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Lepší ako profesionáli!
Niekoľkominútové
standingovation,
slzy dojatia v očiach autorov, divákov,
no i samotných hercov a úžasná divácka
a t m o s f é r a .
To je len pár
popisov o repríze
predstavenia
Z
dreva
vyrezaná
alebo
Jánošík
podľa
Vivaldiho
v podaní Divadla
Dobreta v októbri
v
Drahovciach.
Reprízu
si
nenechali ujsť ani
samotný autor hry
Ľubomír Feldek a
autor hudby Egon
Gnoth.
„Očarujúce
predstavenie,
úžasné
herecké
a spevácke výkony. Jedným slovom niečo

úchvatné. Môžete byť na hercov hrdí. Toto
nebol výkon amatérov, ale profesionálov!“
s nadšením na pódiu za prítomnosti hercov

a režisérky chválil autor hry Ľubomír Feldek.
„Bolo to krásne, môžu vám
závidieť takýchto divadelníkov
ako tu máte.“ Pokračoval
v chvále p. Feldek. Autor
hudby p. Gnoth nezabudol
pripomenúť
ako
vznikla
najkrajšia pieseň hry Láska,
láska, ktorú si nezabudol ešte
raz vypýtať. „Zavolali mi, aby

som čo najrýchlejšie vytvoril romantickú
pesničku, tak som ju spravil.“ Okrem tejto
príhody p. Feldek podotkol, že všetko čo sa
v hre odohráva, všetky postavy a dokonca aj
hostinec U divej svine existoval.
P. Feldek bol tak nadšený predstavením
a výkonmi, že nezabudol spomenúť Divadlo
Dobreta vo svojom fejtóne v denníku SME.
Svoje divadelné umenie herci predviedli
divákom v Pezinku, kde sa na nich prišiel

Zľava: autor hudby Egon Gnoth, režisérka Blanka Kollárová, autor hry Ľubomír
Feldek, starosta obce Ing. Juraj Klein a choreograf Ing. Milan Kľačko

príhovor starostu

fs kolovrátok, seniori
FS Kolovrátok pred koncom
roka 2015 stihol niekoľko
akcií

pozrieť operný spevák Martin Babjak a nezabudli ani spraviť
rozhovor pre miestnu televíziu Pezinok. Okrem Pezinku sa
predstavili aj pred vypredaným publikom v Chtelnici. Prišli sa
sem na nich pozrieť aj diváci, ktorí ich už videli po tretíkrát.
Sme radi, že sa „DDD“ (drahovské divadlo Dobreta) dostáva
do povedomia širokej verejnosti. Keď chcete vedieť viac o našom
divadle, kliknite na www.divadlodobreta.sk, alebo zájdite
na facebook: Divadlo Dobreta. Tešíme sa na ďalšie spoločné
stretnutia na našich predstaveniach...
- K. D. Foto: Miroslav Ledecký

Október – mesiac úcty k starším občanom.
Podujatie sa začalo svätou omšou v kostole
sv. Martina, kde sme zaspievali tri piesne.
Pokračovalo sa v kultúrnom dome posedením a
ďalším kultúrnym programom.
November – zúčastnili sme sa na rozsvietení
1. adventnej sviečky a vianočného stromčeka a
zaspievali sme adventné piesne.

kde

vystúpil
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a maľovalo.
Na pozvanie
farského
úradu
z
Dolného
Lopašova bol
Kolovrátok
účinkovať na
8.
ročníku
adventného
popoludnia,
s programom

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania!
Vykročili sme do nového roku,
do roku 2016, na prahu ktorého sa
chcem poďakovať všetkým, ktorým
záleží na rozvoji našej obce a ktorí sa
v uplynulom roku akokoľvek pričinili
o jej rozvoj a zveľadenie, o obohatenie
jej kultúrneho i duchovného života.
Každý z nás určite prehodnotil ten rok
minulý, zaspomínal si na príjemné, ale
aj smutné chvíle, ktoré prežil a začal
pomýšľať na obdobie, ktoré je pred
nami, na nové plány a predsavzatia.
Každoročne sa Vám prihováram v
prvom čísle našich novín, aby som aj ja
ako starosta obce zhodnotil uplynulý
rok a priblížil Vám plány a zámery,
ktoré čakajú obec v tomto roku.
Čaká nás ťažký rok, rok správnych
rozhodnutí a preto som sa rozhodol,
že samotné zhodnotenie roku 2015
ako aj úlohy, ktoré nás čakajú v roku
2016, by som Vám rád predostrel na
osobnom stretnutí pri zabíjačkovom
tanieri, ktoré bude vo štvrtok 4.
februára o 17.00 h v kultúrnom
dome, na ktoré Vás srdečne
pozývam. Zároveň finančný odpočet,
ktorý bude hotový do 4. 2. 2016 ako
aj dôležité akcie roku 2016, budú
taktiež uverejnené v nasledujúcom
čísle Drahovských novín. Rok 2015
sme ukončovali s počtom obyvateľov
2 552, narodilo sa 18 obyvateľov a
opustilo nás 31 obyvateľov.
V roku 2016 Vám milí
spoluobčania želám veľa síl a šťastia v
každodennom živote, pevné zdravie a
pohodu. 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. Prajem Vám úspešný,
pokojný a láskou naplnený rok 2016.
Ing. Juraj Klein – starosta obce
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POZOR – ZMENA V SYSTÉME A VÝVOZE KOMUNÁLNEHO
ODPADU !!!
Na základe zmeny zákonov, ako aj všeobecného
záväzného nariadenia, sú v obci Drahovce pre rok
2016 zavedené tieto zmeny:
Poplatok za komunálny odpad sa upravil
„VZN-kom“ na sumu 20 €/rok/osoba. Skutočné
náklady sú 25,80 €, takže obec bude naďalej
dotovať komunálny odpad vo výške 5,80 €/rok/
osoba. Priemerný poplatok v Trnavskom kraji na
občana je 22,50 €.
Občan si prevezme nálepku s poradovým
číslom a ochranným kódom na komunálny odpad
oproti podpisu na Obecnom úrade. Tú si nalepí na
svoju nádobu komunálneho odpadu.
V prípade, že občan požaduje ďalšiu nádobu
(alebo nádoby), zaplatí za každú z nich ročný
poplatok 40 € a dostane ďalšie nálepky.
Na základe uvedeného sa ruší možnosť vývozu
komunálneho odpadu v igelitových taškách či
vreciach.
Aby mal občan možnosť dôkladne separovať
odpad a tým znížiť množstvo odpadu v nádobách
s komunálnym odpadom, pribudnú k nádobám
na sklo a šatstvo nádoby na tetrapaky (oranžová
nádoba) a kovy (červená nádoba), ktoré budú
rozmiestnené na Hlavnej ulici nasledovne:
1. odbočka na Lazy
2. potraviny COOP Jednota
3. parkovisko oproti pohostinstva u Manákov
4. pri zákrute smerom k PVOD

