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úvodník
Je sa čím chváliť

Tohtoročný záhradkársky veľtrh Gardenia
v Nitre sa konal od 22. do 25. apríla a zúčastnilo sa na ňom viac ako 150 vystavovateľov.
Výstavný areál Agrokomplexu – Výstavníctva
Nitra, š. p., okrem Gardenie vzal pod svoje
krídla aj 18. predajnú výstavu výrobkov žiakov
SOŠ – Mladý tvorca a výstavu Bocian – všetko pre dieťa. Naši záhradkári si Gardeniu
obľúbili a ako aj v minulom roku zorganizovali
zájazd do Nitry v sobotu 24. 4. Zúčastnilo sa
na ňom 48 členov, z toho 21 organizovaných

záhradkárov, 16 ich rodinných príslušníkov
a 11 neorganizovaných.
Každý si prišiel na svoje, bolo sa na čo
pozerať a bolo aj čo kupovať. Tohtoročnou
novinkou boli aranžované francúzske záhrady
s funkčnými fontánami, sochami a rastlinnou
výsadbou. Plní dojmov sa členovia zájazdu
rozchádzali domov s presvedčením, že o rok
navštívia Gardeniu znovu.
IVAN ŠIPKOVSKÝ
Foto: D. Krajčovič

Kdesi som čítal, že jeden z najvýznamnejších
podnetov k tomu, aby
človek pracoval kvalitne a s radosťou, je pochvala. Píšem to preto,
lebo sa mi zdá, že sme
si akosi zvykli vynadať
niekomu, keď sa zmýli,
alebo urobí chybu. Možno by na tom
nebolo nič zlé, keby sme zároveň vedeli
chváliť okolo seba aj to dobré. Myslíme
si, že povinnosťou človeka je byť neomylný a berieme to ako samozrejmosť,
keď niekto pracuje dobre a veci okolo nás
fungujú.
Z praxe viem, že nič nepovznesie žiaka
tak ako pochvala. Jednotku môžete dostať
aj za to, že si viete dobre zapamätať veľké
množstvo údajov. Ale pochvalu dostanete
až vtedy, keď ukážete, že máte zručnosť,
prípadne viete niečo urobiť dobre a rozumiete tomu. Pochvala je výborný nástroj.
Nie tá podlízavá a zištná, ale úprimná,
povznášajúca a milá.
V Trakoviciach sa za posledné mesiace
a roky udialo veľa vecí a dovolím si tvrdiť, že dobrých, a samozrejme, je sa čím
chváliť. Mnoho z tých chvályhodných vecí
nájdete aj v týchto novinkách.
Začať chváliť netreba vo veľkom, strojovo
a všetkých. Nie je to ani cieľom tohto úvodníka. Mali by sme si ale zvyknúť pochváliť
aj samozrejmosti a maličkosti okolo nás
a spríjemniť život našim blízkym.
Nájdite si niečo (dobrá večera, vynesenie
odpadkov, pekne okopaná záhrada...) a pochváľte niekoho, len tak, trebárs hneď ako
dočítate tieto riadky.
PaedDr. R. HARSÁNYI

pozvánka
Futbalový turnaj žiakov

Prvé sväté prijímanie 15 detí tretieho ročníka Základnej školy v Trakoviciach sa uskutočnilo 16. mája 2010. Za dôstojný priebeh slávnosti je potrebné poďakovať nášmu
dekanovi d. p. J. Bašovi, katechétovi Mgr. Petrovi Hričovskému za prípravu detí a p.
Bolebruchovej za nácvik piesní. A samozrejme, rodičom a všetkým, ktorí sa organizačne alebo inak podieľali na jej príprave.
Text a foto: I. Š.

Po každej sezóne už niekoľko rokov
usporadúva Futbalový klub v Trakoviciach
žiacky futbalový turnaj O pohár starostky
obce. Nebude tomu inak ani tento rok.
26. júna 2010 sa na našom štadióne predstavia žiaci zo Žlkoviec, Malženíc, Dvorníkov
a domácich Trakovíc. Tento turnaj sa odohrá
ako rozlúčka žiakov zo sezónou.
Týmto vás na turnaj srdečne pozývame!
Pripravené sú ceny pre všetky zúčastnené
mužstvá, ako aj pre najlepších jednotlivcov.
Príďte povzbudiť našich mladých športovcov.
- ik -
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Plánov je veľa, brzdí nás byrokracia
Na miestnom cintoríne v mesiaci apríl
a máj prebiehali práce na oprave a budovaní chodníkov a spevnených plôch.
Pôvodné poškodené betónové chodníky
a spevnené plochy z betónových kociek
boli nahradené zámkovou dlažbou. Boli
dobudované chýbajúce časti chodníkov
a tiež prístupová cesta od zadnej brány do
cintorína.
Pri tejto bráne je umiestnený veľkoobjemový kontajner, ktorý slúži na odkladanie odpadu z cintorína. Podľa potreby bude odpad
odvážaný na riadenú skládku. Miesto, kde
sa doteraz ukladal odpad zo zelene a cintorínsky odpad, bude oplotené, takže odteraz
je potrebné využívať kontajner. Zostáva teda
ešte dokončiť oplotenie, miesto, kde je stanovište vodovodu pri dome smútku a pri kostole,
a priestranstvo od hlavného schodišťa po
vstupnú bránu do cintorína. To bude práca
pre odborníkov, ale dosť jej bude aj pre ochotných brigádnikov. Svojpomocne, brigádnicky
by sme chceli upraviť terén vedľa chodníkov
a zasiať novú trávu. Aj s vašou pomocou sa
nám to určite podarí.

Budujeme parkoviská
Po nepriaznivom období, kedy sa zemné
práce dali len s ťažkosťami vykonávať, sa rozbehla aj rekonštrukcia chodníkov, parkoviska
a cesty pri kostole. V súčasnosti sa rekonštruujú rozvody verejného osvetlenia, telefónnych
káblov a následne budú pokračovať práce na
spevnených plochách. Na mieste pôvodného
parkoviska bude vytvorených 10 parkovacích
miest a ďalších 5 bude pozdĺžnych státí v ulici
vedľa miestnej komunikácie pri kostole. Celý
priestor bude vhodne odvodnený s vymedzeným chodníkom pre chodcov. Priestor pred
kostolom sa stane estetickým a bezpečným,
čo si takáto dominanta obce určite zaslúži.

Odvodňujeme ulice
Problémy s odvodnením nás dlhodobo trápia aj v uliciach pri ihrisku. No aj tam sa už
našlo riešenie. Oprava ulíc pozostáva z obnovy asfaltového krytu cesty a tiež vybudovania
odvodňovacích rigolov, ktoré budú vyhotovené z časti z prefabrikovaných žľabov, betónových kanálov s vnútorným spádom prekrytých
oceľovou mrežou a tiež vybudovaním drenážneho potrubia na odvedenie dažďových
vôd spod spevnených zatrávňovacích plôch.
Značný stupeň motorizácie si vyžaduje budovať parkovacie miesta, ktoré budú po obvode
oplotenia ihriska. Do konca augusta by mali

Oprava cesty pri ihrisku.

byť všetky tri stavby ukončené.
Na opravu chodníkov na cintoríne sme
vynaložili 88 tis. €. Rozpočtové náklady na
rekonštrukciu parkoviska, chodníkov a cesty
pri kostole sú 86 tis. € a oprava miestnych
komunikácií v uliciach okolo ihriska je podľa rozpočtu 152 tis. €. Tieto prostriedky sú
z vlastných zdrojov, ako výsledok hospodárenia predchádzajúcich rokov.

Zrekonštruujeme školu
V lete sa zase intenzívne rozbehnú práce na rekonštrukcii základnej školy. Pôjde
o rozsiahlu rekonštrukciu a čakáme len na
schválenie výberu dodávateľa zo strany ministerstva výstavby. Zmluvu s ministerstvom
máme podpísanú, zostáva schváliť dodatok
podľa výsledkov verejného obstarávania. Získať prostriedky z eurofondov je historická šanca, ktorú sa snažíme, samozrejme, využiť, ale
byrokratický proces, ktorý je s tým spojený, je
veľmi komplikovaný a množstvo dokumentov
potrebných pre realizáciu sa už skutočne ráta
na kilá. Z celkových nákladov 604 tis. € bude
z prostriedkov Európskej únie ﬁnancovaných
95 % a 5% budú vlastné zdroje obce.
Nepretržite pracujeme aj na príprave územia
pre vybudovanie inžinierskych sietí pre rodinné
domy na Dolinkách. Začiatkom júna sme po-

Chodníky na cintoríne.
žiadali o vydanie stavebného povolenia a začíname s procesom verejného obstarávania na
výber dodávateľa. V jesenných mesiacoch by
sme mali mať stavbu pripravenú.
HELENA HERCEGOVÁ
starostka

Parkovisko pri kostole.
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Robíme poriadok v pozemkoch
Správa katastra Hlohovec dňa 22.4.2010
verejnou vyhláškou oznámila začatie konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území obce Trakovice v rámci
Registra obnovenej evidencie pozemkov
(ROEP).
Ide o pozemky, ktoré nie sú v celosti zapísané na listoch vlastníctva a podiely sú
evidované v pozemkovej knihe. V súlade s §4
ods.1 Katastrálneho zákona bola zriadená
komisia na obnovu evidencie pozemkov. Pani
Ernestína Malovcová bude v komisii zastupovať vlastníkov a nájomcov pozemkov.
Časový postup konania bude nasledovný:
 22.4.2010 – začiatok konania na vyhotovenie ROEP,
 do 15.12.2011 – spracovanie graﬁckého

súboru Katastra nehnuteľností a spracovanie
písomnej časti ROEP,
 do 15.6.2012 – zverejnenie registra
ROEP,
 do 15.12.2012 schválenie ROEP.
Katastrálny úrad vyzýva vlastníkov a nájomcov pozemkov, aby poskytli údaje o ich
užívaní a právnych vzťahoch k nim. Môžu
to byť kúpne, zámenné, darovacie zmluvy,
dedičské rozhodnutia a podobné listiny, ktoré
z akýchkoľvek príčin neboli v katastri nehnuteľností zaevidované.
Listiny môžete predkladať každú stredu
od 15.00 do 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, kde bude členka komisie pani
Malovcová preberať doklady a informovať
o ďalšom postupe.
HELENA HERCEGOVÁ

Siréna pred obecným úradom
Slovenské elektrárne, a. s., vykonávajú rekonštrukciu systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva v okolí jadrovej
elektrárne V-2 Jaslovské Bohunice. Rekonštrukcia varovného systému VARVYR
je nutná z dôvodu nesplnenia technických
podmienok existujúceho systému.
Nový vonkajší systém zabezpečí varovanie obyvateľstva v pásme ohrozenia v okruhu
21 km od elektrárne. Pred budovou nášho
obecného úradu bude vybudovaný nový sto-

