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Nestraťme vlastné príbehy
Emócie z bratislavského stretnutia predstaviteľov dvoch mocností sveta
pomaly upadli do zabudnutia. Je to samozrejmé.
Život plynie ďalej a dotýka sa nás v bežných maličkostiach.
Z nich a našich skutkov vyrastajú príbehy,
ktoré ovplyvňujú jednotlivcov i spoločnosť. Vďaka nim dochádza
k prelínaniu a skladaniu mozaiky sveta, ktorého sme súčasťou.
Ukážkou prieniku malých i veľkých príbehov do širšieho kontextu
bol i summit prezidentov USA a Ruska. Nepatrím k obdivovateľom
amerického životného štýlu, ani ruského vyrovnávania napätia ducha
s realitou. Napriek tomu, z pohľadu slovenskej pozície na šachovnici
sveta, poodkryli Bush i Putin mnohé dôležité roviny, ktoré by sme nemali
prehliadnuť svojou malichernosťou. Tak, ako sa nám to často stáva
počas mnohých významných návštev a udalostí.
Všetky svetové médiá počas dvoch dní prinášali správy o nás
a februárovom stretnutí. No pre časť našich žurnalistov bolo práve počas
jeho priebehu dôležitejšie prekryť veľkosť chvíle upriamením sa na
protokolárne, bezpečnostné či iné formálne nedostatky. Neodsudzujem,
pretože väčšina kolegov novinárov ma už dlhšiu dobu presviedča
o tom, že z hľadiska čitateľnosti je dôležitejšia kritika ako snaha
o vnímanie súvislostí. Naviac, je pravdou i to,
že stretnutie malo svoje nedostatky.
Pre vlastný život i spoločnosť by však nebolo najzdravšie, ak by sme
čierne videnie voči iným povýšili na jediné správne.
Tým totiž prehlbujeme nielen pesimizmus v sebe, ale v spoločnosti
vytvárame priestor pre vymyslené rozprávanie falošných ctiteľov národa,
populistických politikov a demagógov.
Už dnes sme informačne zaplavení povrchnosťou, zinscenovanými
aférami, lacnou zábavou a krátkodobými javmi.
Podstatný zabudnutý príbeh, vďaka ktorému sme sa dokázali posunúť
z uzavretosti a bezmocnosti, nám tak musí pripomenúť
americký prezident. Zjednodušene, možno účelovo,
no my sme naň už pomaly zabudli.
Aj vo veľkom svete sa potvrdzuje, že len vďaka autentickým príbehom,
so zodpovednosťou za širšie prostredie, môžu jednotlivci i národy rozvinúť
príbeh života, ktorý bude nosný. Pre nás i naše deti.
Nestratiť pamäť v kontexte sveta nám umožňuje korigovať vlastné
postoje, spoznávať samých seba i zmysel vlastnej existencie. Z takéhoto
podhubia môže nielen malé Slovensko, ale i každý jednotlivec získať
svoju veľkosť a dôstojnosť. Bez ohľadu na mocenské snahy, prázdnosť
médií či tvorcov virtuálnych svetov.

Pavol TOMAŠOVIČ
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Patrí im vďaka od mesta Trnava
Ocenenia mesta Trnava za rok 2004 významným jednotlivcom i kolektívom boli
odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 6. marca v Divadle
Jána Palárika. Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam patrí prof. Adamovi
Štrekárovi. Nositeľmi Ceny mesta Trnava sú prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., RNDr. Branislav Matoušek a Katolícka jednota Slovenska. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava bolo udelené MUDr. Františkovi Pavelekovi, Mgr. Jánovi
Schultzovi, folklórnemu súboru Trnafčan a in memoriam Ondrejovi Reiterovi.

Vzdelanie, ktoré mnohí z ocenených osobností odovzdávali ďalej, zabezpečilo Trnave v minulosti kredit
univerzitného mesta. Ten sa sem
nanovo vrátil po roku 1992. Vyžiadalo si to však veľa úsilia a námahy,
za ktorými možno vidieť konkrétne
mená. Jedným z nich je aj držiteľ
Ceny mesta Trnava profesor Peter
Blaho, ktorý sa významne podieľal na
obnovení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Prostredníctvom tejto
foto: -euceny sa chce mesto i jeho občania poďakovať jemu a zároveň všetkým, ktorí sa nezištne podieľajú nielen na upevňovaní
dobrého mena univerzity, ale i na odovzdávaní podstatných životných skúseností.
So vzdelaním je nerozlučne spojená vedecká činnosť, ktorá prostredníctvom doktora Branislava Matouška, jeho odborných prác a celoživotného snaženia zaznamenala mnohé významné úspechy na celom svete. Branislav Matoušek je popri svojej
významnej práci stále spojený so svojím rodným mestom, čo prejavuje aj svojou angažovanosťou v Klube priateľov Trnavy.
Ďalším významným človekom, ktorému patrí poďakovanie, je Mgr. Ján Schulz.
Svojím pedagogickým pôsobením a umeleckou činnosťou mnohokrát v živote potvrdil, že ľudského ducha nemožno ideologicky udusiť. Jednou z podmienok, ktorú pán
Schulz napriek nepriaznivej dobe pochopil, bola nutnosť prekročiť hranice individuálneho strachu. Svojím talentom, odbornosťou a nekompromisným postojom zapálil
oheň nadšenia a slobody v stovkách mladých ľudí, ktorí dodnes šíria radosť a oslavu
života po celom svete.
Radosť zo života a vďaku zaň nám sprostredkováva už viac ako 20 rokov aj folklórny súbor Trnafčan, ktorému patrí naše uznanie. Tak, ako u Jána Schulza, aj v prípade folklórneho súboru nejde len o umelecký odkaz, ale aj o vytvorenie prirodzeného
priestoru pre stretnutia mladých ľudí, v ktorom môžu spoločne rozvinúť svoj talent
i vzťah k životu. V tomto kontexte patrí naša vďaka aj Ondrejovi Reiterovi a profesorovi Adamovi Štrekárovi. Ich celoživotná práca s mládežou priniesla množstvo ovocia
nielen na športoviskách, ale predovšetkým v srdciach ich zverencov.
Popri výchove a vzdelaní považujeme zdravie úplne prirodzene za významný predpoklad plnohodnotného naplnenia nášho života. Aj preto je logické, že každý rok sú
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ocenení aj ľudia, ktorí svojou činnosťou prispeli k upevňovaniu nášho zdravia. Držiteľom uznania za zásluhy je doktor František Pavelek, ktorý venoval svoje úsilie boju
proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám.
Jednotlivé osobnosti spájajú ľudí do širšieho spoločenstva, ktoré prirodzene hľadá
najlepšie formy života. Takéto spoločenstvá sú základnými piliermi samospráv, ktoré
v širšom kontexte udržujú priestor pre rast a rozvoj každého jednotlivca. Toto spoločenstvo však okrem zákonom upravených pravidiel vzájomného spolužitia nutne potrebuje ešte jeden rozmer, ktorý patrí k našej tradícii. Je ním solidarita s trpiacimi,
bezmocnými, chorými a najslabšími. Konkrétnymi prejavmi nezištnej lásky sa oveľa
viac ako zákonmi či rečami potvrdzuje ľudskosť, cit i pokora pred neuchopiteľnosťou
života. Katolícka jednota Slovenska v Trnave pred 15 rokmi obnovila tento nenahraditeľný rozmer života, a preto jej právom patrí Cena mesta Trnava.
výňatok z príhovoru primátora Ing. Štefana Bošnáka

Ocenenie má pre mňa cenu zlata
„I keď už v Trnave nežijem, som rodák z Trnavy a moje srdce intenzívne bije pre
moje milované mesto. Ďakujem za ocenenie,“ vyznal sa Mgr. Ján Schultz 6. marca
po tom, ako prevzal z rúk primátora uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu
mesta Trnava. Mnohí priatelia a známi mu chceli podať ruku a prehovoriť s ním pár
slov, našiel si však čas aj na rozhovor pre čitateľov Noviniek z radnice.

 Známy spisovateľ Ernest Hemingway
foto: -eupovedal, že človeka možno zničiť, ale nie
poraziť. Komunistický režim vás nedokázal
ani zničiť, ani poraziť. Ako v zmysle tohto
výroku vnímate ocenenie, ktoré ste práve
prevzali?
 Ocenenie môjho milovaného rodiska má
pre mňa cenu zlata. Vnímam ho ako prvé
slobodné kráľovské mesto, ako rodák, ktorému nie je súdené túto časť života tráviť v Trnave. V istých fázach života sa pristihnete,
že si kladiete otázku, či nie ste bezdomovec,
a kam patríte. Preberanie ocenenia som
prežíval veľmi intenzívne, v presvedčení, že nie som bezdomovec, moje srdce niekde
patrí, a bije pre Trnavu. Pozrel som sa spätne na ubehnutý život a skúmal, ako bol
tento život využitý. V Trnave to bolo štrnásť rokov najlepšej pedagogickej aktivity
v gymnáziu Jána Hollého, založenie zboru Cantica nova, práca profesora ruského
jazyka, ale aj nutnosť odísť. Pri spätnom pohľade s istým rešpektom zisťujem, že
zlé ľudské sily boli premožené. Za silnú konštantu môjho vnútorného presvedčenia
ďakujem mojim drahým rodičom, krstným a birmovným rodičom a všetkým, ktorí
vo mne zušľachťovali semienko viery. S odstupom času viem, že nie ja ľudskou silou
som všetko mohol dokázať, ale konštanta viery je taká silná, že nič ma nemôže zničiť.
Vyznávam myšlienku, že spolu s Ježišom mám v parlamente sveta väčšinu.
 Ako hudobníka vás formovali významné osobnosti. Mohli by ste nám priblížiť aj
toto obdobie?
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 Ja som vlastne taký hudobný samorast. Nechodil som do hudobnej školy, ale tým, že
som objavil hudbu za čiernymi sklami geniálneho Ernesta Schumeru, improvizátora,
jedinečného organistu a umelca v Chráme sv. Jakuba, som sa hudobne narodil. Schumera bol človek, ktorý nebol rodinne viazaný a v poslednej fáze života ma vnímal, ako
sa vyjadril, „oni sú ako môj syn“. Ako správny Spišiak mi onikal. Tieto záblesky vynikajúceho hudobníka ma poznačili na celý život. Presvedčil ma, že najkrajšie na svete
je chváliť Boha hudbou a spevom. Spevom to s veľkým nadšením robím dodnes a organ
je ako pridaná hodnota.
Na katedre hudobnej výchovy mal s nami fenomenálny génius slovenskej hudby profesor Eugen Suchoň, hodiny hudobných foriem. Boli to výnimočné zážitky, pretože
všetky príklady, ktoré by dnes mohli byť odohrané zo záznamu, tento veľký umelec
nám osobne a majstrovským spôsobom prehrával na klavíri. Za tento osobnostný
rozmer som s odstupom času pánu Bohu veľmi vďačný. Nielen oni dvaja, ale aj mnohí
iní pomáhali tomuto samorastu v ďalšom raste.
 Aké bolo vaše detstvo a mladosť v Trnave?
 Keď sa ako jedenásťročný stanete dospelým, je to veľmi skoro. Predtým som prežíval
krásne detstvo na Radlinského ulici a na nádvorí Spolku sv. Vojtecha, kde sme mali
svoj raj. Ako introvertný typ som veľa času trávil čítaním kníh. V jedno ráno som spolu
s priateľmi bol svedkom, ako z františkánskeho kláštora do pristavených nákladných
áut hádzali z prvého poschodia drahocenné knihy do odpadu. Pri pohľade na spustošený
kláštor po barbarskej noci sa vo mne ozvali odpor voči démonovi zla a vôľa postaviť sa
proti jeho šíreniu. Vtedy ako jedenásťročný som sa stal dospelým. Neskôr sme postrádali
svojich duchovných vodcov u františkánov aj jezuitov a nasledujúce roky prebiehali osobitným spôsobom. Škola bola päťdesiatymi rokmi veľmi trápne zneuctená.
 Ako žije pedagóg a umelec Mgr. Ján Schultz dnes?
 Ako umelec v slobodnom povolaní, alebo nezávislý od pracovnej povinnosti, lebo už
päť rokov som na zozname dôchodcov, robím len hudobné aktivity, ktoré sú môjmu
srdcu najdrahšie. Žijem svoj život ako hobby, najkrajšie a naplno. Venujem sa svojej
krásnej rodine, deťom, vnúčencom a mojej manželke Marte Schultzovej, ktorá bola
v Trnave vynikajúcou klavírnou pedagogičkou. Som jej povďačný, že mi vždy bola
oporou a náš vzťah vydržal aj tie najťažšie skúšky. Raz týždenne chodím do Šaštína
a štyri roky formujem zbor chlapcov z gymnázia. Nešlo to ľahko, ale myšlienka je živá
a už s nimi mám konkrétne výsledky. Ako otec zboru Cantica nova s radosťou oznamujem, že moje nové dieťa sa volá Cantica nova secunda. Trnavská verejnosť bude mať
možnosť posúdiť naše výsledky 4. mája na spoločnom koncerte so zbormi Cantica nova
a Cantica sacra.
S národným mužským zborom som spieval na štyroch kontinentoch ako špičkový amatérsky spevák v Speváckom zbore slovenských učiteľov, kde som zároveň aj moderátorom koncertov. V súčasnosti sa pripravujeme na koncert do Barcelony. V publicistickej
činnosti som členom redakčnej rady celoslovenského časopisu pre duchovnú hudbu
Adoramus Te. Príležitostne lektorujem práce z Katolíckej univerzity v Ružomberku
a spolupracujem aj s časopisom Hudobný život. I keď som po hudobnej stránke vyťažený, musím spomenúť aj moju ruskú profesionalitu. Spolupracujem so saleziánskou
centrálou na Miletičovej ulici v Bratislave, kde už druhý mesiac vediem prípravu mladých misionárov, ktorí pôjdu pracovať do Ruska. Nemali žiadnu znalosť azbuky ani
ruštiny a o pol roka už odchádzajú. Som rád, že môžem pri tom asistovať.
zhovárala sa: Margita KÁNIKOVÁ
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Čestné občianstvo pre Adama Štrekára
Helena Betz: Postoje a názory môjho otca sú pre mňa aj dnes meradlom
Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam za významnú celoživotnú pedagogickú a športovú činnosť, ktoré udelilo mesto Trnava prof. Adamovi Štrekárovi, prevzala 6. marca jeho dcéra pani Helena Betz z Eichstättu. Pri tejto príležitosti odpovedala v kruhu rodiny a priateľov aj na niekoľko otázok pre Novinky z radnice.
foto: -eu-  Helenka, už dávnejšie žiješ s rodinou
v Nemecku. Čím pre teba po rokoch zostáva
Trnava?
 Vlasťou, domovom, miestom najmilších
návratov, miestom stretnutí s najbližšími.
 V akej profesii pracuješ?
 Pôvodne som po skončení Vysokej školy
ekonomickej pracovala ako programátorka.
Po desiatich rokoch prestávky, keď som sa
starala o moje deti, som sekretárkou na
súkromnej chlapčenskej škole – reálnom
gymnáziu diecézy Eichstätt.
 Vaše deti Adinko a Andrejka boli pýchou tvojich rodičov, otecko o nich vždy s láskou
rozprával. Aké sú?
 Veľmi som sa snažila, aby obe deti – Nemci – mali hlboký vzťah k Slovensku, plný
úcty a lásky. Veľa dobrých ľudí mi v tom pomáhalo. Myslím si, že sa mi to vzorne podarilo. Teší ma to, ako dobre sa aj na Slovensku vedia vyjadrovať.
 Aký bol tvoj vzťah s oteckom?
 Nikoho som tak nerešpektovala a neobdivovala ako jeho. Na každú otázku mi dobrotivo dával presnú a fundovanú odpoveď. Veľmi sme si dôverovali a veľmi sme sa
ľúbili. Ešte aj dnes sú mi jeho postoje a názory meradlom.
 Ako vnímaš ocenenie, ktoré teraz udelilo mesto Trnava tvojmu oteckovi?
 S neopísateľnou vďakou! Veľa dobrého porobil, kde len mohol. Mal neotrasiteľný
charakter. Aj deti sú na „opinka“ veľmi hrdé a ocenenie jeho zásluh ešte viac upevňuje
ich vzťah k Trnave.
 Majú niečo spoločné mestá Eichstätt a Trnava?
 V meste Eichstätte v Bavorsku, kde žijeme, je jediná Katolícka univerzita na veľmi
dobrej úrovni a s dobrým menom. Je milá náhoda, že má oficiálne partnerstvo s Trnavskou univerzitou. Na začiatku som prekladala ich korešpondenciu, ale dnes to už
na Slovensku nikto nepotrebuje. Slováci sú veľmi usilovní. Na našej univerzite, ale
i na iných školách v meste študuje veľa Slovákov. Viem, že ako študenti tu majú veľmi
dobrú povesť.
 Končím prvou otázkou, ale trošku inak: Čím sa stáva Trnava pre vaše deti?
 Trnava sa im vďaka starým rodičom stala skutočným druhým a ozaj drahým domovom. Obe deti (20, 21 rokov) si tak potvrdzujú svoje slovenské korene. Dali sa napríklad obaja k dispozícii v rámci organizačnej pomoci v slovenskej reči pre Svetové dni
mládeže, ktoré budú v auguste v Kolíne nad Rýnom.