5. Voderady
Čo sa môže vyvážať do nádob:
KOVY – 1100 l nádoba červená, opatrená
nálepkou s nápisom „kovy“. Frekvencia zberu:
4x do roka. Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené
konzervy s kompótov a potravín, nápojové
plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo,
hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené
potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké
kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové
obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod.
TETRAPAKY = KOMPOZITNÉ OBALY – 1100
l nádoba oranžová, opatrené nálepkou s nápisom
„tetrapaky“. Frekvencia zberu: 10x do roka. Zberá
sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s
označením C/PAP. Obaly odporúčame prerezať po
dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť.
V obci máme vydané nádoby, ktoré je potrebné
vrátiť z dôvodu neoprávneného užívania, nakoľko
osoby, ktorým boli vydané už nežijú, alebo sú
odsťahované a ďalší rodinní príslušníci, alebo
iné osoby ich nemajú právo užívať. Je potrebné si
uvedomiť, že obec za ne platí.
Vážení občania, verím, že každý z nás chce žiť v
zdravej a čistej obci a teda, že každý z nás sa bude
snažiť separovať a tým prispievať k zdravému
prostrediu bez čiernych skládok.
Ing. Juraj Klein – starosta obce
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December – Občianske združenie Naše Rodné
Slovensko zorganizovalo vydarené podujatie
– pečenie medovníkov, na ktorom členky
Kolovrátku, seniorky a členky miestneho spolku
červeného kríža piekli a zdobili medovníky podľa
receptu našich starých materí. Klub seniorov sa
premenil na „Medovníkovo,“ kde sa vykrajovalo

Takto sme ukončili rok
2015

V poslednom štvrťroku 2015 sme sa
venovali príprave na príchod Božieho dieťaťa na
svet. Začali sme dobou adventnou. Pred prvou
adventnou nedeľou sme zorganizovali pre
našich členov, ale i ostatných občanov viazanie
adventných vencov a aranžovanie vianočných
svietnikov pre vyzdobenie našich príbytkov.
Tiež sme adventným vencom ozdobili aj sochu
Panny Márie pred farským úradom.
Rok 2015 sme ukončili tradične
„Posedením pod jedličkou“ v kultúrnom
dome, ktorú sme zahájili Novoročným
vinšom a piesňou „Tichá noc, svätá noc“.
Našim členom, ktorí mali v roku 2015
životné jubileá, sme odovzdali blahoželania a

www.obecdrahovce.sk

„Adventné a Vianočné piesne.“
Posledným vystúpením v roku 2015 bol
Vianočný koncert v tunajšom kostole dňa 27.
decembra. Koncert ako dar na počesť narodenia
Pána ako nevinné dieťa, na Ježiša. Podujatie
sa začalo o 15. hodine Litániami k menu Ježiš
s požehnaním – celebroval vdp. Branislav

kvety. Každý člen Klubu
seniorov bol obdarovaný
malým darčekom, stravou
a občerstvením. Svojim
spevom nám spríjemnili
toto podujatie členovia
a
členky
účinkujúci
vo
folklórnom
súbore
Kolovrátok. Potešila nás
dobrá účasť nášho členstva.
Záverom chceme poďakovať
všetkým
organizáciám,
s ktorými sme v roku
2015 spolupracovali, a
to: Obecnému úradu a jeho zastupiteľstvu,
Ms SČK, OZ Naše rodné Slovensko, Zväzu
Slovenských záhradkárov Drahovce, Centru
voľného času, Včeloz a Slovenský kosecký
spolok.
Všetkým
n a š í m
o b č a n o m
ž e l á m e ,
nech
Vám
nastávajúci rok
2016 prinesie
pokoj, vieru,
nádej a lásku,
šťastie, Božie
požehnanie,

Rýchlik. Vystúpilo päť speváckych súborov,
sestry Kristekové a živý Betlehem – deti z centra
voľného času. Všetci čo sme tam vystúpili, sme
chceli čaro Vianoc predĺžiť. Koncert precíteným
slovom sprevádzal p. Ladislav Lekár ml.
Touto cestou sa mu chceme poďakovať, ďalej
Obecnému úradu za finančnú podporu ako aj
všetkým ostatným, ktorí pomáhali pri príprave
podujatia a organizačne zabezpečili jeho
priebeh. Za zvukov organu a piesne „Tichá noc,
svätá noc,“ ktorú sme si všetci na záver spoločne
zaspievali sa skončilo to málo, čo sme mohli
všetci z celého srdca venovať tomu, ktorý prišiel
na tento svet, aby spasil.
Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma,
nech obchádza Vás nešťastie a smola,
nech pohoda vládne nad Vašim stolom
a láska prevláda nad zlým slovom.
- FS Kolovrátok Foto: archív FS Kolovrátok

veľa pracovných a osobných úspechov.
- Výbor Klubu seniorov Drahovce Foto: Michal Bednár
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Na Drahovských hodoch zahrali Tiktaci
Drahovské hody tento rok padli na
nedeľu 15. novembra. Hodový víkend
odpálila už v piatok 13-teho „Hodová
Amundsen Party“, kde prítomných
zabával DJ Lucky z MIDO music
production. V sobotu sa môžete tešiť
tradične na pekné koncerty a oldies
zábavu. Tento rok mali vystúpiť dve
šikovné predkapely z Červeníka.
Sofiina voľba a novovzniknutá
formácia Pineapples D. Soffina voľba
však kvôli zdravotným problémom
nakoniec nevystúpila, tak mohla o
21.00 začať svoj koncert skupina
Pinneapples D. Headliner večera
skupina Tiktaci, ktorá sa v roku 2015
premenovala z pôvodného názvu
Taktici, začala svoj koncert cca 22.30.
Čo ma však najviac mrzí, že
namiesto toho, aby si ľudia pozreli
živé koncerty, sedeli radšej v bare, z
ktorého sa im dostávalo len ťažko.
No aj napriek tomu, že bolo v sále len
niečo cez 200 ľudí, skupina Tiktaci
odviedla bravúrny výkon a nezostala
svojim fanúšikom nič dlžná. Tiktaci zaspievali
hity ako Blázni, Máša, Seňorita Margarita,
Dáša, Tunel, či nový song Lajky. Po koncerte
zabával „hodárov“ DJ Fezoj z MIDO music
Ms SČK informuje: Čo
sme robili na záver roka

