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A rieka tečie ďalej

S pribúdajúcimi rokmi narastá v nás túžba viesť svoj život ako čln
po pokojných riečnych vodách. Chceli by sme určovať jeho smer
i naplnenie. Nepozorovane sa nám stráca prvotné očarenie zo
života samého, z jeho základných, pre nás už často nepodstatných
spodných prúdov. Kalíme vodu osobnými spormi a trápime sa špinou
plávajúcou po povrchu. Až nečakaná vlna, ktorá zapotáca
naším člnom, nás pri štipke pokory vracia
k najpodstatnejším rozmerom života.
Nedávno ma jeden podobný prúd chladnej vody prebral zo
spokojného kolísania sa na vlastných vlnách. Kolegyňa v najlepších
rokoch ma zamrazila oznámením, že má rakovinu. Čas ako vír splynul
do nekontrolovateľného toku. Minúty nezadržateľne plynuli a každá
z nich bola vzácna. Bežné problémy a starosti zaplavil sám život. Bolo
potrebné oň bojovať. Tu sa ukázala dôležitejšia vnútorná sila a pomoc
druhých, ako všetko ostatné. Po čase a absolvovaní liečebných
procedúr skonštatovala, že si naplno uvedomila, kto pri nej skutočne
stojí. V tom najhoršom jej boli manžel a priatelia ozajstnou oporou.
Ťažoba chvíle zmyla rutinu každodennosti,
sentimentálnosť podsúvanú ružovou knižnicou či seriálmi
a zostali ruky ochotné pomôcť i podržať.
Máj spájame s láskou. Ten tohtoročný aj so vstupom do európskych
vôd. V oboch prípadoch sme už zväčša vytriezveli z rojčenia.
Tak o raji na zemi, ako aj z pätnásťročných „lások“. Z hmly nad riekou
života pomaly rozoznávame kontúry reálnych možností, no koniec
vlastného horizontu nevidí nikto z nás. Ak však zložíme ďalekohľad
z očí, pred sebou, po stranách i za sebou vidieť ľudí v podobnej
situácii. Spôsob našej plavby ovplyvňuje trasu každého z nich. Láska
a priateľstvo vložené do každého potiahnutia veslom, slova i gesta
umožňujú nielen držať sa nad hladinou aj počas búrok a vlnobitia,
no napĺňajú našu plavbu zmyslom. Umožňujú spojiť srdcia, talent
i odvahu a rozširovať priestor pre naplnenie každej minúty. Čakať na
iných, kým začnú oni, sa však nemusí oplatiť,
pretože môže nastať chvíľa, že nezačne nikto.
A rieka tečie ďalej.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Predseda francúzskeho senátu v Trnave
Predseda Senátu Franfoto: -eucúzskej republiky J. E.
p. Christian Poncelet (na
fotografii vpravo) 21. apríla
počas svojej oficiálnej návštevy Slovenska zavítal do
Trnavy. Na trnavskej radnici sa uskutočnilo jeho stretnutie s primátorom mesta
Ing. Štefanom Bošnákom
a so zástupcami miestnej
samosprávy. Popoludní si
vzácny hosť prezrel historické centrum mesta a stavenisko závodu PSA Peugeot
Citroën.
Christian Poncelet, ktorý
má dlhoročné politické skúsenosti a v rokoch 1981– 1984 pôsobil aj ako člen predsedníctva Rady Európy, zdôraznil význam tejto investície pre Slovensko a pripomenul, že výber
Trnavy nebol náhodný.
Podľa jeho slov sú v našom meste položené pre výstavbu nového automobilového závodu
základy vo všetkých oblastiach počnúc vzdelávaním a infraštruktúrou. Zdôraznil, že francúzska investícia v Trnave je zároveň dôkazom, že Slovensko bude nielen rovnocenným
členom Európskej únie, ale môže do nej vniesť aj nové impulzy.
-eu-

Proces náborov pre PSA Peugeot Citroën
Pre nový výrobný závod PSA Peugeot Citroën v Trnave bolo prijatých do začiatku
mesiaca apríl už 110 zamestnancov, z nich 35 momentálne absolvuje odbornú
stáž vo Francúzsku. „Doterajšiu fázu náboru pracovníkov hodnotím veľmi pozitívne.
Vysoká technická a odborná znalosť uchádzačov potvrdila naše predpoklady, ktoré
sme mali pri výbere Slovenska ako miesta pre náš budúci závod. Výroba automobilov si vyžaduje množstvo vysoko špecializovaných pracovníkov, a preto kladieme
veľký dôraz na ďalšiu prípravu budúcich zamestnancov. Zaviazali sme sa poskytnúť
zamestnancom budúceho trnavského závodu viac ako 1,3 milióna hodín vzdelávania,” hovorí Alain Baldeyrou, generálny riaditeľ projektu Trnava PSA Peugeot
Citroën.
V tomto roku by mal počet zamestnancov pre trnavský závod dosiahnuť číslo 400,
predovšetkým na manažérskych a technických pozíciách. PSA Peugeot Citroën v tomto
roku príjme 20 inžinierov a 85 technikov pre technologické a obslužné profesie a 90 inžinierov, 155 technikov a 140 kvalifikovaných robotníkov do výrobných pozícií. Tohtoročný
nábor zahŕňa pozície manažérov (pre montáž, obslužné činnosti, a kontrolu kvality),
vedúcich oddelení a technikov (pre montáž a obslužné činnosti) a kvalifikovaných robotníkov (obslužné činnosti).
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Vzdelávanie
Výrobné procesy v PSA Peugeot Citroën vyžadujú predovšetkým od pracovníkov na
manažérskych a technických pozíciách zvládnuť špecifiká automobilového priemyslu.
Na dokonalé zvládnutie týchto pozícií je nevyhnutné absolvovať prípravu v niektorom
z výrobných závodoch vo Francúzsku. Technici, vedúci oddelení a kvalifikovaní robotníci
absolvujú tréning na Slovensku. Obsah, dĺžka a miesto trénigov sú úzko naviazané na
pozíciu a potreby pracovného miesta.
Do projektu vzdelávania je zapojených viacero partnerov zo slovenskej aj francúzskej
strany na národnej aj regionálnej úrovni.

Proces náboru
Skupina PSA Peugeot Citroën od februára 2004 oficiálne uviedla internetovú pre
nábor budúcich spolupracovníkov v montážnom závode v Trnave. Na adrese www.slovakia.psa-peugeot-citroen.com nájdu záujemcovia o prácu v závode ponuku aktuálnych voľných pracovných miest, o ktoré sa môžu uchádzať vyplnením elektronického
formulára. Na stránke je uvedený aj prehľad oblastí, v ktorých PSA Peugeot Citroën
hľadá (resp. v blízkej budúcnosti bude hľadať) vhodných odborníkov, stručný popis
vzdelávacieho procesu v spoločnosti a starostlivosti o zamestnancov. Stránka ponúka
presný postup pre uchádzačov o zamestnanie a kontaktné adresy.
Popri internetovej stránke kladie PSA Peugeot Citroën dôraz aj na oslovenie mladých
profesionálov a absolventov univerzít cestou špecializovaných prezentácií na trhoch
práce.
(z tlačovej správy Interel Public Relations)

Štyri výrobné haly závodu sú vo výstavbe
Výstavba závodu PSA Peugeot Citroën v Trnave prešla do ďalšej fázy. V súčasnosti
prebieha výstavba štyroch výrobných hál budúceho závodu – lisovne, zvarovne, montážnej haly a začína sa aj výstavba lakovne.
Výstavba lisovne s celkovou plochou 24 300 m2 sa začala v decembri 2003. Objekt je už
plne zastrešený a ďalšie práce sa presunuli do vnútorných priestorov. V lisovni sa už toto
leto objavia prvé technológie.
Výstavba zvarovne a montážnej haly sa začala začiatkom februára. Na zvarovni
s celkovou plochou 65 000 m2 je hotový základný skelet budovy. Z najväčšieho objektu
budúceho závodu, montážnej haly s plochou 92 000 m2, zatiaľ stoja prvé betónové pätky
pripravené na osadenie pilierov. Nasleduje výstavba lakovne, najmenšej z výrobných
objektov závodu, s plochou 31 000 m2.
„Komplexnosť projektu si vyžaduje, aby všetky operácie a činnosti boli dokonale časovo
a kapacitne zladené. Len precízna koordinácia nám umožní, aby začiatkom roka 2006
mohla začať skúšobná prevádzka, a predovšetkým, aby v roku 2006 odišli z linky prvé
automobily,” hovorí Alain Baldeyrou, generálny riaditeľ projektu Trnava na margo pokroku stavebných prác.
(z tlačovej správy Interel Public Relations)
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Nová bytová výstavba bude na Kočišskom
Výstavba závodu PSA Peugeot Citroën jednoznačne stanovila nové priority pre rozvoj
mesta Trnava. Medzi ne patrí aj riešenie zvýšených nárokov na počet bytov. V snahe
vytvoriť podmienky pre rozvoj bývania boli preto vyčlenené ďalšie lokality s výmerou
125 hektárov, ani jeden meter však nie je vo vlastníctve mesta. Na základe skutočnosti,
že ide o väčší počet vlastníkov a s vysporiadaním pozemkov a ich cenou vznikli počas
roka 2003 problémy, mesto pristúpilo aj k možnosti vyhodnotenia umiestnenia obytného
súboru na mestských pozemkoch. Po dôkladnej analýze katastra bola vytipovaná lokalita približne 35 hektárov v dotyku s rekreačnou zónou Kamenný mlyn pred obcou Biely
Kostol a v súčasnosti už spracováva fakulta architektúry objemovú zastavovaciu štúdiu
na možnosť realizácie približne 1 500 bytov pre 5 až 6 000 obyvateľov.
„Spracovávame koncepčný materiál, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bude etapizácia
tejto výstavby. Zároveň sa budú vyhodnocovať možnosti investičného zabezpečenia či
už zo strany mesta, alebo súkromných investorov,“ zdôraznil vedúci odboru územného
rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Ing. arch. Milan Horák. Podľa jeho slov je
štúdia rozdelená na niekoľko sektorov, ktoré by mali byť postupne napĺňané s tým, aby
systém komunikácií a inžinierskych sietí bol pripravený na aditívne rozširovanie zástavby formou vnútorných blokov so samostatným riešením dopravy a zelene.
V súčasnosti je na verejné prerokovanie predstavená zmena územného plánu predmetnej lokality, a po vyhodnotení pripomienok sa predpokladá schválenie tejto zmeny na
júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Idea stavať byty v nových lokalitách vychádza aj z poznania, že pri zahusťovaní jestvujúcich obytných súborov, ktoré už dnes trpia nedostatkom zelene a parkovacích miest, nevyhnutne vznikajú ďalšie požiadavky na parkovanie a opäť dochádza k úbytku zelene.
„Hoci sme na vyčlenených 125 hektároch zatiaľ nezaznamenali razantný záujem a pripravenosť na výstavbu, naším cieľom teraz nie je presmerovať aktivity všetkých investorov v Trnave na lokalitu Kočišské. Máme veľký záujem naďalej maximálne podporovať
výstavbu na všetkých vyčlenených zónach aj na pozemkoch súkromných investorov,“
dodal Ing. arch. Milan Horák.
-eu-

O domoch na J. Slottu nie je rozhodnuté
Časť trnavskej verejnosti mohla byť prednedávnom znepokojená tajomnými informáciami, z ktorých vyplývalo, že pred nejestvujúcim domom v Trnave budú vyrúbané nejestvujúce stromy a poslancom mestského zastupiteľstva to vôbec neprekáža.
Aká je skutočnosť?
Ide o návrh výstavby obytného domu s dvadsiatimi dvomi bytovými jednotkami na
Ulici Jána Slottu. Navrhovateľom stavby je Dendradex, s. r. o. a verejné prerokovanie
tohto návrhu sa bez námietok zo strany účastníkov konania uskutočnilo 14. apríla. Spoločnosť podala súčasne na stavebnom úrade aj návrh na umiestnenie ďalšieho domu so
štrnástimi bytmi v tej istej lokalite. Oba domy by mali stáť v blízkosti zeleného pásu na
Ulici Jána Slottu. Tento fakt ešte pred verejným prerokovaním údajne vyvolal medzi
obyvateľmi lokality obavy, že kvôli domom dôjde k výrubu stromov. V tejto súvislosti
zazneli aj kritické slová na poslancov Mestského zastupiteľstva v Trnave, ktorí údajne
s výstavbou spomínaných domov súhlasili. Podľa slov vedúcej odboru životného prostredia Mestského úradu v Trnave Ing. Ivety Miterkovej je skutočnosť taká, že navrhovateľ
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akejkoľvek stavby sa musí pred začatím územného konania preukázať súhlasom vlastníka pozemku. Týmto vlastníkom je mesto Trnava, ktoré s predajom pozemku naozaj
súhlasilo. Samotný súhlas alebo spracovanie zmluvy však v žiadnom prípade nezakladá spoločnosti Dendradex právo na umiestnenie stavby. Také právo môže vzniknúť až
na základe územného rozhodnutia, ktoré doteraz stavebný úrad nevydal.
K zápornému rozhodnutiu môže viesť fakt, že navrhovateľ stavby žiadal poslancov
mestského zastupiteľstva o súhlas s predajom pozemku len na základe predbežného
návrhu, kde boli oba bytové domy zakreslené do medzier v línii jestvujúcej zástavby. V súčasnej verzii však sú už oba navrhované domy predsunuté pred túto líniu
a vzdialenosť bloku B s dvadsiatimi dvomi bytmi od zeleného pásu je iba sedem
metrov. Na zelenom páse ešte nie sú vysadené stromy, logicky preto ani nemôžu byť
kvôli výstavbe domu vyrúbané. Ich výsadba sa však v zmysle schválenej projektovej
dokumentácie v budúcnosti pravdepodobne uskutoční, a v dospelosti môžu dosiahnuť výšku 15 – 30 metrov.
„Preto je nutné najprv preukázať svetlo-technickým posudkom, pri ktorom bude
simulovaná výška budúcich stromov v dospelosti, že osvetlenie a oslnenie bytov
bude zabezpečené v zmysle súčasnej platnej slovenskej technickej normy. Ak budú
tieto podmienky dodržané, k povoleniu stavby by malo prísť, ak nie, stavebný úrad
žiadosť na územné rozhodnutie zamietne,“ povedala Ing. Miterková. Navyše, zelený
pás v tejto lokalite je už na lesných pozemkoch, preto bude mať pri rozhodovaní slovo aj
obvodný lesný úrad.
-eu-

Majitelia bytov v Trnave sa výrazne menia
Po vstupe nového investora sa nielen stavia, ale aj kupuje a predáva

Mesto Trnava sa v ekonomickej oblasti najviac skloňuje v súvislosti s výstavbou
automobilov a je čoraz zaujímavejšia pre ľudí, ktorí hľadajú zamestnanie. Súvisí
s tým aj migrácia obyvateľov z iných lokalít Slovenska do Trnavy a okolia a zvyšujúci sa záujem o bývanie. V posledných mesiacoch sa zaktivizovali nielen súkromní investori, ale aj samospráva. Záujem o byty však presahuje všetky aktivity.
Samospráva pripravila niekoľko projektov, ktoré by mali ovplyvniť ich počet.
„Prvou lokalitou je objekt na Ulici Vladimíra Clementisa. Je to 96 bytov. Na
Františkánskej ulici v mestskej pamiatkovej zóne by to malo byť ďalších 46
bytov,“ hovorí referentka investičnej prípravy stavieb Mestského úradu v Trnave
Tatiana Šoltésová. Filozofia samosprávy vychádza z kombinovaného financovania výstavby takýchto objektov, čo súvisí predovšetkým s malými možnosťami
mesta najmä z finančného hľadiska. „Všetko to budú nájomné byty. Potrebné
finančné prostriedky budeme žiadať z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR a z Fondu rozvoja bývania,“ pokračuje Tatiana Šoltésová. Táto systematika však nie je nová. Mesto Trnava už odovzdalo niekoľko bytov, ktoré boli financované týmto spôsobom. „Na Veternej ulici to bolo 60 malometrážnych bytov
a na Františkánskej ulici ďalších 20. Aj v súčasnosti máme vytipované ďalšie
dve lokality – na Prednádraží a na Ulici Kornela Mahra.“
S príchodom nového investora do Trnavy sa rozsypalo vrece aj s predajom a kúpou
bytov, čo značne ovplyvnilo pohyb cien. „V súčasnosti je vyšší záujem buď o prenájmy
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bytov, alebo o pozemky. Ceny totiž išli výrazným spôsobom hore, preto si to mnohí
radšej rozmyslia, kúpia pozemok a za zaobstarávaciu cenu bytu si radšej postavia
dom. Aktuálny je však prenájom malometrážnych bytov, čo súvisí s ubytovávaním
robotníkov a pracovníkov na výstavbe nového závodu,“ hovorí Vlasta Zónová z realitnej kancelárie v Trnave.
Aká je však situácia v pohybe cien? „Za pomerne krátke obdobie stúpla cena bytov
v priemere o 40 – 50 percent, čo je mnohokrát nadsadené. Ak by sme porovnávali
ceny bytov napríklad v Bratislave a Trnave, postupne sa vyrovnávajú rozdiely medzi
mestami. V súčasnosti je to maximálne 20-percentný rozdiel.“
V tejto súvislosti sa pomerne úspešne darí rozvoju kupčenia s bytmi. „To je pravda,
ale mnohí sa prerátajú, pretože viacero bytov s prehnane vysokou cenou tu máme už
niekoľko mesiacov,“ pripomína Vlasta Zónová.
-mj-