za rozhovor ďakuje Alžbeta Erika KOLLÁRIKOVÁ

udalosti

apríl 2005

Pri Peugeote stavajú dodávateľský park
Položením základného kameňa sa 3. marca
začala výstavba dodávateľského parku v susedstve budúcej automobilky PSA Peugeot
Citroën. Na slávnosti nechýbali ani minister
hospodárstva Pavol Rusko, primátor Trnavy
Štefan Bošnák a ďalší hostia.
Pri investícii takmer 4 miliardy korún môže
v dodávateľských spoločnostiach automobilky
vzniknúť až 1500 pracovných miest. Investorom parku je spoločný podnik J and T Global,
a.s. a Immo Industry Group (IIG), ktorý bude
dodávateľom automobilky svoje priestory prenajímať. Podpísaných má už šesť nájomných zmlúv s francúzskymi firmami.
Riaditeľ spoločného podniku Peter Korbačka konštatoval, že pod dodávateľský park
bolo za štyri mesiace vykúpených 55 hektárov pôdy od asi 140 vlastníkov. Cena sa pohybovala podľa znaleckých posudkov okolo 150 korún za meter štvorcový, nútené vyvlastňovanie pozemkov nebolo potrebné, pretože problémy s výkupom neboli.
Minister Pavol Rusko vyslovil presvedčenie, že etablovanie výrobných kapacít automobiliek na Slovensku je len jedným z krokov k tomu, aby sa tu usadil aj výskum a vývoj
nových modelov áut. „Vzniká tu projekt, ktorý má európske rozmery a po svojom dokončení bude veľkou pomocou pre Slovensko,“ dodal Rusko.
Jean-Francois Leclerq z PSA povedal, že bezprostredná blízkosť dodávateľov je výhodou
nielen pre automobilku. „Tento projekt je výhodný pre všetkých – pre Slovensko, pre Trnavu
v oblasti zamestnanosti, developerov, ale aj pre našich dodávateľov,“ skonštatoval.
Prvá etapa, v rámci ktorej sa v parku etabluje prvých šesť firiem, bude finišovať už
v lete tohto roku.
V súvislosti so začiatkom výstavby dodávateľského parku stojí za pozornosť zaujímavé
gesto investorov. Tí odovzdali finančný dar vo výške 100 tisíc korún občianskemu združeniu Liga proti rakovine na kúpu prístroja Lymphactif, ktorý bude umiestnený v trnavskej
nemocnici a bude pomáhať pacientom s ochorením lymfatického systému.
-mach-

Spartak ponúkol mestu Trnava akcie
Poslanci budú hľadať cestu, ako prinavrátiť trnavskému futbalovému
fenoménu jeho význam
Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva informoval primátor mesta
poslancov o liste, ktorý dostal od vedenia Spartaku Trnava. Ten ponúkol mestu akcie
futbalového klubu za 1 korunu.
Poslanci v rozprave poukázali na skutočnosť, že mesto Trnava už niekoľko rokov
vytvára dobré podmienky pre futbalový klub, medziiným aj bezplatným prenájmom
Štadióna Antona Malatinského, pričom všetky zisky z jeho ďalšieho nájmu idú do
pokladnice klubu. Zároveň vyjadrili ochotu pomôcť aj nad tento rámec, no konštatovali, že bez relevantných podkladov nemôže mesto vstupovať do žiadnej spoločnosti.
Preto prijali uznesenie, v ktorom od klubu žiadajú návrh riešenia správy, prevádzky,
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údržby futbalového štadióna, ročnú uzávierku, správu audítora za minulý rok, návrh
rozpočtu a konkrétne predstavy klubu o účasti mesta v akciovej spoločnosti.
Mesto Trnava požiadalo aj Slovenský futbalový zväz o jeho stanovisko k celej situácii. Podľa informácií, ktoré bolo možné zhrnúť do uzávierky tohto vydania, Spartak
Trnava požiadal ďalším listom o odklad termínu, do ktorého mal dodať podklady
pre mesto. Primátor mesta v diskusnej relácii v mestskej televízii 15. marca túto informáciu potvrdil. Konštatoval, že po získaní požadovaných informácií budú hľadať
poslanci cestu, ako prinavrátiť trnavskému futbalovému fenoménu jeho význam.
V tejto súvislosti podotkol, že mesto chce svojou pomocou vytvoriť podmienky aj pre
medzinárodné zápasy slovenskej reprezentácie.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa budú poslanci konkrétnejšie venovať
tejto problematike na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 26. apríla 2005.
-pt-
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Nový školský rok už pod novými strechami
Rekonštrukcia škôl v kompetencii mesta
Trnava pokračuje aj v tomto roku. Už vo februári boli odovzdané zrekonštruované priestory
pre materskú školu pod novou strechou
Základnej školy Ivana Krasku v Modranke
a čoskoro dostanú novú strechu aj školy na
uliciach Kornela Mahra a Slovenského učeného tovarišstva.

Súťažné návrhy vo verejnej súťaži na realizáciu rekonštrukcie strechy
Základnej
školy na Ulici Kornela Mahra sa mali otvárať
po uzávierke tohto vydania tesne pred Veľkonočnými sviatkami. „Prihlásilo sa nám
dosť uchádzačov, počítame s vysokou konkurenciou, ktorá umožní vybrať kvalitného
dodávateľa prác. Uskutočnia sa cez letné školské prázdniny a pozostávať budú z výmeny strešnej konštrukcie. Namiesto súčasnej plochej strechy škola dostane novú
strechu s nízkym spádom, ktorú už majú školy v Modranke a na Mozartovej ulici.
Ide v podstate o ten istý typ strechy, aký sme vyprojektovali pre školu na Spartakovskej ulici a postupne ho chceme aplikovať na všetkých školách, ktoré majú rovnú
strechu,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave
Ing. Dušan Béreš.
Základná škola na Ulici SUT je riešená ako niekoľko samostatných pavilónov.
Novú strechu v tomto roku dostane hlavný pavilón, rekonštrukcia striech nad ostatnými pavilónmi bude pokračovať v ďalších rokoch. „Strecha bude trošku odlišná,
s klasickou konštrukciou krovu a tridsaťstupňovým spádom. Krytina bude rovnaká
ako na Kornela Mahra – pozinkovaný plech potiahnutý plastom so zárukou životnosti na tridsať rokov,“ dodal Dušan Béreš.
Na ZŠ Kornela Mahra je v rozpočte mesta z vlastných zdrojov 8 miliónov korún,
na ZŠ SUT 4 milióny korún. Nový školský rok 2005/2006 by sa už mal začať v oboch
školách pod novými strechami.
-eu-
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Zeleň pri železničnej trati bude obnovená
foto: -eu-

Výrub drevín na okraji sídliska
Prednádražie pri železničnej
trati v Trnave podnietil koncom
februára búrlivé odmietavé
reakcie občanov na webovej
stránke mesta www.trnava.sk.
Pisatelia v domnienke, že zo
strany
Železníc
Slovenskej
republiky ide o neoprávnené zásahy nad nevyhnutný
rámec, nástojčivo vyzývali
kompetentných pracovníkov
Mesta Trnava, aby prešetrili
okolností tohto výrubu a zastavili ho. V snahe vyhovieť
znepokojeným občanom prinášame stručné vysvetlenie dôvodov a okolností výrubu
s výhľadom na skoré opätovné zazelenenie lokality,
ktoré pripravila pracovníčka odboru územného rozvoja
a koncepcií mestského úradu v Trnave Ing. Jarmila Garaiová:

Dôvody a okolnosti výrubu drevín:
 Výrub drevín bol nevyhnutný z dôvodu prekážky pri
realizácii stavby Železníc Slovenskej republiky (ŽSR)
– Modernizácia trate Bratislava –.Rača – Trnava pre
traťovú rýchlosť 160 km v úsekoch: Osobná stanica, Nákladná stanica, Preložka trate Trnava – Kúty.
 Koľajisko, ktoré bolo odstránené, bude v záreze na
dĺžke 897 m zasypané z výťažku modernizovaných
úsekov ornicou a podorničím, a na povrchu zatrávnené.
 Po ukončení prác bude upravená plocha na celkovej
výmere 22 tisíc m2 odovzdaná Slovenskému pozemkovému fondu (SPF). Dôjde k prevodu medzi štátnym podnikom ŽSR a SPF. Táto skutočnosť vyplýva zo zákona.
 Za dreviny v spoločenskej hodnote vyše 2 milióny 800
tisíc korún zabezpečí investor po ukončení stavebných
prác náhradnú výsadbu na zemnom telese preloženej
trate v tej istej hodnote. Ďalších 500 tisíc korún previedol investor 18. augusta 2004 na účet mesta Trnava.
Tieto finančné prostriedky použije mesto na tvorbu
zelene v súlade so svojou rozvojovou koncepciou (viď.
rozpočet mesta na rok 2005).

Mesto Trnava, príslušný
orgán štátnej správy
v prvom stupni vo
veciach ochrany prírody
a krajiny podľa zákona
NR SR č.543/25002
Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení noviel,
vydalo dňa 16. septembra
2003 rozhodnutie č. OŽP3812/3/Gk na výrub
drevín v úseku železničnej
trate Trnava – Kúty.
Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť
8. októbra 2003.
Železnice Slovenskej
republiky realizujú
odstraňovanie drevín
v rozsahu a v zmysle
platného rozhodnutia.
Vykonané terénne
obhliadky odbornými
pracovníkmi Mestského
úradu v Trnave
nepreukázali žiadne
pochybenia zo strany
investora a realizátora
stavby.
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 Ukončenie a odovzdanie stavby sa predpokladá v decembri 2005.
 Mesto Trnava iniciovalo rozhovory so zástupcom investora – ŽSR Bratislava a Slovenského pozemkového fondu s cieľom presadiť na upravenom koľajisku výsadbu
stromov, ktoré nahradia stromy vyrúbané v tejto lokalite. Na základe rozhovoru s riaditeľom regionálneho odboru SPF v Trnave Ing. Jurajom Gálom je možné zo strany
mesta Trnava uvažovať o výsadbe drevín (na náklady mesta) za parkom L. Beethovena oproti obytnému súboru na Čajkovského a Beethovenovej ulici.
 Konkretizáciu technických a finančných podmienok – zo strany riaditeľa sa hovorilo
o prenájme približne 2000 korún za 1 ha – určia ŽSR Bratislava, spoločnosť PRODEX
(projekčná spoločnosť pre ŽSR) a hlavne SPF, na základe písomnej žiadosti mesta Trnava.
Súčasťou žiadosti bude projektová dokumentácia pre ozelenenie predmetného územia. Je
predpoklad, že celý proces od podania písomnej žiadosti mestom Trnava až po výsadbu
stromov môže byť ukončený v roku 2005, resp. 2006.
-redakcia-

Do Parku Antona Bernoláka príde Gulliver
Minimesto chránené hradbami by malo čoskoro vzniknúť v Parku Antona Bernoláka
neďaleko Bernolákovej brány. Hosťom mestečka a ochrancom trnavských „liliputánov“ bude samotný Gulliver, ktorý sa rozhodol natrvalo presídliť do Trnavy.
Drevená figurína sediaceho
Gullivera, ktorého nohy budú
slúžiť deťom ako skĺznice priamo
do pieskoviska, je súčasťou jedinečného projektu nového detského ihriska. Drevená ohrada so
strážnymi vežami okolo celého
priestoru do značnej miery evokuje trnavské mestské opevnenie. „Našou snahou bolo vytvoriť
atypické, zvláštne ihrisko, ktoré
bude charakteristické iba pre
Park Antona Bernoláka. Vyšli
nám v ústrety aj pamiatkari
z Krajského pamiatkového úradu v Trnave, ktorí túto snahu ocenili, a proti atypickému
detskému ihrisku nemali žiadne námietky. Skôr by namietali proti umiestneniu typizovaných hracích zariadení v tomto priestore,“ povedala pracovníčka odboru územného
rozvoja a koncepcií mestského úradu v Trnave Ing. Jarmila Garaiová.
Detské ihrisko je súčasťou projektu rekonštrukcie Parku Antona Bernoláka. Vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečil odbor komunálnych služieb už v roku 2001. Predmetom riešenia projektu bola predovšetkým revitalizácia zelene. „Týka sa to najmä stromov,
ktoré boli v minulosti vysadené v jednom časovom úseku, v súčasnosti je už viac ako päťdesiat percent z nich v dezolátnom zdravotnom stave a je potrebné ich obnovenie,“ vysvetlila Jarmila Garaiová a dodala: „Na realizáciu ihriska, ktoré bude vlastne prinavrátené do
priestoru, v ktorom bývalo aj v minulosti, máme v tomto roku 500 tisíc korún. Rozpočet naň
v roku 2001 však bol vyšší, počítalo sa aj s infláciou. Uvidíme, či nájdeme dodávateľa, ktorý
nám ihrisko za túto sumu zrealizuje.“
-eu-
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Vysadenú zeleň často zničia vandali
Štyristoštyridsaťpäť nových stromov vysadilo mesto Trnava na svojom území v minulom roku. Tento údaj však nevyčísľuje presný prírastok drevín, ktoré Trnavčanom
spríjemnia životné prostredie. Časť z nich bola náhradná výsadba za stromy zničené
vandalskými útokmi.
Podľa slov pracovníčky odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave Ing. Ľubice
Králikovej len na Ulici Gejzu Dusíka bolo potrebné dosadiť osem líp, v roku 2003 dve lipy.
„Hneď nato, ako sme lipy dosadili, sme už našli jednu z nich zlomenú,“ konštatuje Ľubica Králiková a dodáva, že cena tohto stromu v čase výsadby je približne 4 tisíc korún.
Ako zdôraznil zástupca náčelníka Mestskej polície Jozef Tyko, snahou mesta Trnava
je zabrániť týmto škodám. Mestská polícia preto privíta spoluprácu občanov, ktorí prípady vandalského počínania včas ohlásia na bezplatnom telefónnom čísle 159. Podľa
paragrafu 50 Zákona 372/1990 o priestupkoch môže byť každému, kto úmyselne spôsobí
takúto škodu na zeleni, uložená pokuta do výšky 10 000 korún. Ak spôsobená škoda prevýši výšku minimálnej mzdy, môže byť posudzovaná aj ako trestný čin.
Druhová skladba stromov vysadených v minulom roku bola bohatá, v Trnave pribudli
okrem líp duby, bresty, brestovce, vŕby, hlohy, hraby, okrasné hrušky, agáty, javory, pagaštany, platany, katalpy, ibišteky, borovice a smreky. Najviac stromov – 131 – pribudlo v roku
2004 na sídlisku Linčianska, od roku 2001 ich tu bolo vysadených dovedna 321. Druhé v poradí je sídlisko Prednádražie, kde bolo minulý rok vysadených 77 stromov, v celkovom súčte
od roku 2001 je však pred ním Hlboká ulica, kde pribudlo dovedna 275 stromov. V centrálnej
mestskej zóne je o 32 a na Vodárni o 65 stromov viac ako v roku 2003.
Celkový súčet stromov vysadených v Trnave od roku 2001 si môžeme predstaviť ako
lesík s 1 552 stromami.
-eu-

Pozor na nelegálne rúbanie stromov!
Škody na zeleni nepáchajú iba vandali svojimi živelnými útokmi, ale aj Trnavčania
konajúci plánovito a cieľavedome. Škodu 28 tisíc korún spôsobil Mestu Trnava v minulom roku občan, ktorý na Ulici Andreja Kubinu svojvoľne vypílil a zničil borovice,
smreky a brezy na mestskom pozemku. „Keby tento občan požiadal o výrub a mesto
by ho povolilo ako odôvodnený, jeho konanie by bolo legálne,“ zdôrazňuje pracovníčka
odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave Ing. Ľubica Králiková. Súčasne
však pripomína, že nie je možné uznať za dôvod na vyrúbanie stromu napríklad fakt, že
z neho na jeseň opadávajú listy a plody: „Je to normálny jav, súčasť prírodného kolobehu.
Jedinú výnimku tvoria ovocné stromy, tie do ulíc mesta nepatria.“
Dôvodom na odstránenie stromu môže byť jeho zlý zdravotný stav, nedostatočná vzdialenosť od bytového domu a nadmerné zatienenie bytov, prípadne keď koreňový systém
narúša statiku domu, plotu alebo odkvapového chodníka. Odôvodnené výruby stromov
uskutočňuje mesto od októbra do marca. Žiadosti môžu podávať občania už teraz poštou
alebo osobne na Mestskom úrade na Trhovej ulici.
Vetvy stromov sa môžu orezávať takmer počas celého roka s výnimkou obdobia, keď sa
na nich nalievajú puky. „Neodborným orezávaním vetiev môžeme tiež spôsobiť uhynutie
stromu. Občania by preto mali včas ohlásiť nám alebo mestskej polícii nielen nelegálne
výruby a vandalizmus, ale aj tie prípady, keď napríklad silný vietor alebo poľadovica polámu
konáre. Odborné orezanie pomôže strom zachrániť,“ dodala Ľubica Králiková.
-eu-
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Zachutili nielen vínni šampióni výstavy

