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Hercegová spolu s Vdp. Alojzom Lackovičom, PhD., Vdp. J. Mrkvom a Darinkou Laščiakovou
otvorili novostavbu pastoračného centra pre verejnosť.
Trakovice – obec na dolnom Považí. Oddávna katolícka, s vysokou spoločenskou
a duchovnou morálkou. Obec, ktorá dala
cirkvi už desať kňazov! 17. augusta 2009
– na trakovické hody – sme si pripomenuli
70 rokov od kňazskej vysviacky troch našich rodákov súčasne - Vdp. Pavla Drgoňa, Vdp. Štefana Krajčoviča a Vdp. ThDr.
Alojza Žemlu.
Udalosť veľmi zriedkavá, ba v súčasnosti priam nevídaná, aby boli traja kňazi z malej dedinky súčasne vysvätení. V tom pamätnom roku 1939, v čase Slovenského štátu,
prišlo na túto slávnosť zo širokého okolia vy-

še 8 000 ľudí...
Trakovické katolícke združenie zabezpečujúce výstavbu pastoračného centra v našej
obci sa rozhodlo osláviť toto výročie veľmi netradičným spôsobom, a to dokončením budovy, jej otvorením a sprístupnením priestorov
pre verejnosť.
Pripomínajúc si stále živý odkaz našich
predkov o vystavanie vlastnej cirkevnej budovy sme v spolupráci s obcou zhmotnili túto myšlienku viac ako 80 rokov poletujúcu vo
vetre nad naším chotárom a pripravili aj „Trakovické duchovné hody“.
(Pokračovanie na 4. strane.)

Čas veľmi rýchlo
plynie. Uvedomíme
si to pri rôznych príležitostiach, ako sú
rôzne jubileá našich
známych a rodinných
príslušníkov, ale aj
pri striedaní ročných
období. Nedávno bola jar a dnes zbierame úrodu celoročnej
práce, ktorú prezentujeme na tradičnej
záhradkárskej výstave. Takisto je to aj v
spoločenskom a cirkevnom živote. Ľudia sa neustále menia.
Poslednú augustovú nedeľu sme sa
rozlúčili s Vdp. dekanom Jozefom Mrkvicom, ktorý v našej farnosti pôsobil tri roky. Od 1. 9. 2009 sme privítali Vdp. dekana Jána Baša. Jeho láskavé a pochvalné
slová pri prvej nedeľnej svätej omši sú
pre nás povzbudením, aby sme boli stále lepšími veriacimi.
Naša farnosť je jeho siedmym pôsobiskom. Ak raz zavítate do Dudiniec, určite neobíďte moderný farský kostol
Panny Márie, Kráľovnej pokoja (na fotografii), ktorý bol postavený počas pôsobenia nášho pána farára.
O tom, že aj v Trakoviciach bude mať
roboty „ako na kostole“, netreba pochybovať.
HELENA HERCEGOVÁ
starostka obce

neprehliadnite!

Voľby do samosprávnych krajov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška dňa 2. júna 2009 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a
určil deň konania volieb na sobotu 14. novembra 2009.
Volebná miestnosť v obci Trakovice bude umiestnená v zasadačke obecného úradu a bude otvorená v čase od 7.00 do 22.00
hodiny.
Po voľbách hlavy štátu a voľbách do Európskeho parlamentu, v nadchádzajúcich voľbách ide o post predsedu Trnavského samo-

správneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva.
Šéfom samosprávneho kraja sa stane ten
kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov. Pokiaľ sa to ani jednému
uchádzačovi nepodarí, občania budú o predsedovi samosprávneho kraja rozhodovať v
druhom kole. Termín vyhlási predseda Národnej rady SR po vyhlásení výsledkov 1. kola,
najneskôr však do 14 dní.
ALENA LENČEŠOVÁ
zapisovateľka volebnej komisie

zapíšte si do kalendára
16.1.2010

II. reprezentačný
ples záhradkárov
(Bude ešte lepší ako vlani...)

Uzávierka tretieho čísla Trakovických noviniek bude v januári 2010.
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Položenie základného kameňa elektrárne

Vizualizácia elektrárne.
Spoločnosť E.ON už niekoľko mesiacov stavia neďaleko Malženíc paroplynovú elektráreň. Nová elektráreň vyrastie na
mieste bývalej kompresorovej stanice a od
spustenia do prevádzky by mala energiou
zásobovať viac ako 600 000 domácností.
E.ON spolu s dodávateľmi a za účasti predstaviteľov Vlády SR a samosprávy položí
dňa 6. októbra 2009 základný kameň novej elektrárne.
Projekt paroplynovej elektrárne Malženice získal v októbri 2008 stavebné povolenie
a generálny dodávate, spoločnosť Siemens,
následne začal so stavebnými prácami. „Stavebná fáza vrátane uvedenia do prevádzky
trvá 24 až 27 mesiacov. Predpokladáme, že
elektráreň bude zapojená do siete koncom roka 2010,“ hovorí o cieľoch Matthias Fricke, riaditeľ projektu paroplynovej elektrárne Malženice. Nová elektráreň je súčasťou Územného

Pozvánka na oslavu
Spoločnosť E.ON srdečne pozýva
všetkých obyvateľov Malženíc a Trakovíc,
aby spoločne s ňou oslávili položenie základného kameňa elektrárne. Oficiálna ceremónia za účasti predstaviteľov Vlády SR
a samosprávy sa uskutoční 6. októbra 2009
predpoludním. Oslava spojená s touto udalosťou sa začína o 17.00 h v stane pri elektrárni. „Na návštevníkov budú čakať mnohé atrakcie ako teplovzdušný balón, maľovanie na tvár, detský kútik, kvízy, tombola,
ako aj vystúpenia miestnych umeleckých
súborov Križovianka, Divadlo na TrakOch,
Oktet a Malženičan,“ uviedla hostiteľka
oslavy Dr. Milada Schrödel, konateľka spoločnosti E.ON Elektrárne.
Organizátori zabezpečia kyvadlovú autobusovú dopravu zo strednej autobusovej zastávky. Spoločnosť E.ON sa teší na spoločné stretnutie, ktoré obyvateľom oboch obcí umožní bližšie sa zoznámiť nielen s elektrárňou, ale aj s ľuďmi, ktorí ju reprezentujú.
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spoločenská kronika
od 1.6. 2009 do 30.9. 2009

Vitajte medzi nami
Tobias Janeček
Tomáš Krajčovič
Dušan Hrčka
Vanesa Kačincová
Marek Kinči
Štefan Pluhár
Tobias Drgoň
Adam Jalšovský

Blahoželáme k sobášu
júl 2009
Emil Szajewski a Emília Lackovičová
Ing. Miroslav Novák a Mária Zemková
august 2009
Ing. Brice Bastien Fréderic Delrieu
a Ing. Zuzana Komarňanská
september 2009
Jozef Škrobák
a Ing. Katarína Hercegová
plánu VÚC Trnava. Dopady projektu na životné prostredie boli dôkladne preskúmané
v štúdii vplyvov na životné prostredie, na základe ktorej ministerstvo životného prostredia vydalo k projektu súhlasné stanovisko.
O aktuálnom vývoji výstavby informuje spoločnosť E.ON prostredníctvom úradných násteniek v Malženiciach a Trakoviciach, ako aj
na pravidelných stretnutiach s predstaviteľmi
obcí.
-r-

Zostanú v našich spomienkach
Augustín Žemla  3.6.2009
Emil Novák  13.7.2009

Naši jubilanti

Nové rodinné domy na Dolinkách
NAJPRV TREBA USPORIADAŤ POZEMKY
V pláne hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce sme identifikovali ako slabé
miesto nedostatok voľných plôch pre výstavbu. Z tohto dôvodu bol v roku 2007 vypracovaný a schválený územný plán, ktorý usmerňuje rozvoj našej obce. V rámci
tohto plánu boli určené lokality pre výstavbu rodinných domov. Následne z možných
alternatív bola vybraná lokalita s pôvodným názvom Dolinky, pre ktorú bola spracovaná urbanistická štúdia.
Po dohode s vlastníkmi nadrozmerných záhrad a priľahlých parciel bola vypracovaná
projektová dokumentácia, na základe ktorej
bolo vydané územné rozhodnutie pre umiestnenie 68 rodinných domov so súvisiacou infraštruktúrou. Geometrickým plánom boli plochy rozdelené pre verejnú časť a stavebné
pozemky o výmere od 410 do 880 m2.
Celá lokalita sa rozprestiera na ploche
cca 4,5 ha. V súčasnosti sa odsúhlasuje u
všetkých správcov inžinierskych sietí a dotknutých subjektov projekt pre vydanie stavebného povolenia. Súbežne ešte prebieha majetko-právne vysporiadanie posledných
pozemkov v okrajových častiach, kde sa dokončujú zložité dedičské konania. Nie je výnimkou, že pozemok o výmere 1400 m2 pri
dodatočnom dedičskom konaní získa 18 nových vlastníkov, kde priemerná výmera jedného pozemku je 70 m2. S takým množstvom
osôb s rozličnými nárokmi je veľmi ťažké komunikovať a dospieť k dohode. Chýba ešte

usporiadať asi 5 % pozemkov v okrajových
častiach, ktoré sú vo vlastníctve súkromných
osôb. V niektorých málo prípadoch nemáme súhlas vlastníkov, lebo si vyžadujú individuálne podmienky, avšak na to pristúpiť nemôžeme, pretože podmienky musia byť pre
všetkých rovnaké. V tomto prípade sa inak
postupovať nedá. Verím ale, že nakoniec sa
nám podarí nájsť spoločnú reč a že všetci pochopia, že ide o verejný záujem v prospech
rozvoja našej obce.
Práve pre tieto zložité vlastnícke vzťahy nie
je teda možné s istotou povedať, kedy budú
stavebné pozemky pripravené, avšak isté je,
že na príprave intenzívne pracujeme.
V mimovegetačnom období v neskorých jesenných mesiacoch začneme s odstraňovaním zelene a následné budú urobené hrubé
terénne úpravy. Po vydaní stavebného povolenia bude vybraný dodávateľ a práce na výstavbe inžinierskych sietí by sa mali začať
v lete 2010.
Cieľom obecného zastupiteľstva je pripraviť stavebné pozemky pre naše mladé rodiny, aby si tu mohli vybudovať svoj domov.
K dnešnému dňu máme 1 460 obyvateľov
a chceme, aby mali možnosť zostať vo svojej rodnej obci, tam, kde majú svoje korene
a kde sa cítia doma. Napriek zložitostiam
a ťažkostiam verím, že sa nám tento cieľ
s pochopením všetkých zainteresovaných
podarí dosiahnuť v nezmenenom rozsahu.
HELENA HERCEGOVÁ

60-roční
Helena Porubská
Peter Janovič
Helena Poturnayová
Anna Polakovičová
Karol Lackovič
Monika Kovárska
Štefan Očkovský
Božena Bučková
70-roční
Ľudovít Briedik
Augustín Porubský
80-ročná
Anna Nováková
- ocú -

Mýtna brána
V auguste bola ukončená rekultivácia
skládky a vzápätí ste mali možnosť zaznamenať zemné práce a pokládku káblovej nízkonapäťovej prípojky od budovy školskej jedálne v súbehu s oplotením areálu ZŠ až po
miesto približne 100 m za mostom smerom
na Žlkovce. Toto miesto bolo označené dopravnými značkami a pracovalo sa tam na
základovej pätke pre osadenie mýtnej brány.
Stavba bude súčasťou satelitného systému
v Slovenskej republike, ktorú buduje spoločnosť Sky Toll, a.s. Výber mýta má byť zavedený pre vozidlá nad 3,5 tony na diaľniciach,
rýchlostných cestách a časti ciest 1. triedy
v dĺžke okolo dvetisíc kilometrov. Satelitný výber mýta je založený na určovaní polohy navigačnými systémami prostredníctvom GPS.
Poloha vozidla určená palubnou jednotkou je
porovnávaná s trasami spoplatnených ciest
na digitálnej mape. Informácie o polohe vozidla sú odosielané do centrálneho systému.
Bude to jedna z prvých mýtnych brán v Slovenskej republike.
-r-
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Nový školský rok s novými plánmi

Po dvoch mesiacoch prázdnin 2. septembra 2009 znovu ožil školský dvor aj budova základnej školy džavotom detí. Slávnostný program s vystúpením mažoretiek
otvoril cestu pre desať mesiacov práce,
učenia, domácej prípravy, ale aj pre rozličné zaujímavé aktivity, exkurzie a kultúrne podujatia. Riaditeľ školy Mgr. Harsányi
so zástupkyňou Mgr. A. Gavalcovou predstavili žiakom zmeny, ktoré v škole nastali
a plány na nový školský rok.
V šk. roku 2009/2010 bude školu navštevovať 254 žiakov, z toho na 1. stupni 64 a na 2.
stupni 190. Medzi žiakmi 2. stupňa sú už desaťročia žiaci, ktorí ukončili 1. - 4. ročník ZŠ
v Malženiciach a niekoľko rokov v rámci školského obvodu sú v škole od 5. ročníka aj žiaci zo Žlkoviec a Ratkoviec.
Do učiteľského zboru po odchode Mgr. Z.
Ozimyovej, Mgr. A. Urbanovej a Mgr. A. Mikušovej nastúpili Mgr. G. Bunčeková, Mgr. D.
Schmidtová a Mgr. S. Melichová, PhD.
V ŠKD budú od septembra dve oddelenia,
preto k vychovávateľke J. Šipkovskej pribudla
nová vychovávateľka M. Talajková. V rámci
školy budú opäť zriadené dve elokované triedy ZUŠ Hlohovec - hudobný odbor pod vedením L. Šantavého.
Novinkou od 15. septembra je zriadenie
Súkromného centra voľného času detí, ktoré
bude pracovať v priestoroch základnej školy.
V rámci tohto centra budú môcť žiaci navštevovať rozličné krúžky, napríklad Slovenčina s úsmevom, Veselá matematika, Strojopis,
športové a divadelno-tanečné krúžky. Centrum
bude otvorené aj pre deti zo susedných obcí.
Chlapci a dievčatá budú môcť pokračovať
v rozvíjaní svojho nadania v šachovom
a stolnotenisovom klube, ktoré sa s úspechom
a vynikajúcimi výsledkami už minulý rok zúčastňovali na okresných, regionálnych aj krajských súťažiach pod vedením Mgr. B. Tupého.
Najaktuálnejšou úlohou školy v novom školskom roku bude pokračovať v realizácii školskej reformy, ktorá zahŕňa už 1. a 2. ročník
a na 2. stupni 5. a 6. ročník. Hlavným cieľom
reformy je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. Zmyslom reformy je poskytnúť deťom
učenie pre život, to znamená – menej odbor-

