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Drahovské vrtochy sprevádzalo
upršané počasie
V sobotu 30. augusta od 10.00 h vypukol
4. ročník akcie Drahovské vrtochy. Prvýkrát
počas štyroch rokov nebolo počasie úplne
ideálne. Dážď sprevádzal akciu takmer počas
celého dňa. Niektorým to však nevadilo a aj
napriek upršanému počasiu prišli podporiť
svoju obľúbenú skupinu.

Drahovské vrtochy sú multižánrový
dzedzinský festival, o čom svedčí aj zostavenie
programu. Počas celého dňa sa na pódiu
vystriedali dve dychové hudby, Drahovčanka
a Chtelničanka, domáci FS Kolovrátok,
FS Krakovienka v sprievode ĽH Polún z

Krajného. Na svoje
si prišli aj milovníci
country, keď sa im
predviedla skupina
Váh River Band.
Hlavný
program
začal od 18.00 h

koncertom skupiny Slniečko. Nástupom
Slniečka na čele so spevákom Petrom
Remišom vyšlo slniečko a prestalo pršať.
Hneď bolo vidieť, že ľudia začali vychádzať
zo svojich domovov a v centre
obce pribúdalo viac a viac
ľudí. Po Slniečku
nastúpila na pódium
skupina AYA, ktorá
nevynechala svoje
hity ako Modré
z neba, Verím na
teba, či Malý princ.
Niečo
pred
22
hodinou vyšla na
pódium
skupina
ELÁN tribute, ktorá

dostala ľudí do varu so známými pesničkami
skupiny Elán. 90 minútový koncert si
pozrelo azda najviac ľudí, koľko kedy prišlo
na Drahovské vrtochy. Keďže sú Drahovské
vrtochy multižánrový festival, na svoje si
prišli aj rockeri. Posledná skupina, ktorá sa
predstavila na pódiu, bola skupina Kabát
revival z Vrábľov.
Po ich koncerte sa všetci presunuli do
kultúrneho domu, kde bola pripravená
diskotéka do piatej hodiny rannej. O zábavu sa
staral DJ Fezoj. Okrem hudobného programu
si mohli účastníci Drahovských vrtochov
pozrieť aj biketrial show, ukážku ruského
veteránu Volga, pre deti boli pripravené
kolotoče, nafukovacia šmýkľavka, výtvarné
dielne v réžii CVČ Drahovce, či zábavnú
penu v réžii našich hasičov, ktorú si však
kvôli nepriaznivému počasiu nemohli užiť.

príhovor starostu

udalosti
Finančný odpočet za moje
volebné obdobie

Na svoje si prišli aj starší, ktorý si mohli
pozrieť výstavu krojov pod taktovkou OZ
Naše Rodné Slovensko, ochutnať jedlá
starých materí v Drahovskom dvore, či
ochutnávku medu a medoviny v podaní
OZ Včeloz.
Napriek upršanému počasiu môžme
konštatovať, že 4. ročník Drahovských
vrtochov dopadol dobre. Verme, že táto
akcia, ktorá naberá každým rokom na
popularite, bude pokračovať aj naďalej.
- M.M. -

Aby bola dobrá informovanosť každej
rodiny v našej obci a nevznikali pochybnosti v
oblasti nehospodárneho narábania s finančnými
prostriedkami obce, uvádzam nasledovné
zhrnutie základných ukazovateľov. Podotýkam,
že údaje sú pravdivé a skontrolované NKÚ
(Najvyšším kontrolným úradom).
Zostatok finančných prostriedkov na účtoch
Obecného úradu v Drahovciach
Prevod finančných prostriedkov
z roku 2010 do 2011
220 664 €
2011 do 2012
149 675 €
2012 do 2013
388 319 €
2013 do 2014
329 052 €
Ukončením volebného obdobia 2006 - 2010
obci hospodárením s majetkom a finančnými
prostriedkami zostalo na peňažných účtoch
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suma 220 664 €, z toho 59 967 € v rezervnom
fonde.
Prvý rok volebného obdobia 2011 - 2014
obec začala s vyššie uvedeným zostatkom
peňažných prostriedkov vo výške 220 664 €.
Naplnením príjmovej časti rozpočtu a čerpaním
výdavkov ukončila hospodársky rok zostatkom
finančných prostriedkov vo výške 149 675 €,
z toho v rezervnom fonde bol zostatok 26 492 €.
V roku 2012 obec čerpaním rozpočtu
ukončila hospodársky rok zostatkom na
obecných účtoch vo výške 388 319 €, rezervný
účet bol v plnej výške 26 492 € odsúhlasený na
použitie.
Rok 2013 obci hospodárením s finančnými
prostriedkami zostalo na peňažných účtoch
výška 329 052 €, z toho prírastkom v rezervnom
fonde 39 948 €.
V poslednom volebnom roku 2014 pri

dosiahnutí všetkých rozpočtovaných príjmov
a čerpaním výdavkov je predpoklad dosiahnuť
zostatok finančných prostriedkov vo výške
cca 280 až 300 tisíc €, vzhľadom k tomu, že
niektoré schválené kapitálové výdavky nebudú
čerpané. /v zostatku je aj výška rezervného
fondu, ktorý sa navýšil na 110 553 €/.
Zároveň si dovoľujem podotknúť, že obec
Drahovce patrí medzi obce, ktoré hospodárne
narábajú s finančnými prostriedkami a popri
tom sa aj stavebne a kultúrne rozvíjajú, čo
ocenili mnohé inštitúcie, občania Drahoviec
žijúci mimo obce ako aj samotný ex prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý
bol osobne v našej obci a prispel sumou 5.000 €
na našu kultúrnu mládež.
Z uvedených údajov si každý z Vás sám môže
urobiť zdravý úsudok o hospodárení a narábaní
s finančnými prostriedkami v našej obci.
- Ing. Juraj Klein – starosta obce -

Podpálené kompostovisko

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania!
Ani sme sa nenazdali a jedno volebné
obdobie sa chýli ku koncu a pred nami čo
nevidieť začne ďalšie.
Pred štyrmi rokmi som sa postavil pred
verejnosť a oznámil svoju kandidatúru na
starostu a tým aj zároveň oficiálne oznámil
rozhodnutie ukončiť jednu éru v živote
našej obce. Éru stagnácie, ktorá sa musela
skončiť. Uplynuli dni, týždne, mesiace, keď
ste v predvolebnom období mali v rukách môj
leták, v ktorom som Vám predstavil priority,
na ktoré by som sa chcel ako starosta obce
zamerať. Prebehli komunálne voľby a Vy ste
mi dali dôveru. Po oznámení výsledkov som
mal veľa blahoželaní, ale jedno mi utkvelo
v pamäti najviac a to: „Gratulujeme pán
starosta a teraz už len plniť sľuby.“ No a ja som
predsa ľuďom sľuboval „ZMENU“. A tak som
sa spolu s kolektívom zamestnancov, poslancov
a občanov, ktorí zdieľali rovnaký názor, pustili
do mravenčej a systematikej práce. Či sa nám
to darí napĺňať, môžete hodnotiť sami na
základe dosiahnutých výsledkov našej práce
počas 4 rokov, ktorú máte možnosť pozorovať
v každodennom živote a ktorá Vám okrem
odprezentovania svojho odpočtu v kinosále dňa
6.11. 2014 bude aj publikovaná a roznesená
do vašich schránok.
Dovoľte mi, aby som sa Vám ako úradujúci
starosta obce prihovoril v týchto predvolebných
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dňoch nabitých emóciami a sľubmi kandidátov
aj trochu inak.
Niektorí si vysvetľujú predvolebnú kampaň
ako boj a preto aj mnohokrát používajú
nemorálne zbrane ako vyrábanie nepravdivých
káuz podporené ohováraním či dávaním
podnetov na rôzne inštitúcie.

Samozrejme tie sa nikdy nepotvrdia pretože
sú vymyslené a podsúvané občanom, ale ktoré
môžu naštrbiť povesť či postavenie dotknutých
osôb.
Môj názor je, že ak niekto chce kandidovať na
starostu či poslanca, mal by tieto posty brať ako
službu svojim občanom, ktorú chce vykonávať
z úprimného srdca s vedomím, že chce tak
prispieť k rozvoju celej obce, ku kultúrnemu
žitiu a spolužitiu všetkých občanov či mladšej
alebo staršej generácie. Veď iba kultúrny
človek sa vie kultúrne správať a teda kultúrne
uvažovať v prospech nás všetkých občanov.

