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V znamení výročí záhradkárov

úvodník
Zasejme v sebe
dobrú myšlienku

 Porota zodpovedne, so znalosťami a prehľadom vyhodnotila všetky vystavované
exponáty.
Tohtoročnou výstavou ovocia, zeleniny
a kvetov sme si pripomenuli 85. výročie organizovaného záhradkárstva a 50. výročie
Základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov v našej obci.
Zodpovedným prístupom k zvládnutiu štvordňovej akcie sme docielili, že sa výstava z monotematického zamerania dostala až na úroveň
hodnotnej spoločenskej udalosti, ktorú každý
rok navštevuje čoraz viac záujemcov. Pripomeňme si v skratke, ako vlastne prebiehala.

Prvý deň – piatok 17.9.2010: Pod patronátom J. Šipkovskej a S. + R. Murínovcov
sa uskutočnila príprava, výroba a aranžovanie veselých postavičiek z ovocia a zeleniny
za prítomnosti početných detí a ich rodičov. Navyše tu SCVČ prezentovalo výrobu
a ukážky šarkanov na jesennú šarkaniádu
a nefalšované vianočné medovníčky pripravené deťmi v klube Vareška.
(Pokračovanie na 14. strane.)

Birmovka po štyridsiatich rokoch

Keby slová zlietali na papier tak ľahučko a pôvabne
ako krásne sfarbené jesenné lístie, bol by úvodník
napísaný rýchlym a ľahkým
ťahom. Lenže lístie nie je
úroda, a myšlienky sa podobajú úrode. Aj o tú skutočnú úrodu v záhradách
a na poliach, aj o úrodu myšlienok sa treba
pričiniť. Naše okolie, záhrady i veľké polia
– dnes už vyzberané, dosvedčujú, že príčinlivých rúk je tu nadostač. Po celý rok, v každom
ročnom období inak, sa tieto ruky maznali so
zemou, vysporadúvali sa s neporiadkom, odstraňovali staré a budovali nové prvky svojej
záhrady, domu, obce. Iste si preto v prichádzajúcich zimných mesiacoch zaslúžia oddych, povieme si.
Vidina toho, že na konci jesene založíme ruky a budeme sa len prizerať, ako poletuje lístie
či biele vločky, je lákavá. Lenže tá sila, ktorá
nás doviedla k úrode, je stále v nás a bude
v nás klíčiť, hoci príroda bude odpočívať. Ak
túto vnútornú silu počúvneme, môže vyrásť
v podobe nových plánov a predsavzatí, môže
vyrásť v harmonickejšiu atmosféru rodiny, môže vyrásť v tvorivý čin, môže sa stať oporou
pre blízkych alebo tých, čo ju potrebujú...
Nielen príčinlivých rúk, ale i príčinlivých hláv
je u nás nadostač. Veď celé stránky jesenných
Trakovických noviniek sú toho dôkazom. Prinášajú úrodu myšlienok hodných nasledovania, alebo aspoň inšpirácie k tomu, aby sme
sa aj my činili aktívne premýšľať o svojej obci,
o svojich deťoch, o svojich spoluobčanoch.
Tak zasejme si v sebe dobrú myšlienku, starajme sa o ňu, aby vyklíčila v čin a priniesla
dobrú úrodu.
PaedDr. JARMILA KRAJČOVIČOVÁ

pozvánka
Vianočný koncert

V posledné októbrové dni t. r. naša kresťanská obec zažívala nevšedné a slávnostné
chvíle. Šťastným riadením osudu po dlhých 40 rokoch sa popri Bučanoch vysluhovala
sv. omša s udeľovaním sviatosti birmovania aj v Trakoviciach. Toto je 31 mladých ľudí
krátko po prijatí sviatosti birmovania.
Čítajte na 7. strane.

Miestny chrámový spevácky zbor Gentes
a Divadlo na TrakOch pripravujú i tento rok
vianočný koncert. Konať sa bude konať 25.
decembra 2010 v Kostole Sv. Štefana
v Trakoviciach. Príďte sa potešiť a spolu s ostatnými prežiť vianočnú atmosféru,
ku ktorej neodmysliteľne patria vianočné
koledy.
- DnT -

Uzávierka ďalšieho čísla Trakovických novinek bude 30.3.2011.
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Čo sa podarilo splniť a čo nie
Komunálne voľby sú takpovediac predo
dvermi, a preto je tu čas zhodnotiť uplynulé volebné obdobie. Teší ma, že obecné
zastupiteľstvo pracovalo v nezmenenej
zostave po celé štyri roky a musím povedať, že si veľmi vážim pokojnú a tvorivú
atmosféru, v akej sme spolupracovali. OZ
rozhodovalo s rozvahou a zodpovednosťou, poslanci preukázali znalosť miestnych problémov a pomerov.
Vždy zdôrazňujem to, že požiadavky, a to
aj oprávnené, mnohonásobne prevyšujú možnosti. O to je naša spoločná úloha zodpovednejšia – v rámci ﬁnančných a legislatívnych
možností vybrať také aktivity, ktoré sú na
prospech čo najširšej verejnosti.
18.12.2006 sme na začiatku volebného
obdobia deklarovali program a ciele na nasledujúce volebné obdobie, ktoré sme plánovali
zrealizovať.
V tejto štruktúre by sme mali teda zhodnotiť
uplynulé 4 roky, čo sa nám podarilo a čo aj
napriek veľkému úsiliu celkom tak nevyšlo.
Naša práca je beh na dlhé trate a mnohokrát presahuje jedno, ba aj viac volebných
období.
1. Príprava nového obytného súboru Za
školou, ktorý sme neskôr pomenovali pôvodným názvom Dolinky. Najskôr bola vypracovaná urbanistická štúdia, ktorá bola neskôr
podkladom pre vydanie územného rozhodnutia. Tomu ale predchádzala zložitá majetková
príprava, kde sme postupne počas 3 rokov
vykúpili 16 136 m2 záhrad a 16 400 m2 ornej
pôdy od viac ako 50 vlastníkov. Iniciovali sme
niekoľko dedičských konaní a niektoré nie sú
ukončené ani do dnešného dňa. Nepodarilo
sa vykúpiť všetky spoluvlastnícke podiely na
parcelách, ktoré sú v okrajovej časti lokality,
a preto bol celý zámer rozdelený na 2 etapy.
I. etapa je v realizácii. Vybudovaním I. etapy
infraštruktúry sa vytvoria podmienky pre výstavbu 41 RD na pozemkoch obce a 10 RD
na pozemkoch pôvodných vlastníkov záhrad,
čo je spolu 51 domov. Pre II. etapu máme
vykúpených zhruba 50 % potrebnej výmery
a vznikne ďalších 17 stavebných pozemkov.
2. Uzatvorenie a rekultivácia skládky boli zrealizované na základe zmluvy s MŽP
zo dňa 10.9.2008, ktoré sa zaviazalo poskytnúť z celkových oprávnených výdavkov

 Opravená cesta pri ihrisku.

15 130 766 Sk 85 % z prostriedkov Európskej
únie, 10 % zo štátneho rozpočtu. 5% tvorí ﬁnančná spoluúčasť obce. Stavbu zrealizovala
ﬁrma Investservis, a. s., Lúčnica nad Žitavou,
podľa projektu, ktorý vypracovala a riadila
ﬁrma Depónia Bratislava, a. s. Rekultivácia

bola ukončená v auguste 2009 vydaním potvrdenia ObÚŽP Trnava o uzatvorení skládky
odpadov.
3. Príprava projektu Rekonštrukcia budov základnej školy tiež prebiehala počas
celého volebného obdobia. V roku 2007 bol
prijatý zámer pripravovať dokumentáciu pre
podanie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok. Žiadosť bola pripravená a podaná
v auguste 2008. Nebola schválená, a preto
OZ rozhodlo podať žiadosť v nasledujúcej
výzve. Na základe úspešnej žiadosti bola
MVaRR SR dňa 25.3.2010 podpísaná zmluva
o poskytnutí nenávratného ﬁnančného príspevku na Rekonštrukciu Základnej školy
Trakovice 95 % z celkových oprávnených nákladov, t. j. 573 381 €.
5% nákladov bude z rozpočtu obce. V súčasnosti pripravujeme podklady pre opakovanú verejnú súťaž na výber dodávateľa
stavebnej časti. Predchádzajúci výber nebol
zo strany poskytovateľa akceptovaný pre formálne nedostatky verejného obstarávania. Po

kontrole Úradu pre VO bola súťaž zrušená
a musí byť vyhlásená znovu. Až po kladnom
stanovisku ministerstva sa môžu práce začať.
4. Dobudovanie kanalizácie z prostriedkov Kohézneho fondu bolo naším ďalším
cieľom. Je to jediná oblasť, v ktorej sme,
bohužiaľ, nepokročili, napriek tomu, že projekt
bol reálny a na jeho príprave sa už pracovalo. Prípravné a projektové práce na projekte
Dobudovanie kanalizácie – Trnavsko boli dokonca ﬁnancované z prostriedkov Európskej
únie. Pri predvstupových rokovaniach sa naša
republika zaviazala do roku 2013 odkanalizovať všetky sídla do 10 000 obyvateľov a do
roku 2015 všetky sídla do 2000 obyvateľov.
Je to podmienka, ktorú musíme splniť. Keďže
naša obec potrebný počet obyvateľov nedosahuje, bola z prepracovaného projektu vyradená. Na dobudovanie kanalizácie by sme
v súčasnosti potrebovali okolo 1 mil. €, čo si
z vlastného rozpočtu určite dovoliť nemôžeme. Dobudovanie kanalizácie zrejme pripadá
do úvahy po roku 2015, prípadne skôr, ak by
boli vyhlásené nejaké výzvy aj pre obce našej
veľkostnej kategórie.
5. Oprave a údržbe obecných budov,
miestnych komunikácií a majetku obce
sme sa tiež intenzívne venovali. Najskôr bola
opravená cesta v ulici Pri pošte. Pravidelne
boli vykonávané revízie elektrických a plynových zariadení s priebežným odstraňovaním
chýb na všetkých budovách, vrátane nájomných bytov. Na budove zdravotného strediska
bol vybudovaný nový bleskozvod, ktorý už
nevyhovoval súčasným normám. Opravené
boli ploché strechy na budove zdravotného strediska, obecného úradu a kultúrneho
domu. Kultúrny dom bol vymaľovaný a bol
opravený systém ventilácie v tanečnej sále.
Na dome služieb bola zrealizovaná oprava
fasády a vonkajšie nátery.
Pred budovou zdravotného strediska bola
urobená rekonštrukcia chodníkov, cesty, vybudovaná autobusová čakáreň a parkovisko,
čím sa podstatne zvýšila bezpečnosť návštevníkov ZS.
Bolo opravené oplotenie okolo športového
areálu, oplotenie a chodník pred ZŠ a pastoračným centrom. Skolaudovaná je rekonštrukcia cesty, chodníkov a parkoviska pri
kostole. Ukončené sú práce na chodníkoch
cintorína. Opravou a dobudovaním chodníkov
sme dosiahli bezbariérový pohyb v celom
priestore cintorína a aj bezbariérový prístup
do kostola, čo je tiež veľkým prínosom pre
hendikepované skupiny obyvateľov. Taktiež je
dokončená oprava cesty v súbehu s ihriskom,
kde boli vybudované nové parkovacie miesta
a upravené odvodnenie cesty.
6. Podpora rozvoja služieb a podnikateľských aktivít pre vytváranie nových
pracovných príležitostí. V tomto volebnom
období pribudla do infraštruktúry služieb fyzioterapeutická ambulancia na zdravotnom
stredisku, celkovou rekonštrukciou prešla stomatologická ambulancia, ktorá začne svoju
činnosť ešte v tomto roku. Pribudla tiež predajňa mäsa a stánok s kebabom. Za úspech
považujeme aj to, že sa podarilo udržať
existujúce prevádzky služieb, ktoré zároveň
svoje ponuky rozširujú. Máme prosperujúci
kozmetický salón s manikúrou a pedikúrou,
nechtový dizajn, kvetinárstvo rozširuje svo-
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ju ponuku o služby pohrebníctva. Existujúce
predajne sú modernizované a dobre zásobované základným sortimentom potravín a tiež
priemyselného tovaru. Dobrou daňovou politikou sme dosiahli slušný príjem z jednotlivých
častí obce v extraviláne obce, pričom sme
nadmieru nezaťažili podnikateľov v zastavanom území obce, ktorí majú pre svoju činnosť
dobré podmienky.
7. Podpora školských aktivít a vzdelávacích programov. Obec je zriaďovateľom
ZŠ s MŠ a plní všetky úlohy ktoré jej z toho
vyplývajú. Originálne kompetencie, a to MŠ,
školská jedáleň a školský klub detí, ktoré sú ﬁnancované z vlastných príjmov z podielových
daní, sme doﬁnancovali napriek tomu, že
v niektorých mesiacoch bol výber daní hlboko
pod predpokladanou hodnotou tak, aby bola zabezpečená bezproblémová prevádzka.
Obohatením činnosti školy, ale aj mimoškolských aktivít je činnosť Súkromného centra
voľného času Trakovice, ktoré sa zapája aj do
aktivít organizovaných obcou a spoločenskými organizáciami. Je to veľmi dobrá spolupráca na prospech všetkých.
8. Podpora kultúry, športu, záujmových
a spoločenských organizácií. Obec poskytuje materiálne a priestorové možnosti pre
zmysluplné trávenie voľného času svojich
obyvateľov. Podporuje futbalový klub, kde
okrem príspevku na činnosť hradí všetky spot-

 Tu bolo nedávno smetisko.
rebované energie a dopravu žiakov na zápasy, poskytuje telocvičňu pri ZŠ organizovaným
skupinám obyvateľov a tiež priestory kultúrneho domu a spoločenského klubu. Podporili
sme vznik Divadelnej pivničky pod priestormi
zasadačky, ktorú si svojpomocne opravili členovia Divadla na TrakOch. Úspešne pôsobia
spolky, ktoré majú svoju tradíciu ako Zväz
záhradkárov, Poľovnícke združenie, Jednota
dôchodcov na Slovensku, Ruženský spolok,
spevácky zbor Gentes, Divadlo na TrakOch
– ktoré patria medzi najaktívnejšie a tiež nové
Trakovické katolícke združenie, ktoré bolo založené s cieľom podporiť a realizovať výstavbu budovy pastoračného centra, a tak vytvoriť
podmienky pre činnosť kňaza v obci. Budova
pastoračného centra je čiastočne dokončená
a chýba dobudovanie podkrovia, čím by bola
pripravená plniť svoj účel. Všetky spolky, ale
aj talentovaných jednotlivcov obec podporuje
aj ﬁnančne a svojou dotačnou politikou vytvára dobré podmienky pre ich činnosť. Veľmi
dobre si uvedomujeme, že pracujú na základe
dobrovoľnosti a dobrovoľnícka práca v obci

 Vianočný strom.
je nesmierne dôležitá. Vytvára sa tým pocit
spolupatričnosti a zásluhou spolkovej činnosti
je život v obci pestrejší a bohatší.
9. Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre život v obci tvorí podstatnú
časť práce zamestnancov obce. Obec zabezpečuje pre svojich obyvateľov služby v oblasti
bývania, spravuje 43 nájomných bytov, ďalej
v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry,
športu, zabezpečuje
verejnoprospešné
služby – vývoz komunálneho odpadu,
separovaný zber,
verejné osvetlenie,
vykonáva prenesený
výkon štátnej správy
ako stavebný úrad,
zabezpečuje originálne pôsobnosti v oblasti školstva a opatrovateľskej služby.
Vedie matriku a evidenciu obyvateľstva,
zabezpečuje hlasovanie na miestnej aj
celoštátnej úrovni.
Sme organizátormi
alebo spoluorganizátormi veľkého
množstva kultúrnych
podujatí. Snažíme
sa zabezpečovať informovanosť obyvateľov

 Nový chodník na cintoríne.

prostredníctvom web stránky, kde publikujeme základné informácie o obci a tiež aktuálne
oznamy a termíny. Pravidelne sú vysielania
v miestnom rozhlase, informácie zverejňované na úradnej tabuli. K lepšej informovanosti
prispieva aj vydávanie občasníka Trakovické
novinky, ktoré si, myslím, obyvatelia obľúbili.
Určite sa v tomto krátkom výpočte nepodarilo spomenúť všetko, čo napĺňalo dni tohto
volebného obdobia, pretože každý jeden deň
bol naplnený bežnými aktivitami, ale boli aj
dni výnimočné a sviatočné, alebo naopak tie,
na ktoré by sme najradšej čo najskôr zabudli.
24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
to je práca v samospráve. Samospráva to
je totiž život, ktorý žijeme spolu so svojimi
obyvateľmi.
Preto považujem za dôležité poďakovať
sa pri tejto príležitosti poslancom, spolupracovníkom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o rozvoj našej obce. Iste
sa nám v tomto volebnom období opäť nepodarilo všetko tak, ako by sme si to želali,
mnohé záležitosti napriek veľkému úsiliu sme
nevyriešili. Nie je to však dôvod na rezignáciu,
naopak, napriek veľmi zložitému obdobiu poznačenému ﬁnančnou krízou máme svoje plány a začaté aktivity, ktoré chceme dotiahnuť
do úspešného konca. Obec je životaschopná
a má ambície aj predpoklady pracovať na
tom, aby bola príjemným miestom pre život
svojich obyvateľov.
HELENA HERCEGOVÁ
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spoločenská kronika
od 1.6.2010 do 31.10.2010

Vitajte medzi nami
Šimon Bošácky
David Škubla
Veronika Ardanová
Oliver Samuel
Soﬁa Schifferová
Mária Pekarovičová
Leonard Halás
Petra Klučiarová

Blahoželáme k sobášu
Jozef Lutišan a Zuzana Štibravá
Ing. Daniel Zich a Ing. Miroslava Žemlová
Martin Jakubčík a Miroslava Brezovská

Naši jubilanti
60-roční
Marta Jalšovská
Pavol Guzoň
Anna Kadlecová
Mária Vágovičová
Emília Lackovičová
Ing. Michal Grek
Stanislav Danihel
Mária Rošková
František Herceg
70-roční
Otto Mihok
Lídia Krajčovičová
Magdaléna Šatkovská
Mária Vozárová
Ľudmila Žemlová
Oľga Špesová
Anežka Cepková
80-roční
Margita Bučková
90-roční
Helena Kocianová
BLAHOŽELÁME!






