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Príhovor 
starostu obce

Vážení občania, v tomto vydaní našich 
novín by som chcel zhodnotiť uplynulý 
rok 2012 a zároveň poskytnúť informácie  
o plánoch našej obce pre rok 2013. Hneď na 
úvod chcem podotknúť, že rok 2012 bol hlavne 
rokom vypracovania kľúčových dokumentov 
k plánovaným výstavbám tak, aby rok 2013 
mohol byť rokom stavebným. Najdôležitejším 
krokom bola zmena územného plánu obce 
potrebná k plánovanej výstavbe nájomného 
bytového domu. Súčasne boli spracované 
projektové dokumentácie a následne stavebné 
povolenia a to na bytový nájomný dom, 
rekonštrukciu vodojemu a výstavbu novej 
vetvy vodovodu pre Jozefov dvor (realizácia 
z envirofondu), nadstavbu materskej školy a 
zateplenie MŠ, na Ministerstvo vnútra SR bola 
podaná žiadosť o dotáciu na kamerový systém. 
Pripravil sa projekt na výmenu verejného 
osvetlenia a zároveň sa prezentovali prizvané 
firmy. So samotnou výmenou osvetlenia by 
sa malo začať v mesiacoch apríl - máj 2013.  
V roku 2012 bol opravený dom smútku, opravili 
sa najväčšie výtlky na cestách, v ktorých sa 
po zime pokračuje ďalej. Zrekonštruovali sa 
priestory na štadióne, ubytovacie priestory 
sú obnovené, už len zútulniť a doplniť interiér 
nejakými stolíkmi, obrázkami, televízorom 
atď. Ďalej bola zbúraná stará pošta a pripravilo 
sa stavenisko na výstavbu nájomných bytov. 
Boli zrekonštruované sociálne zariadenia  
v materskej škole a na prelome roku 2011/2012 
sa do jedálne v spolupráci zo školou  zakúpili 
najnutnejšie zariadenia – nové smažky, rúry. 
Stará dlažba sa vymenila za novú protišmykovú 
a priestory sa na záver vymaľovali. V kultúrnom 
dome v CVČ sa vymenili okná, ktoré boli  
v dezolátnom stave a ohrozovali bezpečnosť 
našich detí. V rámci exekučného konania obec 
do svojho vlastníctva zakúpila cestu do Dolných 
Voderád a následne naši pracovníci p. Eduard 
Dubec a p. Peter Hargaš orezali stromy. Títo 
zamestnanci okrem toho, že obhospodarujú 
zberný dvor – vyvážajú odpad obecnou Aviou, 
kosia obecné priestory a starajú sa celkovo  
o čistotu obce. Opravujú kosačky, vykonávajú 
drobné opravy v obecných budovách, na úrade, 
v materskej škole. Tým sa znížili náklady 
na opravy a v neposlednej rade aj poskytujú 
služby Aviou občanom, ktorí si o to požiadajú.  

Za to všetko je potrebné im poďakovať, nakoľko 
mnohokrát pracujú aj nad rámec pracovnej 
doby a v zimných mesiacoch aj bez pomoci 
aktivačných pracovníkov.

V oblasti kultúry Obecný úrad zorganizoval 
tento rok 18 kultúrnych akcií, niektoré 
podporoval, ostatné organizovali spoločenské 
organizácie a iní usporiadatelia. Konali 
sa nasledovne: vo februári – fašiangová 
zabíjačka, v apríli – 67. výročie oslobodenia 
obce, stolnotenisový turnaj o pohár starostu 
obce, stavanie mája a prvomájová veselica,  
v máji – Deň matiek a Deň kvetov, v júni – Hurá 
prázdniny – 3.ročník, v auguste – Drahovské 
vrtochy – 2.ročník, oslavy SNP – kladenie 
vencov, v septembri – púť do Mariazellu, 
Drahovská desiatka, v októbri – posedenie pre 
dôchodcov, Na jesennú nôtu alebo tekvica nad 
zlato, v novembri – pamiatka padlých, hodová 
zábava, v decembri – rozsvietenie vianočného 
stromčeka, Mikuláš v KD, Vianočná koleda, 
vianočná kapustnica a vianočný galaprogram. 
V kultúrnom dome sa v roku 2012 konalo 
dohromady 76 akcií, z toho 27 akcií obecného 
úradu a našich organizácií, 49 akcií tvorili 
oslavy, kary, predajné trhy a zábavy. Zo 49 
akcií obec zarobila na prenájme kultúrneho 
domu 4 300 €. Za prenájom priestorov 
na štadióne to bolo 5 200 €. Časť týchto 

finančných prostriedkov vo výške 4 200 € 
zostáva futbalistom na činnosť. Z obecného 
rozpočtu čerpajú 8 700 €, ale na pokrytie len 
najnutnejších výdavkov potrebujú 15 000 €. 
Rád by som poďakoval všetkým organizáciám, 
ako aj jednotlivcom a poslancom, ktorí sa 
akokoľvek zúčastnili prác a akcií, aj tých na 
tomto mieste nevymenovaných. Práce na 
nadstavbe materskej školy sa oddialili z toho 
dôvodu, že na jeseň popraskali múry na starej 
MŠ, bol potrebný statický posudok a zároveň 
bola zakomponovaná požiadavka zo strany 
MŠ o vybudovanie dvojtriedy, v súvislosti  so 
zmenou zákona ohľadom maximálneho počtu 
detí v triedach. Nadstavba sa bude realizovať 
práve zo zostatku finančných prostriedkov 
minulého roka, bude to zhruba 100 000 €. Čo sa 
týka kanalizácie, projekty, stavebné povolenia 
sú hotové od roku 2011. Teraz je vo vestníku 
predbežné oznámenie a prebieha súťaž na 
výber dodávateľa stavby. V harmonograme 
výziev na odvádzanie vôd aktivita č. 1 - 3 je 
zverejnená výzva na kanalizácie pre mestá 
nad 10 000 obyvateľov. Výzvy pre obce  
s nižším počtom obyvateľov sa predpokladajú  
v septembri – októbri tohto roka. Harmonogram 
výziev obsahuje aj predkladanie výziev na 
separovaný odpad (zberný dvor) – zatiaľ však 
iba pre marginalizované rómske komunity. 
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Ak výzva od štátu na zberné dvory nevyjde 
tento rok, budeme musieť riešiť zberný dvor  
z vlastných finančných prostriedkov nakoľko  
v danej lokalite súčasného zberného dvoru bude 
prebiehať výstavba nájomných bytov. Vývoz 
odpadu ako je betón, tehly, obkladačky, dlaždice 
a keramika, zemina a kamenivo sa bude môcť 
vyvážať za kanál na vybudovanie tzv. terénneho 
valu pre ochranu fauny v inundačnom území 
pod haťou Drahovce. Projektová dokumentácia 
a schválenie životného prostredia ako aj SVP 
je schválená, v týchto dňoch sa čaká už len na 
ukončenie stavebného povolenia. V súčasnosti 
Obecný úrad spolu s PVOD Drahovce rokuje 
o sprístupnení skládky ako aj o podmienkach 
vyvážania stavebného odpadu nakoľko tento 
vývoz musí byť kontrolovaný. Občania budú 
včas o všetkom informovaní.

Ďalej by som rád vyhodnotil rok 2012 po 
stránke finančnej, pretože v novembri 2012 
nebolo možné rok uzavrieť. Až vo februári 
2013 je možné zhodnotiť skutočný stav 
hospodárenia s finančnými prostriedkami. 
Celkový zostatok finančných prostriedkov  
z minulého roka predstavuje sumu 188 319 €  
a k tomu sme na podielových daniach dostali 
o 28 408 € viac. Takže máme celkovo pre rok 
2013, nerozpočtovaných 216 727 € a nie 144 
000 € ako bol predpoklad v novembri 2012. 
Použité budú zmenou rozpočtu na základe 
potrieb, napr. pri eurofondoch alebo výstavbe. 

