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príhovor
Slovo na úvod
Dnes sa Vám do
rúk dostáva prvé
číslo Trakovických
noviniek. Trakovice
majú svoju históriu,
kultúru, osobnosti,
význam v rámci regiónu, svoj bežný aj
sviatočný život. Našou ambíciou je, aby
noviny boli obrazom
života v obci, zdrojom informácií pre
obyvateľov, ale aj reprezentáciou nás
všetkých.
Bola by som rada, keby si v našich
obecných novinách každý našiel niečo
pre seba a úplne najviac by ma potešilo,
keby sme mohli prinášať len samé dobré
správy.
HELENA HERCEGOVÁ
starostka obce

pozvánka
Hoci Trakovice vždy patrili k väčším obciam v hlohovskom regióne, nikdy nemali
vlastnú faru. V minulosti (v 20. až 30. rokoch min. stor.) v našej obci pôsobili niekoľkí výpomocní duchovní, ktorí v miestnom kostole sv. Štefana každodenne slúži-

li sv. omše a iné náboženské obrady.
Myšlienka vlastnej farnosti sprevádzala Trakovičanov vlastne už od týchto čias, preto sa
aj sídlu ﬁliálky v bývalom židovskom dome
hovorilo fara.
(Pokračovanie na 6. strane.)

Vitaj, náš štvrťročník!
Vážení čitatelia, prvé číslo Trakovických
noviniek je na svete, a preto dovoľte pár
informácií o nich. Obecné zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí dňa 2. 4. 2009 na
základe podnetov od obyvateľov rozhodlo
vydávať obecné noviny, ktoré by mali byť
predovšetkým zdrojom informácií, ale aj
poučenia a možno aj zábavy na voľný
čas.
Chcú prinášať aktuálne informácie o živote
v obci, o práci obecného úradu a organizácií
patriacich do pôsobnosti obce, o tom, čo sa
deje a pripravuje. Budú sa venovať tiež prezentácii činnosti spoločenských, športových
a záujmových organizácií, ktoré v obci pracujú, informovať o pripravovaných podujatiach,
ale aj o postrehoch a zaujímavostiach z tých,
ktoré sa už uskutočnili. Môžu to byť aj vaše
rady (čo, kedy, ako striekať, strihať, variť...)
Samozrejme, budeme prinášať aktuality zo
športu, pohľady do histórie, ale aj budúcnosti
obce. Priestor dostanú aj podnikatelia a ﬁrmy

na prezentáciu svojich služieb alebo výrobkov.
Prostredníctvom obecných novín chceme
zverejňovať informácie z obecného zastupiteľstva, dôležité časti všeobecne záväzných
nariadení obce a iných prijatých dokumentov.
Poskytneme priestor obyvateľom obce, ktorí
chcú vyjadriť svoj názor na veci spoločné,
ktoré sa nás týkajú. V tejto súvislosti chceme
upozorniť na rešpektovanie pravidiel novinárskej etiky a dodržiavanie platných právnych
noriem, ktoré sa týkajú vydávania tlače. Všetky príspevky musia rešpektovať zásadu dobrých mravov a spoločenského správania.
Príspevky môžete odovzdať členom redakčnej rady alebo zasielať mailom na adresu
obec@trakovice.sk. Informácia o dátume uzávierky príspevkov bude zverejňovaná v novinách. Noviny budú vychádzať štvrťročne
a ich distribúcia bude zabezpečená do každej
domácnosti. Výrobné náklady budú hradené
z rozpočtu obce a ﬁnančných darov.
Redakčná rada

Trakovice Trakovicám
V sobotu 20. júna 2009 o 18. hodine sa
v záhrade Obecného úradu v Trakoviciach
bude konať TRAKFEST, alebo Trakovice
Trakovicám.
V programe vystúpi gospelová spevácka
skupina Gentes, vokálna spevácka skupina Oktet, skupina ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, hlohovskí akordeonisti
– učitelia a žiaci ZUŠ Hlohovec, detská
tanečná skupina Funky dance Trakovice,
trakovické mažoretky a roztlieskavačky,
Eliška a Tomáš s ukážkami spoločenských
tancov, harmonikári Juraj Patrikár a Pavol
Feranec.
O občerstvenie bude postarané! Vstup
voľný! Tešíme sa na vás!
- ocú -

čítajte nabudúce
 Po prázdninách do školy
 Pohľady do minulosti
 Z histórie záhradkárov
 Nové rodinné domy na Dolinkách
 Ako ďalej s kanalizáciou
 Predstavujeme talenty

Uzávierka druhého čísla Trakovických noviniek bude 15. septembra 2009.
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Staviame my máje, čo nám dajú za ne...
V posledný aprílový podvečer sme na
Pažiti pri Dudváhu postavili 19 metrov
vysoký máj. Celý májový mesiac sme boli
naň patrične hrdí, pretože nám pripomínal
aj príjemný zážitok, ktorý bol so stavaním mája spojený. Záhradkári, ktorí boli
iniciátormi aj realizátormi nápadu oživiť
folklórnu tradíciu stavania mája, zvládli
túto úlohu na výbornú.
Mamy a staré mamy povyťahovali naše
krásne kroje a pani vychovávateľka Janka
Šipkovská so svojím folklórnym súborom
Gatrička zo základnej školy nacvičila pekný
program. Odmenou za ich snahu bola malá
sladkosť, ale určite ich viac potešil potlesk
a úsmevy na tvárach, ktorými prítomní naozaj
nešetrili. A ozaj, viete, čo znamená názov
súboru Gatrička? Je to výraz spojený s výšivkárskou tradíciou v našej obci. Gatra je totiž
podľa osnovy vyplnený stred vystrihnutého
otvoru na výšivke.

Postaviť máj si vyžadovalo predovšetkým um a súhru silných a zručných
mužov.
radi pridali, bolo tiež dosť. Veselo bolo až do
polnoci.
Na druhý deň sa máj staval tradične na
ihrisku, kde k tomu patrí aj neodmysliteľná
opekačka. Bolo chladnejšie počasie, ale pri
ohníku bolo príjemne.

Sprievod na Pažiť uzatvárala dychová hudba Záhorienka.
Stavanie mája sa začalo po malom lejaku, čo však nikomu neprekážalo a účasť bola naozaj nad očakávanie. Postaviť taký máj
si vyžadovalo presnú a dôkladnú prípravu, ale aj silných a zručných
mužov, ktorí spontánne prišli na pomoc. Vyšiel nám dokonca aj
pekný sprievod, v ktorom sme sa spolu s dychovkou presunuli do
kultúrneho domu. Tam už rozvoniaval vynikajúci guláš a pripravené
bolo aj dobré vínko. Veru, občerstvenie dobre padlo každému. Avšak
najväčším potešením pre nás boli krásne melódie a spev. Dychová
hudba Záhorienka zo Stupavy bola u nás naposledy v roku 2000
spolu s kráľom českej dychovky Jozefom Zímom. Pri stavaní mája
sme síce takého vzácneho hosťa nemali, ale v prestávkach medzi
Záhorienkou znela harmonika Juraja Patrikára a spevákov, ktorí sa

Krojované dievčatá máj najprv utešene
prizdobili pestrofarebnými stužkami.

Chýbať nemohol ani program folklórneho súboru Gatrička s vedúcou Jankou Šipkovskou.

Takto sa u nás začal najkrajší mesiac v roku, kedy príroda ožíva a ľudia majú k sebe akosi bližšie. Bolo to vydarené podujatie
vďaka organizátorom, ale predovšetkým vám
všetkým, ktorí ste prišli a výborne sa zabávali.
A to bolo vlastne aj naším cieľom – vytvárať
dobrú náladu a pritom pocit spolupatričnosti
k obci, v ktorej žijeme. Čo poviete, podarilo
sa to?
P.S. Na budúci rok sa možno zapoja aj mládenci, ktorí tridsiateho máj vandalsky zhodili.
Určite budú vítaní, ale nie v noci a takýmto
nekultúrnym spôsobom.
HELENA HERCEGOVÁ
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Vstup do obce mení svoju tvár
Do Trakovíc sa dostanete z rôznych
smerov a zaujímavosťou je, že zo všetkých
strán sa pohľady menia. V najvzdialenejšom bode nášho katastra, t. j. v časti
s chotárnym názvom Židunky, sa stavia
Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom, ktorej prevádzkovateľom
bude E.ON Elektrárne, s. r. o. Výstavbu
zabezpečuje ﬁrma SIEMENS, spol. s r. o.,
so svojimi subdodávateľmi.
V smere od Trnavy v areáli PČS 5 ﬁrmy
Transpetrol, a. s., Bratislava pribúda ako súčasť štátnych hmotných rezerv ďalšia skladovacia nádrž ropy s obsahom 75 000 m3.

Návštevník prichádzajúci od Piešťan nebude už vidieť ako prvé smetisko, ale normálny
zelený kopec, ktorý sa stane súčasťou krajiny.
Za cintorínom, na mieste roky zaburineného
pozemku vyrastá nová budova spoločnosti
Coffea Drinks, s. r. o. – ktorá sa zaoberá
hlavne výrobou slovenských sirupov podľa
vlastnej receptúry (na obr.). Na stavbe sa
pracuje a prevádzka by mala byť otvorená na
jeseň tohto roku.
V ďalších číslach našich novín vám tieto,
ale aj ďalšie ﬁrmy pôsobiace na našom katastrálnom území predstavíme podrobnejšie.
HELENA HERCEGOVÁ

spoločenská kronika
k 31.5.2009

Vitajte medzi nami
Matúš Ardan
Alžbeta Tanáčová
Kristína Lackovičová
Matej Drgoň
Jakub Herceg

Blahoželáme k sobášu
Juraj Gergel a Lucia Digaňová
– apríl 2009
Juraj Lackovič a Dominika Vágovičová
– máj 2009

Zostanú v našich spomienkach
Alojz Žemla  3.1.2009
Vilma Rýdziová  5.1.2009
Helena Krajčovičová  13.1.2009
Anna Gabrišová  2.3.2009
Ján Baroš  7.3.2009
Miloslav Krajčovič  25.3.2009
Štefan Novák  27.3.2009
Ing. Alojz Krajčovič  9.4.2009
Anna Drgoňová  21.5.2009

Blahoželáme k jubileu

Pripravujeme chodník a parkovisko
Oplotenie pred budovou zdravotného
strediska doslúžilo, k čomu významne dopomohli aj vandalské útoky, a preto bolo
treba komplexne vyriešiť tento problém.
Doba priniesla vysoký stupeň motorizácie a s tým spojenú potrebu budovania
parkovísk. Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo naplánovalo rekonštrukciu chodníkov a prístupovej cesty k zdravotnému
stredisku.
Parkovanie pri štátnej ceste II/513 sa stane
minulosťou a vybudovaných bude 10 parkovacích miest na pozemku zdravotného strediska
po obidvoch stranách jestvujúcej prístupovej
cesty. Bude tam vyhradené aj miesto pre ZŤP

pacientov a miesto na odloženie bicyklov.
Cestujúcej verejnosti bude slúžiť nová autobusová čakáreň, ktorá ich bude chrániť pred
nepriaznivým počasím.
Práce na tejto stavbe by sa mali začať
v letných mesiacoch a sú závislé od vydania
stavebného povolenia, na ktorom intenzívne
pracujeme. Vo veľkej miere budú pozostávať zo zemných prác, a preto bude pohyb
v tejto frekventovanej časti obce značne obmedzovaný a sťažený hlavne pre pacientov,
mamičky s kočíkmi a pre starších obyvateľov.
Ale výsledok bude iste stáť zato. Vopred vám
ďakujeme za pochopenie.
HELENA HERCEGOVÁ

Nenecháme sa odradiť!
Máj sa končí, je tridsiateho. Zajtra síce
neorganizujeme slávnosť váľania mája pre
celú obec, ale je potrebné urobiť aj za touto akciou dôstojnú bodku. Máj dať bezpečne dolu, odviezť ho na obecný úrad, uložiť
a zavŕšiť tak jarné obdobie, ktoré júnom
prechádza do leta.
Prešla noc na 31. mája - a hľa! Ráno zisťujeme, že je po starostiach. Nejakí „dobráci“
pod rúškom noci odskrutkovali šesť zaisťovacích skrutiek podstavca. Máj, ktorý s námahou zdvíhalo dvadsať chlapov, jednoducho
zhodili, poškodili a utiekli preč.