Zostali v našich spomienkach
Magdaléna Illášová
Anna Nováková

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov
v roku 2011
Národná rada SR prijala zákon č. 263/
2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uzniesla, že ku dňu 21.
máju 2011 sa vykoná sčítanie obyvateľov,
domov a bytov na celom území Slovenskej
republiky. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na
sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa budú
zisťovať stanovené údaje.
ALENA LENČEŠOVÁ
evidencia obyvateľstva

Komunálne voľby 2010
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň
ich konania na sobotu
27. novembra 2010
v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.
Kandidátne listiny pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Trakoviciach podali: KDH, SMER – sociálna demokracia
a Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana.
Kandidátnu listinu pre voľby starostu obce
podali dvaja nezávislí kandidáti.
 VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Trakoviciach 27. novembra 2010

Trakovice 463, SDKÚ-DS
15. Miloš Malovec, MUDr., 40 rokov, lekár, Trakovice 265, nezávislý kandidát
16. Mária Mužilová, 49 rokov, referentka,
Trakovice 389, SMER
17. Jana Petrovičová, Bc., 29 rokov,
fyzioterapeutka, Trakovice 362, nezávislá
kandidátka
18. Daniela Piknová, Bc., 27 rokov, admin. pracovníčka, Trakovice 399, SMER
19. Jozef Radošovský, 47 rokov, agronóm, Trakovice 345, KHD
20. Katarína Rajnicová, Mgr., 26 rokov,
manažérka pre zahraničnú klientelu, Trakovice 29, KDH
21. Jana Šipkovská, 41 rokov, vychovávateľka, Trakovice 58, KDH

Miestna volebná komisia v Trakoviciach
podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Štefan Bališ, 29 rokov, čašník, Trakovice 378, nezávislý kandidát
2. Peter Belák, 23 rokov, študent, Trakovice 385, nezávislý kandidát
3. Andrea Blažová, PaedDr., 29 rokov,
učiteľka, Trakovice 151, nezávislá kandidátka
4. Róbert Boleček, 30 rokov, vedúci laboratória, Trakovice 437, KDH
5. Róbert Časár, Ing., 48 rokov, technik,
Trakovice 212, KDH
6. Miloš Drgoň, Ing., 37 rokov, konštruktér, Trakovice 302, SDKÚ-DS
7. Peter Drgoň, 41 rokov, SZČO, Trakovice 298, SDKÚ-DS
8. Marek Ďuriš, Mgr., 33 rokov, štátny
úradník, Trakovice 375, nezávislý kandidát
9. František Forgáč, Mgr., 31 rokov, konateľ, Trakovice 9, KDH
10. Ivan Gula, 41 rokov, obchodný zástupca, Trakovice 437, KDH
11. Marián Krajčovič, 59 rokov, invalidný
dôchodca, Trakovice 339, SMER
12. Helena Krajčovičová, Mgr., 45 rokov,
vychovávateľka, Trakovice 12, KDH
13. Karol Lackovič, 61 rokov, dôchodca,
Trakovice 206, KDH
14. Viliam Landiga, Ing., 42 rokov, SZČO,

 VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Trakoviciach
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Trakoviciach podľa §23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Helena Hercegová, 52 rokov, starostka,
Trakovice 5, nezávislá kandidátka
2. Ľudovít Tolarovič, Ing., 46 rokov, vedúci TOV, Trakovice 282, nezávislý kandidát
ALENA LENČEŠOVÁ
zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Mikuláš 2010
Milé naše detičky,
vyčistite čižmičky!
Nezabudnite si vyčistiť čižmičky, pretože Mikuláš po roku opäť prichádza!
V predvečer sviatku Svätého Mikuláša,
v nedeľu 5. decembra, príďte do Kultúrneho domu v Trakoviciach a zažijete
rozprávkovú atmosféru. Divadelníci z Divadla na TrakOch si pre všetkých, ktorí
majú radi rozprávky, pripravili napínavý
príbeh. Stretnete sa s Mikulášom, jeho
pomocníkmi Anjelom a Čertom a s ďalšími milými postavičkami. Ale to už bude
prekvapenie a darček od nás...
- DnT -
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Dolinky stavebne ožívajú
Zatiaľ síce počuť iba hukot ťažkých
zemných strojov, ktoré vykonávajú terénne
úpravy, ale onedlho Dolinky naozaj ožijú
čulým stavebným ruchom. Ak nám to totiž počasie dovolí, rozbehne sa výstavba
inžinierskych sietí a potrebnej infraštruktúry pre výstavbu 68 rodinných domov.
Celá stavba sa bude realizovať v dvoch
etapách.
I. etapa budovania inžinierskych sietí pre
výstavbu 51 rodinných domov sa začala 15.
októbra, kedy bolo stavenisko odovzdané
ﬁrme Cesty Nitra, a. s. Táto spoločnosť bola vybraná vo verejnej súťaži a predložila
najvýhodnejšiu ponuku. Na vybudovanie plynovodu, vodovodu, dažďovej a splaškovej kanalizácie, chodníkov a miestnych komunikácií

bude potrebných 580 tis. €. S ohľadom na
tieto náklady bola obecným zastupiteľstvom
schválená cena 35 € za 1 m2 stavebného
pozemku. Na základe zmluvy o spolupráci Západoslovenská energetika v lokalite vybuduje
novú trafostanicu a káblové NN rozvody pre
pripojenie k distribučnej sieti. Verejné osvetlenie a miestny rozhlas budú zrealizované na
náklady obce.
Cieľom takmer 4-ročného snaženia je pripraviť možnosti pre cenovo dostupné bývanie
pre naše mladé rodiny. Stavebné pozemky
budú pripravené tak, aby mohli byť na jar,
vo vysokom štádiu rozostavanosti inžinierskych sietí odpredávané stavebníkom. Celá
infraštruktúra bude dobudovaná do konca
roku 2011.
HELENA HERCEGOVÁ

pozvánka

Budeme zabíjať!
Už teraz vás všetkých srdečne pozývame
na nefalšovanú Trakovickú domácú zabíjačku, ktorú spáchame
v dňoch 7. a 8. januára 2011,
t. j. v piatok a v sobotu
v miestnom kultúrnom dome.
Okrem typických zabíjačkových výrobkov
(jaterničky, krvavničky, presburšt, oškvarky...) sa môžete tešiť aj na špeciality zabíjačkovej kuchyne, ktoré sa budú podávať
nielen priamo na mieste, ale bude si ich
môcť aj každý zakúpiť a odniesť so sebou.
Bar bude iste zásobený kvalitným bielym
a červeným vínom, ale aj domácou pálenkou, samozrejme tiež nealkoholickými
nápojmi.
- OcÚ -

 V novej stavebnej lokalite majú zatiaľ hlavné slovo mechanizmy upravujúce terén.

otvárame tradíciu

Trakovické vianočné trhy
Milí Trakovičania, v predchádzajúcich
dňoch ste si v poštových schránkach
mohli nájsť letáčik s prihláškou na prvé
Trakovické vianočné trhy. Obec Trakovice,
ZŠ s MŠ Trakovice, Súkromné centrum
voľného času a Divadlo na TrakOch sa
spojili, aby pre vás pripravili tento zaujímavý projekt.
Myšlienkou vianočných trhov sa zaoberáme
už dlhší čas a rozhodli sme sa zrealizovať ju
aj v Trakoviciach. Čo na tom, že tu takúto tradíciu ešte nemáme? Veď všetko sa deje najprv po prvýkrát. Naše vianočné trhy budú mať
teda svoju premiéru v dňoch 16. – 18.12.2010
v Kultúrnom dome Trakovice.
Vo štvrtok 16.12. sa bude priestormi kultúrneho domu šíriť vôňa čerstvého vianočného
pečiva, ktoré upečú deti z klubu Vareška
(SCVČ). Ak pôjdete popoludní okolo, príďte
sa na malých pekárov pozrieť. Možno sa aj
vám ujde nejaká dobrota.
Piatok 17.12. bude venovaný aranžovaniu
vianočných dekorácií. Opäť sa môžete prísť
pozrieť na šikovné deti zo SCVČ a nechať sa
inšpirovať ich zručnosťami.
V sobotu 18.12. vianočné trhy vyvrcholia,
preto si na ne rezervujte dostatok času.
Slávnostný začiatok bude o 15.00 hod. a po
ňom budú otvorené samotné trhy. Na nich
budú svoje výrobky predávať deti zo ZŠ s MŠ

Trakovice a pridať sa môžu domáci aj cezpoľní „trhovníci“. Neváhajte a príďte sa aj vy
predviesť ukážkou toho, čomu sa venujete.
Sú to pečené alebo cukrárske dobroty? Vlastnoručné výrobky? Výšivky? Plody vašej práce
zo záhrady? Alebo niečo úplne iné, o čom my
ostatní zatiaľ ani netušíme? Nenechávajte si
to len pre seba, ale pochváľte sa aj nám.
Prihlásiť sa môžete na OÚ Trakovice
alebo v Mäsiarstve Bučko.
O zaujímavý program a spestrenie trhov sa
krátkymi vystúpeniami postarajú deti zo ZŠ
a MŠ Trakovice, mladí umelci zo základnej
umeleckej školy a spevácky zbor Gentes.
A aká by to bola vianočná atmosféra bez
kapustnice a niečoho teplého na zahriatie?
Preto ani na našich vianočných trhoch takéto
občerstvenie nebude chýbať.
Kto by si chcel len tak posedieť a vychutnať
šálku kvalitného čaju, môže využiť ponuku
klubu Vareška a jeho improvizovanej čajovne priamo v priestoroch KD. V čajovni budú
k zhliadnutiu aj fotograﬁe z minuloročných
školských vianočných akadémií, ktoré doteraz neboli publikované. Uvidíte tak to, čo ste
ešte nevideli.
Už teraz sa tešíme, ako sa s vami všetkými
stretneme na prvých Trakovických vianočných
trhoch.
ZUZANA D. KOMARŇANSKÁ

Máte už darček
pod stromček?
Bučianska farnosť a farníci, Bučany –
Trakovice, to je názov knihy od autorov
Štefana a Ľubomíra Vidličkovcov, ktorá
práve vyšla pri príležitosti 600. výročia
Kostola sv. Margity Antiochijskej v Bučanoch a 200. výročia spoločnej farnosti
Bučany – Trakovice (1811 – 2011).
Toto výnimočné dielo obsahuje údaje
o živote celej farnosti, kostoloch, sochách,
zvonoch a zvonároch, kostolníkoch a organistoch, miništrantoch, sestričkách, kňazoch – rodákoch, kňazoch, ktorí vo farnosti
pôsobili, životopisy, vysluhovanie sviatostí,
údaje o náboženských spolkoch a množstvo vzácneho fotograﬁckého materiálu
z Bučian aj Trakovíc.
Je to naozaj reprezentačná publikácia,
ktorou by ste určite urobili niekomu radosť.
Zakúpiť si ju môžete v kancelárii obecného
úradu za cenu 9 €.
- OcÚ-
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Koncert dobrej hudby a skvelých ľudí
V tomto roku si pripomíname 20. výročie vzniku samosprávy na Slovensku
a tiež v našej obci. Zákonom o obecnom
zriadení bola znovu obnovená miestna
samospráva. Zmena nastala nielen v premenovaní miestnych národných výborov
na obecné úrady, ale predovšetkým v právnom postavení obce a tiež vykonávaných
kompetenciách.
Dvadsať rokov v histórii neznamená veľa.
Prvá písomná zmienka o našej obci pochádza
spred 735 rokov, ale obec bola osídlená už
dávno pred príchodom Slovanov. V tomto
svetle je 20 rokov naozaj krátky časový úsek.
Napriek tomu aj za posledných 20 rokov naša obec určite vzrástla a opeknela. Vzrástla
nielen počtom obyvateľov, ktorý od roku 1990
stúpol o 230 osôb na súčasných 1474, ale aj
vybavením a službami. Veľký podiel na rozvoji spoločenského života majú dobrovoľnícke

 Zoskupenie Art orchestra muzika pobavilo publikum melódiami z muzikálov.

 Na koncert boli pozvaní všetci, ktorí sa za dve desaťročia podieľali na materiálnom
i duchovnom rozvoji obce.

organizácie zamerané na rozvoj záujmových
aktivít a aktivít pre voľný čas.
K rozvoju našej obce prispeli všetci naši
obyvatelia. Veľa je tých, ktorí vedia priložiť
svoju ruku k dielu, venujú svoj čas a um
v prospech ostatných. Vo svojej 20-ročnej
histórii samospráva obce našla porozumenie,
pomoc a dobré partnerské vzťahy u mnohých
inštitúcií, podnikateľských subjektov a dobrovoľných združení. Pre všetkých – našich
partnerov, poslancov, zamestnancov, spolupracovníkov, a to súčasných aj tých predchádzajúcich, ktorí významnou mierou prispeli
k rozvoju našej obce, sme na 11. septembra
ako poďakovanie pripravili Slávnostný koncert
Art orchestra muzika. Zároveň bola prezentovaná publikácia o regióne, v ktorom žijeme,
Roky v nás II. Muzikálové melódie v podaní
20-členného orchestra boli v našom kultúrnom dome niečím ojedinelým. Vznikla neopakovateľná atmosféra – kombinácia dobrej
hudby a skvelých ľudí!
HELENA HERCEGOVÁ