Máme opäť slovenské vína krásnej plnej farby, hýriace arómou
Hoci sa súťažná výstava vín Vino Tirnavia stala súčasťou života mesta, nestala sa jej
návšteva samozrejmosťou. Ruku na srdce, keď ísť na výstavu, na koncert, do divadla, do
kina ešte stále pre nás nie je úplnou samozrejmosťou, tak prečo ísť na výstavu vína? Je
ale najvyšší čas, aby sme si pripustili, že aj degustácia vína – a o to šlo predovšetkým
na tejto výstave – je spoločenskou udalosťou. Nakoniec, organizátori nepozývali 11. a 12.
marca do žiadnej začadenej krčmy, ale do spoločenskej sály Združenej strednej priemyselnej školy na Komenského ulici. Na strane druhej, záujem bol značný a je škoda, že
v meste nie sú k dispozícii ešte „priestrannejšie“ priestory. Veď 360 vzoriek vín bielych,
ružových, červených, a tentoraz aj ovocných, už nejaký slušný priestor na umiestnenie
potrebuje. Podobne slušný priestor potrebujú tiež návštevníci, aj keď degustačný charakter výstavy žiada s katalógom a pohárikom v ruke chodiť a vyberať si z jednotlivých
vzoriek, žiada sa zároveň posedieť a podebatovať.
Organizátori – trnavský spolok priateľov vína Vincech s finančným príspevkom Mesta
Trnava, Spolok svätého Vojtecha, OV SZZ a Vinotéka Dobrý pocit, siahli k upresneniu
koncepcie výstavy a sústredili sa na vína z produkcie malokarpatskej, južnoslovenskej
a nitrianskej vinohradníckej oblasti. Toto zatriedenie sa dostalo aj do katalógu, a tak
sme mohli s prekvapením zistiť, že víno vyrobené v jednej oblasti malo svoj pôvod
v hrozne z inej oblasti. Jednoducho, taká malá slovenská globalizácia. Je však osožná,
a tak plne platil titulok, že nielen šampióni – biely kabinetný Sauvignon 2004 od Alojza
Masaryka zo Skalice a červený slovenský novošľachtenec akostný Váh 2004 od MUDr.
Mariána Karvaya z Nových Zámkov, nielen ďalšie ocenené vína – barriquový Cabernet
Sauvignon 2003 trnavskej firmy Mrva & Stanko, ktorý získal cenu primátora mesta,
bobuľový výber Chardonay 2003 Vinárstva Podola z Kopčian a pýšiaci sa cenou predsedu Trnavského samosprávneho kraja, akostný Müller Thurgau 2004 z Vinohradníckej
spoločnosti Modra, ocenený predsedom združenia Malokarpatská vínna cesta ako najvyššie hodnotené víno vyrobené z hrozna spod Malých Karpát i obe vína s cenou predsedu združenia Nitrianska kráľovská vínna cesta za najvyššie hodnotené víno vyrobené
z hrozna z južnoslovenských a nitrianskych vinohradov, neskorý zber Alibernetu 2004
z Karpatskej Perly zo Šenkvíc a opäť barriquový Cabernet Sauvignon 2003 z produkcie
Vína Mrva & Stanko z Trnavy, boli veľmi kvalitné.
Je dobré pre ďalšiu existenciu výstavy, že popri veľkých výrobcoch sa tu práve uplatnili
aj výrobcovia menší, až malí. Veď sa pohybovali aj medzi ocenenými – Spolok sv. Vojtecha
udelil cenu akostnému Cabernetu Sauvignon 2003 Ladislavovi Pučekovi z Limbachu
a firma Coneco Chemicals zasa kabinetnému Rizlingu vlašskému 2004 Františka Kollára zo Zelenča. Až na zopár výnimiek, dalo sa degustovať počínajúc číslom jedna, potom
dva, tri a tak ďalej, čo bola zmes biela, vlastne všetko, vrátane zástupcov vín španielskych. Lebo aj takí tu boli a svojou troškou exotiky rozšírili škálu prítomných vín. Bolo
treba však brať aj fakt, že oceňovanie v degustačných komisiách bolo robené ľuďmi, odborníkmi, ale predsa len s individuálnym názorom na danú vzorku. Aj preto degustácia
každej výstavnej vzorky už s daným hodnotením, bola malým dobrodružstvom a prípadne aj príjemným prekvapením. Ukázalo sa, že príroda, vinohradníci, a potom aj vinári
vedeli ako a čo s produktom pôvodne „nešťastného“ roka. Máme tu opäť vína krásnej
plnej farby, hýriace arómou a typicky ovocnou chuťou, nezapierajúce najlepšie slovenské
vinárske tradície.
Edo KRIŠTOFOVIČ
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Mesto dokáže ušetriť polovicu poštovného
Úsporu viac ako polovice nákladov na poštovné docielilo mesto Trnava v januári
a februári tohto roka prostredníctvom realizácie nového projektu samosprávy s názvom
Doručovateľská služba. Jeho vznik podnietila snaha ušetriť finančné prostriedky mesta
na tento účel po zvýšení poštovných poplatkov zo strany Slovenskej pošty.
Projekt sa začal v januári stretnutím záujemcov o doručovanie z radov zamestnancov
Mestského úradu v Trnave a ich rodinných príslušníkov. Prvé doručovanie pošty sa uskutočnilo 11. januára 2005 a do konca mesiaca sa ešte sedemkrát opakovalo. Podľa cenníka
Slovenskej pošty, a. s., by stálo doručenie pošty v januári vyše 45 tisíc korún, náklady
na doručenie zásielok prostredníctvom Doručovateľskej služby mestského úradu boli 21
tisíc 780 korún. Úspora finančných prostriedkov predstavovala takmer 52 percent.
Vo februári sa uskutočnilo desať roznášok pošty, ktorej doručenie by stálo podľa cenníka
Slovenskej pošty viac ako 66 tisíc korún. Náklady na doručenie prostredníctvom Doručovateľskej služby mestského úradu boli iba 33 tisíc 352 korún, čo predstavuje úsporu takmer
50 percent.
-eu-

Návšteva regrutačného strediska v Trnave
Základná vojenská služba má byť už o niekoľko rokov minulosťou, túto funkciu by
mala prevziať profesionálna armáda. Aj preto patrí Trnava k tým mestám, v ktorom
Personálny úrad ozbrojených síl Slovenskej republiky otvoril svoje regrutačné stredisko.
„Chodia k nám záujemcovia, ktorí majú svoje pracovné skúsenosti, no nie sú u svojho
zamestnávateľa spokojní s pracovným zaradením či finančným ohodnotením. Väčšina je
však študentov, ktorí ešte neabsolvovali základnú vojenskú službu a chceli by sa zamestnať v ozbrojených silách,“ hovorí Martin Rúbaninský, náčelník trnavského Regrutačného strediska Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Kontrakt sa podpisuje na tri roky, v porovnaní s inými zamestnávateľmi je tu výhodou
najmä pravidelný príjem a stálosť zamestnania. Záujemca môže ísť študovať na vysokú školu
do Liptovského Mikuláša alebo sa zamestná priamo ako vojak – profesionál v armáde.
Naše mesto sa však výraznejšie líši od iných v otázke záujmu o prácu v profesionálnej
armáde, ktorý stúpa so zvýšeným percentom nezamestnanosti v regiónoch. Najväčší záujem
je v regióne východného Slovenska, najmä v Košiciach. Trnava patrí k regiónom s relatívne
nízkou nezamestnanosťou, a preto je tu aj záujem priemerný. „Minulý rok k nám prišlo vyše
šesťsto uchádzačov, na výber sme poslali okolo štyristo a prijali sme stodvadsať ľudí. Niektorí uchádzači neboli úspešní pri vstupných testoch – tu je väčšinou dvojtretinový odpad.
Mnohí niektoré testy dosť podcenia. Nemôžeme však zabúdať na atraktivitu zamestnania
profesionálneho vojaka. To nie je zanedbateľný aspekt, najmä pokiaľ ide o fakt, že armáda
má najväčšiu dôveryhodnosť obyvateľstva,“ hovorí Martin Rúbaninský.
Dôležitý je nielen stupeň vzdelania záujemcu o prácu profesionálneho vojaka, ale aj
jeho zdravotný stav a bezúhonnosť. Čo všetko čaká uchádzača pri návšteve trnavského
regrutačného strediska? „Ponúkneme funkciu podľa civilného vzdelania a odosielame ho
do strediska výberu personálu v Nitre, kde absolvuje všeobecné psychodiagnostické vyšetrenie a preskúšanie z telesnej zdatnosti, ktorého súčasťou je aj absolvovanie komplexnej prehliadky zdravotného stavu vo vojenskej nemocnici. My sa snažíme uchádzačovi
vždy poradiť v každej časti tohto procesu,“ dodáva M. Rúbaninský.
-maju-

novinky
z radnice

komentár

Dane, cirkvi, médiá a realita
Keď ma po druhýkrát televízia Markíza požiadala o stanovisko mesta k daniam, nerozumel som tomu. Nepostačoval môj prvý vyše šesťminútový rozhovor, z ktorého bolo
účelovo použitých sedem slov na kulisu do ich vopred stanoveného scenára? Redaktor
mi však vysvetlil, že jeho kolegyňa robila príspevok ideologicky, pričom on ho spraví ekonomicky. Z istého pohľadu asi hovoril pravdu. Rozhovor na kameru trval o dve minúty
dlhšie, zato odvysielaná časť bola kratšia. No opäť z pohľadu filozofie daní nezmysel.
Klásť otázku, o koľko prídu samosprávy pri úľavách na dani, znamená pýtať sa jedným
dychom, prečo občanom, podnikateľom a inštitúciám nestanovili mestá a obce vyššiu
daň. Nadobudol som dojem, akoby Mojsejovci začínali o hodinu skôr.
Naučil som sa nereagovať na to, ako médiá účelovo podsúvajú fakty vytrhnuté z kontextu. No keďže pri daniach ide o každého z nás, skúsme sa pozrieť na realitu:
Účelom miestnych daní nie je vybrať od občanov, inštitúcií a podnikateľov čo najviac peňazí. Miestne dane majú predovšetkým regulačný charakter. Samospráva
prostredníctvom nich vytvára podmienky pre život občanov, pre pracovné príležitosti
a zabezpečenie služieb v meste. Aj preto medzi prvými návrhmi na oslobodenie od dane
figurovali občania, potom inštitúcie slúžiace na sociálnu pomoc a miesta, kde sa vykonávajú cirkevné obrady. Nie je preto pravda, že cirkev ako celok je oslobodená od dane.
Oslobodené sú iba pozemky a stavby, v ktorých sa úraduje, alebo vykonáva cirkevný
obrad. Všade tam, kde cirkev vlastní pozemky a stavby slúžiace na iný účel, prípadne
ich prenajíma, platí daň ako ktokoľvek iný. Keď podniká, platí ako podnikatelia.
Občania podľa výkladu zákona nemohli byť od dane oslobodení, preto sa poslanci
rozhodli stanoviť daň za byt 4 Sk/m2, čo je jedna z najnižších v slovenských mestách.
V tejto súvislosti treba pripomenúť, že úľavu na dani majú aj školské a zdravotnícke
zariadenia, múzeá, galérie, knižnice, divadlá, osvetové zariadenia, hasičské a záchranné inštitúcie (platia cca 1 Sk/m2). Podľa správcu dane korunová sadzba bola
stanovená pre zmapovanie inštitúcií, o ktorých nebol dostatok informácií, pričom sa
predpokladá, že i tu bude v budúcom roku oslobodenie od dane.
Poslanci mesta zároveň v rámci možností zákona znížili daň o 50 percent občanom
starším ako 62 rokov, občanom v hmotnej núdzi, s ťažkým zdravotným postihnutím, či
bezvládnym. Správca dane v snahe udržať poľnohospodársku prvovýrobu znížil daň
o 84 percent za zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve právnických osôb vykonávajúcich túto činnosť. V porovnaní s ostatnými krajskými mestami je aj výška dane pre
podnikateľov na porovnateľnej úrovni.
Toľko fakty.
Na záver ešte jedna poznámka. Platí všeobecne pre veriacich i neveriacich. Stanovenie právneho postavenia cirkví v spoločnosti je otázkou štátu, nie samospráv.
V európskom priestore sú principiálne dve riešenia. Buď politici prijmú rozhodnutie
odluky cirkvi od štátu, alebo zostane súčasný stav. V ňom však potom nemožno chcieť
od samospráv, ktoré majú rešpektovať rozhodnutia na úrovni štátu, aby riešili otázku
cirkví individuálne.
Tretia cesta, po ktorej kráča časť najvyšších politikov dnes, odvolávajúc sa na kresťanské korene a zároveň tvrdiac, že je na obciach, ako budú postupovať k cirkviam, je
cestou nečestnou a alibistickou.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
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1. 4. 1915 ► V Postupiciach sa narodil
technik a vynálezca Bohumil ZACH,
konštruktér viacerých patentovaných
nakladacích a vykladacích prístrojov,
ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel
(90. výročie).

16. 4. 1895 ► Trnavská meštianka
Mária UJGYORGYOVÁ testamentárne odkázala svoj majer a rozsiahle
polia mestu Trnava, a z tohto majetku
mesto založilo základinu na podporu
chudobných (110. výročie).

1. 4. 1945 ► Vojská II. ukrajinského
frontu oslobodili Trnavu (60. výročie).

17. 4. 1925 ► V Starej Bystrici sa narodil herec a režisér Vendelín KUFFEL,
ktorý pôsobil v Krajovom divadle v Trnave (80. výročie).

3. 4. 1700 ► V Záhrebe umrel chorvátsky pedagóg Ján PATATICH, bývalý
profesor Trnavskej univerzity a dekan
jej filozofickej fakulty (305. výročie).
3. 4. 1945 ► V Trnave bola po vojne obnovená prevádzka mestského rozhlasu
(60. výročie).
6. 4. 1705 ► V Bratislave umrel bývalý profesor Trnavskej univerzity Ján
WENNER (300. výročie).
8. 4. 1945 ► V Nižnej pri Piešťanoch
umrel akademický maliar a kňaz Alexander BUZNA, ktorý pôsobil aj v Trnave (60. výročie).
11. 4. 1690 ► Za trnavského richtára
bol zvolený Slovák Mikuláš RAST
(320. výročie).
11. 4. 1990 ► V Katedrálnom chráme
sv. Jána Krstiteľa v Trnave sa uskutočnila slávnostná vysviacka dvoch
pomocných biskupov pre trnavskú
arcidiecézu – Dominika Tótha a Vladimíra Filu (15. výročie).
11. 4. 1990 ► V Bratislave umrel trnavský rodák Jozef WATZKA, archivár, historik, pedagóg a publicista (15. výročie).
13. 4. 1910 ► V Trnave sa narodila
spisovateľka Irena LANTAYOVÁ,
autorka rozhlasových a televíznych
scenárov (95. výročie).

19. 4. 1930 ► V Trnave umrel zvonolejár Fridrich Vilhelm FISCHER mladší
(75. výročie).
20. 4. 1915 ► V Chorvátsku sa narodil
redaktor a prekladateľ Viliam KOVÁR, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj
umrel (90. výročie).
21. 4. 1790 ► V Trnave umrel pedagóg,
historik a básnik Anton MUŠKA, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej
teologickej fakulty (215. výročie).
21. 4. 1910 ► V Trnave sa narodil športovec, zápasník a tréner Jozef HERDA,
účastník OH 1936 v Berlíne, kde získal
striebornú medailu (95. výročie).
23. 4. 1780 ► V Trnave sa narodil
kníhtlačiar a mestský funkcionár Ján
Krstiteľ JELINEK (325. výročie).
28. 4. 1430 ► Vojsko kráľa ŽIGMUNDA porazilo husitov na bojisku medzi
Modrankou a Vlčkovcami pri Trnave
(575. výročie).
30. 4. 1735 ► V Trnave umrel lekár,
prírodovedec a odborný spisovateľ
Štefan Pavol BÁČMEDEI, autor opisu
morovej epidémie, ktorá roku 1733 zasiahla Trnavu (270. výročie).
P.R.
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S úctou si pripomeňme všetky obete vojny
Neviem si predstaviť nič ťažšie ako byť pri umieraní človeka. Uvedomujeme si, že pre
neho sa na tomto svete už všetko končí. Vysilený chorobou tíško stráca vedomie a odchádza
tam, odkiaľ sa už nikdy nevráti. Ostane po ňom len spomienka v pamäti živých.
Po tieto dni si občania Európy pripomínajú 60. výročie skončenia 2. svetovej vojny porážkou nemeckého fašizmu. Expanzia fašistického Nemecka zapríčinila smrť približne
päťdesiatich miliónov ľudí. Zomreli rozstrieľaní strelami z pušiek a guľometov, roztrhaní
črepinami mín, delostreleckých a mínometných striel, boli zabití bombami alebo zavalení ruinami po bombardovaní, obesení po predošlom týraní, zhoreli v podpálenom dome
alebo v peci koncentračného tábora. Niektorá z týchto a iných variácií zabíjania bola
príčinou smrti viac ako stotisíc občanov Slovenska, ktoré malo v tých časoch len o niečo
viac ako 2 milióny 650 tisíc obyvateľov. Zomierali v boji proti fašizmu najprv na západe
vo Francúzsku a Anglicku, v severnej Afrike, po boku sovietskej armády, v Juhoslávii
a inde. Zomierali aj v bojoch spolu s vojakmi fašistického Nemecka najmä na Ukrajine
a v Rusku. Zomierali aj v koncentrákoch, kam boli odvlečení iba preto, lebo nepatrili
k tej rase, ktorá mala byť budúcnosťou ľudstva. Zomierali aj vo vlastnej krajine v Slovenskom národnom povstaní, keď sa pridali k svetovému boju proti fašizmu so zbraňou
v ruke, alebo sa stali obeťou pomsty pri fašistických represáliách. Tak zomrelo veľa nevinných žien, starých ľudí a detí. Zomierali aj obrancovia fašizmu na Slovensku.
Úctu si zaslúžia aj tí, ktorí mali to šťastie, že boj proti fašizmu prežili. Mnohí boli ťažko
ranení a ich ďalší život bol znehodnotený utrpením, chorobami a bolesťami. Úctu si zaslúžia aj tí, ktorí ranení neboli, aj oni neváhali obetovať svoj život.
Oslobodzovanie Slovenska sa začalo 6. októbra 1944. Vtedy už mali Hitlerove vojská
prehraté bitky pod Moskvou, pri Stalingrade, pri Kursku, boli oslobodené Leningrad,
Bielorusko a Ukrajina. Po vylodení vojsk Anglicka, Ameriky a Kanady v Normandii
sa bojovalo už vo Francúzsku. Vojská 1. a 2. ukrajinského frontu oslobodzovali juh Slovenska. Tieto vojská oslobodili aj Trnavu. Veľkou podobou s Veľkou nocou bol aj život
Trnavčanov a občanov okolitých obcí. Čakala ich možná smrť, ale mali nádej aj na zmŕtvychvstanie po prejdení frontu, na koniec vojny a mier.
Na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla v dopoludňajších hodinách sa začali boje o Trnavu.
Hlavné bojové sily šli okrajom mesta, aby ho oslobodili obchvatom. Cez mesto šli len tie
jednotky, ktoré mali vyčistiť mesto od nepriateľa. V popoludňajších hodinách bol už front
za Trnavou. V ten istý deň boli oslobodené obce ležiace na juh od nášho mesta a obce až na
úrovni Suchej nad Parnou. Pri oslobodzovaní mesta padlo 120 sovietskych vojakov, a pri
oslobodzovaní okresu 536. Z civilného obyvateľstva zahynulo najviac občanov Smoleníc
– viac ako 20. Predhorie Malých Karpát slúžilo Nemcom pri ústupe ako opevnenie. Symbolom vďaky okrem Pamätníka osloboditeľom v Trnave bol do roku 1989 aj tank na južnej
časti mesta, v ktorom po zásahu protitankovou strelou zhoreli traja sovietski vojaci.
Ak aj po šesťdesiatich rokoch od skončenia 2. svetovej vojny postojíme pri niektorom
pamätníku jeho obetiam, bez ohľadu na to, či patrili k víťazom alebo porazeným, preukážeme tým len svoju ľudskosť. Mŕtvi už o tom nevedia. Nás starších, ktorí sme to obdobie prežili, trápi najmä to, že veľa ľudí, najmä mladších, hodnotí tieto udalosti len ako
štatistický fakt. Uvedomme si, že najväčšie obete vtedy priniesla mládež. Všetci chceli
tak veľmi žiť! Vojna im však nielen pokazila najkrajšie roky života, ale nemilosrdne
vzala aj to najdrahšie – život.
Ing. O. Juriga
člen predsedníctva OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave

