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DH Drahovčanka oslavovala 100.
narodeniny
Dňa 14.6.2014 bola obec Drahovce
na nohách. Dychová hudba Drahovčanka
oslavovala 100. výročie od založenia.
V júni 1914 sa o založenie dychovky
postarali Gašpar Marcinka a Izidor Varačka.
Dychovka mala vtedy 20 členov. Oslavy 50.
výročia založenia sa konali 28.6.1964. Oslava
100. výročia pripadla na 14.6.2014. Pripravený
bol bohatý kultúrny program, ktorý k takejto
slávnosti patrí. Osobne boli pozvaní všetci žijúci
členova DH Drahovčanka, drahovskí rodáci,
hostia z okolia, ktorí v dychovke hrali, alebo
dodnes hrajú, dostupní potomkovia bývalých
členov dychovky. Nechýbal ani najstarší žijúci
hudobník Cyprián Sedláčik (88), ktorý pôsobil
v DH ako hráč na krídlovke.
Krojovaná Drahovčanka sa o 13.45 h
zhromaždila pred kultúrnym domom a odtiaľ
sa v sprievode presunula do miestneho kostola
sv. Martina, kde bola slávnostná svätá omša za
mŕtvych i žijúcich členov DH Drahovčanka,
za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov.
Svätú omšu celebroval miestny pán farár
Mgr. Branislav Rychlík.
Po svätej omši sa sprievod veselo presunul
do KD Drahovce, kde kultúrny program otvorila
susedská Dychová hudba Veselanka, ktorá
svojím vystúpením potešila a rozveselila bohaté
publikum. Po nich vystúpil so svojím pásmom
domáci krojovaný folklórny súbor Kolovrátok.

Po ňom DH Šúrovanka. Svojim vystúpením
prispeli do programu aj dve mladé drahovské
hudobníčky Kristínka Lekárová a Simonka
Dobrovolná s inštrumentálnymi skladbami
v prevedení priečna flauta a akustická gitara.
Slávnostný program DH Drahovčanka
začal o 19.30 h minútou ticha za zosnulých
členov dychovky. Slávnostnými fanfárami
začalo hudobné vystúpenie, počas ktorého
sa predstavili popri muzikantoch DH aj
speváčky, ktoré v DH pôsobili, alebo ešte
stále aktívne pôsobia. Počas programu boli
ocenení všetci bývalí aj súčasní členovia DH,

osobnosti, ktoré sa významne pričinili o rozvoj
DH v Drahovciach. Zvláštnou kategóriou boli
zosnulí hudobníci, za ktorých prevzali pamätné
ďakovné listy IN Memmoriam ich potomkovia,
ktorých sa nám podarilo vypátrať.
Medzi pozvanými hosťami bol aj emeritný
predseda Združenia dychových hudieb
Slovenska – pán Ján Jamriška, ktorý ocenil
celú Dychovku za rozvoj dychovej hudby
a zachovávanie národných kultúrnych tradícií
Slovenska. Zvláštne ocenenie získal predseda
spolku DH Drahovčanka Ladislav Lekár za
obzvlášť aktívny rozvoj a prínos do drahovskej

100 rokov dychovky
dychovky a tiež Cyprián Sedláčik ako najstarší
žijúci hudobník aktívny v rokoch 1945 – 1989,
teda obdivuhodných 44 rokov. (ZDHS so
sídlom v Bratislave je štatutárnym orgánom,
ktorý združuje všetky DH na Slovensku ako
neziskové organizácie, preto je aj oficiálny
názov drahovskej dychovky – Spolok DH
Drahovčanka).
Slávnostnou bodkou za programom bolo
symbolické vykročenie do novej storočnice
presne o 20.00 v zložení: Ladislav Lekár –
predseda spolku (bicie, spev), Daniel Dubec –
tajomník spolku a kapelník (B-trúbka), Dávid
Pacera (B-trúbka), Zdenko Lekár (klarinet,
saxofón, spev), Kristína Lekárová (flauta),
Ing. Peter Dzuro (tenor), Jaroslav Oríšek
(barytón), Anton Karaba (Es–trúbka), Marcel
Dovčík (trombón), Magdaléna Megová (spev),
Gabriela Dianišková (spev), Cyril Potočný
(Bass), Augustín Moravčík (trombón). Po ňom

nasledovalo krájanie torty z dielne manželky
Ladislava Lekára, amatérskej cukrárky Ing.
Tatiany Lekárovej.

Oslavy pokračovali
vystúpením výbornej DH
Nadličanka, pri ktorej
si prišli na svoje aj tí
najnáročnejší
hudobní
fajnšmekri.
Celým programom
osláv
sprevádzal
hovoreným
slovom
predseda spolku DH
Drahovčanka
Ladislav
Lekár. Pri príležitosti
osláv
100.
výročia
založenia bol vydaný
BULLETIN, ktorý dostal
každý zo zúčastnených
hostí a bulletin putoval aj do širokého okolia.
V ňom bolo prvýkrát uverejnené nové logo
DH Drahovčanka, ktorého autorkou je členka
dychovky Kristína Lekárová. Výnimočný
záujem o oslavu
prejavilo nečakané
m n o ž s t v o
obyvateľov
Drahoviec a tiež
hostí zo širokého
okolia.
Sála
kultúrneho domu
bola
obsadená
do
posledného
miesta.
Hostí
čakalo na stoloch
občerstvenie
v podobe koláčov,
zákuskov, slaného
pečiva i nápojov.
No a keďže každá
dobrá
slávnosť
končí tanečnou veselicou, o 22.00 h
odštartovala tanečná zábava s Hudobnou
skupinou Rytmus z Novej Bošáce. Tá zabávala

príhovor starostu
Príhovor starostu

tancujúcich až do bieleho rána. Prípravu osláv
zorganizoval a zabezpečil predseda spolku
DH Drahovčanka Ladislav Lekár spolu
s celou svojou rodinou, OÚ Drahovce, za CVČ
Drahovce Mgr. Nataša Pažitná a p. Blanka
Kollárová a mnohí ďalší. O občerstvenie sa
postarali rodičia hudobníkov, ženy, ktoré majú
k dychovke blízko pod vedením profesionálnej
kuchárky pani Kataríny Pacerovej a tiež všetci,
ktorí priniesli občerstvenie v podobe koláčov,
zákuskov, slaného pečiva. Veľké poďakovanie
patrí všetkým sponzorom na čele s generálnym
sponzorom celej akcie - OÚ Drahovce. Sponzori
prispeli finančnými darmi a vecnými darmi do
tomboly, čím zabezpečili tejto oslave vysokú
úroveň.

Vážení občania,
prihováram sa Vám počas letných prázdnin,
počas dovolenkového obdobia. Som rád, že môj
príhovor začínam najočakávanejšou správou,
že po troch dlhých rokoch
vyšla výzva na kanalizáciu.
Na túto správu sme
všetci
netrpezlivo
čakali.
Samozrejme
sme neváhali a projekt
podali na Ministerstvo
životného prostredia SR.
Teraz nám zostáva už len
čakať, či budú Drahovce
medzi obcami, ktorým
budú pridelené financie.
Odpoveď by sme mali
vedieť v novembri 2014.
Ďalšou aktivitou, ktorá nás trápi,
resp. trápila, je nadstavba materskej
školy, ktorá sa niekoľkokrát odkladala. Po
viacerých projekčných zmenách sme začali
s rekonštrukciou starej budovy. Prvá etapa
škôlky je spojená s prepojením do nadstavby

Stavanie mája

Rok sa s rokom zišiel a znovu sme tu mali
30. apríl, ku ktorému neodmysliteľne patri
aj stavanie mája. Táto pekná tradícia oživuje

Na záver to najdôležitejšie: ďakujeme Pánu
Bohu za 100 rokov existencie našej dychovky,
za výnimočne vydarenú oslavu storočnice, silu
a inšpiráciu do ďalších rokov činnosti.
„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“.
- Ladislav Lekár – predseda DH Drahovčanka -
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novej časti škôlky. Kým sa deti vrátia z letných
prázdnin, bude prvá etapa hotová. Keď sa začne
druhá etapa – nadstavba materskej školy, budú
deti v čistote.
Som veľmi rád, že sme 15. mája 2014
odovzdali prvé obecné byty do užívania. Prajem
mladým rodinám, aby v
nich zažívali samé šťastné
chvíle. O byty pre mladé
rodiny je aj naďalej veľký
záujem a preto sa koncom
leta začne s výstavbou druhej
bytovky, ktorá bude stáť vedľa
požiarnej zbrojnice.
Vedľa požiarnej zbrojnice
sa nachádza v súčasnosti
zberný dvor, ktorý sa presunie
do pripravovaného nového
zberného dvora pri PVOD
Drahovce.
Určite si každý z Vás všimol nový parčík SNP,
ktorý postupne dostáva svoju tvár. Verím, že si
viacerí z Vás radi oddýchnu v tomto nádherne
vysadenom priestore.
Nezabúdame ani na mladých športovcov,
ktorým by sme chceli v priebehu tohoto roka
slovu hasiči a tí vztýčili tento symbol.
V krátkom príhovore pozdravil
zúčastnených starosta obce Ing. Juraj
Klein a poďakoval im za ich pomoc.
Celá akcia prebiehala
vonku od 18.00 do
20.00 h. Počas týchto
dvoch hodín zabávala
prítomných
DH
Drahovčanka. No a
po nej nasledovala
„prvomájová
veselica“ v kultúrnom
dome, so skupinou Club 84.
Jediné čo nás mrzí je, že si na
„prvomájovú veselicu našlo
cestu málo ľudí“.