Napr. už dnes máme 15 žiadostí o byty a to 
ešte obec oficiálne nevyhlásila podmienky 
pre získanie nájomného bytu. Do budúcnosti 
bude teda potrebné hľadať vhodný priestor na 
výstavbu ďalšej bytovky. 
V ďalšej časti by som sa chcel vrátiť  
k plánovanej výstavbe v našej obci v roku 2013. 
Tento rok počítame s výstavbou nájomných 
bytov, ktoré by mali byť odovzdané na jar 2014. 
Podmienky pre pridelenie bytovej jednotky 
budú pre záujemcov včas zverejnené. Ďalej 
ideme stavať nadstavbu materskej škôlky  
s dvoma triedami, čím by sme mali dostatočne 
vyriešiť kapacitu tak, aby naše deti mohli 
byť všetky umiestnené najneskôr v mesiaci 
október. V mesiaci apríl – máj bude prebiehať 
výmena verejného osvetlenia, po ktorej by 
mala obec mať úsporu el. energie viac ako 50 
%. Úver by mal byť krytý vo forme úspory el. 
energie, čim by nedošlo k narušeniu rozpočtu. 
Dĺžku a výšku splátok si však ešte určíme na 
základe vyhodnotenia, s prihliadnutím na 
možnosť získania finančného grantu vo výške 
20 % vynaložených prostriedkov, pri úspore el. 
energie nad 40 %, čo spĺňame. Úroková sadzba 
je 1,85 %, Euribor je 0,21 %, takže celkovo 2,06 
%. Samotný grant je potom možnosť použiť na 
predčasné splatenie časti úveru, alebo aj použiť 
podľa vlastného uváženia – podľa potreby obci.
Ďalšie akcie budú prebiehať na základe 
pridelenia finančných prostriedkov zo 

štátu a to na základe podaných projektov 
obcou na fondy a rezortné ministerstvá. 
Malo by to byť – zateplenie súčasnej budovy 
materskej škôlky, rekonštrukcia vodojemu, 
rozšírenie vodovodnej siete pre Jozefov 
dvor, rekonštrukcia a doplnenie kamerového 
systému (máme už prísľub z MV SR na 3000 
€), obnova vojnových hrobov ktorú chceme 
spojiť s rekonštrukciou parčíku tak aby slúžil 
tento priestor aj pre oddych. Okrem ďalších 
prác potrebných pre riadny chod obce bude 
prebiehať aj výsadba zelene podľa potrieb  
a návrhov aj zo strany Vás občanov, ktorých 
týmto zároveň vyzývam na predloženie dobrých 
nápadov k skrášleniu našej obce.
Na záver Vás chcem vážení občania ubezpečiť, 
že služba v prospech obce je zároveň našim 
poslaním k zlepšeniu života nás všetkých. 
Uvítame každú dobre mienenú radu alebo 
pomoc, ktorú po dôkladnom zvážení budeme 
môcť využiť ku prospechu väčšiny občanov 
našej obce. Zároveň Vás žiadam o zhovievavosť 
a trpezlivosť pri problémoch ktoré vznikajú 
pri každej výstavbe, či väčšej akcii ktorá sa 
uskutočňuje na území našej obce.

Pevne verím, milí spoluobčania, že tento 
rok bude úspešný aj po stránke stavebnej a naše 
predsavzatia, ktoré sme si naplánovali budú 
splnené.

- Ing. Juraj Klein – starosta obce -

V Drahovciach bolo rušno. Počas fašiangového predĺženého víkendu 
sa v miestnom kultúrnom dome odohrali hneď dve veľké akcie po sebe. 
O prvú akciu sa postaral starosta obce Ing. Juraj Klein spolu s hlavným 
sponzorom akcie PVOD Drahovce. Fašiangovú zabíjačku, ktorú si zobral 
pod svoju záštitu, začala partia nadšencov pripravovať už od štvrtka 
krájaním cibule, cesnaku,  či prípravou kotlov, dreva. V piatok sa zabili 
dve prasiatka, z ktorých sa robili výrobky na nasledujúci deň. V sobotu 
sa k nim pridalo ešte jedno prasiatko na ukážku. Pri kultúrnom dome 
vyhrávala hudba už od ôsmej hodiny rannej, ktorá lákala občanov na 
ochutnávku výrobkov ako sú jaternička, klobáska, tlačenka, podbradok, 
oškvarky či chutné mäsko. Výrobky boli vydarené, o čom svedčí aj chvála 
ľudí, ktorí si na nich pochutnávali. Počas celej zabíjačky bol k dispozícii 
bufet s vareným vínkom, či teplým čajom. Od 14.00 h vystúpila v sále 

kultúrneho domu hudobná formácia Lekárovci, ktorá zahrala prítomným 
staršie i novšie piesne zo svojho repertoáru. Spestrením bol aj folklórny 
súbor Bojničan so svojim fašiangovým pásmom v doprovode harmoniky. 

V nedeľu bol program jasný - odmastenie kultúrneho domu. V 
pondelok si vzal na starosť zástupca starostu Miroslav Ledecký. Najprv 
však bolo potrebné dať dokopy všetky drahovské a madunické stoličky. 
Na programe bola Fašiangová Partička. Dano Dangl si tentokrát okrem 
Mariána Ščurka priviedol osvedčenú štvoricu: Lukáša Latináka, Maja 
Miezgu, Juraja Kemku a Roba Jakaba. Počas dvoch predstavení sa v 
sále kultúrneho domu zabávalo okolo 800 ľudí. Drahovce mali náročný 
víkend. Uvidíme, čím nás prekvapia nabudúce.

- M.M. -

Fašiangový víkend v Drahovciach

Na jeseň minulého roka bola uskutočnená v našej obci prvá etapa plá-
tania ciest. Nedá sa však všetko spraviť naraz a preto sme plátanie ciest 

rozdelili do viace-
rých etáp. Napriek 
prvej etape sme 
celú zimu všetci 
nadávali na mnohé 
výtlky, ktoré robili 
problémy hlavne 
našim štvorkoleso-
vým miláčikom ako 
v Drahovciach, tak 
aj v Dolných Vo-
deradoch, kde boli 
výtlky v katastro-
fálnom stave. Treba 

však povedať , že obec má cestu na Voderady vo svojom vlastníctve iba 
od roku 2012. Začiatkom apríla začala druhá etapa, počas ktorej sa spolu 
zaplátalo takmer 200 m2. Keď sa prejdeme po obci, zopár výtlkov nájde-
me aj napriek 2 etapám. Treba však povedať, že ich je výrazne menej. Či a 
kedy bude nasledovať tretia etapa uvidíme v ďalšom období.

Nové schody v CVČ
Centrum voľného 
času sa od októbra 
minulého roka 
môže pochváliť 
novými priestor-
mi. V poslednom 
čísle ste si mohli 
prečítať, že jediné, 
čo v CVČ chýba, sú 
nové schody. V ja-
nuári sa nabehlo aj 
na tento posledný 
bod rekonštrukcie. 
Staré schody boli 
nielen že nedôstoj-
né, ale sa začali 
trhať na viacerých 
miestach, čím sa 
stávali nebezpeč-
né. O výmenu sa 
postaral Martin 
Vavruš  (Gama). 
Teraz sa deti v CVČ 
môžu tešiť pek-
ným, no hlavne 
bezpečným scho-
dom.

Odchyt psov – dlhotrvajúci problém
Aj keď to možno nevyzerá, obecný úrad rieši odchyt psov neustále. 

