
existencii. To, že obec 
Drahovce má bohatú 
kultúrnu minulosť 
je nepopierateľné. Dôkazom toho bol aj tento slávnostný program, ktorý bol naozaj 
dôstojnou reprezentáciou obce a pekným ukončením jej vzácneho jubilea. Zaželajme si, 
aby sa jej aj naďalej darilo, aby v nej ľudia nažívali v spokojnosti, aby sa mali radi, vzájomne 

si pomáhali. Možno stačí veľmi málo... povedané slovami básnika  
Jána Kostru, len „každý deň stretnúť človeka“.

- Blanka Kollárová -

Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania!

dovoľte mi, aby som sa vám na prahu 
nového roka prihovoril tak ako starosta, ako 
aj Váš občan.

Začiatok nového roka je čas, kedy si 
väčšina z nás dáva nové plány, predsavzatia 
a určuje si nové ciele, 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 sám o sebe pestrý  
a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené 

trápením, smútkom  
a nezdarom, ako aj dni 
dobré veselé, radostné  
a šťastné. A na tom 
dobrom je potrebné 
ďalej stavať, rozvíjať 
veci započaté a nebáť sa 
prekážok, ktoré určite 
počas nastúpenej cesty 
prídu.

Aj samotná obec 
počas uplynulého 
roka prekonávala 
prekážky, ale tešila sa 
aj z dokončených diel  
a úspechov. Dúfam, 
že aj vy občania ste 
prežívali úspechy  
a všetky pozitívne udalosti 

ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce  
s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí 
pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, 
Vášho života v obci. Napriek hektickej 

dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám 
na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále 
nedostatočným finančným zdrojom som 
presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň 
kvality života v našej obci sa nám spoločnými 
silami darí.

Mnohé je v našej obci potrebné 
vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však 
treba veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale 
i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Využívam túto príležitosť poďakovať 
sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou  
a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, 
obohateniu jej kultúrneho i duchovného 
života, pretože budúcnosť obce je hlavne  
v rukách jej občanov. Ďakujem spoločenským 
organizáciám v obci, chcem poďakovať aj 
jednotlivcom, ktorí dokazujú, že im osud 
našej obce nie je ľahostajný.

Želám a prajem Vám, viac krajších dní 
ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, 
viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. 
Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom  
i osobnom živote.

Ing. Juraj Klein – starosta obce

V roku 2013 padli drahovské hody na nedeľu 10. novembra. No pravá 
hodová atmosféra sa začala už v piatok, kedy sa mohli hlavne tí mladší 
zabaviť na disco party, kde ich do štvrtej rána zabával DJ White. Hlavný 
hudobný program prišiel na rad v sobotu. Od 19.00 h rozozvučala múry 
kultúrneho domu piešťanská šikovná mladá kapelka Black Diamond, 
ktorá zahrala rockové piesne zo svojej aj prebratej tvorby. Po nej 
nasledoval Ján Polák známy zo show Československo má talent. Ani on 
nezaprel v sebe rockera a prítomným zahral tie najznámejšie hity, medzi 
ktorými nechýbali ani „slaďáky“. 

Ako čas plynul, kultúrny dom sa pomaly, ale isto zapĺňal. Okolo 
22.00 h sa dostala na pódium kapela večera – Slniečko. V roku 2013 
oslavovali chlapci 30 rokov od založenia a svojej povesti na pódiu 
nezostali nič dĺžní. V dvojhodinovom koncerte nechýbali Dedko a parný 
valec, Rajčiny, Keď som išov z hodov, Rebel na hovado a mnohé iné ich 
známe hitovice. Od polnoci až do piatej záverečnej zabával prítomných 
DJ MZP so svojou oldies party. 

V nedeľu sa mohli všetci vyšantiť už len na kolotočoch, ktorých bolo 
neúrekom. Prišli aj tradičné poníky. Počasie nám však tento rok veľmi 
neprialo a preto sa každý na kolotočoch dlho nezdržal, no o to viac si 
však mohol pochutiť na hodovej „kačke“. 

- M.M. -

Slniečko na hodoch po tretíkrát

Deň červených makov

Drevené krížiky s kvetom maku, symbolizujúcim krv preliatu 
na bojiskách prvej a druhej svetovej vojny, zapichli žiaci ZŠ  
11.11. presne o 11.00 h k pomníku v našej obci. 

K pamätníku položili starosta obce Ing. Juraj Klein 
a riaditeľka ZŠ PhDr. Miroslava Rojková veniec na 
znak úcty. Spoločne všetci stíchli počas symbolickej 
minúty ticha. Pripomenuli si Deň veteránov, nazývaný aj  
Deň červených makov (Red Popies Day), ktorého história siaha 
až do 11. novembra 1918. Toho dňa v Compiegnskom lese  
vo Francúzsku, presne o 11.11 h zaznela posledná salva pri podpise 
prímeria, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Červené maky, 
ktoré rástli na hroboch a medzi hrobmi padlých vojakov, sa stali 
symbolom utrpenia a spomienok na hrôzy vojny.

- I.G. -

Jesenné upratovanie



DRAHOVSKÉ NOVINY 4 5www.drahovce.com

dychová hudba 1 2014seniori, záhradkári

Určite každý z nás pozná dlhé 
zimné večery strávené na gauči 
pri pozeraní televízora. Každému 
z nás dobre padne, keď si vyjde na 
prechádzku, vyventiluje si hlavu. 
O to lepšie, keď má kam ísť, trebárs 
na pamätné „Čaje o piatej“.  
A preto Obecný úrad vymyslel 
akciu „Posedenie pri dychovke“. 
Netreba si to však pliesť  
s „Posedením pre dôchodcov“, 
ktoré sa tradične koná v októbri. 
Posedenie pri dychovke je akcia, 
ktorá bude bývať vždy jedenkrát za 
mesiac počas zimných mesiacov 
vždy v nedeľu o piatej a je určená 
pre všetkých priaznivcov dychovej 
hudby. 

Každý mesiac vystúpi  
v kultúrnom dome iná dychová 
hudba, ktorej bude zakaždým 
sekundovať domáci folklórny 
súbor Kolovrátok. Týmto by 
som sa chcel poďakovať Petrovi 
Šerjenikovi, ktorý nám pomáha 
pri výbere jednotlivých dychoviek.  
S posedením pri dychovke sme 
začali v nedeľu 23. novembra 

2013, kedy prítomných zabávala 
dychová hudba Tatrachemka. 
Počas adventného obdobia sme 
si dali na jeden mesiac voľno. 
Prvá dychová hudba v novom 
roku, konkrétne 12. januára, bola 
Vrbovanka. Prišlo aj o niečo viacej 
ľudí, ako prvý krát, no napriek tomu 
by mohlo prísť viacej nadšencov. 
Vrbovanka hrala, Kolovrátok 
spieval, prítomní počúvali, 
debatovali a pochutnávali si na 
dobrom vínku. Najbližšie nás 
čaká 2. februára domáca dychová 
hudba Drahovčanka a samozrejme  
FS Kolovrátok. Do začiatku 
pôstneho obdobia, ktoré tento 
rok začína 5. marca popolcovou 
stredou, stihneme ešte jedno 
„Posedenie pri dychovke“. 
Naplánované je na nedeľu  
2. marca, kedy Vás zabaví opäť 
iná dychová hudba. Veríme, 
že si táto akcia nájde svojich 
fanúšikov a budeme sa v hojnom 
počte stretávať na posedení pri 
dychovke.