Deň kvetov
históriu i tradície späté z našou obcou. K nej
patria naše kroje, ktoré tu prezentovali členovia
i priaznivci OZ Naše Rodné Slovensko a
folklórneho súboru Kolovrátok. Pripravili nám
i jedno prekvapenie v podobe paličkovania
čipky. Bolo zaujímavé pozorovať, ako si vedeli
poradiť „zo šiestimi drievkami“, ktoré sa len
tak mihali v ich rukách. Mali sme možnosť
vidieť ako pod ich rukami oživol kus histórie
výroby čipky. Stavanie mája prebehlo tradične
i v spolupráci s dobrovoľným hasičským
zborom. Naši hasiči sa nedali zahanbiť a
pripravený „máj“ zručne osadili. Nezaostali
i najmenší, ktorí poobliekaní do krojov máj
ozdobili stužkami, samozrejme pod dohľadom
skúsených žien. Potom sa znovu dostali ku

DRAHOVSKÉ NOVINY

2

www.drahovce.com

V sobotu 17. mája sa v našej
obci konal tradičný Deň kvetov.
Tejto akcie sa prvý krát podujali Martin Majtán
a Ivan Gajar, ktorí prevzali
taktovku po Ladislavovi
Lekárovi st. (p. Lekár túto
akciu už neorganizuje zo
zdravotných
dôvodov).
Tohto roku sa Dňa kvetov
zúčastnilo do 20 stánkarov
nielen s kvetmi. Bol to už
8. ročník tejto populárnej
akcie. V ponuke boli rôzne
druhy letničiek, trvaliek,
hnojív a vrtkého, čo je spojené
s pestovaním kvetov. Naši
občania si mohli vyberať
z množstva druhov, farieb

vybudovať v školskom areály hokejbalové
ihrisko.
Z
ostatných
pripravovaných
vecí
v najbližšom období spomeniem ešte kúpu
nového chladiaceho boxu do domu smútku,
chladničku na torty do kultúrneho domu
potrebnú na rôzne obecné, či súkromné akcie
a v neposlednom rade nové auto, ktoré nahradí
pokazenú AVIU, ktorá slúžila dlhé roky až
doslúžila. Toľko v krátkosti o aktuálnom dianí
v našej obci.
Vážení spoluobčania, letný čas je obdobie,
kedy sa snažíme tráviť viac času s deťmi
a priateľmi pri vode, na horách alebo
dovolenkách. Všetkým Vám želám, aby slnko
a voda priniesli len pohodu a oddych. Dávajte
pozor nielen na svojich blízkych, ale aj na
seba, aby leto bolo šťastné, spokojné a bez
úrazov. Prajem Vám, nech sa v zdraví vrátite
z dovolenkových ciest, plní krásnych zážitkov,
novej energie, z ktorej budete čerpať po celý rok.
Aby Vás obišlo nešťastie, choroby, aby ste sa radi
vracali domov, do kruhu svojich najbližších.
Krásne, pokojné a slnečné leto!
Ing. Juraj Klein – starosta obce

i veľkostí rôznych kvetov. Potom ich len posadiť,
správne ošetrovať a výsledok je zaručený. Je
to ďalšia služba našim občanom ako ešte viac
skrášliť naše záhrady, našu obec. Nie je nič
krajšie ako pohľad na krásne zakvitnuté okná
i predzáhradky.
Veríme, že v tejto tradícii budeme ďalej
pokračovať a o rok zase v tradičnom čase
budeme svedkami tejto kvetinovej nádhery.
I.G. -
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udalosti
„Muzikálový“ Deň matiek

udalosti

V druhú májovú nedeľu,
kedy sa tradične oslavuje
Deň matiek, si Amatérske
muzikálové
divadlo
pri
CVČ
Drahovce
pripravilo program pre
naše mamičky. A nebol
to hocijaký program, ale
rovno muzikál „Neberte
nám princeznú“.
V úvode pozdravil
prítomné mamičky svojim
príhovorom
starosta
obce Ing. Juraj Klein.
Potom už nasledovala
samotná
premiéra
muzikálu. Naši mladí
sa prezentovali spevom,
tancom i scénkami na
vysokej
profesionálnej
úrovni, ktoré boli v závere
odmenené
búrlivým
dlhotrvajúcim potleskom.
Po predstavení bol
spokojný aj režisér Filip Čechovič z Pezinka. K spestreniu sviatočnej chvíle
prispeli i kytičky pre prítomné mamičky, ktoré im rozdali účinkujúci herci.
- I.G. -

Život v Klube seniorov
Chceme Vám priblížiť život v Klube seniorov
v Drahovciach, ako sme spoločne prežili jarné
mesiace roku 2014. Prvou akciou mesiaca apríla
bol zájazd do Prievidze na hudobnú nahrávku
televízie "ŠLÁGER". Aby sme mali finančné
prostriedky na rôzne podujatia, hlavne kultúrne,
uskutočnili sme zber kovového odpadu po obci
za pomoci členov, občanov a v nemalej miere
Obecného úradu, ktorý nám poskytol vozidlo
AVIU na odvoz. Touto cestou chceme všetkým
zainteresovaným srdečne poďakovať.
Peknou obnovenou tradíciou je „stavanie
mája“ v strede obce v predvečer 1. mája,
kde hlavnú úlohu zohrávajú hasiči a my sa
zúčastňujeme ako diváci, bez ktorých by táto
slávnosť nemala žiadnu kulisu. Spolu s hasičmi,
na ich pozvanie, sme sa zúčastnili "Púte
hasičov do Šaštína", kde účinkoval aj súbor
KOLOVRÁTOK. Tiež sme sa zúčastnili v druhú
májovú nedeľu z príležitosti osláv Dňa matiek
na muzikáli v KD, ktorého organizátorom
bolo Centrum voľného času. Na pozvanie
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Výsadba pamätníka SNP

OZ NRS - Poďakovanie sponzorom
Žijeme v čase, keď sa vo
všetkých oblastiach prejavuje
nedostatok
finančných
prostriedkov. Výnimkou nie je ani
kultúra a hlavne kultúra na úrovni
záujmovej a dobrovoľnej činnosti.
S veľkou vďakou prijímame
skutočnosť, že sa v obci našli ľudia
so srdcom na správnom mieste a
finančne podporili našu spevácku
skupinu Kolovrátok. Len vďaka ich
nezištnej podpore sa mohlo zakúpiť
oblečenie pre jej členky a členov.
Keď sme oslovovali sponzorov,
stretli sme sa u nich s veľkým
pochopením a štedrou rukou.
Majú najväčšiu zásluhu na tom, že
hudobno - spevácka skupina, ktorá
nás reprezentuje za hranicami našej
obce a už aj štátu, má primerané
oblečenie.
Podporili nás – p. Emil
Hubinák, Ing. Milan Čulen,
p. Róbert Lajcha, p. Jozef Maceka,
Ing. Miloš Kocian, p. Ľuboš Maco,

organizátorov sme sa aktívne
zúčastnili "Majstrovstiev Slovenska
v kosení ručnou kosou", kde naše
členky hrabali pokosené políčka. Na
sviatok BOŽIEHO TELA A KRVI
KRISTA PÁNA sa naše členky
zúčastnili oblečené v drahovských
krojoch a niesli zástavu Ružencovej
Panny Márie a tak prispeli
k slávnostnému priebehu procesie.
Naši členovia a členky tvoria
podstatnú časť folklórneho súboru
"KOLOVRÁTOK", ktorý účinkuje
na rôznych akciách svetského i cirkevného
charakteru. Bolo to účinkovanie v kultúrnom
dome pri nedeľných posedeniach pri dychovke,
na Drahovskej kose, remeslá v Piešťanoch a
v Hlohovci, Hasičská púť v Šaštíne, či
účinkovanie na Benefičnom koncerte v národnej
bazilike Šaštín pod názvom: "Sedembolestná
Panna Mária - Tebe slovenská spieva krajina",
či už na spomínanej procesii Božieho Tela.
Na spríjemnenie začiatku leta sme
zorganizovali "Letnú opekačku v Dome
z á h r a d k á r o v " .
K úspešnému priebehu
akcie patrilo aj príjemné
počasie a prostredie, kde
medzi nás zavítal aj p.
starosta Ing. Juraj Klein,
ktorý neprišiel s prázdnymi
rukami. Za prinesené
dary mu patrí srdečná
vďaka a tiež miestnej
organizácii záhradkárov
za poskytnutie priestorov.
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p. Miroslav Ledecký, p. Jaroslav
Kosa, p. Ján Rybanský, p. Branislav
Jánoš, p. Martin Vavruš ml.,
p. Patrik Drobný, p. Jozef Vindiš.

Vážení sponzori – OZ NRS
Vám úprimne ďakuje za podporu.
Váš príspevok v prospech speváckej
skupiny je veľmi šľachetný čin a bol
použitý výlučne na financovanie
štylizovaného
reprezentačného
oblečenia.
- OZ Naše Rodné Slovensko -

V
minulých
číslach
sme
informovali o rekonštrukcii pamätníka
SNP. Začalo sa s obnovou samotných
kameňov, natieral sa plot, vysekávali
sa korene. Ďalšia etapa pozostávala
z vybudovania nových chodníkov,
vybudovania odtokového kanála, či
schodíkov k pamätníku. V lete prišla
na rad výsadba, do ktorej sa pustila
firma TVORSAD, ktorá mimochodom
skrášľovala aj susedné Madunice. Pred
samotnou výsadbou museli prebehnúť
potrebné výrezy starých stromov,
kríkov, naviesť zeminu, ktorej bolo
málo.
Dôležitou vecou v parku bolo
osadenie
závlahového
systému,
bez ktorého by vysadené kvety dlho
nevydržali.
Potom
nasledovalo
prekyprenie pôdy a mohlo sa začať
vysádzať. Posledná fáza bolo zasiatie
trávy a pohnojenie. Konečnú fázu
dostane parčík v krátkej dobe, keď
vyrastie tráva a zazelenajú sa plochy,
osadia sa plánované lavičky, smetné
koše a drevená lávka cez odtokový
kanál, čím bude parčík pekne
prepojený s bytovkou.
- M.M. -

Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“
Od 1. mája do 31. júla boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:

Už sú tu prázdniny a tešíme sa na naše vnúčatá,
ktoré strávia nejeden deň u starých rodičov,
aby ich rodičia mohli ísť do práce zarábať
na živobytie.
Prajeme všetkým spoluobčanom pekné leto
a príjemné dovolenky.
- Výbor Klubu seniorov -

1. máj – Detské rybárske preteky – org.: Rybári (Važina)
3. máj – Rybárske preteky Važina – org.: Rybári (Važina)
5.-10. máj – Zber šatstva – org.: Červený kríž (kultúrny dom)
10. máj – Hasičská púť do Šaštína – org.: Hasiči (Šaštín)
17. máj – Deň kvetov – org.: Obecný úrad (Dedinská ulica)
10. máj – Funkcionárske ryb. preteky – org.: Rybári (Baková)
11. máj – Deň matiek – muzikál „Neberte nám princeznú“ – org.: CVČ (kultúrny dom)
17. máj – Majáles (9. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)
21.-23. máj – Festival Zázračný oriešok – org.: CVČ (kultúrny dom)
24. máj – Detská a dosp. has. súťaž o pohár starostu (15. roč.) – org.: Hasiči (štadión OFK)
25. máj – 1. sv. prijímanie – org.: Farský úrad (kostol)
31. máj – Drahovská kosa (3. ročník) – org.: SKoS (lúka na Lazoch)
14. jún – 100. výročie DH Drahovčanka – org.: OÚ + DH Drahovčanka (kultúrny dom)
28. jún – Hurá prázdniny (5. ročník) – org.: OZ Superuvoľnení + starosta obce
5. júl – Celoslovenské preteky v love sumčeka amerického – org.: Rybári (Važina)