Naposledy prišiel piešťanský útulok odchytiť dva kúsky 15. apríla, čo 
znamená pre obec náklad 60 €. V súčasnosti pripravuje obecné zastupi-
teľstvo VZN, v ktorom si budú môcť občania prečítať, že pokiaľ človek, 
ktorý bude obcou určený na odchyt psov odchytí vášho miláčika, nepôj-
de do útulku, ale priamo k vám domov výmenou za pokutu podľa VZN.  
Do útulku pôjdu iba takí „miláčikovia“, ktorých nebude možné identifi-
kovať podľa krúžku na obojku.

- M.M. -

Skončilo sa zimné obdobie, ale na kompostovisku to vyzeralo, že ani 
zima nebola. Mnoho našich spoluobčanov si mýli pojem smetisko a kom-
postovisko. Na kompostovisko sa vyváža biologicky rozložiteľný odpad. 
Hoci každý má možnosť odovzdávať plasty, predsa sa nájdu ľudia, ktorí 
to nerešpektujú a vyvážajú plasty na kompostovisko. Výsledok je taký, že 
za zimné obdobie sa odvezie plné nákladné auto plastov i iného odpadu, 
ktorý nepatrí na kompostovisko. Ďalej je asi veľkým problémom rešpek-
tovanie nápisu, kam sa má tento odpad vyvážať „ZA MAŠTAĽ „ a nie na 
cestu, kde iní občania nemôžu prejsť,hoci by sa akokoľvek snažili upo-
slúchnuť odporúčanie. A nastáva dobre známy nešvár, vykladá sa kôpka 

ku kôpke a zrazu nie 
je možné prejsť tam 
kam treba. Nasledu-
je všeobecné kritizo-
vanie, poukazovanie 
- položme si ruku na 
srdce a spýtajme 
sa, čo som ja ako 
občan urobil pre to, 
aby toto nevzniklo. 
Každý si vie odpo-
vedať určite sám.  

Je potrebné, aby sa drevo dávalo na jednu stranu a tráva, burina a iný roz-
ložiteľný odpad na druhú. Potom je ľahšie spracovanie dreva i ostatného 
kompostovaného odpadu. Verím, že ľudia pochopia, že prírodu máme iba 
“požičanú“ na určitú dobu života a po nás tu budú iní, ktorí ju budú tiež 
potrebovať. Správajme sa k nej ako k živému organizmu a chráňme si ju 
pre ďalšie generácie. Obecný úrad vykladá nemalé prostriedky na úpravu 
kompostoviska - tak tomu nebolo i tento rok, kedy niekoľko krát  v spolu-
práci s PVOD Drahovce dal priestory do poriadku. V najbližšom období 
plánuje Obecný úrad v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom zor-
ganizovať požiarne cvičenie, následkom čoho by sa malo kompostovisko  
zrovnať so zemou.

Zimné vyrezávanie stromov
Ešte počas konca vegetačného 

obdobia pracovníci OÚ skontrolovali 
viacero stromov v našej obci. Stromy, 
ktoré začali ohrozovať bezpečnosť, 
alebo boli v značnom štádiu poško-
denia označili pre výrub. Do 31. mar-
ca, kedy bol posledný termín výrubu 
stromov sa v obci odstránilo 7 ks.  
Po letnom období sa po diskusii s ob-
čanmi plánujú odstrániť staré stromy 
na kalvárii, ktoré budú nahradené 
novou výsadbou, na ktorú obec do-
stala finančne prostriedky od Sloven-
skej správy ciest.

- I.G. -

Plátanie ciest pokračuje Upratovanie kompostoviska
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maratón, víťazkou ktorého sa stala Alexandra 
Matejčíková zo siedmeho ročníka. V speváckej 
súťaži Slávik Slovenska nás bude v okresnom 
kole reprezentovať Matej Babečka z druhého 
ročníka a Simona Dobrovolná zo siedmeho 
ročníka. Veľkú pozornosť si zaslúži ocenenie 
našich žiakov v súťaži Playback show  
v Piešťanoch. V silnej konkurencii sa presadili 
a vybojovali druhé miesto Ella Ledecká a 
Matej Brezovský z tretieho ročníka. Cenu 
poroty si odniesla Timea Maceková z druhého 
ročníka. Okresného kola geografickej 
olympiády sa zúčastnila Nikola Cesneková 

z piateho ročníka, dejepisnej 
olympiády Terézia Rusnáková  
z ôsmeho ročníka a olympiády 
zo slovenského jazyka Alexandra 
Karabínová z deviateho ročníka. 
Na škole prebehlo školské kolo 
pytagoriády, úspešní boli riešitelia 
matematickej súťaže Klokan. 
Žiaci piateho ročníka sú zapojení 
do celoslovenskej matematickej 
korešpondenčnej súťaže Taktik, 
kde riešia hlavolamové úlohy na 
precvičenie logického myslenia. 
V športových súťažiach sa tiež 
nenecháme zahanbiť. Naše žiačky 
získali druhé miesto v okresnej 
súťaži vo vybíjanej. Zúčastňujeme 
sa turnajov v basketbale, mladší 
žiaci vo futbale, staršie žiačky  
v malom futbale. Žiaci 
druhého stupňa absolvovali 

týždňový lyžiarsky výcvikový kurz  
v Jasenskej doline. Z projektových prác 
spomenieme dva geografické projekty 
žiakov piateho ročníka „Dažďové lesy“  
a „Polárne krajiny“.

Staráme sa o školský dvor
Na jar je na školskom dvore vždy veľa práce. 

Tohtoročná zima, ktorá pretrvávala i v jarných 
mesiacoch, nám zanechala veľa nešváru.  
Prvé slnečné  lúče prebudili prírodu a nás 
nenechali nečinnými. V zmysle regionálnej 
výchovy, ktorú nám umožňuje Školský 
vzdelávací program, pravidelne čistíme okolie 
školy a upravujeme jej vonkajší areál. Nielen 
vedomosti, ale aj kultúrne prostredie, v ktorom 
sa pohybujeme, je našou vizitkou.  Mladší 
žiaci zbierajú odlomené konáriky, vytrhávajú 
zelinu v poraste, starší upravujú navážanú 

hlinu, pracujú na výsadbe,  čistení fontánky. 
Chceme žiť v upravenom prostredí a robíme 
všetko preto, aby náš školský dvor bol čistý, 
vysadený a pokrytý zeleňou. Sme zapojení 
do environmentálneho projektu „Vyčistime 
si Slovensko!“. V pracovnom duchu sa nesie 
aj deň, ktorý si každoročne  na našej škole 
pripomíname – Deň Zeme. V súčinnosti 
s ním tradujeme týždeň orientovaný na 
environmentálnu výchovu, kedy  poriadame 
aktivity s ním spojené. S využitím počítačových 
technológií prostredníctvom power-pointovej 
prezentácie o ochrane prírody si naši žiaci 
rozširujú obzor poznania. Tento rok je zameraný  
na ochranu svetového oceánu. Vedomostné 
súťaže žiakov druhého stupňa, v ktorých 
prezentujú svoje znalosti na tému “Čo vieš 
planéte Zem a jej ochrane?“ sú dôkazom toho, 
že deťom nie je ľahostajné, akým životom žijeme 
a budeme žiť v nasledujúcich desaťročiach. 
Popri rozumových vedomostiach sa aj 
výtvarne vyjadrujú k tejto téme v individuálnej,  
ale i kolektívnej práci.  Výtvarného stvárnenia 
sa veľmi pekne zhostili aj mladší žiaci.  
S využitím rôznych techník tvoria rôznofarebné 
mozaiky stvárňujúce svetový oceán, morské 
živočíchy v ňom. Zhotovujú nadrozmerné 
projekty ,,Oceán – podmorský svet“, používajú 
predovšetkým recyklované produkty, prírodný 
materiál. Triedne učiteľky vštepujú žiakom  
prvky environmentálnej výchovy, oboznamujú 
ich s atribútmi konkrétnych projektov, 
navádzajú motivačnými otázkami k riešeniu 
kvízu s danou tematikou. 