- M.M. -

Koniec roka v podaní Klubu 
seniorov

Činnosť Klubu seniorov Drahovce 
nestagnovala ani v posledných mesiacoch 
roku 2013 a zorganizovali sme niekoľko 
akcií nielen pre našich členov, ale aj pre 
našich spoluobčanov, resp. členov ostatných 
spoločenských organizácií v obci. V mesiaci 
Ružencovej Panny Márie, t. j. v októbri sme 
zorganizovali púť na Staré Hory. V rámci 
mesiaca úcty k starším občanom, sme sa 
podieľali svojou účasťou na akcii "Posedenie 
pre dôchodcov", ktorej hlavnými organizátormi 
boli Obecný úrad a COOP Jednota - miestny 
Dozorný výbor. Oslavy sa začali v miestnom 
kostole o 15.00 h svätou omšou, po ktorej 
pokračovali v kultúrnom dome občerstvením  
a posedením pri dychovej hudbe "Dubovanka". 

Aktívne sa naši členovia a členky zúčastnili 
slávnostného ukončenia osláv 900. výročia 
prvej písomnej zmienky o Drahovciach. K 
dôstojnosti tejto oslavy prispel svojou účasťou 
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, 
predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. 
Tibor Mikuš a ďalší vzácni hostia. Naše členky  
a členovia účinkovali v kultúrnom programe  
v rámci speváckej skupiny Kolovrátok. V rámci 
príprav na nadchádzajúce Vianočné sviatky sme 
v Klube seniorov zhotovovali adventné vence  
a vianočné svietniky. Silným zážitkom bola 
účasť na vystúpení v prezidentskom paláci, kde 
sme boli na čele so starostom obce Ing. Jurajom 
Kleinom 18. decembra so speváckou skupinou 
Kolovrátok koledovať pánu prezidentovi. 

Našou účasťou sme prispeli koledami aj pri 
rozsvietení Vianočného stromu v obci a zapálení 
prvej adventnej sviece. Tiež sme nechýbali ani 

pri varení a podávaní vianočnej kapustnice. 
Ako každoročne, tak aj 28. decembra sme pre 
členov Klubu seniorov pripravili "Posedenie 
pod jedličkou" v kultúrnom dome, kde sme 
jubilantom, ktorí v roku 2013 oslavovali 
okrúhle narodeniny zablahoželali a obdarili 
ich kvietkom. V kultúrnom programe vystúpil 
súbor Kolovrátok a každému členovi Klubu 
seniorov bol odovzdaný malý upomienkový 
darček a podané skromné občerstvenie. Na 
záver sme si popriali, aby sme sa aj v Novom 
roku všetci v zdraví stretali. 

Záverom dovoľte, aby sme všetkým 
spoluobčanom do Nového roku zaželali 
veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, 
občianskeho spolunažívania, porozumenia  
a Božieho požehnania. Toto Vám všetkým želá  
Výbor Klubu seniorov

V sobotu 19. októbra 2013 sa uskutočnilo tradičné posedenie  
s dôchodcami v kultúrnom dome. Dôchodcov privítal starosta obce  
Ing. Juraj Klein a predseda dozorného výboru COOP Jednota Peter 
Šerjenik. Starosta vo svojom príhovore mimo iného spomenul, že 
dôchodcovia si našu úctu za ich prácu, lásku a milé slovo zaslúžia po celý 
rok. Aj keď im pribúdajúcim vekom sily postupne ubúdajú, mnohí sú 
veľkou oporou pre rodinu pri výchove vnúčat či pravnúčat. Od mladších 
sa za to právom očakáva pozdrav, pochopenie, pomoc, či vypočutie ich 
každodenných starostí. Posedenie malo byť vyjadrením vďaky a uznania. 

O dobrú náladu sa starala dychová hudba Dubovanka a domáci 
folklórny súbor Kolovrátok.

- I.G. -

Posedenie pri dychovke Posedenie dôchodcov tento krát 
s Dubovankou 

Obecný úrad sa snaží každý rok 
zrekonštruovať aspoň časť z jednotlivých 
obecných budov. Či už je to kultúrny dom, 
futbalový štadión, dom smútku, atď. Koncom 
roka 2013 sa po dohode so záhradkármi 
vymaľoval dom záhradkárov, ktorý mal 
ošarpanú a v niektorých miestnostiach opadanú 

omietku. Napriek tomu, že dom záhradkárov 
nie je majetok obce, ale záhradkárov, obec sa 
rozhodla, že sa bude spolupodieľať na tejto 
maliarskej akcii. Dôvod je jednoduchý. Obecný 
úrad využíva záhradkárske priestory na viacero 
akcií počas roka. Nakoľko záhradkári nemali 
dostatok financií na obnovu interiérových 

priestorov, Obecný úrad zafinancoval 
vymaľovanie, záhradkári zabezpečili materiál. 

Dá sa povedať, že teraz dom záhradkárov 
dýcha novými farbami. Už teraz sa tešíme na 
ďalšie akcie vo vynovenom dome záhradkárov.

- M.M. -

Dom záhradkárov v nových farbách
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Vianočný stromček od p. farára

Posledná etapa pred dokončením nového verejného osvetlenia – 
výkopové práce (na fotke ul. Riadok smer D. Voderady)

Na budove futbalového štadióna sa vymenili vonkajšie dvere do 
ubytovne, ktoré zasponzorovala firma ADLO, za čo, jej patrí veľká vďaka  
(na fotke dvere pred a po)

Do našej obce zavíta opäť po roku televízna relácia Partička s humoristami 
pod vedením Dana Dangla. V kultúrnom dome vystúpia v nedeľu  
9. februára o 17.00 h a 19.00 h. (foto z minuloročného vystúpenia)

Koncom roka 2013 sa dokončila fasáda na novej bytovke. V apríli, kedy 
by sa mali nasťahovať jej prví obyvatelia, sa musia dokončiť interiérové 
práce. 

Neodmysliteľnou súčasťou prvej adventnej nedele patrí i rozsvietenie 
vianočného stromčeka. Ale skôr ako sa to môže udiať, musí partia chlapov 
vianočný stromček pripraviť. 

Tento rok nám ho podaroval Farský úrad. Vysoký smrek sa totiž v 
poslednom čase nepohodol so základmi budovy. Skupina našich statných 
junákov sa dostavila na faru vyzbrojená technikou a hlavne chuťou do 
práce. Po obzretí situácie a krátkych inštrukciách sa dali chlapci do práce. 
Výsledok nedal na seba dlho čakať. Bez ujmy na majetku a zdraví sa 
mohutný strom ocitol na zemi a bol odvezený na svoje nové pôsobisko, 
s čím nám ochotne pomohlo PVOD Drahovce. V centre obce svojou 
mohutnosťou a krásou spríjemnil advent i celé vianočné sviatky. 

