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V Drahovciach sa začala plesová sezóna
V kultúrnom dome v Drahovciach sa začala v
nedeľu 31. januára plesová sezóna. Odštartovalo
ju občianske združenie Superuvoľnení svojim
tradičným plesom pre deti, ktorý niesol tento rok

Prehadzovačka a Maľovanie Dobyho ponožky.
Po každej disciplíne nasledovalo tanečné
kolečko, v ktorom sa spolu zabávali maskot
Smajlo, profesori, deti, ba dokonca aj rodičia.

názov Rokfortský ples. Superuvoľnení nadviazali
na tému z letného tábora, kde navštívili deti
počas letných prázdnin Rokfortskú školu. Deťom
sa téma páčila a tak vznikol Rokfortský ples.
Od 15.00 h prebiehala registrácia, aby mohol
o 15.30 h privítať deti riaditeľ Rokfortskej školy
Martinus Rokfortus, ktorému celý čas pomáhala
asistentka Natali Natalikus Natalikusová. Potom
už postupne predstavoval 8 profesorov fakúlt
Chrabromil, Slizolin, Bystrohlav a Bifľomor. No
a nemohol chýbať ani maskot Superuvoľnených
Smajlo. Pre deti boli pripravené 4 súťažné
disciplíny: Triediace kúzlo, Príprava na metlobal,

Nasledovalo vyhodnotenie. Na 4. mieste
skončil Bystrohlav, na 3. mieste Slizolin, na
druhom Bifľomor a na prvej priečke sa umiestnil
Chrabromil. Paradoxom je, že v rovnakom poradí
sa fakulty umiestnili aj v Rokfortskej škole (letný
tábor 2016). Každé dieťa si odnieslo sladkú
odmenu a kartičky Harry Potter. Nechýbala ani
tradičná spoločná fotka, na ktorej bolo menej
detí ako inokedy, keďže aj u nás prevláda chrípka.
Napriek tomu sme mali na Rokfortskom plese
viac ako 60 detí v tých najrôznejších maskách.
Na záver sa všetci tešili na tombolu. Hovoríme
tomu druhé Vianoce, pretože sa v nej nachádza
množstvo hračiek. Každé dieťa
malo svoje poradové číslo,
ktoré bolo zároveň aj jeho
tombolové, takže mohlo vyhrať
iba jedenkrát. A veruže sa tak
aj stalo. Na Rokfortskom plese
nezostal nikto bez ceny.
Tešíme sa o rok na ďalšom
maškarnom plese. A aká bude
téma? Nechajte sa prekvapiť...
- M. M.FOTO: MiNaPhoto.sk -
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Príhovor starostu
Vážení a milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri
príležitosti začiatku nového roku 2017.
Každoročne prežívame prvé hodiny
nového roku v slávnostnej atmosfére,
podávame si ruky a vyslovujeme želania
pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej
spolupatričnosti našich všedných dní.
Rok, ktorý sme prežili v každodenných
radostiach i starostiach, zostane už len
v našich spomienkach a v našich osobných
činoch. Určite ho každý z nás napĺňal podľa
svojich vlastných predsavzatí.
Na prahu nového roku sa chcem
poďakovať
všetkým,
ktorým
záleží
na rozvoji našej obce a ktorí sa
v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom
pričinili o jej rozvoj a zveľadenie,
o obohatenie jej kultúrneho i duchovného
života.
Vážení spoluobčania, optimisti si želajú,
aby nový rok bol lepší ako minulý a pesimisti,
aby zostal aspoň taký ako ten predchádzajúci.
Ale iba na nás vo väčšine záleží, aký si ho
spravíme. Veď v plnej miere platí: “Človek
oveľa menej potrebuje ako chce“. Ak si toto
uvedomíme, tak každý spor sa nám bude
zdať oveľa menší a ľahšie riešiteľný. Určite
je toho veľa čo by uľahčilo a spríjemnilo
život občanov, ale každodenný úsmev
a prívetivé slovo nás nestojí nič a človeka
veľmi poteší.
Dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám
vv novom roku pevné zdravie, veľa síl a
šťastia v každodennom živote, pokoj v
rodinách, veľa pracovných a osobných
úspechov. Nech Vám robia radosť Vaši
potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z
prítomnosti Vašich najbližších. Želám Vám,
aby sme sa všetci stali zárukou toho, čo má
v našich životoch skutočnú cenu, aby sme
zrealizovali ciele, ktoré sme si predsavzali a
tých zamračených dní v našich dušiach, bolo
čo najmenej.
Prajem Vám úspešný, pokojný a láskou
naplnený rok 2017.
Ing. Juraj Klein – starosta obce

hody 2016

fs kolovrátok, seniori

Hody Drahovce v rockovom štýle
Drahovské hody padli v roku 2016
na nedeľu 13. novembra. A veru tým
mladším moc neprial, keďže počas
celého víkendu prevládalo neustále
sychravé počasie, ktoré dovolilo
spojazdniť kolotoče len na pár hodín.
Aspoň program v kultúrnom dome
nebol ohrozený. V piatok sa mohli
tradične zabaviť tí „mladší“ na disko
párty s DJ Sonicom, ktorá trvala do
04.00 h rannej. Sobota patrila tradične
živým koncertom, kde si na svoje prišli
fanúšikovia tvrdej muziky. Program
odštartovala o 21.00 h takmer 10
ročná rocková kapela z Drietomy
Pell-Mell 59, po ktorej nasledovala
stálica slovenskej scény, punk
rocková skupina Slobodná Európa
na čele so spevákom Whiskym,
založená koncom roku 1989. Napriek
sychravému počasiu prišlo do
kultúrneho domu viac ako 400 ľudí. Po
koncertoch si mohli zaskákať na oldies
disko párty s DJ Luckym, ktorá trvala
do 05.00 h rannej. O rok plánujeme
Hody Drahovce mierne pozmeniť, keďže
piatok býva tradične slabším dňom. Ako?
Nechajte sa prekvapiť...

FS Kolovrátok - NRS
FS Kolovrátok mal za sebou aj v posledných
mesiacoch roku 2016 niekoľko vystúpení. Veľmi
peknou a vydarenou akciou bolo stretnutie
troch “Kolovrátkov” v kultúrnom dome v
Drahovciach. 19. 11. 2016 sa stretol folklórny
súbor Kolovrátok Drahovce (22 členov) a hostia
– Kolovrátok z Melčíc (11 členov) a Prílep
(11 členov). Každý vystúpil približne 20
minútovým programom piesní. Na záver si
spolu zaspievali pieseň Chalúpka v údolí. Po
kultúrnom programe odovzdal p. starosta
Ing. Juraj Klein vedúcim súborov kvety a ako
spomienku srdce s dátumom a miestom konania.
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- M. M.FOTO: MiNaPhoto.sk -

Každý z účinkujúcich
bol
obdarovaný
malým
srdiečkom
(ihelníčkom),
ktoré
vyrobili
šikovné ruky členov
súboru Kolovrátku
z Drahoviec.
Naši hostia si
so sebou priviedli
ďalšieho
vzácneho
hosťa, Mgr. Elenn
Valtrištajnovú, ktorá
je milovníčkou ľudových piesní a zvykov. Celé
toto podujatie bolo nakrútené a vysielané
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(Výber zo zbierky p. učiteľky Vilmy Spálovej)
Komu sa nelení, tomu sa zelení.
Ranné vtáča ďalej doskáče.
Darovanému koňovi na zuby nehľaď.
Nesúď, nebudeš súdený.
Z malého ohníka veľký oheň býva.
Čo ťa nepáli, nehas.
Vodu káže, víno pije.
Urob čertu dobre, peklom sa ti odslúži.
Nechváľ deň pred večerom.
Premárnený majetok neurobí z nikoho boháča.
Kto sa z ďaleka strojí, z blízka zostáva doma.
Kto má rozum, má všetko.
Na dobrého koňa netreba bič.
Zadarmo ani kura nehrabe.
Beda tomu tvorovi, kde rozkazuje krava volovi.
Slovo má jemnosť vánku a silu blesku.
Najväčším nepriateľom nášho šťastia je nenávisť.
Lenivosť a bieda spolu chodia.
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku lásky.
Láska je najväčšia sila v prírode.
Nikdy nedaj najavo svojim nadriadeným, že si
lepší ako oni.
Zdravia a priateľov nikdy nie je dosť.
Z dievčaťa sa do desiateho roku teš, do
pätnásteho češ, do dvadsať strež, po dvadsať
ďakuj tomu, kto ti vezme četa z domu.
Kto má dcéru má rodinu, kto má syna má
cudzinu.
- Jozef Brezovský -