Od 1. augusta do 31. októbra budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
12. august - Vysnívané krajiny detskej duše, výtvarný workshop s ilustrátorkou Alenou Wagnerovou.
(deti budú vytvárať obraz krajiny, v akej by chceli žiť), pre deti od 6 – 12 r., org.: CVČ Drahovce
13.-21. august – Letný tábor – org.: OZ Superuvoľnení (Tesáre)
17. august – Slivkové hody – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
23. august – Potáborová opekačka – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)
29. august – SNP – org.: Obecný úrad (sprievod k pamätníku)
29. august – Beseda so spisovateľom Jozefom Lenhartom – org.: CVČ Drahovce (kultúrny dom)
30. august - Drahovské vrtochy (4. ročník) – org.: Obecný úrad (centrum obce)
16. september - Tradičná púť seniorov do Šaštína – org.: Klub seniorov (Šaštín)
21. september – Drahovská desiatka (37. ročník) – org.: Obecný úrad (štadión OFK Drahovce)
18. október – Posedenie dôchodcov – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
25. október – Jesenné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)
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Evidencia obyvateľstva
(16.4. - 16.7. 2014)
Prisťahovali sa
7
Odsťahovali sa
7
Narodili sa
5
Opustili nás
5
Zosobášili sa
2

Plán zasadaní Obecného
zastupiteľstva do konca
roka 2014
25. september 18.00 h
20. november 18.00 h
Všetky OZ sa konajú vo veľkej
zasadačke OÚ.

Hádanka
Pred použitím to visí,
pri použití to stojí,
po použití ovisne
a voda z neho kvapká.
(kindžáD)

5

udalosti v skratke

Superuvoľnení oznamujú, že odchod do letného tábora Tesáre 2014
bude v stredu 13. augusta o 15.00 h od parkoviska medzi Jednotou
a kultúrnym domom. Všetky informácie ohľadom tábora Vám budú
poskytnuté na tel. číslach: 0910 193 602 alebo 0944 494 449.

Na futbalovom štadióne sa zrekonštruovali schody
na tribúnu, po ktorých sa už nedalo chodiť. Bratia
„Kosováci“ s partiou sa do nich bez problémov
pustili a výsledok je jednoznačný.

udalosti v skratke

FS Kolovrátok zožal úspech na Benefičnom koncerte v národnej bazilike Šaštín pod názvom: „Sedembolestná Panna Mária - Tebe slovenská spieva krajina“, kde vystúpil v nedeľu 15. júna.
V súčasnosti prebieha likvidácia zberného dvora na Poštovej ulici, kde
sa začne stavať druhá bytovka. Nový zberný dvor sa vybuduje za PVOD
Drahovce, príjazd od Kostolnej ulice.

Po vyčistení starej skládky stavebného odpadu Obecný úrad v spolupráci
s PVOD Drahovce zriadil pre občanov novú skládku, kde môžu občania
vyvážať stavebný odpad po dohode na tel. č. 0910 193 602.

V pondelok 14. júla sa začalo s rekonštrukciou a nadstavbou MŠ. Prvá
etapa prebieha v starej budove, kde sa bude robiť prepojenie do novej
časti.

Z Obecného zastupiteľstva odišla zo zdravotných dôvodov Jana Lajchová.
Nahradil ju Rudolf Urban, ktorý bol ďalší v poradí. Vymenovaný bol
starostom obce na obecnom zastupiteľstve, ktoré bolo vo štvrtok 3. júla.

Pri MŠ za zrekonštruovalo parkovisko, ktoré kapacitne nepostačovalo autám, ktoré museli
parkovať v okolitých trávnikoch. Parkovisko sa rozšírilo do oboch strán, čím sa kapacita
parkoviska zvýšila o 6 parkovacích miest. Po obvode sa osadili obrubníky, aby autá nemohli
zísť do detského ihriska.

Vo štvrtok
15. mája sa
odovzdala
n o v ý m
nájomníkom
do užívania
prvá obecná
bytovka.
Želáme Vám
spokojné
bývanie.

Pred farským úradom bol večný problém s rozbitým rohom od Jednoty, kde sa pri každom daždi
tvorili mláky. Z viacero variant ako tráva, kvety, štrk, kvetináče, nakoniec zvíťazil najpevnejší
a najistejší asfalt.
Klobúk dolu pred našimi dievčatami, ktoré
reprezentovali našu obec v malom futbale a získali
pod vedením p. uč. Berlanského 5. miesto na
Slovensku zo 430 družstiev.

OFK Drahovce má za sebou najväčšiu investíciu
za posledné roky. Na ihrisku sa spravili pred novou
sezónou závlahy. Vďaka patrí hlavne starostovi obce
a obecnému zastupiteľstvu za odsúhlasenie dotácie vo
výške 7000 €.

DRAHOVSKÉ NOVINY
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zo života školy
Zo života školy

Opäť uplynul jeden školský rok, deti odišli
na túžobne očakávané prázdniny a my môžeme
bilancovať uplynulé obdobie. Základnú školu
v školskom roku 2013/2014 navštevovalo
164 žiakov, z toho 74 žiakov 1. stupňa a 90
žiakov 2. stupňa, 81 dievčat a 84 chlapcov.
Povinnú školskú dochádzku v zahraničí
si plnilo 8 žiakov, a to 4 žiaci z 1. stupňa a
4 žiaci z 2. stupňa. So školou sa tento rok

lúčilo 11 deviatakov. Veľmi nás teší, že rodičia
dôverujú škole a do 1. ročníka nastúpi 30 detí,
čo predstavuje otvorenie dvoch tried prvákov.
Prvoradou úlohou školy je výchovnovzdelávací
proces. Venujeme sa nielen začleneným žiakom
s vlastným individuálnym plánom vzhľadom
k poruchám učenia, ale dôraz kladieme najmä
na aktívne zapájanie sa našich žiakov do
súťaží a olympiád. Dôležitým medzníkom
v živote školy je krajská súťaž v rétorike
„Štúrove a Hollého rétorické Drahovce“.
Už piaty ročník rétorického zápolenia školákov
z Trnavského kraja poskytuje dôkaz o tom,
aké dôležité a potrebné je pre formovanie
osobnosti vzdelaného mladého človeka

štvrtého až šiesteho ročníka ZŠ, ktorí mali za
úlohu zreprodukovať úryvok textu a následne
ho dotvoriť podľa vlastnej fantázie. V druhej
kategórii súťažili žiaci siedmeho až deviateho

zo života školy
Mesiac knihy nám priniesol už štvrtý ročník
súťaže zameranej na čitateľskú gramotnosť
Čitateľský maratón. V súťaži nešlo o rýchlosť a
plynulosť čítania, ale o správnosť. Každý žiak
prečítal v jednom kole jednu vetu, v ktorej sa
nesmel pomýliť. Ak sa pomýlil, ale dokázal
sa sám opraviť, zostal v súťaži aj naďalej.
Žiaci museli po celý čas sledovať čítaný text,
nesmeli opustiť miestnosť, pitný režim mali
zabezpečený. Každý jeden, ktorý súťaž opustil,
odchádzal s účastníckym listom, na ktorom

ročníka v dvoch kolách. V prvom kole
bolo úlohou súťažiacich prerozprávať text
na tému, ktorú si vybrali pred porotou;
v druhom kole prednášali žiaci vopred
pripravený text. Ich výkony hodnotila
trojčlenná porota. Každú školu mohli
reprezentovať iba dvaja najlepší. V silnej
konkurencii žiakov celého trnavského kraja
mal zaznamenané svoje meno, poradie a čas.
Účastnícky list mu pripomenie, ako dlho vydržal
čítať bez prestávky. Po odchode zaznamenávali
súťažiaci svoje pocity. Z ich výpovedí bolo
zrejmé, že sa im súťaž páčila. Víťazkou súťaže sa
stala Dominika Prekopová z deviateho ročníka.
V druhom polroku tohto školského roka sa
na škole uskutočnila literárna súťaž Hollého
pamätník, ktorej víťazi postúpili do okresného
kola v Piešťanoch. Po domácom a školskom
kole pytagoriády postúpili úspešní riešitelia
do okresného kola v Piešťanoch, úspešne sme
riešili aj úlohy matematickej súťaže Klokan.
si odniesla cenu poroty Terézia Rusnáková,
žiačka deviateho ročníka našej školy.
Veľmi si ceníme, že naše pozvanie prijala
slovenská spisovateľka, autorka detskej
literatúry, Viera Valachovičová Ryšavá.
Príjemne strávené dopoludnie sme ukončili

vlastné vyjadrovanie svojich myšlienok,
prerozprávanie prečítaného textu, rozvoj
fantázie a predstavivosti, v neposlednom rade
vyjadrenie vlastných , ale i reprodukovaných
myšlienok svojimi slovami. Súťaž, ktorej
celoslovenské kolo sa uskutoční vo Zvolene,
sme pripravovali od začiatku školského roka.
V stredu 16. apríla sa v priestoroch školskej
knižnice zišli tí najlepší detskí rozprávači
základných škôl trnavského kraja. Súťažilo sa v
dvoch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci

DRAHOVSKÉ NOVINY

zahanbiť. Žiaci sa zapájajú do okresných súťaží
vo vybíjanej, florbale, futbale.
Veľký úspech dosiahli naše žiačky v
malom futbale, keď v máji obhájili prvenstvo
v krajskom kole. Postúpili do celoslovenského
kola v Poprade, kde si vybojovali piate miesto.
Školu reprezentovali Dominika Rusnáková z
5. ročníka, zo 6. ročníka: Nikola Cesneková,
Dominika Brezovská, Veronika Brezovská
a Ema Kocianová, zo 7. ročníka: Henrieta
Poláčiková, Klaudia Kleinová, Sabina

očakávanou autogramiádou a s vedomím, že
pochvalné slová, ktoré tu zazneli, nás nenechajú
pasívnych, ale práve naopak, motivujú nás
k ďalším tvorivým aktivitám.