Touto cestou sa chceme poďakovať p. farárovi Branislavovi Rychlíkovi 
za jeho dar i asistenciu pri jeho zrezávaní.

- I.G. -

Na základnej škole aj naďalej pokračuje hudobný krúžok pod vedením 
Radoslava Rupčíka, ktorý býva každý pondelok a stredu. Kto by sa chcel 
naučiť hrať na klavír, gitaru, či na dychové nástroje, je vítaný.

V sobotu 21. decembra 2013 sa konala tradičná Vianočná kapustni-
ca, ktorú navaril Červený kríž. Nápomocní boli tradične aj naši hasiči. 
Okrem kapustnice sa podával aj omastený chleba s cibuľou, varené vínko 
a čaj. Ľudí bolo dosť, všetko sa zjedlo a vypilo.

V decembri minulého roka sme zrekonštruovali pamätník SNP, na 
ktorý sme dostali 3 000 € z MV SR. Tento rok sa plánujú zrekonštruovať 
chodníky, pribudnúť by mali lavičky (jedna z fotiek pred a po 
rekonštrukcii). 

Kolovrátok zaspieval 18. decembra prezidentovi SR Ivanovi 
Gašparovičovi, ktorý pozval náš folklórny súbor do prezidentského 
paláca. Kolovrátok bol nadšený z príjemného zážitku a bol rád, že mohol 
v prezidentskom paláci spríjemniť všetkým prítomným predvianočný 
čas. 

Prvé drahovské dieťa v tomto roku sa narodilo Veronike a Marekovi 
Horúckovým. Dominik Horúcka prišiel na svet 6. januára 2014, meral 
49cm a vážil 3 030 g. Rodičom k ich druhému dieťaťu gratulujeme.

Na jeseň 2013 sme začali s výsadbou zelene pred Obecným úradom, 
v areáli ZŠ, okolo Jednoty, pred Farským úradom, po obci sa vykonal 
čiastočný orez stromov. Na jar sa plánuje skrášliť centrum obce pri KD  
a vybudovať parčík pri pamätníku SNP.
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človeka. Zavádzame do vyučovania efektívne 
progresívne metódy, tiež v rámci socializácie 
a prosociálneho správania motivujeme  
a vedieme žiakov k ohľaduplnosti, vzájomnej 
pomoci a rešpektu. Venujeme sa rovnakou 
mierou žiakom nadaným, začleneným  
v integrácii, slabšie prospievajúcim, aby 
každý dostal rovnakú šancu na rozvoj  
a uplatnenie sa medzi rovesníkmi.

Žiaci našej školy sa zapojili do okresného 
kola technickej olympiády, v ktorej Martin 
Janovský, žiak piateho ročníka, získal 
tretie miesto. Vedomostnej a vzdelanostnej 
oblasti venujeme prvoradú pozornosť. 
Sily si meriame s ostatnými žiakmi  
v okrese v olympiáde zo slovenského jazyka  
a literatúry, dejepisu, matematiky, ďalej  
v Pytagoriáde, informatickej súťaži Bobor  
a iných vedomostných súťažiach. Rozvíjame 
telesnú zdatnosť u žiakov, zapájame sa do 
okresných športových a hasičských súťaží.

Uskutočňujú sa činnosti zamerané 
na rozvoj bezpečnostnej, vzdelanostnej 
a morálnej úrovne žiakov. Naši žiaci 
každoročne absolvujú tréning získania 
dopravných vedomostí a zručností. Na 
začiatku školského roka navštívili Dopravné 
ihrisko vo Vrbovom, kde nadobudli 
základné informácie o dopravnej výchove, 
dopravných značkách, jazde na bicykli  
v zmysle platných vyhlášok. Zároveň si svoje 
teoretické vedomosti overili v praktickej 
situácii: v riadenej križovatke so svetelnou 
signalizáciou, na cestách vyznačených 
dopravnými značkami, na priechodoch pre 
chodcov.

V októbri sme navštívili Vlastivedné 
múzeum a Empírové 
divadlo v Hlohovci. 
Nielen emocionálne 
precítenie, ale aj 
vedomosti z histórie a 
iných vedných oblastí 
obohatili poznanie 
žiakov. Návšteva 
divadla, v ktorom 
koncertoval jeden z 
predstaviteľov slávnej 
prvej viedenskej 
školy Ludwig van 
Beethoven, prispela k 
podpore kultúrneho 
a estetického cítenia 
detí. Zaujímavým 
zážitkom z inej oblasti 
sa stala aj návšteva 
Atómovej elektrárne 
v Jaslovských 
Bohuniciach. Vedenie 
elektrárne umožnilo 
žiakom zoznámiť 
sa priamo v praxi s 
výrobou elektrickej 

energie. Súčasťou 
v ý c h o v n o v z d e l á v a c i e h o 
procesu bola aj návšteva 
Detského múzea v 
Bratislave. V modelových 
situáciách na tejto 
interaktívnej výstave 
sa žiaci oboznámili so 
životom starých Slovanov. 
Upútalo ich zaujímavé 
rozprávanie o Cyrilovi a 
Metodovi, ktorí k nám 
prišli zo Solúna s poslaním 
šírenia kresťanstva. 
N e z a b u d n u t e ľ n ý m 
zážitkom pre deti bola 
možnosť napísať svoje 
meno v hlaholike. Veľkú 
zbierku vozidiel od prapočiatku až po dnešok 
si mohli žiaci pozrieť v bratislavskom Múzeu 
dopravy. Bicykle, starodávne automobily z 
medzivojnového obdobia, vojenské vozidlá, 

ale i parné rušne a špeciálne koľajové vozidlá 
– to všetko ponúklo múzeum k prehliadke.

Dianie v obci nám nie je ľahostajné. 
Zúčastnili sme sa behu Drahovská desiatka, 
v mesiaci úcty k starším sme potešili 
básňami a piesňami našich dôchodcov. 
K 900. výročiu vzniku obce sme prispeli 
peknými výtvarnými a literárnymi prácami. 
Drahovská legenda, Legenda o stratenom 
poklade a iné z pier Terézie Rusnákovej, 
Barbory Rusnákovej, Veroniky Brezovskej, 
Evy Rusnákovej, Ivana Habra a Dominiky 
Brezovskej svedčia o talente našich žiakov 
aj v tejto oblasti. Dňa 11.11. si už tradične 
uctievame Medzinárodný deň vojnových 

veteránov kyticou vlastne zhotovených 
červených makov.