s požehnaním - celebroval Vdp. Branislav
Rýchlik. Podujatie sprevádzala slovom Kristínka
Lekárová a ako prvý vystúpil detský kostolný
spevokol Srdiečko, potom zaspieval FS Kolovrátok
a nakoniec chrámový spevácky zbor. Toto pekné
duchovné stretnutie na počesť narodenia malého
Ježiška, vykupiteľa a spasiteľa sveta všetci prítomní
ukončili piesňou Tichá noc, svätá noc.
OZ Naše rodné Slovensko a FS Kolovrátok
ďakujú obecnému úradu a všetkým ostatným
organizáciám za spoluprácu v roku 2016. Prajeme
do nového roku spoluobčanom a nám všetkým,
nech nás sprevádza po všetky dni nového roku
Božia láska, nech sme zdraví a veselí.
- OZ Naše rodné Slovensko - FS Kolovrátok -

Ukončenie roku 2016 v Klube seniorov

v rádiu Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Na www.elenn-okienko.sk si môžete vyhľadať
ľudovky v archíve a v piatok 2. 12. 2016 bol
náš Kolovrátok zaradený do televíznej
hitparády ľudových piesní na TV 8 s piesňou
Tá naša dedinka.
V ďalšom kole sme sa zúčastnili na zapálení
1. adventnej sviečky a vianočného stromčeka
a už druhý raz sme boli pozvaní obecným
a farským úradom do Lopašova na benefičný
koncert. Vystúpili sme pásmom adventných
a vianočných piesní. Obyvatelia Lopašova
venujú zisk z koncertu na farské účely. Naše
členky súboru tiež pripravili darčeky do
Lopašova a to vrecúška naplnené levanduľou.
Posledným vystúpením bol vianočný koncert
v kostole sv. Martina v Drahovciach, 26. 12.
2016 o 14.00 h. Koncert sa začal litániami

2

Tak, ako po minulé roky pred adventným
obdobím, sme v našom klube zorganizovali
aranžovanie adventných vencov a svietnikov,
ktorého sa zúčastnili okrem našich členiek
aj záujemkyne z radov občanov, aby ozdobili
nielen naše príbytky, ale aj sochu Panny Márie
pred Katolíckym domom.
Stalo sa už tradíciou ukončiť občiansky rok
„Posedením pod jedličkou“ v kultúrnom dome,
ktoré sme zahájili vinšom a piesňou „Tichá
noc, svätá noc.“ Okrem malého občerstvenia
sme si uctili našich členov a členky, ktorí v roku
2016 oslávili guľaté i pologuľaté narodeniny
blahoželaním a kvietkom. Okrem toho všetci
členovia Klubu seniorov dostali pod stromček

www.obecdrahovce.sk

malý darček. Počas posedenia
v spoločnosti FS Kolovrátok sme
si zaspievali nielen vianočné, ale aj
ľudové piesne.
Na záver chceme poďakovať
za dobrú spoluprácu Obecnému
zastupiteľstvu na čele so starostom,
OÚ a všetkým organizáciám v obci,
s ktorými sme spolupracovali,
menovite
Miestnemu
spolku
SČK, OZ Naše Rodné Slovensko,
OZ Včeloz, MO Slov. zväzu
záhradkárov, Centru voľného času,
Slovenskému koseckému spolku
a našim dobrovoľným hasičom
v Drahovciach.
V š e t k ý m
spoluobčanom
prajeme v roku 2017
hojnosť Božích milostí,
dobrého
zdravia,
šťastia,
rodinnej
pohody a lásky. Nech
si tu v našej obci všetci
svorne nažívame.
- Výbor Klubu
seniorov Drahovce -
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Čítame spolu
Ministerstvo školstva vyhlásilo školský rok
2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti.
Žiaci a učitelia ZŠ Drahovce sa zapojili
do celonárodného projektu Čítame spolu.

V pondelok 24. októbra 2016, ktorý je
Medzinárodným dňom školských knižníc, o 9.00
hodine realizovali spoločné čítanie rozprávky.
Žiaci vyšších ročníkov čítali rozprávky deťom na
1. stupni. Tí po prečítaní rozprávku ilustrovali.
Druhostupniari čítali úryvok z knihy. Každý žiak
v jednotlivých ročníkoch dostal rovnakú knižku.
Počas 2. vyučovacej hodiny čítali spôsobom ako
na Čitateľskom maratóne (žiaci sa striedajú
po prečítaní jednej vety). Cez 3. vyučovaciu
hodinu ich učitelia rozdelili do skupín (3 – 4
žiaci v jednej skupine). Každá skupina dostala
iné zadanie, v ktorom potom plnili rôzne
úlohy súvisiace s prečítanou knihou: písali list
hlavnému hrdinovi, dotvárali vlastný záver,
nakreslili ilustráciu, stotožnili sa s hlavným
hrdinom a vyjadrovali sa, ako by sa zachovali na
jeho mieste, charakterizovali hlavnú postavu. Na
záver zhodnotili, ako sa im takýto spôsob čítania
páčil, čo ich obohatilo, prípadne čo by zmenili.
Precvičili si teda správnu techniku čítania,
čítanie s porozumením i skupinovú prácu.
Všetky knižky, s ktorými v tento deň pracovali,
majú žiaci možnosť požičať si v školskej knižnici.
Posledný deň pred jesennými prázdninami,
27. novembra 2016, prebiehalo v ZŠ Drahovce
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projektové vyučovanie. Aby sme u detí
podporili vzťah k čítaniu, skúsili sme žiakov
zapojiť do vytvárania vlastnej knihy. V úvode
ich triedni učitelia oboznámili s projektom.
Téma bola ľubovoľná. A deti sa do toho naozaj
pustili s veľkým nadšením. Na prvom stupni
prevládali rozprávky a skutočné príbehy, ktoré
deti zažili. Na druhom stupni vytvorili rozprávky,
sci-fi príbehy, hororové
a
mysteriózne
knihy,
detektívky a mnoho iného.
Keďže vytvorenie knihy trvá
určitý čas, aj deti sa na ňu
začali pripravovať ešte pred
samotným
projektovým
dňom. Najskôr si napísali
text knihy na nečisto. Ten
potom jazykovo upravila
učiteľka slovenského jazyka.
V samotný deň žiaci vytvorili

obal knihy, prepísali text na čisté stránky.
Okrem obalu zhotovili aj ilustrácie. Aby sa kniha
čo najviac podobala skutočnej, obsahovala aj
tiráž, obsah, údaje o autorovi textu a ilustrácii.

zo života školy
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Knihu potom zviazali, takže okrem jazykových
a literárnych zručností sa zdokonalili aj
v tvorbe ilustrácií a manuálnych zručnostiach.
Po zhotovení knihy ju každý žiak prezentoval
pred spolužiakmi. Tí potom spomedzi seba
vybrali najkrajšiu knihu, ktorá postúpila do
celoškolského kola. Vyhodnotenie bolo 7. 11.
v školskej knižnici. Všetci dostali diplom a vecné
ceny. Žiaci boli hrdí na to, čo dokázali vytvoriť.
Ich diela sú vystavené v budove školy. Veríme,
že aj takýmto spôsobom sa pre nich stane čítanie
atraktívnejším.
- Mgr. Lenka Vančová -

Naše aktivity
Dôležitosť prikladáme budovaniu vzťahu
žiak, učiteľ, rodič. Individuálne pristupujeme
k žiakom, ktorí si vyžadujú zvýšenú pozornosť.
Úzko spolupracujeme s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie

v Piešťanoch. Prizývame psychologičky do
školy – tieto priamo pracujú s kolektívmi detí,
samozrejme s informovaným súhlasom rodičov.
Pedagogickí zamestnanci absolvovali odborný
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Patrik Hargaš (7. A) získal 3. miesto v Technickej olympiáde
psychologický tréning učiteľov. Podporujeme
aktivity nadaných žiakov a pripravujeme ich na
olympiády, okresné a krajské súťaže.