žiar s modernou sirénou a starý systém bude
zdemontovaný. Je to pre nás zároveň príležitosť zopakovať si varovné signály:
 2-minútový kolísavý tón sirén – varovanie
obyvateľstva pri ohrození alebo mimoriadnej
udalosti,
 6-minútový stály tón sirén – ohrozenie
vodou,
 2-minútový stály tón – koniec ohrozenia.
HELENA HERCEGOVÁ

Elektráreň čakajú prvé testy už v júli

spoločenská kronika
od 1.1. 2010 do 31.5.2010

Vitajte medzi nami
Michaela Gajarská
Filip Forgáč
Dominika Blažová
Lukáš Gergel
Natália Adamková
Patrik Skurčák

Blahoželáme k sobášu
Daniel Pažitný – Alena Drgoňová
Ing. Marek Drgoň – MUDr. Zuzana
Arpášová

Zostali v našich spomienkach
Jozef Drgoň, 6.2.2010
Jozef Krajčovič, 21.2.2010
Mária Hlavandová, 26.3.2010
Anna Bučková, 5.4.2010
Ján Boleček, 14.4.2010
Mária Krajčovičová, 16.5.2010
Anton Krajčovič, 25.5.2010

Naši jubilanti
60-roční
Pavol Baroš
Bernardína Gergelová
PaedDr. Jarmila Krajčovičová
Ondrej Sobolčiak
Mária Ušáková
70-roční
Antónia Mužilová
Stanislav Cepko
Irena Sobolčiaková
Oľga Barošová
Mária Bučková
Irma Krajčovičová
Mária Pavlíková
Agneša Lukačovičová
Irma Poláčeková
Cecília Porubská
80-roční
Mária Tarabová
Anna Nováková
Anna Bučková
Peter Pikna
90-roční
Emília Hudecová

Aktuálny pohľad na elektráreň.
Od položenia základného kameňa paroplynovej Elektrárne Malženice v katastri
Trakovíc uplynulo len 8 mesiacov, no
v areáli elektrárne sa už nachádzajú všetky dôležité zariadenia. Spoločnosť E.ON
a generálny dodávateľ Siemens ﬁnišujú
so stavebnými prácami, aby sa už v júli
mohli spustiť prvé ostré testy jednotlivých
komponentov. Elektráreň bude uvedená
do komerčnej prevádzky už začiatkom nového roka.
V uplynulých týždňoch boli úspešne vykonané tlakové skúšky hlavného kotla a spolu
s nimi aj napäťové skúšky 400-kV vedenia,
rozvodne a hlavného transformátora. Krajský
stavebný úrad vydal platné kolaudačné rozhodnutie na 400-kV linku a rozvodňa v Križovanoch je pripravená na dodávku elektriny
z malženickej elektrárne. Hotové sú tiež chla-

diace veže a úspešne dopadla aj skúška protipožiarneho systému a pomocného kotla.
V súčasnosti sú kontrolované a postupne
uvádzané do prevádzky všetky systémy elektrárne. Prvé zapálenie plynovej turbíny a prifázovanie generátora na elektrizačnú prenosovú sústavu SR je naplánované na júl, parná
turbína bude po prvýkrát pripojená začiatkom
augusta tohto roku. Testovanie elektrárne
potrvá až do konca novembra. Skúšobná
prevádzka, ktorá bude posledným stupňom
pred spustením komerčnej výroby elektriny,
prebehne v decembri. Ak pôjde všetko podľa
plánu, už v januári 2011 začne do distribučnej
siete prúdiť prvá energia z elektrárne.
Peter Jančárik, E.ON
Vývoj na stavbe môžete v reálnom čase
sledovať prostredníctvom webkamery na
stránke www.eon-elektrarne.com.

Poďakovanie
Tak ako po minulé roky, aj v školskom roku 2009/2010 mali rodičia a priatelia školy
možnosť darovať 2 % z dane Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ v Trakoviciach.
Týmto by sme sa im chceli veľmi pekne
poďakovať. Z vyzbieraných peňazí deťom
nakupujeme rôzne vyučovacie pomôcky,
ktoré potrebujú, a aj takto sa im snažíme
spríjemniť pobyt v škole. Môžeme prezradiť, že ak našetríme dostatok peňazí, deti
čaká veľké prekvapenie.
Ešte raz ďakujeme ľuďom, ktorí prispeli
a veríme, že ich bude rok od roka stále viac.
ZRPŠ pri ZŠ s MŠ v Trakoviciach
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Výsledky volieb
do NR SR v Trakoviciach
12. jún 2010
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku
zapísaných do zoznamu voličov:
1159
Počet voličov, ktorým boli
vydané obálky:
749
Počet odovzdaných obálok:
749
Počet platných odovzdaných
hlasov spolu:
740
Účasť:
64,62 %
Počet odovzdaných platných hlasov:
1. Európska demokratická strana
1
2. Únia - Strana pre Slovensko
10
3. Strana rómskej koalície – SRK
0
4. Paliho Kapurková
6
5. Sloboda a Solidarita
83
6. Strana demokratickej ľavice
18
7. Strana maďarskej koalície
0
8. Ľudová strana – HZDS
32
9. Komunistická strana Slovenska
4
10. Slovenská národná strana
44
11. Nová demokracia
13
12. Združenie robotníkov Slovenska
2
13. Kresťanskodemokratické hnutie
112
14. Ľudová strana Naše Slovensko
11
15. SDKÚ – DS
99
16. AZEN
0
17. SMER – sociálna demokracia
297
18. MOST – HÍD
8
ALENA LENČEŠOVÁ
zapisovateľka okrskovej
volebnej komisie

Štvrtáci
vyzbierali najviac
Pri Základnej škole s materskou školou
Trakovice sa v dňoch 17. až 21. mája uskutočnil zber odpadového papiera. Šikovní
žiaci základnej školy dokázali aj v nepriazni
počasia za pár dní vyzbierať 7,22 tony.
Najpracovitejšími žiakmi boli štvrtáci. Žiaci
zberom papiera získavali zručnosti, návyky,
skúsenosti ktoré využijú v budúcnosti pri
ochrane životného prostredia
R. HARSÁNYI

Takto nie!
Odpad vyvezený do stromoradia k trakovickým hájom. Odpadu z rozobratého dodávkového automobilu sa takýmto barbarským spôsobom zbavil niekto, kto zrejme
nemá v hlave všetko v poriadku...
Foto: I. Š.

Holanďania plánujú u nás
založiť skleníkové hospodárstvo
Spoločnosť EnergyPlant pôsobí v oblasti rozvoja vidieka a zabezpečuje prepojenie dopytu zo strany holandského
poľnohospodárskeho sektora a možností zo zahraničia. Na základe zhodnotenia
požadovaných kritérií považuje za veľmi
dobrú lokalitu oblasť v bezprostrednom
okolí paroplynovej elektrárne v katastrálnom území našej obce.
Podľa zámerov spoločnosti EnergyPlant,
ktoré v apríli tohto roku predložila obecnému
zastupiteľstvu, by malo zhruba päť – šesť ﬁriem v horizonte 10 rokov vybudovať cca 100
ha skleníkov a toto množstvo by sa mohlo
neskôr zdvojnásobiť. Išlo by o pestovanie
zeleniny ako rajčiny, paprika, uhorky a baklažány, čo by si vyžiadalo vytvorenie cca 600
stálych pracovných miest a ďalších niekoľko
sto brigádnických miest. Plánuje sa vytvo-

riť komplex, v ktorom budú koncentrované
spoločnosti pestovateľov, obchodné subjekty,
dopravné spoločnosti – logistika, dodávatelia
a poskytovatelia služieb. Celkové investície
by predstavovali zhruba 250 miliónov eur.
Cieľom stretnutia s Obecným zastupiteľstvom v Trakoviciach bolo informovať miestnu
samosprávu o zámere vybudovať Skleníkový
komplex v okolí novej elektrárne E.ON na
katastrálnom území obce Trakovice a prezentovať jednotlivé kroky, ktoré spoločnosť
plánuje.
V nasledujúcich mesiacoch sa rozhovory
budú týkať bližšieho určenia lokality, v prípade
potreby úpravy územného plánu obce, podmienok pre získanie pozemkov, potrebných
stavebných a environmentálnych povolení.
HELENA HERCEGOVÁ

Nenechajte sa okradnúť
V čase príprav našich novín lupič prepadol staršiu pani
Obvodné oddelenie Policajného zboru
v Leopoldove každoročne zaznamenáva
v okolí trestné činy, ktorých obeťami sú
starší ľudia. Podomoví obchodníci sa starším, hlavne osamelým ľuďom predstavujú ako zástupcovia rôznych obchodných
ﬁriem s výhodnými ponukami, napríklad
ako zástupcovia plynární, elektrární, sociálnych služieb a podobne.
Môžu vás osloviť s rôznymi ponukami na
predaj tovaru, ale aj žiadosťami o pohár vody, alebo pod zámienkou rozmeniť peniaze
zneužiť vašu dôveru. Ich cieľom je dostať sa
do vášho domu, a potom sa im už len ťažko
ubránite. Z bytu odchádzajú neraz s vaším
dôchodkom, ktorý v ten deň priniesla poštová
doručovateľka, a v tom horšom prípade aj
s celoživotnými úsporami.
Na mieste je veľká opatrnosť. Človeku
v núdzi je síce treba pomôcť, ale o pohár vody
môže požiadať v lekárni alebo na obecnom
úrade a peniaze rozmeniť v obchode alebo
pohostinstve.
Nenechajte sa prinútiť do podpisovania
čohokoľvek, všetko pozorne čítajte a bez ve-

domia niekoho, komu dôverujete, nepodpisujte žiadne zmluvy, aj keby sa vám zdali
akokoľvek výhodné. Od údajného obchodného zástupcu si vyžiadajte telefonický kontakt
a keď ide o serióznu ponuku, určite ju príde
na základe telefonátu vybaviť aj v čase, keď
budú doma vaši príbuzní.
V čase prípravy júnového čísla Trakovických noviniek sa v našej obci, bohužiaľ, odohrala tragická udalosť, keď sa naša staršia
občianka stala obeťou lúpežného prepadu.
Preniknutie do domu osamelo žijúcej babičky alebo dedka pod zámienkou poskytnutia
služieb sa ukazuje ako príprava na trestný
čin lúpeže. Sme pobúrení surovosťou, ktorej
bola vystavená nič netušiaca stará pani, ktorá
utrpela vážne zranenia a musela podstúpiť
náročné operácie.
Dôležité je teda nielen nevpúšťať do domu
neznámych ľudí, ale aj zabezpečiť si vchody, rýchly telefonický kontakt na príbuzných
a pod. Keď budeme ostražití a všímaví, šance podvodníkov, zlodejov a násilníkov budú
minimálne.
HELENA HERCEGOVÁ