Podrobnejšie sa o nás dozviete na webových 
stránkach našej školy: zsd.edupage.org

- PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka školy -
- Foto: Mgr. Nataša Pažitná -

Štúrove a Hollého rétorické Drahovce
Dôležitým medzníkom v živote školy je krajská 
súťaž v rétorike „Štúrove a Hollého rétorické 
Drahovce“. Už štvrtý ročník rétorického 
zápolenia školákov z Trnavského kraja 
poskytuje dôkaz o tom, aké dôležité a potrebné 
je pre formovanie osobnosti vzdelaného 
mladého človeka vlastné vyjadrovanie  svojich 
myšlienok, prerozprávanie prečítaného 
textu, rozvoj fantázie a predstavivosti,  
v neposlednom rade vyjadrenie vlastných 
, ale i reprodukovaných myšlienok svojimi 
slovami. Súťaž, ktorej celoslovenské kolo sa  
uskutoční vo Zvolene, sme pripravovali od 
začiatku školského roka. Vo štvrtok 21.marca 
sa v priestoroch školskej knižnice zišli tí 
najlepší detskí rozprávači základných škôl 
trnavského kraja a osemročného gymnázia. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prvú 
kategóriu tvorili žiaci štvrtého až šiesteho 
ročníka ZŠ a prímy gymnázia. Títo mali za 
úlohu zreprodukovať úryvok textu a následne 
ho dotvoriť podľa vlastnej fantázie. V druhej 
kategórii súťažili žiaci siedmeho až deviateho 
ročníka v dvoch kolách. V prvom kole bolo 
úlohou súťažiacich prerozprávať text na 
tému, ktorú si vybrali pred porotou; v druhom 
kole prednášali žiaci vopred pripravený text.  
Ich výkony hodnotila trojčlenná porota. Každú 
školu mohli reprezentovať iba dvaja najlepší. 
Našu školu reprezentovali Patrik Rapavý, 
žiak šiesteho ročníka a Sandra Šústová, 
žiačka deviateho ročníka, ktorí môžu byť hrdí 
na svoje rétorické výkony.  Ich kultivované 
rečnícke prejavy v silnej konkurencii celého 
Trnavského kraja považujeme za hodné 
reprezentácie našej školy. Sandra zvíťazila 
v druhej kategórii, Patrik sa umiestnil na 
treťom mieste v prvej kategórii. Prvé miesto 
v prvej kategórii získal žiak Gymnázia P. de 

Coubertina v Piešťanoch Aurel Surový. Veľmi 
si ceníme, že naše pozvanie prijala slovenská 
spisovateľka, autorka detskej literatúry Viera 
Ryšavá a prozaička, prekladateľka a dlhoročná 
redaktorka slovenského rozhlasu Dr. Hedviga 
Kramárová. Príjemne strávené dopoludnie 
sme ukončili očakávanou autogramiádou  
a s vedomím, že pochvalné slová, ktoré tu 
zazneli, nás nenechajú pasívnych, ale práve 
naopak, motivujú nás k ďalším tvorivým 
aktivitám.

Vzdelávacie aktivity školy
Prvoradou úlohou školy je 

výchovnovzdelávací proces. Venujeme sa nielen 
začleneným žiakom s vlastným individuálnym 
plánom vzhľadom k poruchám učenia, ale 

dôraz kladieme najmä na aktívne zapájanie sa 
našich žiakov do súťaží a olympiád.

Na škole sa uskutočnila literárna súťaž 
Hollého pamätník, ktorej víťazi postúpili 
do okresného kola v Piešťanoch. Tam si 
vybojovali dve tretie miesta žiačka štvrtého 
ročníka Mária Matejčíková v prvej kategórii 
a Sandra Šústová v druhej kategórii. Mesiac 
knihy nám priniesol už tretí ročník súťaže 
zameranej na čitateľskú gramotnosť Čitateľský 

Zo života školy
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1826 dní Superuvoľnení

Ako ten čas letí. Keď si spomeniem, že pred piatimi rokmi nás 
nevedel skoro nikto vysloviť bez toho aby sa nezasekol v polovičke slova, 
dnes sa slovíčko Superuvoľnení, v kontexte s občianskych združením 
používa bezproblémovo. Možno zato môže neustále opakovanie ako 
sa to povie správne. Samozrejme, že pravým dôvodom je, že sme sa 

dostali do povedomia ľudí neustálou činnosťou zameranou pre 
rozvoj a vypĺňanie voľného času deťom. Kto vie, čo bolo v sobotu 
23. februára 2013 od 15:00 h v katolíckom dome, tak má u mňa 
veľkú zmrzlinu. Ak si to vynásobím číslom 62 (počet detí, ktoré 
sa zúčastnili našich piatich narodenín), asi by ma to vyšlo draho. 
Predtým, ako sa dovaril chutný guláš, deti sa mohli do sýtosti 
zahrať nielen spoločenskými hrami, ale aj futbalom, hokejom, 
biliardom. Musím priznať, že pri hrách utrpelo niekoľko členov 
Superuvoľnených tvrdú porážku od šikovných a zdatných detí. 
Po krátkom vedomostnom kvíze dostali tí najšikovnejší sladké 
odmeny. Jesť guláš na stole je také obyčajné, ale jesť guláš na ping-
pongovom stole je také superuvoľnené. Takto rýchlo zjedený guláš 
som inak ešte nikdy nevidel – možno tá rýchlosť bola spôsobená 

tým, čo po ňom malo nasledovať. Sviečka v tvare 5-ťky sa rozhorela. Deti 
ju konečne uvideli. Bola to krásna modrá narodeninová torta s logom 
Superuvoľnení, ktorá k nám prišla až z Hrnčiaroviec nad Parnou. Pred 
rozkrojením torty sme dostali gratulácie od vdp. Branislava Rýchlika a 
Ing. Juraja Kleina s jeho manželkou, ktorí celú akciu finančne zastrešili. 
Torta sa zjedla do poslednej farebnej ozdôbky. Touto cestou by sa chceli 
Superuvoľnení poďakovať všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí nám za 
celých 5 rokov pomohli, taktiež sa chceme poďakovať za poskytnutie 
priestorov, pre nás a pre deti nášmu vdp. Branislavovi Rýchlikovi. Verím, 
že Superuvoľnení spolu s Vami budú aktívnou súčasťou voľného času v 
Drahovciach minimálne ďalších 5 rokov. 

- Ing. Martin Rusnák – OZ Superuvoľnení -

Ani sme sa nenazdali a už je tretí štvrťrok školského roka za nami.  
Aj vďaka pestrým aktivitám čas ide veľmi rýchlo. Po náročnom „de-
cembri“ sme si trochu oddýchli a pustili sme sa znovu do práce.  
A že sme nezaháľali, svedčia o tom aj naše výsledky.