Zloba, závisť ako aj zaraďovanie občanov do
kategórií či je z takej strany alebo onakej strany,
či chodí do kostola alebo nechodí, či je katolík
alebo evanjelik a pod. nemá čo hľadať na poste
starostu alebo poslanca. Za prácou starostu
alebo poslanca musia byť vidieť hmatateľné ale i
morálne činy v prospech všetkých občanov, inak
povedané, musia sa naplno zžiť s obcou a tak
prispievať k jej rozvoju ako aj podporovať všetky
dobré aktivity našich občanov, zúčastňovať
a podieľať sa na kultúrnom a spoločenskom
živote v rámci svojich možností.
Záverom by som chcel podporiť kandidátov
na poslancov z radcov tých, ktorí pre našu obec,
mládež, šport, kultúru... už aj niečo urobili a
ktorí úprimne s čistým svedomím, chuťou chcú
naozaj tieto hodnoty posúvať ďalej za cieľom,
ktorým je trvalý rozvoj našej obce, kultúry a
medziľudských vzťahov do podoby, aby my, čo
tu žijeme, naše deti a vnuci sa tu cítili dobre a
boli hrdí na to, že sú Drahovčania.
Vážení spoluobčania, ak sa Vám páči naša
cesta, po ktorej sme kráčali a chceme kráčať
aj naďalej, dovoľujem si Vás pozvať, príďte k
volebným urnám. Želám Vám šťastnú ruku pri
voľbe nového starostu a poslancov.
Až keď porazíš závisť a začneš slúžiť iným
môžeš s hrdosťou povedať, že si niečo v živote
urobil aj pre blaho druhých.
Robiť dobro je veľmi ťažké, učme sa to.
Ing. Juraj Klein – starosta obce
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Stalo sa pravidlom, že naše kompostovisko sem-tam zahorí. Nieje sa
čo čudovať. Stačí sa ísť pozrieť, čo sa tam nachádza, čo všetko tam ľudia
dokážu odviesť. Obecné kompostovisko je už podľa názvu určené pre
biologický odpad z našich záhrad. Teda tráva, konáre, burina, zvyšky
ovocia a zeleniny a rôzny iný záhradný odpad. Ako je potom možné,
že tu nájdete domáce spotrebiče, stavebný odpad, sklo, PVC vrecia,
pneumatiky a rôzne plastové nádoby s neidentifikovateľnou tekutinou.
Stačia slnečné lúče, rozbité sklo a požiar je na svete, pokiaľ požiaru skôr
nepomôžu zahrávači sa s ohňom. Tak teda skôr ako pôjdeme odviesť
odpad, rozmyslime si, čo tam chceme vyviesť, buďme k prírode ohľaduplní
a zanechajme ju ďalším generáciám čistú.
- I.G. -

Septembrové „dažde“
narobili poriadne vrásky

Silný a vytrvalý dážď v septembri
spôsobil veľké komplikácie v obci. Mnohé
ulice boli zatopené. Septembrová „potopa“
spôsobila najviac vrások na tvári obyvateľom
hlavne na Vážskej a Školskej ulici. Obyvatelia
sa museli popasovať s vodou, ktorá sa tlačila
do ich predzáhradiek a príbytkov. Ľudia z

www.drahovce.com

vytopených ulíc
sa nemali ako dostať von z domu, autá
stáli vo vode, čo mohlo spôsobiť nemalé
škody. Ak sa chceli
žiaci dostať do školy
tak sa najprv museli
prebrodiť cez „veľkú
mláku“, ktorá ich
vítala pred školou.

Celú situáciu komplikoval aj silný dážď v
ranných hodinách, ktorý neskôr ustal. Hlavnou
príčinou septembrového zatopenia boli
niektoré takmer nefunkčné hydranty ako už na

spomínanej Školskej, či Vážskej ulici, kde
sa pred časom rekonštrukcia odvádzania
vody robila, žiaľ neúspešne. Namiesto
krásneho piatkového dňa, počas ktorého
mohli občania oddychovať, takto museli
rôznymi spôsobmi odvádzať vodu. Keď už
nepomáhali ani malé čerpadlá, muselo prísť
na pomoc velké auto z PVOD Drahovce.
Mnohí obyvatelia si kládli pri tejto udalosti
otázku, dokedy ich bude tento problém
trápiť. Preto sa starosta rozhodol, že sa pustí do
odvodnenia Drahoviec, aby bol tento problém
raz a navždy vyriešený.
- K.D. -
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udalosti
70. výročie SNP
Slovenské národné povstanie vypuklo v tom istom mesiaci ako povstanie
vo Varšave, spolu s ním a bojom povstalcov v Juhoslávii patrí k najväčším
protifašistickým povstaniam v Európe. Ukázalo, že Slováci nebudú na
oslobodenie Červenou armádou nečinne čakať, ale pripoja sa k boju za slobodu.
Napriek tomu, že nezačalo za optimálnych podmienok a nakoniec bolo zatlačené
do hôr, patrí k najvýznamnejším míľnikom novodobých slovenských dejín. Pre
Slovensko bolo takéto počínanie výnimočné aj preto, že v krajine bez vojnových
tradícií išlo o jedno z mála ozbrojených vystúpení proti cudzej okupácií. Veľmi

udalosti
Nové detské ihriská v Drahovciach a vo Voderadoch

Drahovce majú novú kronikárku
Po niekoľko ročnej
odmlke na písaní matriky
sa práce na obecnej kronike

znova pohli. Vďaka patrí
p. Zdenke Pažitnej, ktorá
túto ponuku prijala a
so zapálením sa pustila
do práce. Bolo treba
pozbierať podklady z obce,
od organizácií, novín či
jednotlivých
udalostí.
Potom sa pustiť rok po
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roku do práce. Po pol
roku je táto mravčia práca
korunovaná dokončením

zanedbaného
obdobia
od roku 2007 – 2013
v elektronickej podobe.
Teraz sa už môžu udalosti
zapisovať priebežne ako sa
udejú. Aby bol pre budúce
generácie zachovaný obraz
našej doby, v ktorej žijeme.
- I.G.-

Od októbra sa naše deti môžu hrať, zabávať
a šantiť na nových detských ihriskách. Jedná
sa presne o tri kusy, ktoré boli umiestnené
v areáli miestnej materskej školy, ďalšie pri
novej bytovke, ku ktorej pribudne onedlho

ďalšia a tretie detské ihrisko vyrástlo
v Dolných Voderadoch, kde pobehuje čoraz
viac detí. Nové detské ihriská zabezpečila firma
L-DEN Slovakia, spol. s r.o. Obec investícia do
nových ihrísk stála 2 660 € s DPH.

Treba však dúfať, že sa bude novým ihriskám
vyhýbať vandalizmus. Bola by veľká škoda, ak by
deti prišli o takéto nádherné miesta na hranie.
- K.D. -