Na Clementisovej bude aj malá fontána
Nový systém chodníkov, ktorý
umožní chodcom lepšiu dostupnosť jednotlivých objektov, nová
výsadba zelene a malá oddychová
zóna s lavičkami by mali byť do
konca júna hotové na Clementisovej ulici pred strediskom sociálnej
starostlivosti.

foto: -eu-

Tieto úpravy verejného priestranstva nadväzujú na prvú etapu
celkovej rekonštrukcie miestnej
komunikácie, ktorá sa v minulom
roku uskutočnila v úseku od nákupného strediska Kaufland po
okružnú križovatku pri Sociálnej poisťovni na Starohájskej ulici. Ulica vtedy dostala nové šírkové usporiadanie a dopravný režim, nové riešenie dostali aj parkoviská
a úprava zelene. „Popri tom sme si uvedomili, že by bolo prospešné doriešiť systém
parkovania a prístupových chodníkov tiež smerom k budove strediska sociálnej
starostlivosti, kde dopravné väzby neboli ideálne. Preto sme ešte v minulom roku
dorobili aj projekt tejto časti a realizácia prác na nových chodníkoch i parkoviskách
s príslušným mobiliárom sa začala 15. apríla,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš. Orientačný investičný náklad
bol okolo 6 miliónov korún, tesne pod 6 miliónov korún je stanovená aj zmluvná cena
úprav od Trnavskej stavebnej spoločnosti, ktorá vyhrala verejnú súťaž.
Oddychová zóna má byť v dotyku s cyklistickým chodníkom blízko strediska sociálnej starostlivosti a v jej strede bude umiestnená malá fontána. Tá do konca júna
zrealizovaná nebude, pripravené sú však už pre ňu prípojky na vodu a elektrinu.
„Myslím si, že fontána a zeleň vytvoria prostredie s príjemnou mikroklímou a zóna
sa stane vítaným osviežením v klasickej betónovej džungli sídliska“, dodal Ing.
Béreš.
-eu-

A

r

t

novinky
z radnice

udalosti

udalosti

máj 2004

Budova polikliniky má už nové dvere

Vyhodnotili súťaž Sen o meste snov

V čase uzávierky tohto vydania
Noviniek z radnice boli už na Mestskej poliklinike funkčné nové dvere
s otváraním na fotobunku. Podľa
slov riaditeľa Strediska sociálnej
starostlivosti na Clementisovej ulici
v Trnave Mgr. Juraja Tomášika sa
však ešte musia dokončiť estetické
úpravy a na podlahe vstupu má byť
položená protišmyková guma. Nové
umiestnenie dostanú aj telefónne automaty, ktoré boli pôvodne na oboch
foto: -euvnútorných stranách vchodu.
Budova polikliniky, v ktorej sa uplynulých 15 rokov nerobili žiadne úpravy, si ešte
vyžiada viacero investícií. V tomto roku sa má napríklad uskutočniť oprava strechy, ktorej polovica bola opravená už v minulom roku, chodby a schodiská dostanú
novú maľovku a nové neónové osvetlenie. Kvôli prehľadnosti odberov u jednotlivých
platiteľov budú namontované samostatné merače teplej i studenej vody a elektriny,
v pláne je aj skultúrnenie celej vstupnej časti polikliniky, kde sú už urobené nové
sociálne zariadenia.
Na tento rok sú v rozpočte na tieto účely schválené 3 milióny 100 tisíc korún
v rámci kapitálových výdavkov a na prevádzkové náklady 3 milióny 300 tisíc
korún.
-eu-

Namiesto poslancov a politikov zasadli 31. marca do samosprávnych parlamentných lavíc na trnavskej radnici deti a pedagógovia desiatich základných škôl z Trnavy pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia výtvarno-literárnej súťaže Sen
o meste snov.
Súťaž vyhlásila spoločnosť .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o., v spolupráci s mestom
Trnava na jeseň minulého roku. Hlavnou témou výtvarných a literárnych detských
diel bolo životné prostredie, nakladanie s odpadmi či ekologické sa správanie sa ku
svojmu okoliu.
„V časoch môjho detstva sa o odpadoch vôbec nehovorilo. Je mimoriadne dôležité
vychovávať mladú generáciu a viesť ju aj prostredníctvom takýchto súťaží k znalostiam o životnom prostredí, možnostiach recyklácie odpadov. Ďakujem organizátorom za to, že sa im podarilo dostať problematiku medzi školákov,“ poznamenal
v príhovore viceprimátor mesta Trnava Vladimír Butko.
Desiatky zaslúžených cien pre víťazov výtvarnej aj literárnej súťaže v podobe
symbolických a sympatických zmenšenín popolníc logom A.S.A, finančných odmien,
školských potrieb a hračiek odovzdával spolu so zástupcom primátora Ľudovíta
Dauča riaditeľ spoločnosti .A.S.A. Trnava Ing. Ľudovít Puček. Súťaž bola organizovaná aj pri príležitosti desaťročného úspešného pôsobenia spoločnosti .A.S.A.
v Trnave.
-poko-

Práca možno bude pre ďalších štyridsiatich
Pracovné príležitosti pre 60 ľudí vytvorilo doteraz mesto Trnava v rámci menších
obecných služieb, počas mesiaca máj chce takýmto spôsobom ponúknuť možnosť
získať aktivačný príspevok ďalším 40 občanom.

Časť záujemcov už začala prostredníctvom odboru komunálnych služieb čistiť verejné priestranstvá a prístupové časti mesta. Tie, hlavne v lokalite od Bučian, „rozkvitli“ počas prvých marcových dní igelitovými vrecúškami. Väčšina týchto plôch
sa však nachádza vo vlastníctve súkromných majiteľov, pričom samospráva nemá
legislatívne možnosti na to, aby takéto priestory vyčistila.
Obce a mestá, ktoré menšími obecnými službami vytvoria pre občanov možnosť
získať aktivačný príspevok vo výške 1 000 korún, musia pracovníkov poistiť proti
úrazu, zabezpečiť im pracovný odev a ochranné prostriedky. Pri väčšom počte ľudí
musia zorganizovať rozdelenie prác, následne ich koordinovať, sledovať dochádzku
a vyplniť výkazy pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na každé takto vytvorené
miesto dostane samospráva finančný príspevok od 411 do 882 korún podľa obtiažnosti práce. Poberatelia aktivačného príspevku musia odpracovať minimálne 10
hodín týždenne.
-pt-

Na Družbe stavajú nové parkovisko

Dvadsaťštyri parkovacích miest čoskoro vznikne pred panelovými
obytnými domami na Hlbokej ulici
Bude to jedno z ôsmich
foto: -eunových parkovísk, ktorými
chce mesto Trnava v tomto
kalendárnom roku zlepšiť možnosti parkovania
v obytných zónach sídlisk.
Práce na stavbe parkoviska na Hlbokej sa začali
v apríli, ukončené by mali
byť do 8. mája. Realizátorom je firma JUPET,
ktorá sa stala výhercom
verejnej súťaže. Investičné náklady na výstavbu
sa predpokladajú vo výške
približne 700 tisíc korún. V súvislosti s vytvorením nových parkovacích miest dôjde
aj k malým zmenám v trase chodníkov pre peších.
-eu-
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Nová pamätná tabuľa pre sestru Zdenku
Pamiatke Zdenky Schelingovej, prvej Slovenky vyhlásenej pápežom Jánom Pavlom
II. za blahoslavenú, je venovaná pamätná tabuľa, ktorú 4. apríla na kalvárii odhalili
primátor Štefan Bošnák a pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Dominik Tóth.

„Každý máme svoj kríž, ktorý si životom nesieme. Sestra Zdenka prijala ten svoj
dobrovoľne, pretože chcela zachrániť nevinného človeka, ktorého vtedajší režim prenasledoval,“ pripomenul tragické momenty zo života rehoľnej sestry trnavský primátor.
Podobne aj biskup Tóth pri posviacke pamätnej tabule prirovnal jej život ku Krížovej
ceste Ježiša Krista.
Podľa sestry Mojmíry z Kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža sestra
Zdenka je aj pre dnešok príkladom vo vernosti sľubom, ktoré dala ľuďom i Bohu. „Toto
je to, čo nám v dnešnej dobe chýba, pretože ľudia veľa sľubujú a málo plnia. Sestra
Zdenka bola v tomto dôsledná,“ skonštatovala.
Zdenka Cecília Schelingová sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave. Ako rehoľná sestra pracovala v Štátnej nemocnici v Bratislave. Tu pomohla k úteku nespravodlivo väznenému kňazovi. Pri pokuse o pomoc ďalším väzneným kňazom ju zatkla Štátna
bezpečnosť. V roku 1952 bola odsúdená za údajnú velezradu na 12 rokov straty slobody.
Zomrela 31. júla 1955, keď ju len krátko pred smrťou pre vážne zdravotné problémy prepustili z väzenia. Na Starom cintoríne v Trnave bola pochovaná až do roku 1979. Napokon
jej telesné pozostatky pochovali v Podunajských Biskupiciach.
-mach-

Vymenovanie nových pomocných biskupov
Začiatkom apríla pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocných biskupov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho súdneho
vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a vdp. Jána Oroscha, doterajšieho dekana
a farára vo farnosti svätého Imricha v Štúrove.

Vďačnosť Pánu Bohu a Svätému Otcovi za vymenovanie nových pomocných biskupov vyjadril arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Ján Sokol v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave za účasti kňazov z celej arcidiecézy. „Som presvedčený, že títo dvaja mladí pomocní biskupi budú s optimizmom, elánom a radosťou pracovať pre dobro duší a rast Božieho kráľovstva všade tam, kde budú pôsobiť a žehnať,“
povedal arcibiskup Sokol. Zároveň oznámil odchod doterajších pomocných biskupov
Dominika Tótha a Štefana Vrableca z funkcií po prekročení cirkevným kánonom stanoveného veku 75 rokov.
Novovymenovaný pomocný biskup Ján Orosch považuje za prioritu svojej služby spájanie slovenských a maďarských veriacich a vytváranie mostov medzi nimi. „Tak, ako sme
nedávno postavili most v Štúrove, tak treba stavať mosty medzi ľudskými srdciami,“
skonštatoval Orosch s vysvetlením, že biskup znamená v latinčine „staviteľ mostov“.
Trnavský rodák Stanislav Zvolenský považuje vymenovanie za biskupa za veľký dar,
v tejto úlohe chce naplno pomáhať arcibiskupovi Sokolovi vo všetkom, čím ho poverí.
Doterajší pomocní biskupi Tóth a Vrablec zostanú naďalej pracovať v úrade Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
-mach-
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2. 5. 1954 ► V Trnave umrel hudobný skladateľ a hudobník Alexander GALBAVÝ,
autor populárnych a tanečných piesní (50. výročie).
6. 5. 1759 ► V Trnave umrel historik a pedagóg Ján Krstiteľ KAZY, kancelár Trnavskej
univerzity, dekan jej filozofickej fakulty a riaditeľ univerzitnej tlačiarne (245.
výročie).
8. 5. 1649 ► Rektor Trnavskej univerzity Martin PALKOVIČ, uzavrel zmluvu
s talianskym staviteľom Pietrom SPAZZOM o postavení východného traktu
jezuitského kolégia (355. výročie).
8. 5. 1974 ► V Trnave bola slávnostne odovzdaná do užívania Športová hala Družba
(30. výročie).
11. 5. 1869 ► v Záhrebe umrel kardinál Juraj HAULIK, trnavský rodák, politik
a organizátor kultúrneho života v Chorvátsku (135. výročie).
15. 5. 1559 ► Do Trnavy prišli na pozvanie Mikuláša OLÁHA prví jezuitskí pedagógovia
(445. výročie).
15. 5. 1679 ► Trnavský magistrát schválil zmluvu medzi mestom a univerzitou
o položení kanalizačných rúr medzi rybníkom a univerzitou (325. výročie).
16. 5. 1719 ► V Trnave sa narodil fyzik a básnik Ján PURGINA, profesor Trnavskej
univerzity, autor veršovanej latinskej práce o elektrine (285. výročie).
16. 5. 1969 ► V Trnave umrel učiteľ a verejný činiteľ Pavol TEPLANSKÝ, minister
a poslanec NZ i Slovenského snemu (35. výročie).
17. 5. 1784 ► Ukončilo sa sťahovanie Kráľovskej akadémie z Trnavy do Bratislavy (220.
výročie).
23. 5. 1929 ► V Trnave sa narodil spisovateľ, publicista a bývalý redaktor Roháča
LADISLAV SZALAY (75. narodeniny).
25. 5. 1814 ► V Skalici sa narodil spisovateľ, redaktor a kňaz Ferdinand PELIKÁN,
učiteľ jazykov na gymnáziu v Trnave a vydavateľ týždenníka „Wudce z Trnawi“,
písaného v bernolákovskej slovenčine (190. výročie).
28. 5. 1704 ► V bitke pri Smoleniciach kuruci pod vedením generála Bercsényiho
porazili cisárske vojsko a následne získali do svojej moci takmer celé západné
Slovensko vrátane Trnavy, ktorú mali obsadenú sedem mesiacov (300. výročie).
28. 5. 1934 ► V Trnave sa narodil Štefan KORČEK, technik pôsobiaci v USA, autor
vyše stovky vedeckých a technických publikácií; nositeľ čestného občianstva mesta
Trnava (70. narodeniny).
29. 5. 1504 ► V Chorvátsku sa narodil diplomat, spisovateľ a cirkevný hodnostár Anton
VRANČIČ, ktorý ako ostrihomský arcibiskup pôsobil aj v Trnave, kde je pochovaný
(500. výročie).
29. 5. 1629 ► V Trnave na mieste bývalého dominikánskeho kostola položili základný
kameň pre výstavbu univerzitného kostola, dnešnej Katedrály sv. Jána Krstiteľa
(375. výročie).
30. 5. 1904 ► V Trnave umrel pedagóg a kňaz Ján UHLÁRIK, profesor gymnázia
a autor učebnice latinčiny (100. výročie).
31. 5. 1849 ► Cez Trnavu prechádzalo ruské vojsko, ktoré šlo na pomoc cisárovi
Františkovi Jozefovi I. v boji proti maďarským revolucionárom (155. výročie). (P.R.)
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Trnava – vyspelé gotické mesto

história
I. časť

Málokto vie, že prvá budova trnavskej mestskej samosprávy podnes stojí v plnej
výške a objeme priamo na nádvorí dnešnej radnice. Jej suterén slúžil zrejme v počiatkoch ako väzenie, možno aj mučiareň. Neskôr, po prenesení funkcie radnice do
domu na Hlavnej ulici, umiestnili väzenie aj na prízemie. Dodnes možno v tamojších
priestoroch s rešpektom lúštiť množstvo obrazcov vyrytých do omietky stien a klenieb, ktorými si väzni krátili dlhú chvíľu...
foto: -eu-