Nešťastia a úrazy sú
stálou súčasťou nášho života,
či už doma, v práci, pri športe
alebo v cestnej premávke.
Poskytnúť prvú pomoc by
mal zvládnuť každý človek.
Nespoliehať sa len na RZP
– niekedy aj 8 minút môže
byť neskoro. Úmrtie pri
dopravných nehodách je na 3.
mieste za rakovinou hrubého
čreva a kardiovaskulárnymi
ochoreniami. Aj preto 8
členiek miestneho spolku
dňa 25. novembra 2015
absolvovalo kurz 1. pomoci
v Trnave. Školenie robila

pani riaditeľka ÚzS SČK
Bc. Eva Gbelcová. Kurz sme
úspešne zvládli a dúfajme, že
vedomosti na ňom získané
nebudeme musieť použiť a
keď áno, nech to zvládneme ku
prospechu zraneného alebo
chorého. Na prvú adventnú
nedeľu sme pomáhali navariť
a rozdávať vianočný punč, 15.
decembra sme usporiadali
posedenie jubilantov, členov
ČK a darcov krvi. V tomto
roku sme ich mali 5. V sobotu
19. decembra sme pomáhali
pri varení a rozdávaní
vianočnej kapustnice, čaju a
vareného vína. Samozrejme
aj za účinnej pomoci našich
hasičov. Do nového roka 2016
želám darcom krvi, členom
miestneho spolku a všetkým
našim spoluobčanom pevné
zdravie, šťastie, spokojnosť,
veľa osobných a pracovných
úspechov. Ďakujeme za
spoluprácu a tešíme sa na
nové podujatia a stretnutia,
ktoré nám prichádzajúci rok
prinesie.
- Mária Ivančíková st. -
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11.11. o jedenástej
11.11. každoročne oslavujeme v našej
obci nášho patróna sv. Martina. Každý z
nás vie, že to nebol „obyčajný“ svätec. Bol
to vojak, človek s veľkým srdcom. Dokázal
sa podeliť o posledné čo mal. Zomrel presne
jedenásteho novembra v roku 400 n. l. Tieto
poznatky o sv. Martinovi má väčšina ľudí, no
málokto vie, že tento dátum je výnimočný ešte
niečím. V tento deň v roku 1918 sa skončila
prvá veľká tragédia ľudstva, ktorá začala v
roku 1914. Následky tejto udalosti niesli
všetci obyvatelia našej Zeme, pretože koniec
prvej svetovej vojny znamenal nielen koniec
najhoršej veci v dovtedajších dejinách, ale aj
mnohých životov. Vojna priniesla veľmi veľa
mŕtvych, zranených, skaličených chlapov, čo
možno pred odchodom do vojny boli mocní
muži. Po vojne sa z nich vo veľa prípadoch
však stali, ako v príbehu o našom patrónovi,
mrzáci. Myslím si, že ak spojíme tieto dve
udalosti dokopy, mohlo by z nich vyplynúť
veľké ponaučenie. Každý z nás má v sebe
toho vojaka mocného a neohrozeného. No

production so svojou oldies party. V sobotu
sa prišlo zabaviť na Drahovské hody nakoniec
420 ľudí. Celý víkend vládlo nad Drahovcami
upršané počasie, čo malo vplyv aj na kolotoče,
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ktoré si tento rok deti moc neužili. Verme, že o
rok nám to vyjde o čosi lepšie.
- M. M.autor fotografií - Michal Bednár

Čo je „Dobrá novina“
Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydávajú skupinky
detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o
narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak
poslami nádeje. Tradícia spojená s rozmerom solidarity a pomoci ľuďom v núdzi
sa stala príťažlivou aj pre dnešné deti a mladých. Dobrá novina je najrozsiahlejšou
akciou eRka a prekračuje rámec nielen jeho členskej základne, ale aj hranice
Slovenska a európskeho kontinentu. Dobrá novina je zároveň verejná zbierka
povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného obdobia deti koledami a
vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí.
Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové
projekty v krajinách afrického kontinentu. Aj naša farnosť sa tiež pod vedením
Nataši Pažitnej v tomto roku pripojila do tejto akcie. No počet koledníkov nám
klesol. Zúčastnili sa štyria chlapci, čo vymenili pohodlie domova za činnosť, ktorá
pomôže iným. Poďakovanie patrí Romanovi Vavrušovi, Filipovi Boďovi, Máriovi
Dusíkovi a Matejovi Brezovskému. Verme, že sa o rok stretneme vo väčšom počte.
- I. G. Foto: Miroslav Ledecký

V roku 1930 mi zachránili
život
Spomienky 92-ročného Štefana Bistáka –
rodáka z Drahoviec, ktorý už 70 rokov býva vo
Veľkých Kostoľanoch na Vysielačke.
Rodina môjho otca bývala v obecnom dome,
ktorý využívali chudobní, bezmajetní a sociálne
prípady. Keď sa otec oženil, nasťahoval sa do
tohto domu. Bol vlhký, tmavý a nevhodný na
zdravé bývanie. Keď som sa v roku 1923 narodil
a v roku 1925 sa narodil môj brat Cyril, boli sme
často chorí a v 1930-tom, keď som mal 7 rokov,
som ochorel na silný zápal pľúc a mal som vysoké
teploty až 40 stupňov. Lekár v Drahovciach
nebol a preto ma otec chcel odviezť k lekárovi do
Piešťan. Požiadal občanov, aby ma tam odviezli,
ktorí sa však vyhovorili a odmietli ma odviezť,

často krát zabúdame, že nosíme s ním aj toho
žobráka, mrzáka, ktorého si nik nevšíma a
nikto mu nepomôže. Preto ak si uvedomíme,
že žobrák je slabý a vlastne každý z nás je
slabý, potom ten hrdina ak chce byť dobrým
hrdinom, na ktorého sa nezabudne, môže
pomáhať každému. Nemusí to byť práve plášť,
ktorý darujeme. Niekedy stačí len milé slovo,

ba dokonca úsmev. Keby bolo viac milých
slov a menej „mocibažnosti“, mohol byť svet
bez jednej veľkej ľudskej tragédie. Preto pri
každom ďalšom výročí osláv nášho patróna si
spomeňme aj na tých, čo i v tento deň pred 98mi rokmi padli.
- M. Ch. Foto: Martin Majtán

čím porušili prikázanie pomoc blížnemu. Otec
potom bezradne čakal doma. Keďže pri Váhu
na Važine bývala cigánska rodina Lakatoša
Biháriho, ktorí spali pod šátorom, kde vedľa
mali voz a koňa, ktorý bol zakrytý dekou a celtou,
nakoľko pre neho nemali maštaľ – na to sa veľmi
dobre ako chlapec pamätám. Keď sa Lakatoš
dozvedel, že ma nemá kto odviezť do Piešťan k
lekárovi, zapriahol koňa a prišiel k domu môjho
otca. Otec bol prekvapený a povedal Lakatošovi,
že iba pán Boh ho poslal, aby mi zachránili život.
Naložili ma na voz a 9 km do Piešťan sme išli
po kamennej a štrkovej ceste. Keď sme prišli na
Nitriansku ulicu, zastavili nás mestskí policajti a
zakázali nám vstup do mesta, nakoľko lekár bol
v hoteli Eden. Policajti si stáli za svojim a vtedy
Lakatoš povedal, že chorého zloží z voza a keď
zomrie, že oni budú za jeho smrť zodpovední.