Nezanedbateľná nie je ani mimoškolská
a mimotriedna činnosť. Škola poskytuje
možnosti vedomostného, kultúrneho a
športového vyžitia žiakov vo vzdelávacích
krúžkoch, z toho troch zameraných na rozvoj
telovýchovných zručností. V školskej knižnici
sú zavedené pravidelné hodiny výpožičiek
kníh. Žiaci ich využívajú a my, pedagógovia,
obnovujeme knižný fond. Poďakovanie patrí
rodičom, ktorí prispievajú na zakúpenie nových

www.obecdrahovce.sk

knižných titulov.
Sme zapojení do viacerých projektov.
Prostredníctvom
národného
projektu
„Modernizácia
vzdelávacieho
procesu“ rozširujeme
informatické
myslenie v okruhoch
korešpondujúcich
s
inovovaným
š k o l s k ý m
vzdelávacím
p r o g r a m o m .
Vedieme žiakov k
takým vedomostiam
a
zručnostiam,
ktoré uplatnia v
ďalšom štúdiu na
stredných školách.
Podporujeme zavádzanie a využívanie
výpočtovej techniky na hodinách informatiky,
ale aj iných predmetov.
Vo vzdelávacej oblasti sa ďalej snažíme
rozvíjať komunikačné kompetencie našich
žiakov. Kultúrne prostredie knižnice, kde sa
tiež vyučuje, formuje ich estetické cítenie.
Tam sa uskutočňujú všetky súťaže, prednášky
a spoločné aktivity. Výchovná poradkyňa
pracuje so žiakmi a prizýva odborníkov, ktorí
napomáhajú v
profesionálnej
orientácii
žiakov.
V decembri
sme
riešili
matematickú
Pytagoriádu,
ú s p e š n í
sme boli v
okresnom kole
olympiády zo
Slovenského
jazyka a v
technickej
olympiáde.
Veľký
ohlas
mala
medzi

žiakmi celoslovenská informatická súťaž
i-Bobor. Hlavným zámerom súťaže bolo
podporiť záujem o informačné a komunikačné
technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž
iniciovala v deťoch využívanie IKT, posmelila
ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní
moderných technológií pri učení sa.
V novembri sme si pripomenuli významný
deň. Hrôzy vojny zostali navždy v myslení
ľudí, preto po jej skončení bol 11. november
vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Tradícia
nachádza dôstojné miesto aj v Drahovciach.
Práve v tento deň si naši žiaci a pedagógovia
pripomenuli hrdinstvá bojovníkov, ktorí padli
vo svetových vojnách za slobodu a mier. Deti
vlastnoručne vyrobili množstvo červených
makov, ktoré položili k pamätníku v parku,
tak vzdali hold padlým vojakom a uctili si ich
pamiatku.
V duchu priateľstva sa niesol 7. ročník
projektu podporujúceho čítanie a nadväzovanie
spolupráce medzi školami na Slovensku pod
názvom „Záložka spája školy”. Organizuje ho
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.
Našou partnerskou školou sa stala jedna
zo základných škôl v Košiciach, s ktorou sme
si vymenili záložky do knihy. Pustili sme sa
do práce, aby sme zhotovili tieto darčeky
pre žiakov partnerskej školy. A veru, každý
sa usiloval, ako najlepšie vedel. Deti na
prvom stupni kreslili, vystrihovali, väčší žiaci
popustili uzdu svojej fantázie a výsledkom boli
vydarené pestré zobrazenia zvieratiek, kvetov,
filmových postavičiek, obľúbených predmetov,
vzorov, citátov. Nakoniec sme vybrali a poslali
novým košickým kamarátom 60 najkrajších.
Na oplátku sa zase z ich záložiek v našej škole
mohli tešiť aj menší, ktorí sa do projektu ešte
nevedeli zapojiť.
So starým rokom sme sa rozlúčili v kostole
slávnostným vianočným koncertom dr. Bergera
a jeho realizačného tímu, z ktorého sme si
odniesli hodnotné zážitky.
- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka školy Foto: Nataša Pažitná
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Jeseň a vianoce v CVČ
November 2016

Výstavy a workshopy:
24.10. - 30.11.2016 Kocúr na korčuliach - výstava ilustrácií Miloša
Koptáka z knihy Jána Uličianskeho.
1.11. - 30.11.2016 Klasici v komikse - výstava prác 7. ročníka celoslovenskej
literárno-výtvarnej súťaže tvorivosti detí a mládeže.
Obidve výstavy sme zorganizovali vďaka výbornej a pravidelnej
spolupráci s Mestskou knižnicou Mesta Piešťany.
V rámci nášho celoročného projektu zameraného na rozvíjanie
čitateľskej gramotnosti sme v spolupráci s našou ZŠ priebežne v
mesiaci november, v čase prebiehajúcich výstav, uskutočnili vzdelávacie
workshopy, na ktorých sa postupne zúčastnili všetci žiaci I. a II. stupňa.

Kocúr na korčuliach
Pre žiakov 1.st.ZŠ a MŠ (predškolákov) bola určená výstava Kocúr
na korčuliach, kde sme pracovali s knihou Jána Uličianskeho – Kocúr
na kolieskových korčuliach a pracovnými listami. PL zamerané na lásku,
priateľstvo a starostlivosť o domáce zvieratká, boli nielen zábavné, ale aj
poučné.

Klasici v
komikse
Hoci výstava bola
určená deťom I. aj II.
stupňa ZŠ, vzdelávacie
workshopy
boli
zamerané len na
žiakov II. stupňa.
Našim
cieľom
bolo opäť rozšíriť
vedomosti o slávnych
osobnostiach, o ich prínose pre slovenskú kultúru, ktoré prispievajú
k formovaniu vzťahu k vlasti a budovaniu národnej hrdosti. Zároveň
naopak, druhú časť workshopov, sme venovali súčasnej originálnej
tvorbe austrálskeho autora a ilustrátora Shauna Tana, ktorý má na konte
už niekoľko netradičných komiksov. Venovali sme pozornosť komiksu
Stratená vec, ktorý má netradičnú formu, zaujme jeho grafická stránka,
svojský štýl kresby, vhodne zvolené farby a úžasný dizajn. Je to jednoduchý
príbeh zo sveta bližšie neurčeného, zvláštnej industrialistickej budúcnosti.
Patrí do tej kategórie diel pre deti a mládež, ktoré nadchnú aj dospelých.

December 2016
1.12. – 31.12.2016 Neodíď nám rozprávočka (výstava)
Výstava víťazných detských prác z celoslovenskej výtvarnej súťaže pri
príležitosti 90. výročia rozhlasovej rozprávky.
Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta
Piešťany, RTVS, Literárne informačné
centrum, Časopis Slniečko, Vydavateľstvo
Buvik
Na túto výstavu sme veľmi hrdí, pretože
medzi víťaznými prácami je aj pod názvom
IMAZON HAKY – BAKY ZÚBOK spoločné
„dielko“ detí z CVČ - Lea Behana, Lucky
a Lukáška Stodolkovcov, Nelky Jánošovej,
Ninky Horúckovej, Ulianky Sikomas a Katky
Michálkovej.

3.12.2016 Mikuláš v MŠ
Tradične už niekoľko rokov pripravujeme pre MŠ príchod Mikuláša s
anjelmi, ktorí k deťom prichádzajú s kratučkým programom. Aj tento rok
sa nám to podarilo zorganizovať a sviatok Mikuláša bol v našej škôlke tak
ako má byť, naozaj „mikulášsky“ sviatočný.