V zdravotnom programe rozvoja 
osobnosti podporujeme správne 

stravovanie našich žiakov, zapojení sme 
do celoročnej súťaže v zdravej mliečnej 
výžive, dvakrát do roka absolvujeme so 
žiakmi preventívne prehliadky u zubára. 
Prehlbujeme spoluprácu s miestnou 
kultúrnou komunitou, spolupracujeme s 
organizáciami. So zatajeným dychom si 
naši žiaci prezerali výstavku plodín, ktorú 
pripravili záhradkári. Neskôr navštívili 
včelársky chodník, vypočuli si  prednášku 
pána Habra spojenú s prezentáciou výrobkov. 
Chceme aj touto cestou poďakovať obetavým 
ľuďom, ktorí naše deti obohatia o zážitky, 
vedomosti, priblížia im život Drahoviec  
z iného uhla pohľadu, ako je to možné v škole. 

Škola žije svoj plnohodnotný školský 
život. Pracujú metodické orgány, svoju 
činnosť, ktorá je v súlade s plánom 
práce školy, vykonáva výchovný 
poradca, koordinátor environmentálnej  
a protidrogovej výchovy, koordinátor výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu. Sme zapojení 
do projektov Škola podporujúca zdravie, 

Strom života, Otvorená škola, Infovek. 
Nová školská koncepcia sa implementuje do 

Školského vzdelávacieho programu „Škola 
pre budúcnosť“. Zameranie školy spočíva  
v orientácii na vyučovanie jazykov a v rozvoji 
informačno-komunikačných technológií. 
Zvýšenú pozornosť venujeme materinskému 
jazyku a podpore čitateľskej gramotnosti 
u žiakov. Zámerne sa upriamujeme na dve 
hlavné oblasti, v ktorých uskutočňujeme 
inovácie vo výchovno-vzdelávacom 
procese. Prostredníctvom modernej 
didaktickej techniky – interaktívnych 
tabúľ a dataprojektorov, obohacujeme 
žiakov o vedomosti z rôznych oblastí 
vyučovacích predmetov. Vedieme ich  
k takým zručnostiam, ktoré uplatnia v ďalšom 

štúdiu na stredných školách. Podporujeme 
zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky 
na hodinách informatiky, ale aj v iných 
predmetoch. Spolupracujeme s Centrami 
pedagogickopsychologického poradenstva  
a prevencie v Piešťanoch a Hlohovci. 
Venujeme pozornosť profesionálnej 
orientácii našich žiakov s prizvaním 
odborníkov.

Vo vzdelávacej oblasti sa ďalej snažíme 
rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov. 
Kultúrne prostredie knižnice, kde sa tiež 
vyučuje a poriadajú sa súťaže, formuje nielen 
ich estetické cítenie, ale vytvára predpoklady 
správnej orientácie osobnosti mladého 

Zo života školy
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V týždni zdravej výživy sme uskutočňovali 
viaceré aktivity, ktoré zanechali veľký ohlas. 
Prízemie budovy školy posiate nástenkami 
danej tematiky bolo toho jasným dôkazom. 
V decembri sme privítali Mikuláša, podieľali 
sme sa na príprave vianočného slávnostného 
programu. Spolupracujeme s Centrom 
voľného času v Drahovciach a v Piešťanoch. 
Kým v Piešťanoch sa zúčastňujeme súťaží, v 
Drahovciach sú pre nás usporadúvané besedy 

so zaujímavými osobnosťami zamerané 
na čitateľskú gramotnosť, interaktívne 
prezentácie e-kníh a iné aktivity. 

Nepreferujeme len intelektové nadanie, 
ale rozvíjame aj športové, výtvarné, 
dramatické vlohy a schopnosti žiakov.

Myslím, že našimi aktivitami, zapájaním 
sa do projektov a premyslenou vzdelávacou 
koncepciou preukazujeme našu prácu nielen 
slovami, ale aj činmi. Sme pyšní na ocenenie 

– Čestné uznanie tvorivej škole, ktoré nám 
udelilo Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky dňa 18.11.2013 v Bratislave.

Robíme všetko preto, aby drahovská 
škola bola miestom aktívneho a radostného 
poznávania.

- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka 
ZŠ s MŠ Drahovce -

- Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

(najúspešnejšia práca z 
literárnej súťaže v autorskej 
legende “Drahovský zlatý 
poklad”)

Za čias vlády Žigmunda 
Luxemburského vládli na území 
Slovenska veľké nepokoje. V 
roku 1400 vládla v Drahovciach 
veľká chudoba. Šľachta okrádala 
mešťanov a mešťania poddaných. 
Tí sa nedali a ľahko sa s nimi 
popasovali. Vznikali požiare a 
vzbura poddaných, ktorú podoprel 
Albrecht Habsburský synovec 
Žigmunda Luxemburského, 
ktorý v tom čase vládol. Medzi 
Žigmundom a Albrechtom vznikli 
finančné nezhody. Žigmund 
mu mal dať nejaký poklad, no 
ten ho chcel ochrániť a dal ho 
jednému z poddaných. Ako sa o 
tom dedinčania dopočuli hneď 
sa začali ukrývať vo svojich 
chatrných príbytkoch. Poddaný 
bezpečne ukryl gotický pohár 
vo svojej záhrade na Dedinskej 
ulici. Keď mu to chcel oznámiť 
dopočul sa, že Albrecht zabil 
svojho strýka Žigmunda 

Luxemburského. Všetci obyvatelia 
Dobrety - Drahoviec sa skrývali 
vo svojich vykopaných skrýšach. 
Ukrývali sa dovtedy, dokým sa ho 
Matúšovi Čákovi Trenčianskemu 
nepodarilo zastaviť tak, že mu 
povedal, že poklad ukryl on a 
že mu ho dá, keď vyjde s ním na 
kopec. Albrecht súhlasil. Vyšli 
na kopec a Matúš Čák ho sotil zo 
skaly. M. Čák Trenčiansky povedal 
Albrechtovej armáde, že sa mu 
zlomilo koleso na koči a spadol 
tak nešťastne, až sa zabil. Tejto 
Čákovej historke Albrechtova 
armáda uverila a ďalej sa vecou 
nezaoberali. Občanom Dobrety - 
Drahoviec povedal, nech si poklad 
nechajú. Odvtedy boli šťastnejší 
a verne si pomáhali s vyrábaním 
pálenej keramiky. V roku 2002 
sa pri výkopových prácach našiel 
gotický pohár so 630 striebornými 
denármi a jedným pražským 
grošom Václava IV. Dnes je poklad 
uložený v Balneologickom múzeu 
v Piešťanoch. 

- Barbora Rusnáková, 8. A -

Legenda o stratenom poklade

Aktuálne z CVČ
Jeseň ubehla tak rýchlo, že sme sa ani 

nenazdali a prehupli sme sa do nového 
kalendárneho roka. Tak ako to už býva 
zvykom, na začiatku každého nového roka 
bilancujeme, hodnotíme, robíme plány... 
nie je to inak ani u nás. Obzeráme sa za seba 
čo všetko sme zrealizovať stihli, čo sa nám 
podarilo, čo nie. Dovoľte nám spomenúť aspoň 
niekoľko aktivít (okrem krúžkovej činnosti)  
z našej plodnej jesene a posúďte sami.