Prospešná
novinka
Prekvapila vás nečakaná
návšteva, alebo ste nestihli
nakúpiť?! Žiaden problém.
Na pozemku za potravinami COOP Jednota je novootvorená predajňa potravín
Večierka, ktorá má prispôsobený otvárací čas pre
každodenné, ale aj takéto
výnimočné prípady.
Pondelok – piatok
od 13.00 do 20.00 hod.
Sobota
od 11.00 do 20.00 hod.
Nedeľa
od 10.00 do 18.00 hod.
- red -
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Pripomenuli sme si Deň Zeme
Každoročne dňa 22. apríla si ľudia na
celom svete pod záštitou OSN pripomínajú
Deň Zeme. Aby sme si všetci aspoň raz do
roka uvedomili našu závislosť na cenných
daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované.
Do polovice minulého storočia si naši dedovia pripomínali tento environmentálny princíp
Slávnosťou stromčekov a vždy sa do nej zapájala celá obec, školákov nevynímajúc.
Tohto roku ZO SZZ Trakovice v spolupráci
so Základnou a materskou školou v Trakoviciach a Obecným úradom v Trakoviciach
organizovali paralelné akcie. V MŠ a na 1.

a 2. stupni ZŠ bolo vyučovanie prispôsobené tematike ekológie a životného prostredia,
miestni záhradkári a ich sympatizanti sa po
zamestnaní zišli pred predajňou potravín COOP Jednota, aby vyčistili od odpadkov a buriny toto najnavštevovanejšie miesto v našej
obci. Pri nevzhľadnom betónovom plote vysadili 20 kusov rýchlorastúcich tují a postarali sa
aj o živelne rastúcu hlohyňu pri kontajneroch.
Avšak na tejto našej spoločnej akcii sa
zúčastnil každý, kto v ten deň priložil ruku
k dielu a vyčistil si okolie svojho príbytku.
Ďakujeme!
IVAN ŠIPKOVSKÝ

Účastníci brigády pred predajňou potravín COOP Jednota vyčistili od odpadkov okolie obchodu.

Trakovníček otvoril piatu sezónu
V nedeľu 13.6.2010 naše divadlo Trakovníček vstúpilo do piatej sezóny šiestou
premiérou divadelnej rozprávky. Predchádzajúce boli Červená Čiapočka, O dvanástich mesiačikoch, Tri prasiatka, Víla Makovička, Motýľ Emanuel a piráti z Karibiku,
Snehová kráľovná.
Tento raz sa divadlo predstavilo orientálnou
rozprávkou Malý Muk. Hlavnú postavu stvárnil Patrik Husár. Ďalej hrali Matej Ščasnovič,
Šimon Lackovič, Dávid Vican, Veronika Drgoňová, Simona Tarabová, Kristína Korimová,

Michaela Vágovičová, Lucia Buchová, Adriána Barošová, Kristína Florkovičová, Barbora
Rajnicová, Barbora Perďochová, Monika Cepková, Paula Pluhárová, Miroslava Polakovičová, Richard Ondrejka, Martin Vican, Martin
Podhorský. V pondelok divadelníci zopakovali
hru pre základnú a materskú školu. Na premiére síce zaúradovala tréma, ale v pondelok
naše vystúpenie nemalo žiadnej chyby. Na
záver sme pridali tance, ktoré roztancovali aj
divákov. Hlavne škôlkarov, ktorým sa nechcelo vrátiť ani do škôlky.
JANA ŠIPKOVSKÁ

neprehliadnite!
Stomatológ
do konca roka
Až v januári tohto roku, pri odchode
MUDr. Šťastného som zistila, že mať
v obci zdravotné stredisko nie je až
takou samozrejmosťou, za akú sme to
roky považovali. A získať do obce stomatológa je veľmi ťažké, ba skoro až
nemožné.
Z 23 obcí Hlohovského okresu všeobecný lekár ordinuje len v štyroch
obciach, a to v Dvorníkoch, Horných
Otrokovciach, Maduniciach a Trakoviciach. Lekár pre deti a dorast a stomatológ je už len v Dvorníkoch a u nás.
Pre našich obyvateľov je to veľká výhoda, a preto sa usilujeme tento štandard
udržať, na čo musíme každoročne vyčleniť prostriedky z obecného rozpočtu. Samozrejme, že mnohí využívajú
slobodnú voľbu lekára a zdravotnícke
zariadenia navštevujú podľa toho, ako
to komu vyhovuje a tiež, aké má kto
možnosti.
Do nášho zdravotníckeho obvodu všeobecného lekára a stomatológa patria
Malženice a detskú ambulanciu zase
navštevujú malí pacienti zo Žlkoviec
a Ratkoviec. Prevádzku ambulancií si
hradia lekári zo svojich prostriedkov
a obec ako vlastník budovy má na starosti opravy a údržbu. Budova bola postavená v roku 1964 a už si naozaj vyžaduje svoje. Tešíme sa, že sa podarilo
vyriešiť problém s parkovaním a parkovisko slúži aj k spokojnosti zákazníkov
fyzioterapeutickej ambulancie a kozmetického salónu. Tento rok v marci podľa
výsledkov revízie boli odstránené nedostatky na elektroinštalácii, strecha bola
zrekonštruovaná a preizolovaná a nasledovalo vybudovanie nového bleskozvodu miesto starého, ktorý bol nefunkčný
a nevyhovoval potrebnej norme. Aj okná
sú už na hranici životnosti a budove
by veľmi prospela aj nová fasáda. Ale
to sú veci, ktoré nás čakajú v blízkej
budúcnosti.
Určite ste postrehli, že od začiatku
mája sa pracuje aj na rekonštrukcii stomatologickej ambulancie. Ide o úpravu elektroinštalácie, zdravotechniky,
o rekonštrukciu podláh, výmenu okien
a pod. Spoločnosť Aspadit Dental, s.
r. o., má priestory v nájme a pripravuje
ich na znovuotvorenie stomatologickej ambulancie. Po stavebných úpravách bude nasledovať montáž prístrojového vybavenia a nemenej náročná
časť – vybavenie potrebných povolení.
Odbor zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja vydáva povolenie
na prevádzkovanie ambulancií po splnení potrebných požiadaviek z hľadiska ochrany zdravia. Na uvedenie do
prevádzky bude dôležité aj stanovisko
úradu verejného zdravotníctva. Podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti
MUDr. Pavla Daňku, do konca roka
2010 bude ambulancia na zdravotnom
stredisku v Trakoviciach obsadená
stomatológom.
HELENA HERCEGOVÁ

6

TRAKOVICKÉ NOVINKY

Najkrajšie je ísť jeden k druhému
ZO JSD v Trakoviciach má za sebou 9.
program v kultúrnom dome a ako sprievodné
výročnú členskú schôdzu. Okrem obvyklépodujatie naše členky pripravili peknú a hodho programu si členovia pozreli divadelné notnú výstavku ručných prác. Prezentovali
pásmo zo života Don Bosca, ktoré predtam nielen svoju zručnosť, ale aj staršie výšivviedli ochotníci z Koplotoviec a mali veru kárske techniky, ktoré sú už na ústupe.
u nás úspech.
Na výročnej členskej schôdzi
predsedníčka Mária Bališová privítala hostí, predsedu ZO z Bojničiek
pána Tačovského a predsedu OO
JSD v Hlohovci Jozefa Oravca ,
ktorý zároveň odovzdal pani starostke diplom za vzornú spoluprácu so seniormi. V pracovnej časti
hostia pozitívne hodnotili činnosť
organizácie a taktiež plánovali ďalšiu spoluprácu. No a potom už nasledovali gratulácie 15 meninovým
oslávencom a tiež 10 jubilantom,
ktorí oslávili svoje okrúhle životné
jubileum. Ku gratulácii dostali kvetinový, ale aj hudobný darček od
našich spevákov a Pavla Bališa
s harmonikou.
O dobrú večeru sa postarala naša kuchárka Jarka Tarabová a,
samozrejme, oslávenci o slané
a sladké maškrty. Rozprúdila sa
dobrá zábava v príjemnej atmosfére pri kávičke a dobrom vínku až
do neskorého večera.
Naši seniori sa zapájajú aj do
rôznych aktivít v obci. Nemohli
sme chýbať ani pri stavaní máKu gratulácii dostali oslávenci kvetinový darček.
ja. Na Deň matiek sme si pozreli

Belasý motýľ

Nadšení po mariánskej púti
Už v roku 1695 pápež Inocent XII. vyhlásil
Modranku za pútnické miesto. Každoročná
druhá májová nedeľa patrí púti k Panne
Márii Loretánskej v tomto malebnom kúte
nášho kraja.
Pekné počasie, blízkosť farnosti a hlavný
celebrant Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup – to všetko boli silné ťaháky k účasti
a podnietili niekoľko desiatok Trakovičanov
k ceste. Viacerí z nás boli na tejto púti po
prvýkrát, s nadšením však konštatujeme, že
určite nie posledný.
Jej priebeh, počnúc viac ako milým privíta-

Zbierka Belasý motýľ – pre ľudí so svalovou dystroﬁou sa uskutočnila 11. júna.
V Trakoviciach ju zorganizovali H. Horná
a p. uč. A. Holická. Príspevky zbierali žiaci
ZŠ s MŠ Trakovice: Ivanka Puterová, Lucka Buchová, Tomáš Pavlík, Dominik Vojtech a Lukáš Dubaj. Do zbierky sa zapojili
aj žiaci ŠZŠ s MŠ Hlohovec, ktorých zorganizovala p. uč. Mgr. G. Hrušovská. Spolu
vyzbierali 200,48 €. Ďakujeme všetkým,
ktorí pomáhali pri organizovaní zbierky a aj
všetkým tým, ktorí ﬁnančne na tento účel
prispeli!
Ing. ALENA HOLICKÁ

Najkrajšia cesta na tejto zemi je tá, ktorou
kráčame jeden k druhému, cesta lásky a súcitu a my seniori chceme po nej ísť, kým nám
bude zdravie slúžiť.
ZDENKA BALIŠOVÁ, členka výboru

ním správcom farnosti dekanom Alojzom Lackovičom, nezabudnuteľnou homíliou Mons.
Bezáka, bravúrne zvládnutou organizáciou
a skutočnou srdečnosťou Modrančanov, nás
naplnil príjemným vedomím katolíckej spolupatričnosti a duchovným prameňom, z ktorého budeme ešte dlho čerpať „živú“ vodu.
Záverom môžeme iba povedať, že sa o semienka duchovnej obnovy na tomto mieste
zasiate a hojne skropené záverečným lejakom netreba strachovať.
Za TKZ
IVAN ŠIPKOVSKÝ

Účastníci púte k Panne Márii Loretánskej v Modranke pred kostolom.
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Divadelná pivnička...
...alebo miesto, kde sa rodia nápady!
Aj takto by sa dala nazvať pivnička,
ktorú sme my, divadelníci z Divadla na TrakOch, minulý rok zrekonštruovali a uviedli
do kultúrneho trakovického života.
Niektorí z vás si určite pamätajú starú klenbovú pivnicu pod zasadačkou Obecného úradu v Trakoviciach. Už dlhé roky neslúžila
nikomu a stala sa skladom zbytočností. Divadelníci sa rozhodli zmeniť túto skutočnosť.
Pivnicu upratali, zrekonštruovali a teraz je
z nej útulná divadelná pivnička.