Máj, symbol jari, života, radosti a šťastia.
Hrdá to obec, ktorá vlastní takýto symbol...
Sami vidíte, milí čitatelia, že nie všetci
rozumejú takýmto slovám. Bohužiaľ, sú medzi
nami ľudia, ktorí si nedovidia na koniec nosa,
nevedia rozmýšľať a slušne sa správať! Ostáva ich iba poľutovať a my ostatní musíme byť
ostražití. A silní. Aby nám niečo takéto nebralo
chuť do ďalších skvelých akcií.
Vždy sa nájde niekto, kto sa snaží poškodiť,
zničiť, ublížiť... Ale nenechajme sa odradiť,
história nám dá za pravdu.
Trakovickí záhradkári

60 rokov
Mariana Šantavá
Marta Krajčovičová
Dana Cvíčelová
Helena Lackovičová
Pavol Šoka
Ľubomír Záhorák
70 rokov
Karol Macek
Eduard Drgoň
80 rokov
Agneša Nováková
Eleonóra Bališová
Rudolf Taraba
- ocú -

Demografické
zloženie obyvateľstva
k 31.12. 2008
Obyvatelia spolu:
ženy:
muži:
Narodených detí:
dievčatá:
chlapci:
Zomretých:
ženy:
muži:
Prisťahovaných:
ženy:
muži:
Počet sobášov:
Priemerný vek:

1452
715
737
18
8
10
11
5
6
31
17
14
6
36,93
- ocú -
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Rekultivácia skládky pred dokončením
Trakovice? „Aháá, to je to smetisko, čo
máte pri ceste!“ Tak túto vetu viac, dúfam,
počúvať nebudeme, skládku už rekultivujeme! Starší obyvatelia si pamätajú zásah
do prírodného prostredia, ktorý bol spôsobený ťažbou tehliarskych hlín v časti obce,
nazvanej aj podľa toho Hlinník. Okolo
školy Hlinníkom sa dalo prejsť cez tunel
popod štátnu cestu do Dlhého poľa. Mnohí
máme ešte v pamäti strelnicu za ovocným
sadom základnej školy, ktorú prevádzkovala Základná organizácia Zväzarmu v našej obci.
Bola to príjemná časť obce, ktorá mala
praktický význam pre pohyb v chotári, ale slúžila aj na relax a šport. Napriek tomu, že to bol
obecný pozemok, o ktorý sa nik nestaral, bolo
to miesto bez buriny a neporiadku. „Údržbu

zo štátneho rozpočtu a 5 % ﬁnancujeme
z vlastného rozpočtu
obce. Zhotoviteľ stavby - Investservis, s. r.
o., Lúčnica nad Žitavou na stavbe pracuje
od septembra minulého roku.
Najskôr bolo potrebné upraviť teleso
skládky do súčasného tvaru a zhutniť
povrch uloženého odpadu. Ďalej bol odpad
zasypaný vyrovnávacou a odplyňovacou
vrstvou štrku. A hoci

bolo už dávno po zime a okolie sa začalo
zelenať, náš kopec
sa premenil na bielu
horu zásluhou bielej
separačnej geotextílie, ktorá má za úlohu
chrániť fóliové tesnenie pred poškodením.
Rozprestretím fólie
kopec sčernel, ale
len na chvíľu, pretože
znovu bol prekrytý bielou umelou drenážnou
vrstvou, ktorá slúži na

me prístupu živočíchov k odpadu, zlikvidujeme
potenciálny zdroj nákazy z blízkosti školy.
Na zachytenie a usmernenie odtoku prívalových vôd z územia za štátnou cestou
I/61 sú obnovené technické opatrenia. Tunel
pod cestou je vyčistený od odpadu a obnovená je aj funkčnosť hrádze suchého poldra
pre zachytávanie prívalových vôd z priľahlých
poľnohospodárskych pozemkov. Prietok je
usmernený cez výpustné zariadenie cez tunel
pod štátnu cestu otvoreným rigolom zaústeným do kanalizačného potrubia vedúceho popod skládku, cez dažďovú kanalizáciu v obci
do Vanigovského kanála.
V súčasnosti je celá rekultivácia pred ukon-

Takto to vyzeralo počas rekultivácie skládky.
zelene“ robili kŕdle husí, ktoré sme ako deti
z okolia v Hlinníku pásavali.
V 60. rokoch minulého storočia sa na tomto
mieste začala prevádzka neriadenej skládky
komunálneho odpadu a do dnešných čias sme
si ho tam naskládkovali úctyhodné množstvo,
ktoré zabralo približne 5200 m2. Skládka nevyhovovala súčasným legislatívnym predpisom,
a preto musela byť jej činnosť ukončená. Z operačného programu Životné prostredie sme získali 85 % ﬁnančných prostriedkov na rekultiváciu
skládky z príspevku Kohézneho fondu, 10 %

odvedenie presiaknutých zrážkových vôd
cez vrstvu rekultivačnej zeminy. Rekultivačná vrstva zeminy
o hrúbke cca 1 meter
bude zatrávnená krajinárskym trávnikom.
Stromy, ani iné dreviny sa vysádzať nebudú, aby koreňovým
systémom neprišlo

Pokrývanie skládky bielou separačnou geotextíliou.

Tunel do Dlhého poľa je voľný.

k narušeniu tesniacej
vrstvy.
Pre nutnosť pozorovania tvorby plynov
v skládkovom telese
sú vybudované tri
odplyňovacie šachty, ktoré sú vyplnené
sorbčným substrátom na zachytávanie
skládkového plynu.
Týmito opatreniami
odstránime znečisťovanie spodných vôd,
zamedzíme úletom
ľahkého odpadu, šíreniu zápachu, zabráni-

čením a čakajú nás už len náročné administratívne záležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva.
Finančné prostriedky z fondu Európskej únie
nám umožnili vyriešiť niekoľko naliehavých
problémov, ktoré nás roky trápili a priznám sa,
sama som nedúfala, že sa to našej generácii
podarí. Myslím, že ani nemusím zdôrazňovať,
že akýkoľvek odpad sa do tejto lokality už
nesmie dostať a verím, že prestanú aj vandalské útoky na vybudované zariadenia na
skládke. Poklopy z odvetrávacích šácht sú
ťažké a nebezpečné, nemôžu byť predmetom zábavy. Z mladíckej nerozvážnosti môže
vzniknúť vážny úraz, a to si iste nikto z nás
neželá. Naopak, chceme, aby vybudované
dielo bolo na prospech nás všetkých.
HELENA HERCEGOVÁ
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Nevhodnú zeleň nahrádzame novou
V roku 1922 správca školy v Trakoviciach Pavel Šindel založil školskú kroniku
a úvodom v nej píše: „O minulosti obce
Trakovice dozvedáme sa v Iskolák Torténete od Dr. Fr. Komlóssyho, vydané v roku
1896. Komlóssy bol cirkevným školdozorcom a píše v tejto knihe o Trakoviciach
jako o jednej z najstarších a najsporadanejších dedín Považia.“
Tento citát preberá aj autor publikácie Sborník župy Nitrianskej – architekt Jozef Varga
v roku 1943, hlavný redaktor časopisu Nové Slovensko. Pri pátraní po príčinách tejto
chvály na jej usporiadanie v minulosti obce
prídeme k dvom faktom: urbanizmus obce
je kompaktný, nerozháraný a úprava okolia
ciest a priedomí sú príkladné. Dokladom tohto
tvrdenia sú aj zachované staré fotograﬁe, datované zo začiatkov minulého storočia.
Obyvatelia našej obce boli väčšinou majetní
roľníci, veľmi dbajúci na poriadok a úpravu
okolia svojich príbytkov. Tomu zodpovedala
aj výsadba drevín v uliciach, resp. jestvujúca
zeleň.
Zelenú kostru v tých časoch tvorili agáty,
moruše a javory strihané „na hlavu“, teda pravidelne upravované tak, aby tvorili estetickú
kulisu.
Až v období elektriﬁkácie a neskôr - v 60.
a 70. rokoch pri zavádzaní ďalších inžinierskych sietí do ulíc (telefón, voda, kanalizácia,
plyn) a pri zhotovovaní asfaltových povrchov
komunikácií táto pravidelná zeleň začala
ustupovať a nahrádzali ju nové, viac-menej
živelné výsadby, ktorých zvyšky majú dnes už
okolo 30 rokov.
Základom týchto výsadieb sú brezy, borovice

Ako ďalej s odpadom
V obci máme zavedený fungujúci zber
komunálneho odpadu a tiež separovaný
zber oddelených zložiek, ktorý budeme
ešte ďalej rozvíjať a zlepšovať.
Papier a ostatné plasty ukladáme v 240litrových nádobách, stlačené PET fľaše
z nealko nápojov v samostatných vreciach,
sklo v kontajneroch na verejných priestranstvách v obci. Organizujeme zber textilu
a šatstva, dvakrát ročne zbierame nebezpečný odpad prostredníctvom mobilného
Eko skladu, jedenkrát ročne zber elektroodpadu a bielej techniky. V rámci jarného
upratovania boli pristavené dva kontajnery
o objeme 30 m3 na nadrozmerný a stavebný odpad a zber tohto odpadu zopakujeme
aj po jesennom upratovaní.
Sú teda vytvorené dobré podmienky
na to, aby sa v obci nevyskytovali divoké
skládky, aby sme čisté a kultúrne prostredie uchránili pre budúce generácie. Pojem
smetisko zmizne z nášho obecného slovníka a znovu budeme chodiť do Hlinníka, nie
už síce pásť husi, ale napríklad na vychádzku so svojimi deťmi alebo v zime na dobrú
sánkovačku.
HELENA HERCEGOVÁ

a smreky, menej čerešne, lipy a iné druhy, teda
všetko dreviny v dospelosti veľmi rozmerné,
a preto nevhodné na umiestňovanie do úzkych
zelených pásov pod vysokonapäťové elektrické vedenia. Tieto stromy sú už roky neodborne
orezávané pracovníkmi elektrární, a preto sú
často napádané drevokaznými hubami. Tým
dochádza k oslabovaniu jednotlivých konárov
a kmeňov, čo môže viesť k ohrozovaniu bezpečnosti ľudí a ich majetku.
Po zhodnotení situácie sa ukazuje nutné
pristúpiť k úplnej rekonštrukcii verejnej zelene
v obci, v prvom rade však na hlavnej, najfrek-

Hlavná ulica v 30. rokoch 20. storočia.
ventovanejšej ulici. Obecný úrad chce realizovať rekonštrukcia pre jej veľkú ﬁnančnú nákladnosť postupne, po etapách, vo viacerých
rokoch tak, aby sa zapĺňali medzery vzniknuté
po výruboch v zimnom období.
Myšlienka je jednoduchá – pozvoľné nahrádzanie starých, chorých a nadrozmerných
drevín drevinami novými, prijateľnými nielen
z hľadiska veľkosti, umiestnenia, alergénov,
ale aj z hľadiska pôvodnosti drevín, čo tiež
nie je zanedbateľné. Veď v teplej, nížinatej
panónskej oblasti nemôžu prevládať chladnomilné ihličnany ako v horskom pásme. Tiež
by nebolo vhodné vysádzať iba samé cudzokrajné dreviny, hoci niektoré veľmi lahodia oku