Nové hracie prvky pred základnou školou.
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ných vedomostí a informácií, zato viac zručností v riešení problémov, v úspešnej komunikácii, v lepšej schopnosti pracovať v tíme,
viac spojenia so životnými skúsenosťami detí,
lepšie sa orientovať v informáciách, vedieť ich
hľadať pomocou internetu, no ale aj viac samostatnosti a schopnosti vedieť, ako sa učiť.
Škola v týchto štyroch reformných ročníkoch už druhý rok pracuje podľa tzv. Školského vzdelávacieho programu. Tento program
sa skladá z dvoch častí. Základná časť je
predpísaná Ministerstvom školstva SR a určuje, čo sa majú žiaci naučiť v jednotlivých predmetoch. Druhú časť si tvorí škola a podľa svojich predstáv, personálneho obsadenia a po
prerokovaní s rodičmi zavádza niektoré nové
predmety, alebo pridáva hodiny k základným
predmetom. Realizovať nové úlohy a myšlienky vyžaduje v prvých rokoch reformy od učiteľov veľké úsilie, pretože väčšina nových učebníc pre tieto štyri ročníky ešte nie je vypracovaná. Piataci v priebehu roka postupne dostanú nové učebnice, no šiestaci musia tak ako
aj vlani používať pôvodné učebnice.
Nadanie detí a jeho rozvíjanie v rozličných

5

TRAKOVICKÉ NOVINKY

predstavujeme

Súkromné centrum voľného času
Od 1. septembra 2009 je v obci zriadené
Súkromné centrum voľného času (SCVČ),
Trakovice 10, ktoré bolo registrované v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva Slovenskej republiky. Sídlo centra voľného času je v budove Základnej
školy s materskou školou v Trakoviciach.
Centrum voľného času je zariadením pre
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v ich voľnom čase
s celoročnou prevádzkou. Svoju činnosť plánuje realizovať v troch oblastiach. Prvou oblasťou sú dlhodobé aktivity, ktoré sa uskutočňujú počas celého školského roka – záujmové
útvary (krúžky). V tomto školskom roku sme
pre deti základnej a materskej školy otvorili 30
záujmových útvarov so zameraním na kultúru,
šport, cudzie jazyky, spoločenskovedné a prírodovedné predmety. Každému členovi záujmového útvaru bude vystavený členský preukaz. Druhou oblasťou sú krátkodobé aktivity. Pre deti a mládež plánujeme zorganizovať
sezónne kurzy so zameraním na aranžovanie
kvetov, varenie a pečenie, výzdobu medovníkov, maľovanie a modelovanie, strojopis a podobne. Taktiež plánujeme organizovať jednorazové akcie na spestrenie voľného času detí,
kde budú môcť rozvíjať svoje nadanie a talent
a taktiež venovať sa svojim záľubám (tvorivé

dielne, vedomostné, športové i umelecké súťaže, kvízy, tradičné i netradičné športové popoludnia, návštevy divadiel, kín, koncertov).
Treťou oblasťou sú prázdninové aktivity.

Počas jesenných, zimných, jarných a letných
prázdnin zorganizujeme pre deti denné tábory a týždňové pobytové tábory.
Prvou aktivitou SCVČ boli Jesenné tvorivé dielne pre žiakov 1. stupňa. Deti si mohli
vyskúšať rôzne výtvarné techniky a činnosti
– maľovanie na figúrky zo slaného cesta, odtláčanie listov na papier, výrobu dekoratívnych
šarkanov, maľovanie tzv. mandaly (kruhové
obrazy so symbolikou jesene a zberu úrody).
PaedDr. R. MURÍN

Účasť a úspešnosť
v okresných kolách súťaží
školský rok 2008/2009

oblastiach budú umožňovať rozmanité a početné súťaže a predmetové olympiády, v ktorých žiaci v minulých rokoch dosahovali veľmi dobré a často až vynikajúce výsledky. Bude to celý rad matematických súťaží, napríklad MAX, Klokan, Pytagoriáda, literárne a recitačné súťaže v slovenskom jazyku, spevácke, športové súťaže, ekologické súťaže a iné.
Budú pokračovať aj súťaže organizované školou, napríklad Trakovická latka alebo Trakovická loptička.
Veľkým prínosom boli pre žiakov a školu významné slovenské aj medzinárodné projekty,
preto aj tento rok škola pokračuje v zapojení
sa do projektu Infovek – používanie IKT vo vy-

učovaní, Škola podporujúca zdravie – starostlivosť o telesné aj duševné zdravie a zdravé
prostredie, E-Twinning – spolupráca so školou
v ČR s využitím anglického jazyka.
Pod vedením V. Barošovej bude opäť
v školskej jedálni na výbornej úrovni zabezpečené stravovanie detí, a to nielen s možnosť obedov, ale aj desiat.
Nezostáva nám iné, len si želať, aby nový
školský rok priniesol do vzdelávania detí nielen ďalšie vedomosti, ale aj radosť z učenia
a poznávania.
PaedDr. J. KRAJČOVIČOVÁ
Základná škola s materskou
školou Trakovice

Pytagoriáda
Zúčastnilo sa 9 žiakov, 7. miesto získala
Martina Tomašovičová.
Matematický klokan
Zúčastnilo sa 38 žiakov, úspešný riešiteľ 1.
stupeň – jeden žiak, 2. stupeň – 11 žiakov.
Olympiáda v slovenskom jazyku
Zúčastnila sa Eva Jurkovičová, získala 2.
miesto.
Stolný tenis
Chlapci 1. miesto, dievčatá 2. miesto.
Rozprávkové vretienko
E. Jurkovičová, 1. miesto.
Slávik Slovenska
Zúčastnili sa 2 žiaci, D. Balleková získala 2. miesto.
Anglický jazyk
na medzinárodnej súťaži v Třinci
Zúčastnili sa 2 žiaci, M. Ostrovský získal
4. miesto.
Šach
1. miesto K. Hadvigerová, M. Mužila,
2. miesto Š. Chudý, M. Cepková.
Malý futbal
Chlapci, 3. miesto.
Basketbal
3. miesto
Stolný tenis
Chlapci 1. miesto, dievčatá 2. miesto.
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Cesta významných zmien v škôlke
Materská škola má dieťaťu dať taký základ, aby malo po celý život potešenie zo
vzdelávania. Školský rok 2008/2009 bol
vo vzťahu k našej materskej škole veľmi
náročný, ale zároveň aj priaznivý, pretože sa naštartovala nová reforma školstva.
Výchova v škôlke sa minulý školský rok
uskutočňovala podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED-0, ktorý je prvým
stupňom dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov.
Skončila sa platnosť programu výchovy
a vzdelávania, ktorý už nie je základným dokumentom materskej školy. Zmeny, ktoré nastali, vyvolávali množstvo otázok, na ktoré smer hľadali odpovede. Naša materská
škola toto hľadanie brala ako výzvu a snažila sa správne a pružne reagovať a vytvoriť
svoj vlastný školský vzdelávací program, podľa ktorého tento školský rok už pracuje. Štátny vzdelávací program bol východiskom pre
vytvorenie vlastného školského vzdelávacieho programu s názvom Zdravé a šťastné dieťa. Snažili sme sa v ňom zohľadniť špecifické, regionálne, miestne podmienky a potreby.
Vlastný školský program nám umožnil slobodne formulovať predstavu o najvhodnejšej
podobe predprimárneho vzdelávania. Umožnil nám profilovať sa na mieru podľa potrieb
detí, konkrétnych podmienok materskej školy,
umožňuje zvýšiť príťažlivosť vzdelávacej ponuky, presadiť sa na verejnosti, rešpektovať
požiadavky rodičov.
Pri tvorbe programu sme vychádzali
z kognitívno-psychologickej koncepcie – hovorí sa o prekoncepte dieťaťa, čo znamená, že dieťa prichádza do materskej školy už s istými poznatkami, na ktorých sa stavia výchova a vzdelávanie. Hovorí sa o pedagogickom profile dieťaťa, t. j. o spôsoboch a štýloch učenia sa. Zo socio-kognitívnej koncepcie vzdelávania vyplýva zdôrazňovanie významu kultúrnych a sociálnych faktorov pri tvorbe poznatkového systému dieťaťa.
Pri tvorbe programu Zdravé a šťastné dieťa vychádzame tiež z ďalších koncepcií. Ciele ŠTVP: rozvíjať u detí návyky súvisiace so
zdravým životným štýlom, pripravovať deti na
vstup do základnej školy, rozvíjať jedinečnosť
detí, vytvárať sebaistotu, samostatnosť detí.
Medzi hlavné princípy nášho programu patrí vytvorenie klímy pokoja a otvorenosti me-

dzi všetkými zúčastnenými na chode materskej školy, a teda aj vytvorenie takmer rodinnej atmosféry, ktorá nám dáva významný základ pre prácu.
V centre pozornosti je vždy dieťa a viera,
že človeka možno v každom veku zdokonaľovať. Medzi dôležité koncepčné zámery patrí aj rozvoj nonkognitívnych stránok osobnosti dieťaťa pred kognitívnymi funkciami - spolunažívanie detí a dospelých, príprava detí
a zamestnancov na prácu s videotechnikou, výpočtovou technikou, spolupráca s rodinou a inými subjektami, ako sú: zriaďovateľ
Obec Trakovice, základná škola, CPPP a P

vedený zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Teraz sme vstúpili do ďalšej etapy
reformného procesu. Podporuje sa kariérny
rast učiteľov, pripravuje sa zákon o pedagogických zamestnancoch, zákon o odbornom
vzdelávaní a o celoživotnom vzdelávaní. Materskú školu čaká veľmi zodpovedná a náročná práca a veríme, že odmenou za ňu bude
dostatočne veľká autonómia, sloboda, vlastná
spokojnosť detí a rodičov.
ANTÓNIA ŠKVARKOVÁ

informujeme
Internetová kaviareň
V dňoch 16.9.2009 až 2.12.2009 v čase
od 13.00 do 15.00 h bude v školskej učebni
počítačov otvorená pre širokú verejnosť internetová kaviareň. Každý záujemca o surfovanie po internete je srdečne vítaný.

Dar pre všetkých
Iste ste si všetci, ale hlavne rodičia s malými deťmi, všimli, že v areáli parku pred
základnou školou pribudli drevené preliezačky a lavičky pre našich najmenších. Je
to sponzorský dar pre všetkých obyvateľov.
Poďakovať treba p. Ing. Forgáčovi, vďaka
ktorému pribudlo v Trakoviciach ďalšie príjemné oddychové miesto.

Všimli sme si
v Hlohovci, miestna knižnica, Polícia, CVČ,
rodina detí, OMEP a iné. Nadväzovali sme na
projekty, ktoré sa v materskej škole realizovali a niektoré aj prebiehajú: Škola podporujúca zdravie, projekt Keď láska nepozná hranice (Nadácia Socio-charitatívny fond podporujúci inklúziu detí do MŠ), medzinárodný projekt Comenius v spolupráci so základnou školou (Hračky v minulosti a dnes), projekt Zdravé dieťa (Energy s. r. o.), Elektronizácia a revitalizácia MŠ (MŠ SR).
V minulom školskom roku bol do praxe za-

V materskej škole boli zrekonštruované sociálne zariadenia prvého oddelenia.
Od septembra si teda deti môžu užívať novú kúpeľňu, WC a chodbičku (na fotografii dolu).

Až opadne z dubu lístie...
Ak neviete, tak týmito slovami venoval
v rozprávke Fimfárum dušu diablovi jeden
chudobný človek. Pointa príbehu je v tom,
že ho prekabátil, pretože lístie z dubu síce
uschne, ale opadne až po vyrašení nových
zelených lístkov na jar. Prichádza jeseň
a možno si dnes ani nespomenú všetci
tí, čo pomáhali vysadiť typicky slovenské listnaté dreviny, že je možné si overiť, ako je to s listami dubu v areáli školského ihriska. Len pre informáciu, ak sa
postavíte presne medzi vysadené stromy (javor, hrab, buk a dub), sú orientované tak, aby ukazovali svetové strany. (Dub je ten, ktorý smeruje na sever...)

Otvorená škola 2009
Otvorená škola nie je len názov úspešného projektu, v ktorom základná škola získala prostriedky na zmodernizovanie vyučovacieho procesu, ale aj smerovanie vo
vzťahu k obyvateľom. V areáli parku základnej školy je posunutý a osadený nový plot, tak aby predná časť parku slúžila
všetkým. Zároveň sa škola otvorila aj pre
voľnočasové aktivity a v jej priestoroch bude sídliť súkromné centrum voľného času,
ktoré chce rozšíriť služby širokému obyvateľstvu.
- ocú -
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Deň detí plný zábavy a súťaží
V sobotu 6. júna sa na trakovickom ihrisku stretli deti
všetkých vekových kategórií, od
malých škôlkarov až po veľkých
školákov. Spoločne oslavovali
MDD. Obavy zo zlého počasia sa
rozplynuli spolu s mrakmi
a mohlo sa začať súťažiť.

dospelí a čakali, kým na nich príde rad.
Niektorí sa ukázali ako budúci nádejní
jazdci a možno si raz zadovážia i vlastného koníka. Niška (na obr. dole) na
trakovickom ihrisku doslova zažiarila.
POZNÁTE MAĽOVANIE
NA TVÁRE?