Príspevkom
nadviažem
na predchádzajúci článok,
uverejnený vo februárovom
vydaní Noviniek z radnice.
Podľa neho si mohli čitatelia
urobiť predstavu o výzore
Trnavy v čase mestských
počiatkov – od udelenia kráľovských výsad v roku 1238
približne po začiatok 14. storočia.
O význame Trnavy v stredovekom Uhorsku v priebehu 14. storočia svedčia okrem
iného aj časté štátnické návštevy uhorských panovníkov Karola Róberta z Anjou, a najmä Ľudovíta Veľkého,
ktorý tu aj zomrel. Napriek ničivým požiarom, ktoré Trnavu postihli v 1. pol. 14.
storočia, je zrejmé, že pred rokom 1350 bola už bohatým mestom, keďže dekrét
Karola Róberta z roku 1342 jej predpisuje platiť do kráľovskej komory až 100
mariek, zatiaľ čo napr. Trenčín mal platiť 10, Topoľčany 20 a Krupina, ktorá získala
privilégiá v rovnakom roku ako Trnava, mala platiť iba 35 mariek. Za vlády Ľudovíta Veľkého platila Trnava do kráľovskej komory rovnakú taxu ako Bratislava.
V tomto čase si Trnavčania predovšetkým zlepšili obranyschopnosť mesta vybudovaním hradobných múrov s otvorenými baštami, ktoré postavili do starších drevozemných valov pomedzi pôvodné murované veže. Tieto nové tehlové hradby mali
strieľne a ukončovalo ich cimburie. Pôvodné 4-vežové brány získali padacie mosty
vedúce ponad vodnú priekopu.
Zásadnou premenou prešli v 14. storočí všetky staršie kostoly a kláštory. Pomerne dobre sú preskúmané počiatky klariského kláštora. Už na prelome 13. a 14. stor.
bol v súvislosti s prestavbou jeho pôvodného kostola rozšírený aj kláštor, dovtedy
pozostávajúci iba z jedného tehlového kláštorného krídla. Zväčšili ho na typickú
trojkrídlovú dispozíciu s arkádovou chodbou – „ambitom“, lemujúcou rajský dvor so
studňou. Ku kostolu sv. Heleny bola až v tomto čase pristavená veža s polygonálnou
hornou časťou, ktorú presvetlili kamennými kružbovými oknami.
Do akej miery a či vôbec je v dnešnom gotickom farskom Kostole sv. Mikuláša
z rokov 1382 – 1435 zabudovaný najstarší kostol pochádzajúci ešte z doby prvej písomnej zmienky v roku 1211, resp. z doby udelenia mestských výsad, zatiaľ nie je
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známe, keďže sa na ňom ešte neuskutočnil pamiatkový ani archeologický výskum.
V priebehu 14. storočia pribudla v meste iba jedna cirkevná novostavba – Kostol
sv. Michala vedľa Kostola sv. Mikuláša. Viac razy zväčšovaný kostol slúžil pre slovenské obyvateľstvo a začiatkom 19. storočia ho kvôli statickým poruchám zbúrali.
Dnes si možno urobiť predstavu o pomerne malom plošnom rozsahu jeho najstaršej
etapy podľa obrysu, ktorý je tehlami vyznačený v dlažbe chodníka vedúceho ku pôvodnej „fortni“ vo východnom úseku opevnenia za kostolom sv. Mikuláša.
Významnou udalosťou gotickej Trnavy bola výstavba prvej budovy mestskej samosprávy, ktorej vznik datujeme na prelom 14. a 15. stor. V počiatkoch tvorby miest
sa rokovania mestskej rady a všetky administratívne úkony súvisiace so správou
mesta odohrávali v dome richtára. Až po určitom období prosperity si mestá vybudovali radnicu. Po tom, čo sa v literatúre sústavne opakoval názor, že prvá budova
trnavskej radnice navždy zanikla pri výstavbe dnešnej klasicistickej radnice, bol jej
nález pre nás veľkým prekvapením. Málokto vie, že prvá budova trnavskej mestskej samosprávy podnes stojí v plnej výške a objeme, a to na veľmi frekventovanom
mieste – priamo na nádvorí dnešnej radnice (obr. 1). Je ľavou polovicou zadného
krídla lemujúceho dnešné radničné nádvorie. Z jednej strany ju vymedzuje kaplnka, z druhej stavba, ktorá slúžila najprv ako domček kata, neskôr ako väznica.
Jednoposchodová budova samosprávy sa obracala ku dnešnému dvoru honosným
priečelím s dvoma trojicami kružbových kamenných okien, umiestnených nad
sebou v oboch podlažiach. Dnes sú dve z týchto starobylých okien viditeľné z väznice, ktorej dostavbou boli prekryté, avšak v novom plánovanom využití objektu pre
muzeálne účely mesta ich budú môcť návštevníci obdivovať.
Radnica mala dve komfortné rokovacie siene, jednu na prízemí, druhú priamo nad
ňou na poschodí, obe obložené dreveným obkladom, ktorý plnil tepelnú aj estetickú funkciu. Nádherne zaklenutý suterén
s trojicou krížových klenieb z rebrových 2
tehlových tvaroviek slúžil zrejme v počiatkoch ako väzenie, možno aj mučiareň.
Neskôr, po prenesení funkcie radnice do
domu ku Hlavnej ulici, umiestnili zrejme
aj na prízemie pôvodnej budovy väznicu.
Dodnes možno v tamojších priestoroch
s rešpektom lúštiť množstvo obrazcov vyrytých do omietky stien a klenieb, ktorými
si väzni krátili dlhú chvíľu. Medzi nimi sa
vyskytuje iba jeden zrozumiteľný nápis
v podobe mena „HORVATH“ a prvých
číslic dátumu 1 a 6.
O tom, že mesto už v stredoveku dbalo na
hygienu svojich obyvateľov, svedčí zmienka
zo 14. stor. o prítomnosti mestského kúpeľa,
ktorý môžeme pravdepodobne stotožniť
s prízemnou budovou na rohu Divadelnej
a Františkánskej ulice oproti bývalému
foto: -eufrantiškánskemu kláštoru (obr. 2).
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Pokiaľ ide o vzhľad ulíc a domov Trnavy v 14. a 15. storočí, na rozdiel od počiatočného
prísneho uplatňovania jedného typu obytných domov, ktorý sa k nám dostal s kolonistami z nemeckých oblastí, sa v nasledujúcom období rozvíjala zástavba parciel najskôr
prevažne živelne. Prejavovalo sa to v tom, že k najstaršiemu murovanému domu, ktorý
stál na parcele od doby vzniku mesta, pristavovali postupne popri oboch bočných hraniciach parcely dostavby podľa kapacitných potrieb majiteľov. Tento rastlý spôsob vyvrcholil nakoniec vytvorením krytého prejazdu pri ulici. Vznikol tak nový typ obytnej
stavby – poschodového prejazdového domu, pre ktorý bolo charakteristické, že uličné
krídlo už vyplnilo pozdĺž komunikácie celú šírku parcely. Týmto zanikli dovtedy voľné
vjazdy do parciel a vytvorila sa uzavretá radová uličná zástavba, typická pre vyspelé
gotické mestá Európy.
J. ŽUFFOVÁ (pokračovanie v júnovom vydaní)

Názvy ulíc a námestí v starom meste
...Prvé správy o uliciach stretávame ojedinelo už po roku 1394 v Mestských počtových knihách, podobne aj v účtovných knihách fary sv. Mikuláša...

(dokončenie abecedného zoznamu trnavských ulíc – prvá časť bola v aprílovom vydaní)
9. Ulica Jána Hollého
V 16. storočí: Platea Sancti Joanni (Ul. sv. Jána). V 18. storočí: Sant Joannis
Gasse (Ul. sv. Jána), Platea Sancti Joannis Baptistae (Ul. sv. Jána Krstiteľa). 1865:
Joanni Gasse (Jánska ulica). 1889: Joanni Gasse, Szent János utcza (Ul. sv. Jána).
1920: Svätojánska ulica. 1924: Ulica Jána Hollého.
10. Horné bašty
1889: Obere Bastei (Horné Bašty). 1900: Felsö bástya utcza ( Ul. Horné bašty).
1922: Horné bašty.
11. Hornopotočná ulica
16. storočie: Platea penes Molendinum (Ul. pri mlyne). Platea Cerdonum (Garbiarska ulica). 18. storočie: Platea fluvialis superior (Hornopotočná ulica). 1865: Obere
Bach Gasse (Hornopotočná ulica). 1911: Deák Ferencz utcza (Ul. Františka Deáka).
1922: Hornopotočná ulica. 1939: Ul. Juraja Palkoviča. 1945: Hornopotočná.
12. Hradná ulička
1948: Hradobná ulica. 1990: Hradná ulica.
13. Hviezdoslavova ulica
1500: Sporer Gasse (Ostrožná ulica, nesprávny preklad Ostrovnej ulice z maďarčiny). 16. storočie: Platea Ostrowska (Ostrovná ulica). 18. storočie: Platea Sarkantyus
(Ostrožná ulica – nesprávny preklad). 1865: Sarkantyu utcza (Šarkanova ulica?).
1910: Nagy Lajos utcza (Ulica Ľudovíta Veľkého). 1922: Hviezdoslavova ulica.
14. Invalidská ulica.
V 16. – 20. storočí patrila do Ulice sv. Jána (Platea Sancti Joannis), teda do
dnešnej Ulice Jána Hollého.
15. Jerichova ulica
1567: Zhorala strana, Zhorala brana, Platea Zhorala (Zhorená brána, Pri zhorenej
bráne – Malženickej). 1581: Platea Jericho (Jerichova ulica, potom ako súčasť Ulice
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sv. Jána). 18. storočie: Dolnojeruzalemská ulica. 1865: Jericho Gasse (Jerichova
ulica), Jericho utcza. 1920: Jerichova ulica. 1950: Ulica 29. augusta. 1990: Jerichova ulica.
16. Jeruzalemská ulica
1581: Platea Jerusalem. 18. storočie: Platea superior Jerusalem (Hornojeruzalemská ulica). 1865: Jerusalem Gasse, Jeruzsálem utcza (Jeruzalemská ulica).
1922: Jeruzalemská ulica. 1952: Šulekova ulica. 1990: Jeruzalemská ulica.
17. Kapitulská ulica
16. storočie: Platea superior. Felseo utcza (Horná ulica). Platea Sancti Nicolai (Sv.
Mikuláša ul.). 17. storočie: Pap utcza, Platea sacerdotum (Kňazská ulica). 18. storočie: Platea superior, Felsö piacz (Horná ul., trhovisko). Theatrum superior, Platea
Canonicalis (Kanonícka ulica). 1865: Kapitel Gasse, Káptalan utcza (Kapitulská
ulica). 1896: König Bela Gasse, Béla király utcza (Ulica kráľa Belu). 1920: Kapitulská ulica. 1951: Staromestská ulica. 1990: Kapitulská ulica.
18. Michalská ulica
V 19. storočí: S. Michael platea, Szent Mihály utcza (Ulica sv. Michala). Po r. 1919:
Michalská ulica.
19. Mikuláša Schneidera Trnavského
17. – 18. storočie: Platea qua a Convictum Nobilium itur ad Templum S. Nicolai
(Ulica od šľachtického konviktu po Kostol sv. Mikuláša). 1865: Seminar Gasse (Seminárska ulica). 1901: Papnövelde utcza (Ulica kňazskej výchovy = seminárska).
1922: Seminárska ulica. 1956: Ulica Mikuláša Schneidera Trnavského.
20. Kláštorková ulica (dnes nejestvuje)
1930: Kláštorská ulica, po 1950: Mojmírova ulica (dva domy v úzkej uličke z Kapitulskej ku hradbám).
21. Múzejná ulica
1925: Kláštorková ulica (pôvodne boli domy rátané do Kapitulskej ulice, neskôr aj
do Halenárskej. 1990: Múzejná ulica.
22. Orolská ulica
Pôvodne bola Orolskou ulicou západná časť Ulice Dolné bašty. Od roku 1990 ulica
severne z Dolných bášt.
23. Paulínska ulica
16. storočie: Platea zaba, Platea Beka, Žabia ulica, Füz utcza, Füzes utcza
(Vŕbová ulica). 18. storočie: Platea fluvialis inferior (Potočná ulica, dolná).
Platea Paulinorum (Ulica Paulínska, Paulínov). Platea fluvialis Paulinorum
(Ulica potočná Paulínska). 1865: Pauliner Gasse, Paulinus utcza (Paulínska
ulica). 1889: Pál utcza, Pálos utcza (Paulínska ul.). 1912: Ányos Pál utcza (Ulica
Pavla Ányosa). 1920: Paulínska ulica. 1952: Ulica obrancov mieru. 1990: Paulínska ulica.
24. Pekárska ulica
16. – 17. storočie: Platea Arthocoporum (1581). Sütö utcza, Platea pistorum (Pekárska ulica). 1865: Bäcker Gasse )Pekárska ul.). 1889: Pék utcza, Bäckergasse
(Pekárska ul.).1911: Petõfi utcza (Ulica A. Petõfiho). 1922: Pekárska ulica.
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25. Radlinského ulica
16. storočie: Platea Buza, Theatrum Buza, Bralza piacz (Obilná ulica, obilný trh).
Kis piacz (malý trh). 1700: Platea Novi Fori, Modernum Forum (Nové, moderné
námestie). 1865: Brodplatz, Chlebový rínek, Kenyér tér (Chlebový rínok). Po 1935:
Radlinského Ulica. 1940: Radlinského námestie. 1990: Radlinského ulica.
26. Námestie sv. Mikuláša
1499: Platea Augusta in oposito S Nicolai (Ulica zúžená pri sv. Mikulášovi). Okolo
r. 1520: Platea magna versus Accl. Parochialem (Veľké námestie pri farskom kostole). 16. storočie: Theatrum superior, Superior plathea, Forum superior (Horná ulica,
Horné námestie). 1585: Felsö piacz (Horné trhovisko). 17. storočie: Platea Capituli,
Platea S. Nicolai (Kapitulská, Ulica sv. Mikuláša). 1890: Fötemplom tér (Námestie
hlavného kostola). 1924: Mikulášske námestie,. 1951: Svätoplukovo námestie. 1990:
Námestie sv. Mikuláša.
27. Štefánikova ulica
16. storočie: Platea ad superiorem portam (Ulica pri Hornej bráne). Platea magna
superior (Ulica veľká horná). Platea longa superior, Nagy utcza (Ulica dlhá horná).
Ulica hornohrubá. 1860: Obere Haupt Gasse (Horná hlavná ulica). 1889: Obere lang
Gasse, Felsö hosszú utcza (Hlavná dlhá ulica), Hornohrubá ulica. 1908: Koszúth
Lajos utcza (Ulica Ľudovíta Košúta). 1922: Štefánikova ulica. 1951: Jilemnického
ulica. 1990: Štefánikova ulica.
28. Trhová ulička
1936: Trhová ulica.
29. Tŕnitá ulička
1938: Tŕnistá ulica, 1990: Tŕnitá ulica.
30. Trojičné námestie
16. storočie: Forum, Theatrum (Námestie). 17. – 18. storočie: Forum publicum,
Forum civitatis (Obecné námestie, Mestské námestie). 1865: Haupt Platz (Hlavné
námestie). Föpiacztér. 1895: Franz Josef Platz (Námestie Františka Jozefa). Ferencz
József tér (Nám. Framtiška Jozefa). 1922: Wilsonovo námestie. 1940: Námestie Andreja Hlinku. 1945: Benešovo námestie. 1952: Gottwaldovo námestie. 1990: Trojičné
námestie.
31. Univerzitné námestie
17. storočie: Platea (Theatrum) Academica (Akademické námestie). 1692: Platea
S Adalberti (Námestie sv. Vojtecha). 1910: Pázmány tér (Námestie Pázmáňa). 1922:
Svätojánske námestie. 1951: Univerzitné námestie.
32. Vajanského ulica
Pomenovania ako Františkánska ulica (jej pokračovanie). V 18. storočí sa vyskytuje ojedinelo aj Platea Figulorum (Hrnčiarska ulica). 1865: Frucht Gasse (Zbožná,
plodinová ulica). 1952: Vajanského ulica.
33. Veselá ulica
34. Zámočnícka ulica
1926: Zámočnícka ulička. 1990: Zámočnícka ulica.
35. Zelený rínok (rínek).
H.R.
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Od Štefánikovej smrti uplynulo 85 rokov
Koniarkova socha nášho národného hrdinu je podľa slov matky Albertiny
Štefánikovej vernou podobou jej syna
foto: -euOd tragickej smrti národného hrdinu, vedca,
diplomata, politika, vojaka generála PhDr. Milana
Rastislava Štefánika (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919) uplynulo práve 85 rokov. Mnohí autori opísali jeho ťažký
život a pôsobenie až po tragickú smrť pri Ivánke pri
Dunaji 4. mája 1919.
V tomto roku si však pripomíname aj 80. výročie odhalenia sochy M. R. Štefánika v Trnave. Preto využívam
príležitosť poukázaním na túto slávnosť.
Po Myjave je Trnava prvým mestom, kde bola 19.
októbra 1924 počas veľkej slávnosti na dnešnom
Námestí SNP odhalená Štefánikova socha citlivo
zhotovená akademickým sochárom majstrom Jánom
Koniarkom.
Do Trnavy prichádzajúcich hostí vítala na železničnej stanici mestská rada na
čele so starostom Jurajom Vyskočilom a Dr. Pavlom Žiškom, generálom Wojciechowským, čestnou rotou pešieho pluku 23. a plukovnou hudbou. Sprievod hostí prišiel
na Štefánikovo námestie (Nám. SNP), kde boli pri odhalení sochy prítomní minister
pre správu Slovenska Dr. Kállay za prezidenta republiky a čs. vládu, podpredseda
snemovne Botto, veľvyslanec v Paríži Dr. Š. Osuský s manželkou, zemský vojenský
veliteľ generál Spiré, za ministerstvo školstva Dr. Štefánek, legačný radca Ján Masaryk, župan Dr. Bella, zemský četnícky veliteľ pluk. Knobloch, zástupcovia spolkov,
škôl, atď. Najvzácnejšími hosťami boli 71-ročná matka generála M. R. Štefánika pani
Albertina, rodená Jurenková so synom Dr. Ladislavom Štefánikom, jeho manželkou
a dvoma deťmi. Slávnostným rečníkom pri odhalení sochy bol Dr. Pavol Žiška. Po ňom
prehovorili minister Dr. Kállay, francúzsky generál Spiré, Dr. Š. Krčméry, F. Písecký,
Dr. Osuský, P. Teplanský a starosta Trnavy Juraj Vyskočil.
Skôr ako ukončím spomienku na toto významné podujatie, rád by som spomenul, že
matka generála Štefánika sa po pobyte v Bratislave v roku 1923 presťahovala k synovi
Ladislavovi, verejnému notárovi, do Spišskej Novej Vsi, odkiaľ prišla aj na slávnosti do
Trnavy. Po návrate z Trnavy povedala, že socha v Trnave je vernou napodobeninou jej
syna, a to nielen postavou, ale aj tvárou. Pani Albertina zomrela u syna 7. júna 1928
a pochovaná bola v Košariskách.
Každoročne prichádzali 4. mája k pomníku zástupcovia úradov, vojska, spolkov, ale
aj školská mládež a obyvateľstvo mesta uctiť si tohto veľkého muža – hrdinu národa.
Ale prišiel aj totalitný režim, ktorý sa usiloval vytrieť nielen zo školských učebníc, ale
aj z pamäti a dejín národa meno generála M. R. Štefánika. A tak jedného rána sochy
nebolo... Nebolo ani pomenovania Štefánikovej ulice. Zabudlo sa na sochu? Nie. Bola
uložená a uchovala sa, aby nám po našom novom oslobodení pripomínala veľkého
muža slovenského národa.
Nezabúdajme na M. R. Štefánika, kriesiteľa slobody, a každoročne aspoň 4. mája
prichádzajme pokloniť sa mu a uctiť jeho pamiatku.
H.R.
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Trnava v Európe a Európa v Trnave
Slovensko je situované v geografickom v centre Európy, a hoci v druhej polovici 20.
storočia bolo politicky pridružené k tzv. východoeurópskemu bloku, stáročné tradície a nitky spájajúce ho so zvyškom Európy sa nikdy nepretrhli.