Obecné trhovisko na novom mieste

Budovanie nového zberného dvora

dôležitým bol aj politický a morálny rozmer povstania, v ktorom sa občania malej
krajiny rozhodli postaviť nacistickej vojnovej mašinérii. Túto udalosti sme si
pripomenuli aj v našej obci pochodom a položením vencov pri pamätníku SNP
. Po príhovoroch starostu obce Ing. Juraja Kleina, pár vetami oslovil prítomných
aj predseda Piešťanského ZPB. Po príhovoroch boli odovzdané pamätné listy
občanom a organizáciám. Tým bola ocenená ich práca pre rozvoj obce. Môžeme
povedať, že 70. výročie SNP, už vo vynovenom pamätníku, malo hojnú účasť.
- I.G. -
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Vzhľadom na budovanie nového bytového domu je nutné
presťahovať súčasný zberný dvor na jeho nové miesto, ktoré sa
nachádza na konci Kostolnej ulice v areáli PVOD Drahovce.
Obec si tam kúpila pozemky na vybudovanie zberného dvora,
kde môžu naši občania odovzdať všetok odpad, ktorý sa vytvorí
v domácnosti, ale nemôže sa dať do komunálneho odpadu. Ide
najmä o nábytok elektrospotrebiče, sklo z okien, pneumatiky
a iné rôzne odpady. Najskôr sa vybudovala spevnená plocha z
podrveného stavebného odpadu, ktorý sa odovzdáva v areáli
PVOD Drahovce podľa príslušného predpisu. Potom sa nový
zberný dvor vyrovnal s makadamom. V prvej etape sa spravilo
ešte oplotenie. Následne sa presťahovali kontajnery, ktoré sa
budú podľa potreby dokupovať na rôzne druhy odpadov, ktoré
je obec povinná zo zákona separovať. Stanovia sa príslušné
otváracie hodiny a zberný dvor bude slúžiť našim občanom
v čo najväčšej čistote. Začiatkom roka 2015 je pripravená 2.
etapa, ktorá bude pozostávať z vybetónovania celej plochy. Na
druhú etapu by sme chceli použiť peniaze z fondov EÚ.
- I.G. -
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Budova starého obecného úradu dostala
novú farbu od Školskej ulice. Okrem novej
„omietky“ bol starý obecák zabezpečený proti
vlhkosti, následne sa zasypala medzera medzi
chodníkom a budovou. Tieto všetky činnosti
neboli vykonané len tak, ale mali iný význam.
Hlavnou úlohou bolo pripraviť nový trhový

priestor.
Obecné trhovisko sa presunulo na nové
miesto z viacerých dôvodov, aj keď iba o kúsok,
keďže starý trhový priestor nebol vyhovujúci.
Najväčším dôvodom boli dva velké stromy,
ktoré dvíhajú asfalt pred budovou a poškodzujú
strechu – obec bude nútená tieto stromy

odstrániť. Aj keď budova nieje obecná, nepekná
fasáda trápila občanov tiež a v neposlednom
rade neustále znečisťovanie priestoru, ktorý sa
dal zasypať. Aj kvôli týmto dôvodom sa stánky
presunuli za roh na nové, lepšie vyhovujúce
miesto.
- K.D. -

Drahovce majú hokejbalové ihrisko
Žiaci základnej školy si museli v októbri zvykať na obmedzenia na
školskom ihrisku. Boli spôsobené výstavbou nového hokejbalového
ihriska, ktoré realizuje firma Funnysport Slovensko s.r.o. Cena
výstavby ihriska sa vyšplhá na 35 952 € s DPH, no táto investícia sa
nám vráti v športových výsledkoch žiakov. Od začiatku októbra sa na
ihrisku uskutočňovali prvé práce, ktoré zahŕňali prípravu a úpravu
terénu, vyasfaltovanie celej plochy, osadenie mantinelov a striedačiek
až po namaľovanie čiar. Nové hokejbalové ihrisko prinesie obci
nové možnosti a využitia. Okrem toho, že sa bude využívať v rámci
telesnej výchovy sa na nej budú môcť organizovať rôzne súťaže, čo
zvýši kredit školy. Možno toto ihrisko vychová budúcich slovenských
reprezentantov v hokejbale. Ak bude záujem, obec uvažuje o zriadení
hokejbalovej ligy. Oficiálne otvorenie hokejbalového ihriska bude v
mesiaci november, priateľským zápasom známych hokejistov.
- K.D. -

www.drahovce.com

Dokončovacie práce na hokejbalovom ihrisku
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udalosti v skratke

Po letnej prestávke od októbra začalo premietať Kino NAPRED, každú
druhú nedeľu pre deti a každú druhú sobotu pre dospelých. Program
kina nájdete na stránke drahovce.com alebo facebook – Kino Napred.

Výdajňa stravy v kultúrnom dome nielen pre
seniorov sa teší stále veľkému záujmu. Otvorená je
pondelok – piatok od 10.00 h do 11:30 h. Stravné
lístky sa dajú kúpiť na Obecnom úrade v cene 2,40 €
pre seniorov a 2,80 € pre ostatných. Stravníci majú
možnosť výberu z piatich jedál.

udalosti v skratke

V Obecnej knižnici sa vo veľkom upratovalo. Preriedili sa knihy, ktoré
boli staré a postupne sa dokupujú nové. Knižnica je otvorená vždy
v pondelok a vo štvrtok od 16.00 h do 18.00 h.

Redakčná rada Drahovských novín má dve nové posily. Stali sa nimi Mária Ivančíková
a Kristína Doktorová.

DRAHOVSKÉ NOVINY

Z Ministerstva financií SR sme dostali 7 000 € na výmenu okien
v Materskej škole. V týchto dňoch sa dokončujú finálne práce.

Za kostolom sa naištaloval nový „nástrešák“ na prekrytie pamätných
tabúľ padlých hrdinov z I. a II. svetovej vojny, čím sa stal priestor
decentnejší.

„Zelené“ skrášľovanie obce neustále pokračuje. Naposledy sa zazeleňali
chodníky od pamätníka SNP až po farský úrad (foto pred a po).
Nasledovať budú priestory okolo novej bytovky.

V októbri sa oficiálne spustila výstavba druhej bytovky, ktorá bude
postavená z druhej strany požiarnej zbrojnice, na mieste bývalého
zberného dvora.

Naša „historická“ AVIA nám doslúžila. Bolo viac ako potrebné kúpiť nové auto. Voľba padla na
používané vozidlo značky MAN, s ktorým je Obecný úrad spokojný.

V centre našej obce zriadila firma LOMBARD
sponzorsky internetové pripojenie. Teraz si vďaka
novej WIFI zóne môžete „zasurfovať“ na internete
aj počas prechádzky

Z Ministerstva vnútra SR sme dostali 8 000 €
na kamerový systém. Minulý rok sme dostali
3 000 €, ku ktorým niečo doložila aj obec, z čoho sa
zakúpila základňa a tri kamery. V súčasnosti sa rieši
umiestnenie ďalších kamier, ktoré spravia našu obec
bezpečnejšou.
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Aj takto si sami sebe
robíme zle.
Odpadový kôš na ulici
Kalvária
zaplnený
komunálnym
odpadom.
Pneumatiky, stavebný
odpad, staré okná,
mnoho ďalšieho... to
všetko patrí a dá sa
vyviesť bezplatne na
zberný dvor, nie na
kompostovisko.

Nácvik divadelnej hry Z dreva vyrezané, v podaní divadelného súboru Dobreta.
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zo života školy
Zo života školy

Slávnostný začiatok školského roka
Tento rok nám neprialo počasie, a tak sa
slávnostný začiatok školského roka uskutočnil
v budove školy. Zároveň sa stal začiatkom
ďalšieho poznávania a nadobúdania nových
vedomostí žiakov, prekonávania prekážok

vo vedomostnej oblasti, ale aj zážitkov medzi
spolužiakmi.
Stosedemdesiatšesť žiakov (z toho
osemdesiatjeden žiakov prvého stupňa a
deväťdesiatpäť žiakov druhého stupňa) túžobne

očakávalo nový školský rok. Najmä prváci si
vychutnali prvý deň v novej škole, ich túžba po
niečom zaujímavom a neznámom bola veľká.

zo života školy

Po zaznení hymny a preambuly
SR pozdravil žiakov pán
starosta a poprial im veľa síl
do učenia. Prítomným žiakom,
pedagógom a rodičom sa
prihovorila riaditeľka školy,
zvlášť oslovila deviatakov,
ktorých
čaká
náročný školský
rok. S nadšením
a s radosťou
sa prihovorila
k
žiakom
vstupujúcich
do
prvého
ročníka, ktorých
za prvákov pasovali ich triedne
učiteľky. Po slávnostnom zahájení
školského roka sa všetci odobrali
do tried, kde sa po
prázdninovom oddychu
podelili o svoje dojmy a
zážitky z letných dní a triedni učitelia ich
oboznámili s tým, čo ich čaká v novom
školskom roku.
Deň jablka a týždeň zdravej výživy
Stalo
sa
už
tradíciou, že tretí
októbrový
týždeň
sa nesie v znamení
zdravého
životného
štýlu a správnej výživy.
Ani tento rok nebol
výnimkou. Deti sa
riadili pokynmi učiteľov –
každý deň prišli do školy
inak farebne oblečené, čo
symbolizovalo farby ovocia,
zeleniny, mliečnej výživy,
medu a vody
ako
znaku
p i t n é h o
r e ž i m u .
Celý týždeň si žiaci trénovali
svoju trpezlivosť a výdrž bez
sladkostí, sladených nápojov,
k t o r é
negatívne
pôsobia
na
detský
organizmus.
Ovocné
a
zeleninové
d e s i a t e
sa
stali

samozrejmosťou.
Žiaci
pracovali nielen pod vedením
učiteľov, ale aj skúsených a
erudovaných odborníkov v
oblasti zdravia, predchádzania
drogových a patologických
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vyvolala pripravovaná šarkaniáda, ktorej
rôznofarebné draky sa vznášali na školskom
dvore. Najväčšie zážitky mali deti z vystúpenia
sokoliarov. Dravé vtáky im učarovali od prvej
chvíle. Verím, že uskutočnenými motivačnými
aktivitami sme prebudili u detí záujem o zdravý