DRAHOVSKÉ NOVINY

4.12.2016 Dobreta a Dobretka v Empírovom divadle
v Hlohovci
Starší aj mladší členovia našich dvoch divadelných súborov Dobrety
a Dobretky sa predstavili s divadelným predstavením Mrázik, tentoraz
v meste Hlohovec. S veľkým ohlasom zahrali v tento deň dve predstavenia,
popoludní o 15.00 h a neskôr o 17.00 h. Pre tých mladších hercov, to bola
veľká skúsenosť po prvý krát, ktorú však zvládli na „jednotku“. Najväčšiu
radosť z predstavenia mali predsa len najmladší diváci, ktorí odchádzali
domov aj so spoločnými fotografiami s nezabudnuteľnou postavou
Mrázika.
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Text umocňujú nevšedné ilustrácie výtvarníčky Daniely Olejníkovej, ktoré
boli nielen inšpiráciou, ale aj predmetom otázok zo strany žiakov.

12.12.2016 Patchworkové vianoce 2016
Vernisáž (Mestská knižnica mesta Piešťany)

–

Predvianočný čas prináša každoročne pre naše CVČ množstvo aktivít.
Vystúpenie s kultúrnym vianočným programom na vernisáži výstavy prác
Patchwork klubu v Piešťanoch, bolo jedným z nich. Dobretka, čiže naše
malé aj veľké deti, ktoré navštevujú tento divadelný krúžok, predviedli
svoje herecké aj tanečné umenie pred divákmi v Piešťanoch, v hlavnom

8.12.2016 Betlehem a (Ne)pořádné Vánoce –
pražské divadelné predstavenie
Pri veľkom predvianočnom upratovaní sa vyhodí do popolnice všeličo:
ponožky, ktoré nemajú pár, staré ozdoby na stromček, knižky, ktoré už nikto
nechce čítať, stará trubka, harmonika a tiež kufor s Betlehemom. Našťastie
tie veci nájdu dvaja
človiečikovia a v ich
rukách tie staré veci
zasa ožijú. A s nimi aj
kúzlo Vianoc.
Asi
takto
v
krátkosti by sme mohli
opísať dej krásneho
predvianočného
d i v a d e l n é h o
predstavenia, ktoré
sme pripravili pre
deti aj širokú verejnosť, v spolupráci s Ms knižnicou Piešťany. Toto
divadelné predstavenie bolo tak trochu výnimočné, pretože sa nám v ňom
predviedli herci Divadelnej asociácie Marky Míkové – DAMM z Prahy.
Jeho výnimočnosť však nespočívala len v tom, ale aj v kvalite predstavenia
a úžasnej atmosfére, ktorú živí herci v kombinácii s bábkami, dokázali v to
popoludnie vytvoriť. Hra plná akčnosti, nápaditosti a krásnych vianočných
pesničiek v sprievode tradičných nástrojov, udržala deti po celý čas v
pozornosti. Nechala sedieť malých aj veľkých na sedadlách ešte aj po
predstavení, akoby sa nikomu nechcelo odísť. Záver krásneho popoludnia
bol viac ako symbolický, pretože herci aj diváci si spoločne zaspievali
známe pesničky. Aj toto svedčí o tom, že naše deti nemajú problém
s češtinou.

8.12.2016 Ako som sa naučil utekať
– beseda s autormi knihy Útek – spisovateľom Marekom Vadasom a
ilustrátorkou Danielou Olejníkovou (organizované v spolupráci s Ms
knižnicou Piešťany)
Na tomto zaujímavom dopoludňajšom podujatí, sa zúčastnili žiaci
5. a 6. roč. ZŠ Drahovce a žiaci II. stupňa z Hlohovca. Cieľom podujatia
bolo predstaviť žiakom nielen zaujímavú knihu, ale aj zaujímavého autora.
Spisovateľ Marek Vadas má viacero koníčkov. Vyštudoval slovenčinu
a estetiku. Zaoberá sa canisterapiou, absolvoval niekoľko dlhších pobytov
v Afrike a píše knihy. Za literárnu činnosť získal už viacero významných
ocenení. Píše, ako sám vraví, len vtedy keď sa mu chce. A tak napísanie knihy
u neho trvá o niečo dlhšie. Už spomínané spisovateľove pobyty v Afrike
boli nielen námetom pre vznik predstavovanej knihy Útek, ale vytvorili
priestor
aj
kladenie
rôznych otázok. Príbeh o
malom chlapcovi, ktorý sa
so svojím psíkom Alanom
vydal na cestu hľadať otca
a jeho putovanie svetom je
obrazom, ako ho v rôznych
krajinách rôzni ľudia
rôzne prijímajú a ako sa k
cudzincom ľudia správajú.
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pocitom, že sme ten
predvianočný nápor
výborne zvládli až
dokonca.

Vianoce 2016
Stalo
sa
už
tradíciou každý rok,
že v období neskorej
jesene sa deti z CVČ
okrem iných aktivít,
veľmi dôkladne a zodpovedne venujú aj príprave vianočných programov.
Inak to nebolo ani tento rok. Zhustené nácviky a potom verejné vystúpenia.
Takýto je pre nás mesiac december. Možno nie vždy dopadne všetko podľa
našich predstáv, ale to už tak býva. Napriek tomu sa na toto obdobie deti
tešia. Tešia sa, že sa predvedú pred rodičmi, starými rodičmi, či známymi.

27.11.2016 Rozsvietenie vianočného stromčeka –
zažatie I. adventnej sviece

programe vernisáže. Vystúpenie sa naozaj vydarilo a našim deťom sa
podarilo vytvoriť na podujatí príjemnú vianočnú atmosféru. Vyslúžili
si nielen pochvalu, ale každý odchádzal domov s originálnym ručne
vyrobeným darčekom a sladkosťami.

20.12.2016 Vianočná párty
So všetkými účinkujúcimi v predvianočných programoch, sme si
za odmenu pripravili v CVČ vianočnú párty. Nechýbala dobrá hudba,
tanec, ani sladké
občerstvenie,
či
kultúrny program.
Mladšie
deti
sa
predviedli s vlastným
programom (spev,
recitácia, hra na
hudobný
nástroj,
spoločné vianočné
piesne) a vianočnými
dielničkami, kde si
zhotovovali drobné
darčeky. Tí starší si
pri hudbe zahrali
zábavné hry. Na
vianočné prázdniny
sme sa rozišli síce aj
unavení, ale zároveň
vo výbornej nálade
a hlavne s dobrým

www.obecdrahovce.sk

V
tomto
roku
adventné
obdobie
začalo už v novembri.
Toto podujatie je vždy
prvé a tešíme sa naň
všetci, malí aj veľkí.
Každý vždy očakáva
neopakovateľnú
atmosféru,
ktorú
r o z s v i e t e n i e
spoločného stromčeka
so sebou prináša. Patrí
k tomu samozrejme
aj počasie, ktoré nás
však už po druhý krát
za sebou sklamalo. Aj
tento rok sme museli
improvizovať a celé
podujatie sa uskutočnilo
v
priestoroch
kultúrneho domu. Na
úvod slávnostného podujatia vystúpili so svojim programom deti z CVČ –
členovia dramatického a tanečného krúžku. S tými staršími sme tento rok
pripravili aj živý betlehem. Slávnostný príhovor tradične predniesol pán
starosta Ing. Juraj Klein, ktorý zároveň zažal prvú sviecu na spoločnom
adventnom venci a symbolicky rozsvietil spoločný vianočný stromček.
Záver slávnosti patril FS Kolovrátok, ktorý zaspieval niekoľko vianočných
piesní. Členky miestnej organizácie ČK pripravili tradičný vianočný puč.
Ani tentoraz sme nesklamali tých, ktorí majú radi dobré filmy. Rodinný
film pod názvom Legenda o Vianociach, ktorý rozpráva najväčší príbeh
sveta, bol dobrou voľbou a krásnou bodkou na záver podujatia.