z redakčnej pošty

Jeden páli, druhý suší...
Milá redakcia noviniek, konečne sme sa
dočkali prvých pekných dní tohtoročného
babieho leta. Každý vnímame dar teplých
lúčov po daždivej nádielke inak, niekto sa
poteší, a niekto sa nahnevá na netolerantných susedov...
Rada by som pozdravila susedov v okolí,
ktorí využívajú pekné dni (v čase obeda) na
pálenie suchej trávy či iného záhradného
odpadu a na osobné upozornenie dôvodia:
„Ja pálim, keď je čas!“ No a iní milí susedia
perú a sušia bielizeň, ktorú potom môžu oprať
znova.
Možno bude užitočné opýtať sa v Trakovických novinkách, ako riešiť takéto vzájomné
netolerancie. Myslíte, že vyvolávanie hasičom
a polícii je správne riešenie?
Nakoľko si tieto záchranné zložky vážim
a po pracovných skúsenostiach s nimi by mi
nenapadlo takéto riešenie, píšem Vám aj takýto námet na otázku pre vyjadrenie.
Aj keď sa naskytuje rečnícka otázka „Ktovie?“, možno by práve takýto iracionálny krok
upozornil občanov na ich nesprávne konanie
výraznejšie. S pozdravom Mgr. HRUŠKOVÁ
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Birmovka po štyridsiatich rokoch
Čas plynie neuveriteľnou rýchlosťou.
V súčasnosti si to uvedomujem viac ako
hocikedy v minulosti, pretože som už starší a práve pred 40 rokmi – presne 26.4.1970
– som ja sám prijal sviatosť birmovania
v našom kostole. Vtedy bol správcom farnosti vdp. Ladislav Poláček a sviatosť birmovania prijalo z rúk Dr. Júliusa Gábriša
až 672 birmovancov.
Tento vysoký počet bol preto, že birmovka
v našej farnosti nebola predtým dlhých 9 rokov. A teraz už môj 15-ročný syn zažíva ten
výnimočný okamžik na tých istých miestach.
Ale nielen on, spolu 31 chlapcov a dievčat
v tínedžerskom veku sa dlhé týždne poctivo
pripravovalo na túto cirkevnú udalosť roka,
ktorej boli hlavnými postavami. Teoretickú
prípravu birmovancov riadil náš pán dekan
vdp. J. Bašo za účinnej pomoci Mgr. Petra
Hričovského a p. Bolebruchovej, takže dňa
24. októbra 2010 sme mohli s radostným očakávaním privítať generálneho vikára trnavského arcibiskupstva PhDr. Ladislava Kunu, ktorý
sviatosť birmovania udeľoval.
Sme nesmierne vďační za srdečný a ľudský
prístup PhDr. Ladislava Kunu k tejto slávnosti
u nás, tak ako aj nášmu dekanovi Jánovi Bašovi, ktorý slávnosť zorganizoval. Za rodičov
birmovancov to najkrajšie vyjadril Ing. Ľudovít
Tolarovič v príhovore na záver nedeľnej slávnostnej sv. omše.
Poďakovanie patrí samozrejme aj všetkým
tým, ktorí sa podieľali či už na upratovaní
kostola a jeho okolia, alebo na výzdobe jeho
vnútorných priestorov.
Dôstojného pána Ladislava Poláčeka si pamätám veľmi dobre. S otcovskou prísnosťou
nás šarvancov v prvých laviciach pohľadom
karhal, keď sme robili neprístojnosti, trpezlivo
sa nám venoval pri vyučovaní náboženstva
a prípravách na 1. sv. prijímanie alebo birmovku.
Teraz si naňho spomínam aj v inej súvislosti – Trakovičanom vyšiel v ústrety nielen
prípravou birmovky v našom kostole, ale tiež
sa zasadzoval aj o vybudovanie cirkevnej

budovy v Trakoviciach. Dokladom je jeho list
adresovaný 24.7.1968 na ONV v Trnave, ktorý opatruje vo svojom archíve p. Peter Lackovič. Teraz ho so zadosťučinením dávame

k nahliadnutiu celej našej verejnosti.
Pán Boh zaplať za všetko našim spriazneným dušiam!
IVAN ŠIPKOVSKÝ

 Generálny vikár PhDr. Ladislav Kuna pri vysluhovaní sviatosti birmovania.

Nový organ
zo zbierky veriacich
Starý pneumatický organ zakúpený do
zásadne prestavaného kostola v roku 1934
dokončil po 75 rokoch svoju činnosť. Jeho
oprava by bola azda drahšia ako nový
organ, preto sa situácia promptne vyriešila
kúpou nového – elektrického, digitálneho
organu vyrobeného v Nemecku. Jeho cena
4 000 eur bola uhradená iba z jednorazovej verejnej zbierky, na ktorú veriaca obec
venovala takmer 4200 eur! Zo zvyšných
prostriedkov boli zakúpené dva bezdrôtové
mikrofóny a ďalšie potrebné súčasti na inštaláciu a sfunkčnenie organu na chóre.
Nový organ je v súčasnosti dočasne
umiestnený pri hlavnom oltári Jeho trvalé
miesto však bude ako doteraz na chóre
a k jeho zabudovaniu a inštalácii príde po
získaní vyjadrenia pamiatkového ústavu
v Trnave k likvidácii pôvodného.
Potom bude záležať už iba na organistoch, čo dokážu na tomto bohatom nástroji
vykúzliť. Funkcie tohto elektrického organu
sú 6-násobné oproti pôvodnému pneumatickému.
IVAN ŠIPKOVSKÝ

Žiadosť z roku 1968 o výstavbu farskej budovy v Trakoviciach je uložená v domácom
archíve Petra Lackoviča.
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Tak sa nám začal školský rok...
Rád by som našim partnerom – rodičom
a priateľom školy predstavil hlavné body,
o ktoré sa budeme v tomto roku opierať,
z čoho chceme vychádzať, a ako plánujeme postupovať. Pre niekoho nezaujímavé
čítanie, ale pokúsim sa to zhrnúť v niekoľkých vetách. Ak vydržíte čítať až do konca,
budete vedieť známym povedať, aká škola
to v tých Trakoviciach vlastne je...
Sme plnoorganizovaná základná deväťročná škola.
Web: http://zstrakovice.edupage.org
e-mail: zstrakovice@gmail.com
Tel./fax.: kancelária 033/743 42 33, zborovňa 033/743 42 24, kuchyňa 033/743 41 80
V tomto roku je zriadených 13 tried, z toho
4 triedy na 1. stupni a 9 tried na 2. stupni.
Počet žiakov k 1.10.2010: 246, na 1. stupni
65 a na 2. stupni 181, z toho 121 chlapcov
a 125 dievčat.
Zriadené je jedno oddelenie školského klubu detí, do ktorého je zapísaných 25 žiakov.
V tomto šk. roku máme zatiaľ evidovaných
7 žiakov s integráciou (začlenením).
V rámci školy sú zriadené 3 elokované triedy ZUŠ Hlohovec. Spolupracujeme so SCVČ
Trakovice.
Zapájame sa a sme zapojení do projektov:
Škola podporujúca zdravie, Infovek, Comenius a Škola budúcnosti.
Plánujeme sa zapojiť do celoslovenských
súťaží, projektov a programov: MAX, MAXÍK,
Klokan, geograﬁcká olympiáda, chemická
olympiáda, matematická olympiáda, Pytagoriáda, olympiáda v Aj, Pytagoriáda 3. a 4.
ročník, súťaž v minifutbale, Slávik Slovenska,
Šaliansky Maťko, stolný tenis, šach, športová
gymnastika, volejbal, vybíjaná, Hollého pamätník, environmentálne súťaže, Putujeme za
ľudovou piesňou, Mladý záhradkár, výtvarné
súťaže, rôzne športové súťaže.
V materiálno-technickej oblasti chceme:
 uskutočniť pod vedením zriaďovateľa (obce) rekonštrukciu školy,
 priebežne podľa potreby dopĺňať pomôcky,
 doplniť nový nábytok v triedach,
 pokúsiť sa presunúť prvákov do budovy školy.
V tomto školskom roku sa budú žiaci 1. – 3.
ročníka, 5. – 7. ročníka základnej školy vzdelávať podľa Školského vzdelávacieho programu resp. ŠVP (je na našej webovej stránke).
Žiaci ostatných ročníkov sa vzdelávajú a delia
na skupiny podľa Učebných plánov pre 1. až
9. ročník základných škôl schválených MŠ SR
dňa 14. mája 2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od 1. septembra 2003.
Riadime sa schválenými štandardami ŠPÚ:
http://www2.statpedu.sk/buxus/generate_page.php_page_id=379.html
(To čo majú žiaci vedieť podľa ministerstva...)
Zvládnutie učiva kontrolujeme priebežne
a pri kontrolných a písomných prácach dodržiavame dohodnutú stupnicu klasiﬁkácie.
Súhrnné hodnotenie a klasiﬁkácia žiakov
sa uskutočňuje podľa právnych predpisov
rozpracovaných v Metodických pokynoch č
7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie
žiakov základnej školy.
O prospechu pravidelne informujeme rodičov prostredníctvom žiackych knižiek (ak ju
práve neschovávajú), individuálnym pohovorom s rodičmi, alebo na schôdzkach ZRPŠ.
Na zvýšenie motivácie žiakov k zlepšovaniu
prospechu vedieme naďalej TOP najlepších
žiakov o cenu starostov spádových obcí.
Raz za štvrťrok uskutočníme v spolupráci

s RR ZRPŠ rodičovské združenie a budeme
informovať rodičov o prospechu, dochádzke
a správaní sa žiakov. O závažných nedostatkoch v prospechu, správaní a školskej dochádzke budeme okamžite informovať rodičov (písomne, telefonicky alebo návštevou v rodine).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2011 (pondelok).
Klasiﬁkačná porada za prvý polrok sa uskutoční
najskôr 24. januára 2011 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1.
februára 2011 (utorok) a končí sa 30. júna 2011
(štvrtok). Klasiﬁkačná porada za druhý polrok sa
uskutoční najskôr 22. júna 2011 (streda).
V ZŠ bude pracovať 20 učiteľov, 5 nepedagogických zamestnancov v ZŠ a 4 prevádzkoví zamestnanci v ŠJ.
Rozdelenie úloh pracovníkov (teda na koho
a s čím sa obrátiť v prípade potreby)
Riaditeľ školy: Mgr. R. Harsányi
Zástupkyňa riad.: Mgr. A. Gavalcová
Výchovný poradca: Mgr. V. Žigo
Koordinátor vých. prevencie a protidrogovej

výchovy: Mgr. B. Tupý
Koordinátorka environmentálnej výchovy:
Ing. A. Holická
Koordinátorka projektu Zdravá škola:
Mgr. H. Filipová
Vedenie kroniky: Mgr. Z. Krajčovičová
Predseda rady školy: Mgr. B. Tupý
Predseda odborovej organizácie: Mgr. H.
Filipová
Ekonóm: Jana Pechová
Školský klub detí: J. Šipkovská
Vyučujeme v tomto zložení:
1. trieda: PaedDr. L. Žigová, 2. trieda:
Mgr. H. Filipová, 3. trieda: Mgr. S. Hubináková, 4. trieda: K. Gašparovičová, 5. A : Mgr. M.
Koláriková, 5. B: Mgr. Z. Krajčovičová, 6. A:
Mgr. P. Brtko, 6. B: PhDr. S. Melichová, 7. A:
Mgr. J. Krajčovičová, 7. B: Mgr. R. Slovák, 8.
A: Mgr. V. Žigo, 8. B: Mgr. B. Tupý, 9. A: PaedDr. L. Vlkovičová, Bc. Zuzana Machovičová,
PaedDr. Silvia Murínová, Mgr. Peter Hričovský, Ing. Alena Holická
PaedDr. R. HARSÁNYI

Trakovická pobočka ZUŠ jubiluje
Na podnet vedenia ZŠ a rodičov, ktorých
deti mali záujem učiť sa hre na hudobných
nástrojoch, bola pred 20 rokmi – 1.9.1990/
91 zriadená pobočka ZUŠ Hlohovec v Trakoviciach.
Požiadavke riaditeľ Miroslav Váry vyhovel
a poveril uč. Alojza Šantavého, ktorý v Trakoviciach býval, aby urobil prieskum záujmu detí o hru na hudobné nástroje. Keďže
záujem bol veľký, bola pobočka zriadená.
V šk. r. 1990/1991 v prvých septembrových
dňoch sa vyučovanie začalo. Bolo realizované
v priestoroch ZŠ a prvým učiteľom bol spomínaný Alojz Šantavý, ktorý tu pôsobí doposiaľ.
Počas tých dvadsať rokov tu pôsobili externe
– syn pána Šantavého Luboš, ktorý vtedy
študoval hru na dychové nástroje na Štátnom
konzervatóriu, a tiež dcéra Andrea Šantavá tu
pôsobila externe počas svojho štúdia na bratislavskom Štátnom konzervatóriu. Internou
vyučujúcou bola niekoľko rokov aj rodáčka
z Malženíc Františka Bunčeková. Okrem toho
tu pôsobili ako suplujúci vyučujúci Mgr. Zuzana Ozimyová a Milan Tvrdý. V súčasnosti na
pobočke pôsobia títo učitelia:
Zakladajúci učiteľ Alojz Šantavý, ktorý vyučuje hru na klávesové hudobné nástroje, gitaru
a dychové hudobné nástroje. Učiteľka Andrea
Kúdelová, r. Šantavá, ktorá pôsobí interne od
šk. r. 1997/1998 a vyučuje hru na klávesové hudobné nástroje, zobcovú ﬂautu a komornú hru.

Keďže záujem o hru na hudobné nástroje
je veľký, začala v jubilejnom šk. r. 2010/2011
vyučovať nová učiteľka, Mgr. Martina Baračková, r. Kralinská, Dis. Art. Vyučuje hru na
klávesové hudobné nástroje, sólový a zborový spev a hudobnú náuku.
Činnosť pobočky v minulosti ako i v súčasnom období výrazne ovplyvňuje rozvoj
kultúrno-spoločenských aktivít občanov obce
Trakovice. Mnohí žiaci, ktorí navštevujú pobočku ZUŠ Hlohovec, súčasne pôsobia v záujmových krúžkoch ZŠ, ktoré už viac rokov
úspešne vedie učiteľka Janka Šipkovská. A to
najmä divadelný krúžok, folklórny, tanečnospevácky krúžok a iné.
Želáme si, aby v ďalšom období bola činnosť
pobočky aspoň tak úspešná ako doteraz. Riaditeľstvo ZUŠ v Hlohovci a najmä my, jeho zamestnanci, ktorí na pobočke v Trakoviciach pôsobíme, vyjadrujeme takto veľkú vďaku riaditeľstvu ZŠ s MŠ v Trakoviciach, menovite PaedDr.
Jarmile Krajčovičovej a PaedDr. Róbertovi Harsányimu za vytváranie dôstojných pracovných
podmienok pre úspešnú činnosť pobočky ZUŠ
Hlohovec v Trakoviciach. V neposlednom rade
ďakujeme aj vedeniu obce, ktoré aktívne vznik
pobočky podporovalo a po celých 20 rokov jej
činnosť sleduje, pomáha jej a určite sa teší z jej
úspechov. Tešíme sa na ďalšie úspešné roky
činnosti pobočky ZUŠ Hlohovec v Trakoviciach.
ALOJZ ŠANTAVÝ, zakladajúci učiteľ
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Pracujeme v projekte Comenius
Medzinárodné partnerstvá európskych
škôl na Slovensku dostali zelenú v roku 1999. Trakovická základná škola bola
v rámci okresov Hlohovec, Trnava i Piešťany priekopníkom v nadväzovaní medzinárodnej spolupráce a už v roku 2000 začala spoluprácu so školou v Holandsku,
Grécku, Rakúsku.
Trojročné partnerstvo podnecovalo žiakov,
aby si navzájom vymieňali príbehy, recepty, informácie o knihách a detských hrách,
všetko v anglickom jazyku. Nasledoval ďalší
trojročný projekt s novou holandskou školou,
dánskou a anglickou školou a bol zameraný
na zavádzanie počítačov a výučbových počítačových programov vo vyučovaní.
Veľa skúseností zameraných na rozvoj školy prostredníctvom medzinárodných projektov sme na seminároch odovzdávali ďalším
školám v našom regióne. Postupne pribúdali
ďalšie školy, ktoré mali odvahu komunikovať
s partnermi v angličtine a spoznávať vzdelávanie v iných európskych krajinách. Tretí trojročný projekt s názvom Hračky včera, hračky
dnes sme realizovali so školou v Španielsku,
Poľsku, Taliansku a Portugalsku. Finančné
prostriedky získané na projekty z Európskej
únie výrazne pomohli škole zveľadiť učebne
o najmodernejšie didaktické prostriedky (počítače, dataprojektory, E-tabuľa), knihy a rozmanitý materiál na vyučovanie a umožnil učiteľom vycestovať a priamo spoznávať školy,
vyučovanie a učiteľov v európskych školách.
Inovovaný Program celoživotného vzdelávania v EÚ od minulého roka ponúka školám
tzv. Školské partnerstvá – Comenius a zjednodušuje administratívne a ﬁnančné podmienky
čerpania grantu. To podnietilo našu základnú
školu, aby pokračovala v medzinárodnej spolupráci, tak prospešnej pre moderné vzdelávanie,
a stala sa koordinátorom projektu, v ktorom sú
zapojené tri zahraničné školy: „starý známy“
partner – španielska škola z Galdakao pri
Biskajskom zálive, novým partnerom je škola
z Wodzisław Śląski v južnom Poľsku a škola
z Mosfellssbaer na Islande. Dva roky budú
školy viesť deti, aby spoločne tvorili E-magazín
– časopis o svojej škole, obci, pamiatkach,
záľubách a pod. Z piatich plánovaných pracovných stretnutí učiteľov týchto štyroch škôl
sa práve v týchto dňoch koná prvé stretnutie,
a to v Galdakao v Španielsku. Pod vedením

koordinátorky celého projektu učiteľky Zuzany
Machovičovej si deväť učiteľov zo štyroch
európskych škôl upresňuje kroky a postup
pri realizácii projektu. Z našej školy sa na
stretnutí zúčastňuje aj Mgr. Jela Krajčovičová
a Mgr. Bystrík Tupý. Mestečko Galdakao i škola pripravili svojim hosťom bohatý program,
prehliadku pamätihodností i prijatie u primátora. O udalosti informuje i miestna tlač, z ktorej
prikladáme aktuálnu stránku. Skúste v španielskych novinách objaviť
niečo o Slovensku a o našich trakovických učiteľoch. http://www.elcorreo.
com/

los complejos educativos. La primera ha sido
Galdakao, que hasta el domingo ejerce de
anﬁtriona de nueve docentes de los otros tres
centros. Todos, además de trabajar, tendrán
la oportunidad de conocer la localidad vizcaína y sus alrededores. En marzo, la cita se
repetirá en Islandia. Así, hasta completar el
recorrido por los cuatro países participantes.
«Es una experiencia muy enriquecedora. En estos tres años los alumnos podrán