“Zdravá škola“, “Vyčistime si Slovensko”,
projektu informatického zamerania “Infovek“
a enviromentálneho projektu “Strom života“ a
ďalších projektov modernizácie vzdelávania.
Škola dáva priestor a možnosti rozvíjať
záujmy a talent

životný štýl ako kvalitu života, ktorá sa hlboko
zakorení v ich mysliach a správaní v budúcom
živote.

v
mimotriednych
a k t i v i t á c h ,
z á u j m o v ý c h
krúžkoch. Pravidelne
spolupracujeme
s
Centrom
pedagogickopsychologického
poradenstva
v
Piešťanoch
a
Hlohovci. Na začiatku
školského
roka
absolvovali úspešne
všetci
pedagogickí
zaměstnanci základnej
a materskej školy
psychologický trénink
učiteľov pod vedením
p s y c h o l o g i č k y.
Pravidelne konzultujeme

CPPPaP prácu so začleněnými žiakmi,
problémovými žiakmi, přizýváme psychológov
do školy, kde priamo pracujú s kolektívmi tried.
Vypracovaním projektu v programe
„Moderné vzdelávanie“ škola získala ďalšiu

závislostí, polície. Do školy sme prizvali pani
Habrovú, ktorá v zaujímavej prednáške na tému
„Zdravá výživa“ hovorila o správnom životnom

Aktivity školy

štýle a potravinách pôsobiacich blahodárne na
organizmus dieťaťa. Žiaci vyšších ročníkov sa
zapojili do projektu „Negatívny vplyv aditívnych
látok“ za prítomnosti pozvanej pracovníčky z
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Čaká nás veľa naplánovaných podujatí,
či už výchovnovzdelávacích, kultúrnych a
športových. V mesiaci úcty k starším pozdravia
dôchodcov deti školského klubu pásmom básní
a piesní. Vo výchovnovzdelávacej činnosti
budeme pokračovať v zapájaní sa do súťaží
a olympiád. Žiaci sa v septembri zúčastnili
športovej súťaže v cezpoľnom behu, navštívili
Divadlo Jána Palárika v Trnave, uskutečnil sa
zber papiera. V najbližšom období sa zapojíme
do informatickej súťaže Bobor, matematickej
Pytagoriády. Na škole pracuje výchovný poradca,
koordinátor environmentálnej a protidrogovej
výchovy, koordinátor výchovy k manželstvu
a rodičovstvu. Sme zapojení do projektov

v Trnave. Oslovili sme aj kpt. Jakubčákovú z
Policajného zboru v Trnave, ktorá v besede
so žiakmi druhého stupňa rozoberala tému
prevencie drogových závislostí, patologických
javov, bezpečnosti a ochrany proti násiliu.
Radostnú náladu u žiakov na prvom stupni
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pracovníkmi

interaktívnu tabuľu, ktorá bude simultánne
využívaná s progresívními vzdelávacími
metódami na vyučovacích hodinách. Vytvárame
pre žiakov podmienky na prehĺbenie vedomostí,
ktoré rozšíria ich obzor poznania.
Veľmi nás teší, že sa nám podarilo
zrealizovať zriadenie novej chemickofyzikálnej
učebne, ktorá škole chýbala. Učebňa sa
nachádza v sektore odborných učení,
s jazykovou, počítačovou, učebňou knižného
a interaktívneho vzdelávania. Sme radi, že
našim deťom dokážeme vytvárať vhodné
podmienky pre rozšírenie ich vzdelávania a
emocionálneho rozvoja.
- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka
školy - Foto: Mgr. Nataša Pažitná -
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Zo života CVČ
ČO SME ROBILI V LETE a
tiež AKO SME ZAČALI
Denné tábory
Prázdninový kolotoč zábavy je už za
nami. Začal nový, plný školských povinností,
nových plánov a predsavzatí. Spomienky na
najdlhšie prázdniny v roku, však budú v nás
odznievať ešte dlho. September je, ako to už
tradične býva, pre naše školské zariadenie
veľmi hektický. Plánujeme, pripravujeme, ale
aj vyhodnocujeme. Tak, ako po iné roky, aj toto
leto bolo v CVČ veľmi pestré a zaujímavé. Pre
deti sme pripravili kreatívne letné denné tábory,
výstavy a zábavné príležitostné aktivity, či výlety.
V našej pestrej ponuke sme nezabudli ani na
dospelých a širokú verejnosť.
Naše aktivity sme rozbehli dennými
tábormi, ktoré začali hneď druhý prázdninový
týždeň 7. – 11. 7. 2014 v dvoch táboroch. Pre
športovejšie založených prebiehal
Florbalový týždeň, kde si deti mali
možnosť okrem florbalu vyskúšať aj
nový druh športu – baseball, ktorému
dávame priestor po prvý krát aj počas
tohto školského roka formou nového
krúžku. Naši „športovci“ absolvovali
tiež cyklistický výlet do Piešťan, kde
zažili zaujímavý športový deň na Sĺňave.
Na tých tvorivejších čakali Tvorivé
dielne, na ktorých si deti mohli vyskúšať
rôzne kreatívne techniky. Zažili
TRIČKOMÁNIU, počas ktorej si tričká
zdobili napr. savovaním, pečiatkovaním,
alebo využili zaujímavé šablóny. Počas
KORÁLKIÁDY z korálikov vyrábali
krokodíla, na KVIETKOMÁNII zasa
krásnu brošničku. Práca s FIMO hmotou patrí
momentálne medzi tie „in“, preto musel zostať
priestor aj pre túto techniku. Na FIMOMÁNII
vyrábali krásne šperky, brošne a magnetky. Na
záver týždňa zažili výlet na bicykloch do prírody
k Váhu. Tu sa od pracovníkov PIC v Piešťanoch
dozvedeli zaujímavé informácie o faune a flóre
v tejto lokalite a v priestoroch reštaurácie na
vode „U DINA“ si pod vedením lektorky z MsK
v PN zažili tvorivú PAPIERMÁNIU, na ktorej si
vyskúšali aj ručnú výrobu papiera. Uznáte sami,
týždeň bol naozaj tvorivý.
Za tajomstvami ľudových remesiel sme sa
vydali počas ďalšieho týždňa 14. – 18. 7. 2014.
Cieľom tábora bolo deťom priblížiť starodávne
techniky, ktoré si postupne s veľkou obľubou
nachádzajú miesto aj v súčasnosti. Deti sa
naučili vyrábať sviečky zo včelieho vosku,
plietli si košíky z prírodného materiálu (pedig),
vypaľovaním do dreva vytvárali zaujímavé
kresby a ornamenty a na záver kombinovaním
rôznych techník (vypaľovanie do dreva, práca
s fimo hmotou a pedigom) vyrobili krásnu
dekoráciu do bytu – usmievavé slniečko.
Pre tých, ktorí si obľúbenú techniku
z polymérovej hmoty FIMO ešte nevyskúšali,
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prebiehal v týždni 28. 7. – 1. 8. 2014 denný
tábor pod názvom Hráme sa s fimo hmotou.
Počas tábora sa deti naučili hmotu spracovávať
a vytvárať rôzne vzory, z ktorých si vyrábali
šperky, náušnice, dekorovali nimi lyžičky
a vytvárali magnetky. Práca s hmotou ich veľmi
bavili a vyrobili si veľa originálnych výrobkov
nielen pre seba ale aj pre svojich blízkych.
Počas letných prázdnin nezabúdame
na tých, ktorí veľmi radi tvoria z hliny. Túto
možnosť im poskytol denný tábor 4. – 8. 8. 2014
s témou Veselá záhradná keramika. Tvorili
aj tí menej skúsení, ale aj pokročilí. Rôznymi
spôsobmi spracovávali hlinu, vytáčali na kruhu
a modelovali. Vyrobili veľa dekoračných, ale
aj úžitkových predmetov do svojej záhradky –
fontány, dekorácie do kvetináčov, tabuľky na
dvere, ...spoločným dielkom bola tiež fontánka,
ktorá bude zdobiť priestory našej klubovej
čajovne. Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa
do ďalšieho prázdninového mesiaca.