V speváckej súťaži Slávik Slovenska nás
v okresnom kole reprezentoval Matej Babečka
z tretieho ročníka, ktorý získal tretie miesto.
V silnej konkurencii okresnej súťaže Playback
show v Piešťanoch sa presadila Timea
Maceková z tretieho ročníka a vybojovala si
tretie miesto. Pekné výsledky dosiahli žiaci
v literárnej súťaži Basic. Vo výtvarných súťažiach
sa žiaci zapájajú nielen do slovenských súťaží,
ale ich práce sa zasielajú do Madridu a Varšavy.
V športových súťažiach sa tiež nenecháme
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Adamčíková, Klára Rusnáková a Ivana
Štibrányová.
V zmysle regionálnej výchovy, ktorú
nám umožňuje Školský vzdelávací program,
pravidelne čistíme okolie školy a upravujeme
jej vonkajší areál. Nielen vedomosti, ale aj
kultúrne prostredie, v ktorom sa pohybujeme, je
našou vizitkou. Mladší žiaci zbierajú odlomené
konáriky, vytrhávajú zelinu v poraste, starší
upravujú navážanú hlinu, pracujú na výsadbe,
čistení fontánky. Chceme žiť v upravenom
prostredí a robíme všetko preto, aby náš školský
dvor bol čistý, vysadený a pokrytý zeleňou.

Sme zapojení do environmentálneho projektu
„Vyčistime si Slovensko!“. V pracovnom
duchu sa nesie aj deň, ktorý si každoročne
na našej škole pripomíname – Deň Zeme. V
súčinnosti s ním tradujeme týždeň orientovaný
na environmentálnu výchovu, kedy poriadame
aktivity s ním spojené. S využitím počítačových
technológií prostredníctvom power-pointovej

www.drahovce.com
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prezentácie o ochrane prírody si naši žiaci
rozširujú obzor poznania. Vedomostné súťaže
žiakov druhého stupňa, v ktorých prezentujú
svoje znalosti sú dôkazom toho, že deťom nie je
ľahostajné, akým životom žijeme a budeme žiť v
nasledujúcich desaťročiach. Popri rozumových
vedomostiach sa aj výtvarne vyjadrujú k tejto
téme v individuálnej, ale i kolektívnej práci.
Výtvarného stvárnenia sa veľmi pekne zhostili aj
mladší žiaci. S využitím rôznych techník tvoria
rôznofarebné mozaiky a práce s tematikou
ochrany prírody, používajú
predovšetkým recyklované
produkty,
prírodný
materiál. Triedne učiteľky
vštepujú
žiakom
prvky
environmentálnej výchovy,
oboznamujú ich s atribútmi
konkrétnych projektov.
V spolupráci s Centrom
voľného času Drahovce
sme pripravili pre deti
zaujímavé
dopoludnie,
ktoré bolo darčekom k ich
sviatku
Medzinárodnému
dňu detí. Celé dopoludnie
bolo venované a nieslo sa v
indiánskom duchu. Tento
deň sme spoločne s deťmi oslávili už v piatok 30.
mája.
Vytvorili sme imaginárnu Indiánsku
osadu náčelníka menom SEDIACI BÝK.
Všetko sa konalo v škole, ktorá bola vyzdobená
indiánskym vigvamom, indiánskym totemom a
žiaci deviateho a ôsmeho ročníka boli oblečení

triedni učitelia.
Jednotlivé
stanovištia
mohli
žiaci
prechádzať
podľa vlastnej
voľby,
bez
určenia poradia.
Žiaci si mohli
vyskúšať svoju
tvorivosť
aj
v
tvorivých
dielňach, ktoré
boli na dvoch stanovištiach. Na prvom sa
pracovalo s keramikou, ktorú mala na starosti
indiánka Šikovná ruka. Na druhom sa vypaľovali
obrázky do dreva u indiánky Pestré pierko.
Kto mal záujem, mohol sa odfotografovať s
indiánskymi kulisami.

v indiánskych kostýmoch. Bolo vytvorených
8 stanovíšť, pri ktorých sa vykonávali súťažné
úlohy. Deti si museli vymyslieť svoje indiánske
meno a dostali indiánsky zápisník – tabuľku,
kde bolo uvedené ich indiánske meno a
tam zaznamenávali splnené úlohy (zbierali
dôkazy). Po splnení všetkých úloh, ktoré ich
čakali na jednotlivých stanovištiach, všade
získavali dôkazy o splnení a tie museli priniesť
Šamanovi, ktorý im po splnení poslednej úlohy
odovzdal sladkú odmenu. V úlohe šamanov boli

načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa
zaujímavých ľudí, aby si rozšírili obzor svojho
poznania o nové miesta a aby si priniesli v
septembri zaujímavé zážitky a skúsenosti.
Prežite prázdniny naplno tak, aby ste sa po nich
s radosťou a zdraví mohli vrátiť do školy ku
svojim kamarátom!“
- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka školy - Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Podrobnejšie sa o nás dozviete na webových
stránkach našej školy: http://zsd.edupage.org/
„Rada by som v tomto príspevku pozdravila
všetkých našich žiakov
a popriala im, aby si
počas prázdnin oddýchli,

9

cvč drahovce
V „centre“ to žije!

Konečne sme sa dočkali! ...Leto a s ním,
akoby mávnutím čarovného prútika, dlho
očakávané prázdniny. Tento rok prišli naozaj
na poslednú chvíľu... hlavne posledný štvrťrok
veľmi bohatý na aktivity, ale zároveň aj únavný.
CVČ pokračovalo vo vysoko nastavenom tempe
od začiatku školského roka až do konca. Hrdo sa
môžeme pochváliť, že sa nám podarilo zvládnuť
všetky plánované úlohy vyplývajúce z nášho
výchovnovzdelávacieho programu, ba ešte aj
niečo navyše. Okrem pravidelnej krúžkovej
činnosti, sme zorganizovali a uskutočnili
množstvo zaujímavých aktivít a podujatí pre
deti MŠ, ZŠ, mládež aj širokú verejnosť v našej
obci, ale aj mimo nej. Darilo sa nám aj vďaka
výbornej spolupráci s Mestskou knižnicou
Mesta Piešťany, za čo im veľmi ďakujeme, sú
pre nás obrovskou inšpiráciou, obohatením a

prínosom.
Mesiac apríl sme začali literárnym
workshopom pre deti našej MŠ, zameraným
na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, ktorý bol
pokračovaním našich pravidelných stretnutí
v našej knižnici. Pokračovali sme literárnym
workshopom s deťmi 3. a 4. roč. ZŠ, ktorý
bol organizovaný v spolupráci s MsK PN a
bol súčasťou výstavy najúspešnejších prác
v tvorbe komiksu celoslovenskej súťaže pod

názvom Klasici v komikse. Tento rok bol
venovaný slovenskému rozprávkarovi Pavlovi
Dobšinskému. Deti pracovali v skupinách, ich
úlohou bolo vytvoriť na základe prečítaného
textu komiks. Tentoraz sa tvorivejší ukázali
mladší tretiaci.

DRAHOVSKÉ NOVINY

cvč drahovce
Našich najúspešnejších "odyseákov" čakala
v tomto mesiaci ďalšia výzva - Eurofestival
OOTM 2014 – Odysea Mysle, ktorý sa
uskutočnil 24.4.2014-29.4.2014 v Tatralandii
v Liptovskom Mikuláši. Čakalo tam na nás viac
ako 1000 účastníkov z rôznych krajín Európy
a Ameriky. Slovensko reprezentovali tímy
Gymnázium Dubnican/Váhom, CVČ Komárno
a CVČ Drahovce, ktoré reprezentovalo
Slovensko aj na slávnostnom zahajovacom
a záverečnom ceremoniály. Keďže Eurofest
sa konal v Jánošíkovom kraji, táto tematika
sa prelínala celým festivalom. My sme si pre
účastníkov Eurofestivalu vybrali a pripravili
vystúpenie s úryvkom muzikálu Z dreva
vyrezané, s textom Ľ. Feldeka a chytľavou
hudbou E. Gnotha. Zožali sme veľký úspech
a uznanie. Potvrdil to nielen obrovský aplaus,
ale úžasné bolo sledovať atmosféru, keď sa
obecenstvo spontánne pridalo
a dupalo a tlieskalo v rytme s
účinkujúcimi. Sme hrdí na to, že sa
nám to takto podarilo.
Z nášho „centra“ sa tejto
medzinárodnej súťažnej prehliadky
zúčastnili tri tímy - v I. kategórii
spolu s tímami Švajčiarsko a India,
najmladší odyseáci Ella Ledecká,
Filip Boďa, Jakub Marcius, Alica
Čurilová, Dáška Pavelková a Timea
Maceková, v III. ktg. Laura Vallová,
Nikoleta
Balonová,
Simona
Adamčíková, Paulína Drýmalová
a Filip Čechovič, spolu s tímami Bielorusov
a Rusov a vo IV. ktg. nás reprezentovali
Kristína Doktorová, Mária Ivančíková, Lenka
Šimončíková, Šimon Majtán, Martin Chudý,
Lukáš Ledecký a Roman Kristek, súťažili
spoločne s tímami Kazachstan a Bielorusko. V
takomto zložení prežili tvorivý, náročný týždeň,
kde museli mnohokrát čeliť rôznym prekážkam,
hlavne počas riešenia medzinárodných
medzitímových úloh. Hádam
tou najväčšou výzvou bolo
zvládnuť jazykovú bariéru,
pretože
komunikačným
jazykom bola angličtina. To
sa prejavilo hlavne u tých
najmenších. (Malí Švajčiari
a
Indovia
komunikovali
plynule anglicky). Pocítili to
tiež naši najstarší, pretože
obidva naše tímy museli
riešiť úlohy a odprezentovať
ich tiež v anglickom jazyku.
Tentoraz však to naši zvládli
bez väčších problémov, ale
naopak ich spolusúťažiaci (Bielorusi, Rusi)
mali veľké komunikačné problémy a to nás
stálo veľa energie a úsilia. Aj teraz sa ukázalo,
že vydať sa do sveta bez jazykovej prípravy nie
je jednoduché. Aj takéto skúsenosti sú našou
obrovskou devízou, pretože nám ukazujú