3.12.2016 Mikuláš – zažatie II. adventnej sviece
Mikuláš zavítal medzi deti tentoraz už v sobotu popoludní. Slávnostne
sme vyzdobili kinosálu, do ktorej sa hrnuli nedočkavé deti už od tých
najmenších. Aj tento rok tak, ako to už býva jeho zvykom, ako prvý medzi
deti zavítal – čert. No jeho nekalé plány mu nevyšli, prekazili mu to dvaja
anjeli, ktorí dohliadali na to, aby všetkých privítali tak, ako sa patrí. Každý
rok, ešte pred príchodom Mikuláša pripravia deťom nejaké prekvapenie.
Tentoraz to bolo bábkové divadielko Teatro Pimprlo so svojou principálkou
– pani herečkou Renátou Wiedermann Repkovou. So svojimi bábkovými
postavami Markou, Jankom, Terkou, Zuzkou, kominárom Miškom,
tetkou Bylinkárovou, tetkou Jaterničkovou, ujčekom Sudkárom a tetkou
Dorotkou, na chvíľku preniesli svojich divákov do čias „...keď sa ešte
pokračovanie na strane 10
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zo života cvč
v peci drevom kúrilo, keď sa
vianočné stromčeky papierovými
retiazkami zdobil a keď ľudia mali
k sebe akosi bližšie...“ Bábkové
predstavenie plné piesní, kolied
a vinšov, vytvorilo príjemnú
vianočnú atmosféru, so všetkým
čo k tomuto obdobiu patrí –
pokoj, nádej, láska, ale aj humor,
veselosť a za štipku tajomstva
a kúziel. Do tejto úžasnej
vianočnej atmosféry konečne
prišiel aj dlho očakávaný
Mikuláš s košom a vrecom
plným sladkostí. Anjelici mu
pomáhali pri rozdávaní darčekov
a spoločne s deťmi Mikuláša
vyprevadili na ďalšiu dlhú cestu.

spomienky
15.12.2016 Vianočné trhy
Deti na našej ZŠ, ako aj deti v CVČ pravidelne každý rok zhotovujú
na svojich vianočných dielničkách rôzne výrobky, ktoré potom predávajú
na vianočných trhoch. Už si vôbec nevieme predstaviť, aby toto podujatie
v predvianočnom období chýbalo. Aj tento rok, sme na vianočné trhy
pripravili priestory vo veľkej sále nášho kultúrneho domu. Žiaci každej
triedy od tých najmenších až po najstarších, mali pripravené svoje
predajné miesta s množstvom pekných výrobkov. Naše „centrácke“ deti sa
navyše postarali o občerstvenie. Ponúkali aj vlastnoručne, na dielničkách

11.12.2016 Vianočný galaprogram – zažatie III.
adventnej sviece
Azda každé dieťa aspoň raz zatúžilo po tom, aby mohlo žiť ďaleko od
všetkých príkazov a zákazov, po slobode a samostatnosti. A práve takýto
život žije hlavná hrdinka z knihy Astrid Lindgrenovej Pipi dlhá pančucha.
Hoci nemá rodičov, nie je sama, pretože má skvelých kamarátov. Stala sa
témou nášho tohtoročného slávnostného galaprogramu, čo nám umožnilo

Spomienky na Drahovského
rodáka Víta Karabu, ktorý
bol v roku 1933 v Prahe
majstrom ČSSR v zápasení
Víto Karaba
sa
narodil
r o d i č o m
Ve n d e l í n o v i
Karabovi
ako
druhé
dieťa.
Prvá bola dcéra
Pavlína (1901),
ktorá sa vydala
za Karola Holíka.
Víto sa narodil
9.11.1905 ako
druhý.
Tretia
bola
Uršula
narodená v roku 1908, ktorá sa vydala za
Jozefa Kremnického. Ako štvrtý najmladší
sa narodil Augustín v roku 1911, ktorý zostal
bývať na rodičovskom dome na poštovej ulici,
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konal v Prahe všesokolský
zjazd
v
prípravnom
výbore bol aj Víto.
Za
úlohou
dostal
zabezpečiť
dychovú
hudbu. Vybral sa do
Drahoviec za účelom
dohodnúť
dychovú
hudbu a pritom navštívil
kapelníka
dychovky
Jozefa Varačku (Chrčina)
narodeného
v
roku
1903, s ktorým dohodol
dychovku, ktorá bude
hrať v Prahe. Asi za
mesiac prišiel do Drahoviec a priviedol z Prahy
krajčíra, ktorý pomeral 20 muzikantov na
rovnošaty. Keď muzikanti prišli do Prahy na
zjazd, odložili Drahovské kroje a obliekli sa do
rovnošiat, ku ktorým patril aj klobúk s pierkom.
Každý mal vyšité svoje meno. Počas osláv
dychová hudba zažila veľký aplauz nakoľko
tam bola delegácia aj z okolitých štátov.

zhotovené koláčiky a nemohol chýbať ani vianočný punč pre deti aj
dospelých. Kupujúcich bolo aj tento rok neúrekom, atmosféra výborná
a tak všetci odchádzali domov spokojní.

18.12.2016 Mrázik – divadelné predstavenie,
zažatie IV. adventnej sviece
Pre veľký ohlas na divadelné predstavenie Mrázik nášho divadelného
súboru Dobreta z Vianoc 2014, sme sa rozhodli odohrať toto predstavenie
aj počas týchto Vianoc. Vyšlo to na poslednú adventnú nedeľu, na ktorej
všetkých divákov slávnostne privítal pán starosta Ing. Juraj Klein, ktorý
zároveň zažal na spoločnom adventnom venci poslednú IV. sviecu
a poprial všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov.

na chvíľu nahliadnuť do jej vysnívaného sveta a hlavne zabávať sa! Deti,
ktoré program pripravovali, táto téma nadchla a s nadšením nacvičovali
jednotlivé čísla. Šesť hlavných protagonistiek, ktoré nás sprevádzali celým
programom, priblížili divákom niekoľko veselých scén zo života Pipiloty
Viktuálie Rolety Zlatky Pančušiskovej Efraimovej. Veselú atmosféru
cirkusu bravúrne zatancovali naši najmenší tanečníci predškolského
veku. Len o niečo málo starší tanečníci, „priplávali“ na scénu pirátskou
loďou a vo svojich tanečných kreáciách vtipne predviedli „ťažký“ život
pirátov. Naozajstnú atmosféru zimu, hry a zábavu priniesli zo sebou
deti najstaršej skupiny z našej materskej školy. Ako sa Pipi rozhodla tiež
chodiť do školy, zahrali mladší aj starší členovia z dramatického krúžku.
Najstaršie dievčatá svojím vtipným veselým tancom Vianočná jahoda,
divákom navodili vianočnú atmosféru. Umocnila ju vianočná poézia
a hra na klavír so skladbou Chýr preblahý v podaní Roma Vavruša. Po
nápaditom a osobitom tanci Lucií v predvedení starších dievčat, nastúpili
malí maj veľkí koledníci, ktorí prišli so svojim ľudovým pásmom plným
kolied, tanca, vinšovačiek a pranostík. Ľudové pásmi ukončili tancom
Betlehemci. O dôstojný záver programu sa postarali žiaci tunajšej
základne školy so svojou spoločnou piesňou Keď prídu Vianoce, ku ktorým
sa celkom na záver pridali naši dospelí speváci, ktorí sú zároveň vedúci
tanečného a dramatického krúžku, Patrícia Mikolayová a Filip Čechovič
s piesňou Šťastné a veselé.

DRAHOVSKÉ NOVINY

Drahovská dychovka s rovnošatou, ktorú dostali ako dar v roku 1933 v Prahe, kde
účinkovali. Rovnošata im slúžila až do roku 1960 a postupne sa zničila.