Odhodlanie a chuť
Myšlienka využiť priestory starej pivnice na
divadelné stretnutia nás mátala veľmi dlho.
Stále sme však o našom sne len hovorili. Na
realizáciu bolo treba veľké odhodlanie, chuť,
dostatok fyzických síl a samozrejme ﬁnancií. A našli sa! Na začiatku bolo odhodlanie
a chuť našich divadelných chlapov a chlapcov na čele so zručnými majstrami Danielom
Bokorom, Silvestrom Rajnicom, Ľudovítom
Tolarovičom a Richardom Krajčovičom. Keďže práce na úpravách neboli vhodné pre
nežnejšie pohlavie, my dievčatá sme mohli
byť iba morálnou podporou. Veríme však, že
i takáto podpora pomáha.

rekonštrukcie. Veľké ďakujeme patrí všetkým
divadelníkom a divadelným priateľom, ktorí
nám s ochotou pomáhali a podporovali nás.
JANA KUKLOVÁ
Divadlo na TrakOch
Krst divadelnej pivničky
Krstím ťa, pivnička divadelná,
aby si divadlu vždy bola verná,
aby sa tu rozvíjali nové divadelné cesty
a nikdy sa tu nepísali žiadne rozlúčkové listy.
Krstím ťa, pivnička divadelná,
nech je v tebe vždy múza opojná,
múza, ktorá v nás nové nápady vždy prebudí
a naše divadelné plány povzbudí.

Nech na tomto mieste vždy dobrá nálada vládne,
nech nikto z nás sa tu necíti na dne.
Ty pusti k sebe vždy len dobrých ľudí,
a my sme a budeme na Teba patrične hrdí.
Vešiame sem slávnostne tieto traky
a chceme zaželať si pri tom, aby
v tejto pivničke vždy bola dobrá nálada
a vládol tu len smiech a zábava.
Divadlo na trakoch ťa víta medzi nami,
a preto teraz všetci pozdvihnime čaše.
na tvoje i naše...
...na zdravie!!!
Autori textu:
KATARÍNA RAJNICOVÁ, DODO BOKOR

Silvestrovský krst
Naši chlapci sa snažili od leta do zimy a výsledok sa dostavil. Na Silvestra, 31.12.2009,
sa uskutočnil neoﬁciálny krst novej divadelnej
pivničky. Naše predstavy o zveľaďovaní tohto
priestoru nie sú ani z ďaleka vyčerpané. Máme ďalšie plány a vízie, ako pivničku ešte vylepšiť a skrášliť. Pivnička je využívaná, splnil
sa náš sen a my sa tešíme.

Ďakujeme...
Radi by sme sa poďakovali obecnému zastupiteľstvu za možnosť a dôveru, ktorú sme
dostali a za ﬁnančnú podporu pri realizácii

pozvánka
Oslavná výstava
Tohtoročná Výstava ovocia, zeleniny
a kvetov v Trakoviciach od 17. do 20. septembra bude mať zvláštnu príchuť. Presne pred 85 rokmi v Trakoviciach vznikla
Slovenská ovocinárska spoločnosť a dala
tak základ organizovanému záhradkárstvu,
aké poznáme u nás v súčasnosti. A práve tohtoročnou výstavou chceme dôstojne
osláviť toto významné výročie.
Na takúto udalosť pamätáme už dnes
a pre návštevníkov pripravujeme veľa zaujímavostí, takže sa môžete tešiť na ovocie,
zeleninu, kvety, raritky, súťaž o najveselšiu
postavičku s hodnotnými cenami, šarkaniádu, burčiakové hody, muzeálnu expozíciu
a tiež prekvapenie...
Každý Trakovičan môže prispieť ku kvalite výstavy svojimi vlastnými dopestovanými
exponátmi, alebo aspoň svojou prítomnosťou. Príďte s nami osláviť toto významné
výročie!
VAŠI ZÁHRADKÁRI

Zaujala vyšívaná krása
Sprievodným podujatím Dňa matiek bola aj výstava výšiviek, ktorú v priestoroch zasadačky
obecného úradu nainštalovali dve iniciatívne ženy – Mária Sobotová a Mária Kučeráková. Veľké
percento výstavných exponátov vyšlo práve z ich šikovných rúk a nikto z návštevníkov nemôže
pochybovať o tom, že vyšívačská tradícia v Trakoviciach má v ich osobách viac ako dôstojné
pokračovateľky.
IVAN ŠIPKOVSKÝ
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Škôlka stále plná aktivít
V našej materskej škole je stále veselo
a rušno. Svedčia o tom rôznorodé akcie,
ktoré každoročne usporadúvame, aby sa
naše deti mohli zoznámiť s novými skúsenosťami, vedomosťami, aby ukázali, čo sa
v materskej škole naučili.
Čas letí ako voda a už tu máme koniec
školského roka. Počas tohto polroka sme
mali veľa akcií bohatých na nové zážitky. Ako
v každej materskej škole, aj v tej našej sa
počas fašiangov tešili deti karnevalu. Škôlka
bola plná princezien, spidermanov, víl, čarodejníc a rôznych zvieratiek. Deti dostali ako
odmenu za peknú masku balíček. Dobrej
nálade, tancu a šanteniu nebolo konca kraja.
Marec – Mesiac kníhy sa niesol v duchu predčitateľskej gramotnosti, a tak sme navštívili
obecnú knižnicu. Tam si deti prezerali knihy,
leporelá a teta knihovníčka im porozprávala
o význame kníh a knižnice. Naše deti navštívili aj predstavenie Pekielko a Anjelínka
v Divadle J. Palárika v Trnave, kde v nich
hlavní hrdinovia tohto predstavenia zanechali
neopakovateľné zážitky. Jedno kultúrne predstavenie vystriedalo druhé. Bábkové divadiel-

Na Deň matiek sme pripravili pekný program.

Na predstavení Pekielko a Anjelínka v Trnave.

ko O čom spieva les, so známymi detskými
hrdinami psíčkom a mačičkou, nabádalo deti
k ochrane prírody. Deti boli veľmi šikovné
a pomohli psíčkovi aj mačičke s triedením
odpadov. V máji sme si spomenuli na naše
drahé mamičky a pripravili sme pre ne pekný
program plný pesničiek, básničiek a krátky
tanček. Hudbou znel aj koniec mája. Návštevou hudobného predstavenia Mozart deťom
sa deti jednoduchou formou zoznámili s operetou. Zaujímavé predstavenie nového žánru
bolo pre ne aj poučné. Hudbu vystriedal šport
na Deň športu. Deň plný hier, súťaží a diskotéka na záver rozhýbala nielen telo, ale aj ducha detí i nás učiteliek. Jún sa nesie v znamení neustálych aktivít v materskej škole: MDD
a hrad na skákanie, návšteva policajtov spojená s prehliadkou bicyklov a psovodov, hasičov, usporiadanie výletov, divadielka zo ZŠ,
návšteva terária a zavŕšením školského roku
bude rozlúčka s predškolákmi. Tento školský rok bol naozaj bohatý na aktivity a nech
našou odmenou sú šťastné a zdravé deti.
JANKA MARTINOVIČOVÁ

Záhradkári hostili okresnú konferenciu
Dňa 22. mája 2010 sa v zasadacej miestnosti OcÚ Trakovice uskutočnila Okresná
konferencia Slovenského zväzu záhradkárov.
Naša silná Základná organizácia SZZ už
niekoľkokrát hostila funkcionárov ZO z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. Tentoraz
sa na konferencii zúčastnilo takmer 50 delegátov, ktorí si zo svojho stredu volili predsedu,
podpredsedu, členov OV, delegátov na IX.
zjazd Slovenského zväzu záhradkárov a kandidátov do RV SZZ.
Priestory zasadacej miestnosti spestrila výstava aranžovaných kvetín ﬁrmy Floral a fotograﬁe z činnosti našej základnej organizácie.
Srdečnú atmosféru rokovania umocnilo aj
podávanie gurmánskej špeciality pripravenej
našou kuchárkou J. Drgoňovou. O servis sa
postarali M. Krajčovičová, Š. Krajčovič, I.
Šipkovský a pomôcť sa podujal aj náš rodák,
teraz Maduničan, tajomník ZO SZZ Madunice
M. Briedik.
IVAN ŠIPKOVSKÝ

Účastníci Okresnej konferencie SZZ okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.
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Máj, máj,
máj zelený,
pod okienkom
sadený...
Nápevom známej ľudovej piesne sme začínali najkrajší mesiac v roku. Plný zelene,
kvetov a radosti zo života... Už od minuloročného stavania mája sme sa všetci tešili
a pripravovali ten tohtoročný.
S odstupom času môžeme povedať, že
všetko sa udialo tak, ako sme naplánovali, a to je vynikajúce hodnotenie. Sálu sme vyzdobovali už od skorého rána, kuchyňa voňala pripravovanými dobrotami,
bufet sa plnil nápojmi očakávajúc náročných hostí.
Konečne prišla hodina H, kedy sme privítali ľudovú
hudbu Heskovcov z blízkeho Verešvára a sprievod
sa mohol pohnúť. Krojovaní členovia súboru Gatrička
vyzývali k obdivu a husličky Heskovcov rezko vyhrávali
do kroku. Pažiť nás vítala zelenou náručou nízko pokosenej trávičky a za peknými babami sa obzerali aj početní motorkári, práve prechádzajúci cez našu dedinu.
Máj zrazu vyrástol a dôstojne si z výšky obzeral svoje jarné kráľovstvo. Vypočul si príhovor starostky obce,
pozrel tance a spevy detí z Gatričky a napojil sa dobrým sudovým vínkom, tak ako početní prizerajúci sa...
Nakoniec sa sprievod vydal do kultúrneho domu,
kde hudba hrala dlho do noci. Na druhý deň žezlo prevzal táborák na futbalovom ihrisku, vôňa špekáčikov
a penivý zlatistý mok v bare u Sukura.
IVAN ŠIPKOVSKÝ

Váľanie mája
rovnako zábavné
Máj ubehol ako voda, a to doslovne, pretože každý máme v živej pamäti povodne po
celom Slovensku, ktoré nám tohto roku priniesol. Našťastie v Trakoviciach situácia nebola
dramatická a Dudváh sa správal ešte celkom
prívetivo. Taktiež prívetivé bolo počasie v deň
váľania mája na Pažiti. V pondelok 31.5.2010
o 17.00 h sa prví nedočkavci začali zbiehať
pred obecným úradom, aby hneď nato s lanami, rebríkom a rôznym iným potrebným
náradím odišli na miesto činu. Know-how bolo

Techniku váľania mali vymyslenú už z vlaňajška.