správnu cestu a smerovanie. Napriek všetkému
prežili sme neopakovateľné chvíle, našli sme si
nových priateľov "odyseákov" a tešíme sa na
ďalšie nové stretnutia.
Len čo sme sa vrátili z Tatralandie, vrhli
sme sa do príprav na medzinárodný festival
rozhlasovej rozprávky Zázračný oriešok 2014,
ktorého organizátorom je Slovenská televízia
a rozhlas Bratislava, Mestská knižnica Mesta
Piešťany a Mesto Piešťany. Festival sa koná
každé dva roky a tento rok bol však aj pre nás
výnimočný tým, že CVČ Drahovce sa stalo
jeho spoluorganizátorom. Festival Zázračný
oriešok, kniha v rozhlase – rozhlas v knihe sa
uskutočnil 20. - 23. mája 2014. Podujatia boli
určené deťom MŠ, ZŠ aj širokej verejnosti.
Počas týchto dní sme privítali v Drahovciach
niekoľko významných osobností, spisovateľov,
ilustrátorov, rozhlasových tvorcov a vydavateľov

nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky.
20.5.2014 sme sa zúčastnili s našimi deťmi
na Kolonádovom sprievode a zahajovacom
programe v Hudobnom pavilóne v Piešťanoch.
21.5.2014 dopoludnia, sme u nás v CVČ
spolu s mladšími žiakmi našej ZŠ, mali možnosť
stráviť úžasné zábavné chvíle s pracovníkmi a
tvorcami Českého rozhlasu v Prahe, na podujatí
pod názvom UŠOUN A JEHO KAMARÁDI
ANEB
RÁDIO
JUNIOR
ČESKÉHO
ROZHLASU. Hosťami Českého rozhlasu

boli moderátorka Tereza Rašová a Zuzana
Vojtíšková – slovesný dramaturg. Popoludní
nás čakalo podujatie pod názvom:
VŠETKY FARBY ORIEŠKA. Bola to tvorivá
dielňa s ilustrátormi Danielou Olejníkovou,
Vladom Králom, Milošom Koptákom a Petrom
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Uchnárom. A že tieto dielne boli naozaj tvorivé,
dôkazom toho boli výsledné spoločné práce detí
a výtvarníkov, pri ktorých sa striedali. Pracovali
v štyroch skupinách s rôznymi výtvarnými
technikami. Okolo štyridsať detí sa snažilo
vytvoriť niečo pekné a zaujímavé. Najviac však

zaujala skupinu detí veľká drevená kocka, ktorú
tvorili spolu s ilustrátorom Petrom Uchnárom,
tá sa stala našou „centráckou“ dekoráciou.
22.5.2014 popoludní, si deti užívali veselé
divadelné predstavenie Leonardo, kocúr z
ulice v podaní študentov VŠMU – spojené
s prezentáciou knihy a jej rozhlasového
spracovania. Na deti okrem zábavy čakala
aj autogramiáda s ilustrátorkou Martinou
Matlovičou a mali možnosť kúpiť si knihu
priamo z vydavateľstva Perfekt, ktoré
zastupovala vydavateľka p. Fazekašová.
23.5.2014 atmosféru dopoludnia sme
mali možnosť ozvláštniť aj našim vystúpením
dramatizácie povesti J. Lenharta O jalovskom
cintoríne, v podaní členov nášho divadelného
súboru Dobreta a to priamo pred autorom.
Celé podujatie bolo určené starším žiakom ZŠ
a bolo prezentáciou knihy Čierne zlato Povesti
z Hornonitria a jej rozhlasového spracovania
za účasti autorov a vydavateľky. Strávili
sme nezabudnuteľné chvíle so spisovateľom
Jozefom Lenhartom, ktorý je o.i. aj úžasným
rozprávačom a prisľúbil nám, že napíše povesť
aj o Drahovciach.
Okrem týchto podujatí počas Zázračného

www.drahovce.com
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orieška mali možnosť návštevníci
vzhliadnuť dve výstavy Rozprávkový
svet ilustrácií z BIB Bratislava – boli
to ilustrácie ocenené detskou porotou
v rokoch 2003-2013 a Orieškoví
ilustrátori - výstava tvorcov cien
rozhlasového festivalu Zázračný
oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas
v knihe v rokoch 2001-2012.
Nesmierne si vážime, že sme mali
takú možnosť priniesť kus úžasnej
„orieškovo rozhlasovej“ atmosféry
aj k nám do Drahoviec a tešíme sa na
ďalší ročník.
Záver mesiaca sme pomohli
spestriť našej ZŠ Indiánskym dňom, ktorý si
škola pripravila k MDD.
Aj keď mesiac jún už dýcha svojou
prázdninovou atmosférou zo všetkých strán,
naše CVČ nezaháľalo a zorganizovali aj počas
tohto mesiaca niekoľko
zaujímavých podujatí.
2.6.2014
sme
v
spolupráci s Ms knižnicou
Piešťany
uskutočnili
prezentáciu
nového
slovenského animovaného
seriálu pre deti MŠ pod
názvom Mimi a Líza sa
predstavujú.
3.6.2014
sme
pokračovali v tejto tematike
a pod názvom Zbohom
farba sivá sme zorganizovali
tvorivý
workshop
pre
škôlkárov na motívy príbehov
o Mimi a Líze.
Prezentáciu zaujímavého filmu pre deti pod
názvom Mimi má Lízu, Líza má Mimi o dvoch
nerozlučných kamarátkach,
mali možnosť vzhliadnuť
naši
mladší
školáci
26.6.2014.
S
divadelným
spracovaním povesti O
jalovskom cintoríne za účasti
autora, sme sa mali možnosť
predstaviť
piešťanským
žiakom 6.6.2014 v MsK
Piešťany.
Keďže mesiac jún je
mesiacom školských výletov,
aj
CVČ
zorganizovalo
11.6.2014
pre
svojich
najaktívnejších
členov
zaujímavý výlet do doby
rímskej do rímskeho mesta Carnuntum v
Rakúsku.
14.6.2014 oslavovala 100. výročie DH
Drahovčanka , ktorej sme veľmi radi pomohli
s výzdobou sály, prípravou propagačných
materiálov a inštaláciou výstavy pod názvom
100. výročie Drahovčanky.

19.6.2014 – 10.00 pod názvom Zlatá reťaz
sme v spolupráci s Ms knižnica PN uskutočnili
detské folklórne pásmo spevov a tancov
pre našich škôlkárov. Toto podujatie bolo
prezentáciou knihy slovenských rozprávok,
hádaniek, piesní a riekaniek pre najmenších
v podaní folklórneho súboru Predškoláčik pri
MŠ Staničnej v Piešťanoch. Pre piešťanské deti
sme 23.6.2014 pod názvom Od kvetu k medu v
spolupráci s Msk PN a p. Habrom, zorganizovali
prechádzku drahovským náučným včelárskym
chodníkom.
Zbohom farba sivá, taký bol názov tvorivého
workshopu pre 1.stupeň ZŠ na motívy príbehov
o Mimi a Líze dňa 24.6.2014.
Počas mesiaca jún od 9.6.2014 – 31.7.2014
prebieha výstava víťazných prác celoslovenskej
literárnej a výtvarnej súťaže venovanej výročiu
známej spisovateľky - Svet rozprávok Márie
Ďuríčkovej.
Aj keď prázdniny už začali, CVČ pokračuje
vo svojich prázdninových aktivitách formou
denných táborov, príležitostnej činnosti a
výstav pre deti, dospelých aj širokú verejnosť, na

ktoré všetkých záujemcov srdečne pozývame.
Želáme všetkým pekné slnečné leto a tešíme sa
na stretnutie s vami.
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce -
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superuvoľnení
Superuvoľnení Majáles 2014
V
sobotu
17. mája sa v
kultúrnom dome
konal tradičný
Majáles.
O túto akciu
sa už po deviaty
krát postaralo
Občianske
združenie
Superuvoľnení a preto bolo každému jasné, že
sa akcia bude niesť v superuvoľnenom duchu.
Od 20.00 sa začali schádzať prví hostia.
Pred prvou večerou stihli ešte úvodné tanečné
kolečko. Do tanca hrala skupina Senátor z
Modry. Medzi tanečnými kolečkami prišiel
tento rok zabaviť publikum profesionálny
kúzelník Talostan, ktorý svojimi kúzlami v

včelári, rybári
Mladí včelári na skusoch

jednom vstupe premenil predsedu rybárov
Ivana Nitku na potápača. Nezabudli sme
ani na hokejových priaznivcov, ktorí si
mohli v jednom kútiku pozrieť hokejový
zápas počas majstrovstiev sveta. Ako
čas plynul, začala sa na stoly nosiť druhá
večera, po ktorej nasledovala tombola.
120 hostí sa bavilo až do bieleho rána.
Superuvoľnená vďaka patrí našim

za oblek, či plesové šaty a dobre sa
zabavia. Už teraz sa tešíme a zároveň
Vás pozývame na jubilejný 10. ročník
„superuvoľneného“ Majálesu 2015.
- M.M. -

V Drahovciach už druhým rokom existuje
detský včelársky krúžok pri CVČ Drahovce.
Vyvrcholením práce mladých včelárov bola
celoslovenská súťaž „Mladý včelár 2014“, kde
boli deti z včelárskeho krúžku ako úspešní
riešitelia korešpondenčnej súťaže uverejňovanej
v časopise slovenského zväzu včelárov „Včelár“.
Súťaž prebiehala v krásnom prostredí Skanzenu
Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci v dňoch
16.5. – 17.5. 2014. Išli so svojím vedúcim
detského včelárskeho krúžku Miroslavom
Habrom st. po prvý krát.
Najskôr prebiehali prípravy na súťaž, kde
sa deti dozvedeli disciplíny, v ktorých sa bude
súťažiť. Po príchode do Skanzenu sa ubytovali
a išli obdivovať množstvo exponátov a veľmi
peknú pestrú prírodu. Po večeri boli prvé súťažné
disciplíny. V testoch si zopakovali otázky z
korešpondenčnej súťaže. V určovaní preparátov
pod mikroskopom neboli veľmi úspešní, pretože

tombolovým sponzorom –
Miloš Kocián, Jozef Vindiš,
Lubo Maco, Tatiana Mix, Pizza
Štadión a mnohí ďalší, ktorí
nám prispievajú každý rok.
Veľmi nás teší, že na Majáles
začalo chodiť viacej mladých
ľudí, ktorí aspoň na jeden deň
vymenia minisukňu a trenírky

Hurá prázdniny s hosťami!!!
V sobotu 28. júna od 14.00 pocítilo futbalové
ihrisko prázdninovú atmosféru. Občianske
združenie Superuvoľnení organizovalo už 5.

ročník akcie Hurá prázdniny. Akcia sa ako každý
rok konala pod záštitou starostu obce Ing. Juraja
Kleina.

