novinky
z radnice

október 2004

foto: E. Ursinyová

mesto Trnava

♦

ročník XV

♦

číslo 9

♦

október 2004

A

r

t

novinky
z radnice

Vrásky

Po návrate z prechodu Roháčov sme v jednej z podhorských dedín
našli nocľah. Do zotmenia zostávalo ešte niekoľko hodín, preto som
zložil batoh a vybral sa využiť podvečerné svetlo na malú prechádzku.
Väčšiu časť dediny tvorili drevenice. Niektoré už boli v schátralom
stave, no mnohé prešli dôkladnou opravou. Hlavne tie slúžili turistom
na ubytovanie a pred mnohými stáli aj v tomto začínajúcom sa
jesennom období zahraničné autá. Keď som sa približoval do centra
dediny, zazrel som niečo, čo spomalilo, až úplne zastavilo môj krok.
Oči som nemohol odtrhnúť od obrazu, ktorý sa mi naskytol.
Na priedomí menšej drevenice s pootvorenými okenicami sedela
na lavičke babka, ktorá sa bez akéhokoľvek pohybu dívala ponad
dedinu. Ruky mala zložené v lone a v prstoch čosi zvierala.
Spod šatky skrývajúcej biele šediny jej výrazne vyčnievala tvár,
na ktorej zanechal život i okolitý svet množstvo čiar vrytých do starnúcej
pokožky. Zvráskavená tvár však vďaka neobyčajne žiariacim očiam
pôsobila vznešene. Pohľad na ňu bol nádherný.
Tak ako som z končiarov hôr vnímal monumentálnosť sveta
s jeho vnútorným poriadkom, aj tvár tejto ženy rozprávala o veľkosti
a pokore človeka. Každá vráska zaznamenávala čas, ktorý sa blížil
k pozemskému naplneniu. Oči zrkadlili smútok zo straty partnera, biedu
i radosti života, no predovšetkým svedčili o pochopení
svojho miesta vo svete a o schopnosti prekročiť fyzické obmedzenia.
Napriek môjmu dlhému pozorovaniu žena nehybne vychutnávala
teplo lúčov zapadajúceho slnka. Tie vytvárali na drevenici tmavú
siluetu a spolu so sfarbeným stromom v záhrade boli dokonalým
pozadím jedného z nezabudnuteľných zážitkov. Z úcty k tejto žene som
nedokázal vytiahnuť fotoaparát. Kdesi vnútri som pochopil,
že čas nemožno technicky zastaviť.
Vpíše sa sám do našej duše i tváre a navždy nás ovplyvní.
Tvár babky na priedomí preto nemám vo fotoalbume, ale vo svojej duši.
Bez vyblednutia farieb sa mi pravidelne vynára, keď sa blíži babie leto.
V uponáhľanom svete, ktorý sa snaží prekryť každú vrásku a oklamať
i vymedzený čas, je balzamom na bôle i starosti.
Sprostredkovane sa ho pokúšam ponúknuť všetkým, ktorým život vryl
do duše a postupne i do tváre prvé vrásky.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Primátori K8 o fiškálnej decentralizácii
Fiškálna decentralizácia
úzko súvisí s procesom
presunu povinností
a právomocí na samosprávy.
Stručne sa dá charakterizovať
ako nahradenie transferov
– dotácií zo štátneho rozpočtu
do rozpočtov obcí a vyšších
územných celkov (VÚC)
na výkon ich originálnych
kompetencií daňovými
príjmami, o ktorých použití
budú rozhodovať samosprávy
celkom samostatne. Prenesené
kompetencie výkonu štátnej
správy budú naďalej
financované prostredníctvom
štátneho rozpočtu.
Do originálnych
kompetencií miest a obcí
patria medziiným
predškolské zariadenia,
základné školy, komunálny
odpad, územné plánovanie,
opatrovateľská služba,
či výber miestnych daní
a poplatkov.

Zmena financovania je pre samosprávy konečne
na spadnutie. Návrhy zákonov prešli v parlamente
prvým čítaním a v najbližšom období by mala o nich
NR SR rozhodnúť. Aj z tohoto dôvodu sa v Trnave
13. a 14. septembra zišli primátori krajských miest
a rokovali o pripravovanom návrhu. Keďže fiškálna
decentralizácia sa dotýka aj vyšších územných celkov
(VÚC), druhý deň sa na pracovnom stretnutí zúčastnili aj predsedovia samosprávnych krajov. Spolu
s vládnym splnomocnencom Viktorom Nižnanským
rozobrali a pripomienkovali návrh zákona. Predsedovia VÚC zároveň informovali primátorov o priebehu
rokovania ohľadom štátnej pokladnice.
Predstavitelia samospráv sa vo svojom vyhlásení
obrátili na poslancov NR SR, aby predložené návrhy
zákonov o fiškálnej decentralizácii prijali vrátane pozmeňujúcich návrhov gestorským výborom. Tento krok
totiž otvára možnosť stabilizácie príjmov pre územné
samosprávy. Primátori považujú celý proces za otvorený
s možnosťou jeho modifikácie v nasledujúcom období.
Na rokovaní primátorov K8 ocenili zástupcovia krajských samospráv spoločnú diskusiu a dohodli, že je do
budúcnosti potrebné koordinovať legislatívny proces na
pravidelných spoločných stretnutiach.
-pt-

Na mestskej veži bude obnovený arkier
Prekvapením pri pamiatkovom výskume mestskej veže bolo objavenie arkiera nad
vstupom do priestoru mestskej turisticko-informačnej kancelárie TINS. „Po dohode
s pamiatkarmi ho zrekonštruujeme tak, aby sa čo najviac priblížil k pôvodnému
riešeniu,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave
Ing. Dušan Béreš.
Samotná rekonštrukcia mestskej veže je už v druhej polovici. V čase uzávierky
tohto vydania sa na prvú „hrubú“ vrstvu omietky začala nahadzovať druhá, jemnejšia vrstva. Do nej sa bude vyškrabovať iluzívne kvádrovanie na nárožiach, čím
sa fasáde navráti vzhľad z obdobia renesancie. Arkier bude zrekonštruovaný podľa
nákresu (na obrázku), použité však pri tom budú aj novodobé materiály. Týka sa to
konzoly arkiera, ktorá už nebude celá z prírodného kameňa ako bola pôvodná, ale
z jeho kombinácie s umelým kameňom.
Napriek zisteným novým skutočnostiam, ktoré pozmenili postup rekonštrukčných
prác, bude dodržaný pôvodný termín ich ukončenia 30. novembra 2004. „Jediné,
čo nás snáď môže trošku zdržať, je plán využiť lešenie aj na dôkladnejšiu opravu
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zábradlia pri ochodzi veže,“ dodal
Ing. Dušan Béreš. Opravu kovového
zábradlia, ktorá tiež nebola zahrnutá
v pôvodnom pláne rekonštrukcie, bude
realizovať po „minivýberovom“ konaní
v súčinnosti s pamiatkarmi niektoré
umelecké kováčstvo. Do začiatku budúcej turistickej sezóny budú dokončené aj
stavebné úpravy v interiéri.
Na rekonštrukciu arkiera sa má vynaložiť približne 400 tisíc korún, niekoľko
desiatok tisíc na pôvodne neplánovanú,
ale tiež potrebnú opravu skorodovaného
ciferníka hodín. Ďalšou nevyhnutnou
investíciou, ktorá môže dosiahnuť podľa
odhadu takmer 300 tisíc korún, bude
nevyhnutná sanácia prevlhnutého obvokresba: Ing. arch. Milan Kazimír
dového muriva na prízemí i v suteréne
a následné zabezpečenie proti ďalšiemu prenikaniu vlhkosti. Náklady na opravu
veže sa tak zvýšia oproti pôvodne predpokladanej sume 2,5 milióna korún asi o 700
tisíc. Konečnú sumu môže ešte ovplyvniť reálny rozsah rekonštrukcie pôvodných
omietok.
(Viac informácií o zaujímavých objavoch pri pamiatkovom výskume veže prinesieme v budúcom vydaní.)
-eu-

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na jedenástom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 7. septembra 2004, poslanci prerokovali 17 bodov programu.
Medzi nimi boli napríklad návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 154 o postupe pri prijímaní a vyhlasovaní VZN mesta
Trnava a návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 111 o podmienkach státia
vozidiel na území mesta. Odznela správa o činnosti mestskej polície, správa o poplatkoch za parkovanie. Okrem iného bol odsúhlasený návrh na založenie nadácie
Trnava Trnavčanom, úprava Územného plánu mesta Trnava v súvislosti s výstavbou severného obchvatu, schválená bola urbanistická štúdia 2. etapy individuálnej
bytovej výstavby na Peknom poli a zadaná urbanistická štúdia obytného súboru
Kočišské.
Poslanci vzali na vedomie aj správu o riešení petície proti výstavbe obytného
domu na Mozartovej ulici, kde nespokojnosť občanov vyplývala najmä z ich nedostatočnej informovanosti. Ako zdôraznil viceprimátor Ing. Vladimír Butko, snahou
mesta je vytvoriť aj na Prednádraží podobné prostredie ako je už napríklad v malej
oddychovej zóne na Clementisovej ulici so zeleňou, fontánkou a lavičkami. Kolaudácia nového obytného domu sa preto neuskutoční skôr ako kolaudácia upraveného
a vysadeného okolitého priestoru.
-eu-
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Obchvat bude s mimoúrovňovým krížením
Predmetom úpravy územného plánu, o ktorej rozhodovali poslanci mestského zastupiteľstva v súvislosti s výstavbou severného obchvatu na svojom 11. riadnom zasadnutí, bol schválený záber 19 a pol hektára z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Podľa pôvodných predpokladov v roku 2000 dostalo mesto súhlas na zabranie 11,4
hektára, čo malo postačovať pri vybudovaní úrovňových križovatiek. Na základe
vyhodnotenia dopravného prieskumu, z ktorého vyplýva, že tieto križovatky už
v čase predpokladaného dokončenia výstavby obchvatu nebudú kapacitne dostačujúce, Slovenská správa ciest rozhodla o vybudovaní mimoúrovňových križovatiek
s Piešťanskou, Malženickou a Špačinskou cestou a vyústením Chovateľskej ulice.
Na tento účel je nutný ďalší záber pôdy v rozsahu 8,1 hektára.
„Predpokladám, že po vydaní územného rozhodnutia na severný obchvat budú
sily sústredené tak, aby bola výstavba rozdelená na etapy. Prvá etapa by potom
predstavovala prepojenie Piešťanskej cesty s cestou do Malženíc a Špačiniec, pretože už vybudovanie tejto časti obchvatu by predstavovalo značné odľahčenie dopravy
v severnej časti Trnavy,“ povedal vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Ing. arch. Milan Horák.
-eu-

Čo je nové v oblasti vzdelávania?
Mestu pribúdajú povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy
2. september 2004 bol začiatkom už tretieho školského roka, kedy Mesto Trnava
prevzalo určené kompetencie v oblasti základného a materského školstva. Ako
plynú mesiace v roku 2004, tak aj v oblasti školstva pribúdajú nové povinnosti
a úlohy pre mesto, ktoré prináša nová legislatíva.
Od 1. júla je Mesto Trnava rozhodnutím Krajského školského úradu v Trnave
školským úradom. Toto rozhodnutie mesto obdržalo na základe splnenia všetkých
požiadaviek, ktoré boli zákonom určené (zák. č. 596/2003 Z.z.).
Mesto vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach,
ktorých je zriaďovateľom, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania (s výnimkou kontroly podľa § 13 cit. zák.)
a v oblasti školského stravovania, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
Dotácie na stravu a školské potreby
Začiatok nového školského roka priniesol so sebou určité novinky v sociálnej oblasti. Podľa výnosu MPSVaR sa zabezpečuje problematika poskytovania dotácií na
stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej
núdzi. Zákonný zástupca dieťaťa sa môže uchádzať o tieto dávky prostredníctvom
základnej školy, materskej školy, ktorú dieťa navštevuje.
Pokračuje vzdelávanie seniorov
September bol tiež mesiacom, kedy mesto nadviazalo na minuloročné vzdelávanie
seniorov v oblasti informačných technológií a práce s PC. V poradí druhý seminár pre
12 seniorov – občanov mesta sa začal 10. 9. 2004.
Ing. Z. LANČARIČOVÁ
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Ďalšie investície mesta do obnovy škôl

Ciele novej nadácie Trnava Trnavčanom

Počas letných prázdnin sa uskutočňovala rekonštrukcia strechy Základnej
školy na Bottovej ulici. Po výstavbe lešenia bolo pri pohľade zblízka zjavné, že
v zlom stave je aj fasáda. Preto sa vedenie
mesta rozhodlo súčasne dofinancovať jej
opravu na čelnej a oboch bočných stranách budovy.
Náklad na novú fasádu bol približne 400
tisíc korún, k čomu sa pridružili aj ďalšie
pôvodne nepredpokladané opravy súvisiace s rekonštrukciou strechy a fasády ako
napríklad výmena prehnitej pomúrnice, alebo zasekanie bleskozvodu. Napriek tomu
však celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli iba približne 3,2 milióna korún.
„Podarilo sa nám dosiahnuť veľmi dobrú cenu, lebo pôvodne predpokladaný
náklad na samotnú opravu strechy bol vyšší, než skutočná suma vynaložená na
strechu i fasádu dovedna,“ pripomenul vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš. Pôvodný rozpočet na opravu strechy bol
približne 3,6 milióna korún.
Ďalšou pôvodne neplánovanou, ale nanajvýš vítanou letnou investíciou mesta
v oblasti školstva bola rekonštrukcia sociálnych zariadení v dvoch pavilónoch Základnej školy na Gorkého ulici, ktorých stav bol už niekoľko rokov z hygienického
hľadiska nevyhovujúci.
-eu-

Život jednotlivcov vo väčších mestách je často anonymný a občania reagujú iba
na tie aktivity, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Nadácia Trnava Trnavčanom, ktorej založenie schválili poslanci mestského zastupiteľstva 7. septembra na
svojom 11. riadnom zasadnutí, má ambíciu eliminovať túto negatívnu tendenciu
a vniesť do podpory rozvoja Trnavy nový rozmer. Mestská samospráva chce založením nadácie zvýšiť možnosť miestneho darcovstva zo strany subjektov pôsobiacich v Trnave, ktoré majú záujem podporovať kultúrne, vzdelávacie a sociálne aktivity. Vytvára sa tak priestor pre transparentné a efektívne využitie finančných
prostriedkov určených na sponzorstvo, prípadne na poukázanie 2-percentného
podielu z dane.
„Činnosťou nadácie bude možné dosiahnuť nielen profesionálnejšiu realizáciu
sponzoringu v rámci samosprávy, ale predovšetkým by sa mohol rozvinúť pocit
vzájomnej spolupatričnosti a transparentnej pomoci tým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v núdzi. Zároveň sa skultúrnia dôležité roviny života i komunikácie v meste.
Verím, že pôsobením nadácie sa nám podarí odbúrať anonymitu medzi občanmi, čo
by mohlo zvýšiť ich záujem o spoločný priestor, v ktorom vytvárame vzájomné medziľudské vzťahy,“ povedal nám správca nadácie Ing. Pavol Tomašovič.
Nadácia Trnava Trnavčanom bude podporovať verejnoprospešné aktivity, vzdelávanie, rozvoj vedy a kultúry. Zároveň bude dohliadať a podporovať sociálne
odkázaných a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Nadácia by mala vypestovať
a rozvinúť aj pozitívny vzťah občanov k Trnave, preto medzi jej cieľmi nechýba ani
ochrana životného prostredia, duchovných a kultúrnych hodnôt.
-redakcia-

foto: -eu-

Prípravy výstavby na Kočišskom pokračujú
Na základe zmeny územného plánu, ktorá bola schválená v júni tohto roka, a po
systematických konzultáciách s účastníkmi konania, došlo k úprave územia obytného súboru na Kočišskom z pôvodne uvažovaných 45 hektárov na 30 hektárov.
V súvislosti s tým boli upravené aj počty bytov.
„Na 11. zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo schválené zadanie urbanistickej
štúdie s definovaním cieľov, ktoré má riešiť. Štúdia bude po spracovaní verejnoprávne prerokovaná a stane sa podkladom pre územné rozhodnutie. Predpokladáme, že
výstavba sa začne prvou etapou s približne piatimi stovkami bytových jednotiek,“
povedal vedúci odboru územného rozvoja a plánovania Mestského úradu v Trnave
Ing. arch. Milan Horák.
Výstavbe bude predchádzať posudzovanie jej dopadu na životné prostredie. V prípade kladných stanovísk zo strany kompetentných by mohli byť spracované prvé
projekty inžinierskych sietí a prístupových komunikácií už v prvej polovici roka
2005. Podľa slov Ing. arch. Milana Horáka by sa malo potom rozhodnúť, či budú
proces investičnej výstavby na Kočišskom zabezpečovať mesto Trnava v spolupráci so stavebnými firmami, alebo developeri, ktorým mesto poskytne pozemky za
vopred dohodnutých podmienok.
-eu-

Pred katedrálou bude socha Jána Pavla II.
Na základe výberového konania, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku verejného
obstarávania, vybrala výberová komisia zložená zo zástupcov Ministerstva kultúry
SR, Slovenskej výtvarnej únie, Krajského pamiatkového úradu, Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a mesta Trnava autora sochy Jána Pavla II. Ak bude výberové
konanie ukončené po naplnení všetkých zákonných podmienok podpísaním zmluvy
o autorskom diele, môže sa začať samotná realizácia diela. Socha Sv. Otca by mala
byť umiestnená na Univerzitnom námestí pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa, kde
sa v minulom roku stretla pri spoločných modlitbách hlava katolíckej cirkvi s Trnavčanmi. Poslanci snažiaci sa kontinuálne nadviazať na tradíciu mesta, ktoré je
známe doma i v zahraničí najmä ako centrum duchovného a kultúrneho života,
vyčlenili v rozpočte na sochu 2 milióny Sk. Podobne ako predchádzajúci zástupcovia samosprávy či rôznych inštitúcií zanechali počas takmer 800-ročnej existencie
Trnavy pre budúce generácie kultúrne i sakrálne pamiatky, má aj nové sochárske
dielo uchovať v pamäti minuloročnú historickú návštevu.
Popri duchovných a kultúrnych odkazoch prinášajú podobné aktivity aj nový
impulz do cestovného ruchu. Len v tomto roku sa vďaka návšteve pápeža mnohonásobne zvýšil záujem o turistické prehliadky katedrály.
-pt-

A

r

t

novinky
z radnice

udalosti

udalosti

október 2004

Kultúrne kontakty Trnavy a Chorvátska

Otvorili obchodno-zábavné centrum Max

Trnavskú radnicu navštívila chorvátska
foto: -euveľvyslankyňa Andrea Gustovič - Ercegovac.
Hlavnou témou rozhovorov s primátorom Štefanom Bošnákom bola spolupráca na kultúrnych, spoločenských a duchovných aktivitách.
Pani veľvyslankyňa sa zaujímala o blížiacu
sa medzinárodnú prehliadku inscenácií chorvátskeho dramatika Mira Gavrana, ktorá sa
pod názvom Gavranfest uskutoční 20. a 22.
októbra v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Vzhľadom na blížiaci sa dátum, kedy si pripomenieme 500. rokov od narodenia Antona Vrančiča, rokoval primátor mesta s Andreou Gustovič-Ercegovac o zorganizovaní sympózia k tejto významnej osobnosti.
Chorvátsky šľachtic, diplomat a cirkevný hodnostár bol v roku 1569 menovaný
ostrihomským arcibiskupom, uhorským primasom a roku 1571 cisársko-kráľovským námestníkom pre celé Uhorsko. Vrančič sa najčastejšie zdržiaval v Trnave,
kde je aj v Dóme sv. Mikuláša pochovaný.
Vzhľadom na spoločné korene, tradície i doterajšiu spoluprácu, skonštatovali obaja
predstavitelia snahu aj naďalej rozširovať aktivity na rôznych úrovniach života.
Chorvátska veľvyslankyňa sa po pracovnom rokovaní zúčastnila aj slávnostného
otvorenia Tradičného trnavského jarmoku, na ktorom si prezrela ukážky ľudovoumeleckých remesiel.
-pt-