Najbližšie termíny odvozu
triedeného odpadu
 sklo - 19. júna 2009 (piatok)
 PET fľaše - vrecia - 30. júna (utorok)
 papier a plasty - 3. júla 2009 (piatok)

svojím exotickým kvetom a pod.
Ako vždy, aj tu platí zlatá stredná cesta:
môžu byť aj cudzokrajné aj ihličnany, ale
základovú kostru musia tvoriť naše pôvodné
druhy. Túto voľbu najlepšie spĺňajú štepené
javory (Acer).
Ich guľatokorunné tvary nevyžadujú zvláštnu starostlivosť, nie sú alergénne, narastajú
do prijateľných rozmerov, nemajú agresívne korene ako napríklad brezy a navyše sa
nadviaže aj na tradíciu súmernosti ulice.
Do takejto kostrovej línie sa môžu vsádzať
aj ostrovčeky ďalších drevín či krovín - ino-

Nová výsadba v uličke Na okáloch.

farebné, s variabilnými listami, korunami a,
samozrejme, aj určité percento stálozelených
ihličnanov.
Návrh riešenia a načrtnutý postup rekonštrukcie zelene si obec osvojila a začala ho
presadzovať prvými realizovanými výrubmi
a výsadbami. Je to základ, ktorého sa bude
potrebné v budúcich rokoch pridržiavať.
Je samozrejmé, že obecný úrad počíta
s pomocou obyvateľov. Veď výrub alebo výsadba sa koná v blízkosti ich rodinných domov, a preto môžu prispieť svojimi názormi
a podnetmi. Dôležitý je aj aktívny vzťah občanov k novej výsadbe a jej ochrane.
IVAN ŠIPKOVSKÝ

6

TRAKOVICKÉ NOVINKY

neprehliadnite!
 Na cintoríne neodkladajme svietniky,
lampáše, fľaše, staré kytice a iné predmety za pomníky. Pri kosení prekážajú,
a dokonca pri zasiahnutí rezným lankom vyžínača strhnuté úlomky ohrozujú
zdravie samotného pracovníka, ale aj
okolostojacich - do vzdialenosti aj niekoľko desiatok metrov.
 Na cintoríne udržiavajme poriadok odpadky patria na vyhradené miesto!
 Cintorín by mal byť oázou, záhradou pokoja, a preto tu majú svoju nezastupiteľnú funkciu aj veľké stromy.
Okrem príjemného chládku v letných
horúčavách vytvárajú dôstojnú kulisu
duševného rozjímania. Okrem tohto sú
lipy aj starodávnym symbolom Slovanov
a naši predkovia ich vysádzali na významných miestach a vysoko si ich ctili.
Rešpektujme tieto skutočnosti.
 Nepoškodzujme zeleň v obci, s autami
neparkujme na trávnikoch, dohliadajme na
svoje deti a vychovávajme ich k dobrému
vzťahu k nášmu spoločnému životnému
prostrediu. Odhadzovanie odpadkov na
detskom či školskom ihrisku aj na ďalších
verejných priestranstvách je znakom nekultúrnosti a vizitkou nás všetkých.
-r-

Vzniká pastoračné centrum
(Dokončenie z 1. strany.)
Napriek častým zmenám režimov i funkcionárov na čele obce, cirkevný pozemok s myšlienkou na vybudovanie vlastnej fary zostal
vždy zachovaný, iba menil svoju lokalizáciu
podľa daných priorít toho ktorého starostu. Ale
až v súčasnosti sa vytvorili všetky podmienky
na realizáciu takéhoto diela.
Po viac ako 80-tich rokoch dozrel čas na vybudovanie dôstojného cirkevného sídla, ktoré
bude slúžiť, tak ako neďaleký kostol, všetkým
trakovickým veriacim.
Hoci to nebude fara ale „iba“ pastoračné
centrum, každému musí byť hneď jasné, že
ide v rámci Trakovíc o veľkú vec.
Vďaka podnetu d. p. ThDr. Alojza Lackoviča PhD., ktorý stavbu doteraz aj ﬁnancuje,

a niekoľkým nadšencom z Trakovického katolíckeho združenia sa azda už tohto roku
Trakovice dožijú slávnostného vysvätenia novej cirkevnej pastoračnej budovy. Na záver
chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa pričinili, alebo ešte pričinia o úspešný priebeh
prác, či brigádou a vykonaním rozličných
prác, alebo ﬁnančným príspevkom. Určite sa
však v niektorom z budúcich čísiel našich novín nájde dostatočný priestor aj na konkrétne
menovité poďakovanie.
Poznámka: Pastorácia (lat.) - duchovná
správa. Pastoračný (lat.) - patriaci do okruhu
pastorácie, do duchovnej správy, vykonávaný
v rámci pastorácie.
IVAN ŠIPKOVSKÝ
Trakovické katolícke združenie

potešilo nás...
 Vďaka ochote a nezištnej pomoci
pánov Mareka Komarňanského a Ing.
Borisa Blesáka bude zrekonštruované
akvárium v základnej škole. 3D pozadie
z lávového kameňa a bohatá fauna a ﬂóra v akváriu sa stávajú realitou.
 Jedáleň pri Základnej škole v Trakoviciach bude čiastočne vynovená. Bola totiž
úspešná v projekte revitalizácie a modernizácie školských stravovní a získala 2000 €
na tento účel.
 Materská škola získala na modernizáciu 2630 € v projekte Interakcia dieťaťa s nástupom nových médií.
-r-

Mnohé aktivity nového zariadenia môžu byť i na terase...

Majú aj svoju Poštu pre teba
Trakovická Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) vznikla v marci roku 2001. Na ustanovujúcej
schôdzi sa zúčastnilo 31 členov a za predsedníčku bola zvolená Magdaléna Slováková. Postupne sa rady JDS rozrastali,
dnes ju tvorí 93 členov. Predsedníčkou je
Mária Bališová.
Naše aktivity sú zamerané na riešenie po-

zaznamenali sme...

Žiaci 9. A triedy miestnej základnej školy pod vedením Mgr. Harsányiho a Mgr. Slováka v rámci Dňa Zeme 22. apríla 2009 vyčistili priestory suchého poldra v smere k poľovníckemu areálu od plechovíc, kobercov, kolies, hadíc... Odviezli niekoľko vriec
odpadu.
Foto: archív školy

žiadaviek dôchodcov v oblasti sociálnej, zdravotnej a kultúrnej. Dôchodcovia sa pravidelne
zúčastňujú na posedeniach, ktoré sú spojené
s oslavami menín a narodenín. Na týchto
posedeniach nám do tanca a na počúvanie
hrajú naši členovia - na harmonikách páni
Alojz Šantavý a Pavol Bališ a na ozembuch
pán Ivan Baroš.
Každý rok usporadúvame i zájazdy na rekondično-rehabilitačné pobyty do Podhájskej
a Vincovho lesa. Aspoň raz do roka si radi pozrieme aj divadelné predstavenie, najčastejšie
v Divadle J. Palárika v Trnave.
Naši členovia sú aktívni aj na miestnych
a okresných podujatiach pod názvom Výstava
šikovných rúk seniorov. Každý rok pribúda
akcií, do ktorých sa naši členovia zapájajú.
Založili sme spevácky krúžok, ktorý nás už
reprezentoval aj mimo obce Trakovice. Okrem
toho máme aj členky, ktoré kultúrnou zložkou
Pošta pre teba vedia spríjemniť s obveseliť
posedenia členov JDS.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nejakým spôsobom pomáhajú Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku. Myslíme tým predovšetkým na nášho sponzora
pána Milana Hromadu, ktorý nám pomáha
ﬁnančne, ale aj inou formou.
Tiež sa chcem poďakovať obecnému úradu, a najmä pani starostke Helene Hercegovej, ktorá nám vždy vychádza v ústrety.
MÁRIA BALIŠOVÁ, ZO JDS
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Radi a s láskou spievajú
Poznáte GENTES? Keby ste hľadali slovo gentes v latinskom slovníku, našli by
ste slovenský preklad ľudia. A ľudia, ktorí
radi a s láskou spievajú, tvoria i spevácky
zbor Gentes v Trakoviciach.
SPEVOKOL S TRADÍCIOU

ské hlasy. Pri tejto príležitosti sa zároveň
rozhodlo, že sa spevokol premenuje. Vymyslieť výstižný názov nebolo jednoduché,
ale podarilo sa. Gentes, to je nový názov
speváckeho zboru v Trakoviciach. Miešaný
spevácky zbor účinkuje pri bohoslužbách
a spieva pri rôznych slávnostiach v obci i na
svadbách. Pestrý repertoár tvoria africké spirituály, chrámové skladby a gitarové piesne.
V roku 2007 a 2008 sa spevokol zúčastnil
na Brestovianských hudobných slávnostiach
v Brestovanoch, kde bol ocenený pochvalou
hostiteľov i hudobného hosťa BHS – husľového virtuóza z Bratislavy. Zbor sa predviedol aj

Chrámový spevácky zbor v Trakoviciach
pôsobí približne od roku 1987. Prešiel vývojom
a mnohými zmenami, či už na poste vedúceho
spevokolu, názvu i v zložení spevákov. Spevácky zbor vznikol ako mládežnícky spevokol,
ktorý založil bývalý organista farnosti Bučany
– Trakovice Peter Vavro. Neskôr
sa stala vedúcou
a zbormajsterkou
spevokolu Jozeﬁna Gerincová,
ktorá spevokol
vedie dodnes.
Spevácky zbor vo
svojich začiatkoch
združoval skôr
mladšie vekové
kategórie – deti
zo základnej školy a stredoškolskú
mládež. Postupne však z detí
vyrástla mládež
a z mládeže dospelí ľudia. NiekSpevokol Gentes na Brestovanských hudobných slávnostiach
torí odišli, iní prišli.
2007.
Foto: archív spevokolu
Pôvodne spevokol
nemal žiadne meno. V roku 2000 si speváci vymysleli názov v rámci beneﬁčnej akcie Divadla na TrakOch,
Cantate. Počas svojej existencie sa spevácky
ktorá sa konala v roku 2004 a niesla so sezbor zúčastnil na niekoľkých zaujímavých bou charitatívny cieľ – obnoviť detské ihrisko
podujatiach a festivaloch. V roku 1991 získal v Trakoviciach.
ocenenie na súťaži mládežníckych spevokolov v Jaslovských Bohuniciach.
MOŽNO VYJDE I CD
GENTES – NOVÝ ZAČIATOK
Február 2007 bol pre chrámový spevácky zbor v Trakoviciach zlomovým dátumom.
Spevokol sa rozšíril o nových členov, medzi
ktorými sú zastúpené rovnako dievčenské
i ženské hlasy, ako aj chlapčenské a muž-

Aké plány má spevokol do budúcnosti?
Jeho vedúca prezradila, že sa pripravujú na
nahratie prvého vlastného CD. Repertorár je
už zostavený. Bude obsahovať výber atraktívnych skladieb a spirituálov, s ktorými sa
spevokol predstavil i v Brestovanoch.
JANA KUKLOVÁ

Peniaze silnejšie ako viera?
Ružencový spolok – tzv. Bratstvo sv.
ruženca – je najstarší existujúci katolícky
spolok v Trakoviciach. Presný dátum jeho
založenia nepoznáme, ale je zrejmé, že
tu bol od konca 19. storočia, pretože sú
záznamy o jeho reorganizácii za dekana
Jozefa Jarábka, ktorý v našej farnosti pôsobil v rokoch 1911 – 1922.
Socha Najsvätejšej Trojice (Trojička) bola postavená v Dolnom konci v roku 1923
zo zbierok členov Bratstva sv. ruženca. 24.
novembra 1923 ju posvätil kanonik d. p. Dr.
Ľudovít Okánik z Bratislavy.
Trakovickí ruženčiari dali postaviť v nasledujúcom roku 1924 aj sochu slovenských
vierozvestcov Cyrila a Metoda. Túto posvätil
dekan Pavol Šiška z Hlohovca dňa 9. novembra 1924.
Od roku 1930 sú už k dispozícii podrobné
záznamy o činnosti spolku, ktorý mal vtedy
39 ruží, každá po 15 členov. Spolu to bolo 585
členov! V súčasnosti evidujeme 13 ruží po 20