Po dobre vykonanej práci chutné občerstvenie.

pripravené už v minulom roku, ale až tohtoročná prax ukázala, že postup bol správny
a môžeme ho využiť nielen na váľanie, ale aj
pri samotnom stavaní mája.
Všetci prítomní s napätím očakávali priebeh akcie, ale realita sa našťastie zaobišla
bez dramatických zvratov. O 18.00 h nás
všetkých už v zasadačke OcÚ vítal člen výboru Silvester Rajnic, ktorý si zobral na starosť
organizovať pohostenie.
Pri slávnostne prestretých stoloch a hre
harmoniky Juraja Patrikára sme vydržali až
do polnoci napriek tomu, že mnohí ráno vstávali do zamestnania. Aj to bol znak vydarenej
akcie.
IVAN ŠIPKOVSKÝ
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Trakovický Deň detí
6.6.2010
Počúvajte ľudia milí,
spojili sme naše sily
obec, centrum, divadlo...
A takto to dopadlo:
Jedného dňa – čudný nápad,
Divoký k nám prišiel Západ!
Na ihrisku krik a vrava,
MDD sa odohráva.
Zrazu výstrel. Ticho! Dosť!
Šerif žiada pozornosť.
Vraj tu hľadá presných strelcov,
silných, smelých záujemcov.
Detí je už celý rad,
každý si chce zabehať,
skúsiť presnosť, zmerať sily,
skákať v mechu ako divý.
Pre veľkých aj celkom malých,
kopec odmien prichystaných.
A aby to každý prežil,
čaká na nich pitný režim.

Nafukovací hrad na skákanie sa takmer praskol...

Tamto vedľa v krásnom stane
všetko už je nachystané –
totem, bubny aj snov lapač,
to vás doma víta Apač.
Ten, kto si chce zaskákať,
nech sa páči – tam je hrad,
Alebo tiež celkom príma –
obľúbená trampolína.
Tuším je tu celá ZOO,
nevidieť tu snáď len slonov.
Zvieratká sú milé, hravé,
všetky na tvár maľované.
A toho, kto ešte vládze,
po ťažkom dni plnom práce,
pozývame dokola,
na špekáčik z bizóna.
Zábavný je ten Deň detí,
ale ako rýchlo letí!
Tešíme sa o rok znova,
začíname plány snovať...
Text: ZUZANA D. KOMARŇANSKÁ
Foto: Divadlo na Trakoch,
SCVČ Trakovice

Skákanie vo vreciach je náročné, ale zábavné.

Veronika maľuje na tvár tie najkrajšie obrázky.

Špekáčiky opečené na Deň detí sú zo všetkých najchutnejšie.
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pripomíname si

Historické výročia
Dňa 22.4.2010 ubehlo presne 20 rokov
od prvého príchodu pápeža Jána Pavla II.
na Slovensko.
V ten pamätný deň 22.4.1990 pri slúžení
sv. omše vo Vajnoroch posvätil medzi inými
aj náš Základný kameň na faru... V predvečer
prvého príchodu pápeža na Slovensko dňa
20.4.1990 bol vysvätený aj Kríž v Trakoviciach, pri odbočke hlavnej cesty do Malženíc.
Na slávnostnej vysviacke sa zúčastnili d. p.
J. Bederka, d. p. A. Lackovič a d. p. P. Drgoň
a desiatky Trakovičanov. Znovuosadenie Kríža, ktorý po stáročia stál na svojom mieste
a v 50. rokoch minulého storočia ho komunistický režim nariadil odstrániť, zorganizoval

klub KDH v Trakoviciach, ktorého predsedom
bol Ing. Alojz Krajčovič a jednateľom Peter
Lackovič. V tých rokoch eufórie po nežnej revolúcii členská základňa kresťanskodemokratického klubu v Trakoviciach predstavovala
približne 300 členov.
V súčasnosti po eufórii a nadšení nie je ani
chýru ani slychu, no zopár jednotlivcov pripravovalo v apríli t. r. spomienku na túto veľkú
udalosť. Zrealizovať sa však nedala z dôvodu
práve prebiehajúcej rekonštrukcie cintorína.
Tak môžeme povedať, že práve táto rekonštrukcia je dôstojnou oslavou pripomínaných
výročí.
IVAN ŠIPKOVSKÝ
Foto: Štefan Blažo

Naše talenty
S nadanými deťmi sa to v našej základnej škole len tak hemží.

Speváčky
Na okresnej speváckej súťaži v troch
vekových kategóriách napríklad všetci súťažiaci z našej školy získali umiestnenie:
dve prvé (T. Matkovčíková, D. Balleková)
a jedno tretie miesto (A. Bučková). V krajskom kole súťaže Slávik Slovenska 2010
ôsmačka Tatiana Matkovčíková obsadila
prvé miesto! Postupuje teda do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 24. – 25. júna v Bratislave. Budeme držať všetky palce
a želáme našej Táni, aby sa jej podarilo
spievať na galakoncerte víťazov interpretov
slovenskej ľudovej piesne.
Spevácky talent Táne Matkovčíkovej už
preverili mnohé žiacke postupové súťaže.
Tento rok sa rozhodla, že vyskúša televíznu
prehliadku Minitalent. Rozhovor o dojmoch
z nakrúcania v televízii a fotograﬁe z podujatia prináša aj časopis SCVČ. Časť z neho si
môžete prečítať aj Trakovických novinkách.

Tanečníčka

Kríž na pamiatku prvej návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku bol vysvätený
v predvečer jeho príchodu.

Prvý po poslednom
V Trakoviciach sa 6. februára uskutočnil
už 16. ročník Fašiangového plesu
Áno, už 16 rokov organizujú mladí ľudia
z Trakovíc pod hlavičkou Hnutia kresťanských spoločenstiev mládeže mládežnícky fašiangový ples. Na začiatku bola idea,
aby sa vytvoril priestor na slušnú zábavu
mladých. Chceli sme sa zabaviť a zároveň
aj pomôcť. Šestnásť úspešných ročníkov
je dôkazom toho, že sa nám to podarilo.
Každý rok sa na plese zabáva vyše 200
mladých ľudí z Trakovíc i okolia. Začínali sme

s občerstvením typu hranolčeky, kedy sme
z domácich zásob v igelitkách prinášali zemiaky a vytvárali z nich chutné občerstvenie
pre plesajúcich. Bola to zábava a všetci na
tie časy veľmi radi spomíname. Teraz už
sme modernejší, máme svojich kuchárov, pomocníkov, stáleho DJ, účinkujúcich a hlavne
verných návštevníkov.
A o tom pomáhaní? Vstupné na naše plesy
je nízke, ale aj z toho sme dokázali pomôcť
napr. telesne postihnutým
deťom, deťom v detských
domovoch, opravili sme sochy v našej rodnej obci ako
napr. sochu sv. Vendelína,
sv. Floriána, sochu sv. Trojice a pod., prispeli sme tiež
na výstavbu pastoračného
centra.
A prečo teda ten názov?
Prvý po poslednom?
Pretože po 15. ročníku
vznikli debaty, že možno aj
v najlepšom treba prestať,
že sme to spolu ťahali už
dosť dlho a podobné reči.
Nakoniec sme boli ale všetci

V Trakoviciach rastie tanečný talent, ktorý
ste už možno videli na viacerých spoločenských podujatiach, a to Eliška Lenčešová,
žiačka 6. ročníka. Jej úspechy v súťažiach
vychádzajú z nadania opretého o náročný
a vytrvalý tréning a prinášajú stále vzácnejšie
ovocie. Na základe umiestnenia na Majstrovstvách SR v LAT 2010 bola Eliška zaradená do štátnej reprezentácie SR v tanečnom
športe v kategórii JUNIOR II LAT. Účasť v reprezentačnom tíme SR je úspechom, ale aj
náročným záväzkom, a preto Eliške želáme, aby zvládla náročné tréningy a zažívala
úspechy na zahraničných súťažiach.

Atlétka
Lenku Malovcovú tiež nemožno prehliadnuť, a to z dvoch dôvodov. Jej vysoká štíhla
postava sa vyníma medzi rovesníčkami
a tiež sa medzi rovesníčkami vyníma aj
svojimi športovými výkonmi. Lenka, žiačka 9. ročníka, v krajskom kole v skoku
do výšky obsadila 2. miesto. V kategórii
staršie žiačky dosiahla výkon 150 cm. Tento
výkon jej zabezpečil účasť na Školských
majstrovstvách Slovenska v atletike základných škôl, ktoré sa uskutočnili 15. júna.
V čase uzávierky TN ešte neboli známe
výsledky, ale určite budú na majstrovstvách
Lenku držať naše povzbudenia a želania čo
najlepších výkonov.
PaedDr. J. KRAJČOVIČOVÁ

nadšení z toho, ako dopadol údajne posledný
ples a rozhodli sme sa, že ideme ďalej a ťaháme to aspoň do tej 20-ky.
Chcem poďakovať všetkým mladým Trakovičanom a, samozrejme, aj našim mamám,
tetám, všetkým, ktorí nám za tie roky akýmkoľvek spôsobom pomáhali a pomáhajú s organizovaním plesu.
Náš najbližší cieľ je oprava hlavného kríža
na cintoríne. Máme radosť, že môžeme prispieť k tomu, aby toto miesto bolo stále dôstojnejšie pre odpočinok našich blízkych.
Za organizátorov plesu
ALENA MALOVCOVÁ

12

TRAKOVICKÉ NOVINKY

okienko do prírody
Okrídlení
Iste ste niekedy videli dravca v trepotavom lete nad cestou, či poľom a lámali si
hlavu, ako sa volá.
Bol to sokol myšiar (pustovka). Falco
tinnunculus patrí k najrozšírenejším dravcom v strednej Európe. Obýva polia, lúky,
ale často aj mestské obydlia alebo priemyselné komplexy. Živí sa hlavne hrabošmi
a myšami, občas uloví aj veľký hmyz či
žabu. Známy je svojím typickým trepotavým
letom na otvorených priestranstvách. Korisť
hľadá ostrým zrakom pri trepotavom lete
cca 10 – 20 m nad zemou. Ak ju zhliadne,
stiahne krídla a strmhlav sa vrhne za ňou,
uchopiac ju ostrými pazúrmi.
Hniezdi najčastejšie v starých hniezdach
strák a vrán, preto tieto vtáky pomáhajú v poľnohospodárskej krajine jeho rozširovaniu.