história

apríl 2005

Dóm prezrádza tajomstvá a kladie otázky
„Dóm sv. Mikuláša nám prináša neuveriteľné množstvo nových otázok a každá
z nich má svoje samostatné kapitoly. Bude ešte dlho trvať, kým nájdeme na ne odpovede,“ hovorí Daniela Zacharová z Krajského pamiatkového úradu v Trnave – autorka príspevkov o výsledkoch minuloročného pamiatkového prieskumu, ktoré sme
priniesli v predchádzajúcich dvoch vydaniach Noviniek z radnice. Niektoré z týchto
otázok sa pokúsime naznačiť v nasledujúcom stručnom zhrnutí.
foto: -dz-

Najväčším prekvapením, ktoré nám zatiaľ dóm
prichystal, je objav oblúkového oporného systému
v podkroví južnej bočnej lode, kompletne zachovaného s pôvodnými omietkovými vrstvami, dokonca
miestami sa zdá, že aj s maľbami. Ide o nález, ktorý
je pravdepodobne jedinečný v rámci celého Slovenska. O niečom podobnom sa dá hovoriť snáď len
v bardejovskom farskom kostole, kde je zachovaný
oblúk z jednej strany nad bočnou loďou a informácie
o oblúkoch sú aj v písomných prameňoch. V Bardejove však údajne oblúky neboli primárnou súčasťou
oporného systému, ale dostavali ich neskôr.
V slovenskej gotike takmer neznámy oblúkový
oporný systém je veľmi charakteristický pre francúzsku katedrálnu gotiku. V tejto súvislosti sa
natíska otázka, ako sa vlastne dostala do Trnavy
idea uplatniť na stavbe farského kostola práve tento
konštrukčný prvok...?
Je zvláštne, že na žiadnom vyobrazení Dómu sv. Mikuláša nie je oblúkový oporný
systém zachytený a nie je známa ani žiadna písomná informácia o ňom. Prečo? Obdobie, keď jestvoval, nebolo krátke, mohlo trvať približne od 15. storočia až do roku
1618, keď pri stavbe bočných kaplniek zanikol. Tento dátum známy z písomných
prameňov sa pri pamiatkovom prieskume zaujímavým spôsobom opäť potvrdil: bol
vyrytý do omietky v podkrovnom priestore. Milá maličkosť – pozdrav neznámeho
stavebníka zo začiatku 17. storočia – však neprináša ďalšie otázky, ale prihovára sa
k nám celkom zrozumiteľne a bezprostredne, lebo zvyk zanechávať za sebou podobné stopy na objektoch, ktoré nás smrteľníkov predčia svojou trvácnosťou, je dodnes
živý.
Ku ktorej stavbe patrilo stredoveké murivo objavené pod gotickým pilierom
a barokovou prístavbou? Len šťastnou náhodou sa podarilo urobiť výkop práve na
mieste, kde bolo celé stáročia ukryté. Má veľmi zvláštnu polohu, na základe ktorej
sa dá usudzovať, že by mohlo ísť o stavbu staršiu ako farský kostol, ktorého výstavba sa datuje od roku 1380. „Pretože sa v Trnave spomína najstarší kostol v roku
1211, vzniká veľká časopriestorová medzera a niekde v nej sa nám stráca kostol,
ktorý tu jestvoval medzitým,“ hovorí Daniela. Kam zmizol? Prinesie archeologický
výskum, ktorý sa má v tomto roku uskutočniť na južnej strane svätyne v priestore
smerom k hradobnej bráne, odpoveď, alebo sa otvoria ďalšie otázky?
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Veľmi zaujímavý je aj nález zaniknutej stredovekej gotickej, pravdepodobne
trojpriestorovej, sakristie. Vlastne sú to už len torzá konštrukcií v podkroví nad
jestvujúcimi klenbami, ale dá sa z nich ešte veľa prečítať. Čo sa dá z tohto nálezu
usudzovať? Zatiaľ „len“ toľko, že na mieste súčasnej sakristie sa predtým nachádzala gotická sakristia, ktorá bola zaklenutá krížovou klenbou a mala o niečo menší
pôdorys. Tento fakt však vyvracia tradovanú informáciu, že na mieste dnešnej barokovej sakristie sa predtým nachádzala románska rotunda sv. Juraja. Jestvovala
vôbec? „Existenciu románskej rotundy v priestore farského kostola vylúčiť nemôžeme, pretože ju zatiaľ nikto nenašiel. Z rovnakého dôvodu však nikto nemôže s istotou tvrdiť, že naozaj jestvovala,“ dodáva Daniela.
Pokračovanie prác v tomto roku možno mnohé objasní, ale iste aj otvorí ďalšie
otázky. Najdôležitejšie však je, že Dóm sv. Mikuláša, bez ktorého si siluetu nášho
mesta vôbec nevieme predstaviť, naliehavo potrebuje pomoc. Mnoho nepriaznivých
okolností sa tvrdo podpísalo na jeho terajšom veľmi zlom stave. Pre Trnavčanov bolo
v minulosti otázkou cti prispieť na jeho výstavbu a výzdobu. V súčasnosti je otázkou
cti pomôcť pri jeho záchrane.
-euNabudúce čitateľom objasníme, prečo musí mať dóm dlhší čas otlčenú omietku.

Nezabúdajme na barbarskú noc
Ľudia, ktorí spáchali velezradu na vlastnom národe, ešte stále súdia, pracujú ako prokurátori, dozorcovia vo väzniciach alebo si užívajú dôchodok ako čestní občania
V noci z 13. na 14. apríla 1950 zabúchali na dvere všetkých kláštorov v bývalom Česko-Slovensku pažby zbraní príslušníkov Verejnej bezpečnosti, milicionárov a tajnej polície. Prišli v noci ako zlodeji a vrahovia a zlikvidovali na celom území dvestošesťdesiat
mužských kláštorov približne s dvoma tisíckami kňazov. Neobišli ani ženské kláštory,
ktorých po obnovení republiky bolo približne sedemstopäťdesiat s viac ako desiatimi
tisíckami sestričiek. Tento spôsob sa opakoval aj pri zatýkaní ľudí nepohodlných režimu
ešte mnoho ďalších rokov.
Jána Chryzostoma kardinála Korca táto noc zastihla v jezuitskom dome v Trnave.
Prvé slová v jeho knihe Od barbarskej noci sú: „Noc, ojedinelá za tisíc rokov kresťanstva
na Slovensku a v Čechách. Noc, v ktorej naši vlastní ľudia, pohŕdajúc dejinami a ich
duchovnou náplňou, vykonali to, čo neprišlo na myseľ ani Tatárom, ani tureckému panstvu, ani nikomu inému v predlhých dejinách nášho ľudu a národa. Noc, ktorá zostane
navždy najtemnejšou a najbarbarskejšou nocou, a to nielen pre neslýchaný čin proti
tisícom rehoľných sestier, ale aj pre neslýchaný čin, ktorý sa tým spáchal proti kultúre
a duchovnosti nášho národa...“
História kláštorov na Slovensku siaha do hlbokej minulosti. Najstaršie na Slovensku
bolo opátstvo sv. Hypolita na Zobore pri Nitre, ktorý podľa tradície mal založiť kráľ
Svätopluk. Zachovaná listina z roku 1111 obsahuje text, ktorým uhorský kráľ Koloman
potvrdzuje práva tohto kláštora. Kláštory uchovávali po stáročia vzácne historické pamiatky ako knihy, obrazy sochy a iné artefakty, z ktorých mnohé boli úplne zničené.
V Trnave z jezuitského kláštora zhadzovali knihy vidlami z poschodia do nákladných
aut a odviezli ich na zošrotovanie. Obdobne určite postupovali aj v iných kláštoroch.
Pred odvezením dostali obyvatelia kláštora dvadsať minút na pobalenie najnevyhnutnejších vecí v prítomnosti milicionárov a namierených zbraní. Hlavne starší, ktorí len
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zriedka opúšťali múry kláštora, boli úplne bezradní. Ich cesta viedla na východ a mnohí
si vydýchli, že zostali na našom území v premonštrátskom kláštore Jasov a nepokračovali smerom na Sibír. Stretli sa tam mnohí významní cirkevní hodnostári, ako napríklad
Felix Litva, Gorazd Zvonický, Pavol Hnilica a mnohí iní. Neskôr boli premiestňovaní do
iných táborov, niektorí skončili v pracovno-technických práporoch a veľmi veľa vo väzení
v III. najťažšej skupine medzi vrahmi. Ján Chryzostom kardinál Korec bol vraj za velezradu odsúdený na dvanásť rokov väzenia. Rehabilitovali ho 24. júna 1969 a pôvodný
rozsudok bol v celom rozsahu zrušený.
Básnika a kňaza Svetloslava Veigla barbarská noc zastihla taktiež vo františkánskom
kláštore v Trnave. Spomína, že to skutočne bola barbarská noc a na mnohých miestach
aj barbarské správanie. On mal šťastie, že mladý muž, ktorý v tú osudnú noc vstúpil do
jeho cely, bol veľmi slušný. Neslnil rozkaz, podľa ktorého mal byť po celý čas s ním v cele
a skontrolovať, čo si balí. Najväčšiu zásluhu by získal, keby našiel zbrane. Mladý muž
slušne vysvetlil, o čo ide, a čakal na chodbe. Vlastne porušil nezmyselný rozkaz, počúval
príkaz vlastného svedomia. Na otázku, či im odpustil, odpovedal páter Klarus, lebo pod
týmto menom Svetloslava Veigla poznajú Trnavčania hlavne na Tulipáne, kde na fare
pôsobil v rokoch 1950 – 1959, že v srdci máme aj tých, čo nám ublížili. Veď ktože má
zabúdať na krivdy a nezabúdať na odpustenie, ak nie kňaz.
Pamäť národa by však nemala zabúdať a pomenovať tých, ktorí spôsobili morálnu devastáciu národa aj zničením vzácnych historických pamiatok, ale hlavne zničením mnohých ľudských osudov, ktoré sa nedajú napraviť žiadnou rehabilitáciou. Barbarská noc sa
nám môže vrátiť v inej, možno ešte horšej a rafinovanejšej podobe. Ľudia, ktorí spáchali
velezradu na vlastnom národe, ešte stále súdia, pracujú ako prokurátori, dozorcovia vo
väzniciach alebo si užívajú dôchodok ako čestní občania.
Margita KÁNIKOVÁ

foto: -pe-

Nežná volavka Antona Baláža
Priaznivci literatúry, ktorí 10. marca prijali pozvanie
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave na stretnutie so spisovateľom Antonom Balážom, určite neoľutovali. Viac
ako hodinu strávili v prítomnosti významného slovenského spisovateľa a príjemného človeka.

Do literatúry chcel vstúpiť debutom Bohovia ročných
období, ktorý pre zmienku o gulagoch bol zošrotovaný.
Po tridsiatich rokoch bol znova vydaný a oslovuje aj
súčasných čitateľov. Anton Baláž je veľmi plodný autor,
mnohé jeho romány boli sfilmované, preložené do češtiny,
nemčiny, poľštiny a ukrajinčiny. Taktiež je autorom rozhlasových hier.
Autor, na rozdiel od mnohých slovenských spisovateľov,
sa nevyhýba obdobiu rokov 1948 –1989, hlavne v knihe
Hijó, kone Stalinove! Ale aj v období budovania socializmu sa mu podarilo vydať odvážny román Tu musíš žiť.
Podľa Antona Baláža výpoveď o dobe, ktorú sme nedávno mnohí prežívali, aj zlyhali, si
žiada sebareflexiu a podanie umeleckého svedectva aj s podielom vlastnej viny. Chýba
nám umelecké spracovanie roku 1968.
Román Nežná volavka vyšiel v roku 2004 v rekordne krátkom čase šiestich mesiacov,
ale podnet na jeho napísanie získal koncom osemdesiatych rokov na liečení v Tatrách.
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Témou je, ako aj v románe Tábor padlých žien, prostitúcia. Dej sa odohráva v uliciach
súčasnej Bratislavy, kde prostitúcia je krutý mafiánsky obchod. Kniha, ako všetky
predchádzajúce, si určite nájde svojich čitateľov, možno osloví aj filmových tvorcov.
V besede, ktorú moderovala Alena Beňová, sa prítomní mohli dozvedieť, že svoju
literatúru milujú Poliaci aj Maďari, ktorí vedú zaujímavé a nekompromisné diskusie
aj o roku 1956. Naopak, v USA si hodnotná literatúra len veľmi ťažko hľadá svojich
čitateľov. Amerike chýba duchovný rozmer európskej literatúry.
Anton Baláž – prozaik, televízny a filmový scenárista, rozhlasový dramatik a publicista, pracovník Literárneho informačného centra v Bratislave, zatiaľ nemá konkrétne literárne plány do budúcnosti. Ale jeho čitatelia veria, že tohto neúnavného,
duchom i telom mladého autora, čoskoro pobozká múza Kalliope a budú sa môcť tešiť
na jeho ďalšie diela.
Margita KÁNIKOVÁ
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Učené ženy v Divadle Jána Palárika
dramaturgia:
Mirka Čibenková
scéna: Jaroslav Valek
kostýmy: Eva Farkašová
hudba: Jozef Bujdák
choreografia:
Elena Zahoráková
réžia: Michal Babiak