DRAHOVSKÉ NOVINY

Hneď po registrácii detí sa začalo
súťažiť v 6-tich jednoduchých disciplínach.
Nechýbalo dobývanie hradu, prekážková
dráha, hod kockou,… Po súťažiach nasledovalo
vyhodnotenie, kde si deti odniesli
zaujímavé ceny. Kto sa neumiestnil na
prvých troch miestach, dostal diplom za
účasť, odznak Hurá prázdniny, bagetku či
sladkú odmenu.
Po vyhodnotení prišli naši hostia so
Záchrannej kynologickej brigády, ktorí
spolu so svojimi štvornohými miláčikmi
predviedli deťom zaujímavý program.
Naše pozvanie prijali aj chlapci a dievčatá
zo skupiny GRAFFITI JAM, ktorí počas
celého dňa maľovali futbalový múr od
Vážskej ulice. Na
akcii
nechýbal
ani
tradičný
skákací hrad a
zábavná pena v
podaní
našich
hasičov, ktorá bola
čerešničkou
na
torte nielen pre deti.
Od 18.00 h sa mohli
prítomní zabaviť na
country
skupinu
Rovers, dať si dobrý
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Slnko, dážď a vietor

gulášik, či pivko.
Počasie vyšlo na jednotku, navečer sa však
ochladilo, čo spôsobilo, že prítomní sa zdržali
sotva do polnoci, no v každom prípade sa dobre
zabavili.
- M.M. -
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1. máj privítal 50 mladých pretekárov na
Detských rybárskych pretekoch krásnym počasím. Od skorého rána si deti vyberali spolu s rodičmi pre nich najlepšie lovné miesta. Najlepšie
sa to podarilo týmto trom súťažiacim:
1. miesto – Hornák Marek (MsO Vrbové)
13,86 kg ulovených rýb
2. miesto – Matej Babečka (MO Drahovce)
10,28 kg ulovených rýb
3. miesto – Mirka Nemcová (MsO Vrbové)
9,95 kg ulovených rýb.

www.drahovce.com

nedostali materiály na štúdium preparátov.
Keďže nemajú v krúžku k dispozícii mikroskop,
bola to pre nich úplne nová vec. Na druhý deň
boli ďalšie 4 disciplíny, v ktorých sa im už darilo
lepšie. Najúspešnejší boli v určovaní rastlín a
včelárskych pomôcok a náradia.
Na
záver
bolo
vyhodnotenie, kde dostali
diplom za prvé miesto v
korešpondenčnej súťaži
Mladý
včelár
2014.
Ocenený bol aj náš
najmladší účastník súťaže
Peťo Karaba. Na prvých
miestach v súťažiach sa
síce naši mladí včelári
neumiestnili, ale odniesli
si hodnotné zážitky z
tejto veľmi vydarenej
súťaže, nadviazali nové
Menovaní dostali víťazné poháre a hodnotné ceny. Všetci ostatní ale neodišli naprázdno, pretože
heslo organizátorov „zvíťazí každý“
platí na detských akciách stále.
Už nasledujúcu sobotu po detských pretekoch nasledovali hlavné
preteky Važina 2014 pre dospelých
rybárov. Všetko pekné počasie sa
minulo na detských pretekoch a
pre dospelých zostal len dážď a
chlad. No 168 prihlásených pretekárov to určite neodradilo. Opäť
bol pripravený
pre súťažiacich a
divákov kvalitný
bufet a bohatá
tombola, ktorá sa teší každým rokom väčšej obľube. Aj
keď počasie nebolo príjemné,
na výsledkoch pretekárov to
nebolo vidieť, nakoľko sa ulovilo 144 kaprov, z ktorých bol
najťažší na háčiku Ivana Lackoviča z MsO Hlohovec (3
880 g). Za ním skončil Pavol
Čeliga (3 220 g) a na treťom
mieste skončil Jozef Nosko
(2 990 g).

priateľstvá a odchádzali s
pevným presvedčením znova
sa o rok tejto súťaže zúčastniť
a byť o trochu úspešnejší ako
tento rok. V priebehu roka sa
budú naďalej učiť o včielkach
a prírode a zdokonaľovať sa
v tom, čo im tento rok robilo
trochu problém.
Ja , ako vedúci krúžku
mladých
včelárov
v
Drahovciach, im v tomto
budem
nápomocný
aj
nasledujúci školský rok a
dúfam, že sa do včelárskeho
krúžku prihlásia aj ďalší záujemcovia o prácu pri
včielkach a v prírode.
- Miroslav Habr st. - vedúci detského včelárskeho krúžku -

Tretia súťažná akcia Celoslovenské detské
sumčekové preteky sa pravidelne koná na začiatku prázdnin a tento rok to bol už jej 8. ročník.
Účasť bola zo všetkých ročníkov najnižšia ale na
kvalite to nič neubralo. Akurát počasie trocha
sklamalo, pretože fúkal dosť silný vietor. Súťažiacim to neprekážalo začo im patrí uznanie.
Kategória „mladší rybár“:
1. miesto – Amália Borisová 163 sumčekov
2. miesto – Miriam Nemcová 134 sumčekov
3. miesto – Matúš Doci 96 sumčekov
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drahovská kosa
Kategória „starší rybár“:
1. miesto – Martin Konečný 129 sumčekov
2. miesto – Veronika Borisová 125
sumčekov
3. miesto – Marek Hornák 114 sumčekov.
Víťazi a všetci súťažiaci dostali hodnotné ceny z rúk sponzorov a starostu obce
Ing. Juraja Kleina.

Drahovská kosa 2014

Kategória Muži nad 60 rokov:
1. Ján Štajer, Hruštín – Orava
2. Štefan Mjartan, Cígeľ
3. Martin Chmelík, Slovenská Ľupča
Majster Drahoviec:
1. Mário Marcius
2. Miroslav Majtán
3. Vladimír Dzuro
Súčasťou podujatia bola súťaž vo varení
gulášu. Usporiadateľ pripravil súťažiacim 3
druhy mäsa – divinu, hovädzinu a baraninu.
Nakoniec, nakoľko sa zjedli všetky tri kotle
gulášu, rozhodcovia sa rozhodli udeliť len
spoločnú cenu.
Podujatie svojím spevom obohatila
drahovská folklórna skupina Kolovrátok za
pomoci ženskej speváckej skupiny Holeška
z Prašníka a slnečné popoludnie spríjemnilo
svojimi country skladbami duo „My dvá“
v zložení Ctibor Holík a Vladimír Strechaj.
Mnohí sa pri dobrej hudbe zabávali do
neskorého večera.
Podujatie malo pokračovanie v nedeľu,
kedy sa kosci a priaznivci kosenia a dobrej
hudby zúčastnili Majstrovstiev Česka v
kosení na zámku Buchlovice. Tu sme dosiahli
historický úspech, keď v silnej konkurencii
moravských kosáčov boli v päťčlennom finále
4 kosci z našej výpravy.
V tomto období už pripravujeme IV.
ročník, ktorý by sa mal uskutočniť v dňoch
8. a 9. mája 2015. Tento dvojdňový kosecký
maratón plánujeme otvoriť už v piatok a
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Už 15. ročník hasičskej súťaže…

Na záver sa chceme touto cestou poďakovať všetkým sponzorom, vedeniu obce,
Občianskemu združeniu Superuvoľnení a
tím, ktorí sa aktívne zapájali pri organizovaní spomínaných akcií.
V ďalšom čísle Drahovských novín
Vám prinesieme informácie o záverečnej
fáze revitalizácie revíru Važina.
Petrov zdar.
- Peter Marek – MO SRZ -

Poslednú májovú sobotu sa na lúke Lazy
konala súťaž v kosení ručnou kosou, zaradená
do seriálu Majstrovstiev Slovenska v kosení.
Súťaže sa zúčastnilo 50 koscov z celého
Slovenska a kosci zo slovinskej obce Selo,
ktorá každoročne usporadúva Majstrovstvá
strednej Európy v kosení ručnou kosou. Všetkým koscom sa za výdatnej podpory miestneho
obecenstva a v sprievode ľudových piesní veľmi
dobre darilo, aj keď už tradične nás sprevádzal
aj neutíchajúci vietor. Najlepšie sa umiestnili:

Kategória Ženy:
1. Mária Puhan, Selo - Slovinsko
2. Emília Šeligová, Hruštín – Orava
3. Viera Várková, Drahovce
Kategória Muži do 60 rokov:
1. Ľubomír Kosút, Klin – Orava
2. Milan Mlakar, Selo – Slovinsko
3. Oskar Makari, Selo – Slovinsko

dhz drahovce
Sobota 24.mája bola v Drahovciach plná hasičského športu. Dobrovoľní hasičský zbor a Obecný hasičský zbor
zorganizovali už pätnásty ročník súťaže v požiarnom útoku O putovný pohár starostu obce Drahovce.
Súčasťou programu bolo i územné kolo „hry PLAMEŇ“ pre najmenších hasičov a hasičky a zároveň II. ročník súťaže
o Putovný pohár Dobrovoľného hasičského zboru Drahovce. Víťazmi v kategórii chlapci sa stali chlapci z Dvorníkov a v
kategórii dievčatá, dievčatá z Dvorníkov. Putovný pohár si odniesli chlapci z Dvorníkov s najlepším časom 93,12 sec.
Celkové poradie s jednotlivými časmi si môžete v tabuľke:
Kategória chlapci:
por

Dobrovoľný
hasičský zbor

I.pokus
požiarny útok

II.pokus
požiarny útok

lepší čas

I.pokus
štafeta 8x50 m

II.pokus
štafeta 8x50 m

lepší čas

výhod body

výsled. čas

1.

Dvorníky

24,77

25,61

24,77

91,32

88,35

88,35

20

93,12

2.

Blatné

30,64

22,61

22,61

93,13

90,54

90,54

16

97,15

3.

Vrbové

33,00

49,51

33,00

4.