Tak, ako sme vás informovali už  
v predchádzajúcich číslach novín, podarilo 

sa nám nadviazať veľmi dobrú spoluprácu 
s Mestskou knižnicou v Piešťanoch. Vďaka 
tejto spolupráci uskutočňujeme pravidelné 
výstavy, na ktorých prezentujeme umenie 
našich aj českých knižných autorov, výtvarných 
umelcov a ilustrátorov. Realizujeme tak náš 
nový vlastný dlhodobý projekt zameraný 
na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti pod 
názvom: „Nemilovať knihy znamená nemilovať 
múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená 
stať sa hlupákom.“ V rámci tohto projektu 
uskutočňujeme rôzne zaujímavé tvorivé 
čitateľské aktivity, workshopy, spoločné 
čítania, interaktívne výstavy a vernisáže, 
zamerané na prácu s deťmi MŠ ako aj mladšími 
a staršími žiakmi ZŠ. Doposiaľ sa nám vďaka 
výbornej spolupráci s našou MŠ a ZŠ podarilo 

zrealizovať už niekoľko hodnotných podujatí. 
Využívame na tento projekt o. i. aj našu obecnú 
knižnicu. Pri tejto príležitosti chceme upriamiť 
pozornosť na všetky naše výstavy, ktoré sú 
určené nielen predškolákom a školákom, ale 
aj širokej verejnosti bez rozdielu veku. Veľmi 
radi vás na nich uvítame. Možno na to využiť aj 
čas pred premietaním kina. Veľmi kladne totiž 
hodnotíme aj možnosť našich detí, mládeže, či 
dospelých, navštevovať filmové predstavenia. 
Spríjemniť filmové popoludnia sa nám podarilo 
zabezpečením malého bufetového občerstvenia 
a možnosťou využívania členských kariet 

nášho kinoklubu. Z finančných dôvodov sa 
nám doposiaľ nepodarilo zriadiť našu klubovú 
čajovňu, ale napriek tejto prekážke sme aj tu 
pokročili a dúfame, že už vo februári tu budeme 
môcť organizovať pravidelné stretnutia so 
zaujímavým programom.

A teraz nám dovoľte vrátiť sa pár slovami 
k našim uplynulým jesenným podujatiam. 
Hneď začiatkom októbra sme pripravili výstavu 
Slovensko-českého slovníka zákerných slov pre 
deti ilustrátorky Márie Nerádovej, pod názvom 
Aha! Hele! Výstava! Výstava pokračovala počas 
celého mesiaca spolu s workshopmi pre deti MŠ 
a mladších školákov. V októbri už pravidelne 
naša ZŠ realizuje Týždeň zdravej výživy. Sme 
veľmi radi, že tento rok sme k ich rôznym 
aktivitám počas tohto týždňa, mohli hodnotne 

prispieť aj my. V spolupráci s našim včelárskym 
krúžkom pod vedením p. Miroslava Habra, 
sme zrealizovali vzdelávacie podujatie pre deti 
MŠ a ZŠ pod názvom AKO SA PRIPRAVUJÚ 
VČELY NA ZIMU. A tak v dňoch 16.  
a 17.10.2013 sme využili náš včelársky náučný 
chodník umiestnený v areáli záhradkárov. 
Aj napriek nevydarenému počasiu, bolo toto 
podujatie veľmi úspešné.

Už minulý rok sme zaviedli tradíciu pred 
koncom jesene zorganizovať podujatie, ktoré 
sme nazvali Na jesennú nôtu... a tento rok 
to bola TEKVICOVÁ ŠARÁDA.  Popoludní 

11.10.2013 v spolupráci so ŠK pri ZŠ Drahovce 
pod vedením p. Bosákovej, sme uskutočnili 
tvorivé dielne pod názvom Tekvicové šialenstvo. 
Počas popoludnia deti vyrábali z tekvíc a 
rôzneho prírodného materiálu zaujímavé 
tekvicové kreácie. K tomuto podujatiu sa pridala 
so svojimi ako vždy, nápaditými, tekvicovými 
priestorovými aj výtvarnými prácami aj naša 
MŠ. A tak sa nám podarilo 18.10. zrealizovať 
krásne podujatie TEKVICOVÁ ŠARÁDA, ktorú 
tvorila výstava výrobkov z tekvíc a výtvarných 
prác detí MŠ a ŠK pri ZŠ a tiež ochutnávka jedál 
a nápojov zhotovená z tekvíc a jesenných plodov. 
Deti mali možnosť ochutnať úžasné bylinkové 
čajíky, ktoré nám pripravila p. Habrová a 
ešte k tomu pridala výborný medový koláč. 
Prostredníctvom svojich chuťových pohárikov 
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Jarná časť súťažného ročníka 
2013/2014 začína pre naše 
„A-mužstvo“ 23. marca, dorast a 
žiaci začínajú o týždeň neskôr a 
prípravka vybehne po prvý krát na 
trávnik 12. apríla 2014. Z kádra 
pravdepodobne odídu Marcel 
Onder a Michal Németh, ktorí sú 
na skúške v Rakúsku. Naďalej nás 
trápia dlhodobé zranenia hráčov 

Mareka Gábriša a Martina Vanča. 
Chceli by sme dostať do našich radov 
na prestup Martina Nádaského z 
Malženíc, ktorý doteraz v našom 
tíme hosťoval. V januári naši muži, 
dorast aj žiaci trénovali v telocvični. 
Za bezplatné tréningy by sme chceli 
týmto základnej škole poďakovať.

Martin Majtán
- tajomník OFK Drahovce -

Petrov šťastný záver roka.
Peter Rusnák ml., šťuka, 112 cm, 14 kg, dátum ulovenia: 31.12.2013
 v našom revíry na prívlač.

OFK Drahovce

MIRUPO ŠPORT DMD OM 
MUŽI
1. Malženice  43
2. Horná Krupá  34
3. Jalšové  34
4. Drahovce  34
5. Dolná Krupá  33
6. Siladice  28
7. Cífer   25
8. Veľké Orvište  22
9. Leopoldov  22
10. Zeleneč  18
11. Hrnčiarovce  17
12. Dvorníky  15
13. Zavar  13
14. Brestovany  13
15. Šulekovo  10
16. Kľačany  10

OFK Drahovce – tabuľkový 
prehľad (jesenná časť 

2013/2014)

OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ 
SK. B DORAST
1. Veľké Orvište-Ostrov 29
2. Malženice  28
3. Trakovice  27
4. Madunice  26
5. Leopoldov – Siladice 24
6. Sokolovce  20
7. Bučany   20
8. Horné Otrokovce  15
9. Trebatice  12
10. Bojničky  10
11. Veselé      8
12. Šulekovo     4
13. Drahovce     3