členov, to znamená 260 členov.
Na základe týchto údajov je možné konštatovať a zdôrazniť, že ružencový spolok je
nielen najstarší, ale zároveň aj najväčší (podľa počtu členov) spolok v Trakoviciach. Tak
ako po celé minulé storočie, aj dnes združuje
obyvateľov našej obce, ktorí sa denne modlia
jeden desiatok sv. ruženca.
Súčasných 260 členov je približne pätina všetkých obyvateľov obce. Na spolok
je to určite veľa, ale pri porovnaní s rokmi
tridsiatymi minulého storočia, kedy na 1000
obyvateľov obce bolo 585 členov spolku, je to
oveľa menej. Príčiny postupného oslabovania
môžeme hľadať hlavne v súčasnej modernej
ateizujúcej dobe, kedy mladí ľudia prestávajú
zachovávať dedičstvo našich otcov a dedov
a podriaďujú všetko svoje konanie iba moci
peňazí.
Nezostáva iné iba dodať, že všetkého iba
do času...
ANNA ŠIPKOVSKÁ

Deň detí
bol plný radosti
Obecný úrad Trakovice a Divadlo na TrakOch už tradične zorganizovali pre všetky
deti, ale i rodičov, športový Medzinárodný
deň detí, plný šantenia a radosti. Trakovické futbalové ihrisko patrilo v sobotu 6. júna
2009 len a len deťom!
Aj tento rok si divadlo na oslavu pripravilo
pre deti veľa zaujímavých a veselých súťaží, za ktoré boli deti odmenené sladkými
aj inými odmenami. Deti boli tento rok rozdelené do troch vekových kategórií. Každý
sa musel na začiatku zaregistrovať, t. j.
nahlásiť meno a vek, aby organizátori vedeli
zaradiť súťažiaceho do kategórie. A chýbať
nemohol ani osvedčený kútik nazvaný – Pitný režim. Deti sa mohli v kútiku občerstviť
a doplniť tekutiny po výkonoch v súťažiach.
Veľkou atrakciou a lákadlom pre všetky deti
bolo nesporne maľovanie na tváre. Deň
detí priniesol i ďalšie milé prekvapenia. Viac
prezradíme v reportáži v ďalšom čísle. - r -

informácie zo škôlky
BEZPEČNE NA BICYKLI
Už niekoľko dní vopred rodičia pripravujú
deťom bicykle – vyleštia, naolejujú reťaz,
namažú ložiská, dohustia duše, skontrolujú brzdy. Do Materskej školy Trakovice
prišli v pondelok 11.5.2009 príslušníci Polície SR z oddelení v Leopoldove i Trnavy,
ktorí deťom v rámci bezpečnosti skontrolovali bicykle. Na základe bezprostredného
i sprostredkovaného poznávania si deti vypočuli prednášku o pravidlách bezpečnosti
cestnej premávky a uplatňovaní základných pravidiel správania sa na ulici – „vidieť
a byť videný“. Deti zaujalo aj kynologické
vystúpenie s cvičenými psami. Rozšíril sa
im tak obzor o poznanie práce polície, ale
aj o poznanie pravidiel cestnej premávky.
POČÍTAČ JE NÁŠ KAMARÁT
Využívanie moderných informačných
technológií vo vzdelávaní je už viac rokov
v pozornosti materskej školy. V spolupráci
so základnou školou sa uskutočnila návšteva počítačovej učebne, v ktorej deťom
PaedDr. A. Jančichová sprístupňuje prácu
na počítačoch náučnou, ale i hravou formou. Zabávať s počítačom sa dá aj bez
počítačových hier. Školkari si pomocou
počítača kreslili a prežili zaujímavé chvíľky
v základnej škole.
VENUJEME SA ČÍTANIU
Prvé marcové dni u nás v Trakoviciach
mávajú typické znaky jari. Slniečko nešetrí
svojimi lúčmi, a preto hovoríme s deťmi
o jari, ale aj o marci ako Mesiaci knihy.
V rámci dobrej spolupráce s miestnou knižnicou a základnou školou navštívili deti
tieto miesta, kde si poprezerali s pomocou
tety knihovníčky nové knihy. Deťom zas
žiaci zo ZŠ prečítali pekné rozprávky. Kniha
predsa do detského sveta patrí a je na nás,
učiteľkách, ale aj rodičoch, aby sme prispeli
k vytvoreniu dobrého vzťahu detí ku knihám, aby sme podporili rozvoj predčitateľskej gramotnosti už v predškolskom veku.
ANTÓNIA ŠKVARKOVÁ
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Záhradkári sme takpovediac všetci
Organizácia záhradkárov v Trakoviciach
funguje bez prerušenia už nejedno desaťročie. Už od roku 1925! Za tejto viac ako
80-ročnej histórie sa v jej radoch vystriedalo niekoľko predsedov a stovky členov.
Boli obdobia rastu aj stagnácií, prechodných období a ďalšieho rastu. V Trakoviciach ako typickej roľníckej obci bol vzťah
k pôde vždy veľmi blízky.
V prvej polovici minulého storočia bolo prvoradou úlohou obyvateľstva dopestovanie
základných poľnohospodárskych produktov
určených na prežitie (obilie, krmoviny, okopaniny). A typických záhradkárov bolo málo. Neskôr – po 2. svetovej vojne sa už spoločnosť
modernizovala a po združstevnení súkromných políčok a rozšírení zdrojov obživy prišli
do popredia prídomové záhradky, pestovanie
zeleniny a ovocia, čo znamenalo nebývalý
rozvoj záhradkárčenia ako zdroja aktívneho
oddychu.
Evidentné to bolo od 80. rokov, kedy po
príchode A. Blažu za predsedu organizácia
naberá nový dych zatraktívnením svojej činnosti. Súčasnosť je poznačená vysokým
stupňom materialistického
individualizmu, čo prináša
nezáujem o veci spoločenské
a verejné. Tu vidí terajší výbor
našej organizácie nové pole
svojej pôsobnosti. Veď stretávanie sa a relax ľudí rozličného veku, profesií a záujmov
je veľmi dôležité hlavne teraz.
Nová forma záhradkárčenia
môže pôsobiť ako výrazný
stmeľujúci prvok.
Záber činností novodobého záhradkárstva je oveľa širší ako v nedávnej minulosti.
Miesto tu patrí tak majiteľovi

obrovských plantáží rastlín na mnohých hektároch a veľkopestovateľom, ako aj majiteľovi
jedného balkónu, kde s láskou dopestúva liečivky alebo iné balkónové a izbové okrasné
rastliny. Záhradkári sme takpovediac všetci,
iba každý inou mierou a iným zameraním.
Dovoľujem si tvrdiť, že neexistuje domácnosť, ktorá by sa hocakou mierou nevenovala pestovaniu nejakých rastlín. Veď nie je
záhradkár iba ten, ktorý dopestuje najdlhšiu
mrkvu alebo najväčšiu papriku. Časté sú príklady, ako sa vyslovene technicky založení
ľudia s najväčšou láskou starajú o trávnik pri
svojom dome a vedia o jeho pestovaní nepo-

merne viac ako hociktorý člen SZZ!
Činnosť našej záhradkárskej organizácie
sa odvíja v tradičnom ročnom cykle – od
hodnotiacej členskej schôdze v januári, po výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v septembri.
V tomto období sa všetci členovia organizácie
venujú starostlivosti o svoje milované
rastliny, či už je to
zelenina určená na
každodenný kuchynský stôl, alebo ovocie – jablone, hrušky,
slivky, broskyne...
v okrasných záhradkách, kde prežívajú
chvíle oddychu po
práci a sviatočné dni,
alebo o svoje celkom
nenáročné i náročnejšie izbové a balkónové kvetiny.
Rovnako dôleži-

s rodinnými príslušníkmi. Pri švédskych stoloch a výbornej hudbe sme strávili ďalší vynikajúci spoločenský večer, ktorý svojím vystúpením spestrili deti z tanečného krúžku
učiteľky Janky Šipkovskej. Môžu banovať tí,
ktorí neprišli!

Zimné a skoré jarné obdobie
sa nieslo v znamení príprav na
novú vegetačnú sezónu zháňaním osiva a sadeníc a výborným
tipom na nákupy bola návšteva
záhradkárskeho veľtrhu GARDENIA v Nitre.
Ďalšie dni apríla sa popri najdôležitejšom období záhrad roka – zakladaniu budúcej úrody
– niesli v znamení príprav na oživenie takmer zaniknutej folklórnej
tradície stavania mája.
Bolo treba objednať hudbu,
zohnať primeraný strom, zabezpečiť jeho spílenie, dovoz, zbaviť kmeň kôry, vymyslieť a dať
skonštruovať odolný železný
Po prázdninách urobíme
stojan, vybrať miesto, vykopať
opäť výstavu ovocia, zelenijamu a včas stojan zabetónovať
ny a kvetov, možno ešte leptak, aby bolo v hodine H všetko
šiu, ako bola táto vlaňajšia...
pripravené.
Tri týždne neúnavného zháňatá ako starostlivosť
nia, prania, žehlenia krojov a nácvikov ľudoo svoje rastlinky, ba
vých tancov trvalo Jane Šipkovskej zorganimožno ešte dôležitej- zovanie krojovaného sprievodu detí a krátky
šia, je možnosť prísť
program pod májom. Bolo to namáhavé, ale
do spoločnosti, po- plné očakávania. Samozrejme, že sa nedá
rozprávať sa, vymevšetko spomenúť od kameramana, fotograniť si skúsenosti, pofa, čečiny, stužky, cez plne fungujúci bufet
prípade sa zabaviť,
a výborný guláš (nielen preto, že bol zadara dáte mi za pravdu,
mo), odvoz 20 m dlhého kmeňa jaseňa od
že takýchto príleži- obecného úradu až na Pažiť a zabezpečenia
tostí pre nás skôr nabezpečnosti dopravy, ale aj veľa ďalších dôlerodených je žalostne žitých drobností.
málo. Ale zdá sa, že
Vraciam sa k tomu preto, aby si každý uvesa blýska na lepšie časy.
domil, koľko námahy dá zorganizovať podobDôkazom toho sú minuloročné a tohtoročné nú akciu, a preto organizátorom veľmi dobre
realizované, ale aj plánované akcie.
padlo, keď prišli pomôcť aj ďalší nečlenovia, či
Tak napríklad v januári (17.1. 2009) sme za máj postaviť, alebo poskytnúť rebríky atď. Veď
dva týždne zorganizovali 1. reprezentačný zá- je to vizitka obce, a teda aj nás – všetkých jej
hradkársky ples, ktorý bol skutočnou oslavou obyvateľov!
spoločenského života v Trakoviciach. Vydaril
Letné prázdniny utečú ako voda a už tu
sa na 100 percent aj vďaka početným štedrým
budeme mať septembrovú tradičnú výstavu
sponzorom a organizátorom z radov záhrad- ovocia, zeleniny a kvetov s koštovaním novékárskeho výboru, samozrejme za výdatnej
ho burčiaka a harmonikou.
pomoci obecného úradu!
To sú akcie, ktoré už viacerí poznáte a na
Nasledovala každoročná hodnotiaca vý- tie pripravované všetkých aj týmto srdečne
ročná členská schôdza (31.1.2009) spojená pozývame.
s posedením záhradkárov, členov ZO SZZ
IVAN ŠIPKOVSKÝ
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Inšpirácie a dojmy z Gardenie
V dňoch 16. – 19.4.2009 sa v župnom
a výstavnom meste Nitra na výstavisku
Agrokomplex konal v poradí už 13. ročník
veľtrhu všetkých slovenských záhradkárov
GARDENIA 2009. Nechýbali tam ani Trakovičania. ZO SZZ Trakovice zorganizovala
zájazd v piatok 17. 4. 2009 a zúčastnilo
sa na ňom 44 členov i nečlenov miestnej
organizácie.
Počas takmer 7 hodín bolo skutočne čo
prezerať. Veľký priestor na prezentáciu dostali nielen spoločnosti s predajom rastlinného
(zeleninárskeho, ovocinárskeho) materiálu,
ale tiež sa dali kúpiť rôzne záhradkárske pomôcky, náradie, chemické postreky, doplnky
do záhrad – nábytok, osvetľovacia technika,
jazerná a bazénová technika, architektonické
doplnky, dekoračné predmety a veľa iného.
Súčasne s Gardeniou prebiehali aj ďalšie
výstavy ako Bonsai Slovakia, Domexpo, Mladý tvorca a V-V-I (Veľtrh vedy, výskumu, vývoja, vzdelávania, inovácií, učebných pomôcok
a didaktickej techniky). Vystavovateľov aj výstavných exponátov bolo neúrekom, takže si
každý prišiel na svoje.
Pri potulkách medzi vystavovateľmi a návštevníkmi sme natraﬁli aj na predajný stánok
ﬁrmy Ko-Bio, s. r. o., ktorej majiteľom je
Trakovičan p. Marek Komárňanský. Jeho ﬁrma, okrem iného, distribuuje prípravky, ktoré
ekologickým spôsobom pomáhajú likvidovať
organický odpad v záhradách, čo je v súčasnosti veľmi žiadaná vec.
V súvislosti s práve realizovaným riadeným
uzatváraním čiernej skládky za ZŠ v Trakoviciach sme všetci postavení pred problém likvidácie odpadov, ktorých sú naše domácnosti