Primátor Trnavy Štefan Bošnák prestrihnutím pásky otvoril vo štvrtok 9. septembra obchodno-zábavné centrum Max na Ulici F. Urbánka. Vo svojom príhovore
poďakoval predstaviteľom investorskej spoločnosti Slovakia Max za to, že sa im
podarilo vytvoriť z „mŕtvych“ priestorov bývalej fabriky zaujímavé zariadenie. Vyslovil želanie, aby obchodníci v novom centre ponúkali dobré nákupy a služby za
primerané ceny.
Člen predstavenstva spoločnosti Slovakia Max Pavol Adamec ocenil ústretovosť
vedenia mesta a korektné vzťahy v procese výstavby. Spoločnosť má v Trnave ešte
aj ďalšie plány – chce tu vybudovať administratívne centrum pre budúcu sieť Max.
Medzitým plánuje expanziu aj do ďalších slovenských miest.
Krátko po otvorení Maxu smerovali do prvého centra tohto druhu v Trnave kroky
vari všetkých obyvateľov mesta, ale aj okolia. Investor sľubuje v blízkosti centra vybudovať ďalšiu halu, ktorá bude určená len pre zábavné aktivity. Malo by v nej byť
detské ihrisko, skatepark, horolezecká stena, klzisko a ďalšie možnosti športového
a kultúrneho vyžitia.
V súvislosti s Maxom stojí za pozornosť aj vynovená ulica, na ktorej centrum stojí.
-mach-

Rokovanie o jadrovej bezpečnosti Európy
´Po Liverpoole, Madride, Ríme Paríži a Bruseli sa Trnava stala v dňoch 6. – 10.
septembra 2004 šiestym mestom stretnutia pracovnej skupiny Working Group on
Reactor Harmonization (WGRH) ustanovenej asociáciou predstaviteľov jadrových
dozorov členských krajín EÚ s názvom WENRA. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo
na trnavskej radnici slávnostné prijatie účastníkov stretnutia.
Cieľom asociácie bolo poskytnúť EÚ nezávislé hodnotenie jadrovej bezpečnosti
a dozoru jadrovej bezpečnosti pristupujúcich krajín a harmonizovať ich postoje.
Členom tejto asociácie a jej dvoch pracovných skupín WGRH a WGWD – Working
Group on Waste and Deccmmissioning, je od roku 2003 aj Slovenská republika zastúpená Úradom jadrového dozoru SR. Pracovné skupiny sa zaoberajú zjednocovaním legislatívy a stanovovaním referenčných úrovní pre oblasť jadrovej bezpečnosti,
nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyraďovaním jadrových zariadení.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zastupoval v Trnave Ing. Peter
Uhrík, riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti. Účastníci rokovania sa zaoberali
stavom harmonizácie a implementácie stanovených požiadaviek v členských krajinách v štyroch oblastiach: havarijné plánovanie, spätná väzba prevádzkových
skúseností, obsah bezpečnostnej správy a požiarna ochrana.
-redakcia-

Vydarená prvá návšteva v galérii vín
Blíži sa už aj druhý ročník putovania vzácnymi trnavskými vínnymi
pivnicami spojený s degustáciou
Príjemné prekvapenie zažili pred nedávnom všetci tí, čo sa postupne radia medzi
vychutnávačov a znalcov dobrého vína. Galéria slovenských a moravských vín totiž
pripravila v Trnave po prvý raz veľmi kvalitné podujatie s prezentáciou vín z vinárskych oblastí mikulovskej a veľkopavlovickej, ktorých garantom bol Vinohrad
CZ, s.r.o., Horní Věstonice a domácej, malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ktorej
garantom bola Vinotéka Dobrý pocit v Trnave.
Okrem nových vín ročníka 2003 boli k dispozícii aj vína ročníkov 2001 a 2002.
Hádam najzaujímavejšie bolo, že obe strany ponúkli niekoľko zhodných značiek, a tak
mali prítomní možnosť porovnávania hneď z prvej ruky. K dispozícii bolo na degustáciu spolu 23 vzoriek bieleho, červeného a jedného ružového vína. Kto by si myslel, že
kompletná degustácia takéhoto počtu vzoriek predsa nemôže skončiť dobre, pre toho
bolo na degustačnom lístku vytlačené charakteristické upozornenie: „Vážení zákazníci, po ochutnaní všetkých vzoriek vypijete spolu asi 7 decilitrov vína.“
Intenzívne sa už pracuje aj na príprave ďalšieho ročníka jesenného putovania trnavskými pivnicami. Po minuloročnom a veľmi úspešnom úvodnom ročníku pribudnú k tým pivniciam, ktoré sa osvedčili, viaceré nové a aj záujem zo strany vinárov
prezentovať sa je primeraný. Druhý ročník podujatia s názvom Deň vínnych pivníc
uskutoční v sobotu 6. novembra 2004. Bližšie a presnejšie informácie prinesieme
včas, treba si ale už teraz zarezervovať termín.
Edo KRIŠTOFOVIČ
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Seniori sa učia pracovať s počítačom

Svetlo na ceste pre ťažko chorých ľudí

Tucet trnavských dôchodcov sa v trnavskej Akadémii vzdelávania učí surfovať po
internete či mailovať svojim vnúčatám. Ide o členov Jednoty dôchodcov Slovenska,
ktorí sa prihlásili na počítačový kurz pre seniorov.

Hospic pre ľudí so život limitujúcim ochorením v Trnave by už mal v jesenných mesiacoch nadobudnúť reálne obrysy. Jeho názov Svetlo požehnal Ján Pavol II. počas
svojej minuloročnej návštevy v našom meste.

„Absolventi sa naučia pracovať s operačným systémom Windows, posielať maily,
prezerať si internetové stránky, niečo z Wordu a Excelu,“ priblížil náplň kurzu
lektor Peter Belko. Ten musí brať do úvahy, že účastníci kurzu majú od 60 do 74
rokov a väčšina z nich sa k počítačom posadila po prvýkrát.
„Máme obrovský hendikep, že nám gramotnosť tohto typu nebola sprostredkovaná, na rozdiel od našich detí a vnúčat,“ povedal o svojej motivácii jeden z účastníkov kurzu Mojmír Kovář.
V Trnave ide už o druhý kurz pre seniorov. Vlani ovládlo počítač tiež dvanásť
dôchodcov, najstaršia Alžbeta Kopecká ako 78-ročná. Vtedy, rovnako aj teraz, kurz
seniorom pomohlo prefinancovať mesto Trnava.
Predseda trnavskej Jednoty dôchodcov Slovenska Igor Fabián vysoko vyzdvihol starostlivosť mestského úradu o ľudí skôr narodených, ktorá sa prejavuje
v podpore klubom dôchodcov, ale napríklad aj v podpore počítačového kurzu.
„Myslím si, že využijeme čas v kurze tak, aby sme peniaze, ktoré boli do nás
vložené, dobre využili v ďalšom živote,“ skonštatoval predseda občianskeho
združenia.
-mach-

Zakladateľom hospica je trnavské občianske združenie Centrum pomoci a vzdelávania (OZ CPV), ktoré najmä s týmto cieľom vzniklo začiatkom roka 2003. Členovia
združenia doteraz zameriavali svoju činnosť na vypracovanie projektu hospica, vytvorenie odborného hospicového tímu, ktorého vedúcou je bývalá primárka anesteziologicko-resuscitačného oddelenia nemocnice MUDr. Anna Danajová, školenie
dobrovoľníkov, hľadanie vhodnej lokality a oslovovanie sponzorov. Súčasťou prípravy bolo aj získavanie skúseností v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi,
Dome liečby bolesti s hospicom sv. Josefa v Rajhrade u Brna a Hospici na Svatém
kopečku v Olomouci.
Ako potvrdila v čase uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice vedúca trnavského hospicového tímu MUDr. Eulália Pikulíková, lokalita budúceho hospica, ktorá
spĺňa všetky predpoklady na jeho zriadenie, je už vybraná a v najbližšom čase by
mala byť podpísaná aj zmluva o prenájme priestorov. Na prispôsobenie a potrebné
vybavenie hospica chce OZ CPV získať finančné prostriedky z eurofondov. Počíta
sa však najmä s darcami, bez ktorých nie sú možné zriadenie a činnosť žiadneho
hospica nielen na Slovensku, ale ani v zahraničí.
Jedným z úskalí pri získavaní finančných prostriedkov je fakt, že myšlienka hospicovej starostlivosti ešte neprenikla dostatočne do povedomia slovenskej verejnosti.
Hospic má poskytnúť všemožnú odbornú lekársku, psychologickú, sociálnu i duchovnú starostlivosť terminálne chorým ľuďom, u ktorých už boli vyčerpané všetky
možnosti liečby. Súčasťou odborného hospicového tímu sú nielen lekári a zdravotné
sestry, ale aj sociálny pracovník, psychológ a teológ. Filozofia hospica je založená na
profesionálnom a súčasne hlboko ľudskom prístupe k chorému. Veľký dôraz kladie
na kvalitu jeho života do posledných chvíľ.
-eu-

V Trnave bola viera činná skrze lásku
Účastníkov z celého Slovenska privítal Trnavský evanjelický cirkevný zbor v dňoch
27. – 29. augusta na konferencii Modlitebného spoločenstva (MoS).

Konferenciu, na ktorej sa evanjelickí veriaci vždy spoločne zamýšľajú nad aktuálnymi otázkami, ktoré trápia cirkev i celú spoločnosť, každoročne organizuje Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV), a práve v Trnave sa
uskutočnil jej jubilejný 15. ročník s témou Viera činná skrze lásku.
Hostí stretnutia pozdravil v úvode aj primátor Ing. Štefan Bošnák, ktorý pripomenul dôležitosť duchovného rozmeru nášho života. Téma konferencie rezonovala počas všetkých troch dní, keď sa účastníci zamýšľali nad potrebou lásky,
jej šírenia nielen medzi evanjelickými veriacim ale i veriacimi iných denominácií
a neveriacimi. Láska voči blížnemu sa prejavuje práve v skutkoch. Svoju lásku
môžeme vyjadriť v starostlivosti o starších a starých ľudí, čo bolo i témou jednej
z prednášok. Program vyvrcholil záverečnými bohoslužbami za účasti dôstojného
pána generálneho biskupa ECAV na Slovensku prof. ThDr. Júliusa Filu, ktorý
v slávnostnej kázni tiež poukázal na prejavy činnej lásky.
Účastníci na záver pozitívne zhodnotili odborný program a organizačnú stránku
konferencie a vyslovili svoj obdiv aj samotnému mestu Trnava, ktoré ich očarilo
svojou príjemnou atmosférou. Trnavskí evanjelici tak ukázali pôsobenie lásky
v praxi.
- jt-

V skratke
3. 8. 2004 ► Na Medzinárodných hrách
detí 2004, ktoré sa uskutočnili v čase
od 27. 7. do 3. 8. 2004 v Clevelande,
(USA) sa zúčastnil 5-členný tím dievčat
z Atletického klubu AŠK Slávia Trnava.
Krásnu striebornú medailu získala
v behu na 300 členka tímu Mirka Hanusová s časom 40,52, v behu na 100 m sa
umiestnila ako piata s časom 12,85.
16. 8. 2004 ► Známeho a uznávaného
trnavského fotografa Jozefa Filípka

privítal pri príležitosti jeho 85. narodenín na radnici primátor Ing. Štefan
Bošnák. Medzi iným mu poďakoval
za dlhoročnú snahu zachytiť Trnavu vo
všetkých jej podobách a popri dobrom
zdraví mu poprial ešte veľa umeleckých
inšpirácií.
20. 8. 2004 ► Na trnavskú radnicu zavítal populárny český hokejový brankár
Dominik Hašek, ktorý pri tejto príležitosti obdaroval primátora Štefana Boš-
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náka svojím hokejovým dresom s číslom
39 a vlastnoručným podpisom.
24. 8. 2004 ► V Trnave sa začalo Európske stretnutie katolíckych žien, ktoré
pod názvom Budujeme mosty pripravili
Katolícka jednota Slovenska a občianske združenie Ženy ženám s podporou rakúskeho projektu Frauensache
Europa. Jednotlivé pracovné skupiny
si až do 28. augusta v našom meste vymieňali skúsenosti v oblastiach vzdelávania, formovania a výchovy osobností,
rodinnej politiky. Rezonujúcimi témami
boli najmä miesto, úloha a zodpovednosť
kresťanských žien vo verejnom a politickom živote, pomoc rodinám a ženám
v núdzi, ženy v ohrození, týrané ženy
a azylové domy. Stretnutia sa zúčastnilo
deväťdesiat katolíckych žien zo šestnástich krajín Európy.
27. 8. 2004 ► Evanjelických veriacich
z celého Slovenska privítal Trnavský
evanjelický cirkevný zbor v Trnave na
jubilejnom 15. ročníku konferencie Modlitebného spoločenstva (MoS) s témou
Viera činná skrze lásku. Konferenciu
každoročne
organizuje
Evanjelická
cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV).
27. 8. 2004 ► Na Univerzitnom námestí v Trnave sa uskutočnili krajské
oslavy 60. výročia Slovenského národného povstania. Po slávnostnom
položení vencov pri pamätníku SNP
privítal primátor Trnavy Ing. Štefan
Bošnák účastníkov osláv na radnici pri
čaši vína. Pri tejto príležitosti rokoval
aj s predstaviteľmi partnerského mesta
Břeclav, ktorí sa zúčastnili oficiálnych
osláv povstania.
2. 9. 2004 ► Uskutočnilo sa slávnostné
otvorenie Tanečného konzervatória
Dušana Nebylu. Ide o prvú strednú umeleckú školu s maturitou v Trnavskom

udalosti
samosprávnom kraji a druhé osemročné
tanečné konzervatórium tohto druhu na
Slovensku.
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10. 9. 2004 ► Trnavskú radnicu navštívila chorvátska veľvyslankyňa Andrea
Gustovič-Ercegovac. Hlavnou témou rozhovorov s primátorom Štefanom Bošnákom bola spolupráca na kultúrnych,
spoločenských a duchovných aktivitách.

1. 10. 1929 ► V Trnave sa narodil architekt, vysokoškolský pedagóg, odborný publicista, organista a dlhoročný dirigent cirkevného spevokolu Fedor SVATÝ, bývalý dekan Fakulty podnikového manažmentu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
(75. narodeniny).

13. 9. 2004 ► Na trnavskej radnici sa
uskutočnilo stretnutie primátorov krajských miest K8, ktorí rokovali o fiškálnej decentralizácii a o navrhovaných
zákonoch, ktoré majú legislatívne zabezpečiť jej realizáciu. Na druhý deň, 14.
septembra, sa na stretnutí zúčastnili aj
predsedovia samosprávnych krajov.

4. 10. 1944 ► Mestský výbor v Trnave po vybudovaní vodovodnej siete v meste
vydal vodovodný štatút (60. výročie).

16. 9. 2004 ► Pri príležitosti osláv 10.
výročia vzniku Českého spolku na
Slovensku sa uskutočnilo na trnavskej
radnici slávnostné prijatie veľvyslanca
ČR na Slovensku Rudolfa Slánskeho,
predsedníčky Stálej komisie senátu
pre krajanov žijúcich v zahraničí Jitky
Seitlovej a ďalších čestných hostí. Jubileum spolku bolo spojené s realizáciou
kultúrno-spoločenského projektu Via
Bohemica.

9. 10. 1934 ► V Trnave sa narodila jazykovedkyňa, pedagogička a autorka učebníc Marta PATAKOVÁ (70. narodeniny).

16. 9. 2004 ► V katedrále sv. Jána Krstiteľa bola pri príležitosti prvého výročia
návštevy pápeža Jána Pavla II. v Trnave
odhalená pamätná tabuľa. Spomienky
za zúčastnili významné cirkevné osobnosti, predstavitelia samosprávy a veriaci z mesta i okolia.
17. 9. 2004 ► V rámci Trnavských dní
sa uskutočnilo po prijatí trnavských rodákov primátorom mesta slávnostné odhalenie pamätnej tabule významnému
trnavskému rodákovi Jánovi Sambucovi
na budove radnice. Trnavčania si tak
pripomenuli 420 rokov od jeho úmrtia.
-eu, jt, pt-

4. 10. 1824 ► V Trnave bola založená Krajinská verejná nemocnica (180. výročie).

7. 10. 1869 ► V Kulpíne vo Vojvodine sa narodil architekt Michal Milan HARMINC, projektant budovy Hospodárskej banky a viacerých verejných budov
v Trnave a obytných domov pre vysídlencov z Oravy v mestskej štvrti Kopánka (135. výročie).
8. 10. 1804 ► V Trnave umrel orientalista a lingvista Adam KASANICKÝ, profesor Trnavskej univerzity a podporovateľ bernolákovcov (200. výročie).

9. 10. 1949 ► Bol položený základný kameň výstavby budovy Hlavnej pošty v Trnave (55. výročie).
15. 10. 1914 ► V Bardejove sa narodil dôstojník Andrej BENKA-RYBÁR, veliteľ
vojenskej posádky v Trnave, ktorá sa v auguste roka 1944 pridala k povstalcom (90. výročie).
18. 10. 1924 ► V Trnave sa uskutočnila slávnostná vysviacka nového Evanjelického kostola (80. výročie)
18. 10. 1934 ► V Trnave sa narodil zoológ a odborný publicista Juraj HOLČÍK
(70. narodeniny).
19. 10. 1924 ► V Trnave slávnostne odhalili sochu generála M.R.Štefánika (80.
výročie).
25. 10. 1924 ► V Bratislave sa narodil herec a režisér Vladislav PAVLOVIČ,
absolvent trnavského gymnázia a spoluzakladateľ Akademického divadla
v Trnave (80. výročie).
28. 10. 1659 ► V Trnave sa narodil František PÉČI, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty (345. výročie).
28. 10. 1869 ► V Trnave sa narodil národovec, publicista a organizátor slovenského študentstva Vladimír KUTLÍK (135. výročie).
28. 10. 1934 ► V Dlhej sa narodil herec a režisér Július FARKAŠ, ktorý pôsobil
v Krajovom divadle i v DPDM v Trnave (70. výročie).
30. 10. 1984 ► Na železničnej trati Trnava - Leopoldov sa začala skúšobná elektrická prevádzka (20. výročie).
(P.R.)
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O čom svedčia nálezy mincí z Trnavy

história
časť IV.