Vytancovali zlato aj striebro
Hneď na začiatku druhého polroka pritvrdili v tréningoch naši taneč-

níci. Poctivo sa pripravovali na tanečnú súťaž. Už 5. ročník súťažnej pre-
hliadky v moderných tancoch sa konal 19.02.2013 v KSC Fontána v Pieš-
ťanoch. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo základných škôl, základnej umeleckej 
školy a centier voľného času. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: 
skupiny A (7 - 11 rokov) a skupiny B (12 - 15 rokov). Centrum voľného 
času Drahovce reprezentovali tanečnice a tanečník, ktorých pripravovala 
trénerka Lucia Danišová. Vynaložená námaha sa vyplatila a v obrovskej 
konkurencii zožali veľký úspech. V skupine A za tanec v štýle hip-hop Bre-
zovská Kristína, Brezovská Veronika, Brezovská Timea, Varačková Miro-
slava, Čápková Nicol a Otajovič Jaroslav získali 1. miesto, v skupine B si 
dievčatá Balonová Nikoleta, Vallová Laura, Adamčíková Simona a Drý-
malová Paulína vytancovali 2.miesto za tanec v štýle hip -hop a 1. miesto 
získali Nedorostová Nikola, Cesneková Alica a Ondrejková Nikola Naria 
za scénický tanec Argentínske tango. Diplomy a krásne poháre teraz zdo-
bia naše „centrácke“ vitríny.

Oslavujeme 900. výročie
V tomto roku Drahovce a okolité mestá a obce oslavujú 900.výročie 

prvej písomnej zmienky v Zoborskej listine. Centrum voľného času Dra-
hovce pripravilo a pripraví k tomuto významnému výročiu rôzne aktivity. 
V rámci týždňa slovenských knižníc 18.03. - 22.03.2013, sme v spolupráci 
s Mestskou knižnicou Piešťany zorganizovali vzdelávacie podujatie k 900. 
výročiu Piešťan. Podujatie pozostávalo z Výstavy umeleckej fotografie (fo-
tograf Tomáš Hudcovič) pod názvom Piešťany vo fotografii a prezentácie 
mesta Piešťany formou dvoch dokumentárnych filmov. Mladším návštev-
níkov pracovníčky Mestskej knižnice mesta Piešťany predstavili oma-
ľovánku o Piešťanoch od ilustrátorky Martiny Matlovičovej. K obidvom 
podujatiam boli pripravené aj tvorivé dielne. Na aktivitách sa zúčastnili 
všetky deti z našej MŠ a tiež všetky ročníky ZŠ. Výstava bola otvorená aj 
pre verejnosť do 31.03.2013.

„Odyseáci“ znova na výslní
Po vlaňajšom veľkom úspechu v kreatívnej súťaži Odysea mysle, pri-

budol ďalší. Tento rok sa do medzinárodnej súťaže v kreativite prihlásilo až 
34 detí, ktorí súťažili v 6 tímoch. Všetkým sa nielen podarilo vyriešiť úlo-
hy, ale ich aj úspešne prezentovať na Národnom kole Odysea mysle 2013 
v Komárne. Aj tento rok to nebolo ľahké, príprava bola náročná hlavne 
na disciplínu, aby všetko deti do súťaže stihli. Dva tímy riešili umelecko 
- technický problém „e-mail musí prejsť“, dva tímy „umeleckú architektú-
ru“ (muzikálové vystúpenie) a dva tímy divadelný problém „záleží od uhla 
pohľadu“. V dňoch 05. - 07.04.2013 sa nám na Národnom kole Odysey 
mysle naozaj darilo. Domov sme si priniesli tri 1. miesta, dve 2. miesta, 
jedno 4. miesto a získali sme dva poháre za najvyšší počet bodov všetkých  
kategóriách v riešení problému Umelecká architektúra a v riešení problé-

mu Záleží od uhla pohľadu. No a navyše naši drahovskí „odyseáci“ vytvori-
li počas celého víkendu úžasnú atmosféru a žali úspechy za svoje tanečné a 
spevácke vystúpenia aj mimo súťaže. Teraz tých, ktorí získali 1.miesta čaká 
od 26.04. - 01.05.2013 Eurofestival v Berlíne a všetkých ostatných odme-
níme celodenným výletom do Tropicaria vo Viedni. Odmenu si naozaj všet-
ci zaslúžia. V piatok, 19. apríla predviedli tímy svoje úspešné projekty pred 
svojimi rodičmi a širokou verejnosťou v kultúrnom dome.

O aktivitách (minulých aj budúcich) Centra voľné-
ho času Drahovce informuje naša nová internetová 
stránka www.cvcdrahovce.edupage.sk.

- Mgr. Nataša Pažitná, Blanka Kollárová -
- CVČ Drahovce -

Superuvoľnená CESTA OKOLO 
SVETA

Už piaty ročník Maškarného plesu zorganizovalo mládežnícke 
občianske združenie SUPERUVOĽNENÍ. Poslednú januárovú nedeľu 
ožil kultúrny dom v Drahovciach detským smiechom a dobrou náladou. 
Téma maškarného plesu je každý rok iná. Tento rok bola na pláne „Cesta 
okolo sveta“, kde si zmeralo sily osem 
družstiev. Severná Amerika, Južná 
Amerika, Európa, Ázia, Austrália, 
Afrika, Antarktída a Oceánia. Deti 
ukázali svoje schopnosti v troch 
disciplínach, v ktorých si preskúšali 
svoje schopnosti. Celkom 60 detí 
sa predviedlo v tých najrôznejších 
a najkrajších maskách. Nechýbali 
futbalisti, kovboji, princezné, 
tekvičiaci, krokodíli, kukláči, 
lienky,... .  Do kultúrneho domu 
zavítalo okolo 200 návštevníkov. 
Bola tam skvelá zábava a všade bolo počuť detský smiech. Po jednotlivých 
súťažiach nasledovalo vyhodnotenie. Každé družstvo si odnieslo bohatú 
sladkú odmenu. Po vyhodnotení nasledovala vytúžená tombola, kde 
bolo pre deti pripravených veľa vecných hodnotných cien. Po bohatej 
tombole sme sa všetci pekne dali zvečniť na spoločnej fotografii, aby 
nám zostali pekné spomienky a veľa pekných zážitkov. Týmto by sme sa 
chceli poďakovať naším sponzorom: Obecnému úradu Drahovce, firme 
Gama –Martin Vavruš, Ľubomírovi Karabovi, Dj Johnymu, ktorý ako 
každý rok excelentne hrá do tanca. Všetkým, ktorí podali pomocnú ruku 
pri organizovaní karnevalu Cesta okolo sveta 2013 patrí srdečná vďaka  
a tešíme sa na ďalšie naše spoločné akcie.

- Michal Vdovičík – OZ Superuvoľnení -

Nová riaditeľka CVČ
Na základe povinnosti, ktorá vyplývala 

pre obec ako zakladateľa Centra voľného času 
bol vyhlásený konkurz na miesto riaditeľky 
CVČ podľa príslušných právnych predpisov. 
Komisia, ktorá mala na starosť všetky úkony 
týkajúce sa výberu a voľby vybrala a na jej od-
porúčanie bola vybratá Mgr. Nataša Pažitná. 
Jej dlhoročné skúsenosti z prácou s deťmi sa 
určite odrazia na kvalite práce celého CVČ. 
Týmto jej a Blanke Kollárovej želáme veľa 
pracovných úspechov, trpezlivosti a dobrých 
spolupracovníkov. 