Tristotridsaťtri rokov uplynulo odvtedy, čo Moliére
napísal veršovanú komédiu
Učené ženy, údajne ako výsmech dvornej precióznosti,
ktorú neznášal. Dosť dlhý
čas na to, aby problém uctievania duchovnej prázdnoty v atraktívnom obale prestal byť aktuálny. Nielen
na tomto príklade však vidno, že pamäť, ktorá nám dáva možnosť poučiť sa na
vlastných chybách a neopakovať ich, je krátka ako ľudský život. Sprostredkovanie
poznania ďalším generáciám a rozvíjanie odkazu tých minulých je pomerne spoľahlivo možné iba vo oblasti vedy a techniky. Skúsenosť v duchovnej oblasti, nech
je akokoľvek rozmanito opísateľná, opísaná a zdieľaná veľkým počtom súčasníkov,
sa nezachováva v účinnej forme, ktorá by podnietila snahu využívať čoraz väčšiu
časť ľudského mozgu aj na rozvíjanie ľudskosti (nielen mužnosti a ženstva) v tom
najlepšom zmysle slova. Žiaľ, ostáva len konštatovať, že aj dnes, po tristo tridsiatich troch rokoch, nám má Moliérova hra čo povedať. Časopisy sú plné klebiet zo
súkromia „celebrít“, ktoré z televíznej obrazovky „hlbokomyseľne“ ohurujú národ
hlúpymi odpoveďami na hlúpe otázky. Mediálni magnáti vychádzajú z presvedčenia, že si to ľud želá a ľudu takmer nič iné ani neostáva, len tejto urážlivej
sprostosti uveriť. Potom sa nemôžeme čudovať, že dodnes je aktuálny aj samotný
problém „učených žien“.
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Na javisku Divadla Jána Palárika sa v historizujúcich kostýmoch, ktoré zvýrazňujú charaktery jednotlivých postáv, odohráva dej nie náhodou pripomínajúci reality show – pohľad do súkromia rodiny, ktorej „šéfuje“ vzdelaná matka Filaminta
v podaní Jána Kuráňa. Obsadenie ženskej úlohy mužom môže byť na prvý pohľad
len lacno kúpeným komickým prvkom, no v skutočnosti má práve v tomto prípade
hlbšie opodstatnenie. Disharmónia vo vnímaní vyšších úrovní vzdelania v kontexte s tradičnou úlohou ženy spôsobuje dodnes nepríjemné pnutie minimálne medzi
dvomi tábormi: mužmi a ženami, ale aj ženami bez špeciálneho presvedčenia a feministkami, a čo je najpikantnejšie, aj medzi feministkami a mužmi bez rozdielu
presvedčenia.
Problém spočíva v tom, že vzdelanie, celoživotné vzdelávanie a z toho vyplývajúce spoločenské postavenie, ešte stále nie sú súčasťou predstavy o ideálnej žene,
skôr naopak, dodávajú jej mužské prvky, ktoré okúzľujú a priťahujú len submisívne typy mužov (v Moliérovej hre je to Filamintin manžel Chrysal v podaní Gregora
Hološku). Len máloktorý z nich to okúzlenie otvorene prizná, literatúra a filmy
tvorené mužmi sa však prenesmierne schopnými a dominantnými ženami doslova
hemžia. Ale pozor – z mužského pohľadu musia byť zároveň bohato obdarované
všetkým, čo z nich robí krásne ženy. Táto skutočnosť spoločne s médiami vytvára
aj dnes neznesiteľný tlak na všetky dievčatá, ktoré sú natoľko pochabé, že sa až
príliš chcú páčiť opačnému pohlaviu. A práve vzdelanie u žien napokon môže prehĺbiť aj skepsu voči jeho potrebnosti: veď súčasné „učené ženy“ vedia, že z hľadiska
presadzovania vlastnej genetickej výbavy je ich vzdelanie zanedbateľné...
Paradoxne to platí najmä vtedy, keď vzdelaná žena práve z tohto dôvodu vníma
svoje ženstvo ako čosi ponižujúce a začne sa proti nemu búriť. V Moliérových Učených ženách robí túto osudnú chybu Filamintina dcéra Armanda, ktorú stvárňuje
Dagmar Bajnoková. Armanda v jej podaní je práve taká, aká môže byť žena, ktorá
v prospech rozumu zavrhla svoju emocionálnosť: štipľavá, zlostná, ubiedená, jednoducho – emocionálne frustrovaná. Oveľa lepšie na tom nie je ani jej teta Belisa
(Viera Pavlíková), ktorá sa pri uctievaní akéhosi ideálu natoľko vzdialila od reality, že už ju ani nevníma.
Protikladom týchto žien je Armandina sestra Henrietta. Edita Borsová v tejto
úlohe naozaj príjemne prekvapila, predviedla sa ako milé a príťažlivé žieňa. Žiaľ,
nedostala príležitosť prejaviť sa aj ako mysliace žieňa, to je však kritika smerom
k Moliérovi, ktorý ako väčšina mužov vôbec nepomyslel na to, že vzdelanie, zdravý
rozum a ženská príťažlivosť sa nemusia navzájom vylučovať. Výraznou predstaviteľkou zdravého rozumu v jeho hre je iba nevzdelaná, ale zato veľmi pekná,
priam kvitnúca slúžka Martina (Zuzana Šebová). Toto Moliérovo „sortírovanie“
mnohým padne do nôty aj dnes. A možno aj preto je všetkým hneď taký sympatický Klitander (Jozef Bujdák), ktorý sa s rozhodnosťou odvráti od Armandy, keď
tá nie je ochotná priznať svoje city k nemu, a venuje svoju lásku bezproblémovej
Henriette.
Žiariacim a celkom súčasným príkladom prázdnej nadutosti a márnivosti
pod cirkusovo okázalým povrchom je idol väčšiny žien v tejto domácnosti –
jemnučký, kultivovaný a prenádherný básnik Trissotin. Skvelo ho predstavuje
s patričnou a povedomou slizkosťou Peter Rúfus. Tento výkon ocenia ešte viac
diváci, ktorí mali možnosť uvidieť aj jeho výborné stvárnenie inej, celkom roz-
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dielnej negatívnej postavy – primitívneho Petra
v hre Vinka Möderndorfera Rodinné šťastie.
Samozrejme, „kultivovaný“ básnik Trissotin
v skutočnosti vôbec nie je nepraktický a zmäkčilý
rojko. Dravosť jastraba, s ktorou sa vrhá na svojho
vyšediveného a zneuznaného „konkurenta“ v poézii a vzdelanosti Vadia (Tibor Vokoun) a o chvíľu
s požehnaním Filaminty aj na svoju korisť – jej
dcéru Henriettu, ani príliš neskrýva pod nádherou exotického vtáčieho samčeka. A ktovie, ako
hnusne by to všetko dopadlo, keby sa nebol konečne vzoprel svojej manželke utláčaný Chrysal,
ktorý s pomocou brata Arista (Braňo Bajus) pred
všetkými odhalí Trissotinovu skutočnú motiváciu
a uvedie všetko do poriadku. Prezradíme už len
to, že koniec je šťastný ako sa patrí. Nad tým, či
by tento príbeh v skutočnom živote mal aj šťastné pokračovanie, sa v divadle vôbec
nemusíme zamýšľať.
Napokon, pri dobrej zábave, ktorú inscenácia prináša, sa nám žiadny problém
ani nežiada riešiť, stačí konštatovať slovami dramaturgičky Mirky Čibenkovej, že
„byť ženou je úžasné, ale aj veľmi ťažké“. Šťastný nápad mali tvorcovia so zhudobnením niektorých častí Moliérovho textu. Aj keď hudba Jozefa Bujdáka sa nezalieča ľahkej múze, túto veršovanú komédiu odľahčila. A celkom neodškriepiteľne má
veľkú zásluhu na dobrom výsledku aj režisér Michal Babiak, ktorý mužne a harmonicky využíva na dosiahnutie cieľa svoju učenosť i emocionálnosť. Povedzme si
rovno: Čo viac by si mohli želať od života učené ženy?
Elena URSINYOVÁ

Niekoľko pohľadov cez Trnavský objektív
Do 35. ročníka súťaže neprofesionálnej tvorby fotografov z okresov Trnava, Hlohovec
a Piešťany sa prihlásilo päťdesiatsedem autorov so štyristo fotografiami. Výstava súťažných prác je otvorená do 10. mája v Západoslovenskom múzeu.

Za cyklus farebných fotografií Svetlopriestory získal cenu Trnavčan Juraj Ezechiáš. Jeho tvorba pokračuje v línii, ktorú jasne vyznačil pred dvomi rokmi víťaznými
fotografiami 33. ročníka tejto súťaže. Fotografickú technológiu používa maliarsky,
mäkko a citlivo. Duchovná spriaznenosť s tvorivými postupmi trnavského výtvarného pedagóga Miloša Čápku, autora cyklu pastelov Krajiny svetla, je očividná.
Svetlom doslova maľuje aj ďalší nositeľ ocenenia za farebnú fotografiu Tomáš
Farkaš, víťaz minuloročnej celoštátnej súťaže AMFO – DIAFOTO. Výsledok na
prvý pohľad neveľmi odlišný od obrazov Juraja Ezechiáša, tvorivý zámer je však,
zdá sa, iný. Aj keď je Farkaš na míle vzdialený od umeleckého dokumentu, prekvapujúco využíva schopnosť fotografie naznačiť príbeh. Jeho obrazy sú ilustráciami
efemérnej, slovami takmer nevypovedateľnej poézie, nemou výpoveďou len pre ucho
príbuzných duší.

kultúra

apríl 2005

foto: -pe-

Dokonalým obrazom „trvalej pominuteľnosti“ je cyklus farebných fotografií
Milana Marôneka Pominuteľnosť II. Paradoxne ide o inscenovanú fotografiu náhodného deja. Efektný, veľmi estetický a technicky perfektne zvládnutý výsledok
je v skutočnosti len zarámovaný výrez obrazu „ukradnutého inému autorovi“
– jemnému vzdušnému prúdeniu, ktoré sa pohráva s prúžkom dymu. Otázka, či ide
o tvorbu alebo iba o bravúrnu exhibíciu, by možno mala zaznieť v diskusiách o tzv.
umeleckej fotografii.
Otázku tohto znenia si vôbec nemusíme klásť pred obrazmi ďalšieho nositeľa
ocenenia za farebnú fotografiu Vladimíra Lužinského z Chtelnice, ktorý opäť nesklamal, jeho fotografie sú skvostami krajinárskej tvorby, vyjadrujú úctu a pokoru
pred tým, čo niekto iný – ten najväčší umelec – vytvoril oveľa krajšie, než by sme to
my kedykoľvek mohli dokázať. Netreba viac dodať: Lužinský nič nemení, ničoho sa
nezmocňuje, a predsa prebúdza v divákoch pocity a vône, túžbu po kráse a jej prežívaní, oslovuje tú lepšiu, citlivejšiu bytosť v nás. O to viac diváka môže prekvapiť
drobný poklesok autora – fotografia nazvaná Zátišie s hodinkami...
Nesklamal ani ctiteľ čiernobielej fotografie Trnavčan Blažej Vittek, ktorý v tejto
kategórii získal čestné uznanie. Jediné, čo by sa dalo vyčítať známemu klasikovi, pre
ktorého je charakteristické zvláštne
spojenie výtvarného cítenia s presným, metodickým prístupom k práci
a dokonalou teoretickou i praktickou
znalosťou techniky a technológie, je
neveľmi šťastný výber fotografií do
kolekcie. Jeho skvelé krajinky by si
vyžadovali rozdelenie do dvoch samostatných cyklov – jeden bez stopy
civilizácie, druhý v konfrontácii s jej
prvkami.
Spomedzi ďalších ocenených za
čiernobielu fotografiu sú pozoruhodné kolekcia Ľuboša Vlčeka a výrazovo čistá, výborne usporiadaná kolekcia nositeľa čestného uznania Martina Ondka.
Ocenená reportáž Márie Candrákovej Zelený dom z prostredia postihnutých ľudí
nie je stopercentne presvedčivá, autorka sa akomak „zviezla“ na nosnej téme
smerom k srdcu diváka.
Nositeľmi ocenenia za čiernobielu fotografiu sa stali aj Ing. Juraj Hloben za kolekciu fotografií Trnava inak, Marek Kopecký za kolekciu New York, Bratislava
– pohľadom cez objektív, Róbert Mrvečka za Brušné tanečnice. Čestné uznanie si
vyslúžili ešte Peter Babka za fotografie Sen o veľkej plavbe a Peter Vráblik za kolekciu fotografií. Tak ako každý rok, aj teraz postúpia ocenené fotografie do krajského
kola súťaže, a odtiaľ tie najlepšie do celoslovenskej súťaže.
Cieľom tejto „prechádzky po výstave“ nie je charakterizovať prínos všetkých
ocenených autorov, skôr chceme podnietiť záujem čitateľov uvidieť všetko na
vlastné oči. Výstava Trnavský objektív 2005 potrvá v Západoslovenskom múzeu
do 10. mája.
Elena URSINYOVÁ
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Významná filatelistická udalosť v Trnave
Trnavská verejnosť zaznamenala so záujmom skutočnosť, že Slovenská pošta, a. s.,
s významným prispením Mesta Trnava, Arcibiskupského úradu v Trnave a trnavského
Klubu filatelistov pripravila 10. marca slávnostnú inauguráciu dvoch nových poštových známok, jednej príležitostnej k výročiu úmrtia Blahoslavenej sestry Zdenky
Schelingovej a druhej, výplatnej k blížiacim sa veľkonočným sviatkom. Veď osobnosť charizmatickej Blahoslavenej sestry Zdenky je s Trnavou dosť úzko spojená.
Rehoľná sestra Zdenka Schelingová zomrela roku 1955 v trnavskej nemocnici na
následky žalárovania a bola pochovaná spolu s ďalšími, ako hovorili Trnavčania, „sestričkami“ v hrobe na Starom cintoríne. Dnes toto miesto pripomína pamätná tabuľa.
Sestra Zdenka je však v Trnave stále prítomná. Jej pozostatky sú pochované pod oltárom kaplnky Inštitútu milosrdných sestier sv. Kríža, ktorý sídli na Tulipáne a samotné
jej blahorečenie sa spája s návštevou pápeža Jána Pavla II. na Slovensku a v Trnave
v roku 2003.
Na tieto skutočnosti upozornil vo svojom príhovore primátor mesta Ing. Štefan Bošnák
a doplnil tak vystúpenie prof. Jozefa Šimončiča, ktorý charakterizoval proces blahorečenia a okolnosti okolo neho vzniknuté doslova ako zázrak. Veď v nebývalo krátkom čase
sa podarilo príslušnej komisii zhromaždiť všetky požadované materiály a dodať ich do
Vatikánu. Tam, „na cirkevné pomery taktiež v nebývalo krátkom čase“, došlo k ich akceptovaniu prakticky bez pripomienok a mohlo sa uskutočniť samotné blahoslavenie.
A čo tiež nie je samozrejmosť, známka podľa návrhu akad. mal. Petra Augustoviča vyšla
mimo edičného plánu, bez zbytočných zdržaní a Trnava si zaistila prioritu uvedenia
spolu so známkou s motívom k veľkonočným sviatkom, ktorú navrhol akad. mal. Vladimír Machaj. Tá má motív veľkonočného baránka, a aj preto biskup ThDr. Stanislav
Zvolenský pri požehnaní oboch známok charakterizoval utrpenie Blahoslavenej sestry
Zdenky ako nasledovanie Baránka božieho.
No i čímsi ďalším je táto udalosť pre mesto Trnava pamätná. Súčasne so známkou, obálkou prvého dňa i autogramiádou
bola k podujatiu pripravená aj príležitostná pečiatka, ktorá
rozširuje ich počet s trnavskou tematikou. Jej autorom je
tentoraz Mgr. Štefan Zachar, poslanec trnavského mestského
zastupiteľstva a školský inšpektor, no pôvodom pedagóg – výtvarník. Pokúsil sa tak zmeniť a rozšíriť autorský „rukopis“
príležitostných poštových pečiatok, ktorých kvalitným spracovaním námetu sú trnavskí filatelisti všeobecne známi. Čo to o pečiatke sme sa preto
pokúsili dozvedieť priamo od autora:
„Chcel som vystihnúť v prvom rade výtvarnými znakmi životné postoje sestry Zdenky,
najmä jej životné motto – Za mrakmi je moje milované slnko. Preto je na pečiatke silueta
mraku ako chmára väzenia s mrežou, a nad tým slnkom prežiarený kríž i samotná jej
tvár s povznášajúcim úsmevom nad pozemskými strasťami. Je teraz na ostatných, aby
zhodnotili, či sa mi tento zámer podaril, a či toto nové ,tirnavikum’ pribudne do albumov
zberateľov. Dúfam, že to nebol môj posledný návrh. Pred ním som už filatelistom robil
pečiatku k príležitosti výročného rokovania Spolku sv. Gabriela v Trnave. Som rád, že
táto prezentácia našla vľúdne prostredie v sídle provinciálky sestier Sv. Kríža, ktoré až
nečakane vďačne privítali možnosť poskytnúť práve svoje priestory. Požehnanie známky
sa uskutočnilo na tom správnom mieste, majúcom svoj ,genius loci’.“
E. K.
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V synagóge interpretujú Votrelca
Začiatkom marca sprístupnili v trnavskej Synagóge
– centre súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave výstavu s názvom Fremdkőrper – Votrelec. Je to
kolektívna výstava viac ako desiatky stredoeurópskych
výtvarníkov, ktorých spája spoločná téma, no odlišná
interpretácia výrazu Votrelec. Žiaľ, v niektorých prípadoch (aspoň pokiaľ ide o vernisáž) sa diela nedočkali
pochopenia zo strany väčšiny návštevníkov galérie. Aj
preto sme sa na projekt expozície Fremdkőrper opýtali
spolukurátora Vladimíra Beskida.