Cyklus o nálezoch mincí z Trnavy a jej blízkeho okolia uzatvárame nálezmi, ktoré boli
ukryté do bezpečných skrýš v zemi počas 18. a 19. storočia. Hoci sú mince v nich
obsiahnuté považované historikmi a numizmatikmi za pomerne mladé, sú taktiež
zaujímavé, lebo opäť výrazne dokresľujú dejiny Trnavského regiónu. Z hľadiska politického vývoja tejto oblasti sa dajú spomenuté nálezy rozdeliť do dvoch časových
horizontov. Do prvého treba zaradiť poklady mincí uschovávané do bezpečia kvôli
povstaniu Františka II. Rákocziho (1703 – 1711). Do druhého horizontu patria nálezy
mincí, ktoré obiehali po skončení povstania, teda po roku 1711, až približne do prvej
tretiny 20. storočia.
Viac než zaujímavé sú mince
ukryté počas Rákocziho povstania
proti rímsko-nemeckému cisárovi
Leopoldovi I. (1657 – 1705). Povstanie
síce prebiehalo v rokoch 1703 – 1711,
na Slovensku však hlavne v rokoch
1703 – 1709. Rákociho kuruci bojujúci s cisárskymi oddielmi (labancami) ohrozovali všetky významnejšie
lokality západného Slovenska, teda
aj Trnavu, a to ešte horšie ako Turci.
Obyvatelia mnohých miest preto mali neustále
obavy o svoju existenciu, predstavitelia mestskej
správy sa zase báli, že dôjde k vydrancovaniu
a spáleniu miest. Neraz sa stalo, že väčšie mestá
museli na seba nútene prevziať náklady na ubytovanie niektorého kontingentu domácej a nepriateľskej armády. Mesto
tak bolo síce navonok chránené veľkou vojenskou posádkou, a nie iba
miestnou domobranou (ktorú tvorili dve – tri desiatky strážnikov),
ale aj tak to bolo preň viac ako nevýhodné. Stalo sa tak aj v prípade
Trnavy, keď sa v rokoch 1703 – 1709 k nej preniesli vojnové udalosti,
a preto sa jej obyvatelia museli obávať, že bude spustošená. Trnava nebola schopná brániť sa postupujúcim
kurucom, vzdala sa, a tak sa do roku 1709 striedali situácie, keď
ju raz držali cisárski a inokedy kuruckí vojaci. Obe armády
mešťanom spôsobovali obrovské materiálne škody, lebo bolo
nutné uživiť stovky dôstojníkov a vojakov, opatriť ich kone,
doplniť im výstroj a výzbroj, resp. poskytnúť ľudí a prostriedky na vykonanie desiatok pomocných prác. Do konca novembra roku 1707 vyčíslila mestská rada Trnavy škody vzniklé
počas povstania na sumu 247 734 zlatých dukátov. Mesto však
v tomto období vybralo na daniach o 209 000 zlatých menej, čo sa
prejavilo na značnom znížení spoločenského života jeho obyvateľov.
Kurucké vojny priniesli pre Trnavčanov nejedno utrpenie, napr.
v otázke viery (spory medzi katolíkmi a evanjelikmi), ale aj v rámci
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osobného vlastníctva majetkov (lebo tie neraz menili svojich majiteľov). Preto nie je
prekvapením, že opäť množstvo ľudí zakopávalo svoje finančné hotovosti do zeme.
Treba spomenúť aspoň štyri zaujímavé nálezy mincí z týchto časov. Prvým je poklad
minimálne 264 strieborných mincí objavených pred rokom 1957 asi na Hornopotočnej
ulici. Obsahoval síce len domáce mince najnižších hodnôt – denáre a duáriusy (polgrajciare) z čias Ferdinanda I. až Leopolda I., ale aj tak musel byť pre jeho majiteľa
natoľko cenný, že ho niekedy okolo roku 1704 ukryl do skrýše v zemi. Je veľmi pravdepodobné, že sa tak stalo už v roku 1704, konkrétnejšie koncom decembra, lebo vtedy
sa Rákoczi snažil pri Trnave zastaviť postup cisárskych vojsk. Bitka medzi Trnávkou
a Parnou dňa 26. 12. 1704 sa pre kurucov skončila porážkou, tak sa stiahli za Váh.
Prečo sa majiteľ mincí k nim už nevrátil, sa už nedozvieme. Dá sa predpokladať, že
to bol menší obchodník či remeselník pôsobiaci len v okolí mesta. V roku 1960 získalo
Západoslovenské múzeum zvyšky iného pokladu mincí z okolia Trnavy, ukrytého po
roku 1709. Bolo to síce len 12 strieborných mincí, vyskytli sa tu však razby piatich
štátov strednej Európy – Uhorska, Čiech, Štajerska, Sliezska a Pruska. Boli tu iba
z čias vlády platidlá nízkych hodnôt Leopolda I. (poltúry, denáre, grajciare, groše,
vzácny z nich je 3-grajciar z roku 1696 vyrazený v Bratislave) a grešľa z mincovne
v Opole. Tiež sa vyskytli mince jeho nástupcu Jozefa I. a pruský 3-groš Fridricha III.
Nie je vylúčené, že uvedené mince boli ukryté do skrýše v zemi kvôli ešte stále prebiehajúcemu povstaniu kurucov. Zloženie nálezu ukazuje, že jeho pôvodný majiteľ bol
asi obchodník, ktorý sa pri svojich cestách za obchodom pohyboval v priestore strednej
Európy. Asi najvzácnejším nálezom z tohto obdobia je však poklad 694 strieborných
mincí nájdený v roku 1937 na vtedajšej Masarykovej ulici. V roku 1938 bol tzv. Generálnou pokladnicou v Bratislave zaslaný do Slovenského národného múzea, kde ho
posudzovala kustódka jeho zbierok Ľ. Kraskovská. Preto aj múzeum v Bratislave získalo z nálezu štátnu tretinu, teda 231 mincí, zvyšné mince sa vrátili Obecnému úradu
v Trnave (v danej dobe platil pri nálezoch pokladov mincí tzv. tretinový zákon, v ktorom bolo stanovené, že prvú tretinu z nálezu dostal nálezca, druhú majiteľ pozemku,
tretiu štát). Zaujímavosťou nálezu z roku 1937 je fakt, že oproti iným súborom mincí
z Trnavy obsahoval iba platidlá stredných a veľkých hodnôt. Boli to uhorské, rakúske
a sliezske 3-, 6- a 15-grajciare cisárov Ferdinanda II. a III., Leopolda I., Jozefa I., ich
poltoliare a toliare. Pre zaujímavosť, bolo tu aj skoro 50 bratislavských a 12 košických
razieb, ktoré sú dnes numizmatikmi považované za vzácne. Z ďalších štátov strednej
Európy to boli poľské a pruské groše a šesťgroše Žigmunda III., Jána II. Kazimíra,
Fridricha III. a Jána Fridricha. V náleze sa vyskytli tiež 3-groše z ďalekého Švédska,
datované do rokov 1630 a 1632 a mince francúzske, z čias Ľudovíta XIV. Dva toliare
tohto vládcu boli vyrazené v rokoch 1650 a 1694. Najmä tieto francúzske razby sú
pomerne dôležité, lebo sa na Slovensku objavujú len výnimočne. Väčšina bádateľov
sa domnieva, že tieto mince sú svedectvom o finančnej pomoci uvedeného kráľa kuruckému povstaniu, ktoré malo podľa názorov dvora Ľudovíta XIV. výrazne obmedziť
politickú rozpínavosť Habsburgovcov. Ríša Habsburgovcov obklopovala Franciu zo
západu aj z východu, preto ju ohrozovali politicky a hospodársky. Majiteľom vyššie
uvedených mincí musel byť zámožný obyvateľ Trnavy, ktorý sa neraz pohyboval
v rakúsko-českom prostredí. Asi to bol obchodník s poľnohospodárskymi produktmi.
Dá sa predpokladať, že mince boli ukryté do zeme v roku 1710, preto taktiež súvisia
s povstaním kurucov. Oddiely cisárskych a povstaleckých vojakov sa územím dnešného Trnavského kraja presúvali aj v tomto období, až do roku 1711, kedy bol v Szátmári
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uzavretý mier. Nie veľmi pokojné časy dokumentuje aj pozoruhodný objav 70 mincí
z blízkych Dolných Orešian. Tie sa našli pri kostre neznámeho človeka, pôvodne boli
uschované v plátenom vrecku. Boli tu bežné denáre a grajciare Ferdinanda II. až Leopolda I., preto nemohol mať tento poklad veľmi vysokú hodnotu. Čas jeho uloženia
do zeme naznačila poltúra z roku 1710. Je viac ako isté, že daný jedinec sa stal obeťou
vtedy zúriacej cholerovej nákazy, a pretože bol chorý, nechali mu pozostalí jeho majetok vo vrecku šiat. Inak by mu ho určite zobrali, ale strach pred nákazou, keď iba
v Trnave za niekoľko mesiacov roku 1710 zomrelo 787 ľudí, bol oveľa silnejší. Tento
nález je zaujímavý z niekoľkých dôvodov. Napr. poukazuje na skutočnosť, aká bola
priemerná hotovosť najbežnejších ľudí. Takýchto nálezov sa na Slovensku zistilo len
zopár, napr. ďalší sa objavil v roku 1969 v Červenom Hrádku pri Zlatých Moravciach.
Tam sa v hrobe objavilo iba 40 drobných mincí z oblasti Rakúska, ukryli ho v roku
1641. Aj tu bol strach z mŕtveho zomrelého na nebezpečnú chorobu silnejší, ako túžba
získať jeho peniaze.
Z druhého časového horizontu sa dosiaľ evidujú len dva nálezy mincí. Prvý z nich
je viacej zaujímavý z hľadiska spoločenského vývoja mesta, než z hľadiska numizmatického. V roku 1942 sa pri búraní kamenného mosta pri cukrovare našla veľká
plochá plechová krabica, na ktorú bola priletovaná ďalšia menšia krabička. V spodnej
schránke boli rôzne dobové písomnosti vyhotovené v období okolo prvej tretiny 19.
storočia. Vo vrchnej bolo 18 mincí, ktoré dokumentovali vtedajšie obeživo cisára Františka I. – II. (1792 – 1835). Z nich bola jedna minca, kremnický dukát z roku 1812,
zo zlata. Päť ďalších bolo zo striebra, jednalo sa o poltoliar a 3-, 5-, 10- a 20-grajciare
s letopočtami 1820, 1829 – 1830. Zvyšné mince boli medené, predstavovali ukážku
štvrťgrajciarových až 30-grajciarových platidiel vyrobených v rokoch 1800, 1812,
1816. Podľa Ľ. Kraskovskej, ktorá tento nález odborne vyhodnocovala, sa obe krabičky vložili do základov kamenného mostu náročky, aby navždy pripomínali čas jeho
výstavby. Mince dokladajú vtedajší zvyk označovať určité architektonické objekty,
významnejšie verejné budovy (kostoly, radnice, divadlá, menšie cirkevné pamiatky)
tzv. základovými mincami. Z územia Slovenska to nie jediný prípad uplatnenia tohto
zvyku. Podobný nález sa objavil počas rekonštrukcie budovy Slovenského národného
divadla v Bratislave (označoval jeho vznik v roku 1886), iný sa získal z otvoru v skale Trenčianskeho hradu, kde je reliéf Jána Jiskru z roku 1916. Ďalšie sa našli vo
veži jedného z kostolov v Banskej Bystrici, a pod. Žiaľ, mnohé z týchto pamiatok sa
počas 19. a 20. storočia zničili – napr. pri požiaroch budov, iné sa zlikvidovali pri ich
zániku a rozoberaní muriva. Iba malá časť z takýchto súborov mincí sa zachovala až
do dnešných čias. Druhý nález je ešte zaujímavejší, asi súvisí s obdobím tesne pred
vypuknutím 2. svetovej vojny. V roku 1976 sa pri budovaní základov novostavby na
Paulínskej ulici objavilo 587 drobných mincí z čias 1. Československej republiky (1918
– 1939). Nález nebol dosiaľ vyhodnotený, preto nepoznáme presný dôvod jeho ukrytia
do zeme. Je však možné, že súvisí s vojnovými nepokojmi, keď sa hľadal strategický kov, teda aj medené, niklové a zinkové mince (v Protektoráte Čechy a Morava sa
z tohto dôvodu čs. mince nízkych hodnôt sťahovali v r. 1939 – 1940), resp. si ich majiteľ myslel, že vojna bude trvať iba krátku dobu, a po jej skončení a obnovení republiky
ich bude možné opätovne využiť. Pretože si svoje peniaze už nevyzdvihol, asi zahynul
počas vojny.
Aj napriek nálezom mincí z roku 1830 a z obdobia 1. ČSR z Trnavy, je v súčasnosti
ešte stále málo nálezov mincí z tohto regiónu z obdobia 19. – 20. storočia. Určite tu boli
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mince ukrývané neustále, veď nepokojné časy sa vyskytovali aj naďalej. Mali by tu byť
nálezy z minimálne ďalších troch vojnových období: a) z čias bojov rakúsko-ruských
vojsk Františka I. a Alexandra I. s francúzskym cisárom Napoleonom I. (veľký poklad
vyše 1500 medených 6-grajciarových mincí z roku 1800 poznáme z Hlohovca, menší
z Dolian, oba boli ukryté asi okolo roku 1809), b) z čias protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849 (mal by obsahovať najmä súdobé strieborné 10- a 20-grajciare) a c) z čias
prvej svetovej vojny (mali by to byť najmä súbory strieborných, resp. i zlatých korunových mincí cisára Františka Jozefa I. ukryté v rokoch 1916 – 1918, aké sú známe napr.
zo Serede a z Nových Zámkov). Bolo by dobré, ak by ľudia, ktorí takéto mince z nálezov
náhodou majú doma, ich boli ochotní poskytnúť na odborné spracovanie – veď každý
takýto nález môže byť cenným kamienkom do mozaiky dejín mesta a celého blízkeho
okolia.
Ján HUNKA, 15-grajciare a poltúry Leopolda I., foto: archív

Osemdesiat rokov evanjelického kostola
Po tolerančnom patente (29. 10. 1781) bola v budove
invalidovne (bývalá Trnavská univerzita) daná k dispozícii väčšia sieň na prvom poschodí a v roku 1787 na prízemí, kde mali evanjelici a. v. bohoslužby. V roku 1804
bol v Trnave zriadený cirkevný zbor. Vyššie spomínaná
miestnosť nepostačovala a v roku 1812 sa začala zbierka
na stavbu kostola. Ale nebol dostatok peňazí, ani pozemok v meste.
Po roku 1919 počet veriacich a ich obetavosť vzrástli
a 8. septembra 1923 bol položený základný kameň
nového kostola.
Kostol bol 26. októbra 1924 slávnostne odovzdaný do
užívania. Za prítomnosti do 6 000 veriacich šiel sprievod
od starej modlitebne v invalidovni do nového chrámu.
Na čele boli prví slovenskí evanjelickí a. v. biskupi
Dr. Juraj Janoška a Dr. Samuel Zoch, vyše 40 kňazov,
mnohí cirkevní hodnostári, kantori ako aj zástupcovia
r. kat. cirkvi a ďalších náboženských spoločností, mesta,
okresu, úradov, spolkov a korporácií. Kostol projektoval
architekt Jozef Marek. Architektúra kostola je realizáciou reformačných názorov. Interiér kostola osvetľuje
rad polkruhovo ukončených okien. Monumentálne
riešené priečelie sa opiera o masívnu vežu zvonice so
zvonmi, zvonkohrou a hodinami.
Priestranný kostol moderného centrálneho pôdorysu má železobetónové zastrešenie. Uprostred priestoru kostola je kazateľnica, pred ňou oltár so sochou Krista. Pôdorys kostola má polkruhový tvar s amfiteátrovo uloženými radmi sedadiel a emporou.
Pri oltári v bočných nikách je krstiteľnica a miesto pre spevácky zbor.
Polvalcový priestor vo vnútri kostola je na prízemí rozšírený arkádovou ochodzou,
odkiaľ idú v dvoch predstavaných schody na emporu.
Architekt Jozef Marek svojím dielom vytvoril krásny objekt evanjelického a. v. kostola,
ktorého architektonické riešenie sa rozšírilo aj vo svetovej literatúre.
M. HRADNÝ
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Trnavské cintoríny dnes a v minulosti

história
I. časť

Desiaty zväzok diela P. O. Hviezdoslava je klenotnicou spomienok na našich národných dejateľov. Len malý citát z jednej jeho básne:
Zas jeden Slovák!
Tak jeden za druhým,
akoby ich už nebolo potreby.
A či to do neba treba žiadosť,
aby viacej Slovákov bolo, jak na zemi,
v nebi?
Ten ľud si váži svojeť, ktorý dbá o svoj pôvod. Pamiatka našich mŕtvych žije v nás. Pietnym umiestnením pozostatkov našich milých zaisťujeme aj plynulosť
národného vývoja a vedieme po sebe idúce generácie do
duševnej bezprostrednosti.
Uvedomme si, že aj na tomto poli sa treba starať o dôs1
tojné udržiavanie hrobov a cintorínov. Aj to je prejav
vďaky, úcty, ba aj obraz kultúrnosti národa. Starostlivosť patrí aj opusteným hrobom.
Úcta sa prejavuje rôznym spôsobom. Na krížoch, pamätníkoch, pomníkoch, kde
neraz stretávame aj výtvarné či iné umelecké prejavy. Na cintorínoch stretávame
mená nielen nám známych, ale tiež osobností, ktoré žili a pracovali aj pre nás.
Od najstarších čias sa pochovávalo pri kostoloch a v kryptách. Tisíce a tisíce Trnavčanov mali svoje životy neraz veľmi rozdielne. Jednoduchí robotníci, roľníci, remeselníci, obchodníci, kňazi a rehoľníci, učitelia a vedci, umelci, literáti, hudobníci, herci,
pravotári, starostliví otcovia a matky, deti zomrelé v útlom veku, ľudia, ktorí zomreli
pri rozličných haváriách, požiaroch, nehodách, vo vojnách, v období moru, ba aj zavraždení. Všetci opustili tento svet za rozličných okolností. Jedni v bolestiach doma, iní
v nemocnici, v bojoch, atď. A všetci mali svojich blízkych, priateľov, známych.
Mnohé mená pochovaných sú známe, iné v priebehu rokov zanikli, alebo podľa
platných predpisov boli miesta ich hrobov odpredané.
Na cintorínoch stretávame hroby s jednoduchými drevenými krížmi, staršie železné rôzne formované tepané kríže, ale aj kríže či pomníky z mramoru, kameňa,
betónu, náhrobné dosky niekde s plastikami, pomníky z umelého kameňa, atď. Aj
nápisy sú nielen slovenské, ale aj nemecké, maďarské, ba ojedinele aj latinské.
V súvislosti s miestami pochovávania – cintorínmi – od 15. novembra 2002 platí
Všeobecne záväzné nariadenie č. 183 o správe a udržovaní cintorínov na území
Trnavy. Mesto je vlastníkom cintorínov na Kamennej ceste a v Modranke a správcom cintorínov na Ulici Terézie Vansovej, a pri Nitrianskej ceste.
Napokon malá zmienka. V 90. rokoch minulého storočia sa písalo v niektorých novinách a časopisoch o trnavských cintorínoch a kryptách. Články obsahovali nielen
nepravdy, ale aj nesprávne citované osoby. Žiaľ, autorom šlo zrejme len o senzácie,
niekedy aj s politickým pozadím.
Keď chceme hovoriť o miestach pochovania, nemôžeme obísť ani viaceré, dnes už
nejestvujúce cintoríny, prípadne iné zabudnuté miesta, kde sa pochovávalo, podobne
ani krypty pod kostolmi. V nasledujúcich riadkoch na tieto miesta stručne poukážeme. Ide o výňatky z pripravovanej obsiahlej práce. Miesta pochovávania sme zadelili
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do troch skupín: Trnavské súčasné cintoríny, zaniknuté
cintoríny a krypty pod kostolmi.
I. TRNAVSKÉ SÚČASNÉ CINTORÍNY