NERVIÓN/IBAIZABAL
Galdakao estrecha lazos con Europa
El colegio de Aperribai participa en un intercambio de docentes
con Eslovaquia, Islandia y Polonia
05.11.10 - 02:53 M . CORCUERA | GALDAKAO.
Dice el refranero popular que el saber no ocupa lugar, aunque no es
menos cierto que cada
pueblo atesora su propio saber. Con la idea de
compartir estos conocimientos, el colegio Aperribai de Galdakao se ha
sumado este curso a un
proyecto impulsado por
la Unión Europea en el
que participan centros de
Eslovaquia, Islandia y Polonia. El objetivo es que
 Los profesores aprovecharán para conocer Vizcaya. ::
los cuatro, con el inglés
BORJA AGUDO
como lengua común, desarrollen de manera conjunta una revista digital en la que muestren su adquirir un mayor sentimiento de pertenencia
a Europa mientras que los profesores conohistoria, cultura o costumbres.
Durante la puesta en marcha de esta pub- ceremos otros métodos educativos», explicó
ayer Manoli García, secretaria del centro de
licación, los profesores que forman parte de
la iniciativa se reunirán de forma periódica Aperribai y coordinadora del proyecto en Galpara ponerse al día. Las sedes de estos dakao, donde participarán 150 chavales de
Infantil y Primaria.
encuentros serán las localidades que acogen
En esta primera toma de contacto, los
profesores tuvieron ayer la oportunidad de
descubrir el municipio gracias a un acto de
bienvenida en el Ayuntamiento. El teniente de
alcalde, Ibon Uribe, les desveló algunas de
sus características.
Euskera y vinos
Entre las principales dudas de la delegación
polaca estaba el equilibrio entre castellano y
euskera. «Es muy interesante ver cómo coexisten y el gran esfuerzo que se hace para que los
niños puedan mantener en un futuro la lengua
propia», apuntaba Anna Damita Paszylka.
Pero no sólo las cuestiones meramente educativas centraron su interés. «Vamos
a ver el Guggenheim y nos gustaría ir al
Casco Viejo a tomar unos vinos», bromearon
las islandesas. Todos reconocieron el valor
que tiene esta iniciativa para unir a los países
de la Unión Europea. «Sirve para que nuestros jóvenes se acerquen a otras culturas
pero también para que podamos mostrar la
nuestra», apuntó Zuzana Machoviova, del
colegio eslovaco y coordinadora general de
todo el proyecto.
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Škôlka plná radostných spoločných chvíľ
Ani sme sa nenazdali a na krásne prázdniny a leto zostalo v každom z nás opäť
len klbko spomienok na príjemné zážitky
a po nich opäť nástup do nového školského roka. Ako každá materská škola, tak aj
my sa snažíme pre deti pripraviť čo najviac
aktivít a akcií, ktoré by im spravili radosť.
V druhom polroku školského roka 2009/
2010 sa nám podarilo úspešne zrealizovať
pre deti niekoľko akcií: navštívili sme divadelné predstavenie v základnej škole, čo sme
spojili s návštevou trakovického terária. Keďže sa nachádza na mieste, kde je križovatka
dosť frekventovaná, bol vybavený sprievod
policajtov na bezpečné prechádzanie cez
cestu. Deti mali v teráriu možnosť vidieť hady,
korytnačky i krokodíla.
V máji sme s deťmi vystupovali s programom ku Dňu matiek v KD, kam deti prišli
podporiť nielen rodičia, ale i známi.
Keďže najväčšou radosťou detí je ísť na
výlet, snažili sme sa vybrať niečo nové a zaujímavé. Vybrali sme sa teda v sprievode rodičov na návštevu farmy Humanita pri Šali. Farmou nás sprevádzal sprievodca, ktorý deťom
predstavil nie jedno zvieratko a rád odpovedal
na zvedavé detské otázky. Prostredie farmy

 Nafukovacím hradom deti ešte nikdy nepohrdli, vždy sa poriadne vyskákali.

 Škôlkari v sprievode rodičov na návštevu farmy Humanita.

 Šašo Jašo je veľký kamarát malých detí.

bolo magnetom nielen pre deti, ale určite i rodičov, o čom hovoria aj mnohé zábery.
Ďalšou vydarenou akciou bolo ukončenie
školského roka a rozlúčka s predškolákmi
spojená s návštevou Šaša Jaša. Šašo Jašo
pripravil pre deti plno súťaží a piesní, ktoré
im vyčarili na tvári nejeden úsmev. V mene
materskej školy sa chcem poďakovať pánovi
Murínovi, ktorí zapožičal do materskej školy
skákací hrad, na ktorom sa deti nekonečne
vyšantili, o čom svedčia i fotograﬁe z toho
dňa.
I tento rok sme sa snažili zveľadiť prostredie materskej školy a obohatiť ho o niečo
nové. V novom školskom roku 2010/2011
deti nastúpili do materskej školy, v ktorej bola
vykonaná rekonštrukcia kúpeľne a toaliet pre
triedu väčších detí. Za obnovu krytov na radiátory či lavičky sa chcem poďakovať pánovi
Hrubjakovi. Veľká vďaka patrí aj všetkým
rodičom, ktorí nám pomáhajú spríjemniť pobyt detí v materskej škole. Veď čo môže byť
krajšie, ako vracať sa niekam s očakávaním,
radosťou a úsmevom každý deň.
Dúfame, že i tento rok bude pre nás plný
radostných spoločných chvíľ.
Bc. MONIKA MASARYKOVÁ

 Zrekonštruované toalety v škôlke.
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Prázdniny s centrom voľného času
Súkromné centrum voľného času Trakovice zorganizovalo v dňoch 11. až 17. júla
2010 pobytový tábor na Duchonke. Ubytovanie bolo zabezpečené v penzióne Jazmín. O sedemnásť prázdninujúcich detí
sa spolu s PaedDr. Rastislavom Murínom
starali dvaja animátori voľného času.
Pre deti pripravili množstvo zábavných hier,
súťaží, športových aktivít a k dispozícii bol aj
nafukovací hrad. Deti absolvovali prechádzku po lesnom náučnom chodníku a stretnutie s lesníkom, ktorý zaujímavo porozprával
o miestnej prírode. Prázdninujúci si pochvaľo-

vali tety kuchárky v penzióne, ktoré im pripravili množstvo dobrôt.
Posledný júlový týždeň si mohli prázdninujúce deti spestriť v dennom prázdninovom
tábore. Okrem zaujímavých aktivít v priestoroch školy sme navštívili Hlohovec a Čachtický hrad. Na Čachtickom hrade sme stretli
herečku Soňu Valentovú s dcérou Katarínou

Hasprovou, ktoré sa s nami ochotne odfotografovali. V škole si všetci mohli zaskákať
na trampolíne, zahrať sa spoločenské hry či
vyskúšať maľovanie na betónový plot. Veľkým
zážitkom boli nielen obedy v reštauráciách
v Čachticiach a Hlohovci, ale i v trakovickom
kultúrnom dome.
- rm -

Angličtina v škôlke

 Učebnice používané v materskej
škole.
Súkromné centrum voľného času aj
v tomto školskom roku organizuje hodiny
anglického jazyka pre deti v materskej škole. Možnosť učiť sa anglický jazyk už v ranom veku využilo 34 detí v Trakoviciach,
20 škôlkarov v Malženiciach a 17 v Žlkovciach, kde má SCVČ svoje pobočky. V Trakoviciach organizujeme dva kurzy: prvý pre
3 a 4-ročné deti a druhý pre predškolákov.
Malí škôlkari pracujú s učebnicou HAPPY
HEARTS. „Veľkáci“, ako skúsení angličtinári, pracujú s mierne náročnejšou učebnicou
HERE´S PATCH. Každý týždeň sa „maláci“
dozvedia niečo nové o kocúrikovi Kennym
a jeho kamarátoch. „Veľkáci“ zasa zažívajú dobrodružstvá so zábavným psíkom
Patchom. Deti sa učia prostredníctvom
pesničiek, príbehov a veselých obrázkov
a musíme povedať, že sú veľmi šikovné
a hravé, učenie ich baví. V budúcnosti, ak
by sme našli vhodné priestory, chceli by
sme ponúknuť kurzy angličtiny už pre deti
od 2 rokov. V súčasnosti, keď je cudzí jazyk
nevyhnutnou súčasťou života každého človeka, je dôležité objaviť ho čo najskôr. Sme
radi, že môžeme deťom uľahčiť ich vstup
do skutočného sveta.
PaedDr. R. MURÍN

 Na Čachtickom hrade stretli deti herečku Soňu Valentovú s dcérou Katarínou Hasprovou. Ochotne si s nami zapózovali.

 Zážitkom pre deti boli aj spoločné obedy v reštauráciách.

 Letný prázdninový tábor na Duchonke.
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Jeseň patrí aj šarkanom
Prvá októbrová sobota v Trakoviciach
patrila šarkanom. Súkromné centrum voľného času zorganizovalo nultý ročník Trakovickej šarkaniády.
Súťaž bola zameraná na funkčnosť lietajúcich drakov a tiež na ich krásu. Zúčastnilo sa
na nej 29 šarkanov. V disciplíne Šarkan krásavec zvíťazila Saška Vágovičová. Na druhom
mieste sa umiestnili Nelka a Lea Palkovičové
a na treťom mieste skončila Ninka Landigová.
Najlepším šarkanom – letcom sa stal šarkan
Veroniky Karabovej. Šarkan Ninky Landigovej
predvádzal vo vzduchu úžasné kúsky, letel

veľmi vysoko, no nakoniec skončil druhý. Tretie
miesto obhájil škôlkar Davidko Baxa. Aj Timejke Krchňavej sa darilo. Získala krásne štvrté
miesto. Všetci víťazi získali ceny, krásne diplomy a sladké medaily. Šarkaniáda patrila i tým
najmenším, ktorí síce nesúťažili, no zato si
radi zabehali opreteky s vetrom. Svoje šarkany
takto rozcvičili medzi inými Miško Patrikár, Zojka Sucháňová, Jakubko a Miluška Hercegovci.
Musíme pochváliť i všetkých rodičov a starých
rodičov, ktorí zanietene pomáhali deťom s prípravou a púšťaním šarkanov.
PaedDr. R. MURÍN

Veľký pavúk
a ryšavá myš
Ak ste niekedy videli na okolí veľmi,
ale veľmi veľkého pavúka...

Strehúň škvrnitý (Lycosa singoriensis)
je najväčší pavúk vyskytujúci sa na Slovensku. Dĺžka tela dosahuje 3,2 cm, rozpätie
nôh približne 7 cm, žije v pomerne teplých
oblastiach. Kedysi žil len v najjužnejších
oblastiach Slovenska, vplyvom otepľovania sa však sťahuje vyššie na sever. Patrí
medzi ohrozené druhy. Cez deň sa ukrýva
pod zemou v chodbičkách vystlaných pavučinou, len pred zimou vyhľadáva teplé
miesta. Netká si pavučinu na lapanie koristi, loví skokom. Je to nočný tvor.
Strehúň je skôr väčší strašiak ako pavúk.
Je síce vyzbrojený jedom, v obrane aj hryzie, no skôr bolestivo ako nebezpečne.
Ak ste niekedy videli „ryšavú“ a nie
šedivú myš...
 Víťazi kategórie Šarkan krásavec.

Zumba teraz letí
Medzi populárne amatérske športy patrí aj
aerobik, ktorý cvičíme v našej telocvični už
niekoľko rokov. K prvým predcvičovateľkám
patrili sestry Fuksové, neskôr učiteľ telocviku
Mgr. Richard Slovák, po ňom prevzala štafetu
Martinka Koprnová, rod. Vančová, no a po nej
som sa tomuto peknému športu začala venovať ja a Veronika Bokorová.
V súčasnosti predcvičujem 2-krát do týždňa, a to v pondelok a vo štvrtok, a všetky
utorky patria populárnej zumbe, ktorú predcvičuje cvičiteľka z Trnavy. Na aerobik chodia
rôzne vekové kategórie od detí až po staršie
ženy a chceme pozvať aj vás, dievčatá a že-

ny. Príďte medzi nás, cvičíme pre radosť
z pohybu, pre zdravie a dobrý pocit. Skvele
sa zabavíme, uvoľníme, zabudneme na starosti, ktoré nás trápia. A pri tom cvičení nám
niekedy napadne aj riešenie našich domácich
problémov. Sme skvelá partia a niekedy sa
spolu aj dosť nasmejeme. Preto vás všetkých
srdečne pozývame, neváhajte a príďte vyskúšať! A ozaj, viete čo je to zumba?
V zostavách zumby sú zakomponované
prvky tanca, posilňovania a aerobik – zlepšujúce svalstvo a činnosť srdcovo-cievnej
sústavy. Je to zábavné cvičenie pri dobrej
hudbe. Hudba nás motivuje k lepším výko-

 Zumba je zábavná a zdravá zmes tanca, posilňovania a aerobiku.

Ryšavka krovinná je malý hlodavec. Dĺžka tela je 7,7 – 11 cm, chvost je dlhý 7 – 11
cm. Hlava je malá s veľkými a výraznými
očami, ucho je okrúhle. Zafarbenie srsti je
žltohnedé, niekedy hrdzavohnedé. Chvost
je takmer holý a vždy kratší ako telo. Tri až
štyrikrát do roka máva priemerne 5 mláďat,
ktoré nadája 2 týždne. V prírode sa živí
najmä rozličnými semenami klíčiacich semenáčov, púčikmi, listami rastlín a hubami,
za vhodných podmienok konzumuje až 30 –
40 % hmyzu, najmä rôzne larvy v semenách
i dospelý hmyz. Najčastejšie obýva suchšie
miesta, svetlé okraje lesov, krovín, polí, viníc
a medze. Vie výborne liezť. Obýva dutiny
stromov, alebo si stavia podzemné hniezda.
V zime sa sťahuje do stohov a budov, kde
si robieva skrýše so zásobami. Aktívna je
podvečer a v noci.
Spracoval:
HARSÁNYI

nom a naučíte sa aj nové tanečné kroky. A že
by ste to nezvládli?! Žiadne obavy. Podľa slov
cvičiteľky v úvodnej lekcii – zumba sa neučí,
zumba sa tancuje! Je to predovšetkým o zábave a dobrej nálade. Takže nezabudnite,
stretneme sa v pondelok, utorok a vo štvrtok
v telocvični – vždy od 19.00 hod.!
JOZEFÍNA GERINCOVÁ, cvičiteľka
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Ako ďalej s výrubmi drevín?
Výruby stromov vnímam ako citlivú problematiku, ktorej je potrebné sa venovať
s dostatočnou zodpovednosťou. Na jednej
strane sú ľudia, ktorí by najradšej zlikvidovali každý mohutnejší strom a vidia v ňom
iba drevnú hmotu. O to viac listnatý, ktorý
je zdrojom množstva odpadu v podobe
opadávajúceho lístia. Na strane druhej
zástancovia radikálnej ochrany a zákazu
výrubu akýchkoľvek drevín. Početná je
tiež skupina ľahostajných, ktorým stromy
môžu byť ukradnuté...
Po vzniku samostatnej SR vznikol zákon
o ochrane prírody a krajiny, ktorý rozhodovanie o výruboch zveril oddeleniam ochrany prírody a krajiny pri odboroch životného prostredia obvodných úradov. Po rokoch praxe sa
veľa práv aj povinností delimitovalo na samosprávy s tým, aby sa zabránilo rozmáhaniu
byrokracie. V súčasnosti sa občianska verejnosť v niektorých lokalitách domáha nového
prístupu argumentovaním, že samospráva si
so stromami robí, čo chce... Kde je pravda?
V čom väzí problém?
Ako bývalý pracovník štátnej správy a v súčasnosti živnostník spolupracujúci s viacerými
samosprávami pri aktívnom obhospodarovaní
nelesnej verejnej zelene (kam dreviny v intravilánoch aj v extravilánoch patria – mimo lesných
spoločenstiev) sa pokúsim na tomto obmedzenom priestore podať
niekoľko postrehov.
Pri rozbore súčasnej situácie musím
zásadne vychádzať
z našej komunistickej minulosti, kedy
imaginárny „ľud“ zastupoval celú spoločnosť a odborníci
sa rodili z večera do
rána. Všetko robili
všetci a čo Slovák,
to odborník! Výsadby
nevynímajúc, koniec
– koncov deje sa to
doteraz (súkromné
osoby vysádzajú
dreviny na verejných
priestranstvách bez
predchádzajúcej
konzultácie – teda
svojvoľne). Napríklad
 Guľatohlavé agáty
Hlohovec je plný mohutných smrekov, líp,
topoľov vysádzaných v 2-metrových pásoch
povedľa bytových domov, na potrubiach, kábloch, pod elektrickými vedeniami...
V parkoch, okrasných plochách, verejných
záhradách prehustené výsadby veľakrát so
zlou vertikálnou štruktúrou, teda všetko plochy so zanedbaním odborného hľadiska pri
výbere druhov a kultivarov. Problémy vznikajú
aj spontánnym rastom drevín z výmladkov či
zo semien náhodne vzídených na rozličných,
aj kurióznych miestach. Pri absencii každoročnej údržby takéto jedince môžu vyrásť až
do dospelosti (20 – 50 rokov), a potom zrazu
vyvstane problém s výrubom mohutného jedinca.
Pri tomto chaose vzniká navyše veľa problémov s drevinami poškodenými vetrom,
chorobami, zlým rezom robeným neodbornými ﬁrmami (napr. elektrikármi), resp. úplnou
absenciou údržby a ochrany, ďalej alergénnymi atď.