veľkým producentom. Obecný úrad rieši túto
problematiku na úrovni súčasných trendov, ale
niektoré čiastkové veci sú ešte nedotiahnuté
a sem patrí aj likvidácia biologických odpadov
z našich záhrad. Práve ﬁrma Ko-Bio, s. r. o.,
ponúka riešenie s vypracovanou technológiou
pre moderných, pokrokových záhradkárov.

Pohľad na predajný stánok firmy Ko-Bio, ktorá patrí Trakovičanovi Marekovi Komárňanskému. Nakúpili sme.

Sú včelári ohrozený druh?
Včelárstvo je neoddeliteľnou časťou
poľnohospodárskej prvovýroby. Jeho veľký význam je najmä v opeľovaní poľnohospodárskych plodín, ovocných stromov,
bobuľovín a lesných kultúr.
Zásluhou opeľovacej činnosti včiel sa na
Slovensku ročne vytvárajú hodnoty - stovky tisíc eur, a to
z vyšších hektárových úrod semien,
najmä slnečnicových, repkových,
ovocia a iných plodín odkázaných na
opeľovanie hmyzom.
Súčasnosť je poznamenaná rozvojom priemyselných
odvetví a obchodných aktivít v rámci globalizácie,
čo v súvislosti so
všeobecným útlmom poľnohospodárstva nežičí ani
včeláreniu, v každom prípade sa však akékoľvek pestovanie
kvitnúcich rastlín bez včiel nezaobíde.
V tomto príspevku nechcem a nebudem
hľadať potenciálnych a už vôbec nie mladých včelárov, hoci sa vo všeobecnosti
ich rady radikálne zmenšujú, pretože by to
bolo zbytočné. Totiž, človek sa včelárom
musí narodiť! Nie síce doslovne, ale musí

Napriek daždivému počasiu v tento deň
sme odchádzali obohatení o množstvo dojmov, inšpirácií a nápadov, ale aj s primeraným nákupom, ktorý potešil naše citlivé
záhradkárske duše.
I. ŠIPKOVSKÝ, J. PUTERA
ZO SZZ Trakovice

mať cit pre živé tvory, musí k nim pristupovať s láskou a ohromným obdivom k ich
dôslednosti, trpezlivosti, presnosti, organizovanosti, musí byť pokorný a úctivý k prírodným zákonom. Keď sa človek narodí,
tieto vlastnosti môže dostať do vienka a ak
ich dostane, pri šťastnej hre osudu sa mô-

Pieseň o včele
Imrich Baroš
Letí včielka, letí, letí cez hory do polí,
prinesie nám medík na vianočné stoly.
Letí včielka, letí, letí cez hory do polí,
sadne si na kvietok, ten opelí.
Kvietok je voňavý, ten včielku priláka,
tá naša včelička, tá bola vždy taká,
a preto jej patrí naša veľká vďaka.

že stať včelárom. Nemôže byť včelár, kto
sa na včely pozerá cez peniaze. Smutnou
pravdou týchto dní je, že včelárov je zo dňa
na deň menej, pretože starí odchádzajú
a mladých nieto...
No a som pri podstate veci. Aj v Trakoviciach bývalo niekedy azda aj niekoľko desiatok včelárov – horších aj lepších, s dvomi aj

viacerými včelstvami. A dnes? Môžeme ich
spočítať na prstoch jednej ruky: páni Anton
Krajčovič, Imrich Baroš – včelársky dôverník (zabezpečuje včelársku agendu) a Karol
Lackovič. Ak som na niekoho zabudol, pripomeňte sa mi.
Chcem poukázať práve na nich, veď sú to
naši „poslední mohykáni“. Prvý z nich obhospodaruje toľko včelstiev, že môže nefalšovaným sladučkým slovenským medom zásobovať aj naše trakovické domácnosti.
Naša dedina je záľubou týchto včelárov obohatená hneď dvakrát – zabezpečujú opeľovanie rastlín v našich záhradkách
a prispievajú medom do našich domácností.
Všetci vieme, že včely sú aj bodavý hmyz,
ich nepríjemné žihadlo už skúsil nejeden
z nás. Ale prihováram sa za ne, buďme
tolerantní a nejaké to žihadlo pracovitým
včielkam prepáčme.
Je ich čím ďalej tým menej!
IVAN ŠIPKOVSKÝ
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Neuveriteľný rok s Charlieho tetou
V Trakoviciach už ťažko nájsť človeka,
ktorý by ju nepoznal. Navlečená do červených šiat, v čiernom klobúku, s rúžom
na perách (aj na zuboch) a s cigarou v ruke nám falošná Charlieho teta v podaní
Jozefa Bokora precvičila bránice hneď
niekoľkokrát.
CHARLIEHO TETA PO 65 ROKOCH
Znie to až neuveriteľne, keď si uvedomíme,
že už je to viac ako rok, čo nám táto „úcty-

(Brasset). Stretnutie a následná beseda s nimi boli pre Divadlo na TrakOch výnimočným
a dojemným zážitkom. Starší ochotníci nás
potešili pochvalou za dobré herecké výkony
a precízne spracovanú scénu. I keď trvali na
tom, že kulisy mali predsa len krajšie vymaľované oni. Pochválili aj naše autorské piesne,
ktoré neboli súčasťou pôvodného scenára
a celé predstavenie spestrili. Veru, nejeden
z nás vtedy odchádzal domov pospevujúc si
chytľavý refrén „Brazília, Brazília, tá krajina,
čo pravlasťou je opíc...“

putovnej knihe. Berieme si ju všade so sebou,
aby sme si odniesli kus atmosféry z každého
predstavenia. V ďalších číslach Trakovických
novín radi priblížime túto atmosféru aj vám.
REKORD PREKONANÝ!
Keď pred 65 rokmi hru pod názvom Charleyova teta uviedli trakovickí ochotníci, odohrali
deväť repríz. Jedna z nich sa konala dokonca
30.2.1943. Buď bol v tom roku nezvyčajne
dlhý február, alebo boli naši starí rodičia poriadni výmyselníci. Nech už to bolo akokoľvek,
ich úspech nás inšpiroval a rozhodli sme sa
tento rekord prekonať. Nebolo to jednoduché
a trvalo to presne rok. Šnúru vystúpení sme
odštartovali na domácom javisku, kam sme sa
postavili spolu štyrikrát. Odtiaľ sme si to namierili do Žlkoviec, Drahoviec a Jaslovských
Bohuníc. Výnimočným zážitkom bolo pre nás
vystúpenie v Hlohovci, kde sme Empírové divadlo zaplnili do prasknutia dokonca dvakrát.
Vyvrcholením ročného snaženia a naplnením
nášho divadelného sna sa stalo vystúpenie
v trnavskom Divadle Jána Palárika. Zhodou
okolností sme práve na tomto mieste prekonali trakovický divadelný rekord a uviedli
„tetičku“ v našom podaní po desiaty raz.
TRNAVSKÁ VÝZVA

Charlieho teta včera - v roku 1943.
hodná stará dáma“ vkročila do životov. Nás,
divadelníkov, pripravila o mnohé voľné víkendy, kedy sme usilovne čítali, písali, debatovali, nacvičovali, spievali, komponovali, kreslili,
rezali, lepili, organizovali, skrátka pracovali na
tom, aby sme sa čo najlepšie pripravili na jej
veľký návrat do Trakovíc po 65 rokoch. Keďže
Charlieho teta mala byť doteraz najväčším projektom
Divadla na TrakOch, vyvolávala v nás strach a nervozitu z toho, ako sa bude divákom páčiť naše prevedenie.
Ale - páčilo sa! Úľava, ktorú
sme pri prvých úsmevoch
na tvárach divákov pocítili,
sa nedá ani opísať. Takisto
sa nedá opísať ani radosť
z toho, že tak úspešne zabávala a rozosmievala naša
„tetička“ publikum po celý
jeden rok.

Foto: archív divadla

DIVÁCKE POSTREHY
Od premiéry pretieklo Dudváhom už veľa
vody a Charlieho teta nám ešte stále prináša
radosť. I keď, nebolo vždy všetko ideálne
a občas nám dali skúšky i predstavenia po-

V sobotu 25.4.2009 sa Divadlo na TrakOch
predstavilo s komédiou Charlieho teta v rámci
Malej krajskej scénickej žatvy v trnavskom
divadle. Bola to naša prvá skúsenosť so
súťažou ochotníckych divadiel. A stála za to.
Zahrať si na doskách trnavského divadla, to
už áno. Pre nás bola táto možnosť výzvou
i odmenou zároveň. Výzvou v tom, že sme
sa mohli postaviť zoči-voči ďalším ochotníckym súborom, a, samozrejme, pred odbornú
porotu z radov divadelných kritikov. Na druhej
strane, bolo pre nás vystúpenie v skutočnom divadle zadosťučinením za našu snahu.
Divadlo je predsa len divadlo. A možnosť
prezentovať sa v Divadle
Jána Palárika znamenala
pre nás ďalší posun vpred.
Máme obrovskú motiváciu
a možno raz dobyjeme aj
Bratislavu. Ktovie, veď divadiel tam majú dosť?!
V ZÁKULISÍ TO VRELO

Pred predstavením bolo v zákulisí ako na mravenisku. Veľký priestor za
kulisami bol ako stvorený
na skupinové dolaďovanie
posledných detailov a situBRAZÍLIA, BRAZÍLIA...
ácií. Niektorí herci si skúšali repliky, ďalší trénovali
Bolo to v máji 2008, keď
vo dvojici „kritické“ dialósa po prvýkrát v červených
gy a iní zasa „obávané“
lodičkách, oháňajúc sa kapesničky. V šatni dievčat
belkou, vyrútila na javisko
bolo cítiť vôňu čerstvo nafalošná milionárka Dona Lustriekaného laku na vlasy
cia d´Alvadorez. Suverénne
a všetky divadelné zrkadlá
si získala srdce nejednéboli v záplave očných tieCharlieho teta dnes - na premiére v roku 2008.
Foto: archív divadla
ho anglického gentlemana
ňov, púdrov, leskov na pery
a pozornosť trakovického
a tiež sponiek, či vláseniek.
publika. Uvedenie novej hry bolo naozaj sláv- riadne zabrať, stála tá námaha za to. OdVšetci sa do poslednej chvíle svedomito prinostné. Pozvanie na ňu prijali aj trakovickí menou bol pre nás každý jeden úsmev na
pravovali. Kulisári postavili kulisy, nainštalovali
ochotníci, pôvodní predstavitelia z roku 1943 tvárach divákov, alebo uznanlivé potľapkanie všetko potrebné, herci si skontrolovali všetky
– Mária Ščasnovičová (Ella), Jozef Lacko- po pleci. Cenné divácke postrehy, povzbude- rekvizity, trnavské divadlo sa zaplnilo a mohlo
vič (Charlieho teta) a Bernardín Krajčovič nia a milé uznania máme zapísané v našej
sa začať. Boli sme presní, pomyselná opona
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sa otvorila presne o 18.00 hodine a na scénu
vyšla prvá postava, komorník Brasset.

nedal udržať. Hoci sme našu Charlieho tetu
videli už desiatykrát, pobavila nás i tento raz.