TRADIČNE S DIVADLOM NA
TRAKOCH
Už niekoľko rokov berú organizáciu MDD do svojich rúk divadelníci z Divadla na TrakOch. Deti rozdelili do kategórií, aby boli sily
vyrovnané a súťaženie spravodlivé. Každý, kto prišiel na MDD
a chcel súťažiť, musel sa zaregistrovať do jednej z troch kategórií.
V kategórií A boli škôlkari, v Béčku deti prvého stupňa ZŠ a v Céčku starší školáci z druhého stupňa.
Špeciálnu skupinu tvorili najmenšie detičky do 3 rokov. Každá kategória mala svojich vedúcich. Tí
mali pre deti vymyslené rôzne zábavné, športové i vedomostné hry.
Deti skákali vo vreci, preťahovali sa lanom, hádzali loptičkou do
truhlice, strieľali loptu na bránku
a nechýbala ani obľúbená súťaž –
slalom vo dvojici medzi kužeľmi so
zahryznutým jablkom. Divadelníci
deti preverili i vo vedomostnej súťaži, kde sa ukázalo, aké sú bystré a ako dávajú pozor v škole. Po
každej disciplíne boli najlepší ocenení drobnými sladkosťami a odmenami. Na organizácii
a finančnom zabezpečení podujatia sa i tento
rok podieľal Obecný úrad Trakovice.
HVIEZDA MENOM NIŠKA
Veľkým prekvapením i lákadlom pre malých i veľkých bola kobylka Niška. Nisharpia
alias Niška je kobylka anglického plnokrvníka českého pôvodu. V minulosti behávala do-

Trakovické deti určite áno. Na MDD
sa takmer každé dieťa zaradilo do dlhého radu vedúceho k Veronike Bokorovej. Svojimi rukami a farbičkami doslova čarovala. Na tvárach detí okrem
úsmevu vyčarila i nádherné ornamenty, kvety, rôzne symboly i postavičky
z rozprávok. Detské tváre hýrili všetkými možnými farbami a trblietkami. Veronika pomaľovala aj divadelníkov z Divadla na TrakOch. Aj oni sa aspoň na
chvíľu stali súčasťou detského sveta.
VYSOKÁ ÚČASŤ, SPOKOJNOSŤ
A RADOSŤ

stihy, no lepšie sa uplatnila na rekreačné jazdenie. Doteraz mala dve žriebätká - žrebčeka a kobylku. Práve kobylku Nasťu je možné
vidieť pretekať na slovenských dostihových
dráhach. Nišku do Trakovíc z Trnavy priviedli jej majitelia a zároveň najbližší priatelia Janka Slováková s otcom. Deti sa veľmi potešili, že si môžu zajazdiť na takej krásnej kobylke. Bolo to pre nich niečo nové a nepoznané.
Túto príležitosť si nenechali ujsť. Niškou však
zostali očarené nielen deti. Za ohradou stáli aj

Keďže tento rok sa deti zapisovali
pri registračnom stolíku, k dispozícii je
i malá štatistika. Aktívne sa do súťaží
a hier zapojilo viac ako 100 detí. Z toho
v kategórii A bolo 32 detí, v kategórii B
tiež 32 detí a v kategórii C 23 detí. Tých
najmenších bolo 19. A to určite neboli
všetky detičky, ktoré prišli osláviť MDD.
Niektoré sa totiž hanbili a nesúťažili.
O rok to už môže byť inak. Dobrým zvykom sa na trakovickej oslave MDD stalo dodržiavanie pitného režimu. Priamo
na ihrisku bol k dispozícii pitný kútik pre deti. Počas súťaženia sa mohli kedykoľvek občerstviť a doplniť vybehané tekutiny. Na záver vydarenej akcie divadelníci deťom za ich
odvahu a snahu rozdávali rôzne milé odmeny.
Spokojnosť a radosť detí boli zasa odmenou
pre dospelých, ktorí tento deň pre deti pripravili. Už teraz sa tešia na budúci rok s nádejou,
že účasť na tomto podujatí bude zasa o niečo
vyššia.
JANA KUKLOVÁ
FOTO: Daniel Bokor
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Hody v znamení duchovných hodnôt
70. VÝROČIE TROJITÝCH PRIMÍCIÍ BOLO SPOJENÉ S OTVORENÍM PASTORAČNÉHO CENTRA
(Dokončenie z 1. strany.)
Táto metafora v sebe ukrýva netušenú hĺbku: Teraz, vo vyhlásenom roku kňazov, si viac
ako zvyčajne uvedomujeme dôležitosť ich poslania pre duchovný život veriacich, ale spoločenstvo môže dobre fungovať iba v prípade, ak
kňaz nevybuduje okolo seba neprístupný múr,
za ktorým je ako v opancierovanom vozidle.
Teda od každého kňaza závisí, akým smerom
sa bude uberať spoločenstvo. Vzájomná komunikácia medzi kňazom a laikmi je veľmi dôležitým, ak nie najdôležitejším momentom posúvajúcim spoločenstvo dopredu.
Trakovické katolícke združenie sa o takúto komunikáciu veľmi zasadzuje. Už aj tým, že
naši členovia prišli s myšlienkou spojiť oslavu
70. výročia trojitých primícií s ďalšími významnými výročiami a postavami našej minulosti aj
prítomnosti, na ktoré nesmieme zabúdať.
Presne pred 100 rokmi, v roku 1909, stál
Vdp. ThDr. F. Krajčovič, ktorý je pochovaný na
našom cintoríne hneď za kostolom, pri zrode
potravného družstva, čím sa snažil dosiahnuť
nezávislosť chudobného ľudu od úžerníckych
židovských obchodníkov. Naši starí otcovia ho
spomínali ako veľkého dobráka a ľudomila.
Ďalší významný človek, ktorý v Trakoviciach
pôsobil, bol akademický maliar Vdp. Alexander
Buzna. Ako 1. výpomocný duchovný k nám prišiel pred 90 rokmi - v roku 1919 a za krátke obdobie 4 rokov u nás zanechal nezmazateľnú
stopu. Spomienku naňho sprítomnilo aj Balneologické múzeum v Piešťanoch, ktoré zo svojich zbierok na jeden týždeň zapožičalo Trakoviciam vzácnu kolekciu jeho olejomalieb.
Vdp. J. Maixner, náš ďalší výpomocný duchovný v rokoch 1923 - 1933, sa zasadzoval
o zveľaďovanie nášho spoločenstva a aj o výstavbu farskej budovy. Pre Trakovičanov zanechal po svojej smrti značnú sumu peňazí, ktorá bola základom na prestavbu kostola. Na pomníku na našom cintoríne má nápis: „Pracoval
som za vás, modlite sa za mňa.“
Azda najvýznamnejším človekom, ktorý bol
aj „učiteľom“ našich trojitých primiciantov a naj-

Svätou omšou na hodovú nedeľu si generálny vikár Mons. Vdp. Pavol Zemko s ďalšími kňazmi uctili pamiatku troch trakovických primiciantov.
viac ich ovplyvnil, bol Don Jozef Bokor – inšpektor saleziánskeho hnutia na Slovensku,
čiže jeho najvyšší predstavený. V Trakoviciach
na rodnom dome č. 39 má pamätnú tabuľu.
Listujúc v neblednúcich stránkach trakovickej histórie, Arcibiskupský úrad v Trnave vyšiel
v ústrety nášmu snaženiu a na hodovú nedeľu
k nám vyslal svojho generálneho vikára Mons.
Vdp. Pavla Zemka, aby si sv. omšou uctil pamiatku našich troch primiciantov a spoločne
s dekanom Vdp J. Mrkvicom a Vdp. ThDr. A.
Lackovičom ako aj zástupom veriacich sa pri
ich hroboch na miestnom cintoríne pomodlil za
spásu ich duší.
V nasledujúci deň – hodový pondelok, sv.
omšu už tradične celebroval Vdp. A. Lackovič,
čím slávnosť pokračovala a vyvrcholila sprievodom k novostavbe pastoračného centra

Spoločne s dekanom Vdp. J. Mrkvicom a Vdp. ThDr. A. Lackovičom sa pri hroboch
kňazov na miestnom cintoríne pomodlili za spásu ich duší.

a za veselých tónov dychovej hudby Bučianka.
Starostka obce Helena Hercegová spoločne
s Vdp. Alojzom Lackovičom, PhD., Vdp. J. Mrkvom z Bohdanoviec a Darinkou Laščiakovou
otvorili novostavbu pre verejnosť.
Pre úplnosť treba dodať nasledovné:
Mons. Róbert Bezák, arcibiskup trnavskej
arcidiecézy, bol pri svojej návšteve na novostavbe Pastoračného centra v Trakoviciach do
detailov oboznámený so situáciou okolo jeho
výstavby ako Vdp. A. Lackovičom, tak aj starostkou obce a Vdp. J. Rybanským, bývalým
dekanom z Malženíc.
Celý príbeh sa začal vlastne v r. 2002, kedy
bola na pozemku pri základnej škole, pôvodne
vyhradenom na výstavbu farskej budovy, skolaudovaná bytovka a ako náhradu obec ponúkla vtedajšiemu dekanovi Vdp. S. Vrbovi pozemok, kde teraz stojí novostavba. V tom čase
túto ponuku dekan neprijal.
Nevieme, ako by sa to všetko skončilo, nebyť Vdp. A. Lackoviča, ktorý sa do tejto patovej
situácie osobne zainteresoval a pozemok so
súhlasom obecného zastupiteľstva za symbolickú cenu prevzal na seba s podmienkou, ktorá je ako ťarcha zapísaná na liste vlastníctva,
že ak do 10 rokov nebude na tejto parcele postavená budova pre cirkevné účely, pozemok
bude vrátený Obci Trakovice.
Už vtedy mal Vdp. Lackovič plán začať výstavbu farskej budovy čo najskôr, aby tak urobil zadosť večitým snom a túžbam našich predkov, a taktiež sebe dokázal, že keď doteraz
v rôznych kútoch Slovenska postavil už štyri
farské budovy a zabezpečil rekonštrukcie niekoľkých kostolov, v rodných Trakoviciach to nemôže byť problém... Ibaže, nik nie je doma prorokom! Stavbu však nakoniec, aj keď s ťažkosťami, rozbehol a presne po roku sme sa dočkali aj jej slávnostného otvorenia. A to aj napriek
tomu, že nemala na našom farskom úrade
v Bučanoch podporu.
Teraz sa, mílí čitatelia, spolu so mnou zamyslite: Čo by sa stalo, keby Vdp. Lackovič nebol v tejto veci iniciatívny? Máme – my Trako-

9

TRAKOVICKÉ NOVINKY
vičania – ešte niekoho iného, kto by sa zasadil o takéto dielo? A keby sme aj azda niekoho
našli, vedel by ten „niekto“ zohnať 2 milióny na
realizáciu takejto budovy? Ja smelo na tomto
mieste prehlasujem, že druhého takého človeka u nás nenájdete.
A čo sa týka podpory (resp. nepodpory) z farského úradu v Bučanoch, náš vtedajší dekan
tu bol vo svojom úrade celkom 3 roky a nemohol za také krátke obdobie obsiahnuť trakovickú históriu tak ako my, ktorí tu žijeme a bývame odmalička. Ďalší argument – nedostatok
kňazov, ktorý bol aj celkom podložený, pre nás
nemôže byť argumentom, pretože farský úrad
tu ihneď nemusí byť, ale čo tak výpomocný duchovný? Tak ako pred desaťročiami, pretože
Vdp. A. Buznu sem arcibiskup poslal v r. 1919
ako odpoveď na uvoľnenú povojnovú morálku.
A že v súčasnosti je kríza nielen hospodárska,
ale aj duchovná, to hádam nemusím dvakrát
zdôrazňovať a pre takú veľkú obec akou Trakovice sú, je prítomnosť duchovnej osoby nadovšetko dôležitá. A na druhej strane, keby bola náhodou vôľa poslať do Trakovíc kňaza, kde
by sme ho ubytovali?
Na takúto možnosť sa treba sa pripraviť, a to
sme urobili aj vďaka závetu nášho zosnulého

stretnutí na novostavbe pastoračného centra povedal, že v tej
chvíli, ako sem arcibiskupský úrad pridelí
duchovného, on automaticky urobí následný krok prepísaním
budovy na rímskokatolícku cirkev!
Za to všetko, čo tu
bolo povedané, vďačíme najmä ThDr.
Alojzovi Lackovičovi, PhD., ktorému
Obecné zastupiteľstvo udelilo Čestné
občianstvo Obce Trakovice za mimoriadne
zásluhy o rozvoj obce. Naša vďaka patrí aj ľuďom, ktorí mu
v jeho úsilí nezištne
pomáhali a podporovali ho. Či to boli poThDr. Alojzovi Lackovičovi, PhD. Obec Trakovice udelila Čestčetní sponzori, alebo
né občianstvo.
firmy a remeselníci,
ktorí sa podpísali na
celkovom vzhľade budovy, ale najmä my – Trakovičania, obetujúc svoje peniaze, čas, silu
a um k prospechu a rozvoju nášho spoločenstva: Ľudko Briedik, Fero Fuksa, Karol Lackovič, Štefan Patrikár, Stano Cepko, Štefan Krajčovič, Ernestína Malovcová, Janka Malovcová,
Ľudovít Tolarovič, Pavol Kačinec, Karol Žemla,
Ján Škvarka, Štefan Tibenský, Róbert Časár,
František Forgáč, Patrik Skurčák, František Drgoň, Tomáš Cepko, František Krajčovič, Viliam
Gerinec, Milan Nesteš, Juraj Patrikár, Peter
Pikna, Vlado Pikna, Štefan Janák, Pavol Herceg, Karol Lopašovský, Ondrej Sobolčiak, Peter Belák, Štefan Ondrek, Jozef Novák, Augustín Cepko, Ľubomír Iláš, Jozef Martinkovič, Peter Lackovič, Štefan Slovák, Milan Cepko, Štefan Blažo, Jaroslav Činčura, Augustín Mužila,
Roman Baroš, Dušan Osuský, Pavol Bališ, Jaromír Bučko, Stanislav Pekarovič, Ladislav Gula, Jozef Zich, Štefan Bališ, Miroslav Cepko a
autor tohto článku.
Títo všetci podporili stavbu brigádnickou pomocou a mnohí ďalší, nemenovaní, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť na prácach, aspoň finančne prispeli na dokončenie budovy.
Pondelňajší sprievod k novému pastoračnému centru viedol Vdp. ThDr. A. Lackovič.
IVAN ŠIPKOVSKÝ

rodáka Leonarda Kociana. Tento vzácny človek celý svoj majetok - zdôrazňujem – celý majetok (dom, záhradu a hotovosť 300 000 Sk) na
smrteľnej posteli poručil cirkvi so želaním, aby
to bol základ na postavenie fary v Trakoviciach!
Leonard Kocian, každému rodenému Trakovičanovi známy pod familiárnym menom Lenko, dal všetko, čo mal a jeho osoba je veľkým
spojivom medzi starými a novými Trakovicami.
On bol tým človekom, ktorý nám týmto obrovským gestom zachoval odkaz našich predkov, pretože nebol sám s týmto želaním. Myšlienku vlastnej farnosti živili generácie pred
ním.
Je morálnou povinnosťou človeka, zvlášť
kresťana, naplniť vôľu zosnulého. Zámerne nehovorím splniť, pretože nie je v našej kompetencii ako laikov zriadiť farský úrad, ale cirkevná budova, so všetkým, čo k nej patrí, je to, čo
si Lenko želal!
Trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák
sa s týmto stotožnil a prisľúbil skoré riešenie...
Na záver dodám iba to, že Vdp. Lackovič na
margo toho, že je stavba napísaná na jeho meno, samotnému arcibiskupovi pri spomínanom

V pozornosti Bratstvo sv. ruženca
V sobotu 12. 9. 2009 v čase od 14.30 do
18.00 hod. sa v našom kostole sv. Štefana Kráľa uskutočnila duchovná obnova
– stretnutie členov Bratstva sv. ruženca
s pátrom Šimonom Tyrolom z Košíc, kňazom rádu dominikánov.
Témou tohtoročnej duchovnej obnovy bola
rekonštrukcia Bratstva sv. Ruženca v zmysle novelizácie pravidiel stanovených ešte
pápežom Jánom Pavlom II. Ako každé živé
spoločenstvo, je založené na pravidelných
stretnutiach. Preto je potrebné stretávať sa
podľa stanovenej dohody, nie ako doteraz,
keď činnosť spočívala iba vo výmenách ceduliek a praktizujúcom dodržiavaní pravidiel
v súkromí.
Páter Šimon v skutočnosti touto hlavnou
témou názorne hovoril o príčinách rekonštrukcie a o potrebe pravidelného stretávania sa v čo najväčšom počte.