1. Nový cintorín na Ulici T. Vansovej (obr 1.)
Na mieste, kde pôvodne bola záhrada rádu Najsv. Trojice
(trinitárov), bol v roku 1786 zriadený cintorín v správe
r. kat. Farského úradu v Trnave. Cintorín je obohnaný
múrom a má dva vchody. V areáli sú aj domy s pohrebnou
službou a domom smútku. Ten bol vybudovaný rím. kat.
cirkevnou obcou v roku 1940 – 1941. Uprostred cintorína
je masívny kamenný kríž, pamätník na roky 1848 – 1849,
ktorý bol pôvodne pred okresným súdom. Kaplnka sv.
Kríža je z roku 1892.
Za socializmu bol v západnej časti oddelený priestor pre pochovaných „občianskym“
pohrebom. Oddeľujúca ohrada bola po roku 1991 zrušená.
2. Cintorín na Kamennej ceste
Cintorín bol zriadený po zrušení „Starého cintorína“. Nový mestský cintorín je na
pomerne veľkej ploche. Podľa projektu bola postavená veľká budova s rozlúčkovou
miestnosťou, chladiarňami, dielňami a ďalšími priestormi vrátane bytu. Na tento
cintorín boli pochovaní aj exhumovaní nebohí zo „Starého cintorína“, najmä jezuiti,
františkáni a sestry niektorých rehôľ.
3. Cintorín v Modranke
Cintorín v obci je známy už v roku 1561. Nový kostol z rokov 1652 – 1657 mal v okolí
tiež cintorín. Dnešný je oplotený poblíž farského kostola.
4. Cintorín evanjelický a. v. (obr 2.)
Cintorín bol zriadený na Nitrianskej ceste v roku 1794. Budova bola postavená pre
hrobára a udržiavateľa cintorína. Na tejto budove je umiestnená pamätná tabuľa
Mikuláša Dohnányho. V roku 1893 dala Lujza Pöschová vybudovať kaplnku s kryptou a tu bola pochovaná aj s manželom.
5. Cintorín pravoslávny
Pozemok dala k dispozícii evanjelická a. v. cirkevná obec pri svojom cintoríne v roku
1796. Pochovaní tu boli ponajviac zajatci – pravoslávni Rusi a Srbi za a po prvej
svetovej vojne.
6. Cintorín židovský
Bol zriadený pri skôr spomínaných cintorínoch na pozemku, ktorý odpredalo mesto židovskej náboženskej
obci v roku 1793.
7. Cintorín vojenský (obr 3.)
Bol mestom ohraničený v roku 1784. Nachádza sa tiež
na Nitrianskej ceste pri pravoslávnom cintoríne. Pochovávaní boli vojaci bývalej rakúsko-uhorskej armády, viacerí padlí v prvej svetovej vojne, ako aj mnohí dôstojníci
a rotmajstri za prvej Česko-Slovenskej republiky. Tu boli
pochovaní aj zomrelí vo Vojenskom ústave pre duševne
3
chorých v Trnave.
H.R., foto: eu
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Johann Sambucus, polyhistor z Trnavy
V archíve mesta Trnava je 28 listov,
ktoré napísal Ján Sambucus rodnej
Trnave. Publikoval ich profesor Hans
Gertinger (v prepise Antona Vantucha):
Sambucus – Korespondenz 1554 – 1584.
Graz – Wien – Köln 1968. Obsah týchto
listov dokazuje, že Sambucov vzťah k rodnému mestu bol vždy bezprostredný až
dôverný: v Trnave objednával štyri pekné
kone pre anglického vyslanca vo Viedni,
foto: -es- pre Trnavu sa usiloval získať lekára Dr.
Sporischia, pozýval celú mestskú radu
Odhalenie pamätnej tabule J. Sambucovi
na svoju svadbu do Viedne, objednával
17. 9. 2004 na radnici
pre svoju domácnosť z Trnavy obilie
a ryby, a pod. V Emblematách, vydaných v Antverpách v roku 1564, venoval Trnave
jeden emblém Tirnauiae patriae meae arma – erb mojej rodnej Trnavy s komentárom
v perfektnom elegickom distichu, kde ju nazýva dulcis alumna – sladká rodička; v jej
erbe nachádza koleso, pre Trnavu prosí ochranu Krista, aby od nej odvrátil besnenie
Turkov.
Ján Sambucus sa narodil krátko po zániku uhorského štátu v bitke pri Moháči,
prežil svoj tulácky život vo svete rozdelenom reformáciou, ale vždy v službách
Habsburgov. Životopis Jána Sambuca hľadal jeho predkov vo Francúzsku, severnom
Taliansku, Nemecku a Poľsku, kde sa toto meno vyskytuje. Peter Samboky, Jánov
otec, pochádzal pravdepodobne zo Zamboku, mestečka nad Budínom, odkiaľ buď utiekol pred Turkami, alebo už skôr býval v Trnave. Rod Sambuky sa totiž vyskytoval
v Trnave, dokonca rozvetvený. Peter Samboky bol šľachtického stavu (v erbe sú dva
bociany s prsteňom v zobáku). Keď zomrel v r. 1564, syn Ján v liste antverpskému
tlačiarovi Ch. Platinovi vydal o ňom nádherné svedectvo; bol mu vďačný za umožnenie dlhých štúdií. Matka Jána Sambuca bola rodená Horváthová-Petranská; krátko
po jeho narodení zomrela. vychovávala ho nevlastná matka rod. Sybriková. Mal ešte
štyri staršie sestry. Manželkou mu bola Kristína Egerová, dcéra viedenského kupca,
trnavského rodáka; mali dve dcéry a syna.
Ján Sambucus (Boza, Pannonius Tirnauiensis, Šambocký, Zsamboky) sa narodil
v Trnave 24. júna 1531. Zo dňa 14. apríla 1542 má matrika viedenskej univerzity
zápis: Ioannes Schambocky, Tirnaviensis. To priezvisko znie slovansky, ale chýba tu
Pannonius, ktoré neskôr používal. Na všetkých európskych univerzitách sa prednášalo po latinsky; úroveň školy v Trnave, ktorá pripravila 11-ročného poslucháča, musela
byť nadpriemerná. Ján Sambucus študoval vo Viedni latinčinu a gréčtinu, v rokoch
1543 – 1545 v Lipsku, 1545 – 1549 klasické jazyky a filozofiu vo Wittembergu, 1549
v Ingolstatte, 1549 – 1550 v Strassburgu a Paríži, 1552 v Dole. V rokoch 1553 – 1557
študoval medicínu v Padove a Bologni. V rokoch 1551 a 1557 získal titul magistra slobodných umení, 1552 magistra filozofie a r. 1557 titul doktora medicíny.
Arcibiskup Mikuláš Oláh poveril Jána Sambucu výchovou svojho synovca Jána
Bónu (zomrel 3. sept. 1559) za jeho štúdií v Taliansku; je treba vedieť, že Sambucus
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v r. 1557 – 1559 prednášal klasické jazyky na univerzitách v Padove i Bologni. Už tu
a vtedy sa začal venovať zbieraniu starých rukopisov, mincí, sôch, a táto vášeň ho neopustila po celý život. Prelustroval Taliansko od severu po Neapol, Francúzsko, Nemecko, Belgicko i Holandsko. V roku 1564 sa vrátil do Viedne a rok nato dostal od cisára
poverenie a menovanie za kráľovského radcu, dvorného historika a lekára s právom
prednášať na lekárskej fakulte viedenskej univerzity. Škoda, že jeho otec už rok nežil,
bol by videl finalizáciu svojich investícií. V roku 1565 mu udelil cisár najvyšší titul
„comes palatini – palatinát“. Sambucus mal však primnoho nepriateľov, nakoniec sa
dostal do nepriazne cisára a dvora. A topil sa v dlhoch.
Sambucus sa stal cez svoje zberateľské aktivity zároveň najväčším editorom svojej
doby. Vášnivo zbieral antické (Cicero), ranostredoveké i humanistické rukopisy. Do
ich edícií investoval potom obrovské prostriedky. Sám pripravoval ich kritické vydania; vydával i texty z medicíny, prírodopisu, matematiky, astronómie. Jeho osobnú
knižnicu (vyše 3 000 tlačív a vyše 600 rukopisov) prevzala cisárska knižnica; niečo
z nej sa rozpredalo.
Ako historik bol obdivovateľom Livia. Fascinovala ho téma protitureckých vojen.
V roku 1558 vydal dielo Ranzanovo: Epitome rerum Ungaricarum a r. 1568 dielo Bonfiniho: Rerum Ungaricarum decades quattuor a doviedol ich komentár do r. 1526.
V ducho svojej doby písal latinské a grécke oslavné básne; vydal dve zbierky:
Poemata v r. 1555 – spomienky na štúdiá, priateľov, učiteľov a r. 1564 Emblemata
– praktické filozofické rady a postrehy. V tejto zbierke spomínanú báseň o erbe rodnej
Trnavy sprevádza drevorytom; z južnej brány vychádza skupina jazdcov a na bráne je
ojedinelé stvárnenie erbu Trnavy: koleso so šiestimi spicami a nad ním dvaja anjeli
držia mandylión s tvárou Krista. Možno sa domnievať, že Sambucus „fotografoval“
realitu a do drevorytu zakomponoval spomienku na rodisko?
V zachovaných listoch a tvorbe sa javí Sambucus ako prostý, nenamyslený, skôr
naivný a skromný, dôverčivý a úprimný človek. Okrem svojej zberateľskej vášne
a tvrdej editorskej driny nepoznal iné. V intrigánskom prostredí dvora doplatil aj na
svoju vrodenú toleranciu – zvlášť po smrti cisára Maximiliána II. v r. 1576, keď stratil
poslednú oporu. Napriek tomu zostal verným služobníkom Habsburgov. Veril, že oni
vytvoria nadnárodnú ríšu ako jedinú oporu voči najväčšiemu nebezpečenstvu z juhu
– Turkom. Zomrel vo Viedni 13. júna 1584 na porážku. Krátko predtým ho upodozrievali, že chodí do okolitých dedín „prijímať po luteránsky“. Naviac už päť rokov mu
Uhorská komora nevyplácala plat 200 rýnskych ročne a 6 500 rýnskych zlatých mu
dlhoval cisár za rukopisy... O túto sumu sa potom nekompromisne súdila jeho vdova,
ktorá sa do roka vydala.
Nedávno zomrelý vynikajúci slovenský historik Dr. Pavel Horváth, CSc., našiel
v Štátnom oblastnom archíve v Bytči v thurzovskej korešpondencii list Michala Škultétyho, tajomníka Juraja Thurzu z 21. októbra 1615 z Viedne, v ktorom oznamuje,
že rodina Jána Sambuca mu ponúka jeho knižnicu s 2 000 gréckymi a latinskými
knihami a rukopisnými kódexmi a navrhuje kúpiť ju „cum patriae utilitae – s veľkým
osohom pre vlasť“. Slávna Sambucova knižnica, známa po celej Európe, končila ešte
po 30 rokoch od smrti majiteľa podobne ako on.
Ján Sambucus korešpondoval i osobne sa stretával s najväčšími osobnosťami vtedajšej Európy bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť. Neprekážali mu ani stavovské
ani náboženské väzby, aby slúžil vede. Jeho vízia Viedne ako centra stredoeurópskej
vedy a kultúry nenašla u dvora odozvu, presahovala inteligenčný kvocient Sambu-
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covho okolia, naviac nevraživého. Žiadna národnosť uhorská nemôže si Sambuca
privlastniť – bol nadnárodným humanistickým kozmopolitom par excellence – ale
zamilovaným do rodnej Trnavy.
O dvesto rokov sa splnila Sambucova nerealizovaná túžba: byť riaditeľom cisárskej
knižnice ďalšiemu mužovi narodenému na Slovensku, v Terchovej, ktorý sa verejne
priznal k národu pod Tatrami. Vo vzduchu už bolo cítiť blížiacu sa dobu národného
obrodenia. Adam František Kollár, ktorého Ján Tibenský nazval „slovenský Sokrates“, nemal však osud veľmi vzdialený od Sambuca.
Parížsky medailér William Schiffer, Trnavčan, vytvoril nádhernú medailu Jána
Sambuca. Mesto Trnava ju udeľuje osobnostiam, ktoré vytvorili niečo nadpriemerné
pre Trnavu v oblasti vedy a kultúry.
Prof. Dr. Jozef ŠIMONČIČ, CSc.
Literatúra:
Vantuch, A.: Ján Sambucus – život a dielo renesančného umelca. Veda Bratislava 1975.
Slovenský biografický slovník, 5. zv. (heslo Ján Sambucus, 174 – 175).
Gerstinger, H. – Vantuch, A.: Sambucus – Korrespondenz. Die Briefe des Johannes Sambucus 1554

Trnava bola centrom lásky a porozumenia
„Dnes večer je to veľmi pekné, však?“
„Áno, aj mne sa program veľmi páči. Nevynechala som naše Trnavské dni ešte ani
jeden raz. Veď si predsa musíme zachovať
svoje tradície, nie?“
Tento krátky rozhovor dvoch trnavských
rodáčok odznel 18. septembra večer cez prestávku galaprogramu Trnavských dní. Ich
slová si nežiadajú komentár.
Tohtoročné dni lásky, pokoja a porozumenia
sa uskutočnili pri príležitosti 420.
foto: -euvýročia úmrtia Jána Sambuca, 85. výročia
úmrtia M. R. Štefánika, 50. výročia založenia Zsl. múzea a 170. výročia založenia
Základnej umeleckej školy.
Do trnavského kultúrneho života bola uvedená monografia významnej slovenskej
opernej speváčky, trnavskej rodáčky Eleny Kittnarovej (na fotografii) s názvom Život
na dvoch scénach, ktorá s prispením Klubu priateľov Trnavy vyšla vo vydavateľstve
ARM 333. S Trnavou spájajú krásne životné spomienky aj autorku knihy muzikologičku a publicistku PhDr. Teréziu Ursínyovú.
V príjemnej atmosfére sa uskutočnila aj prezentácia knihy trnavského rodáka astronóma Roberta Bajcara Návraty. Nezabudlo sa ani na tvorbu ďalších autorov spojených
s Trnavou: Nenapísaný román od Stanislava Rakúsa, Príručný slovník slovensko-trnavský od Ladislava Szalaya, Zbieranie starých mincí od Wiliama Schmidta, knižočku
poézie Bohumila Chmelíka V šere ticha, či knihu spomienok na roky emigrácie Každý
svojou pošiel stranou od Michala Lošonského.
Na budove radnice bola odhalená pamätná tabuľa trnavskému polyhistorovi Jánovi
Sambucovi, na cintoríne na Ulici T. Vansovej bola odhalená a posvätená pamätná
tabuľa Mons. Augustínovi Raškovi.
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Kultúrno-spoločenským vrcholom podujatia bol galaprogram v Divadle Jána Palárika, kde sa už tradične predstavujú publiku významní rodáci z celého sveta so
zaujímavými osudmi. Večer obohatili svojím vystúpením viacerí známi umelci. Zvlášť
krásne a dojemné bolo vystúpenie Viery Bílikovej-Bozzato, ktorá večer venovala
svojim rodákom tú istú skladbu, ktorú popoludní hrala na pohrebe svojej zosnulej
mamičky...
Nechýbal však ani humor a sľubované, dlho utajované prekvapenie: Zvláštne ocenenie za výkon, ktorý by si iste zaslúžil zápis do „slovenskej knihy rekordov“, udelil
počas galaprogramu Trnavských dní 2004 generálny riaditeľ Železníc Slovenskej
republiky Ing. Roman Veselka dvom známym trnavským osobnostiam: bývalému
dekanovi Fakulty podnikového manažmentu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
doc. Ing. Fedorovi Svatému, CSc. a bývalému generálnemu riaditeľovi Slovenského
národného múzea, najväčšiemu slovenskému expertovi v oblasti ornitológie RNDr.
Branislavovi Matouškovi. Obaja do dnešných dní na trati Trnava – Bratislava a späť
precestovali za svojím zamestnaním neuveriteľných 1 milión 300 tisíc kilometrov, čo
predstavuje 3,5 násobok vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom. Za obdivuhodnú, viac
ako 50 rokov pretrvávajúcu vernosť vlakovej doprave, sa im slovenské železnice odmenili aj mimoriadnymi cestovnými lístkami umožňujúcimi precestovať zdarma viac ako
2 000 kilometrov po Európe.
Ako pripomenul autor scenára a moderátor galaprogramu Trnavských dní RNDr.
Peter Horváth, obaja trnavskí „vlakári“ sú práve na polceste z druhej návštevy Mesiaca, no vzhľadom na ich nevyčerpateľnú energiu a pracovné záujmy je reálna nádej, že
sa tam symbolicky na vlaku z Trnavy do Bratislavy vyberú aj do tretice.
-eu-

Kúzlo letnej noci a Veršov z promenád
Údery hodín z mestskej veže práve odbíjali dvanástu hodinu – polnoc zo 16. na 17.
júla 2004. Deje sa tak každú noc, teda nešlo o nič mimoriadne. Neobvyklé ale bolo, že
vo chvíli, keď starý deň odchádza a nový sa len rodí, prichádzali do trnavskej promenády poslední diváci prvej a ojedinelej kreácie krásneho slova. Slova, ktoré osloví ľudí,
ktorí poéziu milujú, píšu, interpretujú, načúvajú jej. Práve tí v neskorú nočnú hodinu
prišli, aby sa v mihotavom svetle horiacich fakieľ vnorili do hĺbky veršov klasikov
i súčasných básnikov. Začali sa Verše promenád.
Podujatie malo svoju premiéru, ktorej výnimočnosť prostredia, času a atmosféry
ponúka aj prívlastok – svetová. J. Prévert počúval z montmartreského neba svoje
verše v piesni Spadnuté lístie, ktorú s precítením zaspieval a zahral náš páter Gabriel. A možno ich súčasne zachytil i Boris Vian, poet, literát, hudobník a vynikajúci
trubkár, priateľ a sused Préverta na Cité Veron 6 v Paríži, ktorý už dávno nie je medzi
svojimi priateľmi. No celkom určite počúval aj Y. Montand v nebi nad Pere-Lachaise.
Ticho noci v promenáde rozochvievali hlasy recitátorov. Poetické stretnutie uviedol
J. Šimonovič veršami z básnickej skladby Mor ho! Vystriedal ho V. Jedľovský s Turčányho básňou Mám svoje mesto rád. Všetci sme ho v komornej nočnej scenérii mali
ešte radšej. V pokore k Bohu a ľuďom navzájom vyzneli verše zo staroslovienčiny
Proglas v neopakovateľnom prebásnení V Turčányho a v interpretácii J. Šimonoviča.
Spolu s ním to bola v tú chvíľu aj naša spoločná modlitba.
Program Veršov promenád bol bohatý na autorov, básní a interpretov. Okrem
spomínaných profesionálov sa predstavili aj S. Borisová, K. Bergerová, T. Holič
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a v poslednom bloku aj tí, ktorí si vybrali a predniesli básne blízke ich srdcu. Štafetu najmladšej recitátorskej generácie priniesla do čara poetickej noci talentovaná
dvanásťročná Marcelka Kavuliaková. Poéziu doplnili hudobnými vstupmi P. „Bonzo“
Radváni a M. „Makar“ Mrva s Milkou Babkovou.
Verše promenád dramaturgicky a režijne pripravila a uvádzala PhDr. Adriena
Horváthová. Úprimnosť jej prejavu a spôsob, akým celé pásmo zostavila inšpirovaná
T. Križkom na námet R. Krča Krella, presvedčili nás znova o tom, že len ten, kto je
zapálený pre dobrú vec, dokáže zapáliť aj iných.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci Kultúrneho leta 2004, Literárneho klubu Bernolák pri miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave pod záštitou mesta Trnava.
Alžbeta Erika KOLLÁRIKOVÁ