Čo sa týka našej Trnavy, jednou z najdôležitejších európskych spojníc v histórii
oboma smermi bola Trnavská univerzita, ktorej mnohí profesori boli osobnosťami
európskeho významu, a okrem Trnavy pôsobili aj na rozličných iných univerzitách po
celej Európe. Neskôr to bolo Slovenské učené tovarišstvo, Spolok sv. Vojtecha a ďalšie
kultúrne ustanovizne. Netreba zabúdať ani na to, že v dnešných dobách sídlia v Trnave tri univerzity a v meste sa uskutočňuje celý rad spoločenských a kultúrnych
podujatí, ktoré majú medzinárodný štatút. Pripomeňme si v abecednom poradí aspoň
niekoľko najznámejších osobností, ktoré sa v Trnave narodili, alebo tu zomreli, či sa
len mihli dejinami nášho mesta, no svojimi činmi a dielom rozvíjali európske duchovné
dedičstvo, prerástli nielen hranice Trnavy, ale i celej krajiny a oprávnene ich môžeme
nazývať Európanmi.
 Matej BAZALICA (1787 – 1848), trnavský rodák, ovocinársky odborník a šľachtiteľ
európskeho významu, ktorého meno nesie jeden druh slivky.
 Peter BENICKÝ (1603 – 1664), trnavský rodák, básnik, bojovník proti Turkom,
autor barokovej poézie, ktorú písal po slovensky i po maďarsky.
 Anton BERNOLÁK (1762 – 1813), jazykovedec, pedagóg a kňaz, uzákoniteľ prvého
slovenského spisovného jazyka, ktorý po štúdiách na seminári pôsobil ako tajomník arcibiskupskej kancelárie a archivár v Trnave, kde založil Slovenské učené tovarišstvo.
 František Jozef BRAKL (1854 – 1935), trnavský rodák, operný spevák a hudobný skladateľ pôsobiaci vo Viedni, Budapešti, Berlíne a Mníchove, autor štyroch kníh o divadle.
 John DOPYERA (1893 – 1988), slovensko-americký výrobca hudobných nástrojov
a vynálezca rezofonickej gitary dobro, ktorý prežil detstvo v Dolnej Krupej pri Trnave
a jeho pamiatke je venovaný Medzinárodný hudobný festival Dobrofest – Trnava.
 Mikuláš ESTERHÁZI (1582 – 1645), rodák z Galanty, pochovaný v Trnave, gróf,
uhorský palatín, ktorý podporil založenie Trnavskej univerzity a dal postaviť univerzitný kostol v Trnave.
 Juraj FÁNDLY (1750 – 1811), národný buditeľ, osvietenský spisovateľ, historik
a popularizátor poľnohospodárskych vied, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva a autor prvého tlačeného diela v bernolákovskej slovenčine.
 Juraj HABDELIČ (1609 – 1678), chorvátsky spisovateľ a pedagóg, profesor Trnavskej univerzity, autor prvého chorvátsko-latinského slovníka.
 Juraj HAULÍK (1788 – 1869), trnavský rodák, kardinál a verejný činiteľ, ktorý
pôsobil v Chorvátsku, organizátor kultúrneho života a podporovateľ školských ustanovizní.
 Gabriel HEVENEŠI (1656-1715), historik a geograf, profesor Trnavskej univerzity
a dekan jej filozofickej fakulty, neskôr profesor viedenskej univerzity a provinciál rakúskej provincie jezuitov, zostaviteľ prvého atlasu Uhorska.
 Ján HOLLÝ (1785 – 1849), najväčší bernolákovský básnik a prekladateľ, ktorý
v Trnave študoval.
 Zachariáš Teofil HUSTY (1754 – 1803), lekár a odborný publicista, absolvent
Trnavskej univerzity, priekopník očkovania proti kiahňam.
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 Peter ILLICINUS (zač.16. stor. – 1585), taliansky humanistický vzdelanec,
básnik, pedagóg a právnik, ktorý pôsobil v Trnave ako ostrihomský kanonik a rektor
jezuitského kolégia.
 FRANTIŠEK BORGIA KÉRY (1702 – 1768), astronóm, fyzik, matematik a historik, profesor a rektor univerzity v Trnave, kde aj umrel, vynálezca a konštruktér
astronomických prístrojov, autor 9-zväzkových dejín Byzancie a mnohých prác z fyziky
a astronómie.
 Zoltán KODÁLY (1882 – 1967), slávny maďarský hudobný skladateľ, pedagóg
a folklorista, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu.
 Ján KONIAREK (1878 – 1952), rodák z Voderád, nestor slovenských sochárov,
ktorý od roku 1924 až do svojej smrti pôsobil v Trnave, kde nám ho pripomínajú tri
monumentálne diela – Pomník generála M. R. Štefánika, Pomník A. Bernoláka a Pomník padlým. Okrem toho jeho meno nesie aj jedna z mestských ulíc a galéria.
 Fridrich Johann Gottlieb LIEDER (1780 – 1859), nemecký maliar –portrétista
a litograf pôsobiaci aj v Trnave, autor cenných podobizní slovenských dejateľov, medzi
nimi aj portrétu Jána Hollého.
 Michal LIPŠIC (1703 – 1766), pedagóg, filozof a matematik, profesor Trnavskej
univerzity a autor prvej učebnice algebry v Uhorsku.
 Štefan MOYZES (1797 – 1869), rodák z Veselého, biskup, národnokultúrny dejateľ, pedagóg a publicista, spoluzakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej, ktorý
študoval na gymnáziu v Trnave.
 Štefan NEMEČKAJ (1792 – 1884), rodák z Dojča, národovec, cirkevný hodnostár,
geograf, spisovateľ a cestovateľ, autor obranného spisu proti maďarizácii Slovákov
v Uhorsku, opisu svojich ciest po Európe, ktorý pôsobil v Hrnčiarovciach a v Trnave,
kde aj umrel.
 Jozef NEUMILLER-UJGYÖRGYI (1767 – 1818), právnik, trnavský mešťanosta
a mestský kapitán, účastník sprisahania uhorských jakobínov.
 Eliáš NESSENTHALER (1664 – 1714), nemecký grafik a medirytec, ktorý v rokoch 1688 – 1702 pôsobil v Trnave a bol autorom viacerých titulných listov trnavských
kalendárov a ďalších tlačí.
 Mikuláš OLÁH (1493 – 1568), humanistický vzdelanec, arcibiskup a krajinský
hodnostár, ktorý pôsobil v Trnave, kde je aj umrel, zakladateľ seminára a mestskej
školy v Trnave, autor historicko-topografického opisu vtedajšieho Uhorska.
 Juraj PALKOVIČ (1763 – 1835), národnokultúrny dejateľ, cirkevný hodnostár,
vydavateľ a prekladateľ, profesor seminára v Trnave, zakladajúci člen Slovenského
učeného tovarišstva a jeho mecén, autor prvého prekladu Biblie do bernolákovčiny
a vydavateľ básnických spisov Jána Hollého i Bernolákovho Slovára.
 Martin PALKOVIČ (1606 – 1662), chtelnický rodák, filozof a pedagóg, profesor
a rektor Trnavskej univerzity, ktorú slávnostne otváral a zaslúžil sa aj o jej vybudovanie a rozvoj.
 Matúš PANKL (1740 – 1798), prírodovedec, fyzik a poľnohospodársky odborník
rakúskeho pôvodu, profesor Trnavskej univerzity a neskôr aj Kráľovskej akadémie,
autor učebníc fyziky a poľnohospodárstva.
 JOZEF PANTOČEK (1846 – 1916), trnavský rodák, lekár, prírodovedec a botanik,
priekopník röntgenológie a mikrofotografie v bývalom Uhorsku.
 Peter PÁZMÁŇ (1570 – 1637), kardinál a ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave, zakladateľ Trnavskej univerzity a náboženský spisovateľ.
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 Jakub Jozef PLENCK (1739 – 1807), rakúsky lekár, chirurg, oftalmológ a pedagóg,
profesor Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity, autor učebníc a odborných prác.
 Jozef POZDECH (1811 – 1878), rodák z Hrnčiaroviec, zvonolejár, vynálezca železnej zvonovej stolice a zlepšiteľ kováčskych mechov pôsobiaci v Budapešti.
 Anton RADIČ (1726 – 1773), profesor fyziky a matematiky na Trnavskej univerzite, autor učebníc fyziky.
 Andrej RADLINSKÝ (1817 – 1879), národný buditeľ, jazykovedec, spisovateľ, redaktor, vydavateľ, publicista a kňaz, ktorý študoval na seminári v Trnave, zakladateľ
a čestný predseda Spolku sv. Vojtecha, spoluzakladateľ Matice slovenskej, ktorého
pamiatku nám v Trnave pripomína pamätná tabuľa a ulica nesúca jeho meno.
 Anton REVICKÝ (1713 – 1781), prírodovedec, fyzik a filozof, profesor Trnavskej
univerzity, autor učebníc fyziky a matematiky.
 Ján SAMBUCUS (1531 – 1584), trnavský rodák, polyhistor, lekár, básnik, univerzitný profesor, vydavateľ a cisársky dvorný historik pôsobiaci vo Viedni.
 Martin SENTIVÁNI (1633 – 1705), polyhistor a pedagóg, profesor Trnavskej univerzity a jej viacnásobný dekan a rektor, riaditeľ univerzitnej tlačiarne a autor prvého
encyklopedického diela vo vtedajšom Uhorsku, ktorý umrel v Trnave.
 William SCHIFFER (1920), rodák zo Zvončína, sochár, výtvarník a medailér pôsobiaci v Paríži, čestný občan mesta Trnava.
 Ľudovít SCHLESINGER (1864 – 1933), trnavský rodák, matematik a profesor
pôsobiaci na univerzitách v Berlíne, Bonne, Kluži, Budapešti a Giessene.
 Mikuláš SCHNEIDER TRNAVSKÝ (1881 – 1958), trnavský rodák, hudobný skladateľ, organista, dirigent a národný umelec, priekopník slovenskej národnej hudby
a zostaviteľ Jednotného katolíckeho spevníka.
 Pietro SPAZZO (1609 – 1671), staviteľ talianskeho pôvodu, trnavský mešťan
a senátor, staviteľ univerzitného kostola v Trnave a viacerých budov v Trnave, prvý
portrétovaný umelec na Slovensku
 Ľudovít TEHEL (1769 – 1816), trnavský rodák, prírodovedec, lekár, chemik, geológ
a odborný publicista pôsobiaci v Budapešti ako správca prírodopisných zbierok Národného múzea.
 Samuel TIMON (1675 – 1736), profesor Trnavskej univerzity, historik, pedagóg
a polyhistor, zakladateľ prvej koncepcie slovenských národných dejín.
 Mikuláš TELEGDI (1535 – 1586), cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ
a vydavateľ pôvodom z Rumunska, zakladateľ podľa neho nazvanej kníhtlačiarne
v Trnave, kde aj umrel.
 Anton VRANČIČ (1504 – 1573), polyhistor, diplomat, spisovateľ a cirkevný hodnostár chorvátskeho pôvodu, ktorý ako ostrihomský arcibiskup pôsobil v Trnave, kde
je aj pochovaný.
 Karol WAGNER (1732 – 1790), historik prekladateľ, pedagóg, absolvent teológie
v Trnave, profesor cirkevných dejín na Trnavskej univerzite, spoluzakladateľ uhorskej
diplomatiky, genealógie a heraldiky.
 Jakub WINTERL (1739 – 1809), rakúsky lekár, prírodovedec a pedagóg, profesor
lekárskej fakulty Trnavskej univerzity a jej dekan, zakladateľ prvej botanickej záhrady v Trnave.
 Andrej ŽARNOV (1903 – 1982), vl. menom František Šubík, básnik, prekladateľ a lekár, ktorý pred svojou emigráciou do zahraničia pôsobil ako obvodný lekár v Trnave.
P.R.
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Dobrofest sa začína už o mesiac
Už o mesiac prídu do Trnavy hudobníci a speváci z celého sveta, aby na 13. ročníku
medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest vzdali hold pamiatke Johna Dopyeru, slovenského rodáka a vynálezcu rezofonickej gitary s pekným slovenským
menom – dobro. Trnava sa tak na niekoľko dní znova stane hlavným mestom Dobrolandu a na jeho historickom Trojičnom námestí opäť zaznie typický zvuk rezofonických gitár.                         