Pri výklade mu slúžila aj veľkoplošná obrazovka, čím nás veľmi podrobne a názorne
informoval o histórii založenia Bratstva sv.
ruženca, o jeho starej histórii až po dnešok.
Po bloku informácií sa naše spoločenstvo
modlilo a nasledovala ďakovná sv. omša.
Po nej už prišla rozlúčka a poďakovanie pátrovi za jeho návštevu.
Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskom a srdečnom duchu. Atmosféru umocnili aj šikovné gazdinky, ktoré pre túto príležitosť napiekli výborné slané aj sladké pečivo a prichystali tak pre zúčastnených občerstvenie.
Za horliteľov Bratstva ďakujem všetkým
zúčastneným a dúfam, že sa podľa nových
pravidiel budeme stretávať aspoň raz do
mesiaca v novom pastoračnom centre, ktoré má slúžiť aj tomuto účelu.
ANNA ŠIPKOVSKÁ
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Úspešný Deň belasého motýľa

Nervové ochorenia predstavujú veľkú
skupinu rôznorodých postihnutí kostrových svalov a periférnych nervov. Ich spoločným príznakom je postupný vývoj slabosti svalov, často sprevádzaný zmenšovaním ich objemu. Preto o ľuďoch s takto
postihnutými svalmi hovoríme ako o muskulárnych (svalových) dystrofikoch.
Nervové ochorenia postihujú deti aj dospelých. Celkový počet osôb s nervovými ochoreniami sa na Slovensku odhaduje na 5 tisíc.
Život s muskulárnou dystrofiou prináša každému postihnutému a jeho rodine veľa vážnych problémov.
Na pomoc postihnutým touto chorobou Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
(OMD) od roku 2001 každoročne organizuje zbierku s názvom Deň belasého motýľa.
V poradí deviata zbierka pripadla na 5. júna 2009. Vďaka dobrovoľným finančným príspevkom darcov je možné pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. Finančné prostriedky sa
používajú na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré zlepšujú zdravotný stav a mobilitu
chorých, ale nie sú štátom finančne dotované
vôbec, alebo len čiastočne.
I ja som členkou OMD. V týchto dňoch prebieha u nás montáž zdvíhacej plošiny, ktorá umožní Jankovi bezbariérový prístup do
nášho rodinného domu, čím sa pre neho podstatne zvýši samostatnosť a kvalita jeho živo-

pozvánka pre seniorov
Vystúpia
Franc a Sychra
Október je už tradične časom, kedy sa
stretávame v rámci Mesiaca úcty k starším
s našimi obyvateľmi v seniorskom veku nad
65 rokov. Tento rok to bude 18. októbra.
V nedeľu doobeda pán farár Vdp. Ján Bašo odslúži svätú omšu za starších a chorých. O 15.00 hod. popoludní sa spolu
stretneme v kultúrnom dome. Program pripravuje známy redaktor Slovenského rozhlasu Vlado Franc, ktorý so svojím hosťom Zdenkom Sychrom vystúpi s pódiovou verziou programu Túto hudbu mám rád.
Zdeněk Sychra je rodák z Brna, ale už
vyše 50 rokov žije a spieva na Slovensku.
Nahral viacej piesní, ako má rok dní. Jeho
najúspešnejšie piesne majú poslucháči radi
dodnes. Najväčším hitom v podaní Zdenka
Sychru bola určite pieseň Nájdeš ma pod
Akropolou, ale aj mnohé ďalšie - Hľadajte
rým na meno Kamila, Natalie, Slza na tvári
a desiatky ďalších. V repertoári má však aj
piesne, ktoré spievali a spievajú iní slovenskí speváci: Dedinka v údolí, Keď harmonika tíško znie, Ešte raz ku tebe prídem, Vám
o láske spievam, Dve oči neverené atď.
Bude to zaujímavé rozprávanie pri pekných pesničkách, ktoré hosť zaspieva. Svojimi otázkami pre speváka a moderátora sa
do programu môžu aktívne zapojiť aj prítomní diváci. Chýbať nebude ani tradičné
občerstvenie a vystúpenie speváckej skupiny JDS Trakovice s harmonikou. Ich verejné vystúpenia sa stretli s veľkým úspechom, prídu teda potešiť aj nás. Tešíme sa
na stretnutie!
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Organizátorky
O
i át k zbierky.
bi k
ta. Príspevok na montáž sme dostali aj z výťažku tejto zbierky.
V deviatom ročníku sa u nás vyzbieralo
249,37 €. Zbierka bola úspešná. Počasie vyšlo a aj ľudia boli k nám milí. Niektorí dokonca
aj o nás vedeli, na čo zbierame. Dobrovoľníkov sme mali 14, z toho 12 žiakov pod vedením učiteľky Aleny Holickej zo Základnej školy v Trakoviciach.
Týmto by sme sa chceli poďakovať aj
ostatným, ktorí pomohli s propagáciou. Napríklad obecný úrad celý týždeň ohlasoval
zbierku v miestnom rozhlase. Leták bol aj
v obchode COOP Jednota v Trakoviciach, za
čo tiež patrí vďaka. Som rada, že sme mohli
znovu pomôcť, a to aj vďaka týmto dobrým
ľuďom.
HELENA HORNÁ

Janko na rekondičnom pobyte.

Zbi
k v základnej
ákl d j škole.
šk l
Zbierka
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Seniori relaxovali, oslavovali i brigádovali
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trakoviciach sa v III.
štvrťroku zamerala hlavne na rekondično–rehabilitačné pobyty. V rámci nich sme
navštívili kúpalisko v Podhájskej a kúpalisko vo Vincovom lese.
Záujem o tieto výlety bol veľmi veľký, o čom
svedčí aj účasť - v oboch prípadoch viac ako
41 občanov. Do Vincovho lesa sa prihlásilo
dokonca až 96 záujemcov! Neboli to len členovia JDS, ale aj staršia a mladšia školopovinná mládež. Všetci boli veľmi spokojní, cítili sa príjemne a tešia sa aj na ďalšie podobné akcie.
V júni sme mali jedno malé príjemné posedenie. Členom, ktorí sa v I. polroku 2009 dožili životného jubilea, zablahoželala predsedníčka Mária Bališová. Okrúhle jubileum oslávili: Mária Sobotová - 50 rokov, František Bláha a Mariana Šantavá - 60 rokov, Eduard
Drgoň a Karol Macek - 70 rokov, Jozef Drgoň st. - 75 rokov, Agneša Nováková - 80 rokov. Zablahoželali sme aj členom, ktorí mali
v I. polroku meniny. Hudobnou gratuláciou oslávencom popriali všetko dobré Pavol Bališ a Ivan Baroš. Nasledovala voľ-
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ná zábava až do neskorých nočných hodín.
Naši speváci sa zúčastnili aj na vystúpení
Trakovice – Trakovičanom v rámci Trakfestu a zožali veľký potlesk. Spevákov sprevádzal svojou hrou na akordeóne Alojz Šantavý.
Speváci so sprievodom Alojza Šantavého
vystúpili aj na podujatí pri príležitosti 10. výročia založenia Okresnej organizácie JDS
v Hlohovci. Aj v tomto prípade sa všetci tešili veľkému potlesku za svoje úspešné vystúpenie.
Naši členovia sa zúčastnili aj na dokončovacích prácach pri stavbe Pastoračného centra v Trakoviciach.
Ani tentokrát nesmieme zabudnúť poďakovať sa všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľajú na práci a pomoci ZO JDS v Trakoviciach.
Ďakujeme sponzorovi Milanovi Hromadovi
a tiež Obci Trakovice, ktorej zastupiteľstvo
našu činnosť podporuje.
Na záver ďakujeme pani Cecílii Panenkovej, ktorá bola jednou zo zakladateliek
základnej organizácie v našej obci, a tým
prispela nemalou mierou k jej rozvoju a úspechu. Ešte raz - veľká vďaka všetkým!
Výbor ZO JDS

Šikovné
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é ruky č
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č
tie najchutnejšie
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Štyri dni pre plody práce záhradkárov

Jesenný čas je pre poľnohospodárov,
a tiež aj pre záhradkárov, obdobím zberu
úrody a odmenou za celoročnú namáhavú prácu. Po dlhom pracovnom roku nastáva čas aj na vďakyvzdanie a oslavu. Vinári ukončujú zber hrozna vinobraním, poľnohospodári dožinkami a záhradkári organizujú výstavy dopestovaného ovocia zeleniny a kvetov.
V uplynulých rokoch sa tradičné výstavy
v Trakoviciach konali vždy v niektorú septembrovú nedeľu. Od tohto roku tradíciu rozširujeme. Po minuloročnom vydarenom nultom
ročníku sme výstavu obliekli do nového šatu
a sprievodné podujatia sa rozšírili na štyri dni.
 V piatok 18.9.2009 Janka Šipkovská
v spolupráci s deťmi a s Centrom voľného času pri ZŠ Trakovice a jeho vedúcim p. Murínom
preberali exponáty na tekvičkovú súťaž, aranžovali, inštalovali výstavku a tvorili exponáty.
 V sobotu 19.9.2009 v poobedňajších hodinách bola sála kultúrneho domu pripravená na preberanie záhradkárskych výstavných
vzoriek od širokej verejnosti a za účasti harmonikárov z Trakovíc a Maduníc (J. Patrikár, P. Feranec, M. Krajčovič, J. Reho, L.

Trakovičania
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Vančo) sme si posedeli pri bielom a červenom burčiaku od našich vinárov a speve.
Kto prišiel, zažil nefalšované burčiakové hody.
 Nedeľa 20.9.2009 sa začala slávnostnou
sv. omšou o 9.00 hod. a požehnaním tohtoročnej úrody naším novým dekanom Vdp. Jánom
Bašom. Obetné dary niesli naši záhradkári: Milka Žemlová, Irena Drgoňová, manželia Jozef
a Jarmila Bokorovci, Štefan a Mária Krajčovičovci, Ivan a Janka Gulovci, Ladislav Gula
a Eva Ardanová, Peter Janovič, Jakub a Matúš Krajčovičovci za rodinu Krajčovičovú a
Janovičovú. V poobedňajších hodinách už
otvorené výstavné priestory oboch sál vítali mnohých ďalších návštevníkov z radov našich obyvateľov, ale aj zo širokého okolia.
Stalo sa takmer pravidlom, že nás zásluhou
predsedu organizácie Karola Cvíčelu nikdy neobíde ani predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov prof. Ivan Hričovský. Tak tomu bolo aj teraz. Bohužiaľ, čas jeho
ohlásenej návštevy musel na poslednú chvíľu
zmeniť, preto ani väčšina návštevníkov nemala možnosť s ním diskutovať. Ako pozornosť

tomuto výnimočnému človeku venovala firma
Floral prekrásnu kyticu.
Program vrcholil medzi 17.00 a 18.00 hodinou pri vyhodnocovaní veselej tekvičkovej súťaže, do ktorej sa zapojili nielen deti, ale aj kreatívni dospelí.
Návštevníci si okrem expozícií tekvičiek (36
súťažných vzoriek) mohli obzrieť nielen bohatstvo exponátov, ale aj krásne fotografie
z našej tohtoročnej činnosti a archívny materiál. Súbežne bežala počítačová projekcia
s aktuálnou tematikou. Pri príjemných tónoch reprodukovanej ľudovej hudby si všetko pozorne prezrel aj ďalší vzácny hosť –
náš nový dekan Vdp. Ján Bašo a s radosťou môžeme konštatovať, že nešetril obdivnými slovami nad vystavenými exponátmi.
 Pondelok 21.9.2009 bol vyhradený pre
školákov z našej základnej a materskej školy.
Oficiálne vyhodnotenie celej akcie sa uskutoční až na nasledujúcej výborovej schôdzi,
ale už teraz vieme, že sme vsadili na správnu
kartu. Počet návštevníkov za štyri dni prekročil
všetky naše očakávania.
TRAKOVICKÍ ZÁHRADKÁRI