OBLASTNÁ SÚŤAŽ SK. B ŽIA-
CI
1. Leopoldov   36
2. Červeník   28
3. Kľačany   27
4. Banka    25
5. Veľké Orvište – Ostrov  23
6. Chtelnica   22
7. Madunice   21
8. Šulekovo   18
9. Pastuchov   15
10. Dolné Trhovište  14
11. Drahovce   13
12. Dolný Lopašov   12
13. Prašník – Šípkové    8
14. Bojničky      1

PRÍPRAVKA SKUPINA C
1. Veľké Kostoľany   30
2. Vrbové    24
3. Krakovany   21
4. Drahovce   19
5. Dvorníky   19
6. Červeník   16
7. Jalšové      9
8. Veľké Orvište – Ostrov     9
9. Kľačany      7
10. Pečeňady      6
11. Trebatice      0

Termíny prípravných zápasov:
1. február – Krakovany 

9. február – Borovce
12. február – Trebatice

13. – 16. február – Zimné sústredenie Výtoky
22. február – Jaslovské Bohunice B

1. marec – Veľké Kostoľany
9. marec – Vinohrady nad Váhom

16. marec – Horná Streda

hádali jesenné plody a potraviny, ktoré boli v 
ďalších koláčoch použité. Celé podujatie bolo 
naozaj „chutné“, verte mi!

Naša obec uplynulý rok „dýchala“ 
900-ročnicou. Podobne ako všetky obce, ktoré 
boli v r. 1113 zapísané do Zoborskej listiny, 
aj naša obec oslavovala počas celého tohto 
roka. Pri tejto príležitosti sme uskutočnili v 
spolupráci s našou MŠ a ZŠ výtvarnú a literárnu 
súťaž k 900. výročiu prvej písomnej zmienky 
o obci Drahovce. Z úspešných výtvarných 
prác vznikla pekná výstava MOJA OBEC 

DRAHOVCE, ktorá bola doplnená historickými 
fotografiami zo života obce (v spolupráci s OZ 
Naše rodné Slovensko). Do literárnej súťaže 
v autorskej legende, či povesti pod názvom 
DRAHOVSKÝ ZLATÝ POKLAD sa zapojili 
starší žiaci ZŠ. Najúspešnejšie práce boli 
uverejnené v školskom časopise a jednu z nich 
nájdete aj v tomto čísle Drahovských novín. Z 
pomedzi mnohých spoločenských a kultúrnych 
aktivít, organizovaných obcou, v spolupráci 
so spoločenskými organizáciami, či Centrom 
voľného času, nemôžeme však nespomenúť 
ešte jednu - návštevu prezidenta SR p. Ivana 
Gašparoviča 26.10.2013. Naše CVČ pripravilo 
kultúrny program, v ktorom sa predstavili naše 
deti a mládež recitáciou Oslavnej básne Adama 
Trajana – Čecha z Benešova, duchovného 

pastiera cirkevnej obce v Drahovciach, krátkou 
dramatizáciou Opát zo Zobora v podaní nášho 
divadelného súboru Dobreta, folklórnym 
dramatizovaným pásmom, krátkou ukážkou 
z pripravovaného muzikálu Neberte nám 
princeznú a tiež spevom. Naši mladí naozaj 
veľmi dôstojne reprezentovali našu obec.

V novembri 6.11.2013, sme uskutočnili v 
rámci nášho projektu na rozvíjanie čitateľskej 
gramotnosti „Nemilovať knihy znamená 
nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však 
znamená stať sa hlupákom.“ podujatie pre 

MŠ, Stretnutie s knihou. Ďalším podujatím 
ešte v tento deň bola prezentácia knihy Jána 
Uličianskeho, v klasickej i elektronickej podobe, 
Malá princezná. Bolo to zároveň sprievodné 
podujatie k výstave ilustrácií Miloša Koptáka 
z rovnomennej knihy Jána Uličianskeho. 
November sme venovali prevažne príprave na 
decembrové kultúrne vystúpenia a podujatia.

Naše decembrové aktivity zahájila výstava 
malieb Maxa Ormandíka pod názvom Max má 
X. K tejto výstave sme uskutočnili 6.12.2013 
sprievodné podujatie Malá škola maľovania – 
výtvarnú dielňu pre žiakov ZŠ. Deti vytvorili 
naozaj vydarené umelecké dielka, ktoré sa 
stali všetky súčasťou výstavy. V spolupráci 
s Mestskou knižnicou mesta Piešťany sme 
zorganizovali dve veľmi zaujímavé a hodnotné 

podujatia pre deti a mládež piešťanských škôl 
v Piešťanoch. 10.12.2013 to bolo Vianočné 
čarovanie, čítanie z knihy Joesteina Gaardera 
Vianočné mystérium spojené s tvorivou dielňou 
(v ZŠ sv. Márie Goretti v PN) Predčítanie 
umeleckého textu predviedol úspešne Aurel 
Surový. 11.12.2013 sa tiež veľmi úspešne 
predviedol náš DS Dobreta v literárno-
dramatickom pásme Vianočná koleda na motívy 
slávnej novely Charlesa Dickensa. Podujatie sa 
uskutočnilo pre starších žiakov ZŠ a študentov 
gymnázia P. de Cubertena v Piešťanoch. Už po 

tretí krát sme v decembri pripravovali kultúrny 
program a podujatia, ktorými sa snažíme 
spestriť a spríjemniť predvianočné obdobie. 
Prvá adventná nedeľa 1.12.2013 patrila tentoraz 
Perinbabe, Jakubkovi a ostaným deťom, ktoré 
im pomáhali natriasať perinu. Vianočný posol s 
anjelikmi zasa pomohli pred kultúrnym domom 
rozsvietiť spoločný vianočný stromček a zažať 
prvú adventnú sviecu na adventnom venci. 
V piatok 6.12.2013 zavítal Mikuláš z CVČ do 
MŠ. V nedeľu 8.12.2013 zavítal medzi deti do 
kultúrneho domu Mikuláš spolu s anjelikmi 
aj čertom. Okrem vreca plného sladkostí 
priniesol so sebou aj bábkové divadlo. Nielen 
deti, ale aj dospelých zabávalo marionetové 
divadlo Animare Silva rozprávkou O Janovi, 
ako porazil draka. Mikulášske popoludnie 

Podrobnejšie tabuľky nájdete na stránke ObFZ Trnava.