Títo sa naplašili a odprevadili nás až pred Eden.
Otec ma vzal na ruky a vyšli sme na 3. poschodie,
kde bol lekár – bol to starší žid. Keď ma zbadal,
povedal otcovi „ideš neskoro, kde si bol tak
dlho“. Otec odpovedal „nemal som odvoz“, lekár
otcovi povedal „pravda, ty nemáš peňazí“. Otec
ho poprosil, aby mi zachránil život, že za všetko
mu do centu zaplatí. Lekár mi dal injekciu a to
sa mi otvorili oči. Domov nám dal ešte prášky na
potenie. Celú cestu domov som prespal a ráno o
7 som bol už schopný sa hrať na dvore so svojim
bratom. Lakatoš urobil zadarmo odvoz a ešte
aj požičal otcovi peniaze, aby zaplatil lekárovi.
Keby nebolo ochoty Lakatoša, už by som bol
85 rokov pod zemou. Za svoj život ďakujem
Lakatošovi Bihárimu.
...z rozprávania 92 ročného Štefana Bistáka
mladšieho – upravil Vendelín Sedláčik

V sobotu 19. decembra sa konala tradičná Vianočná kapustnica, okrem
ktorej ste si mohli pochutnať na omastenom chlebe s cibuľou, dať si
varené vínko či čaj. Chutnú kapustnicu navarili dievčatá z Červeného
kríža a s ťažkým nákladom im tradične pomohli naši hasiči.

Druhá bytovka sa po Novom roku opäť rozbehla... pracuje sa na vnútorných priestoroch, práce idú podľa plánu.

Ako ste si mohli všimnúť, lepšie povedané počuť, v našej obci sa dokončil
digitálny bezdrôtový rozhlas. Veríme, že budete s ním spokojní. Nakoľko
bude možnosť hlasitosť rozhlasu ešte nastaviť, prosíme občanov, aby
nám nahlásili pripomienky k jednotlivým reproduktorom, či chcú zvýšiť
alebo znížiť hlasitosť, prípadne či ešte chcú niekde doplniť rozhlas a to
do 12. februára 2016.

4

www.obecdrahovce.sk

Obecný úrad zmenil od 1. 1. 2016 webové sídlo obce.
Adresa www.drahovce.com postupne zanikne. Nahradila ju nová
adresa www.obecdrahovce.sk.
Veríme, že sa Vám bude páčiť a nájdete na nej všetko, čo potrebujete.
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Počas novembra a decembra si Superuvoľnení pripravili pre
deti 4x zábavný Svet hier na farskom úrade. A takto to tam
vyzeralo...

Nadácia Eco Textil, ktorá má v našej obci kontajnery na zber
obnoseného šatstva, darovala obci Drahovce rehabilitačnú
trojkolku za účelom jej prenájmu občanom so zdravotným
obmedzením. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom
úrade.

Vo štvrtok 5. novembra predstavili svoj koncert v kultúrnom
dome Nedvědovci (František a Vojta) s kapelou. Chlapci
zaspievali ich najznámejšie hity a hostia odchádzali takmer po
dvoch hodinách spokojní.

Obecní pracovníci využili prázdniny v MŠ na opravu
mnohopočetných prasklín na prízemí. Takto to vyzeralo pred
opravami...

S určitosťou si môžeme povedať, že tento rok sa nám vianočný
stromček nadmieru vydaril. Na svoje tradičné miesto putoval
tentokrát z Važskej ulice od p. Bednára, ktorému ďakujeme.

V stredu 16. decembra sa konala kolaudácia nadstavby
materskej školy. Všetko dobre dopadlo, termín bol splnený.
Môžeme začať s postupným zariaďovaním a v septembri
slávnostne otvoriť novú triedu.

Spomíname
V r. 1951 po odchode
vdp. Štefana Sabu
nastúpil ako farár vdp.
Augustín Zuzák. Bol
obetavý a angažoval
sa v organizáciách,
hlavne u Záhradkárov.
V r. 1981 odišiel do
charitného
domu,
kde 26.12.1981 ako
82-ročný
zomrel.
Narodil sa 18.6.1899.
V
Drahovciach
pôsobil 30 rokov, čo
je zaznamenané aj na
pamätnej tabuli na
starej fare.
Nezabúdame.

Spomíname
V r. 1927 prišiel do
Drahoviec učiteľ Anton
Matula, ktorý pôsobil
v
Sebechleboch.
V Drahovciach bol
riaditeľ ľudovej školy,
organista, včelár a
založil
organizáciu
Záhradkárov, kde sa
stal predsedom. Taktiež
ako samouk zverolekár
pomáhal
roľníkom.
V Drahovciach pôsobil
24 rokov. Odišiel do
Modry, kde 16.4.1984
zomrel ako 85-ročný.
Narodil sa 28.4.1899.
Nezabúdame

DRAHOVSKÉ NOVINY

Od 1. 1. 2016 sa
mení poplatok
za
vývoz
stavebného
odpadu a to
0,015
€/kg.
Miesto ostáva
nezmenené
–
areál
PVOD
Drahovce.
Vývoz je možný
pondelok až piatok iba po kontaktovaní Martina Majtána na
tel. č. 0910 193 602.