Trnavský Dobrofest je špecifický tým, že sa
nešpecializuje na jeden hudobný štýl, ale je multižánrový. Vďaka tomu si návštevníci budú môcť
v dňoch 3. – 6. júna vybrať z pestrej ponuky to,
na čo budú mať chuť. Niekto dá prednosť originálnej americkej country music v podaní Joe Ely
Bandu s hosťujúcim spevákom Willie Jonesom,
alebo americko-anglického súboru Matching
Ties, iný má zasa rád humor a pesničky Ivana
Mládka s jeho Banjo Bandom. Na festivalových
pódiách nebudú chýbať ani zástupcovia domácej
scény ako Allan Mikušek, Country Team, Blueland, Bukasový masív a mnohí ďalší a na svoje
si prídu aj fanúšikovia známych českých skupín
Cop, Kamelot, Poutníci či Fleret.
V neposlednom rade sa návštevníkom Dobrofestu naskytne možnosť zoznámiť sa počas
štyroch dní aj s výbornými, i keď u nás menej
známymi umelcami z Anglicka, Nemecka,
Bulharska, Poľska atď. Slovom – štýlová vše- Excelentný americký hráč na
hochuť od country, cez bluegrass, blues, folk, steel gitaru a dobro John Ely,
držiteľ dvoch prestížnych ocenení
až po alternatívny experiment spojenia zvuku
Grammy
rezofonického dobra s elektronikou bratislavskej
skupiny Dlhé diely na špecializovanom koncerte v synagóge. Umelci z ôsmich krajín
vrátane Slovenska vystúpia zhodou okolností na ôsmich pódiách – siedmich v Trnave
a ôsmom v Hlohovci na satelitnom koncerte. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia
ako obľúbené stretnutie s hosťami festivalu s názvom Tvárou v tvár v Dome hudby,
vystúpenia súborov country tancov, dobro pre deti či výstava Dobrofest vo fotografii od
známeho trnavského fotografa Jozefa Filípka, ktorej vernisáž sa uskutoční hneď v prvý
deň festivalu a bude spojená s otváracím koncertom Dobrofestu na pešej zóne.
Organizátori Dobrofestu spolupracujú aj so Svetovou rezofonickou asociáciou a festival je už od minulého roku súčasťou medzinárodného projektu, ktorý pod názvom
EWOB (European World of Bluegrass) už po siedmykrát organizuje Európska bluegrassová asociácia.
V čase, keď držíte v rukách náš mesačník, kompletný program Dobrofestu je už zverejnený na internetovej stránke www.dobrofest.com a vstupenky na jednotlivé podujatia, o ktoré máte záujem, si môžete už teraz zarezervovať v Trnavskom informačnom
servise TINS.
(B)
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´
Uroveň
súťaže Trnavský objektív stúpa

Slzy v poézii sochára Romana Krča Krella

Otvorenie výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec
Trnavský objektív 2004 spojené s vyhlásením výsledkov súťaže sa uskutočnilo 7. apríla v Západoslovenskom múzeu. Ako potvrdil predseda poroty
dlhoročný pedagóg fotografie na Škole úžitkového
výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave František
Tomík, táto tradičná súťaž má v posledných dvoch
rokoch vzostupnú tendenciu, úroveň prihlásených
prác je vysoká a niektoré z nich majú reálnu nádej
na ocenenia aj v celoslovenskom kole. Zvlášť potešiteľná je vysoká účasť mladých autorov. „Neriešili sme problém, čie práce máme oceniť, ale skôr
naopak – ktorým ocenenie neudeliť. Vyšší počet
čestných uznaní preto netreba chápať ako príznak
inflácie, ale ako doklad stúpajúcej kvality súťaže,“
povedal František Tomík.
Aj keď usporiadatelia tejto súťaže (Mesto
Trnava, Trnavské osvetové stredisko a Západoslovenské múzeum) môžu mať oprávnený pocit zadosťučinenia, žiada sa podotknúť, že spomínanú
foto: Blažej Vittek
vyššiu úroveň tvorby neprofesionálnych fotografov
by sme mali začať vnímať popri súčasných technických možnostiach ako samozrejmosť.
Žiaľ, aj tento raz môžeme v niektorých prácach prečítať najmä takmer detinské očarenie
faktom, že obligátne pohľady na okolitý svet prepasírované cez objektív môžu byť niekedy na fotografickom papieri pôsobivejšie ako samotná skutočnosť.
Schopnosť vnímať fotografiu ako výtvarnú techniku sa objavila zriedkavo, to najlepšie
však akomak pripomínalo víťazné práce z minulého roka, ktorých autor Juraj Ezechiáš sa tohtoročnej súťaže nezúčastnil. Ešte zriedkavejšie boli fotografie, ktoré v jednom
obraze chcú vyrozprávať príbeh, položiť otázky, alebo povzbudiť predstavivosť. Napokon,
netreba sa čudovať, že umelecký dokument sa neujíma u mladých autorov v ére „Matrixu“, keď je fikcia skutočnejšia ako samotná skutočnosť.
Citlivejší a skôr narodený divák na výstave pravdepodobne tiež nostalgicky zatúžil
opäť raz zaznamenať jasnú šťastnú stotinu sekundy zrodu mladej a originálnej tvorivej
osobnosti. O to viac však možno v tejto súvislosti ocenil zrelú a spoľahlivú prezentáciu
„starších ročníkov“ ako napríklad úctivé, meditatívne a láskyplné vnímanie prírody
v Makrosvetoch Vladimíra Lužinského, alebo cieľavedomú a precíznu prácu Blažeja
Vitteka so svetlom, celkom a detailom.
Nie je preto žiadnym prekvapením, že nositeľmi najvyšších ocenení za čiernobielu
fotografiu v kategórii autorov nad 18 rokov sa stali práve známi trnavskí výtvarní fotografovia Peter Babka a Blažej Vittek, Vladimír Lužinský z Chtelnice získal za svoje
obrazy prírodného „Makrosveta“ čestné uznanie. Za farebnú fotografiu dostali najvyššie
ocenenie Tomáš Farkaš zo Siladíc, Marián Moncman zo Zelenča a Jaroslav Zmajkovič
z Voderadov. Cenu za kolekciu farebných diapozitívov dostal Peter Hričovec. V kategórii
autorov do 18 rokov získali ocenenia Martin Tomík za čiernobielu a Marek Rašla za
farebnú fotografiu.
-eu-

Mladý sochár Roman Krč Krell, ktorý posledný májový deň tohto roku oslávi tridsiate
piate narodeniny, mal nedávno výstavu v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Jeho
objaviteľ, sochár a medailér William Schiffer, nazval jeho diela slovami reliéf vo veršoch. V umeleckom salóniku kaviarne Bellarosa predstavil sa 2. apríla aj ako básnik.
Roman Krč Krell:
Poihraj že sa ešte mnou / rád natrčím Ti obe líca / v povetrí cítiť sladký dych / konečne
vrátila si sa / verná nevernica / ľúbim Ťa / jar ...
Ranná poézia Romana Krča Krella sa zachovala vďaka jeho matke. Básnik a výtvarník sa vyznáva, že život je zázrak a je rád, že sa deje. Poézia je hudbou duše, ale slovo sa
dá zmeniť, a preto sa dal na výtvarné umenie, kde jeho videnie sveta nemôže zmeniť recenzent ani redaktor. Najskôr sa zmení slovo, potom veta a básnikovo videnie sa stráca.
Vo výtvarnom umení je len vlastným zrkadlom v nádeji, že sa tam nájdu aj iní.
Na margo svojej poézie hovorí, že umenie je dať seba aj s chybami, ktorých sa žiadny
človek nevyvaruje. Nepíše poéziu, píše seba. Chyby, ktoré sa nedajú odpustiť, robia podľa
jeho slov tí, čo vraždia, bombardujú, nastavujú míny, sú zodpovední za hlad, biedu, nezamestnanosť, negramotnosť vo svete. Básnik nielen obrazne, ale doslovne plače nad
ľudstvom, ktoré je azda nepoučiteľné. Mocní tohto sveta topia v krvi mnoho nevinných,
on ich chce utopiť v slzách... Nehanbí sa za svoje slzy, lebo pozitívnymi myšlienkami sa
nedá zabíjať, ale vo svojich slzách chce utopiť všetku nespravodlivosť sveta. I keď človek
lieta do vesmíru, ľudská duša akoby uviazla v stredoveku. Veď vojny sú čím ďalej krutejšie, zabíjajú nielen telo, ale aj ducha.
Návštevníci si mohli prezrieť aj reprodukcie výtvarných diel Romana Krča Krella.
Majster Schiffer mu pri tejto príležitosti odovzdal medailu s portrétom mladého majstra
a poznamenal, že nedávno navštívil Slovensko jeho priateľ, riaditeľ parížskej mincovne
Pierre Dehaye, ktorý počas dvojtýždňového pobytu videl mnoho kútov našej krajiny a neskôr vo francúzskej televízii vyhlásil Slovensko za výtvarnú veľmoc.
Organizátorom stretnutia bola Spoločnosť priateľov umeleckého slova pri Hnutí kresťanských pedagógov Slovenska v Trnave. Vďaka Eve a Mariánovi Drobným a finančnému príspevku mesta Trnava vyšiel aj bulletin.
Margita KÁNIKOVÁ

Vyšla kniha o histórii veterinárstva
Na ťažkú úlohu prebádania nezdokumentovaného úseku dejín Trnavy a okolia v oblasti veterinárstva sa podujal MVDr. Július Molnár, CSc. V posledný marcový deň bola
prezentácia publikácie jeho knihy História veterinárstva okresu Trnava v zasadacej
miestnosti Mestského úradu v Trnave.
Pozvanie prijali mnohé významné osobnosti, hlavne z oblasti veterinárskeho lekárstva. Neformálne, bez polievania, knihu odporučil do priazne čitateľov MVDr. Jozef
Pokorný, riaditeľ Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, ktorý knihu
s finančným príspevkom mesta Trnava vydal. Primátora mesta zastupoval Dr. Milan
Brežák, ktorý v jeho mene povedal, že každý, kto bude mapovať históriu mesta, nájde
podporu, lebo história má význam, len keď nie je zabudnutá.
Všetci, odborníci i laici, ktorým sa kniha História medicinae veterinariae dostane do
rúk, iste ocenia dlhoročnú a trpezlivú prácu autora. Veď len použitá literatúra obsahuje
46 hesiel. V záujme pravdivého obrazu dejín veterinárstva v Trnave a jej okolí preštu-
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doval množstvo archívnych dokumentov v Trnave, Hlohovci aj Budapešti. Veľmi vzácne
skutočnosti získal osobným a písomným stykom s osobnosťami, z ktorých sa mnohí
prezentácie knihy nedožili. Jeho poslednou funkciou pred odchodom do dôchodku v roku
1989 bol vedúci Okresnej veterinárnej nemocnice v Trnave, ktorá pod jeho vedením si
získala veľmi dobré meno v celom bývalom Česko-slovensku. História humánnej medicíny je v Trnave pomerne dobre zmapovaná, ale ako v úvode píše autor, problematika
veterinárstva je takmer neznáma.
V knihe História veterinárstva okresu Trnava je množstvo dokumentačného materiálu, faksimile dobových materiálov, tabuliek, historických fotografii, odkazov na dobovú
tlač. Určite je zaujímavé porovnať budovu Okresného veterinárskeho zariadenia na Kraľovanskej ceste 7 so súčasnou modernou budovou na Zavarskej ceste, interiér a hlavne
vybavenie.
V knihe čitateľ nájde krátke životopisy pracovníkov v tejto oblasti z minulého storočia
až po dnes. Zaujímavé sú aj odkazy na významné historické osobnosti, ktoré sa vo svojich dielach problematikou veterinárstva zaoberali. Napríklad bol to slávny polyhistor,
trnavský rodák Joannes Sambucus, ktorý napísal knihu veterinárskeho zamerania,
vydanú v roku 1574 v Bazileji. Je to najstaršie zverolekárske dielo napísané autorom
pochádzajúcim zo Slovenska. Nemenej je zaujímavá stať o Jurajovi Fándlym, kňazovi,
členovi Slovenského učeného tovarišstva, aktívnom poľnohospodárovi, ktorý pospolitý
ľud učil hospodáriť a v neposlednom rade ho aj národne prebúdzal.
MVDr. Július Molnár, CSc., trnavský rodák, promoval v roku 1947 v Brne, atestačnú skúšku zložil v Pardubiciach a v Košiciach hodnosť kandidáta veterinárnych vied.
V roku 2001 mu bol udelený Zlatý diplom Univerzity veterinárstva a farmakológie
v Brne. Za celoživotnú vedeckú a odbornú činnosť vo veterinárnej medicíne mu mesto
Trnava v roku 2002 udelilo Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava.
Vzhľadom na jeho vytrvalosť a húževnatosť určite ešte nepovedal posledné slovo.
Margita KÁNIKOVÁ

Van Veldeke vo Feldekovom preklade
Krásne slovo, sladká melódia – to je názov
novej knihy z tvorby stredovekého holandského minnesängra z 12. storočia Henrica
van Veldekeho v preklade Ľubomíra Feldeka, ktorá bola uvedená do života 31. marca
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika
piesňou v podaní Katky Feldekovej. Moderátorom literárneho a hudobného stretnutia
bol Dado Nagy.
Kniha v krásnej úprave s vyobrazením
samotného pevca Veldekeho, ku ktorému sa
foto: -euslovenský básnik Feldek hlási ako príbuzný,
vyšla v novom trnavskom vydavateľstve Edition Ryba a na jej zrode sa podieľali mnohí
Trnavčania. Podľa slov vydavateľa Daniela Rybu by sa mala stať základom pre špeciálnu
edíciu venovanú tvorbe spisovateľov, ktorých život a dielo je späté s Trnavou. Cieľom vydavateľstva je zvýraznenie významu Trnavy ako kultúrno-vzdelávacieho centra a najmä
vytvorenie platformy pre talentovaných trnavských literárnych autorov mladej a strednej generácie.
-eu-
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Knižné novinky zo SSV
Domenico Del Rio Karol Veľký
Kniha Karol Veľký je vrcholné dielo Domenica Del Rio:
predstavuje syntézu kritiky a obdivu osobnosti pápeža Wojtyłu, ktorého pozoroval dvadsaťpäť rokov. Vyšla niekoľko
mesiacov po smrti autora. Silne podčiarkuje podobnosť medzi
„starým, slabým a neúnavným pápežom, ktorý ohlasuje evanjelium“, a Kristom, ktorý nesie kríž. Domenico Del Rio tvrdil,
že „veľkosť je znak, ktorým sa Wojtyła vyznačuje, je to túžba
zjaviť svetu to najväčšie, čo môže na zemi byť: lásku Boha.“