 Spomínali ste, že synagóga ako výstavný priestor nie je

vhodná na výstavu takéhoto typu. Na druhej strane však
expozíciu s názvom a všetkými konotáciami slova Votrelec by sme mohli zobrať obrazne,
napríklad v tematike holokaustu a vojnovej okupácie Slovenska Nemeckom.
 Synagóga je sakrálny priestor. Iné je tu myslenie, konfrontácia so svetom na báze meditácie. Myslím, že to súčasné výtvarné vyjadrovanie a výtvarný jazyk sú kodifikované
trochu inak, práve v opačnom zmysle slova. V istom napádaní, spochybňovaní veľkých
právd, autorít a príbehov, čo predstavuje veľkú treciu plochu. Nevhodnosť priestoru má
aj technické parametre. Okná a stĺpy synagógy, teda detaily, tu neumožňujú vystaviť
väčšiu vec na ploche piatich – šiestich metrov. Žiaľ, nie je to len problém Trnavy, my
vôbec na Slovensku nemáme vhodný priestor pre postmoderné typy expozícií. Chýba tu
napríklad taký black box, teda akási čierna škatuľka, kde by sa dali prezentovať videá
či rôzne konceptuálne exponáty.
 Názov Fremdkőrper – Votrelec v nemeckej podobe, nie je náhodný. Ako prišlo k zostaveniu takéhoto typu výstavy?
 Začiatok bol v Berlíne. Zora Lednárová a Roman Minaev – Slovenka a Rus – sa stretli
v Berlíne, v umeleckej, nazvime to emigrantskej komunite. Postavili hlavnú ideu výstavy na tom, ako sa cíti emigrant (paradoxne) v Nemecku ako žiadateľ o pas a o všetko,
čo k tomu patrí. Druhý význam bol v tom predstaviť ich výsledky v širšom umeleckom
stredoeurópskom kontexte, teda v spojitosti s inými dielami. Tak vznikol tento dvojročný
projekt, ktorý ide putovne mestami od Moskvy cez Prahu, a potom cez Skopje. V auguste
bude záverečná výstava v renomovanom priestore Künstlerhaus Bethanien v Berlíne, kde
budú prezentované diela všetkých výtvarníkov, ktorí sa podieľali na projekte. Význam
tohto typu výstav je najmä v tom, že na jednej strane sa komunikuje v širšom cezhraničnom priestore, ale aj konfrontujú rôzne typy médií – maľba, projekty, inštalácia, digitálne
printy. Nie bezvýznamným prvkom je aj možnosť vlastnej konfrontácie s pohľadom emigranta. Pojem Votrelec sme sa preto snažili interpretovať v čo najširšom kontexte.
 Spomeňme aspoň niektoré z exponátov, ktorými možno prilákať návštevníka do trnavskej synagógy.
 Napríklad priamo na vernisáži vznikol projekt Mister Brack, alebo typ identity spoločnej mužsko-ženskej v podobe diela manželskej dvojice Gabriely a Erika Binderovcov v projekte Kust fu, či dielo Aneta Mona Chisa s nostalgiou a sentimentom v erotickom rúchu.
 Na vernisáži sme videli aj psa, čo bola asi ďalšia interpretácia slova Votrelec. Najmä
súčasníkom však neuniknú objekty, ktoré súvisia s terajším rozmachom masovej a konzumnej kultúry.
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 Možno až z anarchistických pozícií je interpretovaný zlepenec z rôznych potravinárskych produktov tak, ako ich ponúkajú hyper- a supermarkety priamo v Trnave aj
s nákupným bločkom. Myslím, že to je klasický typ dnešného umeleckého uvažovania,
a preto sa aj my na výstave posúvame z predchádzajúcich pozícií až absurdných cez nákupnú zónu až po počítačovú zónu, čo predstavujú videoprojekcie.
 Iný typ celkom zaujímavej interpretácie Votrelca je asi aj vystavenie párkov v galérii...
 To je malé logo našej výstavy, taký „fremdkőrperík“, čo obrazne odkazuje na cudzie
teleso v našom tele. Nielen to, čo ide dovnútra, ale aj čo napĺňa naše duše. Je to všetko,
čo charakterizuje dnešný konzumný svet, teda všetky tie lacné potraviny, chemikálie, alebo priamo otravy. Je to malý sklený panáčik, kde sú naskladaní „utopenci“
– párky.
 Je to z hľadiska vnímania bežného návštevníka galérie posun k takzvanému prirodzenému umeniu? Pretože často bývajú expozície súčasného umenia kritizované, že diváci
ich nepochopili...
 Mysleli sme aj na túto rovinu. Preto sa posúvame ku konceptuálnejším rovinám,
k idei, k mentálnym zážitkom. Chceme diváka vtiahnuť do hry a predstaviť mu nielen
tú vážnu a serióznu polohu.
To, či sa tvorcom výstavy Fremdkőrper – Votrelec, naozaj podarilo upútať pozornosť
a vtiahnuť divákov do výtvarného diania v našom meste, uvidíme až po skončení výstavy. Ak ste aj vy zvedaví, zájdite do 14. apríla do trnavskej Synagógy.
-maju-

Rómske aspekty v súčasnom umení
SME AKÍ SME
WE ARE WHAT WE ARE
Kopplov kaštieľ
organizátori:
Galéria Jána Koniarka, Trnava
Združenie pre súčasné umenie, Graz
kurátori: Margarethe Makovec, Anton
Lederer
Rómovia a nerómovia majú obyčajne
veľmi odlišný postoj k životu, ak nie dokonca diametrálne opačný. Rozdielnosť
v pohľade na svet opakovane spúšťa
široké spektrum reakcií – predovšetkým medzi nerómami (ktorých Rómovia nazývajú vo
svojom jazyku gádžovia) – od strachu až po fascináciu.
Pravdepodobne preto, lebo umelci samotní majú v spoločnosti odlišné postavenie, často
ich zaujímajú tí, ktorí tiež stoja na okraji mainstreamovej spoločnosti. Preto nie je prekvapením, že v histórii umenia často nájdeme zobrazenia Rómov.
„Sme akí sme” prezentuje postoje súčasných umelcov, ktoré vytvárajú alternatívny prístup k Rómom, a ktoré sa chcú odlíšiť od tradičných predsudkov v jednotlivých krajinách.
Umelecky poňaté kultúrne prejavy z rôznych skupín európskych Rómov sú prekvapivo
početné a sú v protiklade k tomu, čo verejnosť chápe ako typicky „rómske.” Vo väčšine
krajín verejnú mienku o Rómoch sprevádzajú klišé. Výstava prináša rôzne iné perspektívy a pohľady na túto problematiku.
GJK
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Som doma v Trnave i za riekou Moravou

Medzi našimi bratskými národmi vytvárame kultúrne mosty a zachovávame to, čo sme po dlhé roky spoločne tvorili
V Trnave som prežil nielen mladosť, ale stal som sa aj pamätníkom. Narástlo tu nové
mesto, ale skvost historického jadra ostal, a to je dobre. Keď ma z malého okresného
mesta na Morave v roku 1952 povolali slúžiť vojenskú zákl. službu do Trnavy, mala ešte
pôvodnú starú historickú podobu. Žiaľ, súsošie Najsvätejšej Trojice už bolo z námestia
premiestnené. Vtedy sa mi Trnava pozdávala ako veľké mesto, aj keď mala len okolo 30
tisíc obyvateľov. Začala sa meniť až okolo roku 1960 s príchodom Bratislavských stavebných závodov, ktoré neskôr niesli meno Pozemné stavby Trnava. Výrobná kapacita bola
okolo 5 tisíc bytov ročne. Nechýbala ani výstavba administratívnych budov, obchodov,
služieb, ako aj priemyselná výstavba v rámci vtedajšieho Československa. Nebolo to
ľahké, ale som rád, že túto premenu starej Trnavy na súčasnú mám v živej pamäti.
Ako sa zmenilo mesto, zmenili sa aj ľudia. Možno denne stretávam bývalých kolegov
a známych, ale ich šediny ma privádzajú do rozpakov a často neviem, kde ich mám zaradiť. Je mi to ľúto, ale v spomienkach ostali takí, ako som ich poznal, tak isto, ako som
poznal toto mesto.
História patrí historikom, spomienky pamätníkom. Do roku 1993 som bol občanom
Československej republiky. Po rozdelení spoločnej vlasti som občanom Českej a Slovenskej
republiky. Mám rád oba tieto bratské národy, lebo som doma tu i za riekou Moravou.
Po rozdelení federálneho Česko-Slovenska, stal som sa ako mnohí moji rodáci na
Slovensku cudzincom. Priznám sa, že to nie je príjemný pocit, ale väčšina z nás, ktorí
máme zmiešané československé manželstva, dospelé deti a vnukov, tu žijeme ďalej v pohode a porozumení. Postupne sa vytráca i pocit, že sme sa stali národnostnou menšinou.
Máme svoj Český spolok na Slovensku (ČSnS) a v ňom okrem Čechov, Moravanov a Slezanov aj mnoho sympatizujúcich Slovákov. Medzi našimi bratskými národmi vytvárame
kultúrne mosty a zachovávame aj to, čo sme po dlhé roky spoločne tvorili. Slováci žijúci
v Českej republike prežívajú asi to isté ako my na Slovensku.
Český spolok na Slovensku vydáva pre svojich členov mesačník Česká beseda, ktorý je
adresne odosielaný predplatiteľom. V trnavskom regióne ponúkame tento časopis širokej
verejnosti v novinových stánkoch, a to nielen v Trnave, ale aj v Hlohovci a Piešťanoch.
Farebne ilustrovaný časopis obsahuje 25 strán a poskytuje najrôznejšie informácie nielen
o činnosti spolku, ale obsahuje mnohé iné zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia českých osobností pôsobiacich v minulosti aj v súčasnosti na Slovensku. Prispievateľmi sú
českí aj slovenskí autori. Je mi ľúto, že remitenda tohto časopisu je natoľko vysoká, že som
v rozpakoch, či občania o časopis nemajú záujem, alebo iba nevedia o jeho existencii.
V tomto mojom záverečnom zamyslení z pohľadu trnavského občana mal by som
spomenúť aj požiadavku bývalých politických väzňov Slovenska, ktorú predložili mestu
Trnava prostredníctvom Zväzu protikomunistického odboja v Trnave. Ide o schválenie
projektu na výstavbu pamätníka prenasledovaným a umučeným politickým väzňom
v rokoch 1948 – 1989. Návrh je reálny a Trnava sa tak stane druhým krajským mestom
po Nitre, ktoré vybudovaním tohto diela ďalším generáciám pripomenie neslávne obdobie komunistického prenasledovania nevinných obetí najmä v päťdesiatych rokoch.
Jaroslav KAŠLÍK
autor je čestný predseda RO – ČSnS
a oblastný tajomník Konfederácie politických väzňov Slovenska
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Príliš mladý pre smrť
Už je to tak. Doba nám priniesla infláciu veľkých slov, kadečo
je super a kadekto je legendou, hoci možno ešte nemá ani
volebné právo. Na druhej strane sme akýsi ostýchaví pri ich
použití na správnom mieste, pri správnej osobe. Nedávna
nečakaná smrť hádzanárskeho superbrankára a ozajstnej
športovej legendy, trnavského rodáka Mariána HIRNERA
(5. 7. 1953 – 25. 2. 2005) nám pripomenula, že sú tu stále
ľudia, ktorým takéto prívlastky oprávnene patria.

Hádam je na mieste, keď si jeho osobnosť na tomto mieste
skúsime uctiť aspoň pripomenutím základných faktov
z jeho bohatého športového života. Bol najmladším dieťaťom
v rodine, ktorá dodnes udivuje svojou súdržnosťou, teda
vlastnosťou pre mnohých už starosvetskou. Nemohlo sa preto stať, aby Marián, aj
keď pochádzal z ulice za Novým cintorínom, vtedy vlastne periférie mesta, vyrastal nejako mimo dozoru. Samozrejme začínal futbalom, a to v bránke. Starší brat
Jozef bol tiež brankárom, ale hádzanárskym, chytal aj v reprezentácii akademikov,
a tak bol silným príkladom. Navyše sused „Lulo“ Lukačovič bol v trnavskej hádzanej silnou osobou a jeho učiteľom telocviku na „zédeeške“. Ako siedmak tak úplne
samozrejme začal s hádzanou, pokračoval v nej na strojníckej priemyslovke u profesora Františka Gažu a samozrejme aj v Lokomotíve Trnava.
Už od prvých turnajov pútal nielen svojou postavou, energiou, zaujatím pre hru, ale
aj pravidelným preberaním cien pre najlepšieho brankára. Konkurencia v mužstve
bola vtedy taká veľká, že sa mu ušlo iba miesto náhradníka pri bratovi Jozefovi. Bol
členom reprezentačného družstva juniorov Československa, a napriek tomu nemal
ešte za sebou ani jeden ligový zápas. Počas základnej vojenskej služby v Červenej
hviezde Bratislava získal s týmto celkom (1975) svoj jediný hráčsky titul majstra
republiky. Bolo treba, aby reprezentačný brankár chytal bezpodmienečne v najvyššej
súťaži, a keďže Trnava hrala vtedy druhú ligu, odchádza na jednu sezónu do Košíc
(1976 – 1976). Po jej skončení sa vracia do Trnavy a v drese so zelenou šestnástkou
prežíva svoje jedinečné trnavské desaťročie (1976 – 1986). Oblieka reprezentačný
dres, v ktorom odohral 162 zápasov a strelil 2 góly, je účastníkom majstrovstiev sveta
v Dánsku (1978), stáva sa prvý raz víťazom ankety o najlepšieho hádzanára Slovenska (1977) a najlepším hádzanárom Československa (1979), aby obe tieto ocenenia
v roku 1980 zopakoval. S mužstvom Trnavy je účastníkom semifinále pohára IHF
(1984) a jeho popularita nepozná hranice. Nedeľňajšie dopoludňajšie zápasy v preplnenej mestskej hale sa stávajú nielen športovou, ale aj spoločenskou záležitosťou.
Súboje, najmä s pražskou Duklou alebo a Košicami, spolu s Mariánovými „kúskami
na palubovke“, sú predmetom diskusií fanúšikov po celý nasledujúci týždeň.
Darilo sa mu, ale čo ľutoval? To, že nemohol chytať na olympijských hrách. Počas
hráčskej kariéry ho zastihli troje: montrealské (1976), moskovské (1980) a losangeleské (1984). Z tých prvých bol ako ešte „veľmi mladý“ tesne pred odchodom vyradený,
na druhé sa kvalifikovali ženy a tretie sme bojkotovali. To, že ako hráčovi sa mu nepodarilo poraziť Duklu Praha, mu vynahradili roku 2003 hráči celku HK 47, bol vtedy
jeho prezidentom, počas účinkovania v medzinárodnej hádzanárskej súťaži HIL. Ví-
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ťazstvo považoval za jeden z najkrajších darčekov k svojej päťdesiatke. Už predtým,
v roku 1986, sa stal Marián Hirner prvým slovenským hádzanárom, účastníkom náročnej nemeckej bundesligy, keď chytal za popredný celok z Grosswaldstadtu. Trnavskí priaznivci si ho v roku 1999 zvolili za Trnavského hádzanára storočia a následne
sa stal členom All Stars Slovenska.
Ešte predtým úspešne uplatnil aj svoju trénersku kvalifikáciu. V roku 1994 získal
s trnavskými hádzanármi prvý titul majstra Slovenska, pre nich zatiaľ aj jediný.
Nevyhýbal sa ani spoločenským úlohám, keď jedno volebné obdobie pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva v Trnave, aby túto stoličku vymenil za funkcionársku
a stal sa prezidentom klubu. Veľa v nej znamenal pre družstvo najmä počas pôsobenia
v HIL-ke. Nevzdával sa a pracoval pre trnavskú hádzanú aj po opustení tejto súťaže.
Chuť a energiu mu nevzala ani ozývajúca sa choroba. Až smrť znamenala koniec.
Nielen pre hádzanárov však prišla príliš skoro. Marián Hirner mal ešte veľa iných
zámerov i plánov.
Edo KRIŠTOFOVIČ

Trnavská cyklistická liga 2005
Cyklistický Klub Trnava a mesto Trnava s podporou poisťovne Generali, a.s., Trnava
organizujú v tomto roku 11. ročník pretekov v cestnej cyklistike Trnavská cyklistická
liga. Liga pozostáva z 20-tich pretekov, ktoré sa uskutočnia od 6. apríla do 7. septembra
2005 každú stredu so štartom o 17.00 h.
Preteky sa uskutočnia na štyroch tratiach s hromadným štartom a na troch tratiach
časovka jednotlivcov, na cestných komunikáciách v okolí Trnavy. Preteky sú určené pre
športovú verejnosť vo všetkých vekových kategóriách – od 10 rokov až po kategóriu nad
60 rokov. Každá kategória má prepísanú inú dĺžku trate – od 15 km žiaci a veteráni nad
60 rokov, až po 60 km pre kategóriu do 30 rokov.
Po každých pretekoch bude vypracovaná výsledková listina. Získané body z jednotlivých pretekov sa sčítavajú v priebežnej výsledkovej listine TCL 2005.
Bližšie informácie a výsledkové listiny na opal.dnp.fmph.uniba.sk/~venhart
Ing. Marián HLBOCKÝ, CK Trnava

Trnavská cyklistická liga
6. apríl
1. kolo Trnavskej cyklistickej ligy
17.00 h – štart časovky jednotlivcov pri
tabuli Trnava, smer Špačince. Trať:
Trnava – Špačince – Malženická cesta –
Trnava, 10,3 km všetky vekové kategórie.
13. apríl
2. kolo Trnavskej cyklistickej ligy
17.00 h – štart pretekov na kopci za Košolnou smer Dlhá. Trať: Dlhá – Doľany – D.
Orešany – Košolná, 15 km jeden okruh.
Počet absolvovaných okruhov je podľa vekovej kategórie.

20. apríl
3. kolo Trnavskej cyklistickej ligy
17.00 h – štart pretekov za D. Dubovým pri
sušičke. Trať: H. Dubové, Naháč – Dechtice – Kátlovce – D. Dubové, 16,75 km jeden
okruh. Počet absolvovaných okruhov je
podľa vekovej kategórie.
27. apríl
4. kolo Trnavskej cyklistickej ligy
17.00 h – štart časovky jednotlivcov pri
tabuli Sereď smer Vinohrady. Trať: Sereď
– Vinohrady n/Váhom – na kopci pred
Dvorníkmi otočka – späť, 13,35 km všetky
vekové kategórie.
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Športové akcie mesta v apríli
5. apríl
18. ročník Jarného behu trnavských stredoškolákov – Krajom Jána Hollého,
o 11.30 h v rekreačnej oblasti za obcou
Dobrá Voda (lokalita pod Mariášom)
6. apríl
Trnavská cyklistická liga – úvodné kolo
(viac v podrobnom programe na str. 27)
9. a 10. apríl
7. ročník medzinárodnej súťaže všetkých
vekových kategórií v tanečnom športe
Grand Prix Tirnavia

(Svetová rebríčková súťaž IDSF, Pohár
krajín V4, Pohár primátora mesta Trnava
pre zahraničné partnerské mestá)
16. apríl
5. kolo Slovenského pohára v kickboxe,
o 10. h v Mestskej športovej hale
24. apríl
6. ročník cestného behu šesťčlenných
tímov
Štafetový maratón (42 195 m)
o 10. h v Areáli zdravia ŠK Trnava
– Modranka

Daň zaplatíme až po prevzatí výmeru
Mesto Trnava – Mestský úrad ukončil hromadný zber priznaní k dani z nehnuteľností na rok 2005 dňom 28. februára. Keďže spracovanie daňových priznaní je
časovo náročný a zdĺhavý proces, Mesto Trnava ako správca dane v zmysle zákona
č. 582/2004 Z.z. vyrubí daň z nehnuteľností najneskôr do 30. septembra 2005. Takto
vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
Oznamujeme občanom, že neobdržia platobný výmer na rok 2005 na daň z nehnuteľností do konca marca, tak ako bolo v predchádzajúcich rokoch, a teda nie sú ani
povinní uhradiť daň z nehnuteľností do 31. marca 2005, ale až po prevzatí platobného výmeru.