bolo veru poriadne veselé a poriadne sladké. 
12.12.2013 vo štvrtok, sme v spolupráci zo 
ZŠ a MŠ v Drahovciach zorganizovali opäť 
Vianočné trhy a opäť úspešne. Výrobkov naozaj 
krásnych, bolo neúrekom a kupujúcich, ktorí 
ich prišli podporiť, tiež. Počas popoludnia 
vianočnú náladu umocnilo aj vystúpenie 
miestnej folklórnej skupiny Kolovrátok pri OZ 
Naše rodné Slovensko. Vianočný galaprogram 
sa uskutočnil v nedeľu 15.12.2013 pod názvom 
Vianočné kúzlo. Tentoraz sviatočný večer 
prikúzlil deťom dobre známy Peter Pan so 
svojou vílou Cililink a ich kamarátkou Wendy. 
Spolu s nimi si mali možnosť diváci užiť pravú 
zimu, ktorú vyčarovali deti ZŠ a dokonca 
spoločného snehuliaka postavili deti z MŠ. Deti 
z dramatického krúžku CVČ nás zaviedli rovno 
na Snehuliacke ostrovy. Vianoce bez rozprávok 

si nevieme prestaviť a tak to bolo aj v našom 
programe. Popoluška otvorila svoj strieborný 
oriešok, pomohli  jej ako inak holúbky, ba aj 
víla. Mali sme možnosť vidieť pestrý Jozefov 
zázračný plášť, či na chvíľu sa preniesť do 
dávnych dôb, ktoré nám priblížili narodenie 
Ježiška. Záver celého adventného obdobia 
patril už tradične divadlu. 22.12.2013 náš 
divadelný súbor Dobreta úspešne predviedol 
už po druhý krát divadelné predstavenie na 
motívy Charlesa Dickensa Vianočná koleda. 
Veľmi ľudský a vždy aktuálny príbeh lakomca 
Scroogea dokáže vždy vytvoriť neopakovateľné 
chvíle. Celkovú vianočnú atmosféru počas 
predstavenia dotvárali vianočné koledy v podaní 
hudobnej formácie Lekárovci. Pochvala patrí aj 
profesionálnemu osvetleniu a ozvučeniu, bez 
ktorého by to nebolo ono. Poslednou akciou 

v roku 2013, na ktorej sa CVČ podieľalo, bola 
Jasličková pobožnosť, kde divadlo Dobreta 
v sprievode detského spevokolu Srdiečko 
odohralo v kostole sv. Martina scénku 
„Betlehemská hviezda“. Máme za sebou naozaj 
plodné a úspešné obdobie a veríme, že sa nám 
bude takto dariť aj naďalej.

Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí nás v 
našej činnosti v uplynulom roku podporovali, 
ďakujeme za prejavenú dôveru a zároveň 
sa tešíme na ďalšie stretnutia a spoluprácu 
v nasledujúcom roku 2014. Nech vám 
nastávajúci rok prinesie veľa zdravia, šťastia, 
lásky a každodenných úspechov v osobnom aj v 
pracovnom živote.

Blanka Kollárová – CVČ
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Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“
Od 1. novembra do 31. januára boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:

6. november – Predstavujeme E-knihu – J. Uličiansky – Malá princezná org.: CVČ (kinosála)
8. november – Hodová diskotéka – org.: agentúra (kultúrny dom)

9. november – Hody Drahovce – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
24. november – Posedenie pri dychovke – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)

1. december – Rozsvietenie vianočného stromčeka – org.: CVČ (centrum obce + kultúrny dom)
8. december – Mikuláš – org.: CVČ (kultúrny dom)

12. december – Vianočné trhy – org.: ZŠ, MŠ, CVČ (kultúrny dom)
15. december – Vianočný galaprogram – org.: CVČ + ZŠ + MŠ

21. december – Vianočná kapustnica – org.: Obecný úrad (centrum obce)
22. december – Divadelné predstavenie Vianočná koleda – org.: CVČ + Divadlo DOBRETA (kultúrny 

dom)
26. december – Jasličková pobožnosť – org.: Divadlo Dobreta + spevokol Srdiečko (kostol)

28. december – Vianočný večierok –org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
12. január – Posedenie pri dychovke – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)

25. január – Fašiangový večierok – org.: OZ Naše Rodné Slovensko (kultúrny dom) 
26. január – Maškarný ples – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)
31. január – Výročná schôdza – org.: OFK Drahovce (štadión OFK)

Od 1. februára do 30. apríla budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
1. február – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)

2. február – Posedenie pri dychovke – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
7. február – Výročná schôdza – org.: Červený kríž (kultúrny dom)

9. február – Televízna relácia Partička – org.: Miroslav Ledecký (kultúrny dom)
15. február – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)

22. február – Fašiangová zabíjačka – org.: Ing. Juraj Klein (kultúrny dom + centrum obce)
marec – Drahovský blšák – org.: Červený kríž a Klub seniorov (kultúrny dom)
1. marec – 6. narodeniny OZ Superuvoľnení – org.: OZ Superuvoľnení (fara)

2. marec – Posedenie pri dychovke – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
3. marec – Výročná členská schôdza – org.: Klub seniorov (kultúrny dom)

2. apríl – 69. výročie oslobodenia obce – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)
12. apríl – Jarné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)

13. apríl – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce – 6. roč. – org.: Obecný úrad (telocvičňa ZŠ)
13. apríl – Výr. členská schôdza – org.: MO SRZ (kinosála)

30. apríl – Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce + kultúrny dom)

Drahovský slovník

Prinášame zopár výrazov z Krátkeho 
slovníka nárečia slovenského 
„drahovského“ podľa Cyrila Karabu.

1. labzuvat – bezcieľne chodiť
2. lichva – dobytok
3. luftuvat – vetrať
4. makkí – mäkký

5. mat – med
6. mesác – mesiac

7. nadut sa – nahnevať sa
8. napatí – našponovaný
9. našteluvat – nastaviť

10. nedzela – nedeľa

Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva do konca 
roka 2014

27. február 18.00 h
24. apríl 18.00 h
26. jún 18.00 h

25. september 18.00 h
20. november 18.00 h

Všetky OZ sa konajú vo veľkej zasadačke OÚ.

Evidencia obyvateľstva (8.10. 

2013 – 15.1. 2014) 

Prisťahovali sa
Martina Rusnáková

Odsťahovali sa
Renáta Karabová, Dávid Machovič, 

Mária Machovičová, Mária Vančová, 
Jarmila Flajžíková, Mária Urbánková, 
Jana Klačková, Peter Áč, Erika Áčová, 

Paulína Áčová, Peter Áč ml., Elin Áčová, 
Andrej Mikula, Ján Bokor, Katarína 

Lajchová, Dávid Pacera, Věra Miklová, 
Monika Remišová, Michaela Chudá, 

Monika Chudá

Narodili sa
Samuel Kadlíček, Filip Rusnák, 

Dominik Horúcka

Opustili nás
Anna Prekopová (74), Anna Rusnáková 
(67), Ľudmila Cesneková (79), Bohumír 

Karaba (68), Anna Varačková (80), 
Ernest Sedmák (88), Františka Vlková 

(84), Vladimír Miklo (55)

Zosobášili sa
Marcel Cesnek a Daniela Karabová, Ing. 

Dušan Remiš a Ing. Monika Beňová

Starší kňaz je obklopený 
miništrantmi, ktorí 
predvádzajú ako sú športovo 
zdatní. Prvý robí kotrmelce, 
druhý chodí na rukách, ďalší 
robí kliky a všetci spoločne 
hovoria – toto už nedokážete.

Kňaz reaguje protiútokom, 
vytiahne si zubnú protézu, 
zacvaká s ňou a povie: „A toto 
zase nedokážete vy chlapci.“

- Žiak Mrkvička, prečo ma 
nezdravíš?