Grzegorz Gałązka Dôverujem
v Božie milosrdenstvo
Publikácia Dôverujem v Božie milosrdenstvo voľne nadväzuje na album Verní Kristovi, verní Cirkvi, ktorý v Spolku svätého Vojtecha vyšiel po minuloročnej návšteve Svätého Otca na Slovensku. Jej autorom je známy fotograf Grzegorz Gałązka.
Album približuje najdôležitejšie miesta a udalosti, spojené s kultom Božieho milosrdenstva a pôsobením pápeža Jána Pavla II., ktorý sa pričinil o jeho rozšírenie. „Tajomstvo Božieho milosrdenstva v jeho živote postupne dozrievalo a on nám ho odhaľoval
a predstavoval predovšetkým ako pápež,“ píše v úvode Edward Data CSMA.
Publikáciu Dôverujem v Božie milosrdenstvo Spolok svätého Vojtecha pripravil v spolupráci s poľským vydavateľstvom Michalineum. V slovenskej verzii je predslov otca
biskupa Dominika Tótha. „Ježiš Kristus priniesol záchranu a spásu pre celé ľudstvo,“
hovorí vo svojom predslove otec biskup a pokračuje, „zjavil milosrdenstvo Otca vtedy,
keď sa narodil ako dieťa, má účasť na strastiach ľudského života, hovorí o milosrdnom
Otcovi v podobenstve o márnotratnom synovi, ukazuje Božie milosrdenstvo a odpustenie
na kríži. Jeho rany, najmä rana v boku, zvestujú ľuďom nielen vykúpenie, ale aj prijatie
do Božieho kráľovstva, do večnej blaženosti.“
V albume nechýba obraz sestry Faustíny, fragmenty jej Denníčka, krakovské Łagiewniki, Vatikán či mnohé iné miesta. Obrazový materiál dopĺňajú citáty z encykliky Jána
Pavla II. Dives in misericordia. Slovenská verzia bola doplnená o zábery z Kostola Božieho milosrdenstva v Smižanoch a z Kaplnky Božieho milosrdenstva vo Vrícku.
Kult Božieho milosrdenstva sa v posledných desaťročiach rozšíril do celého sveta a zapustil hlboké korene aj na Slovensku.
SO

Sväté písmo
V priebehu takmer desiatich rokov sa veriacim na Slovensku dostáva do rúk Sväté
písmo tak, ako nám ho pripravil Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Túto
záslužnú prácu všetkých, ktorí sa podujali sprostredkovať nášmu národu Božie slovo, si
veľmi vážime. Čas ukázal, že bude vhodnejšie, aby sme na vydanie tohto diela nepoužili
tlačiareň Mediagraf v talianskej Padove, ale slovenskú tlačiareň Kasico v Bratislave. Na
dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné upraviť formát tak, ako sa vám práve dostáva do
rúk. Veríme, že i touto, hoci iba technickou úpravou, sa Sväté písmo stane prístupnejším
(porov. DV, 22) a že si Božie slovo nájde cestu do našich sŕdc.
ThLic. Vendelín PLEVA, riaditeľ SSV
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Básnik a žena v Divadle Jána Palárika
Jar fascinuje človeka pocitom prebúdzajúceho sa Života. ....Život sa javí ako večný,
nikdy nekončiaci fenomén. A tá najzáhadnejšia kozmická sila – Láska – je hmotou
tohto pocitu, je jeho energiou...
(z režijných poznámok Michala Babiaka)
Premiéra inscenácie diela Jána
Smreka Básnik a žena sa uskutočnila
16. apríla v štúdiu Divadla Jána Palárika. Po prvý raz bola táto skladba
uvedená 16. februára 1964 v bratislavskom Divadle poézie v réžii
Franka Chmiela a o dva roky neskôr
sa dočkala televízneho spracovania
so Zdenou Grúberovou a Ladislavom
Chudíkom.
Michal Babiak, ktorý sa po štyridsiatich rokoch ujal réžie druhého
spracovania tohto diela na divadelných doskách, viackrát vyslovil
názor, že umenie môže byť východiskom pre menenie sveta. Už pri premiére jeho inscenácie Hodina anatómie doktora Šubíka bolo jasné, že nejde o prázdne slová. Básnik
a žena však je jasným dôkazom, že režisér svoje ambície s pomocou básnika a jeho poézie
dôsledne krok za krokom napĺňa. Očistné a zušľachťujúce slzy v očiach divákov neboli
kúpené lacno.
Samotné Smrekovo dielo má už sedemdesiat rokov, ale od svojho zrodu nezostarlo ani
o jeden deň. Rozpráva nám rečou kultivovanej poézie večný príbeh s nekonečným množstvom podôb a znení od prvého nesmelého prísľubu slnka uprostred zimy cez očarenie
rozkvitajúcou jarou, horúcu a plnú vášeň leta, zrelú pestrosť jesene s tušením blízkeho
konca až po bielu smrť, ktorá zahalí a chráni spomienku na budúci život, kým nenastane okamih znovuzrodenia. Láska a tvorivá inšpirácia, ktoré sú jeho hlavným motívom,
splývajú v jedno a pripomínajú, že to najvzácnejšie v našom živote sa síce môže prejaviť
s obrovskou silou, no zároveň je príliš krehké na to, aby znieslo pevnejšie zovretie. Prináša nám aj poznanie, že krásu a ľahkosť života môže pravdivo opísať len Dagmar Bajnoková
ten, kto dobre pozná jeho odvrátenú Peter Rúfus
tvár a cenu chvíle šťastia splácal askézou i bolesťou.
Inscenácia v réžii Michala Babiaka a dramaturgii Mirky Čibenkovej
nám toto posolstvo odovzdáva s porozumením a úctou nielen k pôvodnému textu, ale aj k divákom. Neobracia sa k vyčlenenej elite, oslovuje
každého jeho vlastnou rečou, aj keď
pri tom používa slová básnika. Herci
sú vo svojom prejave presvedčiví,
Linda Zemánková
Jozef Bujdák
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slová, ktoré vyslovujú, im nie sú cudzie. „Nie je nič ľahšie a zároveň nič ťažšie, ako vyznať
lásku prostredníctvom poézie,“ hovorí predstaviteľka mladej ženy Linda Zemánková.
Očarujúcu zrelosť a kultivovanosť prinášajú na javisko Dagmar Bajnoková a Peter
Rúfus v úlohách ženy a básnika po desiatich rokoch. „Vďaka tomu, že som už všeličo
prežil, dostávam sa ľahšie aj do myšlienkových pozícií autora. Na jeho text som sa však
díval s bázňou, lebo vznikol pred mnohými desaťročiami a stále patrí hĺbkou svojej filozofie k tomu najlepšiemu, čo tu bolo vytvorené,“ hovorí Peter Rúfus.
Herci sa sami podieľajú na tvorbe scény podľa návrhu Jaroslava Valeka, tá dobová,
ktorú vidno na povrchu, sa v predeloch mení a splýva s vnútorným svetom protagonistov i s naším. V záverečnej scéne sa básnik a žena stretávajú sami so sebou cez priepasť
desiatich rokov. Berú do rúk nástroje a začína sa nezvučné sláčikové kvarteto v súzvuku duší. V súzvuku s textom je aj skutočná hudba k predstaveniu od Jozefa Bujdáka,
zároveň predstaviteľa mladého básnika. Je to už jeho druhý úspešný pokus po tom, čo
príjemne prekvapil hudbou k hre Hodiny anatómie doktora Šubíka.
Ťažko povedať o tejto inscenácii viac ako hovoria jej tvorcovia a samotný básnik. „Nie
všetci sme básnikmi. Oni však môžu byť tým faktorom, ktorý nás prinúti pozerať sa na
svet inou optikou. A básnik sám nesie v sebe kliatbu tohto dvojakého pohľadu,“ dodáva
Michal Babiak.
Elena URSINYOVÁ, foto: P. Pecha

Životné jubileum trnavského fotografa
Emil Barč: „Niekedy sa mi zdalo, akoby mi pomáhala nejaká dobrá duša.“
Narodil sa 15. mája 1924 na Kapitulskej ulici v Trnave. Fotografovať začal už ako desaťročný, keď mu jeho
teta priniesla z Budapešti jednoduchý doskový fotoaparát s jednou clonou a expozičným časom. Vtedy po
prvý raz spoznal kúzlo, ktoré mu umožňovalo zachytiť
a ukázať iným krásu okamihu, a nevzdal sa ho po celý
svoj život.
Je absolventom odbornej školy a vyučil sa v ateliéri
trnavského fotografa Milana Petroviča, ktorý pôsobil 20
rokov ako portrétny fotograf v Paríži. Praktické skúsenosti získaval aj u známej trenčianskej fotografky Marie
Holoubkovej. Neskôr pôsobil na Pedagogickej fakulte
UK v Trnave. Na svojom konte má množstvo samostatných i kolektívnych výstav na Slovensku i zahraničí,
šesť medailí, štyri plakety, desať diplomov a nespočetné
foto: -eumnožstvo uznaní od samotných divákov.
Aj keď ho najviac oslovovala tvorba slovenského umeleckého fotografa majstra Martina
Martinčeka, jeho miláčikom a doménou bola farebná fotografia, ktorej sa začal venovať
naplno v rokoch, keď si tento proces ešte vyžadoval veľa času a úsilia. Aj dnes však často
zdôrazňuje, že na prvom mieste v tvorivom procese je fantázia, obrazotvornosť, farebné
videnie, schopnosť pracovať so svetlom, myšlienka alebo scenár, a až potom nasleduje
fotografická technika, technológia a chémia.
Trnavský fotograf Emil Barč v týchto dňoch oslávi svoje 80. narodeniny. K významnému životnému jubileu mu srdečne gratulujeme.
-redakcia-
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Bohumil Chmelík,
nositeľ Ceny Mesta Trnava 2004
Kultúra je prejavom ľudskej existencie.
Slovo kultúra má viacej použití. V slovníku nájdeme vysvetlenie, že ide o súhrn
výsledkov tvorivej činnosti ľudí, ktoré
vznikali vo vývine civilizácie a stále vznikajú v živote spoločnosti. Umenie predstavuje schopnosť tvoriť diela literárne,
hudobné, výtvarné, tanečné, architektonické, divadelné.

Európska kultúra sa ukázala v dejinách ako najaktívnejšia, najkreatívnejšia a plne inšpiratívna, ktorá chápe
vývoj sveta, hodnoty duchovné, kultúru
iných národov, nové umelecké smerovania. Kultúru mesta predstavujú hlboko zakorenené presvedčenia a túžby, hodnoty a správania občanov spolu so symbolmi
a tradíciami mesta.
Základom kultúry v každodennom živote sú medziľudské vzťahy a komunikácia.
Sú to susedské a pracovné vzťahy, spôsob ako spolu hovoríme, ako sa usmejeme pri
pozdrave, ako myslíme a konáme, ako poznáme históriu a pamiatky mesta, ako sa
zúčastňujeme jeho spoločenských a kultúrne-umeleckých aktivít, aký je náš životný
štýl podporujúci zdravie.
Kultúra občanov sa prejavuje vo výchove detí a v rodinnom živote, v morálke,
dodržiavaní zákonnosti, ale aj v našom oblečení, bývaní, vystupovaní na verejnosti.
A samozrejme v účasti na občianskom živote našej Trnavy. A tiež, ako my Trnavčania dodržiavame stále aktuálny ZÁKON: ...milovať svojho blížneho ako seba
samého!
Súčasťou kultúry mesta je aj kultúra organizácií. Nájdeme ju (a často aj nenájdeme) v práci inštitúcií, organizácií, podnikov, obchodu, služieb. Prejavuje sa
v správaní pracovníkov ku klientom, v spôsobe pohotového dosahovania spokojnosti
zákazníkov a riešenia ich sťažností, v kvalite poskytovaných služieb a produktov.
Kultúrny život Trnavy obohacujú významné aktivity umelecké, ktoré Trnavčanom pravidelne umožňujú spoznať klasické i súčasné umenie. A umožňujú poznať
históriu, veď mesto Trnava má výstižné označenie Malý Rím – mesto slovenskej
histórie a súčasnosti.
Trvalou úlohou nás všetkých je zúčastňovať sa na zlepšení kultúrnej úrovne
nášho mesta, zamýšľať sa na našej účasti v spoločenskom a kultúrno-umeleckom
živote nášho.mesta, ktoré krásnie každým dňom.
Básnik píše: „Mesto je pokojné. / Na vŕšku stojí Mať / a túto rovinu miluje, stráži
a chráni. / My deti šťastné sme ...“
(Písané pri príležitosti udelenia Ceny Mesta Trnava)
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Chcete vedieť, či ste kultúrny Trnavčan?
Trnava je známa svojimi tradíciami a bohatým kultúrnym životom. Prejavom kultúrnosti občana mesta sú znalosti o histórii mesta a účasť na kultúrno-umeleckom
živote. Odpovedajte na nasledovné otázky. Navštívili ste v priebehu posledného roka:
 Galériu Jána Koniarka?
 predstavenie v Divadle Jána Palárika?
 výstavu v Západoslovenskom múzeu?
 koncert Trnavskej hudobnej jari, alebo
Trnavskej jesene?
 koncert na festivale LUMEN?
 navštevujete Knižnicu J. Fándlyho?

 viete, v ktorom roku bola založená
Trnavská univerzita?
 poznáte nápis na pomníku
Antona Bernoláka, ktorého autorom
je Ján Koniarek?
 viete, kto bol zakladateľom
Spolku sv. Vojtecha?

Ak ste odpovedali šesť a viackrát áno, môžete sa považovať za kultúrneho Trnavčana. Ak ste odpovedali menej ako šesťkrát áno, je to výzva, aby ste obohatili svoj
životný štýl o účasť na kultúrno-umeleckom živote Trnavy.
-bch-

Prerušený obraz v Galérii Jána Koniarka
Výstava s názvom Prerušený obraz
bola otvorená 15. apríla v Galérii Jána
Koniarka – Kopplovom kaštieli. Jej
cieľom je sústrediť umelecké diela inšpirované televíznou obrazovkou, prípadne
televíznym obrazom – jeho sliepňaním,
zrnením, „aurou“, jeho všadeprítomnosťou, náhražkovosťou, jeho schopnosťou
kontaktu so svetom či jeho nivelizačnou
mocou... Výstava predstavuje staršie i súčasné „televízne“ diela od pätnástich autoriek a autorov, inštalované neraz v neočakávaných, „ahistorických“ súvislostiach.
Ide o súbor diel, ktoré vznikli v časovom horizonte od začiatku šesťdesiatych rokov
až po najaktuálnejšiu súčasnosť.
Diela na výstave sú väčšinou vytvorené v dvojrozmerných médiách (maľba, fotografia, grafika, koláž, výnimočne asambláž a objekt). Výber sa nesústreďuje na televíziu
ako na ready made – na „krabicu“, ktorá je sprostredkovateľom video-umenia. Teda
žiadne „nové médiá“ či videoinštalácie, v súčasnom umení také populárne, skôr akási
(plochejšia i historicky sedimentovanejšia) „archeológia“ viac či menej kritickej vízie
televízie ako vplyvného, ďaleko siahajúceho a zďaleka vysielajúceho média.
Prerušený obraz – klasická kurátorská výstava, je pokusom o akúsi archeológiu
video-umenia či mediálneho umenia na Slovensku. I vzhľadom k širokému časovému horizontu vzniku jednotlivých diel je výstava príležitosťou bližšie prebádať
podmienky zrodu, prípadne miestne špecifiká (čiastočne ešte socialistického či za
socializmu vznikajúceho) domáceho videoumenia, resp. proto-videoumenia. Bližšie
spoznať doteraz zanedbávanú (fotografickú či maliarsku) „zárodočnú“ fázu i jeho
televízne východisko.
Petra HANÁKOVÁ
foto: -eu-
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This is my place, hovoria mladí umelci

Jarou rozkvitá aj naša športová paleta

Výstava This is my place bola otvorená 15.
apríla v Synagóge – Centre súčasného umenia.
Projekt reflektuje aktuálne podoby výtvarného
umenia najmladšej generácie slovenských autorov. Kurátor Pavel Urban zo Štátnej galérie v Banskej Bystrici ponúkol výstavné miesto (This is my
place) jedenástim umelcom: Marko Blažo, Martin
Derner, Jana Farmanová Š., Dorota Kenderová,
Marek Kianička, Marianna Mlynárčiková, Rastislav Podoba, Maroš Rovňák, Nóra Ružičková,
Dorota Sadovská, Veronika Šramatyová.
Zameral sa pri tom na ich privátnu, personálnu angažovanosť v zmysle politickej,
spoločenskej a duchovnej reflexie, tlmočenej
prostredníctvom tradičných i nových médií ako
sú maľba, alternatívna grafika, objekt a inštalácia, video či animácia. V prezentovaných
dielach sa kladie dôraz na vizualizáciu pozitívnych, tradičných hodnôt v prirodzenom
zmysle lásky, intimity, tolerancie, súcitu, obety a vzájomného rešpektu - v opozícii voči
prejavom agresivity, obscénnosti, animozity a bezohľadnosti. Projekt vizuálne upozorňuje na otupenosť a degradáciu ľudskej senzibility v dobe informačného šumu. Apeluje na
hodnotu vlastného autonómneho názoru v čase postupujúceho technokratického myslenia, anestézie zmyslového prežívania a masovej uniformity. Výstava reflektuje aktuálny
stav vecí markantne včlenených do životných väzieb, výtvarné umenie nevynímajúc.
Táto generačná výpoveď nastupujúcej vlny slovenských umelcov mala premiéru ako
výstava in-situ v priestoroch Štátnej galérie v Banskej Bystrici a v špecifických interiéroch Synagógy – Centra súčasného umenia sa prezentuje svojou reprízou v modifikovanej podobe.
(GJK, -bb-)