Predseda
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Záhradkárska organizácia je najstaršia v obci
Po vzniku samostatnej Československej
republiky v roku 1918 bolo Slovensko zaostalou poľnohospodárskou krajinou a ani
zďaleka nedosahovalo kvalít susedného
Česka. Táto situácia bola výsledkom širších historických súvislostí a rozdielov
v politike oboch štátov. Zatiaľ čo České
krajiny sa vyvíjali viac-menej samostatne
(České kráľovstvo), Slovensko ako odveká
súčasť Uhorska (horné Uhorsko) existovalo takmer 1000 rokov pod nadvládou starých Maďarov. Preto bolo prvoradou úlohou novej vlády vytvoriť na našom území
podmienky vhodné pre všestranný rozvoj
hospodárstva krajiny.
Výsledkom presadzovaných obrodeneckých aktivít bolo aj zorganizovanie slovenských ovocinárov, a tak v roku 1920 na sneme v Bratislave vznikla Slovenská ovocinárska spoločnosť (SOS). Za jej výkonného predsedu bol zvolený významný slovenský ovocinár Viktor Buchta. Dôležitým počinom tých
čas bolo vydávanie časopisu Slovenský ovocinár a zakladanie miestnych „odbočiek“ SOS
v rozvinutejších regiónoch.
Na podporu aktivít záhradkárskeho a ovocinárskeho charakteru štát odporúčal územným samosprávam zriaďovať ovocné škôlky,
v ktorých by záujemci mohli získavať zručnosti v štepení, ošetrovaní a pestovaní ovocných
stromov. Tak na naliehanie Okresného úradu
v Hlohovci Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach na čele s richtárom Rudolfom Drgoňom
odsúhlasilo na takýto účel pozemok za dedinským mostom cez Dudváh, na hone zvanom
Kapustnice, vo výmere cca 20 árov.
Táto ovocná škôlka sa nazývala „Panšula“
(z gréckeho pas, pasa, pan znamená – každý,
každá, každé a nemeckého die Schule – znamená škola. Je to teda škola pre všetko: pre
výučbu obrábania pôdy, pre výučbu a praktické dorábanie zeleniny a pre výučbu rozmnožovania a pestovania ušľachtilých druhov
ovocných kríkov a stromkov).
Správcom miestnej Rímsko-katolíckej ľudovej školy bol od r. 1920 do r. 1939 učiteľ Pavel Šindel, pôvodom zo Žiliny, ktorý bol nielen
výborným a autoritatívnym učiteľom na škole, ale tiež aktívnym šíriteľom všeobecného
pokroku v obci. Založil a spoločne s ostatnými učiteľmi viedol viaceré spolky - ochotníc-

Výstavu sii prezreli
Vý
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ky, požiarny, mládežnícky a organizoval rôzne
kultúrne a cirkevné oslavy. Bez jeho pričinenia
sa nezrealizovala jediná kultúrna alebo osvetová akcia a pritom sa viac ako aktívne zapájal aj do cirkevného života, pretože bol hlboko
veriacim človekom. Pavel Šindel počas svojho pôsobenia v Trakoviciach vychoval aj celý rad ovocinárov a včelárov. (Podľa slov jeho doteraz žijúceho žiaka Jozefa Lackoviča,

Učiteľľ P
Uči
Pavell Š
Šindel.
i d l
hlavne včelárstvo a jeho milované včielky boli srdcovou záležitosťou pána učiteľa). Ako je
zrejmé z uvedeného, bol pracovne veľmi vyťažený, a preto mu nezostával čas na samotné obhospodarovanie Panšuly. Pomoc našiel
v nadšencovi a zapálenom záhradníkovi, ovocinárovi a hlavne včelárovi Jozefovi Šestákovi, ktorý mal vtedy len 23 rokov (nar. 1902) a
bol prvý rok ženatý. Prostredníctvom záhrady
a včiel si obaja našli k sebe cestu a už v roku
1925 spoločne založili miestnu odbočku SOS
a Jozef Šesták sa stal jej prvým a dlhoročným
predsedom (1925 - 1960). Ako jediný v ob-

ci odoberal odborný časopis Slovenský ovocinár a získané vedomosti, overované každodennou praxou, odovzdával všetkým naokolo.
O úrovni a spôsobe obhospodarovania
Panšuly sa dozvedáme z rozprávania dcéry
J. Šestáka – Anny Šipkovskej:
„Nejaký učiteľ, volal sa Šindel, prezývaný
Dačo, prišiel za tatom okolo roku 1925, aby
sa ujal učiť žiakov pestovať ovocné stromy.
Od obce (richtárom bol vtedy Rudolf Drgoň),
dostal na ten účel kus oploteného pozemku
za Dudváhom. Vtedy sa to volalo Kapustnice.
Rozdelil si to na dve časti. V jednej mal sadenice plánok, prinesených z neďalekých Hájov,
do ktorých potom štepil a očkoval ušlachtilé
druhy jabloní, hrušiek, čerešní, sliviek a marhúľ. Stromy dopestúval pre školu a obec, ktorá ich potom použila pri výsadbách v chotári.“
Raz do týždňa tam prišiel učiteľ s chlapcami zo školy a J. Šesták im názorne, aj s ukážkami, vysvetľoval, ako sa to robí. Boli to akoby
prvé kurzy sadovníctva a ovocinárstva a pre
tento pozemok sa ujal názov Panšula.
Na druhej polovici si mohol dopestúvať zeleninu pre svoju rodinu. Taká bola dohoda.
Aby sme si v plnom dôsledku uvedomili, aký
význam malo založenie ovocinárskej organizácie a Panšuly v Trakoviciach, musíme detailnejšie nahliadnuť do zápisov súdobých kronikárov, ktorí niekedy zopár slovami hodnotili neblahú situáciu v miestnom záhradkárčení:
„...bárs aké mizerné ovocie je vzácne...“
„...ovocinárstvo je zanedbané, nevenuje sa
mu pozornosti, ačkoľvek tunajšia pôda by veľmi hovela zvlášte kôstkoviciam...“
„...záhradníctvo je tiež zanedbané, kde-tu si
dorábajú zeleninu pre kuchyňu: cesnek, cibulu, mrkvu, petržlen, kapustu, kel, šalát, väčšinou si ju kupujú od bulharov alebo verešvaranov, čiastočne i na trhoch...“
„...viniciam sa tuná nedarí. Pôda čiastočne
vyhovuje, chýba však pečlivosť i lepšia znalosť...“
O konkrétnej výsadbe stromčekov dopestovaných v trakovickej Panšule sme našli
v kronike niekoľko strohých, o to však vzácnejších údajov:
- V roku 1934 na jeseň vysadila obec pozdĺž cesty na Linaji a okolo cintorína 300 čerešňových stromov, na čo dostala okresnú
subvenciu.
- Miestna odbočka Slovenskej ovocinárskej
spoločnosti vyvíjala i v tomto roku pod vedením starého výboru záslužnú činnosť na rozšírenie a ošetrovanie ovocných stromov. Jej zásluhou bolo vysadených vyše 1000 (!) ovocných stromov. (Rok 1946).
Na tieto udalosti si živo spomína Jozef Lackovič (nar. 1925), ktorý hovorí:
„Na cintoríne sa vysádzali aj lipy. Ja ako prváčik na ľudovej škole som dostal jednu do
opatery. Mal som na nej zavesenú ceduľku
s menom vypáleným žeravým klincom a pán
farár kontroloval, či je polievaná, pretože sa to
nesadilo na jeseň, ale na jar, a keď som išiel
na výlet zo školy, tak Janko Očkovský ju zatiaľ polieval za mňa. Tá lipa tam ešte doteraz
je. To bolo v tridsiatom druhom roku. Lipy nepochádzali z Panšuly, zrejme ich zabezpečoval obecný úrad. Čerešne z Panšuly sa dávali vedľa ohrady cintorína neskôr o niekolko
rokov. Avšak v tej dobe takmer nebolo v Trakoviciach humna, kde by nerástli biele a čierne maliny (moruše), ktoré sa tiež dopestovali
v Panšule, a tiež hrušky, slivky, marhule a jablone či iné ovocniny.“
(Pokračovanie na 14. strane.)
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Záhradkárska organizácia je najstaršia v obci

(Dokončenie z 13. strany.)
V nasledujúcom roku 1947 bola Panšula od
Dudváhu presťahovaná na obecný pozemok
za školou, kde bol nový správca Michal Tomašovič. Pod jeho vedením žiaci na jeseň t. r.
vysadili 500 plánt - zrejme tiež stromčekových
sadeníc.
Na pôvodnom mieste pri Dudváhu bol zriadený drevosklad a stavebniny. Panšula za
školou v dôsledku spoločenských zmien zakrátko potom zanikla.
Slovenská ovocinárska spoločnosť pracovala pod týmto názvom do roku 1957, kedy jej vedenie požiadalo Povereníctvo vnútra
v Prahe o zrušenie národnej správy a o možnosť vytvoriť novú organizáciu ovocinárov
a záhradkárov na Slovensku. Pre vysvetlenie
treba dodať, že sa to stalo v období veľkých
zmien politických a ekonomických, v časoch
zakladania jednotných roľníckych družstiev,
kedy pôvodné súkromné obhospodarovanie
dožívalo, a preto vedenie SOS považovalo za
potrebné zreorganizovať a prispôsobiť svoju
činnosť novým spoločenským podmienkam.
Ministerstvo vnútra v Prahe schválilo v marci 1957 stanovy novej organizácie – Sloven-

informácia ocú
Termíny vývozu
triedeného odpadu
OV prvej polovici mesiaca október bude v rámci jesenného upratovania vykonaný zber nebezpečného odpadu prostredníctvom mobilného EKO skladu. Umiestnený
bude za predajňou COOP Jednota. Takýmto spôsobom sa môžete zbaviť vytriedených odpadov s obsahom škodlivín, ako sú:
- obaly z olejov, farieb, kyselín,
- žiarivky, neónové trubice a iný odpad
obsahujúci ortuť,
- biela technika, chladničky,
mrazničky,
- jedlé a motorové oleje, tuky,
- batérie a akumulátory,
- elektronické zariadenia,
mikrovlnky, počítače, monitory,
televízory, všetky elektrické
zariadenia používané
v domácnosti.
V závere októbra budú na Pažiti, pri materskej škole a pri Trojičke pristavené 30-tonové veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad z domácností. Pod objemným odpadom sa rozumejú:
koberce, starý nábytok, dvere, matrace, paplóny, dosky, okná, umývadlá, toalety alebo ich časti, stavebná suť ako
omietka, obkladačky, dlažby...
O presných termínoch, ktoré určí spoločnosť na vývoz odpadu Marius Pedersen,
vás budeme včas informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Najbližšie termíny vývozu triedeného odpadu:
Sklo 1 100 l kontajnery – 23.10.2009
PET fľaše vrecia – 3.11.2009
Papier a ostatné plasty – 6.11.2009
Prosíme o dôsledné separovanie jednotlivých druhov odpadov.
- ocú -

Predseda
P
d d záhradkárov
áh dká
Jozef
J
f Šesták.
Š ták

ského zväzu záhradkárov a ovocinárov. Jeho
ustanovujúci zjazd sa konal 15. októbra 1957
v Bratislave.
V tom čase miestna organizácia v Trakoviciach stagnovala, na jej čele sa vymieňali
predsedovia – Alexander Bučko 1960 - 1962,
Viliam Baroš 1962 - 1964, Jozef Šesták 1964
- 1966). Až po týchto rokoch hľadania dal organizácii novú tvár agilný predseda Albert
Blažo, zať známeho trakovického vinohradníka a vinára Imricha Šoku. Albert Blažo znovu
pozdvihol úroveň a spoločenskú prestíž organizácie a v časoch jeho predsedníctva (1966
– 1995) sa členská základňa rozrástla až na
neuveriteľných 120 členov, čo bolo aj v okresných intenciách nezvyčajné.
Záverom môžeme konštatovať, že záhradkári v Trakoviciach majú svoju organizáciu nepretržite od roku 1925, teda už viac ako 80 rokov, čo je jedna z našich najstarších jestvujúcich organizácií!
Je na nás - potomkoch našich dedov a otcov, aby sme ich dedičstvo zachovávali a neustále zveľaďovali. Ich pokora, húževnatosť
a pracovitosť nech sú nám neustálym zdrojom
inšpirácie a poučenia.
IVAN ŠIPKOVSKÝ

Ochraňujme životné prostredie
Keď počujeme diskusie o oblasti životného prostredia (ŽP), napadajú nám priam
katastrofické scenáre. V konečnom dôsledku to má svoje opodstatnenie. Veď
každá ľudská činnosť je spojená s ovplyvňovaním ŽP. Hory odpadkov neustále narastajú, vymierajú rastlinné i živočíšne
druhy, lesy sa vyrúbavajú po hektároch
a z útrob Zeme nenávratne mizne nerastné bohatstvo. Človek sa stal pre prírodu
škodcom.
Obavy vzbudzuje aj neustály nárast svetovej populácie. Mestá v najväčšej miere produkujú exhaláty, vyvolávajúce skleníkový efekt. Tie menia klímu nielen lokálne, ale aj globálne.
V súčasnosti je globálna priemerná teplota o 1 stupeň vyššia. Je to hodnota,
ktorá sa nezdá hrôzostrašná, ak však
vezmeme do úvahy,
že rozdiel medzi ľadovou dobou a dneškom je len 5 stupňov, potom táto hodnota nadobúda varovný rozmer.
Dnes je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť potenciálnym negatívnym vplyvom
činností na prostredie. Ochrana ŽP sa stáva rozhodujúcou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti, rastúcou mierou sa
v nej uplatňujú zásady prevencie, princípy
dobrovoľnosti a účasť verejnosti na riešení
problémov ŽP.
Ochrana ŽP pozostáva z viacerých oblastí a to: ochrana ovzdušia, vodné a odpadové
hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, druhová ochrana.
K základným znečisťujúcim látkam vypúšťaným do ovzdušia patria tuhé znečisťujúce
látky, tzv. popolček, oxidy síry, oxidy dusíka,
oxid uhoľnatý a skleníkový plyn oxid uhličitý.