Naši herci z Dobrety aj z Dobretky si tak zahrali Mrázika v tomto
predvianočnom období už po tretí krát. Hľadisko bolo plné divákov od tých
najmenších až po tých najstarších a nálada bola výborná. Všetkým dobre
známy príbeh Nastenky, zlej macochy, hlúpej Marfy a dobrého uja Mrázika,
nesklamal ani tentoraz. Samozrejme najväčšiu zásluhu na tom mali naši
herci, ktorí zvládli svoje herecké aj spevácke úlohy výborne. Zahanbiť sa
nedali ani tí najmenší, bez ktorých by to to predstavenie nebolo to pravé.
- Blanka Kollárová FOTO: Nataša Pažitná, MiNaPhoto.sk -
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vedľa Štefana Sedláčika-Bušku, ktorý bol
muzikant. Rodičia boli malorobotníci a život
bol pomerne ťažký. Deti si chodili privyrábať
na veľkostatok Dolné Voderady a do majera
Jozefov dvor. Vítovi sa to nepáčilo a rozhodol sa
odísť za prácou do Prahy, kde si našiel vhodné
ubytovanie a po krátkom čase aj vhodné
zamestnanie. Zamestnal sa ako závozník
u autodopravcu. Po čase, keď sa oboznámil
s Prahou, si spravil vodičský preukaz a pracoval
ako šofér. Našiel si veľa kamarátov, ktorí sa
schádzali v zápasníckom spolku. Víto bol
stredne vypracovanej postavy a práve preto
ho prijali do zápasníckeho spolku. Dosahoval
veľmi dobré výsledky na súťažiach v zápasení,
kde získaval ocenenia. Počas roku 1929 sa
oženil a mal dve deti, chlapca Miroslava (1930)
a dcéru Hedvigu (1934). Keď sa v roku 1933
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Po oslavách ešte 7 dní dychová
hudba účinkovala v Prahe v
rôznych podnikoch. Pri odchode
z Prahy si všetci domov priniesli
rovnošaty, ktoré im daroval
prípravný výbor. Víto sa neustále
venoval zápaseniu a dosahoval
vynikajúce výsledky. Manželke
sa to nepáčilo a dochádzalo ku
rodinným nepokojom. Po čase
sa rozviedol a rodinný dom na
Strahove, v ktorom mal uložené
vyznamenania a suveníry obývali
jeho deti s jeho manželkou. Deti
počas prázdnin navštevovali
rodinu v Drahovciach, kde trávili
tieto prázdniny. Posledný zápas
vo veku 42 rokov mu zostal

osudný a počas zápasenia s černochom, ktorý
mu polámal krčné väzy a pretrhol miechu
načo aj priamo v ringu zomrel. Pred vydaním
Drahovskej encyklopédie som mal záujem
získať ocenenia, ktoré ostali v dome aby som
ich umiestnil do Drahovskej kroniky. Preto
som požiadal Zdenku Hybrenovú dcéru
Cyrila Bystáka (1925), ktorá žije v Prahe
pôvodom z Drahoviec. Brat Štefana Bystáka
(1923), ktorého zachránil v roku 1930 cigáň
Lakatoš Biháry pred smrťou, keď ho doviezol
ku lekárovi do Piešťan. Hybnerová zistila, že
dom na Strahove, v ktorom boli práve tieto
ocenenia bol zbúraný. Podarilo sa jej zistiť
3 rodiny Karabovcov v Prahe, ale nepodarilo
sa jej nájsť Vítove deti Miroslava a Hedvigu.
Veľkou chybou je to, že počas jeho pôsobenia sa
v obci nikto nezaujímal o jeho výsledky, ktoré
sa mohli dostať do kroniky Drahoviec. Pre
budúcnosť je potrebné ľudí z Drahoviec, ktorí
dosiahli mimoriadne výsledky zaznamenať
v obecnej kronike.
Poznatky a informácie pochádzajú od
suseda a muzikanta Štefana Sedláčika-Bušku,
ktoré odovzdal synovi Cypriánovi v roku 1926
a tie som získal od neho.
- Vendelín Sedláčik -

Spomienka na učiteľský zbor ľudovej školy
v Drahovciach roku 1936. Dolná rada z ľava:
Margita Boleráska, Ján Milovník, farár Štefan Sabo,
Molnárová, Augustín Čepan. Horná rada z ľava: Šulo,
Anton Matula (riaditeľ), Ľustik.
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Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo, čo bude“
Od 1. novembra do 31. januára boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:

Obecný úrad dal svojim občanom vianočný darček v podobe
kalendára na rok 2017, v ktorom sa nachádza prehľad všetkých
kultúrnych akcií a termíny vývozov odpadu. Kalendár vyšiel
v náklade 950 ks, každá domácnosť dostala jeden kus zadarmo
už piaty rok po sebe.

Populárna Vianočná kapustnica sa v našej obci konala 17. decembra
v centre obce. Občania si mohli pochutiť na tradičnej kapustnici,
ochutnať omastený chlieb s cibuľou, dať si varené vínko, či čaj.
Poďakovanie patrí dievčatám z Červeného kríža, ktoré odviedli v
kuchyni vynikajúcu prácu a našim dobrovoľným hasičom, ktorí im
pomohli svojou silou pri prevoze.

1. november – Hodová diskotéka – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
2. november – Hody Drahovce (koncerty + oldies) – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
19. november – Koncert 3 Kolovrátkov – org.: FS Kolovrátok (kultúrny dom)
23. november – Aranžovanie adventných vencov – org.: Klub seniorov (Spoločenský dom)
26. november – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
27. november – Rozsvietenie vianočného stromčeka – org.: OÚ + CVČ (centrum obce)
3. december – Mikuláš v kultúrnom dome – org.: OÚ + CVČ
9. december – Koncert Ľudovíta Kašubu – org.: agentúra (kultúrny dom)
10. december – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
11. december – Vianočný galaprogram – org.: CVČ, ZŠ, MŠ
15. december – Vianočné trhy – org.: CVČ, ZŠ, MŠ (kultúrny dom)
17. december – Vianočná kapustnica – org.: Obecný úrad (centrum obce)
18. december – Divadelné predstavenie Mrázik – org.: Divadlo DOBRETA + CVČ (kultúrny dom)
26. december – Vianočný koncert v kostole – org.: OÚ + FS Kolovrátok
27. január – Výročná schôdza – org.: OFK Drahovce (zasadačka OFK)
29. január – Maškarný ples – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)

Od 1. februára do 30. apríla budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
11. február – Hasičský ples – org.: Dobrovoľný hasiči PN (kultúrny dom)
18. február – 3. futbalový ples – org.: OFK Drahovce (kultúrny dom)
25. február – 9. narodeniny OZ Superuvoľnení – org.: Superuvoľnení (farský úrad)
11. marec – Výročná schôdza – org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
8. apríl – Jarné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)
9. apríl – Chodenie s májom – org.: Klub seniorov (celá obec)
23. apríl – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce – org.: OÚ (telocvičňa ZŠ)
30. apríl – Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce)

Ponuky obce

- inzercia v Drahovských
novinách (jubileá, riadková a
plošná reklama)
- prenájom Kultúrneho domu –
peklo, veľká sála, kinosála
- prenájom reklamnej plochy na
autobusových zastávkach
- ubytovanie na futbalovom
štadióne
- prenájom pivných setov
- prenájom obecného vozidla
MAN
- Info ohľadom všetkých obecných
ponúk Vám poskytne Martin
Majtán na tel. č.: 0910 193 602
Ďalšie
číslo
Drahovských
novín vyjde v máji 2017.
Články môžu posielať nielen
organizácie, ale aj občania na:
redakcia@obecdrahovce.sk
do 3. apríla 2017.

Drahovský slovník
Prinášame Vám tradičnú rubriku
s výrazmi z Krátkeho slovníka nárečia
slovenského „drahovského“ podľa
Cyrila Karabu, tentokrát na písmeno
„G“.

Od novembra po letnej prestávke začali obecní pracovníci
s výrubom drevín. Postupne padnú za obeť všetky stromy,
ktoré ohrozujú cestnú komunikáciu, zasahujú do elektrického
vedenia, či sú vyschnuté. Obecný úrad má čas na ich výrub, kým
sa nezačnú zelenať.

V novembri sa nám podarilo vypratať nielen našimi občanmi
vytvorenú „čiernu skládku“ za maštaľou. Na mieste zostali
už len konáre, ktoré čakajú na podrvenie. Veríme, že priestor
za maštaľou už nebude nepochopiteľne lákať občanov na
vytváranie nových skládok, hlavne keď majú zberný dvor
ZADARMO.

V piatok 9. decembra sa mohli nielen skôr
narodení zabaviť v kultúrnom dome na
vianočnom koncerte Ľudovíta Kašubu,
známeho zo Šláger TV, ktorý zaspieval
svoje najväčšie hity.
Pri jazere Važina máme detské ihrisko, ktoré je neustále
znečisťované. Firma Technical Textiles (Omfa) ho dala vyčistiť na
svoje náklady. Stačí, keď si každý zoberie svoje odpadky so sebou
domov a ihrisko zostane navždy čisté.