PÁČI SA IM TO?

OD STANDING OVATION AŽ K SLZÁM

Táto otázka rezonovala v mysliach organizačného tímu divadla, ale i hercov samotných.
Reakcie divákov nám dali odpoveď. Diváci sa
smiali, bavili a z hľadiska sálala dobrá nálada
a veselosť. Niektoré komické, ale i romantické scény zožali špeciálny ohlas umocnený
burácajúcim smiechom a potleskom divákov.
Situácie a scény „mimo scenára“ neraz prekvapili i nás – za kulisami a smiech sa už

Záverečné „standing ovation“ v hľadisku bolo pre nás všetkých najemotívnejším zážitkom
súťaže. Pri klaňačke sa všetci diváci postavili
a tlieskali hercom za ich výkon. Niektorých
hercov to dojalo až k slzám a vyznali, že to bol
pre nich najkrajší zážitok. Hoci „standing ovation“ sme zažili viackrát, v trnavskom divadle
to bolo prvé vystúpenie a hneď s takýmto
úspechom. Pani starostka Helena Hercegová

nás milo prekvapila a potešila, keď vyšla na
pódium s krásnym kvetinovým košom a gratuláciou. Všetci herci dostali okrem kvetinového
koša nádherné kytice s odkazom: „Veľa divadelných úspechov, DnT.“
SEMINÁR S POROTCAMI
Po predstavení sme sa vybrali na seminár
s porotcami. Tí analyzovali naše prevedenie
hry, výkony, réžiu a dramaturgiu. Dostalo sa
nám kritických i poučných hodnotení a rád, na
základe ktorých môžeme v budúcnosti pracovať kvalitnejšie. Napriek tomu, že sme v súťaži
nezískali ocenenie a neposunuli nás do ďalšieho kola, bude nám tento deň pripomínať aspoň
diplom za úspešné účinkovanie. Malá krajská
scénická žatva bola pre nás novou skúsenosťou a veríme, že sa na nej v budúcnosti opäť
zúčastníme a (možno aj) vyhráme.
A ČO BUDE ĎALEJ?

Charlieho teta v trnavskom Divadle Jána Palárika, 25.4.2009.

Foto: Marián Kukla

Po namáhavom roku strávenom s Donou
Luciou v oxfordských záhradách sme síce
trošku zvoľnili tempo, ale ponechávame si aj
naďalej komédiu Charlieho teta v našom repertoári. Hra nám priniesla množstvo zážitkov
a skúseností, ktoré v budúcnosti určite zužitkujeme v ďalších projektoch. Bude to opäť
komédia, kabaret alebo pre zmenu dráma?
Či nebodaj muzikál? Nechajte sa prekvapiť,
v pravý čas sa to dozviete ako prví.
ZUZANA KOMARŇANSKÁ,
JANA KUKLOVÁ

Poľovnícke pastorále
Na jeseň minulého roka dostali naši poľovníci od obecného úradu ﬁnančnú dotáciu na výsadbu zelene v extraviláne
obce. Dosiahla výšku 50 000 Sk a poľovníci sa ju rozhodli
využiť na dosadbu vetrolamového pásu uprostred polí medzi
trakovickými a bučianskymi hájmi. V tejto časti – medzi hájmi
– je chotár tichý, nerušený, relatívne ďaleko od zastavaných
plôch, preto tu má aj poľovná zver vyhovujúcejšie podmienky
na život.
Z dôvodu obhospodarovania zveri je tu postavených aj niekoľko
poľovných posedov, určených hlavne na pozorovanie a povolené
odstrely srnčej a diviačej zveri.
Jeden z nich patril aj predsedovi PZ Dudváh Trakovice p. Františkovi Fuksovi. Pretože je vyučený stolár a zručný majster, jeho
posed aj odrážal tieto hodnoty. Bol s umom navrhnutý a s patričným fortieľom skonštruovaný tak, aby čo najlepšie spĺňal určenú
funkciu.

Poľovníci na brigáde dosádzali vetrolamy.

Po originálnom posede ostala iba kôpka popola. Prečo?

A hovorím patril – v minulom čase – pretože, ako je zrejmé
z fotograﬁe, už nejestvuje. Tak ako veľa vecí, ktoré sú ďaleko od
majiteľovej ochrany, podľahol obyčajným vandalom. Zrejme bol
tŕňom v oku nejakému „tiežčloveku“, ktorému nerobilo problém
vziať horľavinu, ktorou drevenú stavbu polial a podpálil. Mnohodenná námaha tak vyšla navnivoč.
Po nežnej revolúcii sa každý tešil, že sa budeme mať ako vo
vyspelých západných krajinách. Už odvtedy ubehlo 20 rokov, ale
k civilizovanosti máme ešte veľmi ďaleko. Pri pohľade na spálený
posed mi zišla na um moja tiež zhorená unimobunka v jabloňovom
sade v areáli bývalého trakovického družstva pred niekoľkými
rokmi. Podobný prípad, iba posunutý v čase. Závisť, nenávisť,
zloba, primitivizmus. Koľkým takýmto a podobným prípadom bývame každodenne svedkami? Kedy budeme dosť pokorní na to,
aby sme si vedeli vážiť hodnotu cudzej práce? Koľko generácií sa
ešte bude musieť vymeniť, aby sme sa stali vyspelým národom,
schopným tvorivej činorodosti a nie krčmového krikľúnstva? Kto
mi odpovie?
IVAN ŠIPKOVSKÝ
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O Trakovníčku a láske k divadlu i tancu
Činnosť detského divadla Trakovníček
sa začala v marci 2006 po mojom odchode
„z veľkého“ Divadla na TrakOch. Bola to
výzva a zároveň zodpovednosť – odísť
z kolektívu a ostať na všetko sama. Prvé
divadlo bola skúška, či to vôbec bude
deti baviť. Keďže som už vtedy pracovala v ZŠ Trakovice ako vychovávateľka,
skúsila som to s deťmi, ktoré chodili do
školského klubu.
Prvá premiéra nášho divadla bola Červená čiapočka a hralo v nej 16 detí. Bola
to vynikajúca práca, pretože deti divadielko
očividne bavilo a žil ním celý školský klub,
hlavne keď sa nacvičovali pesničky. Niektoré
deti prostredníctvom divadla vyjadrovali to, čo
prežívajú, cítia, očakávajú. Možno aj mnohí
rodičia ani nevedeli, čo dokáže ich dieťa, aký
talent majú doma. Predstavenie sa podarilo,
deti boli úžasné.
V školskom roku 2006/2007 som si vybrala
motív slovenskej rozprávky O dvanástich mesiačikoch. Deti z predchádzajúceho školského
roka ostali (niektoré už boli na druhom stupni)
a pridali sa ďalšie. Najťažšie bolo obsadiť úlohy mesiačikov, pretože nám stále nejaký „mesiac“ chýbal. Predsa len mesiačik je chlapská

netúlajú. Napísala som ho s veľkou pomocou
p. riaditeľky. Bol zameraný na divadlo a tanečný krúžok. Naša radosť bola veľká, keď sme

Po hre Červená čiapočka nasledovalo predstavenie O dvanástich mesiačikoch.

Záber z divadelného predstavenia Tri prasiatka nacvičeného v šk. roku 2007/2008.
postava, tak som povedala chlapcom v klube,
že potrebujeme nejakých chlapov do divadla,
a bolo po probléme. Pridali sa k nám „chlapi“
z prvej a druhej triedy.
S premiérou, ktorá bola 21.1.2007, som
bola veľmi spokojná, hralo 30 detí. S kulisami
už pomáhali malí divadelníci. Zo škatúľ, ktoré
sme zlepovali lepiacou páskou, sme urobili
pec, ktorá je „v životnej“ veľkosti.
V tomto školskom roku mi vtedy ešte učiteľ
– Mgr. R. Harsányi dal do ruky projekt o energii, ktorú organizovali Slovenské elektrárne
a Enel – Vzdelávacia súťaž Young Energy.
Ja som si pre krátkosť času (asi tri týždne)
vymyslela krátke predstavenie Energia, ktoré
zahŕňalo energiu okolo nás – veternú, atómovú, čokoládovú a i. Divadlo sme nahrali na
DVD ako krátky ﬁlm, poslali sme a čakali. Na
veľké prekvapenie sme v regionálnom kole
získali 1. miesto a v celonárodnej súťaži (kde
bolo 900 projektov) sme boli na 6. mieste.
Pani riaditeľka PaedDr. Jarmila Krajčovičová tiež nezaháľala a posunula mi projekt, ktorý vyhlasuje COOP Jednota – Nech sa nám

sa dozvedeli, že náš projekt uspel a získava
dotáciu 70 tis. Sk. Príspevok sme použili na
nákup reproduktorov, zosilňovača s mixáž-

nym pultom a bezdrôtových mikrofónov.
K vydareným aktivitám Trakovníčka patrilo aj
ukončenie divadelného roka júnovým posedením s rodičmi a „opekačkou na nore“ (v areáli
trakovického poľovníckeho združenia).
V ďalšom školskom roku sa do divadelného
krúžku prihlásilo 42 detí. S takým veľkým súborom sa veľmi ťažko pracuje, preto bol rozdelený na dve skupiny. Jedna skupina nacvičovala Tri prasiatka a druhá Motýľa Emanuela, vílu Makovičku a pirátov k Karibiku. Obidve
divadelné predstavenia dopadli veľmi dobre.
Bolo vidieť, že herci už majú niečo za sebou,
ani tréma nebola ako prvé razy, z niektorých
sa vykryštalizovali herecké hviezdy.
Tieto predstavenia sme hrali s novými veľkými kulisami zo sololitu. Vlastnoručne sme
ich nafarbili. Hlavným maliarom bola učiteľka
PaedDr. Adriána Jančichová a divadelníci intenzívne pomáhali.
V projekte Nech sa nám netúlajú bol zahrnutý aj tanečný krúžok. Záujem o krúžok bol
obrovský. Veľký počet detí sa musel rozdeliť
do dvoch skupín - starší a mladší, ale záujem
ďalej rástol (50 + 20 detí), tak sme utvorili ešte

Rozprávku Snehová kráľovná zahrali deti prvýkrát v máji 2009.
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ďalšiu skupinu. Za rok sme nacvičili moderné,
ľudové, hip-hopové tance, mažoretky, roztlieskavačky, orientálne aj latinsko-americké tance.
Bol to rok veľmi plodný aj na divadlo, aj na
tanec.
V školskom roku 2008/2009 sme boli úspešní v projekte, ktorý vyhlásila ČSOB
Finančná skupina v spolupráci s Nadáciou
Pontis. O podporu konkrétnych projektov sa
uchádzalo 68 mimovládnych organizácií z celého Slovenska. A predstavte si, náš projekt
na podporu divadla Trakovníček bol úspešný!
Finančnú podporu získalo 20 projektov, z trnavského kraja len dva. Z fondu boli podporené rôznorodé aktivity zamerané na voľný čas
detí a mládeže a my sme získali 22 tis. pre
náš Trakovníček.
Krúžkov v tomto školskom je neúrekom
– dva divadelné, dva krúžky moderného tanca, ľudový tanec a mažoretky. Dohromady je
v krúžkoch 120 detí, ale treba brať do úvahy,
že niektorí chodia aj na tri krúžky. Od tohto
školského roka majú krúžky moderného tanca
aj názov – Funky dance Trakovice a ľudový
krúžok má názov Gatrička. Do ľudového krúžku je pôvodne prihlásených 20 detí, ale keď
sa začal chystať program k stavaniu Mája,

Súbežne s Tromi prasiatkami priniesol Trakovníček na scénu aj Motýľa Emanuela.
oslovila som deti z ostatných krúžkov, aj speváčky, ktoré reprezentujú školu na súťažiach
ľudových piesní.
Od začiatku našej existencie má divadlo

Vystúpenie trakovických školákov pri príležitosti Dňa matiek.