Z legislatívy ochrany ovzdušia sú pre ne stanovené emisné limity – prípustné koncentračné hodnoty škodlivín.
Hlavným cieľom v oblasti ochrany vôd je zabezpečovať prevádzku zariadení tak, aby nedochádzalo k únikom nebezpečných látok do
podzemných a povrchových vôd. Odpadové
vody musia byť podľa zákona o vodách čistené v čistiarňach odpadových vôd.
Činnosť odpadového hospodárstva je zameraná na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre ŽP, nakladanie s odpadmi
v súlade so zákonom
o odpadoch, zhodnocovanie odpadov recykláciou, využívanie
odpadov ako zdroja
energie a zneškodňovanie odpadov.
Za účelom ochrany a predchádzania
znečisteniam sú vytvorené v jednotlivých závodoch monitorovacie systémy.
Následne sú údaje získané týmto pravidelným
meraním poskytované príslušným orgánom
štátnej správy a sprístupňované verejnosti.
Je nepochybné, že problematika ŽP a obnoviteľných zdrojov zostane v 21. storočí jednou
z najdiskutovanejších tém.
A čo dodať na záver? Keď si prečítame
všetky problémy globálne i lokálne, cítime sa
byť voči nim bezmocní. Často sa spytujeme:
„Čím sa už len ja môžem pričiniť o ochranu životného prostredia?“ Ale je dosť toho, čo môžeme urobiť. Stačí začať separovaním odpadu, nevyhadzovať odpad do blízkeho okolia obce a aspoň občas zobrať dieťa do prírody, aby si postupne budovalo kladný vzťah
k prostrediu, v ktorom žije.
Mgr. MIROSLAVA
MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, PhD.
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Druhý Trakfest - niečo, čo tu ešte nebolo
Trakovický festival hudby, spevu, tanca a výbornej nálady v spolupráci s obecným úradom zorganizovali trakovickí záhradkári a dali tak základ „niečomu, čo tu
ešte nebolo.“

ce a po nich už nastúpilo vážne hudobné teleso, vlastne hosť programu – Hlohoveckí akordeonisti - Jana Becherová, Oľga Londáková, Alojz Šantavý, Andrea Kúdelová pod vedením umeleckej vedúcej Aleny Chudej, kto-
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rí predviedli skutočnú akordeónovú ekvilibristiku. Nastupujúcu hudobnú generáciu uviedla
učiteľka Andrea Kúdelová–Šantavá. Na gitarách zahrali Stanko Pekarovič, Mirka Drgoňová, Julka Michaličková a na keyboarde sa
predviedli Mirka Polakovičová, Katka Stúpalová, Natálka Hincová, Lenka Pekarovičová
a Veronika Borovská, harmonikové sólo zahral Šimon Kúdela.
Chrámový spevácky zbor Gentes pod vedením Jožky Gerincovej vystriedali staršie žiačky z Funky Dance Trakovice, a tým aj ukončili prvú polovicu programu.
Po prestávke na občerstvenie sa začalo
diskotancom Veroniky Drgoňovej a Kristínky Korimovej a po nich vystúpilo akrobatické diskoduo – sesternice Saška a Dominika
Vágovičové.
Osviežujúcu zmenu do hudobného programu vnieslo Divadlo na Trakoch svojou výbornou módnou prehliadkou z rokov šesťdesiatych s moderátorkou Zuzkou Komárňanskou, ktorá, mimochodom, výborne uvádzala
celý Trakfest II. Po ich spoločnom letkise milo prekvapili naši známi – neznámi harmonikári Juraj Patrikár a Pavol Feranec. Po ľudových piesňach na javisku sme oči preniesli na
parket, kde Eliška Lenčešová a Tomáš Ilenčík

Chrámový
Ch
á
ý spevácky
á k zbor
b Gentes
G t pod
d vedením
d í Jožky
J žk Gerincovej.
G i
j
V minulom roku sme začínali „iba“ veselicou
a posedením pri ohni v záhrade obecného
úradu s prezentáciou detského divadla Trakovníček, tanečného krúžku moderného tanca a mažoretiek a ako hosť sa predstavili mažoretky z Horných Orešian pod vedením našej
bývalej učiteľky Márie Pavlíčkovej-Tremkovej.
V marci 2009 sme začali uvažovať o prezentácii maximálneho počtu súborov a jednotlivcov širokej škály žánrov, ktorí pôsobia
v našej obci a už v sobotu 20. júna t. r. sme
boli svedkami tohto zaujímavého projektu
a bolo vidieť a počuť, že Trakovice skutočne žijú.
Festival odštartovali naše mažoretky
a otvorili tak scénu vokálnej skupine Jednoty
dôchodcov na Slovensku. Hip-hop na otvorenom parkete predviedli Funky Dance TrakoviTanečný
T
č ý pár
á Elišk
Eliška a T
Tomáš
áš predvietol
d i t l llatinskoamerické
ti k
i ké ttance.
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predviedli perfektné latinotance.
Roztancovaný parket upokojil excelentný
Oktet, od ktorého si diváci vyžiadali prídavok.
Úspešný a veľmi pestrý program tohto večera zakončil Šimon a baby s tureckým tancom a trakovické roztlieskavačky J. Šipkovskej. A čo dodať na záver? Druhý Trakfest bol
mimoriadne vydareným podujatím napriek nepriaznivému počasiu a pôvodnému plánu urobiť ho v záhrade obecného úradu, kde pani
starostka objednala aj prenosné pódium. Nakoniec plánované posedenie pri ohni viac ako
úspešne nahradili všetci naši trakovickí harmonkári – Pavol Bališ, Emil Krajčovič, Pavol
Feranec a Juraj Patrikár, ktorí pri dobrom vínku rozospievané trakovické publikum sprevádzali až do druhého dňa.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a veríme, že spoločne so všetkýmii účinkujúcimi vytvoríme aspoň taký dobrý program, ako bol
ten tohtoročný.
JANA A IVAN ŠIPKOVSKÍ
P. S.: A možno príde aj kúzelník...
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Trakovický chlpáč 2009

Skoro ráno 1. augusta 2009 sa v areáli
Kynologického klubu v Trakoviciach stretli organizátori, členovia KK Trakovice, aby
upravili cvičisko pred popoludňajšou súťažnou výstavou Trakovický chlpáč 2009.
Na druhý ročník podujatia prijali pozvanie
ako rozhodkyne Helena Hercegová, starostka
obce a pani Lackovičová, víťazka prvého ročníka podujatia. Treťou rozhodkyňou, ktorá bola určená náhodným výberom návštevníkov
výstavy, sa stala návštevníčka z Pečeniad.
Na druhý ročník výstavy majitelia vopred
prihlásili 20 psíkov veľkých, stredných i malých plemien.
Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín na psíky vyššieho a nižšieho vzrastu. Každý
sa v kruhu predviedol vo svojej kráse a poslušnosti.
Najvyššie ocenenie Trakovického chlpáča 2009 – titul Najkrajší psík výstavy, ktorý
na záver i krásne zatancoval so svojou paničkou Veronikou Macákovou, získal zlatý retriever Falko!
2. miesto – titul 1. vicepes Trakovíc a Najšikovnejší psík výstavy obhájila z minulého roka Megy – westhighhlind white teriér s Ivankou Bartoňkovou. Tretí sa umiestnil a titul 2.
vicepes si odniesol snehobiely samojed Lee
Loo z Hlohovca.

Na stupni
N
t
i víťazov.
íť
Z
Zvíťazili
íť ili tí najlepśí.
jl śí
Medzi prihlásenými dominovala svojou veľkosťou nemecká doga Artuš, ktorý získal aj
titul obecenstva – Pes sympaťák. Ocenenie
najkrajšej masky výstavy získal Arko – cowboy – Rhodesian Ridgeback.
Najkrajšia psia maska 2009
Miesto
1.
2.
3.
4.

Arko, víťaz
í
súťaže
ú ž masiek.

Meno psíka
Arko
Ruffy
Adelka
Megy

Maska
Cowboy
Lienka
Tatranský baránok
Pionier

Všetkým účastníkom i oceneným gratulujeme!
Na záver patrí poďakovanie od členov KK
Trakovice: členom Kynologického klubu Cífer
za skvelé ukážky služobnej kynológie a agility, veterinárke MVDr. Červenkovej, ktorá sprevádzala svojou účasťou toto podujatie aj vlani, super DJ Romanovi Ukropcovi, Radovi Kudrimu zo Žlkoviec a skvelému moderátorovi Máriovi B. z Bohuníc, Veronike Bokorovej
a Petre Puterovej za maľovanie na tvár deťom, rozhodcom, ktorí prijali naše pozvanie,
a všetkým, ktorí pomohli s organizovaním
a tiež prispeli svojou prítomnosťou k dobrej
nálade!

Druhé
é miesto v súťaži
ú ž o najkrajšiu
š masku získal
í
Ruffy.
ff

Osobitné poďakovanie patrí sponzorom:
hlavnému - Obec Trakovice a ďalším: Firma
Leoness, chovateľská stanica Vanmar Majes-

Psia láska
á
je nekonečná.
č á

Oceňovanie
O
ň
ú
úspešných.
š ý
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Trakovický chlpáč 2009 vo výsledkoch
Miesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Súť. číslo
6
5
14
4
1
12
20
11
18
2
9
15
10
19
3
8

Meno psa
Falko
Megy
Lee Loo
Lexuss
Arko
Fredy
Amanda
Max
Cherri
Ruffy
Dasty
Fergie
Edo
Lucina
Adelka
Artuš

ty - Cavalier King Charles Spaniel - Petra Lackovičová, chovateľská stanica Auric Treasure - Golden Retriever - Lucia Tomanová, chovateľská stanica Luanda Rhodesian Ridgebacks - Milada Krchňavá.
Podujatie mediálne podporili: Obecný úrad
Trakovice, Rádio Rebeka, regionálny týždenník MY.
Z ohlasov na Trakovického chlpáča:
„Zdravím všetkých členov kynologického

Rasa
Golden retriever
West highland white terrier
Samojed
Lhasa apso
Rhodasian ridgeback
kríženec bradáča
foxteriér
kríženec boxera
Jack Russell terrier
Lhasa apso
Nemecký ovčiak
West highland white terrier
Papillon
kríženec foxteriéra
Bišón
Nemecká doga

Psovod
Veronka Macáková
Ivana Bartoňková
Emília Múdra
Jozef Balaban
Silvia Drgoňová
Lenka Odkladalová
Lenka Odkladalová
Daniela Malovcová
Nika Blažová
Nikola Thomková
Peter Pikna
Michaela Martineková
Martin Šimko
Peter Streško
Veronika Silná
Viera Krajčovičová

klubu. Chceme sa poďakovať za dnešný super
deň – súťaž Trakovický chlpáč. Poctivo sme sa
pripravovali, či už Nika cvičila Ruffyna, alebo
ja s Luckou sme šili kostým Lienky. Klobúk dolu, ako ste to super zvládli. Keď som sa pozrela okolo seba, koľko tam bolo ľudí, asi málokomu napadlo, že koľko driny vás to stálo. Cenu
by si zaslúžili všetci, ktorí sa na tom podieľali a venovali podujatiu svoj drahocenný voľný
čas. Verím tomu, že nie je lepšia odmena ako
poďakovanie za vašu snahu a prácu. Nech sa

A máme
á
to
t za sebou...
b
vám darí! Ruffy, Nika, Lucka, Martina a Ivo T.“
Informácie o aktivitách KK Trakovice, stanovy klubu, prihlášku do klubu a smernice výcviku nájdete na stránke Trakovického kynologického klubu http://kktrakovice.webnode.cz/.
MILADA KRCHŇAVÁ, predsedníčka

Najkrajšie obdobie poľovníckeho roka
Všetci členovia poľovníckeho združenia a tiež priaznivci poľovníctva a prírody s radosťou privítali správu o schválení zákona č. 274/2009 Z. z. zo dňa 16. júna 2009 s účinnosťou od 1.9.2009. Spolu s
uvedeným zákonom nadobudla platnosť aj
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva
SR. Zároveň bol schválený aj disciplinárny
poriadok. Uvedené právne normy vyplynuli z požiadaviek a dokumentov Európskej
únie. Naše poľovníctvo sa týmto aktom pričlenilo k vyspelým poľovníckym organizáciám v únii.
Obdobie leta a jesene je pre poľovníkov
najkrajším a najzaujímavejším obdobím. Práve v tomto období často vidíme našich členov, ako sa skoro ráno alebo navečer poberajú do chotára na sledovanie čarovného divadla v prírode, ktorým je srnčia ruja. Je zážitkom sledovať srnca v ruji, ako odháňa svojich protivníkov a zalieča sa srne. Vystopovať a uloviť srnca, ktorý má byť ulovený podľa schválnej vekovej triedy, vyžaduje nespočetné množstvo hodín strávených v chotári pri
pozorovaní tejto zveri. Odlov srnca je povolený od 16. mája do 30. septembra. Na základe
schváleného plánu chovu a lovu bol v našom
revíri schválený odstrel srncov v počte 8 kusov. Mäso z takto ulovenej zveri sa použije na
spoločné akcie uskutočnené PZ. Veľkou nevýhodou nášho PZ je aj to, že stredom nášho
revíru prechádza diaľnica a cesty I. a II. triedy. Najnebezpečnejšia je hlavne cesta do Hlohovca, na ktorej dochádza každoročne k zrážkam srnčej zveri s automobilmi. Od začiatku
roka už došlo k úhynu jedného srnca, troch
sŕn a mnohých zajacov. Preto by som chcel
apelovať hlavne na motoristov a poprosiť ich
o ohľaduplnosť a predvídavosť pri prejazde
týmito úsekmi, aby tým zabránili nielen škode
na svojom majetku, ale hlavne aby sa takýmto
zbytočným úhynom neznižovali prírastky srn-

čej i zajačej zveri, nakoľko 90 % z úhynu tvoria srny, ktoré by v budúcnosti priviedli do revíru mladé pokolenie.

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva
bola prínosom aj v tom, že odstrel diviačej
zveri (lančiak a diviača) je možno vykonať
v našich podmienkach počas celého roku. Od
1. septembra často počuť výstrely z oblasti Dudváhu a Hájov, čo je znakom, že nastal
čas lovu kačíc. Hlavná časť poľovnej sezóny
sa však začína od 1. novembra do 15. januára, kedy sa začína odlov najviac zastúpeného počtu zveri, a to bažantov a zajaca poľného. Tradične ako po iné roky budeme organizovať aj odchyt zajacov, na ktorom sa zúčastňujú aj žiaci základnej školy a občania Trakovíc, za čo im patrí naše poďakovanie. Časť finančných prostriedkov, ktoré sme takto získali, sme použili na podporu mimoškolských aktivít ZŠ a MŠ Trakovice a tiež sme podporili činnosť Kynologického klubu v Trakoviciach.
Na to, aby sme dosahovali dobré výsledky,
musíme sa o zver starať počas celého roku.