 HOKEJISTI TRNAVY SÚ PRVOLIGOVÍ. Hoci zima sa tentoraz ťahala s nami za
prsty ozaj dlho, dnes už zostala len v spomienkach. Nemožno preto nespomenúť dôležitý
triumf trnavských hokejistov. Pod hlavičkou HK Trnava vybojovali a na mestský zimný
štadión priniesli opäť I. hokejovú ligu! Trnavčania si najprv poradili s najväčším súperom z domácej skupiny, s HK 96 Nitra výsledkami 5:3 a 4:2, potom aj s víťazom východnej skupiny, celkom Brezna po zápasoch 6:4 a 3:2 (po samostatných nájazdoch). To však
už bola iba formalita, lebo postupujú obaja.

foto: -eu-

Sviatok našej hudobnej jari s Mozartom
Neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života v Trnave bývajú každoročne podujatia Trnavskej hudobnej jari. Ani tohto roku to nie je inak. Predsa však bolo tohtoročné otvorenie THJ čímsi výnimočné. Vhodným tematickým naprogramovaním úvodného koncertu
organizátori ponúkli návštevníkom precítenie veľkonočného obdobia. V nedeľu týždeň
pred Kvetnou nedeľou sa v kostole Sv. Jakuba v podaní telies Musica Vocalis a Academia
Istropolitana so sólistami rozliehali majestátne tóny velikána svetovej hudby Wolfganga
Amadea Mozarta v jeho diele Requiem. Zaplnené hľadisko bolo svedkom jedinečného
zážitku z diela, ktoré ťažko nájde konkurenciu vo vyjadrení utrpenia Krista počas jeho
krížovej cesty. Tieto pocity dokázal vložiť hlboko veriaci Mozart konfrontovaný chorobou
a poznaním blížiacej sa smrti do úchvatnej hudobnej podoby plnej hlbokého osobného zážitku. A nápomocní mu boli aj účinkujúci, z ktorých mnohých poznáme ako členov mládežníckych trnavských speváckych zborov. Je dobré, že popri profesionálnych sólistoch
a členoch orchestra účinkujúci Trnavčania ako neprofesionáli dvíhajú latku kultúrnych
podujatí v Trnave, čím nadväzujú na bohaté hudobné tradície nášho mesta. Tohtoročný
otvárací koncert THJ bol ďalším dôstojným dôkazom.
-redakcia-

 STRETNUTIE S MARTINOU MORAVCOVOU. Vďaka plaveckému mítingu
O pohár mesta Trnavy, za sebou má už 31. úspešných ročníkov, prichádza do krytého
plaveckého, stále iba 25 metrového bazénu MtF STU pravidelne nejedno plavecké eso,
aj zahraničné. Tento raz sme mali v prvý jarný deň možnosť vidieť i stretnúť sa s piešťanskou rodáčkou Martinou Moravcovou, ktorej pretekárske kontakty so Slovenskom nebývajú práve najčastejšie. Martina to ako vždy plne chápala a dávala dostatok priestoru
najmä mladým obdivovateľom a možným následníkom k osobnému kontaktu. Zároveň
svoju účasť v Trnave využila na vytvorenie svojho 199. slovenského rekordu, tentoraz na
motýlikovej dvesto metrovej trati. Kto sa podrobnejšie zoznámi s výsledkovou listinou,
zistí, že mladí trnavskí plavci sa jej prítomnosťou a úsilím v nie jednom prípade až podivuhodne inšpirovali. Len keby nám podujatie „pritiahlo“ aj raz tak väčší bazén.
 VÍTANIE JARI V MARATÓNKACH. Žiaľ, tentoraz jar bežcov nijako nepotešila, ba
všetko nasvedčovalo tomu, že bežcom ani len na uvítanie nechce ruku podať. Vo štvrtok
25. marca, keď si rekreační bežci dali s ňou stretnutie, púšťala na zem dlhé a nepríjemne
studené „špagáty“ vody, ktorými lomcoval hádam ešte studenší vietor. Našťastie, nálada
bežcov a atletická dráha štadióna na Rybníku boli v absolútnom poriadku a tak sa mohlo
64 bežcov vydať na „Vítanie jari v maratónkach“, v poradí XIV. ročník bežeckej tridsať
minútovky. V žiackej a študentskej kategórii ubehli najviac Jana Puškárová (ZŠ NSUT
Trnava), Lukáš Hrčka (ZŠ Špačince) a Matej Lietavec (ZSPŠ Trnava). Medzi ženami bez
rozdielu kategórie to bola Zuzana Hlbocká (MsÚ Trnava) a medzi mužmi, podľa jednotlivých kategórií, Ivan Urcikán (AK Bojničky), Milan Vago (STU Trnava), Ján Šiška (AK
Bojničky) a Štefan Gažo (Jogging klub Trnava). Bežca veru počasie nezlomí.

Edo KRIŠTOFOVIČ

Aby mladí vedeli, kto sme a kam kráčame
Vážení čitatelia,
neviem, či aj Vás upútal obrázok týchto
zlatých deťúreniec z trnavskej materskej školy
na Spojnej ulici. Pohľad na ne naživo (veď sú
symbolom našej slovenskej budúcnosti, konkrétne z „malého Ríma“) nedojme len odľuda,
alebo tak uponáhľaného dospelého jedinca, čo
nevníma kde je a čo robí.
Týchto detvákov bolo spolu jedenásť. Boli
bezprostredné a zároveň múdre a disciplino-
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vané celú viac ako polhodinu, čo stáli blízko mňa. Prečo ich takto charakterizujem? Nestretla som ich na prechádzke po Trnave, ale na námestí SNP plnom ľudí, pred Krajskou
knižnicou Juraja Fándlyho 1. apríla na slávnostnom zhromaždení občanov mesta Trnavy
na počesť dňa, keď 2. svetová vojna v tomto starobylom, ale dnes zároveň novom meste
Európy skončila. Na pietnej spomienke na tých, ktorí položili svoje mladé životy pri oslobodzovaní nášho mesta, sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí, na prstoch 3 – 4 rúk by ste však
mohli zrátať reprezentantov mladej generácie, vrátane deciek zo spomínanej fotografie.
Ku cti slúži riaditeľom základných škôl, že už tradične sa väčšina z nich zúčastňuje na
slávnosti výročia oslobodenia. Avšak aj tohto roku chýbali pedagógovia stredných a vysokých škôl so „vzorkou“ mládeže, ktorú vzdelávajú a vychovávajú.
Moje slová nechcú byť obdobou ideologického diktátu z dôb „hlbokého socializmu“.
Len nahlas a verejne uvažujem, či by pri takýchto, v Trnave veľmi pekných a dôstojných
pietnych aktoch, predsa len nemali byť prítomní aj mladí ľudia. Prečo? Aby skôr citovo
a osobne, ako namemorovaním učiva z dejepisu a histórie Slovenska vedeli, kto sme,
odkiaľ sme prišli a kam kráčame i dnes v 3. tisícročí globálneho sveta a Európy. Sveta,
v ktorom veľké národy svoje národné „Ja“ prezieravo nezaznávajú.
Nuž, porozmýšľajme tentoraz nad príkladom riaditeľky a učiteliek z MŠ na Spojnej
ulici v Trnave. Na ďalšej z týchto aktivít – napríklad pri výročí tragickej smrti M. R.
Štefánika, by mohla byť prítomná aj „vzorka“ trnavských žiakov a študentov. Ak sa nezmenila ich letora oproti našej študentskej, určite sa nenahnevajú, ak vymenia 2 hodiny
vyučovania za účasť na slávnosti.
Čo teda na záver môjho zamyslenia? Aj takto možno v mládeži vytvárať a upevňovať
národné povedomie, ktoré je dnes chabé. Len treba chcieť napĺňať tvorivo poslanie vychovávať a vzdelávať. Lebo „kto nehorí, ten nezapaľuje“ ako hovorí prastará charakteristika
učiteľa a vychovávateľa. Bez ohľadu na zložitosť doby, v ktorej žijeme.
A. MITANOVÁ

Trnavské školy pod krídlami leva
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia uzatvorila partnerstvo s trnavskou pobočkou významnej slovenskej poisťovacej spoločnosti s cieľom finančne podporiť školské
neziskové projekty. Do verejnej súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné školy v meste
Trnava. Školské neziskové dobrovoľnícke projekty musia byť neinvestičného charakteru,
s možnosťou zapojenia detí, mládeže a ich rodičov. Preferované budú originálne projekty, podporujúce a rozvíjajúce kreativitu detí. Uzávierka projektov je predĺžená do 10.
mája 2004. Zasadnutie grantovej komisie nadácie REVIA sa uskutoční 1. júna 2004.
Bližšie informácie získate v kancelárii nadácie REVIA, na tel. číslach 033 / 641 30 11,
0905 960 797 alebo revia@revia.sk, www.revia.sk
Zuzana Frnová, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

Prednáška o paliatívnej starostlivosti
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás pozýva na prednášku druhého ročníka cyklu
„Zdravie všetkými pohľadmi“ (Škola verejného zdravia) na tému Paliatívna starostlivosť, ktorá sa uskutoční dňa 27. mája 2004 o 17. hodine v zasadačke Tatraskla na Trhovej ulici 2. Prednášať bude prednostka kliniky paliatívnej starostlivosti Bl. Zdenky
Schelingovej Fakultnej nemocnice v Trnave Doc. MUDr. Lýdia Smoleňová, CSc.
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Trnavský Deň narcisov sa opäť vydaril,

bol v športovom duchu a zbierka priniesla takmer 230 tisíc korún
Začiatok apríla patril celoslovenskej verejnej zbierke určenej na získanie finančných
prostriedkov na boj proti rakovine. Mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou – CVČ
po prvýkrát usporiadalo pri tejto príležitosti BEH ŽIEN ulicami mesta. 70 účastníčok
prvého ročníka dokázalo na 1,5 km trati svoju spolupatričnosť s tými, ktorí s týmto ochorením bojujú, okoloidúcim chodcom ukázali svoju odvahu upozorniť verejnosť na tento
problém.
Patrí im za to vďaka. Určite ste si všimli, že ich okrem behu charakterizoval jeden
spoločný znak. Tým bolo žlté tričko vo farbe symbolu tohto dňa – narcisu. Za to, že si
ich pretekárky mohli obliecť, patrí poďakovanie hlavnému sponzorovi – firme SACHS.
Ďalšími sponzormi, ktorí prispeli k úspechu tohto podujatia, sú: Kooperatíva poisťovňa
a.s. Trnava, Generali poisťovňa a.s, Česká poisťovňa – Slovensko a.s., AEGON, AVON,
CKD, McDonald’s.
Na stupni víťazov v kategórii študentky:
Zo žien si najlepšie počínali:
1. Zuzana Neštická
1. Zdena Trulíková
2. Petra Valášková
2. Zuzana Lapšanská
3. Jana Beňová
3. Ida Straková
Ďalším sprievodným podujatím tohto dňa bol Aerobikový maratón žiačok základných
škôl o Pohár riaditeľa Kalokagatie – CVČ. Na ňom sa zúčastnilo 104 pretekárok. Všetky
účastníčky absolvovali 4 kolá, do posledného piateho postúpilo 27 finalistiek. Víťazstvo
patrilo Miške Jánoškovej zo Základnej školy K. Mahra, druhá skončila Kristína Hlavatovičová zo Základnej školy Dobrá Voda a tretiu priečku obsadila Patrícia Hanzlíková zo
Základnej školy Mozartova. TOP cvičenkou za svoju vytrvalosť a veľkú snahu sa stala
Simona Mišová zo Základnej školy v Suchej nad Parnou. Víťazky si odniesli žlté tričká
a balíčky od firmy AVON.
Tento deň by sa nezaobišiel bez 111 dobrovoľníkov a členiek klubu Venuša, ktoré počas
celého dňa oslovovali v uliciach mesta spoluobčanov, rozdávali letáky a informačné materiály. Chceli by sme im touto cestou poďakovať a zároveň Vás oboznámiť, ktorí to boli.
Stredná zdravotnícka škola – 35, Miestny spolok SČK Trnava 1 – 6, Územný spolok
SČK mládež – 10, Fakultná nemocnica s personálom – 7, Jednota dôchodcov – 10, Trnavská univerzita – 17, Gymnázium Jána Hollého – 14, Združená priemyselná škola
– 12. Trnavské osvetové stredisko a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave
poskytli propagačné materiály a letáky. Celková suma, ktorá sa počas Dňa narcisov vyzbierala, sa vyšplhala do výšky 229 957 Sk. A ako sa podieľali jednotlivé subjekty na
tejto zbierke? Tu máte ich prehľad:
Materská škola V jame – 1883 Sk, Materská škola Murgašova – 1520 Sk, Materská
škola Križovany – 7350 Sk, Základná škola A. Kubinu – 4485 Sk, Základná škola Spartakovská – 2886 Sk, Základná škola Atómová – 6314,50 Sk, Základná škola Gorkého – 360
Sk, Základná škola Limbová – 4129,50 Sk, Gymnázium Jána Hollého – 749 Sk, Gymnázium A. Merici – 1870 Sk, SOU energetické Trnava – 2211,50 Sk, Združená priemyselná
škola Komenského 18 242 Sk, Klub dôchodcov Beethovenova 20 – 1080 Sk, Kalokagatia
– CVČ – 10 458,50 Sk, Klub „AJA“ Amálka Zambojová – 1840 Sk, Stredná priemyselná
škola – 25 329 Sk.
Mgr. Ingrid HUŇAVÁ
Kancelária Zdravé Mesto Trnava
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Od 17. mája 2004 – nová tvár
Mestskej televízie Trnava
vysielame na 53. kanáli (širokopásmová anténa)
vysielame TELETEXT
Pondelok

Piatok

9.00 Trnavský magazín zo štvrtka
(repríza)
17.00 Diskusia (repríza)
18.00 Trnavský magazín – premiéra
22.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)
23.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)

9.00 Trnavský magazín zo štvrtka
(repríza)
17.00 Diskusia (repríza)
18.00 Trnavský magazín zo štvrtka
(repríza)
22.00 Trnavský magazín zo štvrtka
(repríza)
23.00 Diskusia (repríza)

Utorok

Sobota

9.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)
17.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)
18.00 Diskusia – naživo
22.00 Diskusia (repríza)
23.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)

9.00 Diskusia (repríza)
17.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)
18.00 Trnavský magazín zo štvrtka
(repríza)
22.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)
23.00 Trnavský magazín zo štvrtka

Streda

Nedeľa

9.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)
17.00 Diskusia /repríza/
18.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)
22.00 Diskusia (repríza)
23.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)

9.00 Diskusia (repríza)
17.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)
18.00 Trnavský magazín zo štvrtka
(repríza)
22.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)
23.00 Trnavský magazín zo štvrtka
(repríza)

Štvrtok
9.00 Trnavský magazín z pondelka
(repríza)
17.00 Diskusia (repríza)
18.00 Trnavský magazín – preméra
22.00 Trnavský magazín zo štvrtka
(repríza)
23.00 Diskusia (repríza)

NOVÉ RELÁCIE: JAZYKOVÝ KURZ,
OTÁZKY Z NÁMESTIA, ZA BRÁNAMI,
REGIONÁLNY MAGAZÍN, BÝVANIE.