Ohrozené druhy rastlín
Nielen fauna, ale aj ﬂóra v okolí našej obce je zaujímavá. Dôkazom toho je výskyt neobyčajných rastlinných druhov v melioračných kanáloch a na ich brehoch, južne od obce. Ide
o ohrozené a zraniteľné druhy rastlín: okrasu okolíkatú (Butomus umbellatus), ostricu metlinatú
(Carex paniculata), šašinu prímorskú (Bolboscoenos maritimus) a šišak gracovitý (Scutellaria
hastifolia). Tieto druhy sú ohrozené najmä vysychaním stanovíšť, vplyvom prirodzeného zazemňovacieho procesu, ktorý prebieha vo všetkých pravidelne neprehlbovaných melioračných
kanáloch.
Mgr. MIROSLAVA MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, PhD.

našli sme v archíve

Záplavy na Dudváhu v roku 1979
  
Možno ste niekedy videli motýľa nad
muškátom či iným kvetom a lámali si hlavu,
či to nie je kolibrík.
Lišaj marinkový (Macroglossum stellatarum) je motýľ z čeľade lišajovité. Jeho
tmavo sfarbené predné krídla so zlatými
ozdobami i menšie zadné krídla môžeme
pozorovať pár sekúnd celkom zblízka, keď
je akoby prišpendlený na jednom mieste,
a vtedy dlhým zvinovacím cuciakom nasáva nektár kvetu. Prekvapivo rýchlo sa
potom premiestni k ďalšiemu kvetu, pričom
počuť bzučivé šumenie krídiel. A nie je
sa čomu čudovať, lebo tento malý letec
– akrobat máva krídlami až 85-krát za sekundu (kolibrík z vtáčej ríše 30 – 50-krát).
Svoje vajíčka kladie na lipkavec, kručinku
a pichliač.
  
Snáď ste niekedy videli holuba, ktorý náramne pripomínal kačicu... Holub hrivnák
(Columba palumbus) je najväčší sťahovavý európsky holub. Na Slovensko prilieta
v prvej polovici marca a začína hniezdiť
zanedlho po prílete. Odlieta v septembri
a v októbri. Je to pôvodne lesný druh. Jeho
výskyt sa viaže na lesnatú krajinu, v posledných rokoch však početnosť týchto holubov prudko vzrastá a nie je zriedkavosťou
jeho výskyt a hniezdenie v tesnej blízkosti
človeka, v záhradách miest a obcí, budovách a priemyselných komplexoch. Je bylinožravý, požiera semená, výhonky a listy
mnohých druhov rastlín. Od iných holubov
ho rozpoznáte podľa oceľovomodrého sfarbenia a bielych škvŕn na krídlach v tvare
polmesiaca.
Spracoval: R. HARSÁNYI

Foto Ivan Šipkovský
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Päť jarných prázdninových dní
Súkromné centrum voľného času v Trakoviciach zorganizovalo počas jarných prázdnin tábor pre deti základnej školy. Do
tábora sa prihlásilo 33 detí. Vedúci tábora a animátori voľného
času PaedDr. Rastislav Murín, PaedDr. Silvia Murínová, Lenka
Murínová, Jana Šipkovská a Mgr. Gabriela Zacharová, pripravili pre ne 5 dní zábavy, oddychu, súťaží a zaujímavých aktivít.
Na záver každého dňa deti napísali krátke správy (nazvali sme
ich odkazovky) o tom, čo zažili a ako sa im v tábore páčilo alebo nepáčilo. Celý organizačný team potešilo, že odkazy boli
pozitívne. A čo sa dialo v jarnom tábore?
Prvý deň (pondelok) sa prázdninári rozdelili do skupín a pripravili medovníkové cesto. Recept získali z Klubu VAREŠKA, ktorý
pracuje pri SCVČ a recepty zverejňuje na stránke www.cvctrakovice.sk. Po dobrom obede si deti oddýchli a niektorí si aj pospali
na žinenkách v telocvični. Potom nasledovalo modelovanie zo
slaného cesta a ekologickej plastelíny. Vznikli zaujímavé a veselé
dielka. Na záver dňa si všetci zahrali super hry v telocvični, naučili
sa základom tanca Jump Style a dobre sa vyjašili.

Martin Ščasnovič hladká malého krokodíla.
Tretí deň bol podľa všetkých najlepší. Bol
nádherný slnečný a jarný prázdninový tábor sa
vydal na výlet do Jaslovských Bohuníc. Najprv
sme sa poprechádzali po parku pri kaštieli, pozreli si amﬁteáter. Potom nasledovalo kúpanie
v bazéne kaštieľa. Výborný obed aj s dezertom
bol zabezpečený v poľovníckej izbe s veľkým
množstvom trofejí. Všetkým chutilo. Adam Riha si dal trikrát dupľu a Peťo Kinči s Miškom
Drgoňom dvakrát. Popoludnie v Jaslovských
Bohuniciach bolo venované koníkom. Zajazdili
sme si ako na Divokom Západe.
Štvrtý deň sa začal športovo. Súťažilo sa
v rôznych tradičných, ale aj netradičných dis-

Celý tábor v bazéne v Jaslovských Bohuniciach.
Na druhý deň sa piekli voňavé medovníčky. Na začiatku nás
potrápili technické problémy so sporákom, ale situáciu zachránili
tety kuchárky a elektrikár ujo Žbánek. Pomohli deťom s pečením.
Ďakujeme! Deti napiekli medovníky - vitrážky. Sú to vykrojené
medovníky s roztopeným cukríkom uprostred. Boli naozaj dobré,
skoro polovicu hneď zjedli. No zostalo aj niečo pre mamy, babky
a tety. Bolo to prekvapenie k Medzinárodnému dňu žien. Popoludnie bolo venované športovým hrám. Súťažilo sa v družstvách
a deti sa naučili novú spoločenskú hru Ľahni, sadni, stoj! Bola to
príprava na štvrtkové športové dopoludnie.

Športové súťaže v telocvični.

Postavičky zo slaného cesta.

ciplínach. Bolo to náročné a vyčerpávajúce. Po dobrom obede si
všetci oddýchli pri počítačoch a na žinenkách v telocvični. Nasledovala diskotéka. Prišli dídžeji Peter Mička a Dominik Rybár, ktorí
urobili fantastickú diskotéku. Taká sa len tak nevidí. Parádne to na
parkete roztočila skupina Happy day v zložení Ohnivý Dych (Peťko
Sucháň), Ohnivé Tornádo (Jonáško Janota) a Ohnivý Šíp (Matúško Groman). Popri tom si deti zahrali novú hru – Na rybára.
Piaty deň bol venovaný karaoke. Spievali sme na celé Trakovice. Pred obedom sa každý naučil skladať servítky a ukladať príbor
na slávnostný obed. Po dobrom obede nasledovala návšteva ZOO
farmy v Trakoviciach. Videli sme rôzne cudzokrajné zvieratá a mali
možnosť pohladkať si užovku a malého krokodíla. Nakoniec každý
napísal do kroniky odkaz pre budúcich účastníkov tábora.
PaedDr. RASTISLAV MURÍN
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Čajové koláčiky
s medom
V Súkromnom centre voľného času Trakovice pracuje Klub VAREŠKA. Stretávajú
sa v ňom mladé kuchárky a mladí kuchári.
Majú možnosť zdokonaliť sa v príprave
rôznych tradičných i netradičných jedál.
Vyskúšali už koláčiky z lineckého cesta,
vitrážky, či čajové koláčiky s medom a orechovým posypom.
Klub uverejňuje svoje recepty a fotky z prípravy koláčikov na internetovej stránke SCVČ
Trakovice (www.cvctrakovice.sk), kde môžete
poslať svoje recepty na osvedčené koláčiky.
Viete, že čaj vzniká spracovaním listov
čajovníka. Čajovník je stále zelený krík, dorastajúci v prírode do výšky 5 až 15 metrov,
výnimočne až okolo 30 metrov. Na plantážach
Martinka Tomašovičová, Tatiana Cubinková a Simonka Tarabová pri príprave
koláčikov z lineckého cesta s vitrážkou.
sú kríky udržiavané do výšky okolo jedného
metra. Umožňuje to pohodlnejší zber čajových lístkov. K čaju sa môže podávať ľahké
pečivo – koláčik. Dnes vám Klub VAREŠKA
prináša recept na čajové koláčiky s medom
a orechovým posypom.

Matúško Groman v tortovej čiapke.

Aj deti majú svoj časopis
V školskom roku 2009/2010 Centrum voľného času v spolupráci so
ZŠ s MŠ Trakovice pripravovalo pre
všetky deti časopis JUNIOR. Kreatívny tím, ktorý sa podieľal na jednotlivých číslach, tvorili členovia krúžku Mladý novinár Simona Tarabová,
Martina Tomašovičová, Tatiana Matkovčíková, Tatiana Cubinková, Kristína Kolníková a Matej Špánik.
Mladí novinári pripravili množstvo zaujímavých článkov, vyskúšali si i prácu
reportérov v teréne. Pri tvorbe časopisu si zdokonaľovali svoje zručnosti pri
práci s počítačom a cibrili materinský
jazyk. Vzniklo množstvo zaujímavých
reportáží, rozhovorov, ba aj román na
pokračovanie, ktorý pripravovala Simonka Tarabová. To, že naše deti sú
šikovné, nám dokázal Matej Špánik.
Pripravil videoreportáž so slovenským
paraolympionikom Jánom Riapošom.
Počas tohto školského roka vznikli štyri
vydarené čísla v tlačenej i elektronickej
podobe, ktoré si môžete prečítať na internetovej stránke Centra voľného času
www.cvctrakovice.sk.
PaedDr. SILVIA MURÍNOVÁ

Ninka Landigová a Lucka Kinčiová prezentujú svoje čajové koláčiky s medom
a orechovým posypom.
POTREBUJEME: 18 dkg masla, 30 dkg
medu, 25 dkg hladkej múky, 25 dkg krupicovej múky, pár kvapiek rumovej esencie,
1 kávovú lyžičku sódy bikarbóny, 1 vajce,
1 žĺtok, 1 balíček vanilkového cukru, 5 dkg
mletých orechov zmiešaných s kryštálovým cukrom.
POSTUP: V miske si zmiešame hladkú
a krupicovú múku. V druhej nádobe vyšľaháme maslo, vajce, žĺtok, vanilkový cukor, rum,
med a 4 polievkové lyžice zmiešanej múky
do peny. Do zvyšnej múky vmiešame sódu
bikarbónu a spolu s vyšľahaným cestom na
doske spracujeme. Ak je cesto ešte mäkké,
podľa potreby pridáme hladkú múku. Cesto
rozvaľkáme na hrúbku cca 1/2 cm. Formičkou vykrajujeme rôzne tvary, ktoré potrieme
rozšľahaným vajíčkom a posypeme orechmi
zmiešanými s kryštálovým cukrom. Pečieme
v horúcej rúre pri 180oC.
PaedDr. SILVIA MURÍNOVÁ
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Opäť sme boli na nahrávaní
O projekte Mini talent show s Táňou Matkovčíkovou
Súkromné centrum voľného času dňa
7.4. pre nás opäť zorganizovalo zájazd
na nahrávanie projektu Mini talent show.
Tentoraz boli v porote speváčka Mária Čírová, herec a moderátor Ľudovít Jakubove
alias Mravec a jeho manželka, herečka
a moderátorka Petra Bernasovská. Tak ako
vždy, porota bola ku všetkým účinkujúcim
veľmi milá. Svoj talent predviedli mladšie
i staršie deti. V ten deň sa nakrúcali až dve
časti. Škoda, že sme nestihli aj našu spolužiačku Táňu Matkovčíkovú, ktorá svoj
vystúpenie predviedla práve počas druhého nahrávania. O svoj zážitok sa s nami
podelila v nasledujúcom interview.