Blahoželáme
Tento rok sa dožil drahovský rodák vdp. František Chudý
86 rokov. V súčasnosti žije v charitnom dome pre kňazov v
Michalovciach.
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Chcela by som vám v úvode zaželať v tomto roku veľa
úspechov, šťastia,
lásky a splnených
želaní.
Verím,
že tento rok
vám pomôžem v
mojich článkoch
objaviť i vlastné
p r o b l é m y,
ktoré
môžeme
spoločne vyriešiť.
V minulom čísle
som
sľúbila,
že sa budeme
Denisa Karabová (43), dvadsať rokov
zaoberať kožnými podniká v oblasti kozmetiky. Vlastní
nedokonalosťami, viacero certifikátov v tejto oblasti a
ktoré sa najlepšie neustále pokračuje vo vzdelávaní.
riešia v zimnom Pri aplikácii využíva nové moderné
techniky a metódy.
a
v
skorom
jarnom období.
Ako prvé by som spomenula fibrómy – sú to kožné
výrastky, kúsok kožného väziva rastie do výšky a časom
mocnie a tmavne. Najčastejšie sa vyskytuje na krku,
v podpazuší, na očných viečkach alebo pod prsami.
Fibrómy sú neškodné, nezvrhávajú sa, sú skôr neestetické
a mechanicky prekážajú. Môžete ich mať z veľa dôvodov
ako predispozícia alebo si ich privodíte sami. A opäť je
tu slnko, ktoré môže spôsobiť pri nedostatočnej ochrane
opaľovacími krémami bunkový kožný zhluk. Fibrómy
sa poškodením ľahko prenášajú na iné časti tela. Veľa
krát je to trením uteráku a odevom. Mám veľmi dobré
skúsenosti pri odstraňovaní. Zásah je bezbolestný,
skôr trochu nepríjemný, trvá pár sekúnd. Fibróm sa
zachytí a odstráni rádiofrekvenčným prístrojom. Po
zásahu sa miesto vydezinfikuje a zasype špeciálnym
púdrom. O pár dní sa utvorí nepatrná chrastička, ktorá
odpadne. Miesto sa zahojí bez akýchkoľvek jazvičiek.
Podobným spôsobom sa dá vyriešiť aj problém cievnych
nádorčekov (hemangiomov). Rozpoznáte ich podľa toho,
že pripomínajú kvapôčky krvi. Na pokožke sa vyskytujú
hlavne na dekolte v chrbtovej a brušnej časti, často
sa rýchlo rozširujú a zväčšujú. Cievny nádorček nie je
zhubný a najlepšie ho odstránime v počiatku. Vyskytuje
sa hlavne na pokožke po lete, ktorá bola nedostatočne
chránená ochrannými faktormi. Radiofrekvenciou sa
výborne odstraňujú aj ploché bradavice, ktoré sa často
zamieňajú za znamienka. Vyskytujú sa hlavne na tvári
a rukách sú hladké, niekedy lesklé, plocho vyvýšené na
kozmeticky rušivých miestach, často sú početné. Môžu
byť pre dispozíciou alebo po veľmi častom slnení. Trpí
nimi asi 30% žien, ktoré navštevujú soláriá viac ako päť
rokov v častých intervaloch. Zatiaľ by som skončila s
týmito najčastejšími problémami pokožky, ktoré trápia
nielen ženy ale aj mužov. Postupne sa budem v článkoch
venovať i ďalším anomáliám kože a ich riešeniu. Teším sa
na vás na budúce opäť s niečím zaujímavým.
- Denisa Karabová -
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Zo života CVČ - jeseň
2015
ROZPRÁVKY SÚ POHÁDKY
V rámci projektu pod názvom Čítanie je čtení, ktorý celoročne
realizujeme vďaka spolupráci s Ms knižnicou v Piešťanoch, sa nám
23.10.2015 o 14.00 predstavilo pražské bábkové divadielko s predstavením
Rozprávky sú pohádky.
Toto predstavenie videli
nielen naši školáci, ale aj
deti z MŠ. Divadielko bolo
interaktívne a pre deti veľmi
zábavné hlavne preto, že
bolo hrané dvojjazyčne. Na
záver deti z MŠ prekvapili
našich hostí spoločnou
českou pesničkou, ktorú
veru zaspievali bravúrne.
Bola to veľmi pekná bodka
na záver tohto zaujímavého popoludnia.
AKO HRAVO ČÍTAŤ
10.11.2015 sa naše deti stali súčasťou veľmi zaujímavého podujatia,
pod názvom AKO HRAVO ČÍTAŤ. Celoslovenský seminár spojený s
praktickými ukážkami tvorivej práce s literárnym textom organizovala
nezisková
organizácia
Osmijanko
Bratislava,
Literárne
informačné
centrum Bratislava a
Mestská knižnica mesta.
Sedemdesiat pedagógov
prvého stupňa základných
škôl a pracovníkov knižníc
medzi sebou konfrontovalo
metodiku a spôsoby práce
s literárnym textom pre
detského čitateľa.
Počas ukážkovej lekcie určenej pre pedagógov 2. – 4. ročníka,
pracovala s našimi deťmi Mgr. Denisa Tchelidze, absolventka Katedry
výchovnej dramatiky DAMU v Prahe, lektorka dramacentra Praha.
Žiaci aj samotné obecenstvo sa pútavo a hravo zoznamovali s knihou
austrálskeho spisovateľa ShaunaThana “Stratená vec”. Tak pre deti, ako
aj pre pedagógov, to bola veľmi zaujímavá skúsenosť a naše deti to zvládli
na jednotku.
ENVIRO DEŇ
Takto sme si nazvali aktivity v našom CVČ 25.11.2015 dopoludnia.
V tento deň mali žiaci 5. ročníka testovanie a žiaci ďalších ročníkov I. a

II. stupňa boli u nás v CVČ. Pre žiakov I. stupňa sme pripravili tvorivý
workshop na tému Voda. Počas výchovnovzdelávacích a hravých aktivít,
deti pracovali o.i. v skupinách a ich úlohou bolo zhotoviť rôzne zariadenia
a predmety, ktoré využívajú vodu. Pracovali s odpadovým materiálom.
Zo zhotovených výrobkov, ktoré postupne najprv predstavili, vznikla
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zo života cvč
obdivuhodná výstavka. Žiaci si mali možnosť tiež pozrieť ukážku prác
maľby a keramiky z umeleckej tvorby Mgr. Alžbety Behanovej, ktorá vedie
u nás krúžok keramiky.
ČARODEJNÍCKY MAGICKÁ JESEŇ 2015
Tentoraz sa koniec jesene v našom CVČ niesol v čarodejníckom
duchu. Naše zábavné aktivity sme rozdelili do dvoch dní. 27.11.2015 sme
pripravili zábavné dopoludnie pre deti z našej MŠ pod názvom POĎME
SA SPOLU BÁŤ. Deti mali za úlohu spoločne odkliať netopierieho
princa Dagoberta, ktorého zakliala zlá ježibaba Hexemona, pretože si ju
nechcel zobrať za ženu. Aby mohli odkliať princa, museli splniť náročné
„strašidelné“ úlohy, za ktoré dostávali sladké odmeny v podobe rôznych
príšeriek. Na tvorivých dielňach menšie deti zhotovovali z cestovinových
príšer náhrdelník a tie staršie, vyrábali držiak na odkazy - netopierieho
princa Dagoberta.
29.11.2015 sa zabávali naši školáci mladší aj starší, keď vstupovali na
ZÁHADNÉ NÁSTUPIŠTE 9 a ¾ . Ich úlohou bolo získať kameň mudrcov,
prejsť rôznymi nástrahami, získať rôzne príšery, z ktorých neskôr vyrobili
elixír dlhovekosti a tiež zhotoviť čarovný prútik. Splnením úloh získali
vstupenku na spoločnú párty s pravou halloweenskou tortou a vstup do
kina v Netopierej jaskyni.
VIANOČNÁ DEDINKA SCHLOSSHOF
Ozajstnú predvianočnú atmosféru sme zažili 28.11.2015 na exkurzii
vo vianočnej dedinke na zámku Schlosshof , v neďalekom Rakúsku.
Napriek chýbajúcej snehovej nádielke, sme mali nádherné slnečné, aj keď
chladné počasie. Absolvovali sme pestrý program - prehliadku zámku vo
vianočnom šate, kde sme sa dozvedeli o dávnych vianočných tradíciách
cisárskej rodiny. V ďalších budovách areálu sme sa mali možnosť zoznámiť
so
životom
na
zámku
prostredníctvom
rôznych vtedajších
remesiel,
videli
sme krásnu výstavu
betlehemov
a
množstvo ďalších
zaujímavých vecí.
Deti na tvorivých
dielničkách
zhotovovali
darčeky,
alebo
napísali
list
Ježiškovi.
Celý
zámocký
areál
bol zmenený na
adventný vianočný
trh s množstvom
s t á n k o v
ponúkajúcich od
ozdôb na vianočné
stromčeky,
cez figúrky do
betlehemov
a
hračky až po diela
z dreva a sviečky.
Nechýbala
ani
ponuka vareného
vína,
punču,
pečených gaštanov,
pražených mandlí
či
sladkého
vianočného pečiva
a medovníkov.
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PREDVIANOČNÁ ART ČAJOVŇA
Predvianočnú atmosféru sme si spríjemňovali ako inak, aj tvorivou
činnosťou. Práca s pedigom, ktorá má v rámci tvorivých aktivít veľký
úspech, zaujala nielen deti,
ale aj dospelých, ktorí sa
k nim pridali. A tak počas
tvorivých podvečerov počas
adventu vznikali takéto
krásne výrobky, ktoré
určite urobili radosť pod
stromčekom.
VIANOCE V CVČ
Tradične, ako každý
rok býva zvykom, jeseň
u nás v CVČ už tradične
patrí k príprave vianočných
programov.
Začali
sme 29.12. podujatím
Rozsvietenie vianočného
stromčeka, 6.12. to bol
Mikuláš v CVČ a v MŠ,
vianočné trhy a vianočný
galaprogram pod názvom
Vianočné podobenstvá sme
pripravili v spolupráci so
ZŠ 18.12.2015.
PRIPRAVUJEME
Najbližšie nás čaká tak,
ako už každý rok, dôkladná
príprava na medzinárodnú
súťaž Odysea mysle, ktorej
národné kolo bude prvý
aprílový víkend v Trenčíne.
Vo februári pozývame
všetkých na veľmi zaujímavú výstavu pre deti, od českého ilustrátora
Stanislava Holého, pod názvom KRAJINA PÁNA PIPA.
- Blanka Kollárová – CVČ Drahovce Foto: Nataša Pažitná
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Výstava Keramika a maľba „Víly“