Počas leta sme nezabudli ani na „odyseákov“
a divadelníkov. Hneď na prvý prázdninový
týždeň sa deti mali možnosť oboznámiť s novými
súťažnými úlohami, ktoré na nich čakajú tento
školský rok. Niektorí vymýšľali príbehy, iní sa
už pustili aj do výroby kulís. Každá prázdninová
streda patrila nácviku nového detského
muzikálu SNEHULIENKA, s ktorým sa nám
deti predstavia v predvianočnom čase.
No ako to už u nás počas prázdnin býva
zvykom, vždy si užijeme aj pravý prázdninový
výlet. Počas uplynulých letných prázdnin
8. augusta 2014, sme sa vydali na plavbu
pod názvom Na vlnách času, počas ktorej
sme sa preniesli do staroveku. Znova sme sa
presvedčili, že krásne a zaujímavé veci sú priamo
pred nami a my ich jednoducho nevidíme. Boli
sme zrazu všetci veľmi ďaleko a predsa veľmi
blízko. Neobyčajné zážitky na nás čakali vďaka
AGENTÚRE HISTORICA na Rybárskom
dvore. A tak sme celé dopoludnie strávili
v staroveku – v starom antickom Grécku.
Prírodné múzeum nám poskytlo nielen veľa
zábavy, ale aj mnoho informácií zo života ľudí v
tomto období. Tak ako „starí“ Gréci sme vyrábali
keramiku, učili sme sa strieľať z luku, hádzať

podkovou aj oštepom, strieľali sme z katapultu.
No medzi najväčšie zážitky patrila skutočná
plavba na starej gréckej lodi Hyperborea, ktorú
sme si mohli na záver ešte zopakovať.
Výborným a zaujímavým spestrením nášho
prázdninového leta boli tiež aktivity, ktoré sme
pripravili v spolupráci s Mestskou knižnicou
mesta Piešťany.
V júli 1. 7. – 31. 7. 2014 sme pripravili pre deti
krásnu výstavu ilustrácií výtvarníkov Kataríny
Kerekesovej, Borisa Šímu a Ivany Šebestovej
z knihy o krehkej kráse priateľstva spájajúceho
dva celkom odlišné svety pod názvom Mimi
a Líza na výstave v CVČ. Tieto dve literárne
postavičky si deti obľúbili už počas školského
roka, kde sa deti s nimi mali možnosť zoznámiť
na rôznych aktivitách, no najpôsobivejší bol
samozrejme ich príbeh, s ktorým sa zoznámili
vo filmovej verzii. Za dobrodružstvom
s Gevenduchou sme sa vydali s najmenšími 10.
júla 2014 formou zážitkového čítania a tvorivých
aktivít o rozprávkových sestričkách
z knižky Márie Ďuríčkovej Danka
a Janka. Výpravu do sveta povestí
s Máriou Ďuríčkovou sme uskutočnili
prostredníctvom literárního workshopu
s knihou Márie Ďuríčkovej Dunajská
kráľovná 6. augusta 2014. Tvorivé
dopoludnie nás čakalo s omaľovankou
a kvízom o Piešťanoch pod názvom
Maľuj a modeluj Piešťany zasa 29. júla
2014. Možnosť stretnúť sa a pracovať
s ozajstnou ilustrátorkou, nemáme
len tak hocikedy. Nám sa to podarilo
vďaka našej výbornej spolupráce
s MsK v PN. 12. augusta 2014 prišla
medzi nás známa detská ilustrátorka
Alena Wagnerová. Výtvarný workshop
pod názvom Vysnívané krajiny detskej duše,
na ktorom sme si vyskúšali kreatívnu prácu
s textilom, sa stal pre nás nielen veľmi
podnetným, ale aj nezabudnuteľným zážitkom.
Ako sme už spomínali vyššie, počas leta
sme nezabudli ani na dospelých. Ako druhý na
Slovensku, sme mali možnosť 8. – 26. 8. 2014
vzhliadnuť a predstaviť našim občanom aj
širokému okoliu, tvorbu akademickej maliarky
Helgy Hoškovej-Weissovej na unikátnej
výstave pod názvom Maľuj čo vidíš. Výstavné
diela zachytávali kresby a maľby Helgy HoškovejWeissovej, zobrazujúce život v koncentračnom
tábore očami mladého 12-ročného dievčaťa,
ktoré zažila na vlastnej koži v koncentračnom
tábore v Terezíne. Slávnostná vernisáž tejto
výstavy sa uskutočnila v piatok 8. septembra
2014, ktorú otvoril svojim príhovorom zástupca
Židovskej náboženskej obce v Piešťanoch
Karol Ambra. S prierezom života Helgy
Hoškovej-Weissovej sa mali možnosť účastníci
vernisáže oboznámiť prostredníctvom krátkeho
dokumentu na videoprojekcii. Vhodným
doplnením a oživením programu bol koncert
hudobnej skupiny Voľným pádom. Vernisáž
výstavy sa uskutočnila v exteriéri v centre obce.
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Celá výstava bola následne reinštalovaná do
veľkej sály kultúrneho domu, kde si ju mohla
prezrieť široká verejnosť až do 26. augusta
2014. Sprievodným podujatím k výstave Maľuj
čo vidíš bol 29. augusta 2014 filmový večer
s režisérom Jozefom Lenhartom, na ktorom bol
premietnutý dokumentárny film Pod basovým
kľúčom, ktorý zachytával život a tvorbu známej,
len nedávno zosnulej, spisovateľky a dlhoročnej
redaktorky slovenského rozhlasu Bibiany
Wallnerovej. Tieto podujatia boli určite
dôstojným pripomenutím si 70. výročia SNP,
ako aj blížiaceho sa 70. výročia II. svetovej vojny.
Bolo však pre nás veľkým sklamaním prejavenie
nízkeho záujmu zo strany verejnosti nielen
z radov mladšej, ale aj staršej generácie. (Na
minulosť by sme nemali nikdy zabúdať, bez
nej by totiž nebola prítomnosť!)
Naše prázdninové leto ubehlo veľmi rýchlo.
Nový školský rok sme začali znovu s veľkým