(poznámka redakcie:
moderovala súťaž Kakao
slávici na TV Markíza).
Junior: Ako komisia
zhodnotila tvoj spev?
Táňa: Miška mi povedala, že väčšinou počúva speváčky asi iba do
polovice pesničky, ale
mňa si musela vypočuť
celú. Veľmi ma potešilo,
keď povedala, že to bolo
bravúrne.
Junior: Aké pesničky si
predviedla na konkurze?
Táňa: Moju starú znáJunior: Kto ťa prihlásil do tejto súťaže?
mu „Hallelujah“ ☺ a od
Táňa: To ani neviem. Všetci v rodine sme
Zuzky Smatanovej Nech
sa na tom zhodli, že to teda idem vyskúšať.
sa deje čo sa má, a to
Chcela som nové skúsenosti a spoznala som
som hrala na gitare.
Tatiana Matkovčíková.
mnoho nových nadaných ľudí.
Junior: Aký dojem si
Junior: Kde sa konal konkurz?
mala z moderátorov PetTáňa: V Bratislave vo výškovej budove
ra Marcina a Mariána Čekovského? Rozprá- pedagógom?
STV.
vala si sa s nimi?
Táňa: Chodila som dva roky na spev,
Táňa: Aj áno. Ale
momentálne sa učím sama a pomáha mi
nesprávali sa tak, ako
mamina. Ale začnem znovu chodiť na spev.
je to vidieť v telke.
Cvičím každý deň, podľa toho, či mám nejaké
Junior: Ako tvoje vystúpenie. Cvičím jednu až tri hodiny.
vystúpenie zhodnotiJunior: Mávaš pred vystúpením trému?
la porota? Ozaj, kto
Sťahuje ti niekedy hrdlo, keď máš spievať?
bol v porote?
Táňa: Nie, väčšinou sa na to teším, ale
Táňa: V porote menšia tréma je prospešná.
boli Miška MarienkoJunior: Máš najobľúbenejšiu pesničku?
vá, Martin Nikodým,
Táňa: Dosť často sa to mení, ale nie sú
Kvetka Horváthová
to pesničky, ktoré sú populárne pre mladých
a ako sa volal štvrtý
ľudí, takých ako som ja.
porotca, si nepamäJunior: A čo obľúbený spevák, speváčka či
tám ☺. Boli milí, ale
skupina?
ich pochvaly beriem
Táňa: Páčia sa mi speváci, ktorí majú kvas nadhľadom, nie
litný hlas, ako napríklad: Leona Lewis, Alicia
tak, ako kritiku odborKeys, Celine Dion. Obdivujem černošské hlaníkov.
sy a gospel.
Junior: A prejdeme
Junior: Chcela by si sa venovať spevu i prok tebe. Odkedy spiefesionálne, alebo túžiš po inom povolaní?
vaš?
Táňa: To je ťažké. Na jednej strane by som
Tatiana a šašo (Marián Čekovský) ladia gitaru.
Junior: Ako prebiehal konkurz a kto bol
v komisii?
Táňa: Na konkurze bolo asi 20 ľudí. My
sme si mysleli, že tam bude strašný nával.
Keď som prišla do miestnosti, kde sa konkurz
konal, svietili na stoličku dve strašne veľké
svetlá, kvôli ktorým som nič nevidela. V komisii bola medzi inými aj Miška Marienková

vizitka
Meno: Tatiana Matkovčíková
Dátum a miesto narodenia: 17.2.1996
v Tvrdošíne.
Súrodenci: Soňa, 11 rokov.
Domáci miláčikovia: Havo Lucky, opička
sestrička ☺.
Obľúbené jedlo: Čína a špagety s morcadellou.
Obľúbený nápoj: Naša vodička a Rajec.
Obľúbená farba: Všetky veselé, ale také
naj sú ružová, ﬁalová a sivá.
Motto: Človek musí bežať, čo vládze,
aby ostal na mieste a ešte rýchlejšie,
aby sa niekam dostal.

Táňa: Od malička.
Mám doma veľa nahrávok. Snažím sa vymýšľať aj vlastné pesničky.
Junior: Kedy si po prvýkrát vyhrala spevácku
súťaž?
Táňa: V prvom ročníku som získala 2. miesto
v súťaži Tvrdošínska
studnička, keďže pochádzam z Oravy.
Junior: Kto ťa priviedol
k spevu?
Táňa: Ani neviem.
Vlastne v rodine spievajú skoro všetci.
Junior: Ktorá skladba
sa ti spieva najľahšie
a ktorá najťažšie?
Táňa: Najťažšie od
Šašo Marián Čekovský, moderátor Peter Marcin a Táňa.
Yolandy Adams – I believe. A najľahšie? To sa
ani nedá povedať, ktorá pieseň je najľahšia.
chcela spievať, no chcem mať veľkú rodinu
Nejako to nerozdeľujem.
a nechcem byť príliš slávna ☺. Ale hudba
Junior: Byť dobrým spevákom vyžaduje
zostane navždy mojím koníčkom.
určite aj „tréning“. Ako často cvičíš? PracuSIMONA TARABOVÁ
ješ, alebo pracovala si niekedy s hlasovým
redaktorka časopisu JUNIOR
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Skoro stovka hráčov
za šachovnicami
V sobotu 17.4.2010 sa v KD v Trakoviciach konal mládežnícky šachový turnaj.
Na programe boli dva samostatné turnaje pre mladších do 14 rokov na 9 kôl,
započítavaný do seriálu GPX, a starších
do 20 rokov na 7 kôl. V oboch turnajoch
štartovalo spolu 91 hráčov z celého Západného Slovenska.
Turnaj otvorila príhovorom starostka Trakovíc Helena Hercegová, riaditeľ SCVČ
Trakovice Rastislav Murín privítal hráčov
v mene organizátorov a hlavný rozhodca
turnaja Rasťo Diviak oboznámil so základnými pravidlami turnaja. Po vylosovaní sa
začal turnaj, ktorý trval aj s obedňajšou
prestávkou asi 6 hodín.
Najlepším hráčom Trakovíc bol v turnaji
mladších na 25. mieste s 5 bodmi Teodor
Polakovič a v turnaji starších Tibor Kubiš na
19. mieste s 3 bodmi.
Turnaj do 14 rokov
1. Martin Jablonický – ŠK Komplet
Modranka, 2. Martin Očko – ŠK Osuské,
3. Maroš Ležovič – ŠK Komplet Modranka.
Turnaj do 20 rokov
1. Juraj Šošovička – ŠK Strelec Devínska
Nová Ves, 2. Matúš Mackovič – ŠK Lokomotíva Trnava, 3. Tibor Čajka – ŠK Osuské.
Najlepší hráči dostali vecnú cenu, medailu a diplom. Takisto všetci hráči dostali
vecnú cenu.
Na záver by som sa chcel poďakovať
všetkým, ktorí nám pomohli turnaj zorganizovať. Ďakujem Romanovi Kozinkovi
z Modranky, ktorý ma „dokopal“ k tomuto
turnaju, hoci nad jeho organizáciou som už
dlhšie rozmýšľal, ale sám som sa ho neodvážil zorganizovať.
Ďakujem Obci Trakovice a starostke Helene Hercegovej za to, že nám poskytli
priestory v KD a časť peňazí na ceny.
Ďakujem SCVČ Trakovice – jeho riaditeľovi Rasťovi Murínovi za obed a diplomy
pre účastníkov. Bez jeho aktívnej pomoci by
tento turnaj nebol.
Ďakujem pánovi Viliamovi Landigovi, ktorý nám pomohol s občerstvením.
Ďakujem ZŠ s MŠ Trakovice a rodičovskému združeniu za prispenie na ceny pre
hráčov.
Ďakujem OKC IMA Trakovice za to, že
môžeme nakúpiť šachový materiál.
Ďakujem ŠK Trakovice – všetkým deckám, ktoré hrali, hrajú a budú hrať šach
v Trakoviciach.
Ďakujem hlavnému rozhodcovi Rasťovi
Diviakovi, ktorý nám pomohol k bezproblémovému a hladkému priebehu turnaja.
Ďakujem pánovi Jurdovi zo Šulekova za
medaily.
Ďakujem pani učiteľkám kamarátom, rodičom
a deťom za ceny a pohostenie pre hráčov.
Ďakujem Jane, Simone, Mirke, Lenke
a Šimonovi za pomoc v bare a pri organizácii turnaja.
Ďakujem všetkým hráčom za to, že si
prišli zahrať šach do Trakovíc.
Ďakujem všetkým rodičom, trénerom a vedúcim za to, že prišli aj so svojimi deťmi a spoznali Trakovice. Z ich úst som počul len chválu
a superlatívy na KD a organizáciu turnaja.
Ďakujem všetkým. Dúfam, že som na
nikoho nezabudol. Robili sme to od srdca
pre deti.
BYSTRÍK TUPÝ
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Človek je spätý s prírodou

Trofeje – pýcha a spomienka každého poľovníka.
V dňoch 20. – 21. marca 2010 sa v Kultúrnom dome Žlkovce konala výstava trofejí
ulovenej zveri v sezóne 2009/2010, ktorú
každoročne usporadúva SPZ RgO Trnava
vždy na pôde iného Poľovného združenia.
PZ Dudváh Trakovice odlovilo 105 zajacov
a 130 bažantov, čo sú priaznivé čísla v porovnaní s ostatnými združeniami regiónu. Na
výstave bolo prezentovaných 8 trofejí srnčej
zveri, ktorých lovcami sú František Fuksa,
František Tolarovič, Daniel Malovec, Miloš
Cepko a Ondrej Sobolčiak – po jednom kuse
a tri srnce boli zrazené automobilmi. Za zmien-

ku stojí aj odlov 7 ks diviakov v našom chotári.
Výstava bola zaujímavo nainštalovaná, takže určite zaujala aj nepoľovníkov. Dúfajme, že
niekedy v budúcnosti takúto výstavu budeme
môcť navštíviť aj v Trakoviciach. Domnievame sa totiž, že toto je výborná forma prezentácie poľovnej činnosti, kde sa záujemcovia
môžu oboznámiť nielen s trofejami, ale aj so
samotnou podstatou poľovníctva súčasnosti,
a tou je spätosť človeka s prírodou, snaha
o jej optimálne obhospodarovanie a o trvalo
udržateľný rozvoj.
IVAN ŠIPKOVSKÝ

Tento rok sa poľovníci z regiónu zišli v Žlkovciach.