Seminár o čítaní priniesol know-how ako byť tvorivý
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Zo života školy
Posledné mesiace kalendárneho roka boli
v našej škole naplnené tvorivými aktivitami
žiakov a učiteľov. Zapojili sme sa do okresných
kôl olympiád, v škole boli tiež organizované
jednotlivé súťaže, či už vzdelanostného alebo
športového zamerania. Napriek chorobnosti
žiakov sme sa dôstojne rozlúčili so starým
rokom vianočnou akadémiou a trhmi.
OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015... Pyšní
sme na našich florbalistov – kategória mladších

žiakov, ktorí majú za sebou úspešný turnaj
odohraný v metropole východu, v Košiciach.
Turnaja sa zúčastnilo osem škôl Slovenska. Po
náročnom zápase, kedy si naši žiaci poradili
dokonca aj s bratislavským tímom, si vybojovali
druhé miesto. Školu reprezentovali: Matej
Babečka, Matúš Gabriš, Ivan Habr, Patrik
Hargaš, Martin Janovský, Ľubomír Karaba,
Marek Karaba, Samuel Karaba, Marek Kosa,
Dávid Rusnák, Filip Zivčák pod vedením
p. učiteľa Berlanského.

V decembri školu reprezentoval na
olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry
v Piešťanoch Patrik Rapavý, žiak deviateho
ročníka. Zapojili sme sa do medzinárodnej
súťaže v informatike I-Bobor
a matematickej pytagoriády.
Žiaci piateho ročníka úspešne
absolvovali testy celoslovenského
testovania piatakov v slovenskom
jazyku a literatúre a v matematike.
Hneď v januári sme sa zapojili do
okresných olympiád v cudzích
jazykoch. Sabina Adamčíková,
žiačka
deviateho
ročníka,
prezentovala svoje vedomosti
v nemeckom jazyku a Katarína
Tomanová, žiačka siedmeho
ročníka, v anglickom jazyku.
Čaká nás ešte veľa práce, ale
aj zaujímavých činností: vo
februári fašiangový karneval, v
marci recitačné a rétorické súťaže, športové a
spevácke súťaže, v apríli sa tešíme na tradičný
environmentálny týždeň. Verím, že spoločnými
silami, úsilím a zanietenosťou sa nám podarí
splniť vytýčené ciele.
PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka školy
Foto: Nataša Pažitná

200. výročie narodenia
Ľudovíta Štúra
Uplynulý rok 2015 bol
celou
slovenskou
kultúrnou verejnosťou
uctený
ako
Rok
Ľudovíta Štúra, keďže
uplynulo 200 rokov
od narodenia jednej
z najvýznamnejších
osobností
nášho
národa.
Ľudovíta
Štúra
sme
si
pripomínali aj na našej
škole. Najprv sme
sa oboznámili s jeho

DRAHOVSKÉ NOVINY

životom a dielom a vyhotovili
sme projekty, ktoré zachytávali
najvýznamnejšie informácie a
obrazové dokumenty. Tie potom
zdobili priestory školy a tried.
Vyvrcholením osláv bola žiacka
konferencia, ktorá sa konala
18.11.2015
v
priestoroch
školskej knižnice pre žiakov
druhého stupňa. So svojimi
prezentáciami na nej vystúpili
žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí
pripravili obrazový a textový
materiál zahŕňajúci všetky
oblasti Štúrovho bohatého
života. O životných osudoch
hovorili Henrieta Poláčiková a
Klára Rusnáková. Politickú činnosť predstavili
Nikola Ščipáková a Veronika Brezovská. Matúš
Gábriš a Nikoleta Cesneková mali pripravené

informácie o jeho novinárskom pôsobení. Ema
Kocianová s Evou Rusnákovou oboznámili s
jeho jazykovedným dielom a Sabína Adamčíková
s Ivanou Štibrányovou sa venovali literárnej
činnosti. Prezentácie žiakov boli striedavo
dopĺňané ukážkami z najnovšieho filmu o
Štúrovi TrueŠtúr, čo veľmi oživilo dvojhodinový
program. Žiaci boli z konferencie nadšení.
Miestny spolok záhradkárov v Drahovciach
usporiadal koncom septembra výstavu ovocia
a zeleniny v Dome záhradkárov, na ktorú boli
pozvaní aj žiaci a učitelia základnej školy. Mali
možnosť prezrieť si úrodu z miestnych záhrad
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– rôzne odrody jabĺk,
hrušiek, tekvíc, cukín,
papriky,
paradajok,
koreňovej
zeleniny.
Usporiadatelia
boli
štedrí a ponúkli žiakov
jablkami a hruškami,
ba aj zemiakovými
lupienkami,
ktoré
mali najväčší úspech.
Dúfame, že miestnym
záhradkárom sa bude
dobre vodiť aj v tomto
roku a my ich opäť
budeme môcť navštíviť
a
obdivovať
dary
záhrad a sadov.
Múdrosť v knihách
ukrytá
V duchu tohto hesla sa niesol 6. ročník
projektu podporujúceho čítanie a nadväzovanie
spolupráce medzi školami na Slovensku a v Česku
Záložka spája školy. Organizuje ho Slovenská

pedagogická knižnica v Bratislave a v tomto
roku sa do neho zapojila aj Základná škola v
Drahovciach. Našej škole vybrali partnerská školu
v severočeskom Ústí nad Labem na Vojnovičovej
ulici. Keďže je to škola s viac ako 700 žiakmi,
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Ponuky obce