Takí divokí – nová kniha Oľgy Dubovskej

Príroda je veľká galéria, do ktorej sa čoraz častejšie vracajú mnohí
mladí, vysokoškolsky vzdelaní ľudia
Iste si nejeden Trnavčan spomenie na zlatú éru trnavských týždenníkov, ktoré sa týždeň čo týždeň predbiehali
v tom, ktorý prinesie tú, či onú správu skôr. Do tejto éry
patrí aj „trnavské“ pôsobenie niekdajšej šéfredaktorky
Trnavských novín Oľgy Dubovskej. Po desiatkach rokov,
počas ktorých pracovala napríklad v Smene, sa rozhodla
odísť z „pôdy“ novinárskej hektiky. Odišla z Trnavy a už
niekoľko mesiacov žije v oblastiach, v ktorých príroda prevažuje nad civilizáciou. „Najprv som žila na Zahrabinách,
neskôr sme sa však s priateľom presťahovali na myjavské
kopanice. Zohnali sme maringotku, ku ktorej si chceme
pristaviť prírodné bývanie, a takto prečkať aj zimu. Práve
v tomto období zháňame slamené balíky,“ hovorí Oľga
Dubovská. Z impresie takéhoto života vyšla aj jej kniha reportáží Takí divokí. Má
publicistický charakter a mapuje život ľudí žijúcich takýmto spôsobom. „Čudovali by
ste sa, ale dnes sa ľudia čoraz viac vracajú bývať do dedín. Mimo mesta žijú najmä
mladí a vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Chcú sa akosi vracať k prírode, je to veľmi
silný spodný prúd,“ pokračuje niekdajšia novinárka.
Ambíciou knihy je nielen predstaviť takýchto ľudí, ale prezentovať všetko prírodné,
napríklad už len formálnym spracovaním knihy. Autorka chce so svojím spoločníkom
prezentovať celý rad kníh vyrobených na ručnom papieri, prírodným spôsobom, čo
vychádza z poslania ich spoločnosti. „Som rada, že máme na naše aktivity veľmi
pozitívny ohlas. Nie je to len o písaní, ale aj o hudbe, keramike, prírodnom živote
a všetkým, čo s tým súvisí. Potom, čo som okúsila život na samote, ma akosi ani nenapadne ísť dakde do mesta. Jednou výnimkou je návšteva istého globalizovaného
obchodného domu, kde zoženiem špaldovú múku, ktorú zasa nezoženiem v iných, pre
zmenu neglobalizovaných obchodoch. Aj keď mi chýba návšteva galérie, či napríklad
takého symfonického koncertu, myslím, že aj kniha svedčí o tom, že prírodné spoločenstvo dokáže všetko toto nahradiť. I ja sa aktívne zúčastňujem na spoločnom hraní,
a príroda je vlastne taká veľká galéria,“ dodala Oľga Dubovská.
-mj-
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Filípek žije – v Trnave je všetko v poriadku!
Keď sochár a medailér Viliam Schiffer telefonoval z Paríža do Trnavy, vždy sa pýtal:
„A Jožko Filípek ešte žije?“ Keď dostal kladnú odpoveď, s uspokojením konštatoval,
že potom je v Trnave všetko v poriadku.
„Za celých 85 rokov som okrem zubára nepotreboval
doktora. Nedávno sa ma jeden priateľ doktor pri káve
spýtal, kedy som si naposledy meral tlak. V roku 1946,“
informoval Novinky z radnice známy trnavský fotograf
Jozef Filípek, ktorý v auguste oslávil svoje osemdesiate
piate narodeniny.
Päťdesiat rokov robil fotky klasikou. Pred tromi rokmi
povedal manželke: „Drahá, takto to ďalej nejde, musím si
kúpiť profesionálny počítač a tlačiareň.“ Žena si myslela,
že sa zbláznil. Keď Jozef neskôr predvádzal svoje nové
„digitálne“ umenie jednému vysokoškolskému profesorovi, ten vyhlásil, že už všeličo videl, ale aby 85 ročný chlap
tak ovládal počítač, to teda ešte nie. Na moju otázku, aký
digitálny fotoaparát vlastní, odpovedal, že zostal verný
foto: -euklasickým fotoaparátom a vyvolaný negatív skenuje. „Ak
chcem získať väčšiu kvalitu, urobím fotografiu formátu 13x18 cm a tú zoskenujem.“
Pri príležitosti tohtoročného Dobrofestu mal Jožko Filípek v radničnej cukrárni výstavu fotografií s názvom Hviezdy Dobrofestu. „Najskôr ju chceli inštalovať na radnici,
protestoval som. Potom sme sa dohodli na cukrárni. Výstava mala úspech a som rád, že
mojich hráčov na dobro videlo veľa ľudí. Aj takých, čo by na výstavu inštalovanú niekde
inde vôbec neprišli.“ Jozef nevedel odpovedať na otázku, čo fotí najradšej. Po krátkom
premýšľaní povedal: „Rád fotím všetky témy. Architektúru, krajinu, portréty a na staré
kolená som sa dal i na dievčatá (modeling – pozn. autora). Už dlhšie vytváram fotokolekcie, na ktorých je udalosť, ktorú prezentujem, zachytená na jednom liste textom a 6
až 7 zábermi. Napríklad Bob Brozman, Trnavský jazzyk, Trnavská brána... V Trnave
nevynechám ani jednu akciu.“
Výstava o Benátkach je Jozefovým snom. Chce ju realizovať v budúcom roku. „V Benátkach som strávil fotením dovedna sedem dní. Štyrikrát som tam fotil v lete a dvakrát
na Karnevale masiek vo februári. Masky sú platené, že pózujú pre fotografov. Tých tam
ale bolo strašne veľa. Tak som si dal urobiť visačku v taliančine, že som reportéro a nad
ňu som si prišpendlil malú taliansku vlajočku. S touto výzbrojou som sa vždy pretlačil
fotiacim davom pred fantastické masky, ktoré potom pózovali iba pre mňa. Jediné dve
slová v taliančine, ktoré som pri pretláčaní používal, boli pardón, pardón... Boh stvoril
svet za sedem dní. Ja som za sedem dní stvoril nádhernú fotokolekciu Benátok, ktorú
chcem Trnavčanom predstaviť. Môj priateľ Peter Horváth mi sľúbil, že na túto výstavu
pozve aj zástupcov z talianskej ambasády.“
Jedinou Jozefovou zlou spomienkou na Benátky bola káva v otvorenej reštaurácii na
námestí Sv. Marka: „Hrala tam hudba, čašník bol v livreji a ja som zaplatil v prepočte
120 našich korún za úplne maličkú čiernu kávičku.“ Musím Jozefa potešiť. Ja som za
dve veľké kávy a dve minerálky v tom podniku na Námestí Sv. Marka v Benátkach, kde
vraj svojho času sedávali známi umelci, ako napr. Leonardo da Vinci, a kde mi kapela ku
káve hrala My Way, zaplatil pred desiatimi rokmi 600 korún.
Marián MRVA
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Známka za nový Trnavský jazzyk: výborný

Zajedzme si, vypime si, dokál žijeme...

„Nech žije Trnavský jazzyk!“ – týmto zvolaním ukončil slovenský džezový spevák európskeho formátu Peter Lipa po dvoch prídavkoch svoj koncert na prvom džezovom
festivale v Trnave, keď ho nadšené publikum nechcelo pustiť z pódia na nádvorí Domu
hudby Mikuláša Schneidera Trnavského.

„Medzinárodný folklórny festival Trnavská brána už má aj zvučku z ľudovej piesne
Otvárajte sa trnafské brány. Nahrala ju naša kapela Trnafčan, ktorá spolupracovala s mestom, osvetovým strediskom a Trnavským ľudovým cechom na príprave III.
ročníka festivalu. Záujem o náš festival je čoraz väčší. Jednoducho – Trnavská brána
naberá grády,“ povedal pre Novinky z radnice Peter Reiter, vedúci ľudovej hudby Trnafčan. Aj keď sa folklórna Trnavská brána zatvorila pred viac ako štyridsiatimi dňami,
máličko ju pootvoríme mozaikou reportáží a rozhovorov s účinkujúcimi.

Veľký úspech mala tiež Adriena Bartošová, lásku Trnave vyznal aj americký
saxofonista Peter Cardarelli v sprievode
čisto slovenského hudobného zoskupenia.
Trnavskému jazzyku, ktorý vstúpil 23.
júla 2004 do svojho nultého ročníka šťastnou nohou, Peter Lipa i ďalšia legenda
slovenskej hudobnej scény Fedor Freššo
držia palce. „Treba len vydržať. Ani sa nenazdáte a budete otvárať 30. ročník,“ podporil Lipa nadšenie Trnavčanov pre džez.
Je potešiteľné, že v obecenstve boli nielen
trnavskí hudobní fajnšmekri a príslušníci
spoločenskej „smotánky“, ale silné zastúpenie mala aj mladá generácia, čo dáva
organizátorom vieru, že náš nový Jazzyk
sa spomínanej tridsiatky naozaj dožije.
Publikum na nádvorí Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského neukrátilo o svoju priazeň ani výborné domáce
kapely Old Boys Jazz Band, Bonzo &
The Resonators a VM Band + Fuse jazz.
Svieži „old boys“ pri tejto príležitosti
uviedli do života svoje nové CD Viagra
swing 2. Krstným otcom sa stal Fedor
Freššo, ktorý so skupinou Traditional
Club aj otvoril náš festival.
Náročných poslucháčov iste zvlášť potešil aj koncert vynikajúceho klaviristu
Gaba Jonáša a speváčky Silvie Josifoskej.
Na druhý deň nechýbalo ani sľubované
prekvapenie – Jozef-Dodo Šošoka, ktorého organizátori dokázali pritiahnuť do
Trnavy doslova v posledných minútach
príprav. Festival v príjemnej komornej
atmosfére 30. rokov minulého storočia
ukončili Roman Féder s obľúbenou skupinou Funny Fellows a speváčkou Monikou
Haasovou.
text a foto: -eu-

Keď ja umriem, pochovať ma dajte,
do slaninky hrob mi vykopajte,
po klobásach doňho ma spúšťajte,
a pod hlavu sud s pálenkou dajte...
(ľudová pieseň)

Peter Lipa

Fedor Freššo

Sylvia Josifoska

Veruže tak „nekrofilno-humorne“ spievali
folkloristi súboru Vatra z Tlmáč v sobotu
21. augusta na Trojičnom námestí v programe Okolo preša. Program bol síce zameraný na víno, no v textoch sa občas objavila
aj pálenka. Možno preto, aby sa pálenkári
neurazili. Pri spevoch a tancoch o víne držali „Vatristi“ v rukách namiesto sklenených heverov na vyťahovanie vína pri koštovkách popínavé tekvice z čajkovských
viníc. Tekvicový „hever“ v minulosti vinári v okolí Levíc bežne používali. Na pódiu
však zažiarili svojimi krojmi (hovorí sa im „čilekárske“, lebo v oblasti, z ktorej pochádzajú, sa nevraví teraz, ale „čilek“), hlavne ženy, ktoré mali na hlavách charakteristický tekovský vyšívaný rohatý čepiec. Prezradili nám, že niektoré časti krojov
sú ešte pôvodné, a tie zvyšné ich verné kópie. Na záver predviedli Tekovčania Tanec
pergera a varovčíkov. Dnes už málokto vie, že pergera volili vinohradníci za svojho
šéfa na slávnosti vinobrania a mal právo prvého tanca. „Varovčíci voľakedy strážili
vinohrady a myslím, že toto sezónne zamestnanie by sa malo obnoviť,“ pripomenula
aktuálne organizačná vedúca FS Vatra Anna Urbánková.
FS Ipoly z maďarského Šalgotariánu predviedol v galaprograme tance z juhozápadného Slovenska (napr. stoličkový tanec) a východného Maďarska. Vedúci súboru pán
Egyed síce vie po slovensky – vraj má ženu Slovenku, ale rozhovor prenechal svojmu
synovi Ferdinandovi, ktorý tiež plynulo hovorí slovensky a v Nitre študuje etnomuzikológiu. „Mama naučila otca slovenčine a od malička som sa ju učil aj ja. Na tretí ročník
vášho folklórneho festivalu nás pozval môj priateľ Peter Reiter z Trnafčana. Cítime sa
tu výborne. Máte krásne mesto a milých organizátorov,“ povedal Ferdinand.
FS Žofia z Bohdanoviec interpretoval piesne Pilo by sa pilo, Ženičky, ženičky,
pime ze skleničky. Podľa slov umeleckej vedúcej Sylvie Köverovej súbor vznikol
pred štyrmi rokmi, no stihol už vystúpiť na festivale v Červeníku, Jánošíkových
dňoch v Terchovej, v rakúskom Gönsendorfe a mnohých iných folklórnych akciách.
Folkloristi zo Žofie mali na sebe pôvodné, špecificky sfarbené kroje. U mužov to
bola biela, oranžová a čierna farba, ženy boli zlatom a dievčatá červenou vyšívané.
„V repertoári máme hlavne piesne a tance trnavského regiónu a blízkeho okolia,“
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informoval nás vedúci ľudovej hudby Žofia Vlado Köver a s úsmevom dodal: „Meno
nášho súboru súvisí s pohrebom basy, lebo na Žofiu, ktorá vínko vypíja, má basa
po chlebe. No tú nám pred pochovaním požehnal Th. Lic. Vendelín Pleva, takže sa
možno ani do pekla nedostane.“
Známy FS Mostár z Brezna (na fotografii) sa predstavil časťami programov Na
Balogu, na kolese a Regrútskej veselice, s ktorou v roku 1977 získal titul Laureát
ČSSR. „Mostári“ mali čo robiť, lebo v ten istý deň
vystupovali aj na Cibuľových hodoch v Maduniciach. „Mostár je jeden z najstarších folklórnych
súborov na Slovensku, onedlho oslávime päťdesiate narodeniny,“ povedala počas excelentného
vystúpenia súboru jeho organizačná vedúca
Stela Ihringová. „Mostári“ sú charakteristickí aj
krojom. Majú bledé kožené vesty, na ktorých sú
prišité farebné kúsky kože, vytvárajúce nádherné ornamenty. „Máme šťastie, lebo tie krásne,
finančne veľmi náročné vesty, pre nás vyrába
jeden podnikateľ z Čierneho Balogu, ktorý bol
dlhé roky našim členom. Sme súbor rodinného
typu. Sú v ňom zastúpené tri generácie Čierneho
Balogu,“ hrdo konštatovala Stela Ihringová.
FS Mladosť z neďalekých Šenkvíc, ktorému
už ťahá na štyridsiatku, predviedol, ako sa gazda
zavďačil mládencom po vinobraní oldomášom:
„Otvírajte brány, brány okované, vynášajte stoly javorové, prestierajte obrusy,
obrusy malované...“ Šenkvické slávnostné kroje, čierna a žltá výšivka, čierne zástery, brokátové sukne, bohato vyšívané, paličkované a háčkované rukávce. Pastva pre
oči. A potom ochutnávky – koštovky vín.
Deti z národného FS Dzíparinš z Lotyšska (na fotografii) s potešením sledovalo
na Trojičnom námestí množstvo divákov. Dievčatá mali červené vestičky a tvídové
sukničky, chlapci tmavé vesty a bledé nohavice. Všetci mali slamené klobúčiky, biele
košele a krpce. Renáte Linde – vedúca tohto súboru, počas vystúpenia jej zverencov
prerušila náš rozhovor a začala naháňať štvorročného lotyšského krojovaného tanečníka, ktorý, ktovie, prečo, zrazu
unikol zo scény a trielil po námestí.
Keď ho Renáte dohonila a vrátila
medzi tanečníkov, zadýchaná, s rukou na srdci, povedala: „V našom
súbore, ktorý existuje štyri roky, je
stopäťdesiat detí vo veku od troch
do šestnásť rokov. V Trnave ich je
teraz dvadsaťšesť. Deťom sa mesto
i Slovensko veľmi páčia a dúfam, že
sa sem ešte vrátime.“
„Detský FS Malý Hašnik je
malé dorastajúce dieťa. Bude mať
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6 rokov,“ pyšne povedala vedúca súboru Gražina Feil. Súbor je z Poľska, z dedinky Žabnica na poľsko-česko-slovenskom pomedzí. „Prostredie v Trnave je nám tak
blízke, že sa tu cítime ako doma. V Žabnici so Slovákmi obchodujeme hlavne s koňmi. Pašeráci ich voľakedy pašovali cez hranicu, ale odkedy sme v Európskej únii, na
otázku colníka, kam idú s tým koňom, iba zakričia – Hije, do únie! A majú pokoj,“
zažartovala Gražina.
„Je to obrovská zhoda okolností, že hráme aj v programe s názvom Okolo preša,
lebo Trnafčan má už dávno v repertoári program s takým istým názvom,“ informoval nás vedúci ľudovej hudby súboru Peter Reiter. Potom zazneli piesne Vím já jeden
chodníček medzi vinohrady, Keď sa Kristus rozveselil, Okolo preša chodzí Agneša...
Kroje tanečníkov boli síce jednoduchšie ako tie tekovské, ale veľmi pekné. Biela
košeľa, červenožltý lajblík, farebná stužka pod krkom, čierne nohavice, čižmy a klobúčik so stužkou a pierkom z kohúta. „Tanečníci majú kroj z Horných Orešian. Tam
pod Karpatami bolo síce dobré vínko, ale kraj chudobnejší, takže na veľkú parádu
nebolo. Ale aj v jednoduchosti je krása a naopak – nie všetko, čo je drahé, musí byť
aj pekné,“ poučil nás Michal Benovič, choreograf Trnafčanu, ktorý z Horných Orešian pochádza. Trnafčan sa s divákmi a Trnavskou bránou rozlúčil piesňou:
Zajedzme si, vypime si, dokál žijeme, šak po smrci nikdy vácej nevypijeme,
leckerý hrob premokne vodička mútna, a to bude pijatika veru nechutná...
Marián MRVA, foto: J. Pekarovičová
Projekt festivalu Trnavská brána bol realizovaný aj s finančnou pomocou medzinárodného Višegrádskeho fondu.

Dobro – výhra, ktorá patrí do Dobrolandu
Medzinárodný hudobný festival Do- foto: archív
brofest – Trnava bol aj v tomto roku
partnerom a súčasťou celoeurópskeho
projektu s názvom European World
of Bluegrass (EWOB). Organizovala
ho Európska asociácia bluegrassovej
hudby (EBMA) so sídlom v Holandsku,
ktorá v máji a začiatkom júna koordinovala vyše 100 hudobných festivalov,
koncertov a workshopov v trinástich
rozličných krajinách Európy. Jedným
zo sponzorov tohto hudobného megaprojektu bola aj svetoznáma americká
firma Gibson, ktorá vyrába hudobné Pán Peter Groenveld z Holandska odovzdáva
nástroje a je v súčasnosti jediným nové dobro Ing. Ľudovítovi Daučovi.
vlastníkom registrovanej ochrannej značky Dobro. Pri tejto príležitosti venovala
EWOB-u jeden zo svojich výrobkov – rezofonické dobro Gibson Hound Dog. Návštevníci podujatí tohtoročného EWOB-u v celej Európe, teda aj na Dobrofeste, mali možnosť získať tento nádherný nástroj. Stačilo odpovedať na ľahkú vedomostnú otázku
týkajúcu sa Dobrofestu a kúpiť si lístok v cene troch euro. Hoci v Trnave záujem
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o lístky bol dosť malý, predalo sa ich len pätnásť, pri žrebovaní, ktoré sa uskutočnilo koncom júna v Holandsku, sa ukázalo, že dobro nakoniec poputuje do Trnavy.
Z osudia vytiahli práve jeden zo štyroch lístkov, ktoré si kúpil zástupca primátora
mesta Trnava Ing. Ľudovít Daučo, ktorý je už druhý rok zodpovedný za organizáciu
Dobrofestu. Predstaviteľ EBMA a hlavný organizátor EWOB-u, pán Rienk Janssen a Peter Groenveld z Strightly Country Records z holandského Voorthuizenu,
ušetrili šťastnému výhercovi dlhú cestu do krajiny tulipánov, lebo v polovici júla
prišli na festival Banjo Jamboree do Čiech, kde sa s nimi stretol. Tam, priamo na
festivalovom pódiu, mu zablahoželali a slávnostne mu odovzdali cenu. „Dobro patrí
do Dobrolandu!“ s novou rezofonickou gitarou v rukách vyhlásil Ing. Daučo a pozval
hostí z Holandska i všetkých prítomných na návštevu Trnavy počas 14. ročníka
Dobrofestu v budúcom roku.
(B)

Zlatý bottleneck na Bonzovom malíčku

Podnietil náš Dobrofest vznik festivalu v nemeckom Sulingene?
Zlatý bottleneck – cenu nemeckého festivalu Sulinger Resonator za najvzdialenejšieho účastníka získala miniverzia trnavskej skupiny Bonzo & The Resonators,
v ktorej okrem Petra „Bonza“ Radványiho vystupoval aj vynikajúci gitarista Ivan
Tomovič. Veľa účastníkov tohto festivalu nosilo tričká s emblémom trnavského Dobrofestu. V malom mestečku Sulingen vzdialenom tisíc kilometrov od Trnavy Bonzo
objavil viacero nám dobre známych tvárí – Slidin’ Tom B, Petra a Jens, Country
Rudi a iných...
Na otázku, či je možné, že vznik Sulinger Resonator Festival podnietil vlastne trnavský Dobrofest, Bonzo stručne odvetil: „Neviem, je to možné. V každom prípade,
organizátori tohto festivalu navštívili v tomto a aj v minulom roku náš Dobrofest
a boli ním nadšení.“
Zaujímavosťou skupiny Bonzo & The Resonators je fakt, že kapela vystupuje
v rôznych zloženiach. A čo na to Bonzo? „Resonators je flexibilné združenie mojich
priateľov – muzikantov, s ktorými vystupujem podľa okolností od akustického dua
až po elektrický sex (pozn. autora: Bonzo použil skratku slova sextet). V Nemecku,
v auguste na V. ročníku Sulinger Resonator Festival, sme vystupovali dvaja, ale na
Trnavskom Jazzyku a nedávnom vystúpení v Music F Clube štyria, do Zlína sme
šli traja, na Lodenici v Piešťanoch – už ani neviem a na tohtoročných Trnavských
dňoch traja so speváčkou Jankou Ružičkovou... Okrem Ivana Tomoviča hrávajú so
mnou Romanovci, harmonikár Horváth zo Šamorína, gitarista Mečiar z Prievidze
a kontrabasista z Trnavy mi zakázal, aby som ho vôbec spomínal.“
Peter „Bonzo“ Radványi je výkonný riaditeľ medzinárodného hudobného festivalu
Dobrofest Trnava, najväčší propagátor rezofonických gitár na Slovensku, plodný
publicista, historik a propagátor blues – pripravuje a uvádza každý štvrtok k dobru
na rádiu Devín hodinu pred polnocou reláciu Bluesnenie.
(Malá informácia pre nehudobníkov a aj hudobníkov, ktorí nie sú „in“: Bottleneck
je kovový valček, ktorý si gitaristi praváci pred hraním niekedy nastoknú na malíček ľavej ruky. Keď s ním pretiahnú struny svojho nástroja, vznikne dojem, že hrajú
na havajskú gitaru.)
-mm-
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Cantica nova oslavuje svoje narodeniny
Spevácky zbor trnavských gymnázií Cantica
nova v tomto roku oslavuje 35. výročie svojho
založenia. V plnom prúde sú už prípravy
slávnostného koncertu, ktorý sa uskutoční
16. októbra o 19. hodine v aule Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej
univerzity ako vyvrcholenie festivalu Trnavské
zborové dni.