Preto by sme sa chceli touto cestou poďakovať vedeniu spoločnosti Agromart Trakovice.
Pomáhajú nám pravidelne zabezpečovať dostatok krmiva pre zver na zakrmovanie v zimnom období a poskytujú nám mechanizáciu
a priestory na uskladnenie krmiva. Iba zver,
ktorá prežije zimu v dobrej kondícii, sa môže
na jar rozmnožovať, a tým aj priniesť prírastok
v budúcom roku.
K poľovníctvu a poľovníkovi patrí aj poľovne upotrebiteľný pes. Z uvedeného dôvodu bol pred 25. rokmi postavený umelý brloh,
ktorý slúži na organizovanie brlohárskych skúšok pre malé plemená. Areál neslúži len poľovníckemu združeniu, ale využívajú ho často aj mladí ľudia a ostatní občania na relax.
Preto sme sa na poslednej členskej schôdzi
rozhodli, že v priebehu roku 2010 sa uskutoční celková rekonštrukcia nory a jej oplotenia,
aby sa tu mohli znovu organizovať brlohárske
skúšky. Okrem brlohárskych skúšok z dôvodu
dostatočného výskytu zajacov a bažantov sa
v spolupráci s RO SPZ uskutočnia 26.9.2009
jesenné skúšky stavačov, na ktoré srdečne
pozývame všetkých priateľov kynológie.
Oveľa viac nás však trápi znečisťovanie životného prostredia vývozom odpadov do okrajových častí obce. Jedno smetisko bolo zlikvidované za značnej finančnej podpory EÚ
a nové smetiská sa nám znovu vytvárajú. Preto by sme privítali viackrát ročne organizovať
vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi,
resp. zriadenie zberného dvora, ktorý je bežnou súčasťou miest a obcí na Slovensku. Podľa nášho názoru, najskôr musíme vytvoriť podmienky, aby sa mohlo zabrániť tomuto javu
a až potom môžeme pristúpiť k tvrdým postihom.
My - poľovníci sme vždy ochotní pomôcť pri
zveľaďovaní životného prostredia nielen v našom revíri, ale aj v celej obci.
ĽUDOVIT TOLAROVIČ
kontrolór PZ Dudváh Trakovice
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pozvánky
Divadlo na TrakOch vás pozýva
na tradičnú oldies party

Noc návratov
– Vtedy na Západe,

ktorá sa bude konať už ôsmykrát v sobotu 21. novembra 2009 v Kultúrnom dome v
Trakoviciach. Tento rok nás podujatie zavedie na ďaleký divoký západ a na chvíľu sa
zo všetkých stanú odvážni kovboji, ponoríme sa do sveta salónov, pušného prachu a
dupotu koní. Hudbu bude opäť mixovať náš
dvorný DJ Marián Kukla.
Vstupenky si môžete objednať a zakúpiť už v októbri u divadelníkov z Divadla na TrakOch. Viac informácií nájdete
na www.divadlonatrakoch.wbl.sk. Informovať vás budeme aj v miestnom rozhlase. Je
čas oprášiť klobúky, kožené vesty a vysoké
čižmy! Na Západe nás už čakajú...

A opäť príde Mikuláš
Milé deti a rodičia! Nezabudnite si vyčistiť čižmičky, pretože Mikuláš po roku opäť prichádza! Ako vždy, ani tento rok nesmie chýbať v našej obci Svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi Anjelom a Čertom. Divadelníci z Divadla na
Trakoch si pre deti pripravili zimnú rozprávku a tešia sa spolu s Mikulášom na
nedeľu 6. decembra 2009 v KD v Trakoviciach.
- DnT -

zasmejte sa

Spotrebné družstvo storočné
Dňa 10. októbra 2009 si členovia Jednoty, spotrebného družstva v Trakoviciach pripomenú sté výročie založenia
spotrebného družstva v obci. Prvé spotrebné družstvo na svete vzniklo v roku
1844 v anglickom Rochdale ako dôsledok vtedajších neutešených hospodárskych pomerov spoločnosti. Z túžby odstrániť hlad, biedu a všeobecnú zaostalosť chudobného ľudu sa zrodila družstevná myšlienka, ktorá sa začala rozširovať po celom kontinente.
Hneď o rok nato – v r. 1845 - Samuel Jurkovič v slovenskom Sobotišti založil peňažné úverové družstvo pod príznačným
názvom Spolok gazdovský. Prvé slovenské spotrebné družstvo založil v roku 1869
v Revúcej Samuel Ormis pod názvom Potravný spolok.
ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA
V Trakoviciach sa zakladajúce valné
zhromaždenie Potravného družstva konalo dňa 10. októbra 1909 a pri jeho začiatkoch stál kňaz, trakovický rodák Dr. Štefan Krajčovič. Myšlienkou založenia družstva sa zaoberal už skôr z dôvodu ochrany
občanov pred ohromnou úžerou židovských
obchodníkov. Teda práve na jeho popud,
v spolupráci s viacerými Trakovičanmi takéto družstvo založili. Do správy družstva boli zvolení: János Strelka, Antal Drgon, Mihály Drgon, Pál Buczsko, János Drgon a Imre
Czepko. Zakladajúcich členov bolo 173 a títo vložili 1104 členských podielov. V budapeštianskom registri sa zaprotokolovalo pod
názvom: Karkóczi keresztény fogyastázi és
ertekésito szovetkerek.
POTRAVNÉ DRUŽSTVO TRAKOVICE

 Babka s dedkom sa po 60 rokoch manželstva dohodli, že si dajú rande ako za
mlada..
Dedko čaká na babku pod dubom hodinu, dve, tri, a keď sa zotmí príde domov za
babkou a pýta sa jej:
- Prečo si neprišla?
- Vieš, naši ma nepustili...
 Starenka nastúpi na autobus a hovorí:
- Jeden lístok prosím.
Vodič sa jej pýta:
- Kam chcete lístok, teta?
- Sem, do ruky.
- Ale kam cestujete?
- Ja idem na svadbu.
Nahnevaný vodič sa jej nervózne pýta:
- Ale babka, kde bude tá svadba?
- Keď bude pekne, tak vonku, keď bude zima, tak vnútri...
 Babka spadne z 13. poschodia. Postaví sa omráčená a opráši sa. Okolo sa nahrnie hŕba ľudí, medzi nimi aj policajt, a ten
sa babky pýta:
- Babka, čo sa tu stalo?
- Ja ti neviem synak, ja som teraz prišla.
 Ide dedko na bicykli a zastaví ho
chuligán:
- Dedko, dušu, alebo peniaze?
Dedko odpovedá:
- Prednú, alebo zadnú?

Po rozpade Rakúsko - Uhorskej monarchie a vzniku 1. ČSR bolo v roku 1919
v Bratislave založené Ústredné družstvo
na Slovensku. Na túto skutočnosť zareagovali aj družstevníci v Trakoviciach a na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa
konalo 19.10.1919 za prítomnosti 63 členov so 435 podielmi, dali súhlas na vystúpenie z maďarského spoločenstva Hangya (spoločenstvo Hangya tvorili príslušníci vyššej šľachty) a na pristúpenie členstva
do Ústredného zväzu Potravného družstva
v Bratislave. V správe trakovického družstva vtedy pracovali Ján Strelka, Ján Krajčovič, Jozef Danihel, Štefan Vozár a Pavel
Baroš. Dozorný výbor tvorili Alexander Buzna (výpomocný duchovný v Trakoviciach),
Pavel Šesták, Štefan Drgoň, Ján Putera,
Štefan Žemla a Augustín Krajčovič. Družstvo bolo zaprotokolované v zozname obchodných firiem pod názvom 305 - Potravné družstvo Trakovice.
V roku 1927 nastala v družstve kríza
po revíznom zistení sprenevery prostriedkov, a táto vyústila až do výmazu z firemného registra Krajským súdom v Nitre,
a tak 16.12.1937 družstvo zaniklo. Takmer
po 10 rokoch – 2. februára 1946 došlo k jeho obnoveniu opätovným zaregistrovaním
na krajskom súde v Nitre pod názvom 3347
- Potravné družstvo Trakovice.
Obnovené družstvo malo 146 členov
s 233 členskými podielmi. Do správy druž-

stva boli zvolení: Štefan Malovec, Michal
Baroš, Štefan Kocian, Jozef Vozár, Štefan
Danihel a Alfonz Drgoň.
ZJEDNOCOVANIE DRUŽSTIEV
Po roku 1948 nastal ďalší zlomový bod,
kedy sa súkromné vlastníctvo výrobných
prostriedkov zrušilo a družstevné vlastníctvo zostalo ako nižšia forma spoločenského vlastníctva. V tomto období dochádza
k zjednocovaniu potravinárskych, zamestnaneckých a iných družstiev do okresne organizovaných spotrebných družstiev Jednota. Tak sa aj trakovické Potravné družstvo
včlenilo do Jednoty, OSD Hlohovec. V bývalých potravných družstvách v obciach zostali pôsobiť už iba dozorné výbory so svojou členskou základňou.
Po novom územnosprávnom členení v roku 1960 OSD Jednota Hlohovec bola začlenená do Jednoty SD Trnava.
V období socializácie bola družstvám vymedzená sféra pôsobenia na vidieku (výkupy poľnohospodárskych produktov, menšie výrobné prevádzky) a v mestách pôsobil štátny obchod. V roku 1969 však vznikol Slovenský zväz spotrebných družstiev
a nato sa družstevné obchody vrátili aj do
miest (začali sa budovať družstevné nákupné strediská a obchodné domy).
PREDAJNE A ICH VEDÚCI
Trakovická členská základňa v roku 1974
mala 551 členov. V obci boli zriadené dve
prevádzkové jednotky predajne potravín,
tiež predajňa mäsa a pohostinstvo.
V predajni potravín pracovali ako vedúci
pracovníci p. Kováčik, p. Klement Taraba, p.
Svitek, p. Šipkovská, p. Briediková, p. Rošková, p. Katrušáková, v mäsne p. Benedikt
Baroš, p. Morvay, p. Briedik, p. Pavol Baroš,
p. Feranec. V pohostinstve to bola p. Albína Vozárová, p. Cesnek, p. Kováčová a p.
Jaromír Bučko.
V roku 1985 bola v obci vybudovaná moderná prevádzková jednotka so zameraním
na rozličný tovar.
Po roku 1989 nastali zmeny vlastníckych
vzťahov a začali sa naprávať krivdy z minulého obdobia, majetok bol rozpísaný podielnictvom podľa dĺžky členstva a výšky vkladu. Tejto transformácii predchádzalo navýšenie členského podielu zo 100 na 500 Sk,
na základe čoho mnohí členovia svoje členstvo zrušili, a tak zo 604 členov v roku 1990
zostalo iba 113 v roku 1999.
Ako predsedovia SD Jednota v Trakoviciach pôsobili: od roku 1960 do 1971 Berdin Cepko, 1972 - 1973 Alojz Malovec,
v rokoch 1974 – 2000 Karol Miklík a od roku 2001 Emília Lackovičová.
V súčasnosti je v Trakoviciach v prevádzke jedna predajňa potravín SD Jednota, s oddelením rozličného tovaru. Vedúcou tu je Helena Kraushuberová. Spoločne s predajňou potravín p. Landigu v Dolnom konci spoľahlivo zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva nielen základnými potravinami, ale aj širokým sortimentom zmiešaného tovaru.
Na podnet Karola Miklíka podľa dostupných materiálov spracoval
IVAN ŠIPKOVSKÝ
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predstavujeme naše talenty

Matúš Sobota: Čaká ho veľká robota
Mnohí by možno potvrdili, že ležať na
chrbte je to najpríjemnejšie v živote. Matúš
Sobota s tým súhlasí. Pravidelne si líha na
koženú lavičku a... zdvíha nad hlavu náklady hmotnosťou presahujúce dvesto kilogramov. V čase, keď čítate tento článok, je
už zrejme doma, no keď som ho písal, práve cestoval na Majstrovstvá sveta v tlaku na
lavičke, ktoré sa konali tohto roku vo francúzskom meste St. Avold. Čakala ho teda
veľká, alebo skôr ťažká(?) robota.
JESŤ A SPAŤ
Kuracie prsia, hovädzina, ryža a tesne pred
súťažou aj veľa sladkého. V prípravnej fáze
pred majstrovstvami, ktorá trvá osem až desať týždňov, to bez sloních dávok jedla nejde.
Telo sa pri tlaku na lavičke mimoriadne namáha, ale veľa si aj žiada. „Keď som už absolútne plný, ale zároveň cítim, že ešte treba energiu, zarábam si športovú výživu s rôznymi príchuťami. Vypiť dve - tri deci výživného Granka
potom nie je problém.“
Rozdiel medzi tými, ktorí klasicky posilňujú
a silovými trojbojármi je vraj v tom, že kým prví
to robia aj kvôli formovaniu tela a vzhľadu, „siláci sa zameriavajú najmä na výkon. Športovci mávajú napríklad rôzne diétne režimy, trojbojári naopak toho zjedia obrovské množstvá.
V tomto septembrovom čase, keď burčiak dostávajú hádam aj deti do školy na desiatu, Matúš si alkohol prísne odopiera. Jedno pivo vraj
ešte nikoho nezabilo, ale víno či tvrdé nepripadajú vôbec do úvahy, lebo telu odoberajú vodu a silu. „Jeden taký preflámovaný večer by
vás mohol v tréningu posunúť aj o štyri týždne
späť,“ hovorí Matúš.
Hoci patrí vo svojej disciplíne medzi najlepších v slovenskom i európskom porovnaní, doma v Trakoviciach vie o jeho záľube najmä jeho rodina. Pravidelne ho chodí povzbudzovať
ujo Fero. Za to, že pôvodne „nevinné“ posilňovanie v trakovickej posilňovni Matúš vymenil
za supernamáhavý šport pre pár extrémistov,
je vraj zodpovedný „Pišta“ Hrubiak, ktorý sa
k nám pred časom prisťahoval a sám kedysi
v tejto disciplíne súťažil.
ČO JE SILOVÝ TROJBOJ
Tlak na lavičke patrí do trojice športov s výrečnými názvami ako „drep“ či „mŕtvy ťah“. Čo
sa robí pri mŕtvom ťahu, som sa Matúša radšej ani neopýtal. On sám sa zo silového trojboja špecializuje len na tlak na lavičke. Ľudí, ktorí robia všetky tri disciplíny, aj on sám označuje ako extrémistov. Súťaží sa na tri zdvihnutia, pričom prvý pokus býva väčšinou „na istotu“. „Prvé zdvihnutie je dôležité z psychického
hľadiska. Môže vás povzbudiť, aj zneistiť,“ vysvetľuje Matúš. „Druhý pokus je snaha o ’maximálku‘, teda to, čo sme si stanovili na tréningu. No a pri treťom pokuse sa skúša nové maximum. Pokusy musia byť technicky správne.
Ak nadvihneš zadok z lavičky, ’zapláva‘ ti činka, alebo pri zdvihnutí nemáš úplne vystreté
ruky, rozhodca pokus nemusí uznať.“
NIKDY NIE SI SÁM
Nečakaným zistením je, že je to vlastne kolektívny šport. Pravdaže, so zdvíhaním činky nikto