rozhodli sa, že nám pošlú približne 100 záložiek.
Museli sme sa pustiť do práce všetci od štvrtákov,
aby sme im mohli poslať aj my milé darčeky.
A veru každý sa usiloval, ako najlepšie vedel.
Štvrtáci prekvapili aktuálnym
hitom- farebnými Mimoňmi,
väčší žiaci popustili uzdu
svojej fantázií a výsledkom
boli viac či menej vydarené
pestré zobrazenia obľúbených
zvieratiek, kvetov, filmových
postavičiek,
obľúbených
predmetov, vzorov, citátov.
Nakoniec sme vybrali a poslali
novým českým kamarátom
60 najkrajších. Z ich záložiek
sa v našej škole mohli tešiť aj
menší, ktorí sa do projektu ešte
nevedeli zapojiť. V budúcnosti
chceme s touto školou
spolupracovať na spoločnom
slovensko-českom
vydaní
školského časopisu, keďže sme si navzájom
vymenili staršie čísla a okrem iného sme zistili, že
naše školy boli postavené v takmer rovnakom čase
a majú podobnú architektúru. Takisto niektorí
žiaci nechali na záložkách svoj kontakt a veríme,
že nadviažu aj osobné
priateľstvá. Na záver
tohoročného projektu,
do ktorého sa zapojilo
viac ako 800 slovenských
škôl sme dostali písomné
poďakovanie od hlavnej
organizátorky projektu
Rozálie Cenigovej zo
Slovenskej pedagogickej
knižnice v Bratislave
za to, že vedieme deti k
objavovaniu bohatstva a
krásy ukrytých v ľudskej
múdrosti.
- Mgr. Elena Bieliková Foto: Nataša Pažitná

- Možnosť inzercie v Drahovských
novinách (jubileá, riadková a
plošná reklama)
- Možnosť prenájmu Kultúrneho
domu – peklo, veľká sála, kinosála
- Možnosť prenájmu reklamnej
plochy
na
autobusových
zastávkach
- Možnosť ubytovania na
futbalovom štadióne
- Ďalšie číslo Drahovských novín
vyjde koncom apríla, články
môžu posielať nielen organizácie,
ale aj občania na: redakcia@
obecdrahovce.sk do uzávierky,
ktorá bude v pondelok 4. apríla
2016
- Info ohľadom všetkých obecných
ponúk Vám poskytne Martin
Majtán na tel. č.: 0910 193 602

Drahovský slovník
Prinášame Vám tradičnú rubriku
s výrazmi z Krátkeho slovníka nárečia
slovenského „drahovského“ podľa
Cyrila Karabu, tentokrát na písmeno
„D“.
1. dábol - diabol
2. dál - ďalej
3. dávit - zvracať
4. decimálka – pomerová váha
5. diškuruvat – zhovárať sa, klebetiť
6. divallo - divadlo
7. dočúlku - doposiaľ
8. dochtor - lekár
9. doví – kto vie
10. dúčele – duté kosti

Evidencia obyvateľstva
(15. 10. 2015 – 15. 1. 2016)
Prisťahovali sa
8
Odsťahovali sa
4
Narodili sa
2
Opustili nás
5
Zosobášili sa
5
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vianoce 2015
Vianoce sú okolo nás

Niekedy si človek nestihne
postrehnúť a znovu sa blíži záver

roka a s ním aj najkrajšie dni
– Vianoce, kedy si každý z nás
uvedomuje, že zázraky sa stávajú
a môžu sa diať každý deň. No
predtým ako prídu, je tu čas, ktorý
trávime oveľa hektickejšie ako iné

– Advent, no je to i čas radosti.
Tak isto ako každý rok sme si
Advent užili v obci všetci spolu pri
spoločenských udalostiach.
Na úvod Adventu sme si
vyčarovali radosť pri zapálení
prvej adventnej sviečky a
zažatí vianočného stromčeka.
So zažatím pánovi starostovi

DRAHOVSKÉ NOVINY

pomáhal Duch Vianoc, ktorý
mu podal plameň zo Severky.

Celým podujatím nás sprevádzali
členovia Divadla Dobreta a deti
z CVČ, ktorý nám pripomenuli,
že tohtoročné sviatky budú bez
snehu a ľadu. Bohužiaľ, ich
predpoveď sa naplnila. Okrem

nich sa predviedol aj folklórny
súbor Kolovrátok s pásmom
vianočných
piesní.
Jedinou
chybičkou krásy na rozsvietení
bolo, že sa konalo v kinosále pre
nepriazeň počasia. No ani to
nezabránilo prísť ľudom. Na záver
sme si pozreli americký film Sám
doma 2: Stratený v New Yorku.

ofk drahovce
Druhú adventnú nedeľu sme
strávili pri bábkovom predstavení
Nesiem Vám novinu v podaní

bábkového
divadla
Theatro
Neline. Aká by to bola druhá
adventná nedeľa, keby neprišiel
Mikuláš s plným košom darčekov.
Deťom sa pri pohľade na čerta
zatajil dych, anjel im vyčaril

úsmev a Mikuláš zas radosť v
očiach. Z kinosály neodchádzali
nadšené iba deti, ale aj dospelí.
Tretiu
adventnú
nedeľu
sa konal už tradičný vianočný
galaprogram s názvom Vianočné
podobenstvá, v ktorom svoj talent
ukázali nielen deti zo základnej
školy pod vedením pani učiteliek,

no aj deti z CVČ Drahovce, ktoré
si pripravili pásmo z prostredia
ľudových zvykov no očarili i

OFK Drahovce vo fáze zimnej prípravy
Jesenná časť jednotlivých súťaží 2015/2016 pre OFK Drahovce
je skončená, všetci reprezentanti obce budú v nasledujúcom období
oddychovať a pripravovať sa na jarnú časť.
Vedenie klubu hodnotí rok 2015 ako úspešný
a zároveň veľmi náročný.
Naši najmenší zimujú na 8. mieste, kde
strácajú iba 3 body na piate Kľačany. Treba
však povedať, že oproti ročníku 2014/2015
sa chlapci veľmi zlepšili. Ich záujem je zatiaľ
na veľmi dobrej úrovni, futbal ich baví, čo
je vidieť aj na ich dochádzke. Nakoľko sa v
kabíne stretli mladé ročníky, veríme, že ak
nestratia disciplínu, chuť športovať, učiť sa a pozorne načúvať pokyny
trénerov, budú ich výkony a tým aj postavenie v tabuľke iba rásť. Tiež
by som rád poďakoval rodičom, ktorí svoje deti podporujú v športovej

krásnym tieňovým divadlom.
Pred samotným slávnostným
programom sa konali vianočné
trhy, kde deti zo základnej
školy predávali svoje výrobky.
Síce to esteticky nevyzeralo

ako na Viedenských trhoch, ale
atmosféra bola oveľa lepšia.
Nezostáva nám už nič iné ako
len počkať si na Advent 2016 a
ticho si pospevovať Vianoce sú
všade okolo mňa...
- K. D. Foto: Michal Bednár
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aktivite, v dochádzke na tréningové jednotky a zápasy, čím podporujú
aj reprezentáciu obce.
Žiaci sa pod vedením trénera Martina Rusnáka usadili na 6.
mieste, kde strácajú 4 body na „susedov“ z Maduníc zimujúcich na 3.
mieste. V družstve je veľa zaujímavých a talentovaných hráčov napr.
Hargaš, Kosa, Rapavý, Babečka, Kotlár či Šúst, čo potvrdzuje aj počet
nastrieľaných 51 gólov. Nad hranicou 50 gólov majú iba tri družstvá,
pričom druhé Malženice iba o 5 viac ako naši chlapci. Zaujímavé je, že
41 gólov dali spolu iba dvaja hráči. 25 Adrián Šúst a 16 Patrik Rapavý.
Gratulujeme !!!
No a naše „áčko“, nováčik 5. ligy prezimuje na 10. mieste so 16
bodmi. Napr. na štvrté Trebatice strácame iba 8 bodov. V poslednom
článku sme ešte výsledok nepoznali. Mužstvo Trebatíc vyhralo v
Drahovciach už týždeň pred samotným zápasom rozdielom triedy.
Opak bol ale pravdou, odniesli si prehru 2:0 a mohli byť radi, že výsledok
nebol práve rozdielom
triedy, ale v ich
neprospech.
Nasledujúci zápas
v Gbeloch bol pre nás
veľkým sklamaním,
no prehrali sme si
ho sami prehrou 3:2,
kde sme inkasovali
tretí gól v posledných
sekundách
zápasu.
Posledný zápas sme
odohrali na domácej
pôde proti silnému