Miešaný spevácky zbor Cantica nova bol
založený v roku 1969 z iniciatívy Mgr. Jána
Schultza, absolventa Vysokej školy pedagogickej. Tento zbor nadviazal na hudobné
tradície trnavského gymnázia, ktoré siahajú ďaleko do minulosti. Študovali tu dokonca také významné osobnosti našej hudobnej kultúry ako Zoltán Kodály a Mikuláš
Schneider Trnavský.
Novozaložený spevácky zbor prijíma meno Cantica nova, čo v preklade znamená
nová pieseň. Je to symbol neustálej výmeny desiatok mladých ľudí vzhľadom na
štvorročné štúdium na trnavských gymnáziách.
Zbor neustále umelecky rástol, postupne získaval významné domáce ocenenia,
zapísal sa natrvalo do povedomia odborníkov i kultúrnej verejnosti. V roku 1980
však prišlo k nútenému odchodu dirigenta Jána Schultza. Jeho vytrvalá práca však
dosiahla veľké úspechy. Po jeho odchode nastalo obdobie určitej umeleckej stagnácie.
Počas tohto obdobia sa v zbore vystriedalo viacero dirigentov. Ani tak sa však zbor
nevytratil z nášho hudobného života a naďalej patril k popredným slovenským mládežníckym zborom.
V roku 1986 nastúpil na miesto dirigenta PaedDr. Gabriel Kalapoš, ktorý je umeleckým vedúcim zboru Cantica nova dodnes. Spolu naštudovali naozaj široký repertoár. Patria sem skladby z obdobia klasicizmu či baroka, svetská hudba, hudba 20.
storočia, úpravy slovenských ľudových piesní, či obľúbené černošské spirituály.
Svedomitá práca PaedDr. Gabriela Kalapoša spolu so snahou členov zboru doviedla
spevácky zbor z Trnavy k najvyšším métam zborového spevu. V súčasnosti patrí Cantica nova k špičke mládežníckeho zborového spevu.
Dôkazom toho je aj jeho účasť na významných medzinárodných súťažiach a festivaloch zborového spevu. Napríklad v roku 2003 sa zbor zúčastnil IV. Medzinárodného
festivalu medzinárodných zborov v Spojených štátoch amerických v štáte Montana.
Bol hosťom hudobno-dramatického koncertu pod záštitou nemeckého ministerstva
kultúry v Nemeckom meste Sangerhausen. Roku 2004 získal zbor 1. miesto na Európskom hudobnom festivale mládeže v Neerpelte v Belgicku.
Tento rok sa však sústreďuje najmä na slávnostný koncert spojený s oslavami 35.
výročia svojho založenia. Tento slávnostný koncert je spojený aj so spoločenským
večerom členov a hostí zboru Cantica nova vo veľkej sále Domu kultúry Tirnavia na
Trojičnom námestí, hosťami ktorého budú taktiež bývalí členovia zboru.
Pre všetkých záujemcov si dovoľujeme uverejniť kontakty, na ktorých môžete získať
potrebné informácie o účasti na oslavách výročia zboru.
foto: archív zboru

tel. č. 033/551 1143, fax.: 033/551 6341, mob.: 0905 531 216, e-mail: canticanova.35@post.sk
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Sallon 2004 – z tvorby českých umelcov
Západoslovenské múzeum
českí a moravskí umelci v Trnave za I. ČSR – hosťujúci profesori
autori: Bohuslav Kozák, Jaroslav Pacák, Jiří Mandel a Svatopluk Havrlík
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová
od 8. septembra do 31. decembra 2004
V dvadsiatych a tridsiatych rokoch sa na trnavských stredných školách vystriedalo
viacero tzv. hosťujúcich českých učiteľov a profesorov, ktorí prišli vypomôcť pri nedostatku kvalifikovaných domácich pedagógov. Medzi špecialistami, ktorí vyučovali výtvarné
a estetické predmety, bolo niekoľko českých výtvarníkov. Medzi nich patria aj autori
vystavovaných diel.
Bohuslav Kozák
Narodil sa 28. 10. 1903 v Ubušíne na Morave. Študoval najskôr na technike, prešiel však
na AVU v Prahe k prof. Nechlebovi. V r. 1929 cestoval po Francúzsku, potom nastúpil
ako profesor v Trnave, prešiel do Zlatých Moraviec neskôr do Levíc. V roku 1934 bol
na dlhšom študijnom pobyte vo Francúzsku. Za evakuácie v Leviciach ochorel a zomrel.
V Prahe sa konala v roku 1939 jeho posmrtná výstava. V jej katalógu sa uvádza: „Dílo
jeho rozrůstalo na Slovensku, kterému věnoval i jako profesor své nejlepší síly, nadšení
a buditelský elán.“ Maľoval najmä obrazy zo školského prostredia a portréty. Vo Francúzsku maľoval krajinu. Počas trnavského pôsobenia namaľoval niekoľko portrétov
(riaditeľ Špaček) a obraz Kaviareň.
Jaroslav Pacák
Narodil sa 22. 2. 1902 vo Valašských Kloboukách na Morave. Študoval na Karlovej
univerzite v Prahe, kreslenie u prof. Boudy a Sejpky, dejiny umenia a estetiku. Bol
maliarom a profesorom v Prahe, Trnave a v Prostějove. V rokoch 1928 – 38 pôsobil ako
stredoškolský profesor na gymnáziu v Trnave, kde sa vyvinula aj jeho činnosť spätá so
slovenským umením. V Trnave mal súbornú výstavu, zúčastňoval sa činnosti Umeleckej
besedy v Bratislave. Po návrate sa zapojil do moravského kultúrneho života výstavami
a prednáškami. Venoval sa maľbe krajiny – mestskej periférie, zátiší, interiéru, v tvorbe
sa opieral o vývoj postimpresionistický. V početných krajinárskych záberoch trnavskej
roviny nadväzoval na českú impresívnu maľbu. Bol činný aj literárne – písal články
a referáty o umení.
Juraj Mandel
Narodil sa 6. 8. 1886 v Kuželove na Moravskom Slovácku, neďaleko Myjavy. Jeho strýc
Cyril Mandel bol povestný maliar, ktorý vyšiel zo školy Hynaisovej. Juraj po stredoškolských štúdiách v Strážnici študoval architektúru, z ktorej prešiel na akadémiu výtvarných umení vo Viedni, kde popri maľbe u prof. Bachera vzdelával sa i v plastike.
Na trnavskom gymnáziu učil kreslenie od roku 1920. Bol spoluzakladateľom Umeleckej
besedy slovenskej v Bratislave, zúčastňoval sa na jej výstavách. Je autorom prvej súhrnnej práce o vývine výtvarnej kultúry v Trnave v období medzi dvoma vojnami. Autor
štúdie o výtvarnom umení v jubilejnej publikácii Trnava 1238 – 1938.
Vo svojej tvorbe sa zameriaval na podobizne známych osobností trnavského života a na
krajinárske záznamy z mesta a okolia. Trnavské obdobie má v kontexte jeho tvorby ťažiskový význam. Témy jeho diel sú: krajina, portréty, akty, zátišia, zvieratá, more. Mal
ho možnosť pozorovať na spiatočnej ceste z ruského zajatia a z pobytov na juhu Európy.
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Vystavoval o.i. na jarnej výstave v Umeleckej besede v r.1935 krajinárske pohľady zo
západného Slovenska. Býval na Orolskej ulici 11 v Trnave.
Svatopluk Havrlík
Narodil sa 22. 6. 1908 v Bavorove v Čechách. Vplyv na jeho umeleckú výchovu mal jeho
otec, maliar, žiak majstra Jakšího. Po maturite na reálke v Příbrami v r. 1926 vstúpil na
štátnu umelecko-priemyslovú školu k profesorovi Kyselovi a odtiaľ na Akadémiu výtvarného umenia v Prahe, do majstrovskej školy prof. Nejedlého. Bol na študijných cestách
vo francúzskom Toulone, v Taliansku, v Nemecku. V roku 1931 bol s touto školou v Cap
Ferato pri Monte Carle, odkiaľ podnikal cesty po Francúzsku až do Paríža. V rokoch 1932/
33 pôsobil v Brne, potom od roku 1933 v Trnave. Je autorom temperamentných, podľa európskej moderny maľovaných mestských zákutí historickej Trnavy, zátiší i portrétov. V r.
1932 mal ako člen Aleš klubu súbornú výstavu v Brne. Býval na Dlhej ulici v Trnave.
PaedDr. Simona JURČOVÁ (skrátené)
Literatúra:
Trnava 1238 – 1938, Trnava 1938
Dejiny Trnavy, Obzor Bratislava, 1988
Šimončič, J.: Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. B-print, Trnava, 1998 (o Pannónii, s. 285)
Toman, P.: Nový slovník Československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1993

Trnavou opäť prechádza Via Bohemica
Projekt trnavskej regionálnej organizácie
Českého spolku na Slovensku s názvom Via
Bohemica sa v rámci osláv 10. výročia vzniku
tejto organizácie uskutočnil 16. septembra
v Trnave. Pri tejto príležitosti primátor
Štefan Bošnák slávnostne privítal na radnici
veľvyslanca ČR na Slovensku Rudolfa Slánskeho, predsedníčku Stálej komisie senátu
pre krajanov žijúcich v zahraničí Jitku Seitlovú a ďalších čestných hostí.
foto: -esSúčasťou programu bola prehliadka výstavy
českých výtvarných umelcov pôsobiacich v Trnave v 19. a 20. storočí, prehliadka historického centra mesta, ukážky ľudových tradícií a kultúrny program v Divadle Jána Palárika s vystúpením folkového súboru zo Vsetína na Morave Malá Jasénka a hudobno-dramatickým
pásmom v podaní skupiny Klesnil z bratislavskej regionálnej organizácie spolku.
Cieľom projektu je obnoviť tradíciu severo-južnej cesty neskôr známej ako Česká cesta
– Via Bohemica, ktorá umožňovala už v stredoveku čulé obchodovanie nielen medzi
Českom a Uhorskom, ale aj západnou i severnou Európou a Balkánom. Trnava bola už
v predmestskom období najvýznamnejšou trhovou osadou regiónu na západ od Váhu,
ležiacou na tejto ceste. Bohaté medzinárodné obchodné kontakty boli pre naše mesto
významným predpokladom aj pre šírenie a rozvoj kultúry. Cieľom opätovného oživenia
českej cesty je preto nielen nadviazanie na stredoveké tradície, ale aj zachovanie a rozvíjanie súčasných kultúrno-spoločenských prepojení medzi našimi krajinami.
Vzhľadom na vstup oboch krajín do EÚ je predpoklad, že vzájomná spolupráca vo
všetkých oblastiach života bude najintenzívnejšia spomedzi susediacich krajín. Predurčujú nás k tomu nielen spoločné korene a dlhé roky spoločného štátu, ale aj schopnosť
dorozumieť sa. Potvrdili to aj oslavy desiateho výročia českého spolku pôsobiaceho
v našom meste.
-eu-
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HOT DESTINATION / MARGINAL DESTINY

„Jednoduchý pojem neexistuje. Má isté zložky, ktorými je definovaný. Je to
mnohosť, multiplicita, no nie každá mnohosť má povahu pojmu.“
Deleuze, Guattari: Čo je filozofia?

Synagóga – Centrum súčasného umenia, od
14. septembra do 14.novembra 2004
Vystavujúci umelci: Eva Filová, József R.
Juházs, František Kowolowski, Little Warsaw,
Michal Moravčík, Eva Mráziková & Martin
Mrázik,
Reinigungsgesellschaft, Slaven Tolj
Kurátori výstavy: Michal Koleček, Adriana
Čeleďová
Hlavný organizátor: Galéria Jána Koniarka
v Trnave
Miesta konania: Art Workshop Lazareti foto: archív GJK
Dubrovnik, Chorvátsko (2002)
Dům umění města Brna, Česká republika (2004)
Galéria Jána Koniarka Trnava, Slovenská republika (2004)
Institute for Contemporary Art, Dunaújváros, Maďarsko (2005)
Motorenhalle, Dresden, Nemecko (2005)

foto: -eu-

Alphabet Márie Balážovej
Komunikácia, symbol, čitateľnosť
– do týchto jednoduchých pojmov,
ktoré zvýraznil kurátor výstavy
Vladimír Beskid, by sa dali zhrnúť
aj moje rezonancie z tvorby Márie
Balážovej. Hovorí sa, že v jednoduchosti je krása, no napriek tomu, či
práve preto, vyvoláva práca tejto
umelkyne ďalšie odkazy a interpretácie. V tomto duchu sa niesli moje
myšlienky počas vernisáže výstavy
Alphabet, na ktorej predstavuje
Mária Balážová svoje diela z rokov
1998 – 2004. Tak ako každý pojem má svoje dejiny, aj tvorba autorky sa opiera
o predchádzajúcu snahu pracovať so symbolom. V podobe kosoštvorcovej hlavy hada
sa u nej objavoval už v cykle prác Lexikón z rokov 1990 – 1992.
Prezentácia v Kopplovom kaštieli sa začína i končí výberom diel z roku 1998, na
ktorých dominuje čierna farba na sivom podklade (Hadia geometria 24, 25, 20, 21).
Medzi touto asketickou farebnou škálou sú vo výstavnom priestore umiestnené
ďalšie obrazy, pre ktoré je už charakteristický posun k vitálnejšej farebnej kombinácii čiernej a červenej. Použitím tejto dvojice otvára autorka nové roviny interpretácie. Napriek minimalizovanému počtu znakov naznačuje možnosť ich rozmanitého
pochopenia, a to aj vďaka rôznemu umiestneniu symbolu či využitiu podkladov. Geometrické tvary necháva vyniknúť na rôznych plátnach, pričom v galérii ma upútali
aj dve rozmerné diela Hadia geometria 33 – Fátum (300 x 400 cm) či H. g. 28 – Hore,
dole (280 x 280 cm).
Tak ako za úvodnou trojicou slov možno tušiť ďalšie pojmy, ako napríklad jazyk,
slovo a snaha porozumieť, tak aj umenie má okrem estetickej hodnoty schopnosť
vytvárať priestor pre širšie, neohraničené myslenie. Často tak umenie vstupuje na
pôdu filozofie a naopak, filozofia na pôdu umenia. V oboch prípadoch stojíme na
neistej pôde interpretácie. Tá sa totiž aj v bežnej komunikácii stretáva s nepochopením. Používame slová, o ktorých sa pri vyslovení či napísaní domnievame, že im
väčšina rozumie tak ako my. Podobný trend môžeme vnímať aj v pokusoch o umeleckú výpoveď v dnešnej dobe. Naráža na komunikačnú bariéru či neschopnosť myslieť
v iných rovinách. Niet sa čo diviť. Uzavreli sme svet do vlastného videnia a predstáv.
Presahujúce hodnoty nemerateľné množstvom financií, úspechom či postavením sa
stratili v pojmoch, nad ktorými už nerozmýšľame. Návrat či čerpanie zo základných
princípov myslenia, kultúry a znakov je jednou z možných ciest k porozumeniu.
V tomto kontexte vnímam aj diela Márie Balážovej, ktorá sa svojou tvorbou snaží
upozorňovať na kultúrnu pestrosť a hĺbku života.
Pavol TOMAŠOVIČ

Dlhodobý projekt HOT DESTINATION / MARGINAL DESTINY si kladie za cieľ
zmapovať súčasnú výtvarnú tvorbu vznikajúcu v stredoeurópskom postkomunistickom priestore. Projekt je organizovaný ako séria výstav v prestížnych inštitúciách,
ktoré pôsobia v regionálnych centrách so silným vzťahom k medzinárodnému kontextu súčasného výtvarného umenia. Jednotlivé výstavy sa prirodzene vzťahujú
k špecifickej situácii miesta, pre ktoré sú pripravené, avšak zároveň na seba voľne
nadväzujú a vzájomne spolu komunikujú. Výber umelcov sa sústreďuje na generáciu 90-tych rokov 20. storočia, ktorá najdôslednejšie spracováva proces politickej,
hospodárskej i kultúrnej transformácie, charakteristickej pre postkomunistický
región. Neoddeliteľnou súčasťou celého projektu bude taktiež publikácia, ktorá
zachytí jeho podobu a prostredníctvom odborných textov dôkladne zaznamená situáciu súčasného výtvarného umenia v stredoeurópskom regióne (rok vydania 2006).
Umelci, ktorí sa v rámci dlhodobého výstavného projektu HOT DESTINATION
/ MARGINAL DESTINY predstavili v trnavskej Synagóge – Centre súčasného
umenia, akcentujú vo svojej tvorbe vzťah a pôsobenie politickej praxe na jednotlivca
v štruktúre spoločnosti. Oslovení autori reflektujú politickú realitu interpretovanú
v dielach jazykom súčasného umenia, pričom je tu prítomné nazeranie na pozíciu
jednotlivca na hrane súkromného prostredia (intimity domova) a prostredia verejného (spoločenského).
Spoločenský a politický kontext autori vyjadrujú pomocou vizuálnych metafor akcentujúcich súvislosti medzi nestabilnými spoločenskými štruktúrami a hybridnými estetickými systémami. Vo vzťahu umeleckého diela a komplexu „dejín umenia“,
či v jeho teoretickej a filozofickej inštrumentalizácii, odhaľujú analógie s princípmi
sociálnej a politickej koexistencie. Narušovanie hraníc umenia vybraní autori chápu
ako prostriedok, dovoľujúci zviditeľniť premeny súdobého sveta. Divák, ktorý zažíva
pocity neistoty pred umeleckým dielom, zároveň odhaľuje zložitosť našej dnešnej
transformujúcej sa spoločenskej existencie.
(tlačová správa GJK)
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Dve letné výstavy výtvarného umenia
Pod názvom „Plenér“ vystavil akademický sochár Joseph Jurča výber zo
svojej tvorby v súkromnej záhrade (na
fotografii), aby v kruhu svojich blízkych
začal aktivity k budúcoročnej osemdesiatke. J. Jurča je žiak Jána Koniarka.
Hodnotiaci príhovor o výstave „Sochy
a objekty“, ktorá sa konala v parku pri
Evanjelickom kostole v r. 1971, predniesla PhDr. Simona Jurčová.
V poetickej záhrade pri svojom
foto: archív autora
ateliéri privítal hostí sochár a medailér William Schiffer na výstave obrazov „Paríž a jeho okolie“. Rozsiahla kolekcia
odokryla ďalšiu umeleckú disciplínu – maľbu, ktorou sa umelec interesoval po roku
1945 v Paríži.. Majster Schiffer zároveň umožnil prehliadku svojho ateliéru.
Výstavy naznačili potrebu rozšírenia výstavnej činnosti o komorné, príležitostné
výstavy. Nášmu mestu nateraz chýba kultivovaný parkový priestor, v ktorom by sa
takéto krátkodobé výstavy mohli konať.
Bch