nikomu pomáhať nebude, ale nenechajú vás
v tom ani samého. Chalani sa navzájom potrebujú. „Keď ležím na lavičke, tak zboku nevidím, ako
to robím, čo by sa dalo zlepšiť. Na to sú práve
kamaráti, ktorí ma sledujú a poradia mi. Okrem
toho sa navzájom istíme. Pri zdvíhaní takej ťažkej činky stačí dvojcentimetrový posun, puknutie
v zápästí či v lakti a mohlo by vám na brucho či
hrudník spadnúť dvestokilové ’hebedo‘. Pri týchto maximách sú okolo aspoň traja, štyria v pohotovosti na zachytenie.“
Surfovanie po stránkach o silovom trojboji môže byť zaujímavé aj pre úplných (ne)športovcov.
Kolegiálnosť a prajnosť trojbojárov je v športovom svete bezbrehej rivality pomerne nezvyčajná. Na stránkach si radia, ako ’prežiť‘ chorobu
a čo najrýchlejšie sa dostať do formy, píšu si komentáre ku svojím výkonom, uverejňujú videá
z tréningov, ktoré majú tiež zvláštnu atmosféru.
Jedným z povolených ’podporných prostriedkov’
je tu napríklad hudba. Pravdaže, žiadne symfónie. Často je to muzika, ktorú neprehlušia ani
výkriky namáhajúcich sa kulturistov. Pomôže aj
špeciálny dres. „Mám teraz nový, dvojvrstvový.
Drží pokope ramená a je užitočný aj zospodu.“

Máme majstra sveta!
Vo Francúzkom meste St. Avold bojovala na Majstrovstvách sveta v silovom trojboji a tlaku na lavičke v dňoch
24.-27.9.2009 najpočetnejšia reprezentačná výprava Slovenska. Z 29 štartujúcich reprezentantov Slovenska sa Matúš
vrátil s dvomi zlatými medailami. Získal
titul juniorského majstra sveta vo svojej
kategórii do 100 kg a tiež titul absolútneho juniorského majstra sveta výkonom
232,5 kg. Blahoželáme!
-rCIELE A LIMITY
Ochorieť pred majstrovstvami sveta nie je
výhrou pri žiadnom športe. V tomto prípade je
to ešte nepríjemnejšie, pretože zhruba týždeň
pred súťažou sa už takmer netrénuje, ale len
oddychuje a naberá sa sila, čiže sa najmä veľa je. Napriek ’štrajku‘ imunity Matúš zo svojich
nárokov nezľavil, ale je opatrnejší pri predpo-

vedaní výsledku: „Na tých dvestotridsať kíl je
natrénované. Otázka je, či to padne na týchto
majstrovstvách, alebo v októbri na svetovom
pohári v Prahe, kam tiež príde silná zostava,
najmä z Fínska.“ Dve veľké súťaže relatívne
krátko za sebou sú poriadnou skúškou. Matúš
musel niektoré zápolenia z programu aj vypustiť, napríklad európske majstrovstvá v Nemecku, pretože už na domácej súťaži splnením ’áčkového‘ limitu dokázal, že v hmotnostnej kategórii do sto kilogramov juniorov nie je iba na
návšteve. A nie len medzi juniormi: „Súťažil
som už aj s mužmi. Naša kategória bola málo obsadená, tak som si to vyskúšal inde, kde
nás bolo viac. Skončilo sa to druhým miestom.“
S TRIČKOM, ALEBO BEZ
Na rozdiel od futbalu či iných športov nie je
silový trojboj centrálne organizovaný. Znamená to, že popri sebe funguje viacero federácií,
ktoré usporadúvajú vlastné súťaže. Pravidlá
pri tlaku na lavičke sa mierne modifikujú práve
v závislosti od toho, ku ktorej federácii športovec patrí: „Napríklad u nás sa z preventívnych a hygienických dôvodov nepovoľuje ležať na lavičke bez trička. V iných federáciách
to možné je. Bez trička by to bolo lepšie, lebo koža priľne k lavičke. No federáciu som si
vybral aj podľa trnavského sídla. Ak by som
chcel inú, musel by som chodiť do Bratislavy
či do Senice.“
KDE NÁS NÁJDETE
Ak sa chceme dozvedieť o úspechoch silových trojbojárov, mali by sme sledovať špecializované kulturistické časopisy a internetové stránky. Podujatia väčšieho formátu sa dostávajú aj do spravodajstva Ta3, pozornosť im
venuje aj trnavská televízia. Mimo intenzívnych
tréningov môžu siloví trojbojári relaxovať aj pri
iných športoch. Obľúbené je vraj korčuľovanie.
Pozor si treba dávať aj na drobné zranenia.
Matúš súťaží v náročnom a zaujímavom
športe. Ak budete zdvíhať nad hlavu vrece zemiakov na zimné uskladnenie, nezabudnite,
že ťarcha pri tlaku na lavičke je približne štvornásobná. Ak celé Trakovice budú držať palce,
Matúš to na majstrovstvách určite pocíti.
MICHAL HERCEG
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tj družstevník trakovice informuje

Futbal na dedine potrebuje väčšiu podporu
V minulom čísle sme zostali dlžní výsledky posledných troch kôl futbalových
súťaží ročníka 2008/2009.
 Oblastná súťaž, skupina B – muži
Veľké Orvište – Trakovice 2:1, Trakovice –
Nižná 3:1, Sokolovce – Trakovice 3:0. Konečné umiestnenie: 14. miesto.
 Okresné majstrovstvá – dorast
Križovany – Trakovice 1:0, Trakovice – Horné Orešany 4:2, Smolenice – Trakovice 3:0.
Konečné umiestnenie: 14. miesto.
 Oblastné majstrovstvá – skupina B
- žiaci
Hrnčiarovce – Trakovice 3:1, Trakovice –
Leopoldov 5:0, Gbely – Trakovice 13:1. Konečné umiestnenie: 6. miesto.
V letnej prestávke futbalový klub ako už tradične zorganizoval ďalší ročník futbalového
turnaja žiakov O pohár starostky obce Trakovice za účasti družstiev z Leopoldova, Šulekova, Žlkoviec a domácich žiakov z Trakovíc. Vo veľmi horúcom popoludní 27. júna sa
zrodili tieto výsledky:
 1. zápas: Trakovice – Šulekovo 3:2,
 2. zápas: Leopoldov – Žlkovce 10:1,
 zápas o 3. miesto:
Šulekovo – Žlkovce 8:4,
 finále: Trakovice – Leopoldov 6:2.
Víťazom turnaja sa tak stali domáci hráči z
Trakovíc (na fotografii). Najlepším hráčom turnaja sa stal hráč Žlkoviec Martin Stanko, najlepším brankárom hráč Trakovíc Marek Bališ
a najlepším strelcom tak isto hráč domácich
Trakovíc Jakub Krajčovič s 5 gólmi.
Všetkým zúčastneným hráčom a funkcionárom ako aj fanúšikom ďakujeme za účasť
na turnaji a tešíme sa na pokračovanie. Osobitné poďakovanie patrí Obci Trakovice za
spolufinancovanie tohto turnaja. Ďakujeme aj
sponzorom: Bar u Sukura, pohostinstvo Bališová Eva a p. Hrúz Stanislav, za sponzorské darčeky.

V novej sezóne bez dorastu
Po krátkej letnej prestávke sa začali súťaže
futbalového ročníka 2009/2010. A – mužstvo
vstúpilo do oblastnej súťaže, skupina B a žiaci do okresných majstrovstiev skupina Hlohovec, Piešťany, nakoľko KS – SŽ západ zanikla a všetky družstvá z tejto súťaže boli preradené do okresných majstrovstiev príslušných
okresov. Určite ste si všimli, že som nespomenul dorast, ale nakoľko v tomto tíme zostalo málo hráčov, vedenie futbalového klubu sa rozhodlo neprihlásiť dorast do súťaže. Všetci chlapci v dorasteneckom veku, ktorí zostali futbalu verní, pokračujú v hráčskej
kariére v susedných obciach. Pokiaľ sa znova
nájde dostatok hráčov v dorasteneckom veku, nie je problém ich do súťaže v budúcom
roku prihlásiť.
Týmto som chcel oboznámiť širokú futbalovú verejnosť s tým, že vedenie FTC dorast
„nezrušilo“, ako to mnohí hovoria, ale pre nedostatok hráčov neprihlásilo do súťaže.

Muži na štvrtej priečke

Žiaci striedavo úspešní

 Výsledky oblastnej súťaže
– skupina B muži
Šípkové – Trakovice 3:4 (1:3) góly: Ľuboš
Ščasnovič 3, Radovan Malovec, Trakovice –
Madunice 4:0 (4:0) góly: Peter Lackovič 3, Milan Hrčka, Pečeňady – Trakovice 1:2 (0:1) góly: Milan Hrčka, Tomáš Bališ, Trakovice – Kľačany 1:1 (1:1) góly: Ľuboš Ščasnovič, Červeník – Trakovice 2:2 (1:0) góly: Ľuboš Ščasnovič, Radovan Malovec, Trakovice – Peterčan
Hlohovec 3:0 (1:0) góly: Tomáš Bališ, Milan
Hrčka, Ľuboš Ščasnovič, Prašník – Trakovice
4:0, Trakovice – Veselé 1:1.

 Výsledky zápasov
oblastné majstrovstvá, skupina B
Trakovice – Chtelnica 4:1, Banka – Trakovice 1:6, Trakovice – Krakovany 3:3, Dvorníky – Trakovice 2:1, Veľké Orvište – Trakovice 2:1, Trakovice – Dubovany 2:0, Moravany – Trakovice 1:1
Program ďalších zápasov
3. 10.: Trakovice – Vrbové o 14.30 h, 10. 10.:
Siladice – Trakovice o 14.30 h, 17. 10.: Trakovice – Madunice o 14.00 h, 24. 10.: Kľačany – Trakovice o 14.00 h, 31. 10.: Trakovice
– Šulekovo o 14.00 h, 7. 11.: Drahovce – Trakovice o 13.30 h

Priebežná tabuľka - oblastná súťaž
skupina B - dospelí po 9. kole
Por. Klub
1. Prašník
2. Kľačany
3. Veselé
4. Trakovice
5. Nižná
6. Bojničky
7. Šípkové
8. Pečeňady
9. V. Orvište
10. Peterčan HL
11. Ratnovce
12. Madunice
13. Borovce
14. Červeník
15. Chtelnica
16. Dubovany

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1

R
2
3
3
3
2
2
4
2
1
1
0
2
1
4
3
1

P
1
1
1
1
2
2
1
3
4
4
5
4
5
3
4
6

Skóre Body
21:7
17
24:10 15
14:7 15
17 : 12 15
19 : 11 14
17 : 12 14
15 : 11 13
15 : 14 11
17 : 17 10
16 : 26 10
13 : 24 9
8 : 18
8
10 : 10 7
12 : 14
7
8 : 16
6
6 : 23
4

+,5
3
3
3
2
2
1
-1
-2
-2
-3
-4
-5
-5
-6
-8

Program ďalších zápasov
4. 10.: Bojničky – Trakovice o 14.30 hod., 10.
10.: Trakovice – Veľké Orvište o 14.30 hod.,
18. 10.: Dubovany – Trakovice o 14.00 hod.,
25. 10.: Trakovice – Nižná o 14.00 hod., 1.
11.: Ratnovce – Trakovice o 13.30 hod., 8. 11.:
Trakovice – Borovce o 13.30 hod., 15. novembra: Trakovice – Chtelnica o 13.30 hod.

Preč sú časy, keď hlavným sponzorom futbalistov, alebo aj všetkých športovcov, boli bývalé jednotné roľnícke družstvá. Preto sa dodnes zachovalo v názvoch TJ slovo „Družstevník“. JRD, alebo neskôr PD, zabezpečovali skoro na sto percent chod futbalového oddielu aj u nás. Dnes nedostaneme od týchto
bývalých inštitúcií už absolútne nič. Takže kosenie, valcovanie, zatrávňovanie ihriska musíme urobiť len z vlastných zdrojov, a to už
nehovorím o cestovnom na zápasy. Niekedy
družstvo vlastnilo autobus, ktorý cez víkend
vozil všetky naše tímy na zápasy, to znamená, že mohli s nami cestovať aj fanúšikovia,
ktorí neraz prispeli k dobrému výsledku futbalistov. Mali by sme sa všetci zamyslieť nad týmito faktami a prostredníctvom Obce Trakovice prispieť k zlepšeniu situácie okolo nášho
futbalu. Nenechajme upadnúť šport, hlavne futbal v našej obci, treba si zobrať príklad
z niektorých okolitých obcí a začať budovať pre naše deti lepšie podmienky v športe. Obce v susedných dedinách sa stali hlavnými sponzormi športovcov. Na mnohých dedinách sa do výstavby športového areálu vložilo nemálo finančných prostriedkov, hlavne
na skrášlenie a účelné vybavenie dedinských
športovísk. Futbal na dedine potrebuje väčšiu
podporu...
IVAN KRAJČOVIČ
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