Trakovníček odohrané štyri premiéry a 10
verejných vystúpení, jeden krátky ﬁlm a jedno
krátke vianočné divadlo k Mikulášu pre deti
našej materskej škôlky, ktoré sme robili tento
školský rok. Minulý rok sme sa zúčastnili na
divadelnej súťaži malých javiskových foriem
v Topoľčanoch s názvom Dielo tvojich rúk.
Tanečných vystúpení bolo doteraz 13, vrátane vystúpenia súťaži Považsko-bystrický
pohár v diskotancoch.
Tento školský rok som tiež chcela odohrať
dve divadelné predstavenia, ale chorobnosť
detí bola vysoká, takže som musela zrušiť
januárový aj aprílový termín.
V máji sa však podarilo uviesť rozprávku
Snehová kráľovná. Prvýkrát sme s detskými
hercami hrali drámu, čo je pre malých hercov
náročnejšie.
Na záver by som sa chcela poďakovať
všetkým rodičom, hlavne mamám, čo mi pomáhajú pri príprave divadielok, či už fyzicky,
alebo psychicky. Za ušitie veľkého počtu
kostýmov patrí vďaka mojej mame. Takisto
ďakujeme aj za možnosť používať kultúrny
dom na nácvik divadelných predstavení.
JANA ŠIPKOVSKÁ

Zapálené detské srdiečka
Snehová kráľovná na trakovickom javisku a vonku zapaľujúce sa čerešne. A viete,
že sa to vôbec nebilo? Práve naopak – veď
celé divadelné predstavenie bolo o tom,
ako sa dá zapáliť detské srdiečko. Srdiečka tých malých aj väčších, aj niektorých už
poriadne narastených detí sa zapálili - pre
divadlo, pre tanec, pre spev.
Rodičia, starí rodičia aj ostatní návštevníci
divadelného predstavenia Snehová kráľovná,
ktoré sa konalo 24. mája, videli na vlastné
oči, aký krásny zážitok môžu pripraviť herci, tanečníci a speváci zapálení záujmom,
nadšením, že môžu ukázať príbeh o Gerde
a Kayovi, že môžu ukázať, ako sa dá roztopiť ľadové srdce. Deťom – členom krúžku
Trakovníček – pod vedením vedúcej krúžku
a vychovávateľky ŠKD Jany Šipkovskej utkvie
tento deň v pamäti, pretože hrali pre celú dedinu a celej dedine utkvie tento deň v pamäti
zas preto, že taká krásna divadelná nedeľa
nebýva hocikedy. Mohli si popásť oči na výprave, na kostýmoch pripravených pre každú
scénu do detailu, mohli sa potešiť pohľadom
na tancujúce vločky, kvetinky a na zaujímavé
efekty. Aj keď sa snehová kráľovná snažila

zo všetkých síl, nepodarilo sa jej zamraziť
srdiečka divákov v mrazivom oblaku a aj keď
jej hlas dunel mnohonásobnou ozvenou v ľa-

Zbojníci v Snehovej kráľovnej...

dovej ríši, nezvíťazila nad horúcou slzou, nad
srdiečkom zapáleným dobrom a láskou.
PaedDr. J. KRAJČOVIČOVÁ
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KYNOLOGICKÝ KLUB TRAKOVICE

predstavujeme

Prihlášky nájdete na webe
Myšlienkou založiť v Trakoviciach kynologický klub sa možno pred nami zaoberalo niekoľko kynologických nadšencov, ale
nikdy nebola zrealizovaná. Až v roku 2008,
kedy pár aktívnych kynológov z Trakovíc
- Milada Krchňavá, Róbert Lackovič, Lucia
Tomanová, Petra Lackovičová - pripravili
súťaž psíkov Trakovický chlpáč, s cieľom
získať prostriedky na založenie kynologického klubu, sa stala predstava reálnejšia.
Koncom augusta 2008 bol vypracovaný projekt Kynologický klub v Trakoviciach
predložený obecnému zastupiteľstvu, a to ho
schválilo. V priebehu zimných mesiacov boli
pripravené stanovy klubu a všetky potrebné
dokumenty pre registrovanie klubu na Ministerstve vnútra SR a Zväze športovej kynológie
SR (ZŠK SR).
Dňa 17.4.2009 sa Kynologický klub Trakovice (KKT) stal oﬁciálne zaregistrovanou dobrovoľnou záujmovou organizáciou
združujúcou chovateľov psov a priaznivcov športovej a služobnej kynológie.
Na jar 2009 sa začali prvé práce na oplotení
a úprave terénu vo vyhradenom priestore ved-

Cvičisko kynologického klubu je vedľa štadióna TJ Trakovice.
ľa štadióna TJ Trakovice. Termín dokončenia
oplotenia kynologického areálu bol stanovený
do 22.5.2009. Založenie klubu a s ním súvisiace poplatky, nákup a vyhotovenie výcvikových pomôcok a prekážok, oplotenie, zabezpe-

čenie prístrešku pre prekážky atď., si vyžadujú
nemalé ﬁnančné prostriedky, a preto i touto
cestou by sme chceli poďakovať všetkým,
čo nám pomohli a vopred poďakovať aj
tým, čo nám ﬁnančne i akýmkoľvek iným

Žiaci nad šachovnicami
Pred niekoľkými rokmi sa hrával v Trakoviciach šach súťažne. Družstvo hrávalo
regionálnu ligu, ale po čase sa so šachom
skončilo. Oživenie nastalo v roku 2001,
keď bol na škole zriadený šachový krúžok,
do ktorého sa prihlásili prví žiaci.
Materiálne podmienky boli veľmi skromné,
ale aj tak prišiel v roku 2003 prvý úspech
– 2. miesto Marcela Tolaroviča v okresnom
kole žiakov v Hlohovci a postup do krajského
kola. Táto prvá generácia mladých šachistov
odišla zo ZŠ s MŠ Trakovice na stredné školy
a už to vyzeralo, že šach v Trakoviciach zase
zanikne. No prišla nová vlna mladých šachistov, ktorí prejavili záujem o túto kráľovskú hru

a prišli aj úspechy, a to ešte väčšie ako na
začiatku.
V roku 2007 boli žiaci úspešní v okresnom
kole: M. Martinkovič – 3. miesto, M. Cepková
– 1. miesto a K. Hadvigerová – 2. miesto.
O rok neskôr boli naše úspechy ešte väčšie
– dievčatá získali prvé tri miesta (Cepková,
Hadvigerová a Piknová) a chlapci získali 1.
a 3. miesto (M. Mužila a Š. P. Chudý).
Zlepšiť materiálne podmienky sa nám podarilo prostredníctvom mládežníckej organizácie
IMA, z príspevkov ZŠ s MŠ Trakovice, rodičovského združenia a Obce Trakovice. Kúpili
sa nové šachy, šachové hodiny a šachová
magnetická tabuľa. V škole sme usporiadali

Mladí šachisti zbytočne nevysedávajú nad šachovnicami, ale účinne si trénujú hlavičky a niektorí sú naozaj dobrí.

šachovú simultánku s V. Škreňom – šachovým majstrom z Hlohovca. Túto aj minulú jar
sme usporiadali v Trakoviciach žiacky šachový (mini)turnaj. Žiaci sa zúčastnili na viacerých
žiackych šachových turnajoch (Brezová, Bratislava, Rača, Skalica, Senica, Modranka, Trnava, Trenčín, Malacky, Štefanov, Dúbravka)
a získali cenné skúsenosti, ktoré isté využijú
na zlepšenie svojho šachového rastu. Tento
rok sme sa takisto prvýkrát zúčastnili na
Majstrovstvách Slovenska v šachu starších
družstiev v Modranke, kde sme v oslabenej
zostave získali 25. miesto. V roku 2008/2009
sme sa prihlásili do 5. ligy okresov Trnava
– Hlohovec – Piešťany, kde sme ako nováčik
ligy skončili na 4. mieste a zanechali za sebou
obce Sokolovce, Šúrovce ako aj juniorov z Trnavy a Piešťan. Veľmi nádejný sa ukazuje
žiak Marek Durdy, ktorý v kategórii do 8
rokov získal na turnajoch viackrát prvé
miesto a patrí vo svojej vekovej kategórii
k najlepším na západnom Slovensku.
On a aj ostatní šachisti však musia naďalej
trénovať a zlepšovať svoje zručnosti, ak chcú
v šachu niečo dosiahnuť. Konkurencia tvrdo
trénuje a len s talentom si človek na dlho
nevystačí.
Ako to v živote býva, po vlne eufórie prichádza obdobie uspokojenia a nadšenie sa
oslabí. Verím však, že naši žiaci si udržia
záujem o šach, ba že pritiahnu aj ďalších.
Veď koľkí žiaci, ktorí chodia do našej školy,
sú veľmi šikovní a inteligentní, majú logické
myslenie, tvorivosť a fantáziu, a práve tie sú
potrebné pri riešení šachových problémov.
Bolo by vítané, keby aj rodičia podnietili záujem svojich detí o tento druh športu, veď šach
sa môže stať pre dieťa celoživotným dobrým
a prospešným koníčkom.
O našej práci a úspechoch sa dočítate aj
na stránke ŠK Trakovice - http://www.astrik1975.webgarden.cz/.
BYSTRÍK TUPÝ
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spôsobom pomôžu v budúcnosti.
Čo je hlavným cieľom KKT? Chceme prispieť k záujmovým činnostiam a podujatiam
spojených s prírodou, ktoré rozširujú vzťah
detí i dospelých vytváraním si spojeneckého
puta človek a pes. Klub bude zabezpečovať
výcvik a rôzne súťažné podujatia, o ktorých
sme presvedčení, že prispejú ku kultúrnemu
životu obce Trakovice.
Budeme združovať záujemcov o športovú
kynológiu, hlavne v oblasti chovu a výcviku
služobných, pracovných, exteriérových ako
aj malých plemien psov. Chceme podporovať
a rozvíjať kynológiu, vzťah detí a mládeže ku
psom. Vynasnažíme sa zabezpečiť odborný
výcvik psov, prípravu psovodov, organizovať
skúšky, súťaže, výstavy a iné športové kynologické podujatia. Zabezpečíme účasť členov
klubu na týchto akciách, ktoré usporiadajú aj
iné kynologické kluby a organizácie, s ktorými
chceme spolupracovať.
Zakladajúci členovia KKT sú aktívnymi kynológmi zúčastňujúcimi sa na mnohých súťažiach a výstavách. Spoločne sú presvedčení,
že sa v Trakoviciach podarí vytvoriť kynologický klub s členmi, ktorí budú mať radosť
z práce so svojím štvornohým kamarátom.
Do budúcnosti podporíme nových členov pri
príprave na rôzne súťaže a akcie, aby mohli
reprezentovať KKT a, samozrejme, tým aj
obec Trakovice. Tešíme sa na stretnutie s novými členmi na tréningoch.