1. Gajda – rozťahaný kus odevu
2. Galiba – chyba, nepríjemnosť,
mrzutosť
3. Galoty – nohavice
4. Gazduvat – hospodáriť
5. Gebula – hlava
6. Gezuvat – poháňať do práce,
podpichovať
7. Gramblavý – nešikovný
8. Grobian – hrubý človek
9. Grunt – pozemok
10. Guča – neupravené klbko (tučná,
malá, neupravená žena)

Evidencia obyvateľstva
(1. 11. 2016 – 27.1. 2017)

V roku 2016 navštívil Mikuláš kolektív školskej jedálne, ktorý si
od radosti so stretnutia spravil s Mikulášom a anjelmi spoločnú
fotku.

DRAHOVSKÉ NOVINY

Začiatkom januára v kultúrnom dome oslávilo 3 hodinovým
Jumping maratónom 1. výročie Jumpingu v Drahovciach viac
ako 30 skákajúcich dievčat. Nechýbala ani narodeninová torta.
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Na 2. sviatok vianočný zaspievali v kostole sv. Martina
na Vianočnom koncerte 3 domáce zoskupenia:
FS Kolovrátok, chrámový zbor dospelých a detský
spevokol Srdiečko spríjemnili vianočnú atmosféru
svojimi piesňami na takmer hodinovom koncerte.

www.obecdrahovce.sk

Tento rok nám vianočný stromček
podaroval p. Fojtík z ulice Andreja Hlinku.
Pri prevoze utrpel zopár škrabancov,
no nakoniec sa ho podarilo dať dokopy.

Prisťahovali sa
10
Odsťahovali sa
3
Narodili sa
8
Opustili nás
10
Počet sobášov
2
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ofk drahovce
OFK Drahovce

Jesenná časť sezóny 2016/2017 je ukončená. Všetky naše družstvá
sa už momentálne poctivo pripravujú jarnú časť.
Ako prvé, chcel by som za OFK Drahovce
popriať všetkým hráčom a fanúšikom, všetko
len to najlepšie v novom roku 2017, hlavne
veľa zdravia, šťastia a športových zážitkov.
Naše A-čko zimuje na 10. mieste s 10
bodmi a s utrápeným skóre 18:31. Zaujímavé
je, že v tabuľke fair play sme suverénne na
poslednej priečke. Neviem akým spôsobom
rozdeľujú body, ale môj názor je taký, že OFK
by malo mať v tejto tabuľke max. 3. miesto. Chodil som s chalanmi na
každý zápas a ¾ som aj odohral, viem ako sa správajú ostatné tými voči
nám, rozhodcom, delegátom. Veľa krát sa stane, že nás surovo faulujú a
my naopak máme snahu súpera zdvihnúť zo zeme. Asi sa nedostatočne
poznáme s delegátmi a nepozývame ich na večere. Hodnotím to ako
veľmi zlú vizitku SFZ a preto tabuľku FP nemôžem brať vážne ale iba
ako výsmech.
Dorastenci sa umiestnili na 7. mieste s 11 bodmi s vyrovnaným
skóre 24:29, žiaci sa pýšia 2. miestom s 28 bodmi a historicky najlepším
skóre 91:18. Zimujú iba 4 body za vedúcimi Pečeňadmi, ktoré stratili iba
4 body z jesennej časti. Naši najmenší reprezentanti sa zatiaľ radujú na
6. mieste s 19 bodmi a skóre 33:29.
Muži odštartovali zimnú prípravu v polovici januára dvoma
tréningami a jedným zápasom týždenne. Do kabíny sa vrátil Jakub
Brezovský, Tomáš Švikruha a na skúške je talentovaný mladík Daniel
Janega z Veľkých Kostolian. Jakub sa bohužiaľ zranil už na prvom
tréningu a jeho zimná príprava sa pravdepodobne
skončila, do prípravy sa nezapojí ani Adam Rusnák, ktorý
je po operácii nohy. Šimon Šerjenik už poctivo trénuje, ale
bolesti chrbta u neho stále pretrvávajú. Martin Nádaský
má naďalej zdravotné problémy s chodidlom a k zraneným
sa momentálne pridal aj náš dlhoročný brankár Dalibor
Paulovič. Pevne veríme, že sa chalani na jarnú časť uzdravia.
Mužstvo začína s prípravnými zápasmi už 22.1.2017.
Na umelej tráve v Šali si pomerajú sily s favorizovaným
Nededom a následne odohrajú prípravné zápasy
s Borovcami, Piešťanmi, Častkovcami, Madunicami,
Dechticami, Prašníkom a Modrankou.
Prípravka a žiaci trénujú v školskej telocvični,
dorastenci sa zatiaľ nestretli. Z
prípravky nám odišiel brankár
Adamko Zurek, ktorý bude
obliekať dresy akadémie OFK
Trebatice. Klub mal záujem aj
o ďalších mládežníkov, Majovi
Kotlárovi je vraj najlepšie v
Drahovciach a ponuku neprijal,
talentovaného Šimona Huboňu
chceli tiež, rodičia sa rozhodli,
že je ešte na odchod priskoro.
U žiakov sme sa stretli s ponukou
pre Ľuba Karabu a nepochybne
je
zaujímavý
aj
Martin
Janovský. Všetkým, ktorý šancu
využijú, prajeme veľa zdravia a
športových úspechov.
Stále viac sa stretávame
s rôznymi názormi, otázkami,
prehláseniami
nie
zrovna
z našich úst o neprihlásení

DRAHOVSKÉ NOVINY

okienka
A-mužstva do V. ligy na sezónu 2017/2018 z dôvodu nízkeho počtu
účastníkov. Chceli by sme ubezpečiť fanúšikov OFK, že nič také vedenie
nezamýšľa. Razíme si cestu transparentnosti ekonomiky klubu, čistej
hry bez úplatkov, a hru so svojimi hráčmi bez nároku na mzdy. Ak naši
hráči nebudú mať záujem reprezentovať obec, budeme nútení hráčov
hľadať a platiť. Momentálne sa hrá v obci pre zábavu a my chceme, aby
to tak zostalo aj naďalej.
Ak budeme mať dostatok svojich hráčov, budú hrať vždy oni
a zakaždým súťaž na ktorú budeme mať kvality. Do V. ligy mužov
prihlásime aj keď bude tabuľka s 10 účastníkmi, hlavne ide o to, aby
chlapci chceli. Nepostupovali sme niekoľko rokov na to, aby sme sa
zbabelo odhlásili iba preto, že to chcú iné kluby.
OFK organizuje 3. futbalový ples, ktorý sa odtancuje 18.2.2017 v
KD Drahovce. Začiatok plesu je o 19:30 h. Do tanca zahrá skvelá kapela
COVERAGE a o program sa postarajú „silné reči“ Juraja „ŠOKA“
Tabačeka. Zaujímavé ceny, dobrá nálada, chutná večera, kvalitné vínko,
príjemná hudba a super program. Srdečne Vás pozývame. Ďakujeme.
Prípravné zápasy „A“ Mužstva:
22.1. OFK Drahovce 3:5 Neded (umelá tráva Šaľa - 14.00 h)
G: M. Vančo 2, Š. Šerjenik 1
28.1. OFK Drahovce 4:0 Borovce (umelá tráva PN)
G: M. Bihari 2, M. Vančo 1, M. Gabriš 1
4.2. OFK Drahovce 0:2 Častkovce (umelá tráva PN - 15.00 h)
12.2. OFK Drahovce : Dechtice (umelá tráva Brezová p. Bradlom - 14.00 h)
25.2. OFK Drahovce : Piešťany (umelá tráva PN - 15.00 h)
4.3. OFK Drahovce : Prašník (umelá tráva PN - 15.00 h)
11.3. OFK Drahovce : Modranka (domáce ihrisko - 14.00 h)