nasadením. Neubehli ešte ani dva celé mesiace
a my už máme za sebou niekoľko zaujímavých
podujatí, ktoré sme nasmerovali nielen deťom, ale
aj rodičom a širokej verejnosti. Hneď na začiatku
mesiaca 8. 9. 2014 sme uskutočnili pre širokú
verejnosť veľmi zaujímavé podujatie, stretnutie
s lekárom – spisovateľom doc. MUDr. Viliamom
Dobiášom, PhD, kterého takmer všetci poznajú
z účinkovania v známom televíznom seriály 112.
S týmto dlhoročným lekárom záchrannej služby
a prezidentom Slovenského červeného kríža,
sme sa stretli pri prezentácii jeho knihy Volali
ste záchranku? Kniha pútavým spôsobom
zachytáva jeho dvadsať rokov praxe záchranára
vo veselých aj smutných príbehoch. (Viac o tomto
stretnutí u nás v Drahovciach sa môžete dočítať
v článku Piešťanských novín, ktorý je aj na stránke
drahovce.com v rubrike „Napísali o nás“). Pre
širokú verejnosť sme v tomto mesiaci 18. 9.
2014 uskutočnili ešte jedno zaujímavé podujatie
pod názvom Litva, Zelená Země. Litva je
najjužnejšie položený, najväčší a najľudnatejší
z troch pobaltských štátov. (Litva sa ako prvá
okupovaná sovietska republika oslobodila od
Sovietskeho zväzu a vyhlásením nezávislosti
11. marca 1990 obnovila svoju suverenitu.) Bola
to beseda s cestovateľkou Evou Svobodovou
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(Praha,
ČR)
spojená
s
obrazovou
prezentáciou.
Osem
ľudí
v
dvoch
osobných
a u t á c h
vycestovalo
z prahy až
do
Litvy,
presnejšie
do
mesta
Plateau. Takto
sa
začínala
dobrodružná
expedícia
č e s k e j
spisovateľky Evy Svobodovej a jej priateľov
zo spolku veterných mlynov. Cieľom cesty
boli veterné mlyny. Práve
o tejto ceste bola beseda, ktorú
sme zorganizovali za pomoci
MsK PN. (Viac o tejto akcii
sa dočítate v rubrike Napísali
o nás – drahovce.com).
15. september 2014 sme
využili prvý deň voľna nového
školského roka a vydali sme
sa na výnimočnú cestu do
kolísky našej civilizácie - do
doby egyptských faraónov!
Naša exkurzia išla v šľapajach
slávneho egyptológa Howarda
Cartera, ktorý v roku 1922
objavil
hrobku
mladého
faraóna Tutanchamona. Práve takáto možnosť
sa nám naskytla na výstavisku v Inchebe
v BA. Výstava Tutanchamon - Jeho hrobka
a poklady je zostavená presne tak, ako bola
pred takmer 100 rokmi hrobka objavená
a otvorená. Všetky posvätné predmety, sošky,
šperky aj sarkofágy ležia presne na rovnakých
miestach, ako boli kedysi nájdené. Návštevníci
majú možnosť vidieť viac ako 1 000 nádherných
predmetov vrátane svetoznámejzlatej posmrtnej
masky Tutanchamona a jeho ohromného
pozláteného sarkofágu. Vďaka tomu, že ide
o dokonalé repliky, ktoré boli vyrobené pod
prísnym dohľadom egyptológov z celého
sveta, môžu byť všetky predmety z faraónovej
hrobky zhromaždené na jednom mieste
a môžu tak vytvoriť celkový obraz o dávnej
vyspelej civilizácii, o jej umení a posvätných
obradoch. Detailný výklad o jednotlivých
exponátoch v slovenskom jazyku sme si mali
možnosť voliť sami prostredníctvom techniky
– tzv. audioguide so slúchadlami, čo bolo pre
deti najzaujímavejšie. Stali sme sa súčasťou
pútavého objaviteľského príbehu, ktorého
obsah bol nielen poučný, ale aj zábavný tak ako
pre deti ako aj pre dospelých. Vďaka dokonale
spracovanej tajomnej atmosfére dávnej hrobky

sme si všetci odniesli nezabudnuteľné zážitky.
V stredu 23. septembra sme pripravili
pre žiakov 1. a 2. ročníka našej ZŠ besedu so
žilinskou spisovateľkou Janou Necpalovou
o jej novej knižke pod názvom Zo škrupiny –
nezvyčajný dar. Deti sa už síce pred tým v škole
pri spoločnom čítaní s knihou zoznámili, ale
koho by nezaujal pútavý príbeh školáka Jožka,
ktorý býva s babkou na dedine a jeho rodičia
sú pracovne v Austrálii, odkiaľ mu jedného dňa
prinesú darček – vajce...? Pekné, nielen poučné,
ale aj zábavné dopoludnie prežili deti spolu
s p. spisovateľkou.
Aj mesiac október sme začali veselo spolu
s tými najmenšími, deťmi MŠ a najmenšími
začínajúcimi „odyseákmi“. 6. – 31. 10. 2014
sme sa vybrali na veľmi zaujímavú a hlavne
zábavnú výstavu pod názvom RADEK PILAŘ
DETEM do knižnice v PN. Výstava prezentuje
tvorbu legendárneho českého výtvarníka so
svojimi nezabudnuteľnými večerníčkovými
postavičkami Rumcajsom, Máničkou a ich
Cipískom. Na október sme pre naše deti
pripravili tiež veľmi peknú výstavu Škatuľkové
rozprávky. Sú to prostorové ilustrácie študentov
KBT DF VŠMU na motívy súťažných titulov
Rozhlasového festivalu Zázračný oriešok,
Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Výstava
sa nachádza v našej malej galérii (na balkóne)
v priestoroch CVČ a potrvá do konca mesiaca.
Okrem týchto vyššie spomenutých
podujatí sme už naplno rozbehli aj našu
pravidelnú krúžkovú činnosť. Všetky bližšie
informácie o našich minulých, prebiehajúcich
či pripravovaných aktivitách sa dozviete
na našej webovej stránke www.cvcdrahovce.
edupage.org. Z podujatí vám tiež odporúčame
fotografie, ktoré nájdete na našej stránke vo
fotogalérii. Tešíme sa na vás pri našich ďalších
pripravovaných podujatiach.
- Nataša Pažitná, Blanka Kollárová – CVČ
Drahovce -
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záhradkári

seniori

Leto u záhradkárov v skratke

Činnosť Klubu seniorov

Letný rez ovocných stromov, prebierka plodov, očkovanie
kôstkovín a jadrovín, Slivkové hody s veľmi dobrou účasťou, pravidelná
údržba Domu záhradkárov – kosenie krov, využitie Domu záhradkárov
na včelárske akcie, Drahovskú kosu 2014, či pre fyzické osoby na
súkromné účely. Za prispenia Obecného úradu sme opravili chodník
pri Dome záhradkárov. Tradične sa u nás konala aj opekačka seniorov,
na ktorej bol prítomný aj p. starosta Ing. Juraj Klein.
- M.Rapavý a J.Kosa -

Klub seniorov i v uplynulom období
pokračoval vo svojej činnosti samostatnými
akciami i spoluprácou s inými organizáciami,
hlavne so Slovenským zväzom záhradkárov,
Miestnou skupinou Slovenského červeného
kríža a organizáciou Naše rodné Slovensko.
Medzi samostatné akcie treba spomenúť Púť
starých a chorých do Šaštína, ktorá sa konala

Záhradkári z Drahoviec oslávia
v r. 2014 jubileá
40 rokov od prvej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá bola
25. septembra 1974. Iniciátorom bol vdp. Augustín Zuzák, ktorý
bol farárom v obci 30 rokov. Výstava bola v starej škole. Počet
exponátov bol 257 a výstavu navštívilo 504 občanov z Drahoviec a
okolitých záhradkárskych oblastí. V tejto tradícii drahovskí záhradkári
pokračujú. Teraz sú na čísle 14. Výstava s číslom 15 je naplánovaná na
rok 2015.
30 rokov ubehlo odvtedy, čo sa postavil Dom záhradkárov, presne
28. októbra 1984 ako prvý a zatiaľ ako jediný v okrese Piešťany.
Budovanie bolo v r. 1981 – 84. 3 roky, počas ktorých záhradkári

odpracovali 3 600 brigádnickych hodín. Má široké využitie, či už na
schôdze ZO, výstavy ovocia a zeleniny, oslavy jubilantov, využíva ho
Klub seniorov, obec, včelári. Nachádza sa v časti Lazy a je obklopený
mnohými stromami. Verím, že jeho využitie sa bude zvyšovať, len bude
záležať na jeho údržbe.
- Vendelín Sedláčik -
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akcie Drahovské vrtochy, kde sme v
spolupráci s MS SČK a OZ Naše Rodné
Slovensko pripravili "DRAHOVSKÝ
DVOR", v ktorom sa okrem gulášu
podávali drahovské špeciality našich
starých mám, ako pšenová, či ryžová
kaša s fazuľou, slíže s perkami, šúľance
a slivkové gule. V rámci spolupráce s
našimi záhradkármi sme im pomáhali s
prípravou a varením pri akcii "Slivkové
hody".
Najúspešnejšia
bola spolupráca
s OZ Naše rodné
Slovensko,
v
rámci ktorého
ú č i n k u j e
Folklórna
s k u p i n a