Popri financiách na zriadenie výcvikového areálu treba aj šikovné ruky.
Rozpis tréningových dní nájdete na našej
stránke www.kktrakovice.webnode.cz
Pripomíname, že i tento rok sa bude konať
výstava Trakovický chlpáč, na ktorú vás srdečne pozývame. Informácie o výstave a aktivitách KKT, ako i stanovy klubu, prihlášku do
klubu a smernice výcviku nájdete na novovytvorenej stránke trakovického kynologického
klubu http://kktrakovice.webnode.cz/

Kontaktné informácie KKT:
Názov: Kynologický klub Trakovice
Sídlo organizácie: 919 33 Trakovice 37
E-mail: kktrakovice@gmail.com
Touto cestou chcem poďakovať zakladajúcim členom, za ich prácu, voľný čas a i ﬁnančné prostriedky ktoré obetovali na prípravu
a výstavbu tohto projektu.
MILADA KRCHŇAVÁ, predseda KKT

Trakovická loptička je už tradíciou
Stolný tenis sa asi pred 20 rokmi hrával
v Trakoviciach súťažne. Neskôr stolní tenisti z Trakovíc hrávali za Bučany, a potom
sa stolný tenis z obce vytratil. Dva stolnotenisové stoly boli zapožičané do Malženíc
a dva zostali v našej škole, kde sa na nich
hralo iba nepravidelne. Renesancia stolného tenisu v Trakoviciach sa začala v roku
2005, keď bol na škole založený stolnotenisový krúžok.
Žiaci prejavili o krúžok
veľký záujem, ale mali sme
len 4 staršie stoly a museli
sme hrávať v hale školy,
lebo telocvičňa bola počas týždňa obsadená inými krúžkami. Niektorí žiaci
po čase zo školy odišli,
alebo prestali chodiť do
krúžku, ale „zdravé jadro“
zostalo a snaží sa zlepšovať svoje stolnotenisové
zručnosti. Po pravidelných
tréningoch sa objavili aj prvé úspechy našich žiakov,
či v súťažiach družstiev,
alebo jednotlivcov. V roku
2008 bolo v okresnom kole naše družstvo žiačok na
3. mieste (B. Rábarová, K.
Hadvigerová a V. Zvolenská) a v roku 2009 skončilo na 2. mieste (K. HadviNie všetci mladí
gerová, M. Drgoňová, S.
Tarabová a K. Petrášová).
Družstvo chlapcov (O. Macko, Š. P. Chudý, M.
Olah a J. Bežuch) bolo v roku 2009 v okresnom kole na 1. mieste a v oblastnom kole
na 3. mieste. Chlapci ukázali veľký progres
a dá sa predpokladať, že aj v ďalších rokoch
budeme mať v tejto kategórii úspechy. Naši
žiaci a žiačky pravidelne bodujú na turnajoch
usporiadaných CVČ Dúha Hlohovec, alebo na

Peterskej loptičke v Hlohovci (O. Macko, Š. P.
Chudý...). Pod dojmom týchto úspechov a na
ich žiadosť sme sa rozhodli na našej škole
zorganizovať stolnotenisový turnaj Trakovická
loptička. Pozvali sme žiakov z nášho okresu
a okolia a akcia deti zaujala, o čom svedčí
aj veľký záujem o tento turnaj. Tento rok bol
2. ročník a záujem škôl a detí prekonal aj
prvý ročník Trakovickej loptičky. Materiálne
vybavenie sa postupne zlepšilo najmä vďaka

Stolný tenis je výborný šport nielen pre deti,
ale aj pre mládež a aj rodičov. Obyvatelia obce si zahrali v školskej telocvični stolný tenis
v zimných mesiacoch.
V máji počas voľných dní sme zorganizovali pre obyvateľov Trakovíc stolnotenisový
turnaj a dali sme im možnosť zatrénovať si.
Do budúcnosti plánujeme podobné akcie
zopakovať. Potešila nás bohatá účasť a obdivuhodné výkony.
Po rokoch sa objavila
znovu myšlienka prihlásiť
Trakovice do regionálnej
stolnotenisovej ligy, a ak
by všetko išlo hladko, na
jeseň 2009 by sa mohlo
hrať. Chce to však vytvoriť tím oddaný tejto
krásnej dynamickej hre
a pravidelne trénovať.
Dobré výsledky sa isto
dostavia.
Ako vedúceho stolnotenisového aj šachového krúžku ma trápi, že
niektoré deti nemajú výdrž, pevnú vôľu niečo dokázať, zlepšovať sa, že
sú voči sebe neúctiví, hrubí, povýšeneckí, nevedia
sa navzájom povzbudiť,
ale skôr posmievať sa,
urážať, nemajú pokoru,
trakovickí stolní tenisti majú výdrž pri tréningoch.
nechávajú sa odpútavať
od svojho výkonu nepodpodpore z projektov SSTZ, IMA, VÚC Trnava
statnými vecami...
ako aj pomoci zo strany školy a rodičovskej
Dúfam, že záujem detí aj dospelých o stolný
rady. Boli zakúpené tri nove stolnotenisové tenis bude v Trakoviciach pretrvávať a že nás
stoly, sieťky, rakety a loptičky.
čaká budúcnosť plná pozitívnych zážitkov,
V súčasnosti využívame na tréning telocvičktoré nám môže poskytnúť táto rýchla hra.
ňu, a to v pondelok (mladší žiaci) a v piatok
Viac na stránke STK Trakovice - http://ma(starší žiaci). Potešiteľné je, že si prídu stolný
nic1975.webgarden.cz/.
tenis niekedy zahrať aj naši bývalí žiaci.
BYSTRÍK TUPÝ
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futbal v skratke
Muži na spodku tabuľky
Do konca futbalovej sezóny 2008 - 2009
chýba ešte odohrať 3 kolá. Naši muži budú
hrať jeden zápas doma a dva vonku. V sobotu 6. júna 2009 o 17.00 hod. sa uskutoční
zápas Veľké Orvište – Trakovice. Posledným
domácim zápasom bude 14. júna 2009 so
začiatkom o 17.00 hodine zápas Trakovice

sprevádzať boj o záchranu v súťaži OS-B,
preto prosíme fanúšikov futbalu, aby prišli
našich futbalistov podporiť. Všetci futbalisti
radi spomínajú na časy, keď sa aj na dedinách
povzbudzovalo, a to teraz veľmi chýba. Fanúšikovia sa často len ticho prizerajú na výkony
našich hráčov.
Naše A-mužstvo tvoria: Miloš Pikna, Matúš
Ballek, Eduard Mužila, Miroslav Janák - kapitán mužstva, Milan Lackovič, MUDr. Miloš Malovec, Marian Chudý, Matúš Tomovič, Tomáš
Bališ, Tomáš Bošácky, Štefan Bališ, Milan
Hrčka, Marek Žemla, Matúš Komárňanský,

Doterajšie výsledky jarnej časti: Trakovice - Siladice 1:1, Trakovice - Hlohovec B 1:2,
Vlčkovce – Trakovice 1:3, Trakovice - Slávia
Trnava 1:0, Zeleneč – Trakovice 1:2, Trakovice – Drahovce 1:1, Kátlovce – Trakovice
2:1, Trakovice – Špačince 17:0, Modranka
– Trakovice 2:2, Dechtice – Trakovice 3:0,
Trakovice – Suchá nad Parnou 2:2.
Dorast reprezentujú:
Lukáš Taraba, Lukáš Malovec, Ján Radošovský - kapitán mužstva, Michal Ščasnovič,
Matej Janovič, Marek Ščasnovič, Jakub Tolarovič, Matúš Krajčovič, Marcel Tolarovič, Matej
Zatkovský, Patrik Ballek, Peter Kubiš, Ľuboš
Ščasnovič, Dávid Koštrna, Eduard Srnec. Trénerom družstva dorastu je Richard Krajčovič.

Žiakom sa darí najlepšie

Umiestnenie dorastu v spodnej časti tabuľky, i keď v najvyššej súťaži oblastných
majstrovstiev, nasvedčuje, že treba pridať...
- Nižná. V jesennom zápase prehrali naši futbalisti v Nižnej len tesne 1:0. Vonku odohrajú
muži ešte 21. júna 2009 o 17.00 hod. zápas
Sokolovce – Trakovice.
Doterajšie výsledky jarnej časti: Trakovice – Chtelnica 5:0, Trakovice – Bojničky 2:2,
Šípkové – Trakovice 1:0, Trakovice – Veselé 0:2, Borovce – Trakovice 4:1, Trakovice
– Šulekovo 3:0, Červeník – Trakovice 3:1,
Trakovice – Pečeňady 1:3, Prašník – Trakovice 2:2, Dubovany – Trakovice 1:2, Trakovice
– Kľačany 1:1.
V tejto sezóne sa našim mužom nedarí tak
ako po iné roky. V tabuľke sa nachádzajú na
nelichotivom 14. mieste. Posledné kolá bude

Jozef Velšic, Ľuboš Jaroška, Roman Janovič,
Tibor Drgon, Richard Krajčovič.
Ivan Krajčovič - tréner mužstva.

Aj dorast na chvoste
Dorast Trakovíc hráva domáce zápasy ako
predzápas mužov. Pôsobí v najvyššej súťaži oblastných majstrovstiev, momentálne sa
chlapci nachádzajú v tabuľke na 13. mieste.
Zostáva im odohrať takisto 3 kolá, a to: 7. júna
2009 o 14.30 hod. Križovany – Trakovice, 14.
júna 2009 o 14.30 hod. Trakovice – Horné
Orešany, 21. júna 2009 o 14.30 hod. Smolenice – Trakovice.

Najúspešnejším reprezentantom našej obce sú žiaci, ktorí v tomto roku hrajú krajskú súťaž. Momentálne sa nachádzajú na 5.
mieste vo svojej súťaži KS - SŽ západ. Svoje
zápasy hrávajú vždy v sobotu, zostáva im
odohrať ešte 3 kolá, a to: 6. júna 2009 o 17.00
hod. Hrnčiarovce – Trakovice, 13. júna 2009
o 17.00 hod. Trakovice – Leopoldov, 21. júna
2009 o 10.00 hod. Gbely – Trakovice.
Doterajšie výsledky jarnej časti: Trakovice – Drahovce 5:0, Moravany – Trakovice 2:3,
Trakovice - J. Bohunice 1:4, Trakovice – Kľačany 1:3, Suchá – Trakovice 1:6, Trakovice
– Dechtice 2:0, Kátlovce – Trakovice 0:3, Kúty
– Trakovice 3:1, Trakovice – Zeleneč 3:1.
V kádri žiakov sú hráči: Marek Bališ, Dominik Polakovič, Matej Ščasnovič, Marek Mužila,
Marcel Ilenčík, Michal Korim, Martin Zelenay,
Michal Hlatký, Jakub Krajčovič – kapitán mužstva, Patrik Husár, Šimon Chudý, Tibor Kubiš,
Richard Drgon, Ondrej Mišovič, Filip Žemla,
Radko Poláček, Adam Belák. Trénerom žiakov je Tibor Drgon.
Rodičia, príďte sa pozrieť na svoje ratolesti, naozaj to stojí za to! Deti, ktoré ešte
nehrajú futbal a majú o túto hru záujem,
môžu prísť na naše ihrisko a vyskúšať si,
ako futbal chutí. Preto prostredníctvom týchto novín chceme osloviť nielen deti, ale aj ich
rodičov, aby prišli spoločne na náš futbalový
štadión a my sa už postaráme o to, aby práve
z vášho dieťaťa mohla vyrásť nová futbalová
hviezda
Športu zdar a futbalu zvlášť!
IVAN KRAJČOVIČ

pozvánka
Žiaci O pohár starostky
FTC Trakovice usporiada už tradičný
Žiacky futbalový turnaj o pohár starostky
obce Trakovice, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júna 2009.
Otvorený bude o 13. hodine za účasti reprezentantov z obcí Trakovice, Leopoldov,
Žlkovce, Červeník.
Každý kolektív bude ocenený vecnou
cenou. Ocenení budú aj najlepší hráč, najlepší brankár a najlepší strelec turnaja. Srdečne vás pozývame na futbalový štadión
v Trakoviciach! Príďte povzbudiť mladých
športovcov!
- ftc -

Nádejou trakovického futbalu sú najmladší futbalisti. Z každého z nich môže vyrásť hviezda.
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