Tieto všetky fakty, a aj veľa ďalších, spolurozhodujú o možných radikálnych riešeniach.
Musíme si ale uvedomiť niekoľko vecí:
intravilán nie je extravilán, v zastavaných
územiach môžeme tolerovať rozmanitejšiu
paletu domácich aj cudzokrajných drevín,
nie v extraviláne, kde patria viac-menej iba
domáce druhy (s výnimkami). Park nie je les,
absencia údržby v lese je užitočnou pre celé
spoločenstvo, ale v parku prichádza k poškodeniu funkcie a znehodnoteniu drevín (pri
prehustení sú vytiahnuté a odumierajú konáre
aj celé koruny).
Nížina nie sú hory a pre každú polohu platí
určitý výber vhodných druhov. Napr. Siladice
sú obec na brehu Váhu (oblasť lužných lesov)
a po príchode sem sa cítim ako v Tatrách
– okolo ciest samé smreky a jedle! Teda do
našej oblasti listnáče patria bez výnimky.
Východiskom však nie sú radikálne riešenia, ale postupné, niekoľkoročné citlivé výruby
spojené s novou vhodnejšou výsadbou a zároveň pravidelnou odbornou údržbou.
Iba takto si vytvoríme prostredie, kde bude
radosť žiť.
Napriek všetkému, čo som doteraz spomenul, sa domnievam, že zásadný nedostatok
či zdroj, z ktorého toto všetko pramení, je
absencia komunikácie. Veľa problémov by sa
zažehnalo a veľa vecí vyriešilo dostatočnou

za Dudváhom.
informovanosťou. Ale nemýľte sa! Zodpovedný je každý jeden z nás. Nielen starosta
obce, ktorý žiada o povolenie výrubov, alebo pilčík priamo výrub realizujúci, ale aj tí,
ktorí sú eventuálne proti výrubom. Pretože
nestačí sa zobudiť až vtedy, keď sa ozývajú
motorové píly.
Položme si otázku, čo sme robili doteraz?
Vedeli sme o probléme, rozmýšľali sme o výsadbách, vieme nájsť primerané riešenia,
alebo vieme iba kritizovať?
Zodpovednosť je hrozná vec, za komunistov ju mala strana a vláda a väčšine bolo
sveta žiť. Teraz sa musí starať každý sám
a zodpovednosť je aj prečítať si tento článok
a zaujať k nemu primerané stanovisko. Teda
inak povedané – zúčastňovať sa na veciach
verejných, presne takisto ako je to aj s voľbami – nekritizuj, keď si nebol voliť a keď si voliť
bol, najprv zisťuj, a potom kritizuj a pomôž
nájsť riešenie.

V týchto novinkách v niektorom z predchádzajúcich čísiel už boli načrtnuté aj vízie do
budúcnosti, čo sa týka zelene. Teraz pripájam
niekoľko realizovaných nových výsadieb v intraviláne a tiež aj návrhov na ďalšie postupné
výruby drevín:
Realizované výsadby:
1. Výsadba cca 10-ročnej jedle (Abies
nordmaniana) pri kostole, pred sochou sv.
Floriána. Jedľu sme sem vysadili výmenou
za nadrozmerný a už ohrozujúci topoľ (Populus pyramidalis). Keďže v našej obci doteraz
chýbal vhodný ihličnatý strom, ktorý by plnil aj
funkciu „vianočného stromčeka“ vybrali sme
túto lokalitu najmä z dvoch dôvodov – blízkosť
kostola a všeobecná viditeľnosť pri vianočnom osvetlení. Ak sa nezanedbá základná
starostlivosť, je reálny predpoklad, že za pár
rokov bude tento ihličnan ozdobou nielen okolia výsadby, ale celej našej obce
2. Výsadba 3 ks cca 8-ročných agátov (Robinia pseudoacacia „Umbraculifera“) za Dudváhom vedľa hlavnej cesty – ide o „guľatohlavé“ agáty – teda ušľachtilé, s obmedzeným
rastom koruny.
3. Výsadba 3 ks 6-ročných javorov (Acer
platanoides „Globosum“) na mieste likvidovanej borovice a briez v zelených pásoch vedľa
hlavnej cesty, neďaleko obecného úradu.
4. Výsadba 8 ks
cca 10-ročných tisov
(Taxus baccata) pri
soche Panny Márie
a sv. Floriánovi ako
základ pre ich strihaný živý lem.
5. Okrasná výsadba pred zdravotným strediskom (tuje,
nátržníky, bršleny...)
Plánované výruby:
1. V priestore cintorína 1 ex. lipa napadnutá hubou (mykóza)
pri bočnom chodníku.
2. Nad okrajovo
umiestnenými starými
náhrobnými kameňmi
suchý bočný konár
sofory.
3. Pri kostole priamo nad kamenným
krížom 1 ex. bútľavá
lipa (bútľavina ohrozuje celistvosť stromu, hrozí rozlomenie koruny).
4. V Dolnom konci pred domom Ľudovíta
Briedika 1 ex. smrek (tesná blízkosť pri rodinnom dome).
5. Pred obecným úradom 1 ex. borovica
(narúša statiku budovy).
6. Pri Kríži na rázcestí 2 ks smreky (organizátori nevhodne zvolili druh dreviny – smreky majú plytkú koreňovú sústavu a krehkú drevnú hmotu, hrozí zlomenie, prípadne
vyvrátenie na takom exponovanom mieste.
Navyše v tomto prípade dreviny by mali mať
aj symbolickú hodnotu a k božím mukám Slovania historicky vždy vysádzali lipy, dlhoveké
mohutné košaté dreviny, ako symbol zdravia,
vytrvalosti, životnosti a sily (výmena)!
7. Na hranici s podnikom Coffea alej briez
je prehustená, jedince sa ťahajú za svetlom,
pričom slabšie chradnú a uberajú priestor
susedným (prebierka).
IVAN ŠIPKOVSKÝ
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V znamení výročí záhradkárov
(Dokončenie z 1. stany.)
Druhý deň – sobota 18.9.2010: Tradičné
burčiakové hody boli o to veselšie, že sa
napriek tohtoročnej katastrofálnej neúrode
podarilo zohnať kvalitný biely burčiak. Zásobili
nás ním vinár z Dlhej pri Trnave a náš spoľahlivý Š. Blažo. V tento deň sme všetko chystali.
Prijímali sme exponáty, pripravovali výstavu
a popri tom sme ako každý rok stolovali pri ľudovej hudbe. Tohtoročnú hudobnú produkciu
zabezpečil M. Krajčovič a J. Patrikár.
Nezabudli sme ani na duchovnú stránku výstavy – ochotní záhradkári dodávali priebežne
svoje výpestky aj do kostola na nedeľnú sv.
omšu, ktorá bola obetovaná za požehnanie
tohtoročnej úrody a živých aj zomrelých záhradkárov.
Tretí deň – nedeľa 19.9.2010: Ráno o 9.00
hod. sme sa zúčastnili na tejto našej sv.
omši a hneď po nej bola tohtoročná výstava
slávnostne otvorená. Privítali sme na nej
predstaviteľov Republikového výboru SZZ
v Bratislave – prof. Hričovského, J. Korčeka,
z Okresného výboru v Trnave pánov Machovca a Maška, zástupcov záhradkárskych organizácií z nášho okolia z Maduníc, Šulekova,
Dolného Trhovišťa. A už tradične nás neobišla
ani starostka obce Helena Hercegová.
Záujemcovia si mohli vypočuť prednášku
popredného slovenského ovocinára, autora mnohých odborných publikácií s tematikou ovocinárstva – prof. Ivana Hričovského
a neskôr sa zúčastnili na vyhodnotení súťaže o najveselšiu postavičku zo zeleniny
a ovocia, ktorá bežala paralelne s ostatným
programom. Každý prítomný dostal publikáciu
85. výročie organizovaného záhradkárstva

 To najkrajšie a najlepšie sme odniesli do kostola ako poďakovanie za tohtoročnú
úrodu.
v Trakoviciach, s prehľadom záhradkárskych
aktivít v našej obci od najstarších čias až po
súčasnosť. Okrem tradičného burčiaku sa prítomní mohli občerstviť pestrým sortimentom
nápojov a pochutín v pripravenom bare.
Štvrtý deň – pondelok 20.9.2010: V doobedňajších hodinách bola výstava otvorená
pre našu školu a škôlku, aby si deti mohli
ešte raz prezrieť vystavené exponáty spolu
so svojimi pedagógmi. Z určených expozícií si
mohli dokonca aj pochutiť na vybranom ovocí.
Poobede sme výstavu demontovali, a robili
jej predbežné vyhodnotenie a spoločenské
posedenie organizátorov.
Pri všetkej skromnosti môžeme na záver
konštatovať, že tieto štyri septembrové dni
určené záhradkárskym „dožinkám“ splnili očakávania vkladané do nich organizátormi, a to

vrchovatou mierou, čoho dôkazom boli, samozrejme, spokojní početní návštevníci, ale
najmä chválou nešetriaci prof. I. Hričovský.
Nakoniec mi nedá nespomenúť a nepoďakovať sa nášmu Poľovníckemu združeniu
zastúpenému hospodárom J. Cepkom, ktoré
za celoročnú ochranu ovocnej škôlky Plantexu Veselé sídliacej v trakovickom Dlhom
poli malo možnosť získať jablká z ich sadov
a vzorku z každej pestovanej odrody zapožičalo na výstavné účely. Výrazným spôsobom
to obohatilo našu tohtoročnú výstavu ovocia
zdecimovaného chorobami, škodcami a nepriazňou počasia. Ďakujeme!
IVAN ŠIPKOVSKÝ

pozvánka
Oslávime dve výročia
Mimoriadna a slávnostná členská
schôdza ZO SZZ v Trakoviciach pri príležitosti 85. výročia organizovaného záhradkárstva v Trakoviciach a 50. výročia
vzniku ZO SZZ Trakovice sa bude konať
v KD Trakovice dňa 11. decembra 2010,
t. j. v sobotu.
Pripravujeme ocenenie zaslúžilých členov, prezentáciu publikácie 85. výročie
organizovaného záhradkárstva v Trakoviciach, zaujímavý program a nebude chýbať
ani chutné občerstvenie.
Výbor ZO SZZ Trakovice

 Výroba a aranžovanie postavičiek zo zeleniny – to bola doména trakovických detí.

pozvánka
Ples záhradkárov

 ...a ešte fotografia na pamiatku...

Pozývame vás na 3. reprezentačný ples
záhradkárov, ktorý sa uskutoční v piatok
dňa 14. 1. 2011 v KD Trakovice.
Do tanca bude hrať skupina DISK z Topoľčian. Pripravujeme zaujímavý program,
hodnotnú tombolu a bohaté občerstvenie.
Distribúciu a predaj lístkov zabezpečuje
Obecný úrad v Trakoviciach a Ivan Šipkovský, Trakovice č. 58 (033/743 42 53,
0902 717 830, e-mail: ivan.sipkovsky@centrum.sk) v decembri 2010 a januári 2011!
Tešíme sa na stretnutie!
Výbor ZO SZZ Trakovice
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Břeclav privítala Trakovičanov
Tí skôr narodení Trakovičania si iste
pamätajú vzájomné družobné návštevy našich a břeclavských záhradkárov v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď bol u nás predsedom
záhradkárov Albert Blažo.
Niektorí ich zažili sami a iní môžu tú priateľskú atmosféru vypozorovať z početných
fotograﬁí (ešte čiernobielych) v našich fotoalbumoch. Bola to družba – teda priateľstvo
– záhradkárskej obce Trakovíc a Břeclavi,
ktoré prerušil zánik Československa a vznik
dvoch nových republík.
Na túto tradíciu nadviazali okresné organizácie oboch miest – Břeclavi a Trnavy a v súčasnosti fungujú obojstranné návštevy z týchto
okresov. V minulom roku Moravania navštívili

nás. OV SZZ pre nich pripravil zaujímavý celodenný program s ukončením pri chutnej večeri a zábave v trakovickom kultúrnom dome.
A v tomto roku – 21. augusta – sme navštívili
my Moravu. Z Trakovíc boli dvaja predstavitelia J+I Šipkovskí, ktorí absolvovali privítanie
v břeclavskom sídle organizácie, autobusový
zájazd k pamätníku na Slavkove pri Brne (slavkovské bojište troch cisárov), zúčastnili sa na
tradičnom „zarážení hory“ v Tvrdoňoviciach,
navštívili známe Vinárstvo Kosík a neskôr
okrem večere ešte stihli aj degustáciu početných vzoriek kvalitných moravských vín.
Zájazd sa skončil neskoro v noci a účastníci
sa rozchádzali domov síce unavení, ale spokojní a bohatší o nevšedné dojmy a zážitky.
Výbor ZO SZZ Trakovice

Osadili sme
informačnú tabuľu
Včasné a aktuálne informácie sú najdôležitejšie... Uvedomujeme si to aj my a v septembri t. r. sme zrealizovali myšlienku osadiť pevnú informačnú tabuľu záhradkárov.
Miesto sme získali výnimočne na betónovej
ploche pri predajni COOP Jednota. Uverejňované tu budú informácie z aktivít našej
ZO, fotograﬁe, pozvánky, termíny chemických postrekov a všetky dostupné aktuality
so záhradkárskou tematikou.
Takže pri nákupoch v COOP Jednote
(a nielen vtedy) sa nezabudnite zastaviť
pri našom informačnom paneli, aby ste boli
informovaní z prvej ruky.
Vaše postrehy, nápady, pripomienky, aj
kritické, môžete adresovať funkcionárom
našej ZO.
Tým prispejete k ešte lepšej činnosti našej organizácie v prospech celej obce.
Výbor ZO SZZ Trakovice

Zaujímavý strom

oznam

Zubár zatiaľ za priamu úhradu
Od 2. novembra 2010
obnovila činnosť Stomatologická ambulancia
v obci Trakovice v zrekonštruovanej ambulancii, ktorá sa nachádza na
pôvodnom mieste v zdravotnom stredisku obce.
Povolenie na prevádzku pod číslom TA/
59/2010/OZaHF-010 vydal Trnavský samosprávny kraj dňa 26.10.1010 spoločnosti Aspadit Dental, spol. s r. o., so sídlom v Piešťanoch, garantom zdravotníckeho zariadenia je
MUDr. Pavel Daňko.
Stomatologické ošetrenie zabezpečuje
MUDr. Jarmila Funtíková a asistentka Naďa
Jakubcová, dentálnu hygienu Dipl. dent.
hyg. Mária Mayerová.
Ordinačné hodiny:
Utorok 8.00 hod. – 14.00 hod.
MUDr. J. Funtíková, N. Jakubcová
Streda 8.00 hod. – 12.00 hod.
Dipl. dent. hyg. M. Mayerová
Štvrtok 8.00 hod. – 12.00 hod.
MUDr. Funtíková, N. Jakubcová