- Peter Michálek – ekonomický manažér OFK Drahovce FOTO: MiNaPhoto.sk -
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Kozmetické okienko
Dnes odbočujem
od
témy
krvné
skupiny, pretože som
bola požiadaná, aby
som napísala článok
o plesovej sezóne.
Veľmi rada! Pretože
práve toto obdobie je
teraz veľmi aktuálne.
Moje rady využijete
nielen na plesy, ale aj
za nimi nasledujúce
majálesy,
svadby
alebo oslavy.
Denisa Karabová dvadsať rokov podniká
Prípravy na tieto
v oblasti kozmetiky. Vlastní viacero
slávne
okamihy
certifikátov v tejto oblasti a neustále
nepatria len ženám,
pokračuje vo vzdelávaní. Pri aplikácii
ale
aj
mužom.
využíva nové moderné techniky a metódy.
V tomto článku sa
nebudem zaoberať etiketou, ale tým ako sa skrášliť aby sme vyzerali
neodolateľne.
Veľa z vás určite zverí časť príprav odborníkom. Včas pred dňom
D navštívte pedikúru, manikúru, v deň D kaderníka a kozmetičku.
Ale tí, ktorí nemajú čas alebo sa im nežiada investovať do odborného
skrášľovania si môžu ľahko pomôcť aj doma.
V ten deň štartujeme v kúpeľni. Stačí nám osem až desať minút
osprchovať sa prúdom studenej a teplej vody. Pokožka sa prekrví
a vypne. Zaženiete únavu a osviežite tým aj myseľ. Po kúpeli je
najlepšie nakrémovať sa s parfumovaným mliekom identickým
k parfumu. Ten by mal byť na túto udalosť výrazný a zvodný.
Pripravte nohy na tanec. Urobte si kúpeľ nôh z bylinkovou soľou.
Následne použite antiperspirantný krém s mentolom. Predídete
poteniu nôh a nepríjemným pľuzgierikom.
Našou ozdobou sú ruky. Namočte ich do teplého olivového oleja
aspoň na 3 – 4 minúty. Budete prekvapený ako omladnú.
Vlasy – koruna krásy. Ak zvládnete účes sami tak je to super.
Pomôžte im nadýchaním pri použití suchého šampónu. Ten vlasy
opticky zväčší a lepšie sa s nimi pracuje.
Pleť si dôkladne očistite a naneste osviežovaciu masku, ktorá
vám dodá energiu. Po umytí masky naneste liftingové sérum alebo
ampulku. Potom vysoko hydratačný krém. Počkajte aspoň 5 minút
a naneste podkladovú bázu pod make-up. Potom pokračujte
vklepaním make-upu do pleti. Najlepšie matujúci aby sa vám
neleskla pleť. Črty tváre a nedostatky vyriešia korektory. Pri nanášaní
tieňov pamätajte na to, že je to večerné líčenie, čiže tiene môžu byť
výraznejšie. Pozor niekedy je málo viac. Maskara vo viacerých
vrstvách, to je dnes žiadané. Líčka broskyňovo červené a na záver rúž
alebo lesk na pery. Túto sezónu je v trende akýkoľvek odtieň červenej.
To je to pravé ženské. Pleť prepudrujeme a zafixujeme.
Nezabudnite, že farba nechtov na nohách i rukách musí byť
príbuzná s rúžom. Výnimka je iba pri francúzskej manikúre telovej
a bielej farby. Ešte stále sú veľmi populárne nalepené mihalnice
z prírodných štetín. Doplnkom tejto sezóny je jednoznačne zlato,
zlaté trblietky, môžu byť i tiene zlatej farby.
Želám vám krásnu plesovú sezónu pri príjemných zážitkoch. Či sa
zveríte odborníkom alebo prípravy zoberiete do vlastných rúk, prajem
vám aby ste sa naozaj cítili ako kráľ alebo kráľovná daného plesu.
Lúčim sa s vami a teším sa opäť na jar.
- Denisa Karabová -

www.obecdrahovce.sk
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Okienko včelára
Vážení čitatelia, chceli by sme Vám v pravidelnej rubrike
predstaviť postupne všetky včelie produkty, pridať zaujímavý recept
s medom a taktiež nejakú zaujímavosť zo života včiel.

Včelí vosk
Je produktom tráviaceho procesu včely medonosnej. Vzniká činnosťou
voskových žliaz, ktoré má robotnica.

Využitie včelieho vosku
Vďaka jeho blahodarným vlastnostiam, je široko používaný v mnohých
oblastiach. Včelári ho používajú na obnovu včelieho diela, používa sa
v kuchyniach na potieranie plechov, v medicíne a farmácii, v kozmetike,

alebo aj na výrobu sviečok z vosku.

Zaujímavosti
• na 1 kg včelieho vosku pripadá približne 1,5 milióna šupiniek vosku.
• najvyššiu aktivitu v produkcii vosku včely vyvíjajú medzi 12. a 18.
dňom svojho života, v období keď sú označované ako staviteľky.
• včely musia prejsť okolo 500 km a zjesť 6 kg medu na vyprodukovanie
1 kg vosku.
• vo včeľom úli sa ročne vymieňa minimálne 1/3 plodiskových plástov
za rámiky s medzistenami.
• pri 50 kg zozbieraného medu sa podarí zozbierať iba 0,5 – 1 kg vosku.
• včelí vosk ma oranžovožltú až tmavohnedú farbu.
• včelí vosk sa topí pri teplote 62 °C až 65 °C.
• vosk nie je rozpustný vo vode
Recept do kuchyne: škorica s medom
Vďaka antibiotickým a protiinfekčným účinkom je škorica s medom
považovaná za najvhodnejšiu prírodnú prevenciu pred chrípkou,
prechladnutím či angínou. Med je prirodzené antibiotikum a jeho sila
sa škoricou ešte zosilní.
Náš tip: Do pohára nasypte 1/2 kávovej lyžičky mletej škorice, pridajte
2 lyžičky medu a dobre premiešajte, aby sa obe zložky dobre spojili.
Zalejte teplou vodou a nechajte 5 minút postáť. Vypite nalačno,
20 minút pred jedlom.
Tešíme sa na stretnutie v ďalšom čísle.
- členovia OZ Včeloz -

Od 1. februára 2017 sa zmenila cena za jeden obed poskytnutý vo
výdajni stravy zo sumy 2,40 € na 2,64 €. Občania, ktorí zakúpené
stravné lístky nespotrebovali do 31. januára, môžu lístky vrátiť počas
stránkových dní do pokladne obecného úradu a zároveň si zakúpiť nové
lístky platné od 1. februára. Od 1. februára sa bude strava vydávať len
za lístky v hodnote 2,64 €.
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inzercia
Termíny
vývozu
plastov
21. február
04. apríl
16. máj
27. jún

Termíny
vývozu
papiera
10. marec
21. apríl
02. jún
14. júl

1 2017
Termíny
vývozu
skla
24. február
07. apríl
19. máj
30. jún

Termíny
vývozu
tetrapakov
05. apríl
03. máj
31. máj
28. jún
26. júl

Termíny
vývozu
kovu
01. jún

Nestíhaš s peniazmi? Máš veľa voľného času? Chceš si privyrobiť
200 - 450 € mesačne?
Práca na čiastočný pracovný úväzok v denných smenách. Možnosť vybrať si
počet odpracovaných dní 2 - 5 v týždni. Fyzicky nenáročná práca, časovo áno.
Pracovná náplň - vodič taxi. Prijmem vodiča nad 35 rokov. Vítaný je aj vitálny
dôchodca alebo invalidný dôchodca. Info: 0907 56 04 40, 0905 53 54 23.

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na
vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom
Slovensku, viac na www.123nakup.eu , tel.0907181800

Prenajmem
pekný
veľký
trojizbový
Cena 250 € + energie. Tel. č. 0949 180 437.

byt

v

Drahovciach.

Drahovská hokejbalová liga 2016/2017
5. marec 2017
REBELI : JOKERS
DRAHÉOVCE : GRIFFINS
HRNČIAROVCE “B” : HK DRAHOVCE
12. marec 2017
GRIFFINS : HRNČIAROVCE “B”
HK DRAHOVCE : REBELI
JOKERS : DRAHÉOVCE
19. marec 2017
DRAHÉOVCE : HK DRAHOVCE

www.dhbl.sk

GRIFFINS : JOKERS
HRNČIAROVCE “B” : REBELI
26. marec 2017
JOKERS : HRNČIAROVCE “B”
REBELI : DRAHÉOVCE
HK DRAHOVCE : GRIFFINS
2. apríl 2017
HRNČIAROVCE “B” : DRAHÉOVCE
JOKERS : HK DRAHOVCE
GRIFFINS : REBELI

PLOCHA NA
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INFO NA OÚ
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