Moravany n/
Váhom

101,56

NP

101,56

16

118,56

neboli hodnotení pre
neúplnosť družstva

neboli hodnotení pre
neúplnosť družstva

neboli
hodnotení
pre neúplnosť
družstva

neboli hodnotení
pre neúplnosť
družstva

neboli hodnotení
pre neúplnosť
družstva

Kategória dievčatá:

zamerať ho na tému klepania kosy, čo v
súčasnosti už nie každý zručný kosec ovláda.
Chceme pozvať výrobcu kvalitných rakúskych
kôs z firmy Fuch, aby nám odprezentoval a
prípadne ponúkol svoje výrobky
a starých skúsených koscov, ktorí predvedú a
naučia záujemcov technike správneho kutia a
klepania kosy, nakoľko ovládať túto činnosť je
pri kosení veľmi dôležité.
Na záver Vám chcem dať do pozornosti,
že na akcii „Drahovské vrtochy“ bude
odovzdaná putovná trofej Majstrovi Drahoviec
a túto tradíciu chceme zachovať aj pre budúce
ročníky Drahovskej kosy.
- Miroslav Ledecký -

por

Dobrovoľný
hasičský zbor

I.pokus
požiarny útok

II.pokus
požiarny útok

lepší čas

I.pokus
štafeta 8x50 m

II.pokus
štafeta 8x50 m

lepší čas

výhod body

výsled. čas

1.

Dvorníky

47,74

21,89

21,89

99,14

102,85

99,14

16

105,03

2.

Moravany n/
Váhom

31,95

NP

31,95

97,12

94,00

94,00

20

105,95

3.

Leopoldov

39,80

32,25

32,25

103,10

111,44

103,10

16

119,35

4.

Vrbové

NP

66,00

66,00

106,04

98,01

98,01

16

144,01

NP – neplatný pokus
Popoludní sa konala súťaž v požiarnom útoku o Putovný pohár starostu obce Drahovce, bol to už pätnásty ročník na ktorom sa zúčastnilo jedenásť
mužských a štyri ženské družstvá. Víťazkami ženskej kategórie sa stali hasičky z Dvorníkov, druhé skončilo družstvo z Prašníka a na treťom mieste sa
umiestnili hasičky zo Suchej nad Parnou.
Z mužov sa najlepšie darilo hasičom z Trenčianskych Bohuslavíc, potom hasičom z Drgoňovej doliny a tretí skončili DHZtkári z Vrbového.
Putovný pohár na rok 2014 si odniesli hasiči z Trenčianskych Bohuslavíc s najlepším časom 14,44 sec.
Celkové poradie s jednotlivými časmi si môžete pozrieť v tabuľke:
Kategória muži:
poradie

DHZ

okres

1. pokus

2. pokus

lepší čas

1.

Trenčianske Bohuslavice

NM

14,44

17,19

14,44

2.

Drgoňova Dolina

NM

18,43

14,88

14,88

3.

Vrbové

PN

14,92

17,00

14,92

4.

Jablonka

MY

15,78

16,61

15,78

5.

Radošina

TO

22,82

16,59

16,59

6.

Prašník

PN

16,80

30,68

16,80

7.

Partutovice

CZ

NP

17,35

17,35

8.

Dvorníky

HC

17,92

18,40

17,92

9.

Bošáca

NM

18,02

20,62

18,02

10.

Drahovce

PN

24,15

18,76

18,76

11.

Pečeňady

PN

48,84

23,70

23,70

Kategória ženy:
poradie

DHZ

okres

1. pokus

2. pokus

lepší čas

1.

Dvorníky

HC

18,49

19,33

18,49

2.

Prašník

PN

22,37

20,58

20,58

3.

Suchá nad Parnou

TT

23,94

21,20

21,20

4.

Zemianske Podhradie

NM

NP

NP

NP

Hasiči v zahraničí
V piatok 11. júla 2014 sa hasiči zúčastnili aj
súťaže v zahraničí a to v družobnej obci Partutovice
na Morave. Tentokrát si muži zobrali aj posily ženy. Podarilo sa nám obnoviť aj ženské družstvo po
dlhých rokoch existencie hasičského zboru, veď v
minulosti tu fungovalo aj ženské družstvo.
V daždivom počasí a na oficiálnej prvej súťaži
naše ženy obsadili štvrté miesto zo siedmych
družstiev žien a muži obsadili šieste miesto z
osemnástich družstiev mužov.
Hasičský zbor ako aj obec Drahovce
reprezentovali dievčatá: Michaela Varačková,
Lenka Šimončíková, Malvína Majtánová, Paulína
Drýmalová, Laura Valová, Michaela Liptáková a
Gabika Liptáková, mužov reprezentovali: Pavol
Gula, Michal Kristek, Marek Rusnák, Ján Karaba,
Ján Bublavý, Tomáš Kleiman, Jozef Grajciar, Erik
Sahúľ a Andrej Blasák.

NP – neplatný pokus
DRAHOVSKÉ NOVINY
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OFK Drahovce s novými trénermi

Jozef Petráš

Moje motto života:
“K tomu, aby ľudia naokolo mali úsmev na tvári, počúvaj
ich slová, snaž sa im porozumieť a konaj každý deň dobro.”

Obecný futbalový klub Drahovce ukončil sezónu 2013/2014 nasledovne:

Cez krátku prestávku stihli odohrať naše mužstvá zopár
prípravných zápasov. Podstatné je, že sa dalo do poriadku futbalové
ihrisko, na ktorom sa cez prestávku spravili závlahy, kvôli ktorým bolo
potrebné vykopať novú studňu, zasialo sa 100 kg trávy a následne sa
zapieskovalo.
Do nového ročníka 2014/2015 povedie klub rovnaké vedenie ako
v predchádzajúcom ročníku v zložení: Jozef Chudý – prezident, Martin
Majtán – tajomník, Peter Michálek – ekonomický manažér, Peter
Karaba – športový manažér.
Výmena nastala na trénerských postoch. V „A“ mužstve vymenil
Petra Micháleka Jozef Petráš, ktorý v Drahovciach pôsobil dlhé roky
nielen ako tréner, ale aj ako hráč. Dorast zostáva trénovať Peter Jirka.
Žiakov a prípravku si zobral na paškál Martin Nádaský, ktorému bude
sekundovať Martin Horúcka.
Nový ročník sa začína v nedeľu 3. augusta. Naše áčko hrá prvé
dva zápasy vonku. Prajem našim mužstvám do nového ročníka veľa
sily, zdravej dravosti a
hlavne vysokú streleckú
efektivitu.
- Martin Majtán –
tajomník OFK Drahovce Peter Jirka

Mirupo Sport DMD MO - Sezóna 2013/2014 – Základná časť (muži)

Veľavážená rodina,

Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OFK Malženice
TJ Družstevník Siladice
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
OŠK Dolná Krupá
OFK – Drahovce
TJ Slovan Veľké Orvište
TJ Družstevník Horná Krupá
OŠK Zavar
ŠK Slávia Zeleneč
ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou
FK Šulekovo
ŠK Cífer – Futbalový oddiel
MTK Leopoldov
ŠK Dvorníky
TJ Družstevník Brestovany
OFK Kľačany

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

26
18
19
16
15
15
15
13
12
12
12
12
10
8
6
5

3
6
3
6
3
2
2
5
6
4
3
3
3
1
1
1

1
6
8
8
12
13
13
12
12
14
15
15
17
21
23
24

151:26
74:37
84:47
75:45
54:47
68:58
65:49
60:46
49:57
50:68
74:92
54:74
50:68
48:101
37:99
51:130

81
60
60
54
48
47
47
44
42
40
39
39
33
25
19
16

36
15
15
9
3
2
2
-1
-3
-5
-6
-6
-12
-20
-26
-29

Dovoľujem si Vás osloviť touto cestou a želám Vám, aby Vás môj list zastihol v pokoji, súkromne
i pracovne spokojných a v rodinnom šťastí. Zároveň sa ospravedlňujem za to, že som zvolil formu
listu, ako sa obrátiť na Vás so svojou prosbou.
So svojou rodinou žijem a bývam v Drahovciach. Napriek tomu, že som sa nenarodil v blízkom
okolí, dnes sa cítim dušou i srdcom Drahovčan. A to aj vďaka svojej manželke a jej rodine, ktorí ma
naozaj prijali s otvorenou náručou za svojho.
Budúcnosť našej obce tak, ako aj Vám, ani mne nie je ľahostajná. I preto som sa rozhodol za
plnej podpory mojich blízkych a priateľov kandidovať v tohtoročných voľbách na pozíciu starostu
v obci Drahovce. Ako nezávislý kandidát sa môžem zúčastniť volieb iba v prípade, ak splním
požiadavku zákona, ktorou je zisk potrebného počtu podpisov občanov obce. Po získaní potrebného
počtu hlasov podám svoju prihlášku na kandidatúru do volieb starostu našej obce. Ak by ste sa
rozhodli podporiť moju kandidatúru, nebude to znamenať automaticky Váš hlas vo voľbách.
O ten sa budem uchádzať v priamom súboji s ostatnými kandidátmi, počas zákonom určenej
doby na volebnú kampaň od 5. do 20. novembra 2014.

Martin Nádaský

Oblastné Majstrovstvo “B” Dorast - Sezóna 2013/2014 – Základná časť Oblastná súťaž “B” Žiaci - Sezóna 2013/2014 – Základná časť (žiaci)
(dorast)
Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

Por.

57

21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 TJ Družstevník Trakovice

24 19

0

5

135:34

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0

1
3
3
1
1
3
0
2
2
2
4
2
0

5
4
6
8
12
11
14
13
14
16
16
20
0

137:34 55
104:34 54
82:56 48
102:39 46
75:70 34
69:74 33
68:96 30(-3)
58:85 29(-3)
54:113 26
56:108 20(-3)
50:102 16
47:192 8
0:0
0

OFK Malženice
TJ Madunice
TJ Slovan Veľké Orvište
MTK Leopoldov
OFK Trebatice
TJ Sokolovce
OFK – Drahovce
OFK Bučany
OŠK Veselé
OŠK Horné Otrokovce
TJ Bojničky
FK Šulekovo
OFK Ratnovce (odstúpené)

18
17
15
15
11
10
10
9
8
6
4
2
0

19
18
12
10
-2
-3
-6
-7
-10
-16
-20
-28
0

Družstvo

Z

26
MTK Leopoldov
TJ Slovan Červeník
26
OTJ – Banka
26
TJ Družstevník Chtelnica
26
TJ Slovan Veľké Orvište
26
TJ Madunice
26
TJ Družstevník Pastuchov
26
OFK – Drahovce
26
TJ Klas Dolné Trhovište
26
FK Šulekovo
26
TJ Družstevník Dolný Lopašov 26
OFK Kľačany
26
OŠK Prašník
26
TJ Bojničky
26

V

R

P

Skóre

Body

+/-

23
17
17
16
16
13
11
10
9
9
9
8
5
2

1
2
1
3
3
0
4
3
3
3
2
4
2
3

2
7
8
7
7
13
11
13
14
14
15
14
19
21

121:11
78:43
74:28
61:33
70:36
56:43
77:70
49:71
37:57
53:80
58:76
57:86
40:100
24:121

70
53
52
51
51
39
37
33
30
30
29
28
17
9

31
14
13
12
12
0
-2
-6
-9
-9
-10
-11
-22
-30

Jedna hovorí:
- Viete čo sú to za bolesti, keď
vyberú slepé črevo? To je hrozné!
Druha vraví:
- Čo slepé črevo, ale keď vyberú
žlčník! To je oveľa horšie!
Tretia okolo 80 rokov vraví:
- A viete vy čo sú to za bolesti, keď
idú zuby?
- Ale čo, vy sa ešte pamätáte, keď
vám išli zuby?
- Včera som Vám zhltla protézu
a dnes mi vyšla von!