Vzhľadom na to, že sieť poskytovateľov stomatologickej zdravotnej starostlivosti v okrese
Trnava je naplnená, spoločnosť nemá uzatvorené zmluvy s poisťovňami.
Predpoklad je taký, že zmluvy sa podarí
zrealizovať až od januára 2011, a to aj kvôli
administratívnej náročnosti hore uvedeného
procesu.
Napriek tomu zubná ambulancia v obci
bude fungovať zatiaľ na priamu platbu. To
znamená, že pacienti, ktorí majú záujem
o ošetrenie, eventuálne prehliadku, budú za
úhradu ošetrení. Prehliadky sú ekvivalentné
tým, ktoré boli realizované v ambulanciách so
zmluvami s poisťovňami.
Pacienti, ktorí nemajú záujem o prehliadku
za priamu platbu, môžu prehliadku absolvovať
u lekára, ktorý má ich kartu.
Objednávky:
zubné ošetrenie – N. Jakubcová (tel. č.
0917 931 290)
zubná hygiena – M. Mayerová (tel. č.
0905 641 813 ) od januára 2011
Aspadit Dental, spol. s r. o.
MUDr. Pavel Daňko, konateľ

Jednou zo zaujímavých drevín v Trakoviciach, ktorá rastie pri základnej škole, je
gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos).
Tento strom patrí do radu bôbotvarých
(Fabales). Nápadný je svojimi hnedočervenými trojdielnymi, často rozkonárenými tŕňmi, ktoré rastú na kmeni i konároch. Takýto
fenomén je v rastlinnej ríši ojedinelý. Listy
má ako agát perovito zložené. Žltozelené
kvety sa v krátkych, asi 5 cm dlhých strapcoch objavujú pred pučaním listov. Dobre
rozpoznateľný je aj svojimi plodmi. Sú to
kosákovito zakrivené hnedočervené struky
známe aj pod názvom „svätojánsky chlieb“.
Struky sa môžu použiť ako krmivo pre zvieratá, ale tiež ako dekorácia v interiéri.
Tento druh pochádza zo Severnej Ameriky, do Európy bol dovezený okolo roku 1700 ako okrasná drevina do parkov.
Názov má podľa nemeckého botanika J.
Gleditsa, ktorý podľa niektorých zdrojov
pochádza zo Srbska.
Na záver ešte jedna zaujímavosť. Pražené
semienka používali americkí osadníci v časoch núdze ako náhradu za kávové zrná.
Mgr. MIROSLAVA
MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, PhD.
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Nezabúdať znamená vážiť si slobodu a život
mi. Väčší odpor kládli Nemci iba pri Martine
a Žiline, na svahoch Malej a Veľkej Fatry, kde
sa postup opäť výrazne spomalil. V apríli bol
poverený vedením zboru generál Klapálek.
Z oblasti Žiliny sa jednotkám zboru podarilo
postúpiť až koncom apríla 1945 hlavne preto,
že Nemcom v dôsledku postupu sovietskych
vojsk v južnom Poľsku a na Morave hrozilo
obkľúčenie. Dňa 4. mája 1945 jednotky 1., 3.
a 4. brigády armádneho zboru prenikli zo Slovenska a za pomoci partizánov do Vsetína,
ktorý oslobodili. Potom postupovali smerom
k Hulínu, Kroměřížu, Kojetínu a Prostějovu.
V nasledujúcich dňoch, teda aj po kapitulácii
Nemecka 9. mája 1945, zaisťovali jednotky
územie republiky a likvidovali zvyšky nemeckých oddielov, ktoré sa neboli ochotné vzdať.
Dňa 10. mája 1945 jednotka vstúpila do
Prahy, kde sa neskôr zúčastnila na
slávnostnej prehliadke v oslobodenom hlavnom meste.
Vo svojej jednotke Ján Hudec
zastával funkciu veliteľa družstva.
Počas bojov bol 2-krát ľahko zranený na dolných končatinách. Často
spomínal, že guľka mala zasiahnuť
jeho a nie kamarátov, ktorí boli otcovia detí.
Za svoju odbojovú činnosť a zásluhy v boji proti nepriateľovi dostal
viaceré medaily a vyznamenania:
Československý vojnový kríž, Rad
Náš už nežijúci spoluobčan Ján
Veľkej vlasteneckej vojny, ČeskoHudec, ktorý bol priamym účastníslovenskú medailu za chrabrosť
kom týchto napáchaných zverstiev,
pred nepriateľom a mnohé iné vyby sa v tomto období práve dožil
znamenania a zväzové medaily.
90 rokov svojho života. Mal 21
Aktívne sa zapájal do činnosti
rokov, keď sa mu zo života stalo
Slovenského zväzu protifašistických
peklo. Nemal to ľahké ani do tohto
bojovníkov. Bol držiteľom Osvedobdobia.
čenia podľa zákona č. 255/1946
Narodil sa 15.12.1920 v ChlebZb. V znení zákona 101/1964 Zb.
niciach, okres Dolný Kubín. Pocháč. 31724/1948 s dobou strávenou
dzal z chudobnej roľníckej rodiny.
vo vlastnosti účastníka národného
Mal o dva roky mladšieho brata,
boja za oslobodenie od 14.4.1944
ktorý padol vo vojne ako partizán.
do 5.5.1945 ako príslušník česSestra mu zomrela hneď pri pôrode.
koslovenskej zahraničnej armády
Nakoľko v rodine chýbali prostriedv SSSR. Ministrom obrany SR mal
ky na obživu a holú existenciu, už
priznané postavenie vojnového veako 10-ročný chlapec chodil s otterána.
com po Slovensku zasklievať okná.
Po skončení 2. svetovej vojny
V meste Pezinok prespávali u ľudí,
ostal slúžiť v československej arktorým osud chlapca nebol ľaho Ján Hudec prišiel s víťaznou armádou v roku 1945 až do
máde. Dňa 1.7.1947 bol povolaný
stajný. Od 14 rokov ho táto cudzia
Prahy.
do pešieho pluku, kde vykonával
rodina vychovávala, pokým nebol
výcvik veliteľa roty (15.9.1947 –
povolaný do vtedajšej tzv. brannej
zbor utrpel v prvých dňoch veľké straty, veliteľ 16.9.1947). Neskôr bol povýšený na desiatnimoci. Už v 16 rokoch mu po ťažkej chorobe
ka 9. pešieho pluku do funkcie veliteľa strelec1. ukrajinského frontu maršal Konev odvolal
zomrela matka a keď mal 19 rokov, aj otec.
kého družstva. Potom bol žiakom poddôstojbrigádneho generála Kratochvíla 10. septemAbsolvoval 8 tried obecnej slovenskej školy.
níckej školy 9. pešieho pluku v Chomutove
bra 1944 z funkcie a velením zboru poveril
S termínmi vojna a vojenská služba spomí(17.9.1947 – 30.8.1948). Dňa 1.9.1948 bol
generála L. Svobodu. Poľské mestá Dukla,
nam tieto medzníky:
povýšený na čatára – staršinu roty. V dňoch
Krosno, horské priesmyky a slovenské po1.10.1941 – 14.2.1942 bol zaradený do
1.5.1951 – 20.12.1951 – poddôstojník z pohraničné obce sa podarilo dobyť len za cenu
brannej moci – peší pluk 4. štábna rota – do
volania povýšený na rotného, zaradený na
ťažkých strát.
Liptovského Mikuláša. 15.2.1942 – 3.6.1943
výkon školnej roty.
6. októbra 1944 zbor dosiahol českoslovenvykonával základnú vojenskú službu v LiptovV dňoch 21.12.1951 až 31.1.1952 bol preské hranice. Na začiatku septembra 1944 mal
skom Mikuláši a v Trebišove. Počas služby
miestnený k intendačnému učilišťu v Žiline.
zbor 16 700 vojakov. Jednotka po urputných
absolvoval peší a jazdecký výcvik v 4. rote
Od 1.2.1952 do 30.5.1952 bol premiestnebojoch stratila približne 6000 vojakov. Po
pešieho pluku.
ný k ŠDZ Pardubice ako staršina roty. Dňa
reorganizácii a doplnení (20 000 vojakov) po3.6.1943 bol povolaný do slovenskej ar31.5.1952 bol prepustený z činnej služby na
kračovala s aktívnymi vojenskými operáciami
mády a odoslaný na sovietsko-nemecký front
vlastnú žiadosť.
22. januára 1945.
po boku fašistických okupantov na základe
Po skončení činnej vojenskej služby pracoPo prekročení hraníc Slovenska armádny
rozhodnutia slovenskej vlády. Zdá sa nám to
val v Prahe na železnici, neskôr na železnici
zbor v súčinnosti s vojskami 4. ukrajinského
neuveriteľné.
v Žiline, kde v nemocnici podstúpil v roku
frontu oslobodzoval mestá a obce tatranské12.4.1944 bol zajatý a odoslaný do zaja1959 operáciu žalúdka a doliečoval sa v Traho a podtatranského regiónu. Dňa 4. apríla
teckého tábora č.188 – tzv. pracovný tábor
koviciach u svojej tety Brigity Škvarkovej. Tu
1945 bol od Nemcov vyprázdnený Liptovský
(gulag). Často spomínal, v akých podmienspoznal svoju budúcu manželku Emíliu MarMikuláš a o deň neskôr Nemci opustili Rukach tam zajatci žili. Hladní, zavšivavení na
tinkovičovú, s ktorou dňa 15.10.1960 uzavreli
žomberok. Zbor, ktorý ich prenasledoval, tak
pokraji prežitia.
manželstvo. Zamestnal sa v Leopoldove na
viedol boje so zadnými zadržiavacími oddiel17.6.1944 podpísal prehlásenie, že sa dobS plynúcim časom akoby mnohé historické momenty našich dejín upadli do
zabudnutia. Myslím tým II. svetovú vojnu,
dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konﬂikt v dejinách ľudstva, ktorý stál
život asi 45 až 60 miliónov ľudí.
Počas šiestich rokov trvania zahynuli milióny civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl, boli zničené celé mestá a u tých,
ktorí prežili, zanechala veľké jazvy. Čo bolo
bezprostrednými príčinami? Boli nimi chybne
koncipovaná Versaillská zmluva, Veľká hospodárska kríza, slabosť Spoločnosti národov
a mocností, ktoré mali udržiavať svetový mier,
a hlavne vzostup nacistického režimu a jeho
stúpencov.
S plynúcim časom akoby mnohé historické
momenty našich dejín upadli do zabudnutia...
I napriek veľmi hektickej dobe,
ktorú momentálne prežívame, zastavme sa a vráťme sa na chvíľu
práve k tejto dobe a k ľuďom, ktorí vtedy zahynuli a ktorí túto hrôzostrašnú dobu prežili. Do života
vkročili nové generácie, ktoré sa
narodili po II. svetovej vojne, ale
žijú ešte aj tí, ktorí pamätajú, ktorí spomínajú. Často sme počúvali
svojich blízkych, ako túto etapu
života prežili a prežívajú.

rovoľne dáva k dispozícii vláde československej v zahraničí a súhlasí s tým, aby bol zaradený do československej armády.
20.6.1944 sa prihlásil do československej
vojenskej jednotky, ktorá bola formovaná na
Ukrajine pri mestách Kamenec-Podolskij.
1.7.1944 bol premiestnený od čs. náhradného pluku k 3. čs. samostatnej pechotnej
brigáde pod vedením veliteľa Klapáleka, ktorá
bola začlenená do 1. čs. armádneho zboru.
V 3. čs. pechotnej brigáde bojoval až po oslobodenie Prahy.
V súčinnosti so sovietskymi silami bola zorganizovaná karpatsko-duklianska operácia.
Jednotky armádneho zboru spolu s jednotkami sovietskej 38. armády mali na československé územie preniknúť cez hrebene
Laboreckej a Ondavskej vrchoviny. Nakoľko
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Zomreli, aby sme
my mohli žiť

 Rad Veľkej vlasteneckej vojny II. stupňa dostal Ján Hudec 15. augusta 1989.
železnici ako pomocník rušňovodiča, kde pracoval až do odchodu do dôchodku. Vyznačoval sa skromnosťou a pracovitosťou. Zomrel
dňa 25. 2. 1991.
Dnes nám už túto hrôzu nemôže opísať
a keď aj žil, opisoval tú hrôzu veľmi ťažko. Nie
preto, že si nepamätal, ale preto, že bol ňou
poznamenaný a obrazy skazy v jeho pamäti
čas nezjemňoval.
Čo je pre nás odkazom tejto doby, tohto

ťažko životom skúšaného človeka? Nech hrdinské činy našich mŕtvych a žijúcich bojovníkov za slobodu nezostanú len obyčajnou
spomienkou a vďakou, ale sa pretavia do
našich počinov a skutkov.
Nemilosrdný čas pomaly kradne ľudí z dejiska dejín, ale pravda nemôže vykrvácať.
Ing. JÁN ŠKVARKA
napísal na podnet Alojza Drgoňa

Sochy opäť zdobia našu obec
Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže v Trakoviciach je stále aktívne. Určite
mnohí z nás radi cestujú a spoznávajú
nové krajiny, prírodné krásy, historické
pamiatky. Cestujeme, kocháme sa ich krásou, ale nakoniec sa vždy radi vrátime domov, do Trakovíc. Nemáme tu síce Eiffelovu vežu, egyptské pyramídy, ani Niagarské
vodopády, ale máme tu naše, trakovické
pamiatky, ktoré sú súčasťou nášho života.
Denne okolo nich prechádzame do školy,
do práce, do kostola, do obchodu, len tak na

prechádzku alebo na návštevu k priateľom.
Je to náš chrám sv. Štefana a sochy svätých,
ktoré lemujú trakovické cesty. Nie sú to síce
pamiatky Unesco, ale určite si zaslúžia našu
pozornosť a je našou milou povinnosťou ich
zveľaďovať a zachovať pre budúce generácie. Aj tieto sochy sú dielom umelcov, dielom
ľudí, ktorí ich tvorili pre nás. A vďaka patrí tým
našim predkom, ktorí sa zaslúžili o to, aby
tieto sochy zdobili našu obec.

 Súsošie Cyrila a Metoda postavené v roku 1924.

(Pokračovanie na 18. strane.)