- I.G. -

Čo nového v CVČ
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Záhradkári bilancovali
Po rekordne dlhej zime konečne prichádza jar. Záhradkári si už nachystali osivá, 

hnojivá a mnohí si už za oknami dopestovali aj vlastné sadenice rajčín, papriky a tí netr-
pezlivejší si už v záhradkách stihli vysiať prvé hriadky maku, posadiť cibuľku a cesnak. 
Niekoľko priaznivejších dní využili aj na rez ovocných stromov. Členovia SZZ Drahovce 
si 12. marca vzali do parády areál školského dvora, kedy ošetrili a ostrihali staré ovocné 
stromy. Tieto boli dlho zanedbané chorobami a napadnuté zverinou. Niektoré bude tre-
ba odstrániť a nahradiť ich novými odrodami. Ďalej bude potrebný letný rez. Stromky na 
školskom dvore si vzali do parády Vladimír Dzuro, Ing. Karol Karaba, Rudolf Karaba,  
 

Michal Rapavý, Vladimír Rusnák a Jaromír Kosa. V nedeľu 14. apríla sa 
uskutočnila výročná schôdza miestnej organizácie SZZ. Prítomných pri-
vítal jej predseda p. J. Kosa. Privítal i člena predsedníctva okresného vý-
boru SZZ z Piešťan p. Richtárika. Zhodnotil minulý rok 2012, v ktorom 
splnili všetky dané ciele. Nasledovala finančná správa, v ktorej sa skon-
štatoval vyrovnaný rozpočet a plán činnosti na rok 2013. V diskusii, kto-
rá bola plodná, vystúpil zo svojim plánom i p. Habr ako predseda spolku 
včelárov. Navrhol, aby sa pri dome záhradkárov vytvoril náučný chodník 
pre deti a mládež, v ktorom by sa deti mohli viac dozvedieť, či už o chove 
včiel, ale i o záhradkárčení. Tento projekt už p. Habr rozbehol v spolupráci 
z CVČ, kde vedie včelársky krúžok. Našou činnosťou by sme chceli ukázať 
deťom, aký je ušľachtilý koníček záhradkárčenie. Položme si ruku na srd-
ce - koľko detí má záujem a prácu v záhradke. Je toho málo, skúsme i my 
starší ich nejako pritiahnuť k tomu, aby spolok záhradkárov v našej obci 
nezanikol, ale sa rozvíjal.   

- Výbor SZZ Drahovce -

Klub seniorov
Znova sa Vám chceme pripomenúť a oboznámiť Vás 
s aktivitami Klubu seniorov. Tento rok pokračujeme 
posedeniami pri čaji, vždy v stredu popoludní v našom 
klube. Bude to dovtedy, kým nás slniečko nevytiahne na 
naše záhradky. Poučnou a vydarenou bola vo februári 
beseda so spisovateľkou p. Máriou Pomajbovou,  
z Nového Mesta nad Váhom o jej knihe „Postavy bez 
tieňov.“ Kniha je o problémoch dnešnej doby – drogy, 
alkohol, rozvody a o tom, ako sa dajú rôzne aj neriešiteľne 
vyzerajúce situácie vyriešiť kladne za pomoci svojich 
blízkych a viery. Autorka napísala štyri knihy. Potom tu 
bol „Drahovský blšák,“ v sobotu 2. marca v kultúrnom 
dome. Predaj šatstva a rôznych vecí z našich domácností 
za ľudové ceny. Ponúkali sme čerstvo napečené trdelníky, 
pagáče, praclíky a štrúdľu. Dobroty, ktoré napiekli naše 
členky spolu s Ms SČK. Získané prostriedky budú použité 
na financovanie zájazdu pre našich členov. V sobotu  
9. marca sme mali výročnú členskú schôdzu v kultúrnom 
dome za veľkej účasti členov a zástupcu OÚ. Zhodnotili 
sme činnosť za rok 2012 a prijali plán činnosti na tento rok. Keďže sme mali schôdzu deň po MDŽ, každá členka klubu bola obdarovaná šípovou ružičkou. 

A už sme sa tešili na ďalšiu akciu, ktorou sme chceli pripomenúť občanom našej dediny 
už skoro zabudnuté zvyky kvetnej nedele – chodenie s májom. V nedeľu bola obloha 
nad dedinou smutná, počasie chladné, ale naše nadšenie ukázať a pripomenúť si zvyky 
kvetnej nedele o to radostnejšie.  Aj tu sme radosť zdieľali spolu s Ms SČK a OZ Naše 
Rodné Slovensko. Mládež a skupinka detí napriek chladnému počasiu oblečená v 
krojoch, spolu s Mgr. Pažitnou, so spevom a ozdobeným májom prešli niekoľko ulíc 
a ponúkali do našich príbytkov „nové letenko“. Za letenko boli deti odmenené podľa 
dávnych zvykov. Dedinou sa niesli piesne „Išiel Kristus na osli do Jeruzalema,“ „Išla 
hviezda na kraj sveta,“ a ďalšie. Popoludní sme si všetci posedeli pri občerstvení spolu 
s p. starostom a jeho p. manželkou v klube seniorov. Nechýbala ani „praženica,“  ktorá 
bývala vždy pohostením na kvetnú nedeľu pre deti, ktoré chodili s májom. Na záver  
p. starosta každého speváka a speváčku odmenil sladkosťou – „kinder vajíčkom.“ 
Dovoľte nám, aby sme aj touto cestou poďakovali všetkým, ktorí nám pomáhali 
akýmkoľvek spôsobom pri uskutočňovaní našich podujatí. A už sa chystáme na ďalšiu 
akciu, ale o tej až nabudúce..... .

- Výbor klubu seniorov -

Školskú jedáleň musel navštíviť Krtko, ktorý si so zapchatým odtokom 
hravo poradil.

Utorok 2. apríla sme si pripomenuli 68. výročie oslobodenia obce.

Utorok 16. apríl bol deň, kedy sa začali kopať základy obecnej bytovky pri 
pamätníku.

Začala sa úprava zelene – tento rok je v pláne skrášliť centrum obce.

V sobotu 13. apríla uzrelo svetlo sveta Kino NAPRED, ktorého program  
si môžete pozrieť na facebooku – Kino NAPRED alebo na internetovej 
stránke www.drahovce.com.

Do obce zavítal Cirkus Arotti z Prahy, ktorý pobavil deti počas dvoch 
predstavení a predstavil hadov, krokodíla, či opicu.
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Drahovce pokorili Rematu
Každý sa teraz pýta, čo robili Drahovce na Remate? Odpoveď je viac 

ako jednoznačná. Boli lyžovať! Obecný úrad zorganizoval v stredu cez 
jarné prázdniny lyžiarsky zájazd. Na programe bolo lyžiarske stredisko 
Remata pri Handlovej. Na svah vybehol plný autobus Drahovčanov, ktorí 

nekompromisne ovládli celú zjazdovku. Lyžiarsky zájazd bol určený pre 
všetkých, ktorí nemajú financie alebo čas lyžovať celý týždeň. Takto si to 
mohli mnohí vyskúšať po niekoľkých rokoch. Zájazd môžeme považovať 
za vydarený a už teraz s určitosťou vieme, že pôjdeme aj o rok. A kam? To 
sa dohodneme. 

- M.M. -

OFK Drahovce očami 
nového trénera 

A-mužstvo začalo zimnú prípravu pod 
vedením trénera Petra Micháleka už 11. januára. 
So zimnou prípravou som veľmi spokojný, 
pretože sme trénovali 2 - 3 krát týždenne a 
vždy som mal v kabíne min. 10 hráčov. Pre 
mňa je to uspokojivé číslo, pretože veľa hráčov 
je cez týždeň v škole, na internátoch alebo 
v práci. Na trénovanie sme využívali najmä 
priestory a ihrisko OFK Drahovce, ale 
aj výbehy v intraviláne a v extraviláne 
Drahoviec. Veľmi nám pomohla aj 
školská telocvičňa, ktorú sme využívali 
na posilňovanie a gymnastiku. Som rád, 
že sa zimnej príprave hráči neotočili 
chrbtom a poctivo „makali“ , je na mieste 
ak poviem, že im patrí moja pochvala. 
To, že to chlapcov bavilo som videl aj  
v kabíne na prípravných zápasoch, kde si 
posadalo vždy 17 - 22 hráčov. Prví zápas 
sme odohrali na snehu v Koplotovciach, 
v ktorom sme zvíťazili 4:1 po góloch 
Bednára, Zajaca, Marušica a Vanča. 
Posledný menovaný otvoril skóre 
nádherným ligovým gólom z hranice 16-
tky. Ďalej sme už hrali sériu zápasov na 
umelých ihriskách.