DRAHOVSKÉ NOVINY

O mojich plánoch, víziách i budúcnosti našej obce, Vám budem môcť otvorene rozprávať počas
kampane, ktorá podľa zákona môže začať iba 17 dní pred stanoveným dňom volieb, kedy sa s Vami
rád stretnem osobne na mojich naplánovaných stretnutiach. Dátum a čas stretnutí budú oznámené
vopred obecným rozhlasom. Dovtedy však chcem aj touto cestou dať najavo svoje veľké odhodlanie
pracovať naplno pre našu obec, dať našim spoločným potrebám a starostiam riešenia.
Doteraz som dosiahol mnohé úspechy v rôznych pracovných pozíciách, pracoval som v
medzinárodných organizáciách, ako aj v mnohých krajinách sveta. Vďaka týmto mojim bohatým
skúsenostiam sa nebojím čeliť ďalším výzvam. A tých je v našej obci stále dosť.
S úctou a pozdravom zostáva
Jaroslav HORVÁTH
Občan obce Drahovce

-------------------- TU ODSTRIHNÚŤ ---------------------- (POUČENIE AJ NA DRUHEJ STRANE) -------------------

Zasmejme sa
V nemocnici na izbe ležia tri
babky.

3 2014

Petičný hárok na podporu nezávislého kandidáta PaedDr. Jaroslava Horvátha

Bača: Pozor! Ten pes hryzie!
Nemec: Was? Was?
Bača: Čože mňa, ale vás.

v komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obce v roku 2014:
Meno*

Ta, Jano, vy tu v lese máte ale
čudnú ozvenu.
- Naozaj?
- Fakt, veď postavil som sa na
skalu a zakričal: Hééééj!
- No a?
- A ozvalo sa: Nevybľakuj, lebo ti
dám po hube!

Priezvisko*

Dát. narodenia*

Trvalé bydlisko (ulica, číslo domu)*

Podpis

Drahovce,
Drahovce,
Drahovce,
Drahovce,

Na hodine náboženstva.
- Petrík, povedz nám kto vidí a
počuje všetko?
- Naša teta suseda.

* Vyplniť prosím čitateľne tlačeným písmom a pripojte vlastnoručný podpis (starší ako 18 rokov).

Ak sa rozhodnete podporiť moju kandidatúru, odstrihnite túto časť a prosím, do 31. augusta 2014 vhoďte do
schránky na Štefánikovej 708/38. Vopred srdečne ĎAKUJEM !
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ŽIVOTOPIS
Volám sa Jaroslav Horváth, nar. 27. októbra 1957 v Handlovej, trvalé bydlisko Drahovce, Štefánikova 708/38, som ženatý,
slovenskej národnosti. Ovládam plynule jazyk anglický a maďarský, na dobrej úrovni jazyk ruský a ako začiatočník jazyk
francúzsky a arabský. V roku 2003 som ukončil kariéru profesionálneho vojaka.
od marca 2008 do
októbra 2014

Analytik matematik - štatistik na veliteľstve ISAF HQ Kabul, Afganistan, 4x za rok realizácia výskumu verejnej mienky
obyvateľov Afganistanu, matematické modelovanie pre rozhodovací proces, programátor vizualizácie dát, prognózovanie.
V roku 2013 som bol jedným z troch vybraných medzinárodných kandidátov na post zástupcu generálneho tajomníka NATO
pre medzinárodné operácie, pána Andersa Fogh Rasmussena.

od mája 2007
do marca 2008

Riaditeľ odboru medzinárodnú spoluprácu EÚ, NATO a civilný krízový manažment SR, Ministerstvo obrany SR, splnomocnený
zástupca SR pre rokovania na medzinárodnej úrovni v EÚ a NATO, zodpovedný vedúci medziministerskej pracovnej skupiny
pre zavedenie Krízového Mamažmentu na Slovensku pre civilný sektor, ministerstvá, obce.

od decembra 2005
do apríla 2007

Štátny radca na Úrade vlády SR, člen Bezpečnostnej rady SR, zodpovedný za zavedenie civilného krízového manažmentu v SR
podla noriem EÚ a NATO a čerpanie fondov EÚ.

od septembra 2003
do júna 2005

Riaditeľ úradu pre Európske záležitosti a medzinárodné vzťahy na Ministerstve vnútra SR, priamo zodpovedný za prístupové
rokovania SR do Európskej únie; vedúci pracovnej skupiny SR pre vytvorenie Schengenskej hranice, zodpovedný za
diplomatický protokol ministra vnútra a za čerpanie finančných prostriedkov rozpočtov SR a EÚ.

od augusta 1984 do
marca 2003

1. Vojenská stredná škola v Nitre ako vojenský profesionál - vojak z povolania vo funkciách vychovávateľ, učiteľ predmetov
matematika, fyzika, ekológia, angličtina a výpočtová technika.
2. Neskôr ako člen Výcvikovej základne OSN v Nitre - riaditeľ odboru pre špeciálnu prípravu medzinárodného personálu
vysielaného na mierové misie; odborník pre medzinárodné mierové operácie OSN, diplomaciu, vojenské konflikty,
odzbrojovanie, mierové rokovania vo vojnových konfliktoch, humanitárna pomoc a medzinárodné vojenské právo.
3. Pôsobil som v šiestich mierových operáciách OSN (modré barety):
marec 2002 - marec 2003: misia OSN na Cypre – UNFICYP, zástupca veliteľa SLOVCON, s dohľadom na 350 slovenských
vojakov dohliadajúcich na prímerie medzi južným a severným Cyprom.
august 1999 - august 2000: misia OSN v Sierra Leone - UNAMSIL, medzinárodný expert pre odzbrojovací proces a
mediátor medzi bojujúcimi frakciami,
marec 1996 – apríl 1997: misia OSN v Angole - UNAVEM III, medzinárodný odborník pre odzbrojovací proces, odmínovanie
a humanitárnu pomoc,
august 1994 – december 1994: misia OSN v Rwande - UNAMIR, medzinárodný vojenský špecialista pre vyšetrovanie /
katalogizáciu zločinov genocídy, špecialista pre humanitárnu pomoc do utečeneckých táborov,
november 1993 – august 1994: misia OSN v Ugande - UNOMUR, vojenský pozorovateľ dohliadajúci na hranicu medzi
Ugandou a Rwandou,
december 1992 - jún 1993: misia OSN v Angole - UNAVEM II, vojenský pozorovateľ pre dohľad nad dodržiavaním mieru
po voľbách.
4. Zúčastnil som sa 16 zahraničných medzinárodných návštev, kongresov a školení v USA, Kanade, Fínsku, Švédsku, Anglicku,
Holandsku, Belgicku, Poľsku, Maďarsku, Taliansku, Nemecku.

1986 - 1998

Postgraduálne štúdium na Pedagogickej Fakulte v Nitre – získaný titul PaedDr.

1983 - 1984

Základná vojenská služba – posádka Trenčín.

1977 - 1983

Pedagogická Fakulta Nitra – študent všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika a fyzika.

Ponuky obce

BÁSEŇ NA LETO
Očistec v búrke
Prvá letná búrka
kvapky dažďa
prudko zatiaľ bičujú
vyprahnutú pustinu.

-------------------------------------(POUČENIE PODĽA ZÁKONA č. č. 346/1990 Zb. )------------------------------------§ 16 Kandidátne listiny
(9) Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi
podporujúcimi jeho kandidatúru*. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v
prílohe k tomuto zákonu. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, dátum
narodenia voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na
ulice, a číslo domu.
*Jedná sa iba o podporu kandidatúry, nie priamo o hlas vo voľbách.

Nech len padajú!
Musel som i ja
vybehnúť von
pod tú tmavú
nebeskú oblohu.
Žeby i duša moja
nasiakla tou vlahou
od okraja po okraj
životodarnou nevídanou.
Chuť mám tancovať
v tej zmesy vody
a iných prvkov.
Keď vojdem dnu
na byte otvorím okná
aby tým životom
čo padá z neba
precitlo všetko bo
dávno ho už bolo treba.

- Martin Chudý 4a)

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.
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Možnosť
inzercie
v
Drahovských
novinách
(jubileá, riadková a plošná
reklama)
Možnosť
prenájmu
Kultúrneho domu – peklo 50
€/deň, veľká sála 100 €/deň
- Možnosť prenájmu reklamnej
plochy na autobusových
zastávkach
- Možnosť ubytovania na
futbalovom štadióne
- Viac fotiek z kultúrnych akcií
si môžete pozrieť na stránke
www.drahovce.com
- Ďalšie číslo Drahovských
novín vyjde koncom októbra,
články môžu posielať nielen
organizácie, ale aj občania na:
drahovskenoviny@drahovce.
com do uzávierky, ktorá bude
v utorok 30. septembra 2014
- Info ohľadom všetkých
obecných
ponúk
Vám
poskytne Martin Majtán na
tel. č.: 0910 193 602

Drahovský slovník
Prinášame Vám tradičnú rubriku s výrazmi z Krátkeho slovníka
nárečia slovenského „drahovského“ podľa Cyrila Karabu.
		
1.šálit – klamať
		
2.ščascí – šťastie
		
3.ščicuvat – ťahať za vlasy
		
4.tanír – tanier
		
5.trecí – tretí
		
6.treščat – silne mrznúť
		
7.uhannút – uhádnuť
		
8.ukrivdzit – ukrivdiť
		
9.uríknut – urieknuť
		
10.utícit – utiecť

PLOCHA NA PRENÁJOM
INFO NA OÚ

REKLAMA , INZERIA (INFO NA OBECNOM ÚRADE)
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