pozvánky

máj 2004

Big bítoví veteráni The Breakers pozývajú
Členovia trnavskej big bítovej skupiny The Breakers, známej zo 60-tych rokov,
sa rozhodli znova oprášiť svoje nástroje a pozvať všetkých svojich bývalých fanúšikov na spomienkové stretnutie s názvom The Breakers Party 2004. Spomienka na big bítovú éru sa uskutoční v piatok 28. mája v Art Clube (bývalé
Calipso) v Trnave. V priebehu stretnutia spojeného s koncertom sa uskutoční aj
krst nového CD skupiny. Toto bude obsahovať nahrávku jej predchádzajúceho
koncertného vystúpenia v roku 2002 a ako bonus aj niekoľko zachovaných historických nahrávok zo šesťdesiatych rokov. Na pódiu sa podľa slov organizátorov
postupne vystriedajú skoro všetci bývalí členovia The Breakers i niekoľko hostí.
Stretnutie trnavských big bítových veteránov sa začne o 19. hodine.
-b-

Výstava bonsajov
Pre milovníkov japonského umenia pestovania miniatúrnych stromov je pripravená v dňoch od 11. do 15.
mája na Pekárskej ulici 11 vo výstavnej sieni kvetov
prvá výstava bonsajov nového Bonsai clubu Trnava.
Hosťom podujatia bude popredný slovenský bonsajista Peter Roško, ktorý 14. mája o 14. hodine predvedie
návštevníkom ukážky tvarovania a zušľachťovania
stromčekov.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
5. 5. 2004 o 17.00 h
Stretnutie čitateľov s mladými
slovenskými autormi v čitárni knižnice.
Hostia: Jana Beňová, Pavol Rankov,
Peter Valček.
7. 5. 2004 o 15.00 h
Májový vedomostný milionár. Súťaž pre
deti – oddelenie literatúry pre deti.
14. 5. 2004 o 15.00 h
Zázračný svet písmen. Súťaž pre deti.
Oddelenie literatúry pre deti.
25. 5. 2004
Princezná z paneláka. Stretnutie
detí so spisovateľkou Danušou
Dragulovou-Faktorovou.
o 9.00 h – oddelenie literatúry pre deti
o 11.00 h – pobočka Modranka

Na pobočke Linčianska pokračuje
PROJEKT KOLUMBUS. Deti z Klubu
o tretej sa stretávajú každý štvrtok
a spoznávajú svet i samého seba.
Pozývajú aj ďalších mladých čitateľov.
18. 5. 2004 o 15.00 h
IQ test mladého čitateľa.
Pobočka Linčianska.
Hlavolamy, ktoré zvládneme sami.
Písomná literárna súťaž o tvorbe
Jozefa Pavloviča pre všetkých mladých
čitateľov oddelenia literatúry pre deti
i na pobočkách. Súťaž potrvá do konca
júna.
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Západoslovenské múzeum

Galéria Jána Koniarka

hlavná budova, Múzejné námestie 3
stále expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História
mesta, Ázijské umenie, Kampanológia,
Oratórium, Ľudová hrnčina

Kopplov kaštieľ
Prerušený obraz
kurátorka: Petra Hanáková

výstavy:
Ann Dual – And Gallery
II. výročná výstava z tvorby výtvarníkov
a umeleckých fotografov trnavského
regiónu
Moja Trnava – výstava detských
výtvarných prác
Na skle maľované
– výber z obrázkov na skle z fondov
Západoslovenského múzea
Starý obchod – Aj takto sa nakupovalo
v 20. storočí
Ridinger
– grafiky zo zbierok Západoslovenského
múzea
Prísne tajné
– história munície od šípu po atómovú
bombu do 31. augusta
Výstava kaktusov a sukulentov
od 14. do 16. mája
zbierkový predmet mesiaca máj:
modrotlačová forma

Dom hudby Mikuláša Schneidera
Trnavského
návšteva na požiadanie,
tel. 033-5514421, lektor sídli v Múzeu
knižnej kultúry
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera
Trnavského, Dejiny cirkevného
hudobného spolku, Dvorana slávy dobra
výstavy:
Boh mi dáva všetko
– detská výtvarná tvorba z celoslovenskej
súťaže, ktorú zorganizovali Bonart
a Evanjelický cirkevný zbor v Trnave
Múzeum knižnej kultúry – Oláhov
seminár
Námestie sv. Mikuláša 10
výstavy:
Aj keď sa všetko minie, my nie
– výstava v spolupráci so Spolkom
sv. Vojtecha
Historické hračky
– výstava zo zbierok múzea spojená
s tvorivými dielňami pre deti

V múzeu je pre nás Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí bude 16. mája v Západoslovenskom múzeu. Podujatie v spolupráci s mestom Trnava sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, ktorý
si pripomíname 18. mája. Na návštevníkov čakajú nielen expozície a súčasné výstavy,
ale aj množstvo ďalších zaujímavostí.
Ani v tomto roku nebudú chýbať od 11. do 17. hodiny v hlavnej budove múzea autentické ukážky tradičných remesiel ako umenie paličkovanej čipky, hrnčiarstvo, drotárstvo,
medovnikárstvo a výroba šúpoľových bábik. Neposedných potešia country tance a deti si
iste nenechajú popoludní o 15. hodine ujsť bábkové divadlo. Na svoje si prídu aj milovníci
pichľavej krásy na výstave kaktusov a sukulentov, ktorá sa začne už 14. mája.
Od 13. do 18. hodiny budú otvorené aj dvere Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. V rovnakom čase si budú môcť záujemcovia overiť svoju šikovnosť pri práci
s hlinou, papierom a textilom v tvorivých dielňach v Oláhovom seminári na Námestí sv.
Mikuláša, kde budú predvádzať svoje umenie výrobcovia bábok, drevených a textilných
hračiek.
-eu-

máj 2004

Synagóga – Centrum súčasného umenia
This is my place
kurátor: Pavel Urban

Komplexná starostlivosť o najmenších
Mesto Trnava, občianske združenie Maják a Detské integračné centrum Trnava
vás pozývajú na odborný seminár s názvom Komplexná starostlivosť o deti
raného veku.
Cieľovou skupinou sú predovšetkým pediatri, neurológovia, psychológovia, logopédi
a špeciálni pedagógovia. Hosťami seminára budú primárka JIS FNsP Trnava MUDr. R. Mišová, detská neurologička FNsP Trnava MUDr. Pobiecka, detská psychologička a odborníčka v oblasti narušeného vývinu reči Doc. PhDr. Mikulajová, PhD.,
z PdF UK Bratislava a klinická psychologička, odborníčka v oblasti diferenciálnej
diagnostiky raného veku Jánošíková, PhD., z DIC Trnava. Aktívnu účasť prisľúbili aj predsedníčka sekcie pediatrov Slovenska MUDr. Prcúchová, Mgr. Štefková
– Koncepcia ranej starostlivosti, ŠPU Bratislava, PhDr. Hauskrechtová z MŠ SR,
pracovníci úseku včasnej diagnostiky Ústavu profesora Matulaja v Bratislave a pracovníci DIC v Trnave.
Kancelária Zdravé mesto

Divadlo Jána Palárika
veľká sála

3. mája o 10. h: Pinocchio
5. mája o 19. h: Všetko o ženách
6. mája o 19. h: Statky – zmätky
10. mája o 14. h: Zlaté kura
11. mája o 19. h: Všetko o ženách
12. mája o 19. h: Statky – zmätky
13. mája o 10. h: Statky – zmätky
17. mája o 14. h: Pinocchio
18. mája o 10. h: Drotár
19. mája o 10. h: Zlaté kura
20. mája o 19. h: Statky – zmätky
21. mája o 10. h: Pyšná princezná
29. mája o 18. h: Koncert víťazov
Medzinárodnej speváckej súťaže
M. Schneidera Trnavského

30. mája o 16. h:
O bratislavskej
hradnej kuchárke
– Bratislavské bábkové divadlo
31. mája o 9.30 a 11.30 h:
O bratislavskej hradnej kuchárke

štúdio

4. mája o 19. h: Noc bohov
5. mája o 10. h: Biele noci
10. mája o 19. h: Básnik a žena
11. mája o 10. h: Hodiny anatómie
doktora Šubíka
19. mája o 10. h: Básnik a žena
21. mája o 19. h: Námestie – DAB Nitra
26. mája o 19. h: Biele noci
27. mája o 19. h: Básnik a žena
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Program trnavských kín na máj 2004
kino HVIEZDA

– NÁVRAT KRÁĽA
29. – 30. 5. 2004: BOLERO
31. 5. 2004: S.W.A.T.:JEDNOTKA
RÝCHLEHO NASADENIA

1. – 3. 5. 2004: PETER PAN
začiatok o 15.30 h, v nedeľu aj o 13,30 h
1. – 3. 5. 2004: TAJOMNÉ OKNO
4. – 5. 5. 2004: POROTA
začiatok o 15.15, 17.30 a 19.45 h
6. 5. 2004: POLICAJTI
7. – 10. 5. 2004: SCOOBY DOO 2
začiatok o 15.30 h, v nedeľu aj o 13,30 h
7. – 10. 5. 2004: TEXASKÝ MASAKER
MOTOROVOU PÍLOU
11. – 13. 5. 2004: RISKNI TO S POLLY
14. – 17. 5. 2004: JAK BÁSNÍCI
NESTRÁCEJÍ NADĚJI
18. – 20. 5. 2004: SCARY MOOVIE – 3
21. – 24. 5. 2004: HORE BEZ
25. – 27. 5. 2004: MAZANÝ FILIP
28. – 30. 5. 2004: MILOVAŤ
JE ZÁBAVNÉ
začiatok o 15.15, 17.30 a 19.45 h
31. 5. – 2. 6. 2004: PACH KRVI

kino STAVBÁR – Modranka
premieta sa v piatok a v nedeľu o 19.00 h

Premieta sa denne o 15.30, 17.30
a 19.30 h, ak na programe
nie je uvedené inak.

DETSKÉ PREDSTAVENIA
v nedeľu o 13.30 h
2. 5. 2004: PETER PAN
9. 5. 2004: SCOOBY DOO – 2
16. 5. 2004: VRABČIAK VILKO
23. 5. 2004: EŠTE JEDNA NOC
ŠEHEREZÁDY
30. 5. 2004: MEŠEC
S DVOMA ZLATKAMI
PRÍRODNÉ KINO
začiatok prestavení o 21.00 h
15. – 16. 5. 2004: LÁSKA MOJA, KDE SI
17. – 19. 5. 2004: POSLEDNÝ SAMURAJ
20. – 21. 5. 2004: BAZÉN
22. – 23. 5. 2004: NUDA V BRNE
24. – 25. 5. 2004: GOOD BYE LENIN
26. 5. 2004: POLICAJTI
27. – 28. 5. 2004: PÁN PRSTEŇOV

2. 5. 2004: POSLEDNÝ SAMURAJ
7. 5. 2004: POLICAJTI
9. 5. 2004: OKNO NAPROTI
14. 5. 2004: FRIDA
16. 5. 2004: V MENE CTI
21. 5. 2004: STRAŠIDELNÝ ZÁMOK
23. 5. 2004: BAZÉN
28. 5. 2004: HORE BEZ
30. 5. 2004: JEDNA RUKA NETLESKÁ
kino OKO
premieta sa vo štvrtok, piatok a sobotu
o 19. h
6. – 8. 5. 2004: Zbesilosť na dvoch
kolesách
13. – 15. 5. 2004: Pravidlá vášne
20. – 22. 5. 2004: Bratia ako sa patrí
27. – 29. 5. 204: Škola ro(c)ku
filmový klub NAOKO
premieta sa v utorok o 20. h, v stredu o 18.
a 20. h
4. 5. 2004 o 20. h: Pornografický vzťah
5. 5. 2004 o 18. h: Swing
5. 5. 2004 o 20. h: Mexická jazda
11. 5. 2004 o 20. h: Spaľovač mŕtvol
– Projekt 100
12. 5. 2004 o 18. h: Stvorení pre lásku
12. 5. 2004 o 20. h: Sex a Lucia
18. 5. 2004 o 20. h: Rosemary
má dieťatko
– Projekt 100
19. 5. 2004: Ďalších 10 minút II
25. 5. 2004 o 20. h: Príbeh z Tokia
26. 5. 2004 o 18. h: Strach a chvenie
26. 5. 2004: Samsara

Trnavská hudobná jar

máj 2004

nedeľa, 9. mája o 15. h
Františkánsky kostol
COMORRA – Komorný orchester, Komárno
Scarlatti, Vivaldi, Grieg, Zeljenka
utorok, 24. mája o 18. h
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika
OTVÁRACÍ KONCERT
18. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera
Trnavského
DANIEL ČAPKOVIČ – barytón
TERÉZIA KRUŽLIAKOVÁ – mezzosoprán

18. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidera Trnavského

foto: -eu-

– súťaž je pod záštitou prezidenta SR

Mesto Trnava otvorí v dňoch od 24. do 29.
mája 2004 už po osemnásty raz brány pre
desiatky mladých talentov vokálneho umenia,
ktorí predvedú svoje hudobné schopnosti
na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša
Schneidera Trnavského. Vysoká úroveň tohto
renomovaného podujatia už dlhé roky úspešne
prispieva k šíreniu dobrého mena nášho mesta
a krajiny nielen v Európe, ale i v zámorí.
Poslaním súťaže je vyhľadávanie mladých
talentovaných interpretov vokálneho umenia, podnecovanie ich
ďalšieho umeleckého rastu a propagácia koncertnej vokálnej tvorby.
Zúčastnilo sa na nej doteraz takmer dvetisíc mladých vokálnych
interpretov, z ktorých mnohí dnes už dobyli svetové operné scény
a koncertné pódiá (Peter Dvorský, Eva Blahová, Sisa Sklovská, Andrea
Danková a ďalší).
Súťaž je v súčasnosti jediná tohto druhu na Slovensku s medzinárodnou
účasťou súťažiacich a porotcov. Členstvo do poroty prijali
v nadchádzajúcom ročníku profesionáli nielen zo Slovenska, ale i Čiech,
Nemecka, Talianska, USA, Kanady a Japonska. Slovenskú republiku bude
v porote reprezentovať prof. Eva Blahová (na fotografii),
ktorá je zároveň prezidentkou súťaže.
-čav-
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LUCIE BÍLÁ
A JEJ HOSTIA
Mestská športová hala
25. mája o 20. h

foto: Ondřej Pýcha
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Najviac rozhlasových hitov za
rok 2003, cena Aurel za najlepší
album v kategórii speváčka
roka 2003, v roku 1996 sa stala
absolútnou víťazkou v ankete
Český slávik, kde trónila päť rokov
a získala ocenenie „Absolútny
slávik“, miláčik českých aj
slovenských divákov, anjel
s diablom v tele...
Českú spevácku hviezdu Lucie
Bílu netreba nikomu predstavovať.
Keď v roku 1992 odštartovala
svoju hviezdnu kariéru úspešným
albumom „Missariel“, ktorý bol
ocenený 6 Grammy, jej hit „Láska je láska“ sa stal piesňou roka
a hrali ho všetky rádiá. Druhý album „Lucie Bílá“ jej priniesol Grammy
v kategórii speváčka roka. Nasledovala náročná rola Lorraine
v muzikály Dracula. V roku 1998 vydala tretí album „Hviezdy ako
hviezdy“, o rok neskôr vyšiel album „Úplne nahá“.
Jej piesne poznajú mladí, ale aj tí skôr narodení. Lucie Bílá je raz
neskrotná rebelka, inokedy zase anjel so zlatom v hrdle...
Stále má však to svojské – nenapodobiteľný šarm, nezameniteľný hlas
a obrovskú dávku lásky pre všetkých, ktorí počúvajú jej hudbu...
Teraz prichádza na slovenské pódiá prestaviť svoj najnovší album
„Jampadampa“, ktorého skladby si získali srdcia tisícok fanúšikov.
Tento album jej priniesol aj cenu Aurel za najlepší album v kategórii
speváčka za rok 2003.
Krásna čertica zavíta do Trnavy 25. apríla spolu so svojimi hosťami
– „mazákom českého showbiznisu“ Jiřím Kornom a skupinou 4 TET,
ďalšími hosťami sú Luboš Brabec a Petr Malásek.
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