Neuveriteľné príhody Trnavčana vo svete
Ako som v Kirgizsku odhalil univerzálne odpočúvacie zariadenie,
húf ušatých „tajných“ a zneškodnil svojho prvého sovietskeho agenta

Na životnej púti som v čase hlbokého socializmu naďabil na niekoľko východných
agentov. Prvého sovietskeho som stretol vo februári 1971 vo Frunze, vtedy hlavnom meste Kirkizskej sovietskej republiky, keď sme tam koncertovali so skupinou
Sedem strieborných, v ktorej boli Trnavčania Jano Ozábal, Laco
Bartoš, ja, Piešťanec Jano Babič, a speváci z Bratislavy – Tatiana
Hubinská, Edita Sláviková a Miro Ličko. Začalo sa to vtedy takmer
rovnako napínavo ako vo filme s Jamesom Bondom...
Spali sme v hoteli Ala Tao (Altaj), keď ma zrazu o tretej ráno brutálne zobudili ženské výkriky vášne a lásky. Boli nástojčivo vzrušujúce a hlasné, akoby krikľúnka s eroticky sfarbeným altom ležala
priamo v mojej posteli. Rýchlo som si overil, či s tým krikom nemám
niečo spoločné, ale v posteli okrem mňa nebol nik. Vyskočil som,
rozsvietil. Izba bola prázdna, no výkriky neutíchali, ba naopak,
speli k fortissimu. V čom délo, pýtal som sa a snoril po kómnate.
Nikde nič... Iba keď som sa zohol pod posteľ a zbadal tam železnú
mrežu s kirgizskými ľudovými motívmi, ktorá chránila dosť veľký
otvor do susednej izby, všetko mi bolo jasné. „Tadiaľ neprejdem,“
sklamane som skonštatoval. Napokon, načo by som sa tam aj pchal,
keď o pomoc nevolajú... Hlas po chvíli doznel a nastalo pravé kirgizské ticho.
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Rozrušený som opäť zaľahol. Prenasledovali ma predstavy o postavení muža
v ázijskej časti ZSSR. Potom mi to došlo: Práve som objavil geniálny základ sovietskych hotelových odpočúvacích systémov. Boli nezávislé na modernej technike
a elektrickom prúde. Dali sa použiť prakticky všade. Na severnej točne, v stepi,
tundre, ale aj v Kremli.
„Sojuz nerušimyj, respúblik svabódnych...,“ brutálne zarevala na mňa ráno
o šiestej z rozhlasu po drôte sovietska hymna. Rádio sa nedalo vypnúť, ani stíšiť.
Po krátkych správach v kirgizštine zazneli Dvořákove Slovanské tance. Ležmo som
skúsil niekoľko „slovanských tanečných figúr“ z muzikálu My fair Lady a usúdil,
že napriek dvom brutálnym prebudeniam som takmer pripravený
pôsobiť na pôde slobodnej sovietskej republiky.
Večer po prvom koncerte sa všetkých Sedem strieborniakov spustilo do kaviarne hotela. Hostitelia si nás uctili. V rohu orientálne
vyzdobenej sály vyšívala domáca kapelka – trubkár, harmonikár
a bubeník, ktorí odušu a bez konca vyhrávali vtedy už bradatý
Popokatepetl twist. Hrali ho s ázijským nádychom, ktorý dotvárala kirgizská tanečnica. Hlavu mala stále na tom istom mieste, ale
telo sa jej vlnilo „vprávo, vlévo, vpiriod i vzad“. Jeden z čašníkov
nás uviedol k bielo prestretému stolu, v strede žiarili vedľa seba
sovietska a československá vlajočka. Bolo pri ňom sedem stoličiek
– ako v rozprávke o Snehulienke, ibaže väčších. Nás podľa plagátu
bolo Semero serebrannych, ale v skutočnosti nás bolo desať. Mali
sme so sebou ešte sovietsku sprievodkyňu Annu Abelevu, moderátorku s prezývkou Nerpa (vodný pes) a spievajúceho zvukára – Trnavčana Ľuboša Novotného. Tak sme tri stoličky museli „dakládivať“ od vedľajších
stolov. Medzi obsluhujúcim personálom to spôsobilo obrovský chaos. Prevádzkárovi,
ktorý trval na tom, že stoličky musíme vrátiť, som vysvetlil, že aj traja mušketieri
boli štyria, a preto potrebovali štyri stoličky. Zadumal sa, vytiahol ščot a vyrátal,
že podľa vzoru troch mušketierov by sme pri našom stole sme mali mať dvanásť
a jednu štvrtinu stoličky. Povedal som mu, že u nás jednu štvrtinu stoličky zaokrúhľujeme smerom nadol. Veľmi mu odľahlo, usmial sa a doložil k nášmu stolu päť
stoličiek. Dve ostali prázdne.
Ako aperitív sme si dali stoličnú vodku. Po výdatnej večeri pozostávajúcej z boršču, kirgizskej baraninky, sektu a vodky, sa medzi „strieborniakmi“ rozprúdila živá
debata. Pri stole naproti sedeli dvaja starší, inteligentne vyzerajúci páni. Pripíjali
sme im, oni pripíjali nám. Potom sme im objednávali vodku, oni objednávali nám
a päťkrát na to doplácali. „Tak to teda nie!,“ skríkli sme hrdo a pozvali ich k stolu.
Obsadili dve prázdne stoličky a k sovietskej a československej priložili aj vlajočku
západonemeckú...
Predstavili sa, že sú novinári zo Sternu. Kirgizský čašník chvíľu márne natŕčal
uši, o čom sa zhovárame, a potom nám s pohľadom upretým na tanečnicu, ktorej pre
zmenu stálo zasa telo a hlava behala sem a tam, oznámil, že u nich slušná žena do
kaviarne nejde. Provokáciu sme ignorovali. Už si nikto nepamätá, o čom sme vlastne za zvukov Popokatepetl twistu so západonemeckými novinármi hovorili. Isté je
len to, že sme s nimi spečatili družbu na večné časy. No dnes sa už mladšej generácii ani nedá vysvetliť, aký revolučný počin to bol v časoch studenej vojny a železnej
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opony, keď sa každá schôdza komunistov v ČSSR končila slovami: „So Sovietskym
zväzom na večné časy a nikdy inak!“. A tam bol pes zakopaný...
Zničený som na druhý deň schádzal do foyeru na raňajky. Zrazu ma niečo zmiatlo,
niečo naozaj bolo inak... Poobzeral som sa. V prijímacej hale
hotela v to februárové ráno sedelo alebo stálo množstvo mladých mužov, všetci rovnako oblečení. Mali nové modré obleky
verne pripomínajúce montérky a hnedé ušianky. V hale boli
nainštalovaní rôzne. Tomu jedno uško ušianky ovísalo, druhé
stálo, inému stáli ušká obe... Do mojej unavenej hlavy sa tlačila
spomienka na premiéru jednej opery v Londýne, kde pri loveckej scéne malo cez javisko s poľovníkmi prebehnúť približne 50
živých psov. Generálka vyšla, no na premiére sa psy s polohami
uší rôznymi rozbehli do publika... Nuž čo, vravel som si. Iný
kraj, iný mrav.
Po raňajkách ma zastavil príjemne vyzerajúci pán v obleku
a kravate. Predstavil sa ako Apatam Ašot a pozval ma do svojej
izby. V Sajuze to nebolo nič neobvyklé. Hocikedy vás pozvali
domov, alebo do hotelovej izby, ponúkli vodku, „što nibuď kušáť, pagavarili, zapjeli“,
alebo vymysleli niečo iné.
Už chvíľu som sedel. Žiadna vodka, ani sekt. Apatam nenúkal nič, iba nervózne
hľadel sem a tam a hnietol si dlane. „Gavarite vy na germanskom jazyku?“ spýtal
sa zrazu. A kým som stihol odpovedať, hlasnejšie skríkol: „A po anglícky?“ „Čuť,
čuť,“ odpovedal som. A zasa trápne ticho. Apatam hnietol, nervózne mihal zrakom
po kómnate, ani do očí mi nepozrel. Trapas. Tak som sa začal i ja rozhliadať vôkol.
Zrak mi padol na stôl, na knižku s veľkým nápisom v azbuke – KRIMINALIST. Tu
sa mi v podvedomí opäť premietli hotelové informačné prieniky a molodci v rôzne
upravených ušiankach. Tvár sa mi rozjasnila a s úprimným úsmevom som skríkol:
„Tak ty savétskij agént – kriminalíst!“ Striaslo ho ako osiku. Vyzeralo to, že by sa
najradšej videl na mieste, o ktorom tu vôbec nemienim písať. V návale nadšenia
som ho uchopil za ruku a ťahal von, na hotelovú chodbu.
Ťahal som ho, búchal na izby mojich kolegov a kričal: „Serebrániky, vstavájte!“.
Prvý sa na chodbe objavil rozospatý gitarista Laco Bartoš. Popustil som zovretie,
urobil pukrlík, pravačkou označil Laca a zakričal: „Éto naš gitaríst,“ potom som
gustiózne ukázal na Apatama a zakričal: „Éto savietskij agent – kriminalist!“. To už
väčšia časť Semero serebrannych bola na chodbe, smiali sa a tlieskali.
Potom sa už takmer nič neudialo. Ibaže v ten deň pred koncertom sme zabudli
v hoteli moderátorku Nerpu a Anne Abeléve dvaja mrzúti v kožených kabátoch
a v ušiankach preveľmi nadávali. Keď sme sa po vynikajúcom koncerte vrátili do
hotela, molodci s ušiankami už vo vstupnej hale neboli. Bez stopy zmizli. Aj vynikajúci sovietsky agent Apatam Ašot a západonemeckí novinári. Už nikdy som nikoho
z nich nestretol.
Nuž, to by bolo z Frunze, z februára 1971, asi tak všetko. Až na to, že keď už sme
v tej Európskej únii, rád by som prostredníctvom Noviniek z radnice oslovil nemecký
časopis Stern, či v zime roku 1971 vyslal dvoch novinárov do Frunze, či a kedy sa vrátili domov, či publikovali nejakú reportáž z Kirgizska a či sa tam písalo aj o trnavskej
skupine Sedem strieborných.
Marián MRVA, kresby: Andrej Grossmann
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Nielen olympiáda ovplyvnila náš šport
 TRNAVSKÍ OLYMPIONICI STRIEDAVO
Hry XXVII. olympiády v Aténach patrili medzi podujatia, ktoré Trnavčanov zaujali. Už aj preto, že medzi účastníkmi sme mali aj naše želiezka. Hoci nebola veľká
nádej, že by zopakovali medailový úspech rodáka Jozefa Herdu z berlínskej olympiády, predsa sme len stískali palce. Veď, čo keby... Nestalo sa, ale i tak sme radi, že
kladivár Libor Charfreitag prekonal všetky kvalifikačné úskalia a dostal sa až do
užšieho finále, v ktorom sa zatiaľ žiaden slovenský olympionik nepredstavil. Obsadil v ňom siedme miesto a zaslúžil sa o najlepší výsledok slovenského atléta za doterajšiu dobu samostatnosti Slovenska. Škoda, že povinnosti mu zavelili na návrat
za oceán, na tohtoročných Trnavských dňoch bola pre neho pripravená stolička
medzi čestnými hosťami. Ďalšími našimi zástupcami na Hrách 2004 bola strelkyňa
Andrea Stranovská, športová gymnastka Zuzana Sekerová a v Banskej Bystrici pôsobiaci oštepár Marian Bokor.
 TURNAJ V MALOM FUTBALE
Bolo leto a športovanie sa stalo doménou takmer každého. V meste sa zorganizovalo
viacero turnajov v malom futbale, ktoré boli dostupné každému. Boli totiž pre neregistrovaných futbalistov. Vo väčšine malo na ich zorganizovaní podiel mesto Trnava.
Všimnime si aspoň jeden z nich, Memoriál Augustína Ševčíka. Spoluorganizácie sa
ujal agilný fond Prameň nádeje, známy už predchádzajúcimi športovými podujatiami charitatívneho charakteru. Turnaj bol poctou tomuto známemu trnavskému
futbalistovi a neskôr aj organizátorovi mnohých športových podujatí v meste a na
Rybníku zvlášť. Víťazom sa stal celok Malženíc, pred starými pánmi Slávie Trnava,
jeho bývalými klubovými spoluhráčmi.
 TRNAVSKÁ BEŽECKÁ KOMUNITA JE STÁLE AKTÍVNA
Bežecký šport má už desaťročia v Trnave a postupne aj v širšom regióne svoje nezastupiteľné postavenie. Jeho veľkou výhodou je, že k tým lepším, či aj najlepším,
sa plece pri pleci môže postaviť hociktorý milovník bežeckého športu a zmerať si
sily. Bežeckých podujatí je veľa a tohtoročné leto nebolo výnimkou. Od Špačinského trojuholníka cez Dolnoorešanský polmaratón až po Beh Kamenným Mlynom
v Trnave. Týmto podujatím sa zároveň začína trnavská bežecká sezóna. Už podľa
názvu vidieť, že sa koná tam, kde väčšina trnavských bežcov chodí trénovať – v Kamennom Mlyne. Tri okruhy lesoparkom, to je tak akurát na rozbehanie sa po letnej
dovolenke, a tak aj 27. ročník dňa 2. septembra mal úspech. Bežalo sa bez rozdielu
kategórií a veku a hoci zvíťazili všetci, čo prišli, predsa len najlepší čas mal Ľuboš
Ferenc z trnavského Fešák Teamu. Trasu 8930 metrov absolvoval za 32:08 minút.
 MUŽSKÁ HÁDZANÁ PREDSA LEN NEZANIKLA
Trnavskí hádzanári totiž po katastrofických zvestiach o konci hádzanej v Trnave
dokázali HIL-ku nahradiť aspoň druholigovou súťažou, takže hádzaná v meste

A

r

t

novinky
z radnice

šport/Zdravé mesto

pokračuje, aj keď s rozpočtom viac ako minimálnym. V ústrety vyšlo pochopiteľne
mesto Trnava a tak Mestská športová hala bude aj naďalej centrom hádzanárskeho
života. HK 47, organizátor mužskej hádzanej v meste, to je totiž nielen áčko, ale
aj veľmi kvalitný prvoligový celok staršieho dorastu s vysokými ambíciami a dve
žiacke družstvá, ktoré takisto hrajú svoju pravidelnú súťaž. Na druhej strane bude
dôležité, aby fanúšikovia nezanevreli a prišli povzbudiť. Ani v 2. lige totiž nie sú neprehliadnuteľní súperi – hrajú tam rezervy bývalých hilkárskych súperov z Považskej Bystrice, Nových Zámkov, ŠKP Bratislava, no i takí, čo ako my z ekonomických
dôvodov „spadli“ dole a chceli by vyššie (Dunajská Streda, Bojnice, Stupava), ako aj
mnohí ambiciózni (Pezinok, Dubnica, Kolárovo).
 MALI SME SVETOVÝ POHÁR
V auguste sa na letisku na Kopánke uskutočnil ako „Pohár primátora mesta
Trnava“ 17. ročník medzinárodnej súťaže rádiom riadených veľkých modelov triedy
F3J, ktorý je súčasťou Svetového pohára.
Eduard KRIŠTOFOVIČ

Škola zdravia pre všetkých Trnavčanov
Program podpory zdravia Zdravé mesto Trnava v priebehu rokov hľadá a nachádza spôsoby motiváce Trnavčanov prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, za zdravie
svojej rodiny a zdravie svojho mesta, a osvojiť si zdravý životný štýl. Pre naplnenie
tohto zodpovedného cieľa treba občanov posilniť v informáciach o zdraví a chorobe.
Okrem známych Dní zdravia Trnavy, ktoré v budúcom roku oslávia svoje desiate
narodeniny, okrem úspešných Dní zdravia a ďalších výchovných akcií na Školách
podporujúcich zdravie, záujem verejnosti každoročne budí Kurz zdravej výživy,
besedy v Mestskej televízii a početné ďalšie aktivity. Významnú úlohu v zdraví
mesta plnia známe poradne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Nie dostatočne bola doteraz využitá podpora zdravia v programových celkoch Zdravé pracoviská, Nemocnica podporujúca zdravie, a ďalších formách využívajúcich sociálny
marketing akými sú napríklad lokálne médiá.
Pod poetickým názvom Zdravie všetkými pohľadmi začne v septembri ŠKOLA
VEREJNÉHO ZDRAVIA a jej „študenti“ – účastníci postúpia do 3. ročníka.
Všetkých Trmavčanov – záujemcov pozývame na pravidelné mesačné stretnutia,
ktoré sú orientované na problémy ohrozenia nášho zdravia a možnosti ich predchádzania. Prednášateľmi sú docenti a profesori Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity, a lekári Fakultnej nemocnice a Polikliniky. Besedy po
prednáškach majú charakter odborného poradenstva. Stretnutia sa konajú v prednáškovej miestnosti budovy býv. Tatraskla na Trhovej ulici vždy v posledný štvrtok
mesiaca o 17 hodine.
Nový školský rok o zdraví pre všetkých sa začal prednáškou doc. MUDr Anny
Strehárovej,PhD., na tému Pásový opar – Herpes zoster a pokračuje 28. októbra
o 17.00 h prednáškou Zdravý chrup.
Všetky otázky, podnety a pripomienky adresujte na: Kancelária Zdravé mesto
Trnava, Mgr. I. Huňavá, Mestský úrad, tel: 59 06 113.
Prof. MUDr. Bohumil CHMELÍK, PhD

Zdravé mesto
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Vyhodnotenie Dní zdravia 2004 v Trnave

Norme na pitnú vodu nevyhovelo až 73 percent vzoriek, zelenina bola v poriadku
V dňoch 18. a 19. júna 2004 sa v rámci projektu Zdravé mesto
konali Dni zdravia v Trnave. Jedným z hlavných partnerov
Mestského úradu v Trnave bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, ktorého pracovníci poskytovali zdravotno-výchovné informácie, poradenstvo, antropometrické vyšetrenia,
biochemické vyšetrenia, štandartné merania tlaku krvi, analýzu
vydychovaného vzduchu na Smokerlyzeri a meranie množstva
tuku.
 Najintenzívnejší záujem mali Trnavčania aj v tomto roku o služby poradne na
podporu zdravia. Poradňa hygieny výživy poskytla poradenstvo 11 klientom, poradňa preventívneho pracovného lekárstva 8 klientom.
 Na stanovenie obsahu dusičnanov, dusitanov a amónnych iónov bolo odobratých
489 vzoriek vôd. Norme vyhovovalo 132 vzoriek (27 percent), 357 vzoriek (73 percent) nevyhovelo norme na pitnú vodu.
 Potravinárskemu kódexu SR svojím obsahom dusičnanov vyhovelo všetkých 54
vzoriek zeleniny (paprika, šalát, petržlen, cibuľa, kaleráb, bylinky a iné).
 Poradňa epidemiológie infekčných ochorení poskytla poradenstvo 31 klientom,
poradňa HIV/AIDS vyšetrila 8 záujemcov, poradňa odvykania od fajčenia 34, o služby poradne prevencie drogových závislostí prejavilo záujem 8 klientov. Meranie
percentuálneho množstva tuku prístrojom Omron využilo až 197 občanov, radu, ako
zvládnuť stresové situácie, potrebovalo 50 klientov.
 Dotazníky Testu zdravé srdce vyplnilo 161 ľudí, z tohto počtu bolo 26 percent
mužov a 74 percent žien. Nasledujúce štatistické spracovanie údajov sa týka len
tých ľudí, ktorí dotazníky vyplnili.
 Viac ako 50 percent z nich je v dôchodkovom veku. Zvýšený cholesterol malo 93
vyšetrených, zvýšený index telesnej hmotnosti (BMI) 111 ľudí, zvýšený index WHR
– pomer obvodu pásu k obvodu bokov 32 ľudí, zvýšený krvný tlak 36 ľudí. Ako
príčiny vzniku obezity bol najčastejšie uvádzaný nadmerný príjem potravy, u žien
menopauza, po gravidite, po operácii, a po skončení športovania. Zároveň je možné
zhodnotiť, že ženy sa viac snažia ovplyvniť svoje zdravie nefarmakologickou cestou,
t.j. zmenou stravy a cvičením.
 V tohtoročnej skupine vyšetrených však bolo pomerne rovnaké zastúpenie mužov
a žien v otázkach stresu. Ako príčinu jeho vzniku najčastejšie uvádzali pracovné
prostredie a prácu, potom psychické problémy, rodinu, nedostatok času, zhon a financie.
 Počet fajčiarov, ktorí sa intenzívne zaujímajú o svoje zdravie, bol aj tento rok
medzi vyšetrenými veľmi nízky – menej ako 6 percent, čo nezodpovedá percentuálnemu zastúpeniu fajčiarov v populácii.
 Na otázku, čo podľa ich názoru najviac vplýva na ich zdravie, vyšetrení ľudia
najčastejšie uvádzali doprava, ku ktorej nerozlučne patrí hluk a ovzdušie. Preto sa
ovzdušie v Trnave dostalo na popredné miesta v rebríčku negatívnych hodnotení.
(spracované z podkladov ŠFZÚ Trnava)
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Útok jedlom proti starnutiu a chorobám

Pomoc v najťažších chvíľach života

Zdravý spôsob stravovania je významnou zložkou zdravého životného štýlu, ktorý
prispieva k podpore nášho zdravia. Napríklad proti rakovine a iným ochoreniam
obsahujú naše domáce druhy zeleniny a ovocia dostatok účinných ochranných látok.
Osobitne bohaté proti rakovine pôsobiace zložky sú v zeleninách: kapusta, kel, ružičkový kel, karfiol, brokolica, kaleráb, cesnak, cibuľa, paradajky, paprika, mrkva,
špenát, pór, šalát, žerucha, špargľa, kukurica.