Pri návštevách okolitých obcí a miest
si všímam početné pomníky, pamätné
dosky, či pietne miesta vyhradené obetiam I. a II. svetovej vojny. Je to obraz
hrdinstva predkov tej-ktorej obce a na
druhej strane dôkaz hrdosti nasledujúcich generácií na svojich predkov.
Keďže v Trakoviciach takéto dôležité artefakty chýbajú, rozmýšľal som, či u nás
nežili takí vzácni ľudia, ktorí pre budúcnosť,
a tým vlastne aj pre našu prítomnosť, obetovali to najcennejšie čo mohli – svoj život.
Listujúc v historických dokumentoch som
prišiel k zaujímavým poznatkom, a to, že
veru ani našu obec spomínané dva svetové
konﬂikty neobišli, ba zúčastnili sa v nich desiatky našich rodákov. A tiež máme svojich
hrdinov, za ktorých sa modlia, alebo len spomínajú iba ich najbližší príbuzní. My ostatní
nemáme šancu, pretože nemáme o nich
žiadne vedomosti a niekedy ani možnosti či
záujem takéto vedomosti získať.
Ale sú to naši rodáci, ktorí zomreli,
aby sme my mohli žiť! V tomto duchu som
pátral ďalej a zistil som nasledovné fakty:
V pamätnej knihe obce existuje zápis z roku 1936 o zakladajúcej schôdzi
na ustanovenie výboru pre postavenie
pomníka padlým v časoch I. svetovej vojny (1914 – 1918). Výbor bol ustanovený
a pozostával z najvyšších činovníkov obce
a zo zástupcov všetkých vtedy jestvujúcich
spolkov a organizácií nevynímajúc richtára,
notára, správcu školy, kňaza...
Do konca roku 1936 vyzbierali sumu 4399
Kčs. Zbierka bežala ešte v roku 1937, kedy
pribudlo ďalších takmer 2000 Kčs.
Neskôr sa už pomník nespomína a zrejme teda dobrá myšlienka vplyvom vtedajších rušných udalostí zaspala. Keďže
pomník stále nestojí, je zrejmé na koľko
rokov (od I. sv. vojny je to už 92 rokov a od
II. sv. vojny 65!). Smutné je však aj to, že
od ideálneho, spravodlivého sveta máme
skutočne ďaleko a tieto témy nám nesmú
byť vzdialené či prežité.
Aj preto som navrhol výboru TKZ v Trakoviciach a pani starostke zorganizovať realizáciu
tejto starodávnej myšlienky. Myslím si, že nie
je nutné stavať megalomanské mramorové
súsošia za akúkoľvek cenu. Úplne postačí
žulová doska či tabuľka s menami padlých
v tej-ktorej vojne a dôstojné miesto na našom
cintoríne, čo je možné vybudovať aj svojpomocne, s minimálnymi nákladmi. Pravdaže,
iniciatíve sa medze klásť nemajú...
Ďalším krokom by mohlo byť určenie časového horizontu na realizáciu, a to cca 1
rok, za ktorý by sa dali zistiť všetky dostupné informácie o našich padlých rodákoch,
či už priamo od ich príbuzných, alebo zo
štátneho (popr. vojenského) archívu, alebo
z ďalších zdrojov. No a popri tomto zisťovaní by bežala ﬁnančná zbierka na podporu
výstavby.
Touto formou nepochybne môžeme splatiť jeden dlh našim predkom a tiež zistíme,
ako je to aj s našou spolupatričnosťou.
IVAN ŠIPKOVSKÝ
Poznámka redakcie: Akékoľvek pripomienky, doplnky, návrhy, či priame informácie k uvedenej problematike môžu záujemcovia adresovať na obecný úrad alebo
priamo autorovi tohto článku.
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Sochy opäť
zdobia našu obec
(Dokončenie zo 17. strany.)
Určite neušlo vašej pozornosti, milí Trakovičania, že v posledných rokoch bola
väčšina týchto pamiatok obnovená. Neobnovené zostávajú ešte dva kríže, jeden
pred kostolom a hlavný kríž na cintoríne.
Zásluhou niekoľkých desiatok nadšencov
vzniklo dielo, ktoré sa nám nevnucuje do
pozornosti, ale bez neho by sme boli oveľa
chudobnejší…
Socha Panny Márie – postavená Pavlom Bučkom v roku 1884, zreštaurovaná
v roku 1999. Opravu ﬁnancoval vnuk Štefan Bučko.
Socha sv. Floriána pred školou – plastika patróna hasičov bola postavená v roku
1867 z peňazí verejnej zbierky na ochranu pred častými požiarmi. Zreštaurovaná
v roku 2001 za cenu 35 000 Sk. Opravu
uhradilo Hnutie kresťanských spoločenstiev
mládeže.
Sochu sv. Vendelína na Pažiti, ochrancu
stád, postavili v roku 1885 z peňazí verejnej
zbierky. Zreštaurovaná bola v roku 2002 za
cenu 35 000 Sk. Opravu uhradilo Hnutie
kresťanských spoločenstiev mládeže.
Socha sv. Trojice postavená v roku 1923
Spolkom sv. ruženca. Zreštaurovaná v roku
2004 za cenu 40 000 Sk. Opravu uhradilo
Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.
Sochu sv. Jána Nepomuckého –
ochrancu pred povodňami na Horných
Stávkach postavili pred rokom 1912. Zreštaurovaná bola v roku 2005 za cenu 27 000
Sk. Opravu uhradilo Hnutie kresťanských
spoločenstiev mládeže.
Súsošie sv. Cyrila a Metoda (pred domom č. 186) – slovanských vierozvestcov
postavené roku 1924 Spolkom Sv. ruženca
pri hl. ceste, zreštaurované v roku 2010
za cenu 1350 eur (40 670 Sk). Peniaze na
jeho obnovu získalo Trakovické katolícke
združenie spoločne s Obecným úradom
a členmi Poľovníckeho združenia Dudváh
Trakovice zorganizovaním 1. obecnej zabíjačky. K výťažku z tejto celoobecnej akcie
(1135,96 eur) sa pripojili aj členovia Spolku
sv. ruženca, ktorí venovali ďalších 500 eur.
Získaný rozdiel sa plánuje využiť na opravu
kríža pri vchode do kostola.
Všetky sochy prešli komplexnou obnovou
v dielni UREMKO – Marián Prívozník, umelecké remeslá, sochár kameňa, Šúrovce.
Hlavný kríž na cintoríne dala postaviť
tzv. Omladina – Združenie katolíckej mládeže v roku 1923 a jeho reštauráciu sa
podujalo v budúcnosti zabezpečiť znovu
Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže – ako nástupnícka organizácia niekdajšej Omladiny.
Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže najaktívnejšie pracovalo v obci v rokoch 1989 – 1999. V súčasnosti už majú
členovia väčšinou vlastné rodiny, takže sa
aspoň raz za rok stretnú a spoločné zorganizujú fašiangový ples, ktorý má už 16-ročnú tradíciu. Zúčastňujú sa na ňom mladí
ľudia nielen z Trakovíc, ale z celého okolia.
Vstupné je symbolické, ale keďže všetci
organizátori i účinkujúci pracujú bez nároku
na odmenu, postupne sa z viacerých ročníkov podarilo z výťažkov zrekonštruovať
uvedené pamiatky.
ALENA MALOVCOVÁ
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Latku dvíhame stále vyššie
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v našej obci žije aktívnym životom. Latku kvality a náročnosť
práce zvyšujeme každým rokom.
Od začiatku sme mali dve spoločenské
stretnutia a pripravujeme aj ďalšie – v decembri, na konci kalendárneho roka a nebude
chýbať ani vianočné prekvapenie.
Na stretnutiach blahoželáme našim členom,
ktorí oslavovali svoje okrúhle narodeniny. Medzi jubilantmi bola tentoraz aj naša predsedníčka Mária Bališová, ktorá sa dožila 65
rokov svojho života. Okrem nej bolo ešte 12
jubilantov obdarovaných kvetinami. Tradične
sme blahoželali aj našim „meninárom“, a keďže ich bolo 59, bolo čo oslavovať. Nálada
aj občerstvenie bolo výborné, a tak zábava
pokračovala do neskorých večerných hodín.
Muzikant – Pavol Bališ s harmonikou tam
samozrejme nemohol chýbať.
Tešíme sa aj z aktivity našich spevákov,

ktorí spievajú nielen pre nás, ale aj na rôznych
podujatiach organizovaných inými. Účinkovali
na Trakfeste a dobrú náladu priniesli aj na
podujatie, ktoré usporiadal obecný úrad pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Spomíname aj na letné rekondično-rehabilitačné pobyty. Boli sme 3-krát vo Vincovom lese, kde si naši členovia, ale aj deti
a staršia mládež, ktorí s nami relaxovali,
pochvaľovali vonkajšie aj vnútorné kryté
bazény. Výhodou je, že kúpať sa dalo za
každého počasia.
Zdravie je to, čo si my všetci najviac želáme
a vážime, preto sme si so záujmom vypočuli
aj dobré rady na tému Zdravie pre všetkých
od dipl. fyzioterapeutičky Janky Petrovičovej.
Na záver ďakujeme všetkým, ktorí sa do
našej činnosti zapájajú, alebo ju akýmkoľvek
spôsobom podporujú.
ZDENKA BALIŠOVÁ
členka výboru

 Naši speváci s harmonikárom Pavlom Bališom nemôžu chýbať na žiadnom dobrom
podujatí doma ani v okolí.

Pri pesničke a dobrom vínku
Aj keď pochmúrne sychravé počasie
s vetrom a studenými dažďovými kvapkami lákalo skôr zostať v teple svojho
domova, v kultúrnom dome bolo v nedeľu
17. októbra plno. A to je odmena pre nás,
organizátorov tradičných októbrových
stretnutí s našimi staršími obyvateľmi nad
65 rokov.
A veru, kto prišiel, určite neobanoval.
V spoločnosti priateľov a vrstovníkov pri
peknej pesničke čas veľmi rýchlo plynul.
Vďaka dobrej spolupráci so základnou organizáciou Jednoty dôchodcov pod vedením
šikovnej organizátorky Márie Bališovej bolo
toto stretnutie pestré a bohaté. Spevácka
skupina, ktorá pôsobí v našej obci pri ZO
JDS s harmonikárom Pavlom Bališom, si vyslúžila nielen veľký potlesk, ale aj komentár

od divákov: No konečne aj niečo naše! Takže
tí „Naši“ – svojimi pesničkami priniesli radosť
a dobrú náladu. A o to išlo. Potešiť, rozveseliť, prejaviť úctu, poďakovať za prácu... Veľmi
dobre si totiž uvedomujeme skutočnosť, že
koľko úcty, uznania a pozornosti venujeme,
toľko sa nám raz možno dostane od našich
najbližších.
Vítaným hosťom bol aj folklórny súbor z Križovian nad Dudváhom so svojimi pesničkami
o víne spracovanými v pásme Vinár. Takže,
milí naši seniori, tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutia s vami so želaním: Teplé slnko
nad domovom, dobré vínko s dobrým slovom
a ešte zdravia a šťastia akurát, aby vás mal
každý rád!
Kolektív pracovníkov obecného úradu
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Aktivity Poľovníckeho združenia

volajte políciu 158
Zlodej – budúci
podnikateľ?

Poľovnícke združenie Dudváh Trakovice okrem hlavnej činnosti, ktorou je starostlivosť a ochrana zveri nachádzajúcej
sa v revíri a zabezpečenie dostatočného
množstva kvalitného krmiva v čase núdze,
chce svojimi aktivitami osloviť aj ostatných
milovníkov prírody a širšiu verejnosť.
Jednou z takýchto aktivít boli aj brlohárske skúšky malých plemien psov, ktoré naše
poľovnícke združenie organizačne zabezpečovalo. Skúšky sa konali 26. júna 2010 na
umelom brlohu v lokalite Dlhé pole. Pred
brlohárskymi skúškami sme zorganizovali
niekoľko brigád, aby samotný brloh (nora) a jeho okolie spĺňali prísne podmienky,
ktoré takéto skúšky vyžadujú. V tomto roku
sme sa rozhodli noru zrekonštruovať, aby
mohla slúžiť pre výcvik psov v durení líšky
i po ďalšie roky. Počasie nám prialo. Krásny
deň, zaujímavá akcia a vôňa gulášu z diviny
prilákali množstvo divákov z Trakovíc i širšieho okolia. Dobrú organizáciu vyzdvihol

vo vyhodnotení skúšok aj Ing. Eliáš Vajči,
tajomník RgO SPZ a delegovaní rozhodcovia.
Naše poľovnícke združenie sa snaží zapájať i do kultúrneho života obce. V mesiaci
január sme pomáhali na Zabíjačke na obecnom dvore a v júni sme pripravili pre všetkých
obyvateľov Poľovnícky juniáles. Teší nás, že
kultúrny dom sa zaplnil do posledného miesta.
Kvalitná hudba, ukážka vábenia raticovej zveri v podaní majstra Európy vo vábení jeleňov,
vôňa gulášu a veselá nálada sa šírila až do
skorých ranných hodín.
Samozrejme, nezabúdame ani na našich
najmenších. V spolupráci so Súkromným centrom voľného času v Trakoviciach vedieme
krúžok Mladý poľovník. Aj touto cestou chceme ukázať deťom prácu poľovníka a ochrancu prírody počas celého roka. Veď byť poľovníkom je v prvom rade celoročná ochrana
a starostlivosť o zver.
PaedDr. R. MURÍN

Od začiatku roka bolo v obci Trakovice spáchaných 23 trestných činov,
z nich 19 bolo majetkových a 4 násilnej
povahy. Spomeniem len dva z posledného obdobia.
V noci z 28.
na 29. septembra odcudzil páchateľ
osobné auto
Škoda Fabia,
ktoré bolo zaparkované pri
bytových jednotkách vedľa
futbalového
štadióna. Majiteľovi spôsobil škodu vo výške 13 300 €.
V skorých ranných hodinách 27. septembra sa vlámal neznámy páchateľ do
predajného stánku s rýchlym občerstvením.
Odcudzil odtiaľ plynový opekač na kebab,
chladiacu vitrínu a fritovací hrniec, čím majiteľovi spôsobil škodu vo výške 2150 €.
Majetkové trestné činy tvoria až 50-%
podiel na celkovej kriminalite v Trnavskom
kraji. Niekedy aj zdanlivo veľmi jednoduché
opatrenia môžu ochrániť majetok občanov.
Najmä na dedinách sa stretávame s tým,
že ľudia zabúdajú zamykať svoje bránky
a vstupné dvere do bytov. Tiež by sme
chceli upozorniť hlavne starších občanov,
aby si do príbytkov nevpúšťali cudzie osoby
a nenaleteli rôznym podomovým predajcom
či falošným elektrikárom a pod.
Zároveň prosíme občanov, ktorí si všimnú v obci pohyb cudzích, neznámych osôb,
aby čo najskôr volali na policajné číslo 158.
Polícia následne vykoná opatrenia smerujúce k ochrane života, zdravia a majetku
Trakovičanov.
Mjr. Ing. MARIÁN IŽOLD
riaditeľ Obvodného oddelenia
PZ v Leopoldove

 Aspoň jedno popoludnie v roku sa zídu všetci starší, ktorí môžu, aby si pospomínali, vypočuli peknú pesničku, ochutnali dobré
jedlo a vínko – skrátka, aby im chvíľku bolo naozaj dobre medzi rovesníkmi.
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Trakfest nám môžu závidieť!
Trakovický festival domácej zábavy, tzv.
Trakfest sa u nás konal v sobotu dňa 19.
júna 2010 už po tretíkrát a zdá sa, že sa
postupne udomácňuje. Každý z niekoľkých trakovických „umeleckých“ súborov
alebo jednotlivcov sa počas roku poctivo
pripravuje na akciu, ktorá je prezentáciou
toho najlepšieho, čo v Trakoviciach na
poli hudobnom, tanečnom či divadelnom
vzniklo.
Tohtoročným Trakfestom nás prevádzala
netradičná ochotnícko-moderátorská dvojica
„Anula s Pavlínu“ alias Jana Šipkovská a Zuzka Komarňanská-Delrieu, čo bolo oproti predchádzajúcim ročníkom dobré oživenie.
Program otvárali roztlieskavačky z miestnej
základnej školy. Hneď po nich vystúpili naši
hostia – profesionáli – hlohovskí akordeonisti
Alojz Šantavý a Andrea Kúdelová.
Na nich nadviazala Základná umelecká
škola Hlohovec so žiakmi T. Koreňovou (keyboard), S. Pekarovičom (gitara), Z. Pekarovičovou (keyboard), K. Stúpalovou (keyboard),
sestrami Borovskými, Ivonou Szijjártóovou.
Celé vystúpenie mala pod patronátom učiteľka A. Kúdelová (rod. Šantavá).
Potom sa pozornosť početných divákov
upriamila na parket, kde sa predstavila naša
takmer profesionálna tanečnica E. Lenčešová
s partnerom Danielom Kecskemétim. Zatancovali ukážky štandardných tancov.
Od temperamentného tanca sme preskočili
k zborovému spevu, k našim seniorom. I+J
Gulovci, V+J Cepkovci, M. Bučková, E. Drgoň
a F. Krajčovič s harmonikovým sprievodom
P. Bališa zaspievali výber zo svojho repertoáru.
Divadlo na TrakOch oprášilo staršiu scénku
MS v okopávaní. Účinkovali v nej J. Gerincová, K. Rajnicová, M. Ščasnovič, V. Stúpalová, P. Ballek, Zuzka – moderátorka, Juraj
Vidlička.
Priamo z okresnej a krajskej žiackej súťaže
ľudových piesní Slovenský slávik (pod záštitou P. Dvorského) k nám zavítali vynikajúce
speváčky – Anetka Bučková a Denisa Balleková.
Tanečná skupina Funky dance Trakovice
– L.Trnavská, B. Rajnicová, N. Orihelová
a B. Barošová – prezentovala tanečný štýl
hip-hop. Záver prvej polovice festivalu patril
veľmi známemu speváckemu zboru Gentes