Drahovce - Prašník 5:1 – Vančo, Gábriš, 
Rybárik, Brezovský, Švikruha

Pobedím - Drahovce 2:0
Dvorníky – Drahovce 3:3 – 2x Gábriš, 

Polák

Vinohrady nad Váhom – Drahovce 5:2 – 2x 
Horúcka, 2x Vančo, Polák

Drahovce – Bošáca 0:2
Drahovce – Borovce  2:0 – Dusík, Vančo

Drahovce – Sokolovce 0:1
Drahovce – Kostoľany 0:4

Najlepším strelcom zimnej prípravy sa stal 
Martin Vančo s 5-timi gólmi. Do mužstva sa vrátil 
z Kostolian Marek Gábriš, z Maduníc Matúš 
Polák, hosťovanie bolo predĺžené Martinovi 

Nádaskému a Petrovi Strniskovi, obaja do 
konca súťažného ročníka. Na hosťovanie do 
susedných Maduníc odišiel Peter Hargaš. Prvé 
súťažné stretnutia sa neodohrali pre počasie a 
nespôsobilé terény. Kľačany sú odložené na 1.5., 
Siladice na 8.5. a Boleráz na koniec sezóny 23.6. 
2013. Do sezóny sa nám vstup nepodaril podľa 
predstáv, v Orvišti sme prehrali 0:6 a v Šulekove 
nám postranný rozhodca zariadil 3 červené karty 
a nezmyselnú jedenástku 10 minút do konca, 
po ktorej sme prehrali 2:1, čím remízoví zápas 

odsúdil na súboj vulgarizmov. Viem, že 
táto situácia chalanov neodradí a práve 
naopak verím, že sa hráči kolektívne 
spoja a „pobijú“ sa o každý voľný bodík  
v ďalších zápasoch.  V klube sa až na 
jeden post žiadne funkcie nezmenili. 
Vážne zdravotné dôvody prezidenta 
Jozefa Rusnáka a stanovy futbalu nás, 
ako vedenie OFK Drahovce, donútili  
k zmene prezidenta OFK, ktorým sa stal 
bývalý hráč A-mužstva Jozef Chudý. 
Veríme a dúfame, že sa zdravotný 
stav Jozefa, dlhoročného prezidenta, 
funkcionára a neposlednom rade 
verného fanúšika OFK natoľko zlepší, 
aby sme ho mohli spolu privítať medzi 
nami v klube. Na záver by som sa chcel 
poďakovať našim stálym sponzorom, 
ku ktorým sa najnovšie pridala firma 
OMFA, ktorá zakúpila „barcelonské“ 
dresy pre žiakov.   

 - Peter Michálek – ekon. manažér a 
tréner A-mužstva OFK Drahovce -

Sv. Otec František na Veľkonočnú nedeľu : „Je pre mňa veľkou 
radosťou, že vám môžem ohlásiť túto zvesť! Kristus vstal z mŕtvych! Chcel 
by som, aby sa dostala do každého domu, každej rodiny najmä tam, kde 
je viac utrpenia, do nemocníc, do väzení. Predovšetkým by som chcel, 
aby zasiahla všetky srdcia, pretože Boh je ten, ktorý chce rozsievať túto 
radostnú zvesť. Kristus vstal, je tu pre teba nádej, nie si viac pod vládou 
hriechu, zla! Zvíťazila láska, zvíťazilo milosrdenstvo! Božie milosrdenstvo 
vždy víťazí. Čo znamená, že Ježiš vstal z mŕtvych? Znamená to, že Božia 
láska je mocnejšia ako zlo, ako samotná smrť, znamená to, že Božia láska 
môže pretvoriť náš život, môže nechať zakvitnúť tie oblasti púšte, ktoré sú 
v našom srdci. Toto dokáže urobiť Božia láska a tú nám prinavrátil Kristus 
vo Veľkonočné ráno“.

- I.G. - 

V marci sa konala výročná členská schôdza COOP Jednoty. Prítomných 
privítal predseda p. Šerjenik Peter. Vo svojej správe priblížil činnosť za rok 
2012 a predstavil víziu na rok 2013. Ďalej sa ujal slova aj člen predstaven-
stva COOP Jednota Trnava Ing. Bohuš Uváčik , ktorý skonštatoval splne-
nie cieľov a ukazovateľov za rok 2012 a predstavil aj plány do budúcnosti. 
Týkali sa skvalitňovanie služieb a ponuky kvalitného tovaru. Ako jedna 
z mála predajných sietí na Slovensku nezaznamenala nijaký potravinový 
škandál. To svedčí o kvalite dodávateľov a ich výbere. Boli sme aj informo-
vaní o rôznych aktivitách, ktoré COOP Jednota pripravila pre deti, kde 
hlavnou myšlienkou je aktívny pohyb detí a mládeže.

- I.G. - 

Obec Drahovce

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve

v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom

záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU
922 41 Drahovce.

Kvalifikačné predpoklady:
1. odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a 
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
2. dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. 
atestáciou podľa § 27 ods. 5, alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov
3. najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť,  zdravotná spôsobilosť, spôsobilosť používať slovenský 

jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška - žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja základnej školy s materskou 
školou,
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby 
výberového konania počas doby výberového konania podľa ustanovenia 
§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k 
výkonu činnosti,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte 
poštou, alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v 
Drahovciach v obálke s označením ,,Výberové konanie - ZŠ s MŠ 
Drahovce“, s poznámkou ,,NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 21. 05. 2013
(rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

Obecný úrad
Hlavná 429/127
Drahovce 922 41

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 033/ 7910085.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do 

výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového 
konania

oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Ing. Juraj Klein, starosta obce Drahovce

Poveľkonočné zamyslenie

Výročná schôdza COOP Jednota

Bleskovky
-možnosť inzercie v Drahovských novinách (jubileá, riadková a plošná 
reklama), info na OÚ
-možnosť prenájmu Kultúrneho domu – peklo 50 €/deň, veľká sála  
100 €/deň
-miestna knižnica je otvorená v pondelok a vo štvrtok od 16:00 do 18:00 h
-možnosť prenájmu reklamnej plochy na autobusových zastávkach, info 
na OÚ
- viac fotiek z kultúrnych akcií si môžete pozrieť na stránke  
www.drahovce.com
- program Kina NAPRED nájdete na facebooku  (Kino NAPRED), alebo 
na stránke www.drahovce.com
-ďalšie číslo Drahovských novín vyjde koncom júla, články môžu posielať 
nielen organizácie, ale aj občania na: drahovskenoviny@drahovce.com 
do uzávierky, ktorá bude 1. júla 2013
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Kultúra v Drahovciach alebo „Čo bolo čo bude“

Od 1. januára do 30. apríla boli v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
27. január – Maškarný ples: Cesta okolo sveta – organizátor: OZ Superuvoľnení (Kultúrny dom)
9. február – Fašiangová zabíjačka – organizátor: Ing. Juraj Klein – starosta obce (priestor za KD)

11. február – Fašiangová Partička – organizátor: Miroslav Ledecký (Kultúrny dom)
23. február – 5. narodeniny OZ Superuvoľnení – organizátor: OZ Superuvoľnení (fara) 
2. marec – Drahovský blšák – organizátor: Klub seniorov a Červený kríž (kultúrny dom)