"KOLOVRÁTOK" a v prevažnej väčšine ho
tvoria členovia Klubu seniorov. Prvou akciou bol
Piešťanský ANNABÁL, kde bolo podmienkou,
aby účinkujúci boli oblečení v krojoch.
Už tradične krojovaný sprievod spevom
prešiel pešou zónou a pokračoval kultúrnym
programom v Kursalóne, kde so svojim
programom vystúpil aj náš FS Kolovrátok.
V nasledujúci deň 27. júla vystupovali na

Púť na sv. Hostýn
V sobotu 11.10. sa z našej obce uskutočnila tradičná púť, tentokrát
na sv. Hostýn pod záštitou starostu obce Ing. Juraja Kleina. Ráno plný
očakávania nasadli pútnici do autobusu a vyrazili na cestu. Počas
cesty ich sprevádzal Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD, riaditeľ ABÚ
Bratislava, ktorý bol sprievodca celej púte. Pripravil pútavý program,
ktorý pozostával zo sv. omše, ktorá bola sprevádzaná spevom nášho
FS Kolovrátok, modtliby krížovej cesty, či Loretánských litánií s
požehnaním pútnikov. Nechýbal ani výklad o pútnom mieste v podaní
miestneho farára p. Šulca. Ideálne miesto nájsť pokoj a silu do ďalších
dní.
Zážitok sa pútnikom určite naskytol pri pozorovaní historických
kultúrnych pamiatkach, pri ktorých človek zostal iba v úžase stáť. Krásne
prírodné scenérie umocňovali túto kulisu. Ani sa pútnici nenazdali a
bol čas obeda, na ktorý ich pozval p. starosta do miestnej reštaurácie.
Potom nasledoval už len krátky poobedňajší rozchod na nákup
suvenírov a pamiatok a nadišla cesta nazad. Tú spestril FS Kolovrátok
svojimi piesňami a cesta ubehla hneď rýchlejšie. Ďakujeme Mons. JCDr.
Tiborovi Hajdu, PhD a p. starostovi Ing. Jurajovi Kleinovi za túto púť a
tešíme sa do budúcna na ďalšie z niektorých pútnych miest.
- I.G. -

v rámci osláv Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska. V Kultúrnom dome
pripravili pre našich členov a členky "Posedenie
pri guláši". Tejto vydarenej akcie sa zúčastnilo
85 % nášho členstva a svojou návštevou nás
poctil aj pán starosta Ing. Juraj Klein, ktorý
poinformoval o plnení plánu a záväzkov zo
strany OÚ a Obecného zastupiteľstva. Už sa
stalo samozrejmosťou, že sme sa zapojili do
Celoslovenskej ochutnávke medu v Dome
záhradkárov. Štefánikova spoločnosť z
Piešťan organizovala zájazd na Slovenské
národné slávnosti do Báčskeho Petrovca
v Srbsku, ktorého sa zúčastnilo 13 členov
FS Kolovrátok a vystupoval v drahovských
krojoch nielen v kultúrnom programe, ale aj
na sv. omšiach v evanjelickom a katolíckom
kostole, kde zožal veľký potlesk a uznanie od
evanjelického biskupa a tiež od slovenského
atašé v Srbsku. Poslednou akciou tohto
obdobia bolo vystúpenie v hoteli Magnólia v
Piešťanoch, kde samozrejme v našich krojoch
sme piesňami zabávali účastníkov seminára
zástupcov remesiel z viacerých štátov Európy.
Veríme, že aj prichádzajúce chladné jesenné
a zimné obdobie neschladí našu činnosť a v
našich srdciach bude dostatok lásky a tepla pre
všetkých. Príjemné prežitie aj tohto chladného
obdobia Vám všetkým spoluobčanom želá...
- Výbor Klubu seniorov -

DRAHOVSKÉ NOVINY
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ofk drahovce
Výborný štart „áčka“ do novej sezóny
OFK Drahovce sa môže pýšiť viacerými
úspechmi jesennej časti. Jeden z najväčších
úspechov je realizácia umelého zavlažovania,
čím sa skvalitnila hracia plocha, čo v nemalej
miere ovplyvňuje futbalové kvality a herný
prejav mužstiev v zápasoch.
Veľký úspech je udržanie všetkých
štyroch družstiev, čím sa nemôže pochváliť veľa okolitých dedín. Na
začiatku sezóny nebolo jednoduché rozhodnúť či prihlásiť alebo nie
družstvo prípravky. Detí bolo veľmi málo a preto sme viac krát oslovili
rodičov obecným rozhlasom, aby v prípade záujmu zrealizovali základné
registrácie svojich detí ešte pred zahájením jesennej časti. Momentálne
máme na súpiske 12 nádejných „prípravkárov“, čím by som chcel
poďakovať rodičom za ich záujem a ochotu vodiť deti na tréning alebo
zápas. Toto mužstvo viedol od začiatku Martin Nádaský a Martin
Horúcka. Pre pracovné zaneprázdnenie ale musel Martina Horúcku
vystriedať Dominik Kosa, ktorý reprezentuje OFK v družstve dorastencov.
Družstvo žiakov trénuje Martin Nádaský a družstvo dorastencov

Nové okná na futbalovom štadióne

Budovu futbalového štadióna, ktorú stavali naši starí otcovia v 80.
rokoch v „akcii Z“ nám môže závidieť široké okolie. Toľko priestorov
nemajú ani vo vyšších ligách. S veľkou budovou sú ale spojené aj veľké
náklady. V snahe ušetriť financie sa postupne vymieňajú podľa možnosti
všetky okná, ktorých je viac ako 50. V septembri bola na pláne etapa s
počtom okien 8. Túto etapu si vzala na paškál domáca firma AZ House,
ktorá okná vymenila sponzorsky výmenou za reklamné priestory.
Samozrejme k oknám dodala aj parapety, sieťky, žalúzie. Ako futbalisti
informovali, išlo o priestory bývalej šatne A mužstva, z ktorej bude
spravená jedáleň pre všetky mužstvá po zápasoch, ďalej sklad dresov a
rozhodcovská miestnosť. V súčastnosti prebieha vymaľovanie miestností
vďaka Obecnému úradu, ktorý dodal materiál a aktivačných pracovníkov.
- M.M. -

drahovská desiatka
Peter Jirka. Po 10. kole sú žiaci na 9. mieste a naši dorastenci atakujú čelo
tabuľky na 3. mieste.
Naše A – mužstvo zažíva momentálne jednu z najvydarenejších
jesenných častí v histórii OFK. Mužstvo je pod vedením trénera Jozefa
Petráša na 3. mieste so stratou 4 bodov na vedúci Leopoldov, kde sa v 12.
kole zrodila remíza 2:2 na pôde vedúceho celku.
Mužstvu sa darí, pretože v kabíne prevláda veľmi dobrá nálada,
a kolektív je pozitívne naladený na každý zápas. Nenastupujeme
pod tlakom, a preto sa nerobí toľko chýb ako v minulosti. To, že sme
dobrá partia je vidieť aj v zápasoch ako bol Cífer, Zavar, Hrnčiarovce či
Šulekovo, kde sme dokázali otočiť nepriaznivý výsledok na remízu alebo
výhru. Preto sme zatiaľ na ihrisku súpera ešte neprehrali, o čom svedčí
12+ bodov. Futbal je u nás určený pre zábavu hráčov a fanúšikov a ak bude
v kabínach takýto kolektív aj naďalej, zabávať sa zaručene všetci budeme.
Nakoľko sa blíži dátum komunálnych volieb, chcel by som poďakovať
pánovi starostovi Ing. Jurajovi Kleinovi a poslancom za všetko čo navrhli,
odhlasovali a zrealizovali pre obecný futbalový klub. Ďakujeme.
- Peter Michálek – ekonomický manažér OFK Drahovce -

Zasmejme sa
- Pán doktor, tie tabletky na spanie
sú naozaj perfektné!
- Tak čo vám ešte chýba?
- Tabletky na prebudenie.
Na triede sa otvoria dvere a ihneď
zabuchnú. Profesor sa spýta Fera,
sediaceho ihneď pri dverách:
- Kto to bol?
- Prievan.
- A čo chcel?

Báseň pre toto číslo
(na inšpiráciu pre mladých)

Slávnostné ÁNO
Dnes stojíme tu
krásny pre nás je tento deň
čakáme na to kedy obaja
vyslovíme to slovko len.
Slovíčko krátke čo navždy
nás spojí
a na večné veky budeme
svoji.