- Prepáčte, pán učiteľ, 
nevidel som vás, asi som mal 
mikrospánok.

V škole: 
„Čo je s tým králikom, čo 

mi ho chcel ocko poslať?“ 
„Ja neviem, pani učiteľka, 

ale on už zase žerie.“

Na futbalovom zápase je 
prerušená hra.  Rozhodcovia 
podídu k preplnenej tribúne a 
hlavný kričí: „Kto je za to, že 
bol ofsajd, nech zdvihne ruku!“

Spotený vodič dotlačí 
trabanta na čerpaciu stanicu a 
pýta si 2 litre benzínu. 

Pumpár sa pýta: „Na 
naštartovanie?“ On na to: 
„Nie, na podpálenie!“

Zasmejme sa Ponuky obce

- možnosť inzercie v Drahovských novinách (jubileá, riadková 
a plošná reklama), info na OÚ
- možnosť prenájmu Kultúrneho domu – peklo 50 €/deň, 
veľká sála 100 €/deň
- možnosť prenájmu reklamnej plochy na autobusových 
zastávkach, info na OÚ
- viac fotiek z kultúrnych akcií si môžete pozrieť na stránke 
www.drahovce.com - ďalšie číslo Drahovských novín vyjde 
koncom apríla, články môžu posielať nielen organizácie, ale aj 
občania na: drahovskenoviny@drahovce.com do uzávierky, 
ktorá bude v utorok 1. apríla 2014

CVČ Drahovce pripravuje 
Január 2014

Výstava ilustrácií výtvarníčky Galiny 
Miklínovej ku knihe Pavla Šruta 
LICHOŽROUTI (v spolupráci s MsK 
Piešťany)

Február 2014
Výstava výtvarných prác študentov 
VŠMU v Bratislave k súťažným 
titulom rozhlasových rozprávok 
Zázračný oriešok 2012. Podujatie bude 
organizované spolu s pracovnými 
workshopmi v spolupráci s Mestskou 
knižnicou Piešťany, ako sprievodné 
podujatie nadchádzajúceho Zázračného 
orieška 2014 (súťažný festival Kniha v 
rozhlase, rozhlas v knihe), ktorý sa koná 
každé dva roky v Piešťanoch.

Marec 2014
21. – 23. marca 2014 Národné kolo 
Odysea mysle 2014 Komárno – účasť 
našich tímov na súťaži, ktorú tento rok 
finančne podporil prezident SR Ivan 
Gašparovič. Cieľom našich súťažiacich 
je tento rok úspešne reprezentovať aj 
na medzinárodnom Eurofestivale 2014, 
ktorý sa uskutoční 24. – 29. apríla 2014 
v Liptovskom Mikuláši v Tatralandii 
a tiež na celosvetovom finále v USA 
v štáte Iowa, štátna univerzita Iowa  
28. – 31. mája 2014. Veríme, že náš 
nie ľahký cieľ sa nám s vašou podporou 
podarí dosiahnuť.

Pozvánka na VČS 2014
Výbor Miestnej organizácie Slovenského 
rybárskeho zväzu v Drahovciach pozýva 
všetkých svojich členov na Výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 13. apríla 
2014 (nedeľa) o 9.30 h v kinosále Kultúrneho 
domu v Drahovciach.
Navrhovaný program VČS 2014:
1. Otvorenie
2. Voľba komisií
3. Správa o činnosti MO SRZ za rok 2013
4. Správa o hospodárení za rok 2013 a návrh 
rozpočtu na rok 2014
5. Správa kontrolnej komisie
6. Správa disciplinárnej komisie, rybárskej 
stráže a brigádnického referenta
7. Plán hlavných úloh na rok 2014
8. Voľba členov výboru MO a kontrolnej 
komisie SRZ pre volebné obdobie 2014 – 
2018
9. Voľba delegátov na snem SRZ 2014
10. Miestny rybársky poriadok pre obdobie 
2014 – 2017
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Prezentácia členov začína od 9.00 h  
Výbor MO SRZ sa teší na Vašu účasť.

FARSKÉ DUCHOVNÉ SLÁVNOSTI 2014
Milí bratia a sestry,
v rytmoch a striedaní časov si každoročne pripomíname tajomstvá našej večnej spásy. Stredom celé-
ho liturgického roka je posvätné Trojdnie, ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána Ježiša, 
ktoré vyvrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 20. apríla. V každú nedeľu, ktorá je Veľkou 
nocou týždňa a v každý prikázaný sviatok je veriaci kresťan – katolík povinný zúčastniť sa na sv. omši 
a tak si pripomínať udalosti veľkej Božej dobroty prejavenej každému z nás, ktoré priniesli spásu.

25.5.  Nedeľa 10.30 h sv. omša so slávnosťou 1. sv. prijímania
29.5.  Štvrtok Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
19.6.  Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok
22.6.  Nedeľa 10.30 h sv. omša s procesiou Božieho tela
30.6.  Pondelok celodenná eucharistická poklona v Drahovciach
06.7.  Nedeľa Hody Dolné Voderady
15.8. Piatok Nanebovzatie Panny Márie – prikázaný sviatok
22.8. Piatok ďakovný deň za ukončenie cholery
01.11.  Sobota Všetkých svätých – prikázaný sviatok
16.11.  Nedeľa Hody Drahovce
08.12.  Pondelok Nepoškvrnené počatie Panny Márie – prikázaný sviatok
25.12.  Štvrtok Narodenie Pána – prikázaný sviatok

Sv. omše v našej farnosti sú nasledovne:
NEDEĽA A PRIKÁZANÝ SVIATOK – voľný deň
v období 1.11. – 30.4.: 8.00 h – Drahovce, 9.30 h – Voderady, 11.00 h – Drahovce
v období 1.5. – 31.10.: 7.30 h – Drahovce, 9.00 h – Voderady, 10.30 h – Drahovce
PRIKÁZANÝ SVIATOK – v pracovný deň
8.00 h – Drahovce, 17.00 h – Voderady, 18.00 h – Drahovce
Skúste a presvedčte sa aký dobrý je Pán, šťastný človek čo sa utieka k nemu. (Ž 34, 9) 
Na pravidelné stretnutia pri Pánovom stole Božej Lásky, sa teší a všetkých posilňovať sa pre dobro a 
spásu pozýva aj v roku 2014.

- Branislav Rychlík, drahovský farár -

Rímskokatolícka farnosť sv. Martina DRAHOVCE 
filiálka: Dolné Voderady

tel. č.: 033/778 36 24   
mobil: 0903/134 747   

email: faradrahovce@gmail.com

Pred Obecným úradom pribudol nový múrik, 
keďže starý sa pomaly, ale isto rozpadal. Začiat-
kom roka 2014 sa bude s rekonštrukciou múrika 
pokračovať. Nový múrik pribudne aj po obvode 
parkoviska (na fotke múrik pred a po).
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