Školenie dobrovoľníkov na sprevádzanie chorých a zomierajúcich pripravilo
v októbri trnavské občianske združenie Centrum pomoci a vzdelávania (OZ CPV)
v spolupráci s Trnavskou univerzitou. Uskutoční sa v pondelok 4. 10., v stredu
6. 10. a vo štvrtok 7. 10. 2004 vždy 16.30 h v budove Katolíckej jednoty Slovenska
na Novosadskej ulici 4.
Ďalším októbrovým podujatím OZ CPV bude v sobotu 9. októbra o 14.30 h v Kostole sv. Jakuba mimoriadne slávenie sv. omše s programom z úcty k starým a chorým a z vďaky k ich opatrovateľom. Exkurzia dobrovoľníkov do hospicov v Rajhrade
a Brne sa uskutoční 16. októbra. Súčasťou tradičných vianočných trhov v decembri
bude spoločná akcia mesta Trnava a hospica Svetlo s názvom Koláč pre hospic.
Okrem spomínaných podujatí pripravuje OZ CPV stáže pre potencionálnych spolupracovníkov, dobrovoľníkov, a pre občanov poradenstvo v sociálnej, kapitálovej,
zdravotnej oblasti, rôzne formy vzdelávania, a tiež aktivity na získavanie darcov na
zriadenie hospica Svetlo v Trnave.

Zoznam ďalších potravín chrániacich pred chorobami a starnutím je rozsiahly:
 Celozrnný chlieb ražný, jačmenný, ovsený,
 obiloviny v podobe vločiek, obilných klíčov, nelúpaná ryža,
 biojogurty, tvaroh, syry,
 strukoviny a klíčky strukovín,
 bazalka, majorán, tymian, pažítka, rozmarín, červená paprika, škorica, ďumbier,
 šafrán, kurkuma, rasca, oregano,
 všetky druhy ovocia, orechy, mandle,
 olej ľanový, repkový, slnečnicový, olivový – najmä lisované za studena,
 kurča, morka, domáci zajac,
 ryby (losos, morský pstruh, sleď) a dary mora (krevety, ústrice a ď.)
 červené víno v množstve 1 – 2 dl pri jedle,
 dostatok tekutín, sčasti minerálne vody s nízkym obsahom soli (Na – natrium).
Náš jedálny lístok má nedocenený vplyv na naše zdravie. Pestrá strava, uprednostňujúca zdravé potraviny podporuje zdravie, chráni pred chorobami, spomaľuje
starnutie.
B.CH.

Ako si zachovať krásny a zdravý úsmev
Kancelária Zdravé Mesto Trnava vás pozýva na prednášku druhého ročníka cyklu
„Zdravie všetkými pohľadmi“ (Škola verejného zdravia)
s názvom Zdravý chrup je poklad, ktorá sa uskutoční dňa 28. októbra 2004 o 17.
h v zasadačke TATRASKLA na Trhovej ulici č. 2. Prednášať budú Prof. MUDr. Bohumil Chmelík – prodekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU a MUDr.
Bohumila Pintérová, odborná zubná lekárka.

Babie leto s pesničkami a humorom
Mesto Trnava vás pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov srdečne
pozýva na hudobno-zábavný program Babie leto, ktorý sa uskutoční v pondelok 25. októbra 2004 o 17.30 v DK Tirnavia na Trojičnom námestí. V programe
plnom zábavy, pesničiek a humoru vystúpia Magda Paveleková, Ján Valentík
a Helena Vrtichová.
Pre seniorov sú vstupenky zdarma k dispozícii od 20. októbra 2004 v kancelárii TINS na Trojičnom námestí.

DIV 2004

Divadelné inšpiratívne vystúpenia v Trnave 4. – 6. 11. 2004
4. NOVEMBRA 2004
Divadlo Jána Palárika
10.00 a 13.00 h
ČIN – ČIN
Divadlo PIKI, Pezinok
16.00
Štúdio: VEĽKOLEPÝ PAROHÁČ
VŠMU, Bratislava
20.00 h
KUBO
Bábkové divadlo Na rázcestí, Banská
Bystrica
5. NOVEMBRA
Divadlo Jána Palárika
14.00 h
Málka
Divadlo Commedia, Poprad
16.00 h Štúdio
Tovje vydáva dcéry
I. Martinka, Bratislava

20.00 h
AMATÉŘI
Černí šviháci, Kostelec nad Orlicí
6. NOVEMBRA 2004
Divadlo Jána Palárika
10.00 h
NEVYLIEČITEĽNÍ
Bratislavské komorné divadlo
15.00
MLYNY ASI NEMELÚ
Združenie MED, Bratislava
Štúdio
17.00
STREDNÁ EURÓPA ŤA MILUJE
Divadlo SkRAT, Bratislava
20.00
ENGLISH IS EASY, CSABA
IS DEAD
Divadelné združenie GUnaGU, Bratislava

Podrobný program festivalu uverejníme v novembrovom vydaní Noviniek z radnice.
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Západoslovenské múzeum
HLAVNÁ BUDOVA, Múzejné námestie 3
expozície:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA,
HISTÓRIA MESTA, ÁZIJSKÉ UMENIE, KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA
výstavy:
10 ROKOV VÝSKUMU KLÁŠTORA
NA KATARÍNKE
15. október – 31. 12. 2004
SALLON 2004
Českí umelci v Trnave za prvej ČSR
– výstava potrvá do 31. 12. 2004
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT
Fauna, flóra, mineralógia a geológia
Malých Karpát – do 31. 12. 2004
NA SKLE MAĽOVANÉ
výber z obrázkov na skle z fondov Západoslovenského múzea v Trnave,
do 31. 12. 2004
PRÍSNE TAJNÉ
história munície od šípu po atómovú
bombu – do 31.12.2004

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
Návšteva na požiadanie, tel. č. 033-5514421,
lektor sídli v Múzeu knižnej kultúry
expozície:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDRA –TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO HUDOBNÉHO SPOLKU,
DVORANA SLÁVY DOBRA
výstava:
PAVEL KASTL – PORTRÉTY
pri príležitosti Trnavských organových
dní – do 20. 10. 2004
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY
– OLÁHOV SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10,
výstavy:
VEDECKÁ HRAČKA
výstava nevšedných hračiek a hlavolamov – do 19. 10. 2004
AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
výstava v spolupráci so SSV
HISTORICKÉ HRAČKY
výstava zo zbierok múzea spojená s tvorivými dielňami pre deti – do 31. 12. 2004

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
1. október 2004
Deň otvorených dverí v Dome hudby
M. Schneidera Trnavského
o 10.00 hodine v hudobnom oddelení
Baroková hudba
koncert pre žiakov a študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby
V tento deň ponúkame:
■ možnosť stať sa členom knižnice
na jeden rok bez poplatku,
■ exkurzie do hudobného oddelenia,
■ hudobno-slovné pásma.

(kolektívnu návštevu treba objednať na
tel. č. 5511590)
V spolupráci s Mestom Trnava.
8. 10. 2004 o 15.00 h
oddelenie pre deti
Vedomostný milionár
súťaž o milión vedomostí pre deti od 10 rokov
22. 10. 2004 o 15.00 h
oddelenie pre deti
Zázračný svet písmen
súťaž pre všetky deti

pozvánky
hudobné oddelenie
Antonín Dvořák
100. výročie úmrtia – hudobno-slovné
pásmo.
Odporúčame dohodnúť termín vopred.

október 2004
Českí spisovatelia v Knižnici Juraja
Fándlyho v Trnave
Podujatie sa pripravuje v rámci Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku.

Nový výpožičný čas v pobočkách knižnice
MODRANKA - ZŠ, Ul. I. Krasku č. 27
po.: 13.00 – 17.00, str.: 13.00 – 17.00
pia.: 13.00 – 17.00

TULIPÁN – ZŠ Gorkého ul. 21
po., str.: 10.00 – 12.00, 12.30 – 17.30
ut., št.: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

PREDNÁDRAŽIE – ZŠ K. Mahra 11
ut., št.: 10.00 – 12.00, 12.30 – 17.30
str., pia.: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

VODÁREŇ – ZŠ Atómová ul. 1
pondelok, št.: 10.00 – 12.00, 12.30 – 17.30

ut., pia.: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Divadlo Jána Palárika
Veľká sála
6. 10. 2004 o 14. h – Budkáčik
a Dubkáčik
verejná generálka
7. 10. 2004 o 10. a 14. h – Budkáčik
a Dubkáčik
predpremiéry
10. 10. 2004 o 16. h – Budkáčik
a Dubkáčik
premiéra
11. 10. 2004 o 10. a 14. h – Budkáčik
a Dubkáčik
12. 10 2004 o 19. h – Všetko o ženách
14. 10. 2004 o 10. h – Pinocchio
15. 10. 2004 o 19. h – Falošné
dôvernosti
18. 10. 2004 o 10. h – Falošné
dôvernosti
19. 10. 2004 o 10. h – Zlaté kura

17. h – Čechov povedal Tolstému
zbohom, Divadlo Chenins Paralleles
(École Florent) Paríž (štúdio)
19. h – Muž mojej ženy, Teatr Ludowy
Krakow
22. 10. 2004 o 17. h – Kreontova Antigona, Lásky Georgea Washingtona
SLG Celje, Slovinsko (štúdio)
20. h – Ako zabiť prezidenta, ITD
Záhreb, Chorvátsko

23. 10. 2004 o 18. h – Program k 170.
výročiu ZUŠ M. Schneidera Trnavského
25. 10. 2004 o 14. h – Budkáčik
a Dubkáčik
26. 10. 204 o 19. h – Lidská tragikoGAVRANFEST – prehliadka
medie, HaDIVADLO Brno
inscenácií hier Mira Gavrana
27. 10. 2004 o 10. h – Statky – zmätky
20. 10. 2004 o 17. h – Kreontova
28. 10. 2004 o 10. h – Budkáčik
Antigona
a Dubkáčik
Theatroom Noctuabundi Paríž (štúdio)
Štúdio
19. h – Všetko o ženách,
6. 10. 2004 o 19. h – Básnik a žena
Divadlo Jána Palárika
21. 10. 2004 o 10. h – Zabudni na Holly- 12. 10. 2004 o 10. h – Básnik a žena
wood, Slovenské komorné divadlo Martin 19. 10. 2004 o 19. h – Biele noci
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pozvánky

Galéria Jána Koniarka
Synagóga – Centrum súčasného umenia:
HOT DESTINATION / MARGINAL
DESTINY
(Séria medzinárodných výstav v stredo-

európskom priestore)
Galéria Jána Koniarka – Kopplov kaštieľ:
Mária Balážová: ALPHABET
september – október 2004

Program trnavských kín na október 2004
kino HVIEZDA

premieta sa o 15.30; 17.30 a 19.30 h ak
nie je pri filme uvedené inak
01. – 04. 10. 2004 – KILL BILL – 2
začiatok predstavenia 15.00;
17.30 a 20.00 h
07. – 11. 10. 2004 – NON PLUS ULTRAS
12. – 13. 10. 2004 – HRIEŠNY TANEC 2
15. – 17. 10. 2004 – PREZUMPCIA VINY
18. – 20. 10. 2004 – TERMINÁL
21. 10. 2004 – PADLÉ ŽENY
22. – 25. 10. 2004 – GARFIELD
začiatok o 15.30, v nedeľu aj 13.30
22. – 25. 10. 2004 – RIDICK:
KRONIKA TEMNA
začiatok o 17.30 a 19.30 h
26. – 28. 10. 2004 – POST COITUM
29. 10. – 2.11. 2004 – PRÍBEH
PRINCEZNEJ 2
DETSKÉ PREDSTAVENIA
v nedeľu o 13.30 h
03. 10. 2004 – ROZPRÁVKY BOLKA
A LOLKA
10. 10. 2004 – KAMARÁT KAPRÍKOV
17. 10. 2004 – ROZPRÁVKA
O PALČEKOVI
22. 10. 2004 – GARFIELD
31. 10. 2004 – DIVOKÉ LABUTE

kino STAVBÁR – Modranka
premieta sa v nedeľu o 19.00 h

03. 10. 2004 – ŠIALENÉ RANDE
10. 10. 2004 – TÚ STARÚ TREBA ZABIŤ
17. 10. 2004 – TRÓJA
24. 10. 2004 – GARFIELD

začiatok o 17.00 aj 19.00 h
31. 10. 2004 – KAMEŇÁK – 2

kino OKO

premieta sa vo štvrtok, piatok
a sobotu o 19. h
7. – 9. 10. 2004 – Krajina strelcov (USA)
14. – 16. 10. 2004 – Ľudská škvrna
(USA/Nem/Franc)
21. – 23. 10. 2004 – Trója (USA)
28. – 30. 10. 2004 – Kameňák 2 (ČR)
filmový klub NAOKO
05. 10. 2004 o 20. h – Staré, nové, požičané a modré (Dánsko) Natasha Arthy 6.
10. 2004 o 18. h – Diktátor (USA)
Charles Chaplin
06. 10. 2004 o 20. h – Rok Ďábla (ČR)
Petr Zelenka
12. 10. 2004 o 20. h – Sentiment (ČR)
Tomáš Hejtmánek
13. 10. 2004 o 18. a 20. h – Nuda v Brně
(ČR) Vladimír Morávek
19. 10. 2004 o 20. h – Večnosť a deň,
réžia Theo Angelopoulos
20. 10. 2004 o 18. a 20. h – Nebo
nad Berlínom
(Nem/Franc) Wim Wenders
26. 10. 2004 o 20. h – Dogville
(Lars von Trier)
27. 10. 2004 o 18. h – Padlé ženy
(Írsko/VB) Peter Mullan
27. 10. 2004 o 20. h – Kukuška
(Rusko) Alexander Rogožkin
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festival zborového spevu s medzinárodnou účasťou
štvrtok 14. októbra o 19.30 h
Kostol sv. Jakuba
I. festivalový koncert
BRADLAN – Trnava
CANTICA SACRA TYRNAVIAE
– Trnava
GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM – Sangerhausen,
Nemecko
TECHNIK „Po 20 rokoch“ –
Bratislava
piatok 15. októbra o 11. h
Kostol Najsvätejšej Trojice
II. festivalový koncert
A kategória – sakrálna hudba
RESONANS CON TUTI – miešaný
spevácky zbor, Poľsko
SKANUPE – mužský spevácky zbor,
Lotyšsko
MORAVAN – akademické
pěvecké sdružení, Brno
MAROTHI GYORGY – miešaný
spevácky zbor pedagógov
Maďarsko
MLADOSŤ – univerzitný spevácky
zbor, Banská Bystrica
17. h, radnica
prijatie zborov u primátora mesta
Trnava
19.30 h
Kostol sv. Jakuba
III. festivalový koncert – slávnostné
otvorenie festivalu TZD 2004

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ
MORAVSKÝCH UČITELŮ
– dirigent Lubomír Mátl
sobota 16. októbra o 11. h
aula MTF, Paulínska ulica
IV. festivalový koncert
B kategória – svetská hudba
MLADOSŤ – univerzitný spevácky
zbor, Banská Bystrica
MAROTHI GYORGY
– miešaný spevácky zbor
pedagógov, Maďarsko
MORAVAN – akademické
pěvecké sdružení, Brno
SKANUPE – mužský spevácky zbor,
Lotyšsko
RESONANS CON TUTI – miešaný
spevácky zbor, Poľsko
15.30 h
aula MTF, Paulínska ulica
V. festivalový koncert
ZBORY ZBOROM
19. h
slávnostný koncert k 35. výročiu
založenia zboru CANTICA NOVA
TIRNAVIA – Trnava
MUSICA VOCALIS – Trnava
GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM – Sangerhausen,
Nemecko
CANTICA NOVA – Trnava
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foto: www. amnezia.sk
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TRNAVSKÁ HUDOBNÁ
1. 10. 2004 o 20.00 h JESEŇ 2004
Kostol sv. Mikuláša
r
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OTVÁRACÍ KONCERT
THJ 2004,
duchovná hudba 19. a 20.
storočia, svetová premiéra
niektorých diel 21. storočia
– vyvrcholenie
Trnavských organových dní
David di Fiore (USA) – organ
Zuzana Zahradníková (SR) – organ
Tirnavia (SR) – miešaný spevácky zbor
Branislav Kostka – dirigent
Komorný ansámbel
Eva Gregorová (SR) – soprán
8. 10. 2004 o 20.00 h
Kostol sv. Jakuba
SPIRITUAL KVINTET
Koncert gospelovej,
vokálno-inštrumentálnej legendy z ČR
od 15. 10. do 17. 10. 2004
POCTA FLAUTE
cyklus koncertov v Galérii Jána Koniarka,
v ktorom vystúpia najvýznamnejší interpreti
tohoto nástroja
15. 10. 2004 o 18.00 h
Galéria J. Koniarka
Vladimír Brunner – flauta
Marica Dobiášová – Kopecká – čembalo
Ján Slávik – violončelo
Alexander Lakatos – viola
(G. Ph. Telemann, J. S. Bach,
L. v. Beethoven, A. Roussel)

Laco Déczi
16. 10. 2004 o 17.00 h
kaštieľ v Dolnej Krupej
Marián Turner – flauta
Katarína Turnerová – harfa
František Török – husle
Alexander Lakatoš – viola
Ján Slávik – violončelo
(W. A. Mozart, L. v. Beethoven,
V. Godár, A. Roussel)
17. 10. 2004 o 18.00 h
Galéria Jána Koniarka
Dagmar Zsapková – flauta
Jozef Zsapka – gitara
31. 10. 2004 o 20.00 h
Synagóga
– Centrum súčasného umenia
koncert žijúcej legendy svetového
jazzu z New Yorku
Europa tour 2004
Laco Déczi
Walter Fischbacher
Steve Clarke
Vajco Déczi
Zmena programu vyhradená.

23. októbra od 17. h, Mestská športová hala
ROCKOVÁ JESEŇ
Nazareth, Verona, Peha, HT, Big Deal, Cliché, Chinaski, Arzén
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