DRAHOVSKÉ NOVINY

Pýta sa hosť hlavného čašníka:
- Prečo sa vaša reštaurácia nazýva
Prekvapené oči? To máte také
výborné menu?
Čašník odpovedá:
- To nie. Zistíte potom, keď vám
prinesiem účet.
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10 kilometrov okolo obce
92 bežcov sa postavilo na štart 37. ročníka
Drahovskej desiatky, ktorá sa uskutočnila
21. septembra. Účastníci z
rôznych kútov Slovenska bežali
10 kilometrový beh cez obec a
okolo miestneho jazera a boli
rozdelených do 11 kategórií. Štart
mladších a starších žiakov a žiačok
bol o 14.30 h. Víťazmi kategórie
mladší žiaci a žiačky na 300 metrov
sa stali Danko Lukáš z klubu ŠK
Dobrá Voda s časom 0:01:17 a
Trgová Viktória z Kryhy Bratislava,
jej čas bol 0:01:15. Kategóriu
Starší žiaci a žiačky s dĺžkou trate
600 metrov vyhrali Mikulíšek Jozef
- ŠK Dobrá Voda s časom 2 minúty
a Kadlečíková Ivana, tiež z toho
istého klubu, jej čas bol 0:02:08.
Víťaz kategórie dorast Moravec
Richard z klubu TJ Spartak Myjava
odbehol 5 kilometrov za 17 minút.
V hlavnej mužskej kategórie do
39 rokov dominoval Fedák Matej
z STU Bratislava s časom 0:33:37
a v hlavnej ženskej kategórie
do 34 rokov vyhrala Nováčková

Zuzana z toho istého klubu, jej čas bol 0:41:52.
V kategórii Ženy nad 34 rokov zvíťazila domáca

bežkyňa Andrea Orihelová z klubu OBS
Drahovce s časom 0:50:31. Moravec Ján, ktorý

hájil farby klubu TJ Spratak Myjava vyhral
s časom 0:34:31 kategóriu Muži od 40 – 49
rokov. Muži 50 – 59 rokov vyhral Michalík Ján
z Topoľčian a poslednú 11 kategóriu Muži od
60 rokov vyhral Fašung Peter z klubu 3 atlétics
Prievidza a jeho čas bol 0:41:36.
Všetci víťazi okrem medailí obdŕžali
hodnotné vecné odmeny. Kompletné výsledky si
môžete pozrieť na stránke beh.sk – Drahovská
desiatka.
- K.D. -

Pri tanci:
- Pri vás sa cítim ako cukrová repa.
- Taká sladká?
- Nie, tak často okopávaná.

Milá moja o chvíľku
pery tvoje krásne
povedia To
čo pre nás bude spásne.
Rána budú svetlejšie
a i keď mrak na nebi sa
zjaví
tvoj úsmev drahá moja
chmárov ma zbaví.
Od dnes bude každý môj
krok
s tebou spätý
dňom za dňom viac
s láskou na večné veky.
- Martin Chudý -
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu Obce Drahovce
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Drahovciach, podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Jaroslav Horváth, PaedDr.

2. Juraj Klein, Ing.

7. Zuzana Komárková, PhDr.

8. Miroslav Ledecký

9. Martin Majtán

10. Peter Marek

11. Peter Michálek

12. Štefánia Slováková

3. Jozef Maceka

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Drahovciach
15.novembra 2014
Miestna volebná komisia v Drahovciach, podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Michal Bednár

2. Anton Doktor

3. Peter Dzuro

13. Juraj Surový

14. Rudolf Urban

15. Dušan Vančo

4. Ivan Gajar

5. Mária Janíková, Ing.

6. Andrej Janovský

16. Jozef Varačka, Ing.

17. Jozef Vasi

18. Štefan Vyskoč

DRAHOVSKÉ NOVINY
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Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“
Od 1. augusta do 31. októbra boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
13. – 21. august – Letný tábor – org.: OZ Superuvoľnení (Tesáre)
17. august – Slivkové hody – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
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)
6. september – Potáborová opekačka – org.: OZ Superuvoľnení (farský dvor)
16. september – Tradičná púť seniorov do Šaštína – org.: Klub seniorov (Šaštín)
21. september – Drahovská desiatka (37. ročník) – org.: Obecný úrad (štadión OFK Drahovce)
28. september – Výstava ovocia a zeleniny – org.: Záhradkári (Dom záhradkárov)
11. október – Púť do Hostína – org.: Ing. Juraj Klein-starosta (Hostín)
18. október – Posedenie dôchodcov – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
25. október – Jesenné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)

Vážení Drahovčania,
chcem Vám aj touto cestou poďakovať
za dôveru, ktorú ste mi doteraz prejavili
podporou mojej kandidatúry na miesto
starostu našej obce. Nastal čas, aby som
Vás osobne stretol a predstavil Vám
svoju víziu a svoj program do budúcich
rokov. Preto Vás srdečne pozývam dňa
10. novembra 2014 (pondelok) o 18.45
h na stretnutie, ktoré sa uskutoční v
miestnej kinosále.
Veľmi sa teším na osobné stretnutie a
diskusiu s Vami.
- Jaroslav Horváth, PaedDr. -

Od 1. novembra do 31. januára budú v Drahovciach tieto akcie a
aktivity:
7. november – Hodová Fernet Party – org.: Agentúra (kultúrny dom)
8. november – Hody Drahovce (koncerty + oldies) – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
9. november – Hodová zábava (DH Drahovčanka) – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
15. november – Komunálne voľby – org.: SR (Obecný úrad)
30. november – 1. adventná nedeľa – Rozsvietenie vianočného stromčeka – org.: CVČ (centrum
obce + KD)
7. december – 2. adventná nedeľa – Mikuláš + bábkové divadlo – org.: CVČ (kultúrny dom)
14. december – 3. adventná nedeľa – Vianočný galaprogram – org.: CVČ (kultúrny dom)
21. december – 4. adventná nedeľa – Divadelné predstavenie MRÁZIK – org.: CVČ/DS DOBRETA
(kultúrny dom)
28. december – Vianočný koncert (FS Kolovrátok, Srdiečko...) – org.: Obecný úrad (kostol)
25. január – Maškarný ples – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)

Ponuky obce
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 januára,
články môžu posielať nielen
organizácie, ale aj občania na:
drahovskenoviny@drahovce.
com do uzávierky, ktorá bude
v utorok 7. januára 2015
- Info ohľadom všetkých
obecných
ponúk
Vám
poskytne Martin Majtán na
tel. č.: 0910 193 602

OZ Superuvoľnení ďakuje
Ing. Jurajovi Kleinovi, za jeho
prácu počas štyroch rokov vo
funkcii starostu.
Aj za jeho pomoci sme mohli
naše podujatia zorganizovať
v kultúrnejšom prostredí
ako pominulé roky. Preto mu
chceme vyjadriť podporu aj v
nadchádzajúcom
volebnom
období.

Plán zasadaní Obecného
zastupiteľstva do konca
roka 2014
15. december 18.00 h
Všetky OZ sa konajú vo veľkej
zasadačke OÚ.

Evidencia obyvateľstva
(17.7. - 21.10. 2014)
Prisťahovali sa
5
Odsťahovali sa
12
Narodili sa
5
Opustili nás
6
Zosobášili sa
4

Drahovský slovník
Prinášame Vám tradičnú rubriku s výrazmi z Krátkeho slovníka
nárečia slovenského „drahovského“ podľa Cyrila Karabu.
		
1. vác - viacej
		
2. vartuvat - strážiť
		
3. vedzet - vedieť
		
4. vejdzit - vojsť
		
5. vella - vedľa
		
6. vibírat - vyberať
		
7. vidrúlit - vypiť
		
8. vidzet - vidieť
		
9. vikinnút - vyliať
		
10. vrácit - vrátiť

PLOCHA NA PRENÁJOM
INFO NA OÚ

Vážení občania
Drahoviec,
rád by som Vám dal
do pozornosti webovú
stránku, kde môžete nájsť
môj volebný program.
www.jurajklein.sk
Ing. Juraj Klein

REKLAMA , INZERIA (INFO NA OBECNOM ÚRADE)
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