24. marec – Chodenie s májom – organizátor: Klub seniorov, Červený kríž a Naše rodné Slovensko
21. apríl – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce – organizátor: Obec Drahovce (telocvičňa ZŠ)

30. apríl – Stavanie mája – organizátor: Obec Drahovce (Centrum obce)

Od 1. nája do 31. júla budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
1.máj – Detské rybárske preteky – organizátor: Rybári (Važina)

4. máj – Rybárske preteky VAŽINA – organizátor: Rybári (Važina)
11. máj – Majáles 2013 – organizátor: OZ Superuvoľnení (Kultúrny dom)

11. máj – Deň kvetov – organizátor: Obec Drahovce (Dedinská ulica)
12. máj – Deň matiek – organizátor: CVČ + ZŠ (Kultúrny dom)

18. máj – Hasičská súťaž o pohár starostu obce – organizátor: Hasiči (štadión OFK)
25. máj – Drahovská kosa (Majstrovstvá Slovenska v kosení ručnou kosou)  – organizátor: SkoS (pole na Lazoch)

1. jún – MDD - Otvorenie leta – organizátor: Superuvoľnení (farský dvor)
2. jún – Beseda k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci – organizátor: Obec Drahovce (kinosála)

29. jún – Hurá prázdniny – organizátor: Superuvoľnení + starosta obce (štadión OFK)
6. júl – Rybárske preteky v love sumčeka amerického – organizátor: Rybári (Važina)

20. – 27. júl – Letný tábor Turiec 2013 – organizátor: Superuvoľnení (Vrútky)

Traja opití muži si zavolajú taxík. Taxikár 
príde a keď zbadá že sú poriadne opití, 
naštartuje, zhasne auto a hovorí im: „No, už 
sme tu....“ Prvý opitý vystúpi, poklepe taxikára 
a hovorí „Výborne.“ Druhý opitý vystúpi a 
hovorí „Díkes.“ Vystúpi aj tretí, príde k šoférovi 
a hovorí mu „A druhý krát nie tak rýchlo, však si 
nás mohol zabiť...“ 

Chlap kupuje u hodinára stopky. Hodinár sa 
ho pýta: „Snáď nebudete behať?“ „Ale kdeže, 
manželka mi rozkázala oberať čerešne aj zo 
stopkami.“

Na ceste chlap, ktorý sa ledva drží na nohách 
a má problém s komunikáciou sa spýta 
náhodného okoloidúceho pána:

-Neviete kde je tu klub abstinentov?
Náhodou áno, viem kde to je - odpovie 

okoloidúci a ďalej s úsmevom pokračuje : 
-Idete sa prihlásiť, to je pekné.
-Nie nejdem, chcem sa vyškrtnúť.

- Oci, prečo sa Zem stále točí?
- Ty huncút, že si pil moju slivovicu?

Evidencia obyvateľstva (15.1. 2013 – 15.4. 2013)
Prisťahovali sa

František Cesnek, Beata Blažeková, Adrian Rusnák, Zuzana Gažáková, 
Mário Rusnák, Ing. Juraj Žlnay, Stanislav Rusnák, Slavka Rusnáková, 

Jana Rusnáková, Janka Rusnáková, Philipe Stanislava, Zuzana 
Lajchová, Nela Lajchová

Odsťahovali sa
Simona Rapavá, Lucia Slamová, Chanel Bihariová, Juraj Lieskovan, 

Mgr. Renáta Kaasová

Narodili sa
Lukáš Rybanský, Lilien Chiara Surová, Michaela Slováková, Michael 

Mellen, Armani Bihary, Emma Gulová
Opustili nás

Katarína Schindlerová (47), Hedviga Bugárová (83), Jerolím Surový 
(83), Lýdia Radošovská (76), Magdaléna Polčíková (85), Jarmila 

Brezovská (73), Veronika Nitková (72), Štefan Bokor (85), Emília 
Zozuľáková (80), Matilda Varačková (87), Rudolf Jánošík (71)

Zosobášili sa
Gokkan Husaini a Andrea Karabová

Zmeny v Drahovskom kalendári
V Drahovskom kalendári sú naprogramované kultúrne akcie na celý rok 
2013. Niektoré sa však museli z rôznych dôvodov preložiť na iný termín. 

Teraz treba zobrať ceruzku a prepísať si v Drahovskom kalendári nasledu-
júce termíny:

Obecný úrad zmenil termíny 3 akcií:
Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce zo 6. apríla na 21. apríla

Deň kvetov z 18. mája na 11. mája
Deň matiek z 19. mája na 12. mája

Rybári zmenili termíny 2 akcií:
Detské rybárske preteky z 8. mája na 1. mája

Celoslovenské rybárske preteky v love sumčeka amerického z 22. júna na 
6. júla

Inzerát
Doučujem angličtinu na základe štúdia a dlhoročných skúseností 
v zahraničí.

- 0910 542 803 -

Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva na rok 2013

16. máj 18.00 h
27. jún 18.00 h

19. september 18.00 h
05. december 18.00 h

Všetky OZ sa konajú vo veľkej zasadačke OÚ.

Zasmejme sa

Dobrovoľný hasičský zbor Drahovce
Obecný hasičský zbor Drahovce

Obecný úrad Drahovce

Vás srdečne pozýva na XIV. ročník 
o Putovný pohár starostu obce Drahovce

ktorá sa uskutoční dňa 18. mája o 13.30 hod
na futbalovom ihrisku v Drahovciach

Príďte povzbudiť hasičov z celého okolia Trnavského kraja
Tešíme sa na Vašu účasť

O občerstvenie postarané

Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Piešťany
Dobrovoľný hasičský zbor Drahovce

Obecný hasičský zbor Drahovce

Vás srdečne pozýva na súťaž mladých hasičov vo veku od 8 do 15 
rokov

ktorá sa uskutoční dňa 18. mája 2013 o 9.00 hod

na futbalovom ihrisku v Drahovciach.

Príďte povzbudiť mladých hasičov v ich výkonoch

Tešíme sa na Vašu účasť

O občerstvenie postarané
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Letný tábor - Turiec 2013 
(20. – 27. júla 2013)

Superuvoľnení pozývajú Vaše deti do detského letného 
tábora Turiec 2013. Prečo sa doma nudiť, keď môžu počas 
leta zažiť ten najlepší a nezabudnuteľný týždeň, ktorý bude 
plný zábavy, športu a mnoho iných aktivít. Príď aj ty do 
najzábavnejšieho, najlepšieho a najbláznivejšieho letného 
tábora.

Poloha: Hotel Junior Piatrová** sa nachádza v severozá-
padnej časti Slovenska v obvode mesta Vrútky v malebnom 
prostredí Turčianskej záhradky, ktorú lemujú Krivánska 
a Lúčanská časť Malej Fatry a na východe pohorie Veľkej 
Fatry.
Ubytovanie: Hotel Junior Piatrová** bol zrekonštruovaný v 
roku 2010. K dispozícii je ubytovanie v 33 izbách. Izby sú 
vybavené TV so satelitným príjmom, WIFI, sprchou a WC.
Strava: 5 x denne + pitný režim
Vybavenie: K dispozícii sú ihriská, ohnisko, jedáleň, data-
projektor, TV + DVD, spoločenská miestnosť.
Cena letného tábora je 130,- € (za ďalšieho súrodenca 120,- €)
V cene: 7 x ubytovanie + strava 5x denne, celodenný pitný režim, doprava, 
DVD (fotky + video), animátori, zdravotník, program, ceny pre deti, mate-

riálno-technické vybavenie.
Veková hranica 8 – 14 rokov. Záväzne prihlásené dieťa do LT Turiec 2013, 
až po odovzdaní vyplnenej prihlášky.