Doktor Klaun liečil ubolené srdiečka
Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých ľudí na Stromovej ulici v Trnave
je miestom častých návštev známych umelcov. Nedávno zavítal medzi našich klientov
najúspešnejší slovenský country spevák Allan Mikušek. Po Allanovi našiel cestu na Stromovú 35 ďalší nevšedný hosť – doktor Klaun, ktorý so svojou obdivuhodnou zručnosťou
zaujal publikum. Reč je o kúzelníkovi Jurajovi Perecovi z Topoľčian, majstrovi Slovenska
v modernej mágii, ktorého bezplatné vystúpenie nám sprostredkovala trenčianska agentúra Kvart.
Fond Dr. Klaun od svojho založenia v roku 2002 zabezpečil takmer šesťdesiat bezplatných predstavení pre deti v nemocniciach, rehabilitačných strediskách, sanatóriách
a podobných objektoch. Správcom a hospodárom spomínaného fondu je Trenčianska
nadácia sídliaca na Mládežníckej ulici. Liečba ubolených srdiečok a dušičiek tým najlacnejším a najúčinnejším spôsobom – smiechom a zábavou, býva veľmi účinná. O tejto
overenej metóde sme sa presvedčili aj pri pohľade na spokojné a šťastné tváre našich
klientov, ktorých dokonale zaujalo majstrovstvo a množstvo skvelých rekvizít známeho
slovenského kúzelníka.
Mgr. Marta ORSZÁGHOVÁ, vedúca DSS na Stromovej ulici
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Výťažok z plesu mesta bol už odovzdaný
Výťažok z 10. reprezentačného plesu mesta Trnava vo výške 236 880 korún
odovzdal primátor mesta Ing. Štefan Bošnák 23.marca 28 zariadeniam, školám,
škôlkam, Detským domovom a občianskym združeniam, ktoré pomáhajú telesne a duševne postihnutých deťom a dospelým.

Zmeny na železnici Bratislava – Piešťany
Výlukové práce z dôvodu modernizácie železničnej dopravnej cesty sa budú uskutočňovať od 1. marca približne do konca novembra 2005 na úseku Bratislava – Trnava – Leopoldov – Piešťany. Cieľom modernizácie je zvýšiť traťovú rýchlosť na 160km/h, zvýšiť
bezpečnosť železničnej dopravy a zjednotiť dopravný systém s pravidlami EÚ.
Počas prác sa zmenia časy odchodov a príchodov vlakov na úseku trate Bratislava
– Trnava – Leopoldov – Piešťany. Vlaky budú jazdiť len po jednej koľaji zníženou rýchlosťou 50 km/h, miestami len 30 km/h (napr. z Bratislavy do Trnavy jazda rýchlikom nepotrvá 35 minút, ale 55 minút) a budú odklony trasy cez Galantu. Zmeny v Cestovnom poriadku ŽSR sú na informačných tabuliach a v informačných kanceláriách v železničných
staniciach, na informačných plagátoch a letákoch a na www.zsr.sk a www.slovakrail.sk.
Harmonogram výlukových prác:
železničná stanica Pezinok – 24. 2 – 30. 11.
Vršok – Cífer – 1. 3. – 14. 3.
železničná stanica Trnava – 6. 3. – 8. 9.
Šenkvice – Vršok – 15. 3. – 16. 10.
Pezinok – Šenkvice – 6. 4. – 31. 5. a 1. 8. – 31. 8.
Brestovany – Leopoldov – 9. 4. – 11. 9.

V. Kostoľany – Piešťany – 13. 5. – 2. 11.
Svätý Jur – Pezinok – 19. 5. – 8. 8.
Trnava – Brestovany 29. 7. – 8. 9.
Trnava – Sereď – 9. 8. – 31. 8. (náhradná
autobusová doprava)
www.zsr.sk

Kde budú veľkokapacitné kontajnery?
Mesto Trnava oznamuje občanom, že v dňoch od 1. do 8. apríla budú v rámci jarného
upratovania opäť rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery pre zber nadrozmerného
odpadu na uliciach Študentská, Stromová pri býv. PNZ, Coburgova a L. Janáčka,
v mestských častiach Modranka, Kočišské, ŠM 9. mája, Oravné a Medziháj. Nakoľko sú
celoročne v prevádzke zberné dvory na uliciach Priemyselná, A. Kmeťa, J. G. Tajovského
a Cukrová, pristúpilo mesto k zrušeniu stanovíšť kontajnerov na uliciach Golianova,
Zavarská a Vlárska.
Kontajnery budú priebežne odvážané a nahrádzané prázdnymi. Žiadame občanov,
aby do kontajnerov neukladali biologický odpad ako sú konáre stromov, časti viniča ap.
Tento odpad treba ukladať vedľa kontajnerov (pri záhradkárskej oblasti na Golianovej
na tradičné miesto), odkiaľ bude zvlášť odvážaný na spracovanie do kompostárne. Opäť
dôrazne upozorňujeme podnikateľské subjekty, že je zakázané vyvážať do kontajnerov
odpad z prevádzok. Akcia má poslúžiť výlučne občanom, aby sa zbavili nadrozmerného
odpadu. Voči firmám nerešpektujúcim tento zákaz budú vyvodené sankčné postihy.
Ďalej oznamujeme občanom, že v zberných dvoroch okrem Priemyselnej ulice bude v čase
jarného upratovania v sobotu 2. apríla predĺžená prevádzková doba do 18.00 h.
-bs-
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Činnosť Červeného kríža v Trnave
 Počas jubilejného 10. ročníka Valentínskej kvapky krvi od 1. do 18. februára 2005
prišlo bezplatne darovať krv do FN v Trnave na HTO 426 darcov, z toho 107 prvodarcov. V Nemocnici A. Wintera v Piešťanoch darovalo bezplatne krv 139 a po prvýkrát 57
darcov.
 Do akcie sa zapojili i Miestne spolky SČK a v spolupráci s FN v Trnave uskutočnili mobilný odber v Leopoldove, kde darovalo krv 16 darcov a 16 darcov aj v Križovanoch a Vlčkovciach. Darcovia boli zaradení do žrebovania o hodnotné ceny, ktoré
sa uskutočnilo 2. marca. SČK Územný spolok Trnava vyslovuje všetkým bezpríspevkových darcom krvi úprimné poďakovanie za tento humánny počin, dnes tak málo
docenený.
 Na zasadnutí Výkonnej rady mládeže SČK bola do novej Výkonnej rady a do funkcie
viceprezidenta zvolená študentka Strednej zdravotnej školy v Trnave Diana Kubrická,
ktorá vedie školskú organizáciu mládeže SČK, úzko spolupracujúcu s ÚzS SČK v Trnave. Organizácia mládeže SČK v SZŠ v Trnave je veľmi aktívna osobitne pri náboroch
darcov krvi, v činnosti na materských škôlkach pri realizácii akcie Evička nám ochorela, úspešne realizovali i Sviečkový pochod v rámci akcie boja proti AIDS.

Opatrovateľské rekvalifikačné kurzy
Územný spolok Slovenského Červeného kríža Trnava každoročne už niekoľko rokov
realizuje Rekvalifikačný opatrovateľský kurz pre opatrovateľky a opatrovateľov.
Tieto kurzy uskutočňuje SČK na základe akreditácie udelenej odbornou komisiou
Ministerstva školstva SR. Rekvalifikačné štúdium je v rozsahu 192 hodín v trvaní
jeden a pol mesiaca. Absolventi sa v kurze pripravujú teoreticky i prakticky na kvalifikovanú činnosť a náročné úkony v oblasti opatrovateľskej starostlivosti. Ide o individuálnu prácu a pomoc starým, chorým, často bezvládnym a zdravotne postihnutým
ľuďom. Uplatnenie nachádzajú priamo v domácnostiach, v sociálnych zariadeniach
u nás i v zahraničí, kde je osvedčenie SČK o získanom vzdelávaní uznávané. Rekvalifikačný kurz umožňuje získať poznatky z fyziológie ľudského tela, interných a iných
ochoreniach, správnej životospráve, prvej pomoci, základoch dietetiky, hygiene, boja
proti infekcii, poznatky z psychológie a základov práva, rehabilitácie a ďalšie. Na
príslušných oddeleniach nemocnice sa uskutočňuje 72 hodín praxe priamo pri lôžkach pacientov. Ďalších 60 hodín je teórie a 50 hodín praktickej výučby. Štúdium
v tomto kurze končí záverečnou skúškou a úspešní absolventi obdržia už spomínané
osvedčenie osvedčujúce spôsobilosť na výkon opatrovateľskej činnosti na území SR,
ale i v zahraničí.
Ako nás informoval riaditeľ SÚS SČK v Trnave JUDr. Jozef Kudla, PhD, v súčasnosti
prebiehajú dva kurzy opatrovateľov. Jeden v Trnave v sídle ÚzS SČK a jeden v Piešťanoch v sídle firmy ROUZZ.
Rekvalifikačné kurzy SČK každoročne absolvuje aj mnoho nezamestnaných, ktorí sa
uplatnia v praxi, čím SČK pomáha znižovať nezamestnanosť v SR. V tomto smere by
bola vhodná spolupráca ÚzS SČK s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá by
umožnila organizovať tieto kurzy aj v ďalších mestách a obciach. SČK je na takúto spoluprácu a vzdelávaciu činnosť pripravený.
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Zdravé mesto Trnava vás pozýva
♥ Kurzy zdravej výživy v apríli
Kancelária Zdravé Mesto Trnava pre vás
pripravili 10. ročník Kurzov zdravej výživy,
ktoré sa v mesiaci apríli uskutočnia v termínoch 4., 11., 18. a 25. apríla v priestoroch
Katolíckej jednoty vždy v pondelok od 17.30
h. Pripravuje ich v spolupráci s Mestom
Trnava občianske združenie Život a zdravie. Srdečne vás pozývame a nezabudnite si
so sebou priniesť misku a lyžičku.

♥ Aerobik maratón proti rakovine
Kancelária Zdravé Mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou – Centrom voľného
času organizuje 2. ročník Aerobik maratónu základných škôl na podporu boja
proti rakovine, ktorý sa uskutoční 7. apríla
v priestoroch Základnej školy na Atómovej
ulici. Prezentácia účastníkov bude od 8.00
do 8.30 h a o 9.00 h odštartujeme.

♥ Deň narcisov v Trnave
Liga proti rakovine – Klub Venuša v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto Trnava
organizujú 8. apríla 2005 Deň narcisov,
ktorý je súčasťou celoslovenskej verejnej

zbierky na podporu boja proti rakovine.
Zbierka bude prebiehať nielen na Trojičnom námestí od 8.00 – 18.00 h, ale aj
pred hypermarketom TESCO, Billou a na
ďalších priestranstvách.

♥ Beh žien proti rakovine
Kancelária Zdravé Mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou – Centrom voľného
času vás všetkých pozýva na druhý ročník
Behu žien na podporu boja proti rakovine,
ktorý sa uskutoční na Trojičnom námestí
v piatok 8. apríla 2005 od 14.30 h. Účastníčky podujatia dostanú od usporiadateľov malú pozornosť a na víťazky čakajú
odmeny! Príďte medzi nás!

♥ Zásady prvej pomoci
Kancelária Zdravé Mesto Trnava vás
pozýva 21. apríla 2005 o 17.00 h v zasadačke budovy Tatraskla na Trhovej ulici
2 na III. ročník Školy verejného zdravia.
Prednášať sa bude na tému Zásady prvej
pomoci, o ktorých nás poinformuje MUDr.
Viliam Damin z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Dni zdravia oslávme aj zdravým jedlom
Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity vyhlasuje súťaž o najlepší recept na zeleninové jedlo.
Tohtoročné Dni zdravia budú zamerané na motiváciu Trnavčanov k zmene životného
štýlu. Významnou súčasťou zdravého spôsobu života je stravovanie. Ak chceme zmeniť
náš jedálny lístok, potrebujeme nové, chutné recepty na zeleninové jedlá.
Vzorom pre zmeny našich stravovacích návykov je „diéta stredozemného mora“. Nad
jej propagovaním prevzala patronát Európska únia. Národy žijúce naokolo Stredozemného mora konzumujú každý deň viacej porcií surovej a varenej zeleniny (aj cesnak,
cibuľu), ovocia a orieškov, ďalej strukoviny, zemiaky, cestoviny, ako aj syry a jogurty,
používajú olivový olej, ba raz v týždni jedia „červené mäso“ (bravčové, hovädzie, baranie).
Viackrát v týždni jedia „biele mäso“ (hydina), obľubujú ryby a dary mora. Pri hlavnom
jedle vypijú pohár červeného vína.
Recepty, ktoré budete zasielať na adresu Kancelária Zdravé mesto Trnava, Mestský
úrad v Trnave, zhodnotí odborná porota. Desať účastníkov súťaže odmeníme na Dňoch
zdravia, ktoré sa budú konať v dňoch 24. a 25. júna. Vyskúšané recepty uverejníme v Novinkách z radnice.
Kancelária Zdravé mesto Trnava
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Hospicová a paliatívna starostlivosť
Tretí ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti sa
uskutoční 16. apríla v aule Pazmaneum fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity na Univerzitnom námestí.
■ 09.00 PhDr. Mgr. Patricia Porubčanová, PhD.; Alena Ferančíková: OZ Hospic
Matky Božej Piešťany ako jeden z organizátorov Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti
■ 09.15 The Revd Dr Michael Wright: Paliatívna starostlivosť v medzinárodnom kontexte
■ 09.35 h. doc. MUDr. Lýdia Smoleňová,
CSc.; PhDr. Mgr. Patricia Porubčanová,
PhD.: Otvorenie a činnosť Kliniky paliatívnej
starostlivosti bl. Z. Schelingovej v Trnave
■ 09.50 Ing. Vlastimil Dolák; Dušan
Vandlik: Interiérové vybavenie hospicov
a oddelení paliatívnej starostlivosti
■ 10.10 diskusia
■ 11.10 Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.:
Vnitřní obraz nemoci a duchovní opora
■ 11.30 Mgr. Lilia Suchocka: Človek v situácii bolesti, psychologická analýza
■ 11.50 Prof. Dr hab. Dr. h. c. Kazimierz
Popielski: Utrpenie ako skúsenosť „Existenciálne poznanie“

■ 12.10 MUDr. Dr. ThMgr. Mgr. Jaroslav
Max Kašparů: Lékař a duchovní – prolínání rolí
■ 12.30 diskusia
■ 14.00 Prof. dr. hab. med. Krystyna de
Walden – Galuszko: Filozofia paliatívnej
starostlivosti: teória alebo prax?
■ 14.20 Daniel J. West, Jr., Ph.D., FACHE, FACMPE: Vedenie paliatívnej starostlivosti: zlepšenie kvality života a výkony organizácie
■ 14.40 Ing. Ján Hudák, Ing. Milan Sovadina: Základné východiská pre riešenie
zdvíhania, prepravy, hygieny a rehabilitácie imobilných osôb z pohľadu využitia
dostupnej techniky
■ 15.00 Ing. Vladimír Chlebana: Ciele
a činnosť Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska
■ 15.15 Ing. Ján Dečo: Ekonomický a legislatívny rámec existencie hospicov v SR
■ 15.30 diskusia

Building na Rybníkovej ulici vás pozýva
■ 1. apríla o 18:00 h – Pán prsteňov
– Návrat kráľa, rozšírená DVD verzia
v angličtine s angl. titulkami. Vstup voľný.
■ 5. apríla o 19:30 h – Alex’s Cinema
– BLADE RUNNER, Réžia: Ridley Scott,
USA 1982. Hrajú: Harrison Ford, Rutger
Hauer, Sean Young, Edward James Olmos,
M. Emmet Walsh,.....
Ako viem, či som naozaj tým, kým som?
Projekcia filmu s diskusiou. Vstup voľný.
■ 12. apríla o 19:30 h – David Gilmour
in Concert – projekcia DVD koncertu.
Vstup voľný.

■ 19. apríla o 19:30 h – Lakomec, lakomstvo – prednáška s diskusiou z cyklu
Spiritualita s Phd. Dušanom Jaurom.
Patria výrazy lakomec, lakomstvo iba do
oblasti psychologickej a etickej? Aký si,
keď si lakomý? Prečo cirkev lakomstvo
považuje za jeden zo siedmich smrteľných
hriechov? Vstup voľný.
■ 26. apríla o 20:00 h – Juraj GRIGLÁK – BASS FRIENDS, koncert jazz-funky-groove skupiny,
Juraj Griglák – basa, Peter Preložník
– klávesy, Sisa Michalidesová – flauta,
Marek Rusek – bicie.