A bude poľovnícky juniáles!
Poľovnícke združenie DudváhH Trakovice oznamuje priaznivcom kynologických podujatí, že Regionálna organizácia
Slovenského poľovníckeho zväzu Trnava
usporiada dňa 26. júna 2010 skúšky v brlohárení (norovaní) na líšku na umelej nore
PZ Dudváh Trakovice za ZŠ Trakovice.
Po týchto skúškach – v rámci Mesiaca
poľovníctva – vás členovia PZ Trakovice
pozývajú na 1. poľovnícky juniáles, ktorý sa

uskutoční v Kultúrnom dome v Trakoviciach.
Do tanca a na počúvanie bude hrať hudobná
skupina FORUM.
Ak ešte nemáte vstupenky, môžete si
ich zakúpiť v cene 5 eur/2 osoby u Ondreja Sobolčiaka, Trakovice, č. d. 64, č. tel.:
0907 986 376
Príjemné posedenie pri dobrej hudbe, srnčom guláši a sudovom vínku vám želáme.
TRAKOVICKÍ POĽOVNÍCI
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Putovný pohár pobudne u Adama Beláka
Jedným z podujatí, ktoré pripravilo Súkromné centrum voľného času Trakovice
pre deti a dospelých, bola aj súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky O pohár riaditeľa
SCVČ Trakovice. V nedeľu 23. mája 2010
sa zišli priaznivci športovej streľby v telocvični základnej školy, aby preukázali
svoju presnú mušku.
Strieľalo sa 20 súťažných rán na vzduchovkový terč 8 cm x 5,5 cm na vzdialenosť
10 m z polohy v ľahu zo vzduchovej pušky
Slávia bez úprav s otvorenými mieridlami.
Účastníci boli rozdelení do 4 kategórií – žiaci
základnej školy, žiačky základnej školy, muži
bez rozdielu veku, ženy bez rozdielu veku.
K dispozícii mali 11 vzduchoviek, ďalekohľad
na kontrolu zásahov a malé občerstvenie.
Hlavnému rozhodcovi PaedDr. Rastislavovi
Murínovi pri zbere terčov, zapisovaní, rozdeľovaní diaboliek a občerstvenia pomáhali Simonka Tarabová, Veronika Drgoňová, Miriam
Drgoňová a Karin Petrášová, ktoré zároveň
súťažili v kategórii žiačky základnej školy.
Po privítaní hlavným rozhodcom, vysvetlení
pravidiel a pokynov organizátora sa rozbehla
súťaž. Milo sme boli prekvapení kvalitami
súťažiacich. Niektorým však „nesadla“ vzduchovka a nástrel mali mimo desiatky. Po
bezproblémovej súťaži organizátori zverejnili výsledky a vyhlásili najlepších strelcov
v jednotlivých kategóriách. Prví traja v každej
kategórii získali diplom a medailu, ktoré im

Víťazi jednotlivých kategórií.
odovzdal hlavný rozhodca súťaže.
Medzi žiakmi mal najlepšiu mušku Adam Belák (nastrieľal 163 bodov z 200 možných), na
2. mieste skončil Dominik Rybár (151 bodov)
a na 3. mieste Tomáš Kačinec (69 bodov). Medzi žiačkami sa na 1. mieste umiestnila Miriam
Drgoňová (126 bodov), na 2. mieste Karin

Petrášová (84 bodov) a na 3. mieste Barborka
Barošová (63 bodov). Mrzí nás, že do kategórie ženy bez rozdielu veku sa prihlásila iba
jediná súťažiaca. No i napriek tomu pani Ivana
Rybárová podala pekný výkon a nástrelom 102
bodov obsadila 1. miesto. Najvyrovnanejšia
bola súťaž mužov. O umiestnení na čelných
pozíciách rozhodlo len zopár bodov. Víťazom
sa stal Peter Kinči (158 bodov), 2. miesto
obsadil Peter Sucháň (156 bodov) a 3. miesto
získal PaedDr. Róbert Harsányi (150 bodov).
Putovný pohár riaditeľa SCVČ získal Adam
Belák, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov zo
všetkých účastníkov všetkých kategórií.
PaedDr. RASTISLAV MURÍN

Trakovická latka

Príprava stanovišťa pre žiačky základnej školy.

Pri streľbe.

Šiesty ročník súťaže v skoku do výšky
– Trakovická latka – sa konal v dobrej
atmosfére s účasťou slovenskej reprezentantky v skoku do výšky Bibiany Turzovej.
Jej tohtoročný najlepší výkon je 160 cm.
Pre porovnanie, najlepší európsky výkon
v tejto kategórii je 178 cm.
Na súťaži, ktorá pre našu školu dopadla
nad očakávanie dobre, sa zúčastnili Základné školy Trakovice, Kľačany, Bojničky,
Leopoldov a Dvorníky. V kategórii starší žiaci
sme obsadili 1. a 2. miesto, a to v zastúpení
Šimona Chudého – 157 cm a Dávida Digaňu
výkonom 140 cm. V kategórii staršie žiačky
nám urobila veľkú radosť Lenka Malovcová,
ktorá skončila na 2. mieste výkonom 140 cm
a len na pokusy ju preskočila práve reprezentantka Slovenska Bibiana Turzová. Lenka sa
dočkala 1. miesta na okresnom kole v atletike
kde si svoj osobný rekord zlepšila na 145 cm
a postúpila na krajské kolo. V krajskom kole
našla iba jednu premožiteľku, a to reprezentantku Turzovú. Výkonom 150 cm (zlepšenie
osobného rekordu) obsadila 2. miesto a postúpila na majstrovstvá SR do Banskej Bystrice. Bude mať ešte jednu šancu, aby porazila
svoju najväčšiu súperku.
Poďakovanie za úspešné zvládnutie Trakovickej latky by som chcel vyjadriť SCVČ
Trakovice a jeho riaditeľovi Rasťovi Murínovi
a Obci Trakovice, zastúpenej starostkou Helenou Hercegovou.
RICHARD SLOVÁK

18

TRAKOVICKÉ NOVINKY

Muži neuspeli v boji o postup
Trakovickí muži nezvládli boj o postup
do vyššej futbalovej súťaže, dve kolá pred
koncom strácajú na vedúcu pozíciu 6 bodov a pri nepriaznivej bilancii so súperom
na prvom mieste oblastnej súťaže B už
nemôžu postúpiť.
Napriek tomu, že znovu nepostúpime, odohrali sme jeden z tých kvalitnejších ročníkov

v tejto súťaži. Treba sa poďakovať hráčom
za predvádzanú hru počas celej súťaže. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na fanúšikov,
ktorí nás celú sezónu povzbudzovali a stáli
pri nás, aj keď sa nám postup nevydaril. Keď
mužstvo predvádzalo dobrú hru, fanúšik si
znovu našiel cestu na náš štadión. Dúfame,
že v budúcej sezóne to bude ešte lepšie, ale

v prvom rade sa o to musia pričiniť hráči, ktorí
musia zlepšiť tréningovú dochádzku, čo určite
bola hlavná príčina neuspenia v boji o prvenstvo. Vďaka patrí aj obci, lebo obec je jediným
sponzorom futbalu v Trakoviciach.
Výsledky jarnej časti a tabuľka súťaže
Oblastná súťaž, skupina B:
Trakovice – Šípkové 3:2, Madunice – Trakovice 0:1, Kľačany – Trakovice 1:2, Trakovice – Červeník 4:0, Peterčan Hlohovec
– Trakovice 2:2, Trakovice – Prašník 1:2,
Veselé – Trakovice 2:0, Chtelnica – Trakovice
1:5, Trakovice – Bojničky 2:0, Veľké Orvište
– Trakovice 2:0, Trakovice – Dubovany 4:1,
Nižná – Trakovice 2:2.
1. Prašník
2. Trakovice
3. Veselé
4. Kľačany
5. Veľké Orvište
6. Červeník
7. Bojničky
8. Nižná
9. Peterčan Hlohovec
10. Dubovany
11. Borovce
12. Pečeňady
13. Šípkové
14. Chtelnica
15. Madunice
16. Ratnovce

28
28
27
28
27
28
27
28
28
28
28
27
27
27
28
28

18
16
14
13
13
10
10
10
11
10
9
9
7
7
7
7

7
7
8
7
4
8
6
6
3
6
8
5
9
8
4
4

3
5
5
8
10
10
11
12
14
12
11
13
11
12
17
17

73:31
64:36
50:29
78:47
54:43
55:58
48:50
47:53
59:71
46:64
49:41
42:60
39:53
45:61
42:62
47:79

61
55
50
46
43
38
36
36
36
36
35
32
30
29
25
25

IVAN KRAJČOVIČ

Žiaci v hornej
polovici tabuľky
Žiacke mužstvo odohralo jarnú súťaž taktiež veľmi úspešne. Dve kolá pred koncom
ešte stále bojujú o medailové umiestnenie.
U žiakov sme už zvyknutí, že každý rok
hrajú o popredné umiestnenia, preto veríme, že si nájde na náš štadión cestu stále
viac a viac chlapcov, ktorí budú pokračovať
vo futbalovej tradícii trakovických žiakov.
Výsledky a tabuľka žiakov OM – Hlohovec, Piešťany: Chtelnica – Trakovice
1:0, Trakovice – Banka 8:0, Dvorníky – Trakovice 1:2, Trakovice – Veľké Orvište 1:2,
Dubovany – Trakovice 0:4, Trakovice – Moravany 1:1, Vrbové – Trakovice 2:0, Trakovice – Siladice 5:1, Madunice – Trakovice
0:2, Trakovice – Kľačany 3:1.
1. Moravany
24 17 5 2 81:15 56
2. Veľké Orvište
24 17 5 2 74:15 56
3. Siladice
24 15 3 6 76:30 48
4. Kľačany
24 14 3 7 114:27 45
5. Trakovice
23 13 6 4 71:23 45
6. Chtelnica
24 12 4 8 92:40 40
7. Vrbové
22 13 1 8 70:28 40
8. Madunice
24 12 1 11 65:55 37
9. Dubovany
23 8 6 9 29:28 30
10. Krakovany
24 9 3 12 45:50 30
11. Dvorníky
24 8 3 13 39:48 27
12. Banka
24 5 0 19 35:79 15
13. Drahovce
24 2 1 21 18:141 7
14. Šulekovo
24 0 1 23
4:234 1
IVAN KRAJČOVIČ

Svetový beh harmónie
Na krátku prestávku sa dňa 31.5.2010
v Trakoviciach zastavili bežci reprezentujúci Svetový beh harmónie. Na Slovensku
ho organizuje Sri Chinmoy Marathon Team, celosvetová dobrovoľnícka organizácia zaoberajúca sa hlavne ultrabehmi.
Organizuje viac ako 500 športových podujatí na celom svete, medzi ktoré patrí i beh
na 3 100 míľ (cca 5 000 km). World Harmony
Run založil v roku 1987 športovec, ﬁlozof
a umelec Sri Chinmoy, ktorý sa službe ideá-

lom svetovej harmónie venuje celý svoj život,
začo získal mnoho medzinárodných ocenení.
Pochodeň si symbolicky odovzdávajú ľudia
rôznych národností, kultúr a náboženstiev.
Popri behu bol pre deti v Základnej škole Trakovice pripravený sprievodný kultúrny
a športový program. Tím bežcov ním chcel
deti bližšie zoznámiť s princípmi tímovej práce. Mohli sa tak aktívne podieľať na vytváraní
priateľských vzťahov a harmónie vo svojom
okolí.
- zš -
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