 Nálada bola naozaj výborná.
pod taktovkou J. Gerincovej.
Prestávka patrila občerstveniu, záhradkári
pripravili guláš, teplé i studené nealkoholické
nápoje a pochutiny. Malé deti sa dosýta vyskákali na nafukovacom hrade a tie staršie na
dvoch trampolínach.
Po prestávke zaslúžený potlesk zožali za
latinskoamerické tance Eliška a Daniel. Z Divadla na TrakOch sa vyproﬁlovala talentovaná spevácka dvojica K. Rajnicová a M.
Ščasnovič. Na el. gitare ich sprevádzala N.
Drgoňová.
Detské divadielko Trakovníček zvedavým
divákom ponúklo dve scénky s účinkujúcimi – neodmysliteľným Šimonom Lackovičom
a prostorekou Simonou Tarabovou či Veronikou Drgoňovou a Adrianou Barošovou. Po
mladých divadelníkoch dramaturgia namiešala v druhom výstupe ďalší koktail piesní
Jednoty dôchodcov.
Predposlednou kreáciou sa nám predstavili
brušné tanečnice Veronika Drgoňová, Kika
Korimová, Barbora Barošová, Barbora Perďochová, Barča Rajnicová a Monika Cepková
v nádherných kostýmoch z divadelného pred-

 Medzi účinkujúcimi nemohol chýbať ani spevácky zbor Gentes.

stavenia Malý Muk.
Záver patril harmonikárom – Jurajovi Patrikárovi, Pavlovi Bališovi a Vladimírovi Puterovi, ktorí dokázali k sebe pritiahnuť množstvo
výborných spevákov z radov účinkujúcich ale
aj obecenstva.
Po zotmení si prítomná trakovická mládež
svorne zaspievala karaoke, ktoré nainštaloval
Rasťo Murín (riaditeľ centra voľného času)
a zábava potom pokračovala v bláznivom tempe už pri reprodukovanej hudbe s DJ Šipkou.
Organizátori srdečne ďakujú účinkujúcim za
účasť, prítomným divákom za podporu našich
talentov a všetkým za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry, ktorú nám nejedna obec
môže iba ticho závidieť.
IVAN a JANA ŠIPKOVSKÍ

pripravujeme
Turci idú!
Najhorúcejšia novinka z dielne Divadla
na TrakOch! Je to potvrdené – nájazdy
Turkov neobídu ani Trakovice. Priamo
na javisko si to namieria spoločne s trakovickými ochotníkmi.
Možno ste počuli, možno nie, ale popri
všetkých zimných aktivitách Divadla na
TrakOch sa začína čosi šuškať aj o novej hre. Čoraz častejšie padajú slová ako
Turci, nájazdy, Vojto... Koho to tí Turci idú
napadnúť? Sú to vôbec oni? Ako sa s tým
vyrovná Vojto, jeho mama Ružena alebo
taký Pišta? A čo s tým všetkým má Ferinko,
ktorý sa o také veci v živote nezaujímal?
Všetky otázky budú zodpovedané v novej
autorskej hre Divadla na TrakOch, na ktorej
už teraz usilovne pracujeme. Pripomenieme si v nej to, že ľudia sú rovnakí v každej
dobe, ale aj to, že ani najnovšie technologické vymoženosti nie sú zárukou pohodlia,
istoty a už vôbec nie porozumenia.
Tak trochu absurdnú komédiu o tom, ako
to mohlo, ale aj nemuselo byť, uvedie Divadlo na TrakOch začiatkom februára 2011.
ZUZANA D. KOMARŇANSKÁ
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Sedemdesiatdva hodín bez kompromisu

 Slávnostné otvorenie projektu.
V dňoch 7. – 10. októbra 2010 sme sa
na výzvu organizácie IMA (Ideálna mládežnícka aktivita) zúčastnili na projekte 72
hodín bez kompromisu. Na každý deň sme
pripravili bohatý program:
Štvrtok – slávnostné otvorenie projektu za
účasti zástupcu obce a účastníkov projektu.

 O štvrtkové cvičenie aerobiku bol poriadny záujem.
Večer sa s veľkým záujmom stretlo cvičenie
aerobiku pre obyvateľov obce a okolia.
Piatok – čistenie verejných priestranstiev
v obci, príprava panelov o multikulturalizme,
tanečný nácvik a spoločné čítanie.
Sobota – stolno-tenisový turnaj pre obyvateľov z Trakovíc aj okolia.

 Spoločné čítanie v knižnici bolo celkom zábavné.

Starostkin pohár
zostal doma
Počasie aj futbalové
šťastie nám prialo, a tak 26.
júna futbalový turnaj žiakov
O pohár starostky obce Trakovice zaslúžene vyhralo
domáce mužstvo našich žiakov. Naši súperi z Malženíc
boli na druhom, zo Žlkoviec
na treťom a z Dvorníkov
na štvrtom mieste. Víťazné
družstvá aj jednotlivci sa
tešili z ocenení a futbaloví
fanúšikovia z pekného podujatia. Víťazom ďakujeme
za vzornú reprezentáciu
a, samozrejme, srdečne blahoželáme!
Redakcia

Nedeľa – športové popoludnie pre mladých
– ﬂorbalový a futbalový zápas.
OKC IMA Trakovice ako hlavný organizátor
akcie ďakuje všetkým, ktorí sa do projektu
aktívne zapojili alebo ho podporili.
Mgr. BYSTRÍK TUPÝ

 Spokojní účastníci stolno-tenisového turnaja.

22

TRAKOVICKÉ NOVINKY

Drogy môžu aj zabíjať
Nám sa to nemôže stať... Táto veta nestačí ako riešenie takého závažného problému, ako sú drogy, obzvlášť v tejto neľahkej dobe. Možno ani netušíte, ako ľahko
sa dá prísť k prvej skúsenosti s drogou,
a to nielen v mestách, ale i na vidieku.
Najlepšie by nám o tom vedeli rozprávať
naše deti...
Ak sa chceme rozprávať o drogách, je potrebné o nich mať dostatok informácií.
Droga je látka, ktorá mení duševný stav
a náladu človeka, na ktorú zväčša vzniká závislosť, najčastejšie pri užití heroínu. Vytvára
sa chorobná závislosť od drogy, čo sa nazýva
toxikománia (Podhradský, Komárik,1990).
Drogová závislosť
Je to choroba charakteristická naliehavou
túžbou po účinkoch drogy, ktorú chorý užíva
aj napriek tomu, že si tým spôsobuje nepríjemné problémy. Psychická závislosť sa prejavuje v zmene duševného stavu užívateľa,
fyzická závislosť sa prejavuje výskytom abstinenčných príznakov (napr. zívanie, potenie,
zmeny teploty, bolesti kĺbov, nechutenstvo,
úzkosť, nepokoj, nespavosť, kŕče, epileptické
záchvaty, tráviace poruchy a pod.).
Prejavy závislosti u detí
- Zmeny správania, strata záujmu o svoje
koníčky, o dianie okolo seba, časté zmeny
nálad a podráždenosť,
- deti strácajú súčasných priateľov, odmietajú autority (učiteľov, rodičov), prestávajú
chodiť do školy,
- odkladajú povinnosti, zabúdajú, nastávajú veľké výkyvy v ich prospechu, môže
dochádzať k zanedbávaniu základných hygienických návykov a k nápadným zmenám
v obliekaní.
Usvedčujúce predmety – fajky, striekačky,
ihly, cigaretové papieriky.

Aj keď sa zmeny osobnosti prejavujú na
každom dieťati inak, takmer vo všetkých prípadoch ide o zmeny k horšiemu.
A čo keď berie drogy?
Čo si počať, keď zistíme, že naše dieťa
berie drogy? Cieľom by malo byť riešenie daného stavu a nie zhoršenie už tak neveselej
situácie. Veľmi dôležité je nepanikáriť a uvedomiť si, že situáciu nie je možné vyriešiť za
deň, ale ani za týždeň. Budú nutné dlhotrvajúce opatrenia. Najprv treba všetko premyslieť
a pripraviť. Veľmi dôležité je zohnať si všetky
dostupné informácie, teda odbornú literatúru,
získať skúsenosti okolia, ale hlavne kontaktovať zariadenia, ktoré s drogovým problémom profesionálne pracujú. Naše deti majú
zakódované prvky ochranného správania sa
voči rovesníkom s rizikovým alebo už priamo

s drogovým správaním.
Pre život bez drog je dôležitá dobre fungujúca rodina. Aj na úrovni rodiny sú rizikové
faktory, a to: nejasné pravidlá, nedostatočná citová väzba, závislosť rodičov, chudoba
a iné problémy. Veľmi dôležitým faktorom je
spolupráca rodiny a školy. Preto je nutné,
aby bola dobrá komunikácia medzi školou
a rodičmi.
Prevencia
- Predovšetkým otvorenou komunikáciou
v rodine, neustále navodzovanie vzťahu dôvery a priaznivej atmosféry, je dôležité, aby
dieťa malo prvé informácie o drogách od
rodičov pred skúsenosťou s ňou.
- Jedným zo základných princípov výchovy
je posmeľovať svoje deti, aby verili vo svoje
vlastné schopnosti a aby ich aj využívali.
- Na rodičoch je, aby naučili svoje deti
povedať NIE, ak to neurobíme, dieťa ľahko
podľahne rovesníkom s rizikovým správním,
dobrá výchova je a zostáva nutná.
O drogách treba vedieť predovšetkým

to, že môžu zabíjať.
Najlepšia skúsenosť s drogou je žiadna
skúsenosť.
Kontakty
• Linka dôvery pre toxikomanov – 02/
54 77 63 79
• Centrum pre liečbu drogových závislostí
– 02/53 41 74 64
• Linka detskej dôvery – 0800 11 78 78
• Linka detskej istoty – 0820 112 112
V regióne:
Občianske združenie Otvorené srdce,
Trnava
Poradenstvo, psychoterapia, sociálne služby
klientom v krízovej situácii. Motivácia, doliečovanie, prevencia závislostí.
otvorene.srdce.googlepages.com
Pomoc ohrozenému
dieťaťu, Piešťany
Združenie rodín, ktoré sa vo svojom živote
stretli so závislosťou.
Spolupráca s Komunitou
Cenacolo.
www.cenacolo.sk/
Adam – občianske združenie, Gbely
– Adamov
Resocializácia osôb
závislých od návykových

látok a gamblingu.
www.zoznam.sk/ﬁrma/2796038/Adam-obcianske-zdruzenie-Gbely-Adamov
Čistý deň, n. o., Galanta
Nezisková organizácia – resocializačné
stredisko pre závislých od psychotropných
látok.
www.cistyden.sk

Zdroj:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=411:prevencia-vzniku-zavislosti-u-deti&catid=69:podpora-zdravia&Itemid=74
http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/d/vplyv_
rodiny_na_drog/
http://www.szs.edu.sk/projects/advs2001/
kvokackova/drogy.htm
http://www.linkadeti.sk/drogova_zavislost.
html
http://www.katalog-doktorov.sk/zajimavosti/30-drogy-a-drogove-zavislosti/
http://www.vylecit.cz/395/jak-pozname-drogovou-zavislost-u-deti-a-mladistvych/
http://rastamama.sk/informacie-pre-rodicov/na-koho-sa-obratit/
Odporúčam knihu dostupnú na internete na
stiahnutie:
Alkohol, drogy a vaše deti
Jak problémům předcházet, jak je včas
rozpoznat a jak je zvládat
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a PhDr. Ladislav Csémy
Mgr. KATARÍNA HRUŠKOVÁ
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Kynologický klub Trakovice

So psom nemôže byť pod psa
bolo rozhodovanie pre našich najmenších
veľmi ťažké. Nakoniec sa im najviac zapáčila
Diablica Lola, a teda titul Najkrajšia maska
2010 zostáva doma v Trakoviciach.
Po vyhlásení všetkých miest a víťazov kategórií prišlo na rad vyhlásenie celkového víťaza výstavy, ktorý bol volený porotou spomedzi
víťazov jednotlivých kategórií. Titul Trakovický SuperPes 2010 získala vižliačka Brittany
s paničkou Simonkou.
Ako každý rok, ani teraz sme nezabudli na
publikum – aj ono malo možnosť zahlasovať

 Trakovický SuperPes roka 2010 – absolútny víťaz súťaže – Britta, maďarský
krátkosrstý stavač – viszla z Bratislavy.
Medzi každoročné akcie spestrujúce slnečné letné dni sa pomaly, ale isto v našej
obci zaraďuje aj Trakovický Chlpáč. Tretí
ročník tejto súťažnej výstavy našich štvornohých miláčikov sa konal 31. júla v areáli
štadióna TJ Trakovice.
Do poroty tentokrát zasadli minuloročná
víťazka súťaže Veronika Macáková, zástupca
hlavného sponzora – Obce Trakovice Ing. Róbert Časár a náhodne zvolený zástupca publika Andrej Sloboda. Počasie nám prialo – bol
slnečný letný deň a súťažiaci i obecenstvo sa
mohli príjemne usadiť v chládku tribúny.
Hneď v úvode mali diváci možnosť vidieť
ukážku DogFrisbee predvedenú majsterkami
Európy Donkou a jej paničkou Lenkou Mauricovou z psieho centra Canis Mauris Naturally.
A vtedy zároveň sa už tvoril na tribúne dlhý
rad detičiek čakajúcich na svoj obrázok na
tvár. Každý bol originál, a preto si svoje ratolesti rodičia možno aj rozpoznali.
Nasledovala prvá súťaž, a to súťaž krásy,
do ktorej bolo prihlásených 18 psíkov. Prebiehala v dvoch kategóriách: malí + strední chlpáči a veľkí chlpáči. Po dlhom boji sa titulom
Trakovický šampión krásy 2010 môže pýšiť
westík Meggie z Brezna.
Počas prestávok medzi jednotlivými súťažami
nám predviedli členovia Kynologického klubu
Trakovice a zopár dobrovoľníkov, ako krásne im
ide agility a zatancoval nám najkrajší psík tohtoročnej výstavy westík Meggie s paničkou Ivkou.
Nasledovala ďalšia súťaž, a to súťaž poslušnosti. V tvrdej konkurencii 13 psíkov si titul Trakovický SuperMaster 2010 odniesli viszla Brittany so Simonou Jurkovičovou do Bratislavy.
A samozrejme, prišiel rad i na deti. Tie mali
veľmi zložitú a ťažkú úlohu – vybrať najkrajšiu
masku spomedzi ôsmich. Masky boli nezvyčajne krásne, originálne a nápadité, preto

za svojho favorita a spomedzi všetkých súťažiacich zvoliť najsympatickejšieho psíka. Titul
Naj Sympaťák Trakovíc 2010 tento rok zostáva doma, a to zástupkyniam Kynologického
klubu Trakovice – goldenke Lole a jej paničke
Simone Michaličkovej.
Po skončení súťaže čakal na milovníkov
psov Ivkin stánok s Hand made dog collars
obojkami.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť,
víťazom srdečne gratulujeme a dúfame, že sa
stretneme zase o rok! Ďakujeme aj za úžasné
ukážky DogFrisbee, DogDancing, neúnavným „maskérom“ detičiek Alžbete Škvarkovej
a Michaelovi Tomanovi, fantastickým DJovi
Romanovi Ukropcovi a moderátorovi, ktorí
nás sprevádzali celým dňom a v neposlednom rade pani MVDr. Tatiane Červenkovej za
veterinárny dozor.
Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom: Obci
Trakovice, Jozefovi Gajarskému, Milade Krchňavej – Luanda Rhodesian Ridgebacks a Ivke

Kozicovej – Chebale and Enzo Rhodesian
Ridgebacks, Lucii Tomanovej – Auric Treasure
golden retriever kennel, Veve Macákovej.

Iné súťaže
Dňa 30.6.2010 si naši členovia zabehali so
svojimi chlpáčmi cez prekážky na vnútroklubovej súťaži v Agility. Prvé miesto si domov
do Hlohovca odniesli Eshi s paničkou Zuzkou
Gajarskou, ktorým srdečne blahoželáme!
Podrobné výsledky:

Informujeme
Kynologický klub sa nám veľmi pekne rozrastá o nových členov. K 1.10.2010 máme
celkom 14 aktívnych členov, ktorí pravidelne
navštevujú KK Trakovice. Máme členov nielen
z blízkeho, ale aj ďalekého okolia (Hlohovec,
Banka, Kľačany).
Prišli sa k nám pozrieť dokonca záujemcovia o výcvik z Topoľčian a ďalších vzdialených
slovenských miest. V októbri naše „dog-lessons“ navštívil aj rhodészky ridgeback Akala
z Kanady s jeho paničkou – ktorí sa zapíšu
do histórie KKT ako najvzdialenejší hostia
našich tréningov.
Naše tréningy sú zamerané hlavne na základný výcvik, socializáciu psíkov a agility.
Najnovším členom držíme palce pri výcviku
ich štvornohých miláčikov a prajeme im veľa
trpezlivosti.
SIMONA MICHALIČKOVÁ,
LUCIA TOMANOVÁ, MILADA KRCHŇAVÁ
www.kktrakovice.webnode.cz

 Členovia poroty s absolútnym víťazom.
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