Rybníková 14, www.the-building.com, infobuilding@yahoo.com
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Dospelí, my deti potrebujeme vašu pomoc!
Pozývame vás na Najmilší koncert roka 2005, ktorý sa uskutoční 23. apríla o 15.00 h
v DK Tirnavia. Podujatie pripravili Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
(SPDDD) – Úsmev ako dar v spolupráci s mestom Trnava.
Na koncerte dostanú príležitosť prezentovať pred širokou verejnosťou svoj talent
a schopnosti deti z detských domovov a špeciálnych základných škôl internátnych z trnavského a bratislavského kraja. Tento rok dostalo podujatie heslo „Toto som ja...“, čím
sa má koncentrovať pozornosť všetkých účastníkov koncertu na rozvíjanie osobností detí
v ústavnej starostlivosti bez ohľadu na jej formu (internátnu, rodinnú, profesionálnu...).
Cieľom je podporiť talent a schopnosti opustených detí v oblasti spevu, tanca, divadla
a hry na hudobné nástroje. Vystúpiť pred verejnosťou nie je ľahké, preto chceme aj touto
formou zvyšovať sebavedomie detí a poznanie, že môžu v živote niečo dokázať.
Deti v detských domovoch a špeciálnych základných školách internátnych žijú často
v podmienkach s neosobným prostredím. Preto SPDDD – Úsmev ako dar rozbehla agentúru PRIDE a projekt Domov pre úsmev, ktorého cieľom je zmeniť systém a chápanie
náhradnej výchovy, uskutočniť prestavbu detských domovov z internátnych typov na
typy rodinné, ako aj napomôcť k zmene myslenia spoločnosti. Aj to je úlohou Najmilšieho
koncertu roka 2005: upozorniť verejnosť na deti, ktoré potrebujú pomoc.
J.Š.

Západoslovenské múzeum
■ hlavná budova, Múzejné námestie 3
expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina,
Ľudový odev západného Slovenska
výstavy:
MAROKO OČAMI GEOLÓGA
výstava fotografií a predmetov z ciest po
Maroku, vernisáž vo štvrtok 14. apríla
o 15.00 h, prednáška s premietaním diapozitívov z Maroka 14. apríla o 13.00 h
TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
35. ročník regionálnej súťaže amatérskych
fotografov, do 30. apríla

PRÍRODA MALÝCH KARPÁT
fauna, flóra, mineralógia a geológia Malých Karpát, do konca roka 2005
zbierkový predmet mesiaca
Trilobity
prezentácia paleontologickej časti prírodovedných zbierok
■ Dom hudby M. Schneidera Trnavského
expozície:
Pamätná izba M. Schneidera Trnavského,
Dejiny cirkevného hudobného spolku, Dvorana slávy dobra
■ Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár
výstavy:

JOSEPH JURČA – SOCHÁR
výstava k 80. narodeninám autora

Aj keď sa všetko minie, my nie
výstava v spolupráci so SSV

ZAČALO TO DAGUERREOM
výstava fotoaparátov a fototechniky

Kuchyňa včera a dnes
výstava spojená s cyklom tvorivých dielní
pre deti, do 15. 1. 2006

ČO ANI ČAS NEODVIAL
výstava háčkovanej čipky Evy Černej
a Aleny Čaklovičovej v dobovom interiéri,
do 30. júna

Škarniclova kníhtlačiareň
prevzatá výstava zo Záhorského múzea
v Skalici, do 15. septembra
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Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Slávnostné otvorenie 6. ročníka Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční v pondelok
18. apríla 2005 o 10.00 h v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Okrem odborných podujatí pripravila knižnica program aj pre verejnosť, obyvateľov mesta i jeho
návštevníkov.
& V programe ČÍTANIE JE RADOSŤ (veľké nonstop čítanie pre deti i dospelých) ponúka radostný zážitok s knihou a čítaním v spoločnosti významných a zaujímavých ľudí.
Čítanie je príjemná činnosť, ktorou sa
človek neustále vzdeláva, porovnáva vlastné
skúsenosti s prečítaným, spoznáva samého
seba, mnohokrát objavuje nové a nepoznané
skutočnosti, pocity. Pozvali sme osobnosti
nášho spoločenského a kultúrneho života,
aby v stredu, 20. apríla 2005, vyšli zo svojho milovaného kútika, zo svojej čitateľskej
intimity a podelili sa o radosť z čítania.
Ponúkame hlasné čítanie aj ako čitateľskú
motiváciu, veď možno i vďaka našim hosťom
návštevník objaví nové, čitateľsky príťažlivé
diela, ktoré boli doteraz mimo jeho záujmu.
Dokonca budeme radi, ak si za mikrofón
zasadne a prečíta zo svojej obľúbenej knihy každý, kto obľubuje krásu slova ukrytú
v literatúre.
& Nonstop čítanie pre mládež a dospelých
sa začne v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho
v Trnave o 15. hodine. Medzi poslednými čítajúcimi v ten deň bude o 19. hodine básnik
Jozef Mihalkovič a mladí autori z Trnavského literárneho klubu.
& S deťmi a pre deti sa budú čítať rozprávky nonstop celý týždeň nielen v oddelení pre

deti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave na
Rázusovej ulici, ale i v školách. Pozvanie
prijali i spisovatelia, ktorí hlasným čítaním
zo svojej obľúbenej knihy určite povzbudia
deti k čítaniu a svojím príkladom im ukážu,
že čítanie môže byť zábavné a príjemné.
& V stredu sa okrem čítania bude aj hrať.
Hudobno-slovné pásmo o hudobnom skladateľovi Georgovi Fridrichovi Händlovi s hudobnými ukážkami husľového dua naživo
si môžete vypočuť o 8. hodine v hudobnom
oddelení (Dom hudby M. Schneidera Trnavského). Účinkujú Mária Veselská a Zuzana
Bilaničová.
Zaujímavý zážitok pre deti ponúka aj čítanie z knihy v Braillovom písme. Na stretnutie s deťmi sa teší nevidiaci knihovník
PhDr. Július Bartek.
& Týždeň slovenských knižníc je príležitosťou i pre tých čitateľov, ktorí pozabudli
na plynúci čas a nevrátili požičané knihy
v stanovenom čase. Knižnica nebude od
nich vymáhať pokutu za prekročenie výpožičnej doby, ak knihy v tomto týždni vrátia
v poriadku. Netrpezlivo na ne čakajú už
ďalší čitatelia.
Pod záštitou predsedu
Trnavského samosprávneho kraja
a v spolupráci s mestom Trnava

& Noc s Andersenom

5. ročník osláv Medzinárodného dňa detskej knihy, 1. apríla o 18.00 h
Na mnohých miestach našej planéty sa v tento čarovný večer spoja deti myšlienkou,
rozprávkou, internetom. Aj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave bude pri tom, má poradové číslo 73. Noc s Andersenom prežije v knižnici dvadsiatka najlepších malých čitateľov. Do projektu sa prihlásilo takmer 300 miest.
Podujatie sa koná pri príležitosti 200. výročia narodenia Hansa Christiana Andersena. V tomto roku je spoločnou akciou všetkých účastníkov Noci s Andersenom zasadenie
rozprávkového stromu – Stromu Hansa Christiana Andersena, ktorý bude pripomínať
dánskeho rozprávkara a spoločnú akciu na podporu čítania. Okrem toho deti budú tvoriť
pohľadnice, spoločne čítať, počúvať a dramatizovať rozprávky. Pozvanie prijali i dospelí,
medzi nimi i významní spisovatelia.
Benjamína Jakubáčová, KJF v Trnave

pozvánky

apríl 2005

Galéria Jána Koniarka
 KOPPLOV KAŠTIEĽ

Sme akí sme / We are who we are
Aspekty života Rómov v súčasnom umení
do 10. apríla
bezOBRAZie (v rámci festivalu Multiplace)
vernisáž: 21. apríla 2005
kurátor: Vladimír Beskid
autori: Peter Rónai, Ľubo Stacho, Marek
Kvetan, Aneta Mona Chisa, Erik Binder, Ivor
Diosi, Erik Sille, Cyril Blažo, Boris Sirka
Projekt je výskumnou sondou do prostredia dnešnej vizuálnej kultúry na Slovensku, na vybranej vzorke autorov a diel sa
pokúsi predstaviť aktuálne podoby obra-

zového poľa: figuratívnej maľby a techno-obrazov v širokom spektre.

 SYNAGÓGA – Centrum súčasného umenia

Fremdkörper / Votrelec
výstava mladých umelcov z východnej
a strednej Európy, do 13. apríla
SHIFT (v rámci festivalu Multiplace)
vernisáž: 21. apríla 2005
kurátorka: Anna Vartecka
SHIFT predstaví nový projekt Dana Hanzlíka a Pavla Mrkúsa – videoprojekciu
a diaprojekciu pracujúcu s geometrickým
tvaroslovím a urbánnym kontextom.

Schneiderova Trnava pre mladé talenty

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave v spolupráci
s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Mestom Trnava pripravili v dňoch 7.
a 8. apríla 5. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže SCHNEIDEROVA TRNAVA.
Zúčastnia sa na nej talentovaní žiaci slovenských základných umeleckých škôl. Súťažiť sa bude v sólovej hre na klavíri a na husliach, v komornej hre – duá, triá a kvartetá sláčikových nástrojov a zoskupenia sláčikových nástrojov s klavírom.

veľká sála

Divadlo Jána Palárika

1. piatok 10.00 h  Statky zmätky
3. nedeľa 18.00 h  Marián Varga &
Moyzesovo kvarteto
4. pondelok 10.00 h  Budkáčik
a Dubkáčik
5. utorok 19.00 h  Rodinné šťastie
6. streda 10.00 h  Falošné dôvernosti
7. štvrtok 19.00 h  Všetko o ženách
11. pondelok 14.00 h  Pinocchio
12. utorok 19.00 h  ...A ešte som aj
smoliar! DAB Nitra
13. streda 19.00 h  Učené ženy
14. štvrtok 10.00 h  Drotár
20. streda 14.00 h  Terasa
verejná generálka

21. štvrtok 10.00 h a  19.00 h Terasa
predpremiéry
22. piatok 19.00 h  Terasa I. premiéra
23. sobota 19.00 h  Terasa II. premiéra
25. pondelok 10.00 h  Pinocchio
26. utorok 19.00 h  Terasa
27. streda 19.00 h  Všetko o ženách
28. štvrtok 19.00 h  Rodinné šťastie
29. piatok 10.00 h  Učené ženy
19.00 h  Piano revue Túlavé divadlo

štúdio

6. streda 19.00 h  Korytnačina
7. štvrtok 10.00 h  Biele noci
8. piatok 10.00 h  Básnik a žena
27. streda 10.00 h  Básnik a žena
28. štvrtok 10.00 h  Korytnačina
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Program trnavských kín – apríl 2005
kino HVIEZDA

premieta sa o 17.30 a 19.30 h
1. – 5. 4.  HRDINOVIA Z RÍŠE GAJA
o 15.30 a 17.30 h, 3. 5. aj o 13.30 h.
1. – 3. 4.  BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMOM V KONCOCH iba o 19.30 h
4. – 5. 4.  PO ZÁPADE SLNKA,
iba o 19.30 h
6. 4.  KAMEŇÁK – 2, o 17.30 a 19.30 h
7. – 8. 4.  MOBIL, o 17.30 a 19.30 h
9. – 11. 4.  BLADE: TRINITY o 17.30
a 19.30 h, 10.4. aj o 15.30 h
12. – 13. 4.  JEHO FOTER,
TO JE LOTOR, o 17.30 a 19.30 h
14. – 19. 4.  CUMLIKÁTOR –
celoslovenská premiéra, o 17.30 a 19.30 h,
17. 4. aj o 15.30 h
20. 4.  SLÁVICI V KLIETKE,
o 17.30 a 19.30 h
21. – 26. 4.  VEĽKÝ SEN
MALEJ ZEBRY – premiéra, o 15.30
a 17.30 h, 23. a 24. 4. aj o 13.30 h
21. – 23.  KONEČNÁ STANICA,
iba o 19.30 h
24. – 26. 4.  POSÁDKA 49, iba o 19.30 h
27. 4. – 1. 5.  NENÁVISŤ, o 17.30 a 19.30 h
DETSKÉ PREDSTAVENIA
v nedeľu o 13.30 h
3. 4.  HRDINOVIA Z RÍŠE GAJA
10. 4.  ROZPRÁVKY BOLKA A LOLKA
17. 4.  O ŠTAFLÍKOVI A ŠPAGETKE
24. 4.  VEĽKÝ SEN MALEJ ZEBRY

Pozývame vás na
zhromaždenie občanov
pri príležitosti 60. výročia
oslobodenia Trnavy,
ktoré sa uskutoční
v piatok 1. apríla 2005 o 10.00 h
pri Pomníku osloboditeľov
na Námestí SNP v Trnave

Kino OKO

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
vo štvrtok, piatok a sobotu o 19.00 h
1. – 2. 4.  O DVE SLABIKY POZADU
7. – 9. 4.  DUŠA AKO KAVIÁR
14. 4.  PO ZÁPADE SLNKA
15. – 16. 4.  PRÍLIŠ DLHÉ ZÁSNUBY
21. 4.  NENÁVISŤ
22. – 23.4.  VZBURA VO VAZNICI
CARANDIRU 28. – 30.4.  FANTÓM
OPERY

Filmový klub
05. 4. 20.00 h  NEPOCHOVANÝ
MŔTVY Maďarsko/SR/Poľ., 2004,
Marta Mészárosová
06. 4. 18.00 h  WILBUR SA CHCE
ZABIŤ Dán./V.Brit., 2002, Lone Scherfig
06. 4. 20.00 h  PINK FLOYD THE
WALL, V. Británia, 1982, Alan Parker
12. 4. 20.00 h  GOMBÍKOVÁ VOJNA,
Francúzsko, 1962, čb, Yves Robert
13. 4. 18.00 h  ŽIADOSTIVÉ TELÁ,
Francúzsko, 2003, Xavier Giannoli
13. 4. 20.00 h  VEĽKÁ ŽRANICA,
Franc., 1973, Marco Ferreri
19. 4. 20.00 h  PROSBA, ZSSR, 1969,
Tengiz Abuladze
20. 4. 18.00 h  ŠPIRÁLA, Poľsko 1978,
Krzysztof Zanussi
20. 4. 20.00 h  ČÍNSKA ODYSEA, Hong
Kong, 2002, Jeffrey Lau
26. 4. 20.00 h  EXIL, Francúzsko, 2004,
Tony Gatlif
27. 4. 18.00 h  MOŽNO, Francúzsko,
1999, Cédric Klapisch
27. 4. 20.00 h  HARRISONOVE KVETY,
Francúzsko, 2000, Elie Chouraqui

LUMEN 2005

apríl 2005

Mladých ľudí z celého Slovenska privíta v dňoch 29. a 30. apríla už 13. ročník
gospelového festivalu Lumen, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie festivaly svojho
druhu na Slovensku. Uskutoční sa v Mestskej športovej hale a je organizovaný
Združením saleziánskej mládeže DOMKA v spolupráci s Mestom Trnava pod záštitou Petra Dvorského.
Tak ako každý rok, i teraz bude festival skvelou príležitosťou pre všetkých, ktorí sa
rozhodli prežiť festivalový víkend v priateľskej atmosfére a dopriať si vynikajúci kultúrno-hudobný zážitok. Na Lumene vystúpia výborné slovenské skupiny ako Tretí
deň, Vždy@Všade, Križiaci, Richard Čanaky, Heaven’s Shore a ďalší. Zo zahraničných kapiel prijali pozvanie organizátorov Leaf (Poľsko), Four Kornerz, Elaine Hanley (obe kapely z Veľkej Británie) a Gospel Fire (Nemecko). Samozrejme, že okrem
koncertov nebude chýbať tanečné divadlo ATak a rôzne stretnutia, workshopy,
besedy, autogramiády.
Program sa začína v piatok 29. apríla svätou omšou o 16.30 h vo Františkánskom
kostole a bude pokračovať o 18.00 h v športovej hale. Ak si chcete urobiť pekne
v duši, príďte aj so svojimi priateľmi a zažite nezabudnuteľný víkend
na festivale Lumen.
viac informácií na www.festivallumen.sk

sobota, 30. apríla
piatok, 29. apríla
Kostol sv. Jakuba
16.30 J Sv. omša

Mestská športová hala
18.00 J začiatok festivalu
Lumen
18.30 J Vždy @ Všade
19.30 J Tretí deň
20.30 J GospelFire (DE)
22.00 J Leaf (PL)
23.45 J eX.o.dus. – Tanečné
divadlo ATak

Kostol sv. Jakuba
09.00 J Sv. omša
Trnavská univerzita
11.00 – 12.30 J prednášky
14.00 – 15.30 J prednášky
Mestská športová hala
13.00 J program pred halou
14.00 J Atlanta
15.00 J Križiaci
16.00 J Lamačské chvály
17.00 J Páter Gabriel
& priatelia
18.00 J Richard Čanaky
19.00 J Elaine Hanley (GB)
20.15 J Four Kornerz (GB)
21.30 J Heaven’s Shore (GB

novinky
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Trnavská hudobná jar
nedeľa 3. apríla 18.00 h
Divadlo Jána Palárika
MARIÁN VARGA & MOYZESOVO KVARTETO
koncert legendy slovenskej hudobnej scény
nedeľa 24. apríla 18.00 h
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika
absolventský koncert – recitál
ANNA VESELSKÁ – husle
JANA MARTINČEKOVÁ – klavír

29. apríla 2005 o 16.00 h
Hlavná ulica

STAVANIE MÁJA

s programom folklórneho súboru Trnafčan
Stromy stavali v strednej Európe na 1. mája,
na Turíce a na Jána ako prejav úcty a žičlivosti
pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov.
Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj
aj pred dom obdivovaného dievčaťa.
Máj označoval dievča súce na vydaj,
stal sa symbolom vážneho záujmu oň.
Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku,
často sprevádzané muzikou, tancom, spevom a pitím.
www.lhradok.sk
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