www.obecdrahovce.sk

súperovi z Hlohovca. Paradoxne bez vylúčeného Martina Horúcku,
ktorý sa vrátil z hosťovania práve z HC. Mužstvá sa nakoniec po veľmi
dobrom výkone rozišli s remízou 1:1.
Mužstvo pod vedením Petra Jirku začalo so zimnou prípravou už
4.1.2016 a to troma tréningami týždenne. Zimná príprava je zameraná
na vytrvalosť, silu, koordináciu, držanie tela a budovanie kolektívu.
K tomuto im pomáha aj cvičenie na trampolíne, ktoré absolvujú 1x
týždenne. Tzv. Jumping im precvičuje Tamara Macová v KD Drahovce.
Výraznou posilou tímu budú „navrátilci“ po zraneniach Martin
Vančo a Marek Gábriš. Všetci by sme radi na trávniku videli aj
Martinovho brata Dominika. Dominik začne prípravu v á-čku, no čaká
nás ešte jeho transfer z PN a potrebné ostaršenie.
Naopak možný odchod z kabíny hlási Martin Horúcka, o ktorého
má záujem účastník IV. ligy Horné Obdokovce. Pevne veríme, že Martin
sa nakoniec rozhodne zostať v klube i naďalej a prispieť tak k ambíciám
klubu a trénera ukončiť sezónu 2015/2016 v prvej polovici tabuľky.
Na záver by som za OFK poprial všetkým hráčom, fanúšikom,
sponzorom, a všetkým, ktorým futbal robí radosť všetko len to najlepšie
v roku 2016, veľa zdravia, šťastia, lásky, športových a samozrejme i
osobných úspechov.
Ďakujeme za podporu.

Program na január – február:
23.1. 17.00 – výročná schôdza (štadión OFK Drahovce – Pizza bar)
31.1. 13.00 Drahovce : Borovce (umelá tráva Piešťany)
6.2. 20.00 II. futbalový ples
13.2. 17.00 Drahovce : Krušovce (umelá tráva Piešťany)
20.2. 17.00 Drahovce : V. Orvište (umelá tráva Piešťany)
27.2. 14.00 Drahovce : Dechtice (ihrisko OFK Drahovce)
Srdečne vás pozývame.
- Peter Michálek – ekonomický manažér OFK Drahovce Foto: Miroslav Ledecký
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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:
5. november – Nedvědovci (koncert) – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
7. november – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
13. november – Hodová diskotéka – org.: agentúra (kultúrny dom)
14. november – Hodová zábava + koncerty – org.: Obecný úrad (kultúrny dom)
21. november– Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
22. november – Z dreva vyrezané (div. predstavenie) – org.: Divadlo Dobreta (kultúrny dom)
28. november – Vianočná dedinka Schlosshof (zájazd) – org.: CVČ Drahovce (Rakúsko)
29. november – Rozsvietenie vianočného stromčeka – org.: OÚ + CVČ (centrum obce)
5. december – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
6. december – Mikuláš v kultúrnom dome – org.: OÚ + CVČ (kinosála KD)
12. december – Svet hier – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
13. december – Vianočný galaprogram – org.: OÚ, CVČ, ZŠ… (kultúrny dom)
19. december – Vianočná kapustnica – org.: Obecný úrad (centrum obce)
27. december – Vianočný koncert v kostole – org.: OÚ + FS Kolovrátok (kostol)
6. január – Koledovanie „Dobrá novina“ – org.: Nataša Pažitná (po celej obci)
20. január – Výlet vlakom na Hrebienok – org.: Klub seniorov (Starý Smokovec)
23. január – Výročná schôdza – org.: OFK Drahovce (štadión OFK-Pizza bar)
29. január – Výročná schôdza – org.: Červený kríž (kultúrny dom)
30. január – Fašiangový večierok – org.. OZ NRS (kultúrny dom)
31. január – Maškarný ples – org.: OZ Superuvoľnení (kultúrny dom)

Od 1. februára do 1. mája budú v Drahovciach tieto akcie a aktivity:
6. február – II. futbalový ples – org.: OFK Drahovce (kultúrny dom)
10. február – Beseda s lekárom – org.: Klub seniorov (Klub seniorov)
27. február – Výročná schôdza – org.: Klub seniorov (kultúrny dom)
27. február – 8. narodeniny OZ Superuvoľnení – org.: OZ Superuvoľnení (fara)
20. marec – Chodenie s májom – org.: Klub seniorov, OZ NRS (celá obec)
2. apríl – 71. výročie oslobodenia obce – org.: Obecný úrad (pamätník SNP)
16. apríl – Jarné upratovanie – org.: Obecný úrad (celá obec)
17. apríl – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu (8. ročník) – org.: Obecný úrad (telocvičňa ZŠ)
30. apríl – Drahovská kosa (5. ročník) – org.: SKoS (lúka na Lazoch)
30. apríl – Stavanie mája – org.: Obecný úrad (centrum obce)
1. máj – Detské rybárske preteky – org.: Rybári (jazero Važina)

Novoročná
Perla vykotúľala sa ti zo studnice
zo zrkadla tvojej čistej duše .
Malý povzdych tlmene nás dusí.
Ale čože je jeden rok v kolobehu
Viem vravíš si opäť zdvihneme čašu
pripijeme na vďaku tomu čo bolo.
Lebo každá rieka zlato v sebe nosí.
Teraz drahá poprajeme si veľa šťastia
do nového pre lásku našu.
Tvoje prianie v tejto nočnej chvíli
keď proti prírode ako fénix
vstal z popola rok nový
je - zastať a ladne valčíkovým krokom
sťa vánkom ľahkým chcel by som
ťa viesť celým rokom.
Počuješ už odbili
utíchli artilérie. Vravíš mi
„ale hudba stále znie“
Viem drahá za starým
v novom sa ti cnie.
- Martin Chudý -

PLOCHA NA
PRENÁJOM
INFO NA OÚ

PLOCHA NA PRENÁJOM
INFO NA OÚ
Termíny vývozu
plastov
09. február
22. marec
03. máj
14. jún
26. júl

Termíny vývozu
papiera
26. február
08. apríl
20. máj
01. júl

Termíny vývozu skla
12. február
25. marec
06. máj
17. jún
29. júl
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