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V poslednom období väčšina slovenských televíznych programov vsadila na kartu
reality šou. V mene sledovanosti sa na jednom kanále hľadá super hviezda,
na ďalšom údajne najväčší hlupák či najkrajšia miss.
Spoločným motívom bolo a je získať diváka, no predovšetkým balík peňazí
z reklamy. K tomu slúži hviezda na jednu noc, hlupák pre zábavu nenájdených
a fyzická krása ako boľavá náplasť na vlastnú nedôveru.
Pôvodný zámer médií ponúkať ľuďom kvalitný program a overené informácie
už akoby dnes nestál ani za zmienku. No sú chvíle, keď sa ľudia spájajú a cítia
potrebu vyjadriť ľudskosť, solidaritu či ľútosť. Presvedčiť sme sa o tom mohli aj
na začiatku apríla, keď sa smrť pápeža stala stredobodom pozornosti ľudí na celom
svete. Nemeškali ani médiá.
Tak ako pri ničom, čo by mohlo znamenať stratu diváka.
Úctu vkladajú do predstaviteľa cirkvi predovšetkým veriaci ľudia.
Z odstupu času ma však zaujala iná, ľudská rovina,
ktorá sprevádzala život i smrť Jána Pavla II.
V dvadsiatom prvom storočí, po skúsenostiach svetových vojen a totalitných vlád,
je ľudstvo náchylné neveriť nikomu a ničomu. I samotné médiá nám spochybňujú
akúkoľvek osobnosť, ktorá by mohla spomedzi nás vyrásť.
Minulé storočie urobilo z nás aj podľa japonského filozofa Francisa Fukuyamu
presvedčených historických pesimistov. Dôvodom je podľa neho kríza politiky
20. storočia a intelektuálna kríza západného racionalizmu.
Politici sú podozriví predovšetkým z korupcie a snahy uzurpovať si moc nad inými.
Racionalita, ktorou sme chceli uchopiť a ovládať svet,
nám vyprázdnila dušu a medziľudské vzťahy.
Napriek tejto nedôvere vyrastajú vo svete osobnosti, ktoré nepodliehajú skepse
a dokazujú v danom čase a priestore, že život jednotlivca
má svoju hodnotu. Nielen náš vlastný, ale i život suseda, kolegu, protivníka,
ba i toho, o ktorom nič nevieme.
Vzácnymi a známymi sa však títo ľudia nestali vďaka televíznej šou,
ba ani vďaka médiám ako takým. Skôr naopak. Ukazovali inú možnú podobu sveta.
Prekračovaním hraníc povrchného pohľadu, jednoduchej zábavy, vykalkulovanej
ľahostajnosti k ubiedeným, hladným
či prenasledovaným zdôrazňovali vnútorný i presahujúci rozmer a otvárali v ľuďoch
nádej. Nerozdeľovali, netriedili. Premosťovali podstatu konfesií, národností
i pozitívne črty spoločenských systémov.
Na každom brehu takto vytvoreného mosta stál človek, o ktorého by
predovšetkým malo ísť. Tak sa mohol aj pápež, podobne ako i mnohé ďalšie vzácne
osobnosti sveta, stať symbolom ľudskosti, ktorá nepodlieha nástrahám chorôb,
doby ani času.
Bez ohľadu na náš svetonázor neprehliadnime,
že títo ľudia sa oveľa dôslednejšie dotkli podstaty nášho života.
Ide v ňom o viac, ako o senzáciu či zábavu na niekoľko večerov.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Ján Pavol II.: Nebojte sa!
Prvý a jediný slovanský pápež v histórii odišiel do večnosti
musel dočítať kardinál Jozef Tomko,
pretože prvý muž katolíckej cirkvi mal
už v tom čase vážne zdravotné problémy.
Jeho návštevu bude navždy pripomínať
pozlátený kalich, ktorý je darom trnavskej katedrále.
■ V sobotu 2. apríla 2005 pútnik Ján
Pavol II. svoju pozemskú púť skončil.
Do Trnavy sa ešte vráti – jeho návštevu
„slovenského Ríma“ bude možno už od
septembra tohto roku pripomínať socha
v mierne nadživotnej veľkosti, na ktorej
už pracuje akademický sochár Anton
Gábrik.

■ Pápež Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu uskutočnil 104 zahraničných
ciest, pri ktorých navštívil 129 krajín
a území, viaceré aj niekoľkokrát. Jedna
z jeho posledných ciest viedla v septembri roku 2003 aj na Slovensko. Neúnavný
pútnik sa vtedy aspoň na chvíľu zastavil
aj v Trnave.
■ 11. septembra vítalo v Trnave „lietajúceho pútnika“ okolo 50 tisíc ľudí.
Lemovali Štefánikovu ulicu, Trojičné
námestie i Hornopotočnú ulicu až po
katedrálu. V samotnej katedrále ho
očakávalo okolo 900 veriacich. Na pôde
mesta ho vtedy privítal primátor Štefan
Bošnák, v katedrále bratislavsko-trnavský arcibiskup Ján Sokol.
■ „Živte vedomie Božej prítomnosti,“
odkázal všetkým pápež. Jeho príhovor

■ V deň pohrebu 8. apríla 2005 sa
symbolicky so Svätým Otcom na jeho
poslednej pozemskej púti rozlúčili
aj Trnavčania. V Katedrále sv. Jána
Krstiteľa po svätej omši sa prostredníctvom veľkoplošnej projekcie spojili
s námestím sv. Petra v Ríme a v modlitbách sledovali priebeh smútočných
obradov. Miesto stretnutia pápeža
s Trnavčanmi spred dvoch rokov sa
tak aj v deň jeho pohrebu stalo miestom trvalej prítomnosti ľudí spojených
vierou a nádejou.
Kto bol Ján Pavol II. – jediný pápež,
ktorý navštívil aj naše mesto?
■ Narodil sa 18. mája 1920 ako Karol
Wojtyla. Tajne začal študovať filozofiu
na ilegálnej Teologickej fakulte Jagelonskej univerzity, štúdium ukončil
v roku 1946. V štúdiách pokračoval
v Ríme. 16. októbra 1978 ho zvolili za
pápeža. Bol prvou hlavou katolíckej
cirkvi poľskej národnosti a prvým
pápežom netalianskej národnosti od
roku 1523. Za jeho často nekompro-
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misné zásadové postoje, život i utrpenie ho väčšia časť sveta pokladá za
najvýznamnejšiu osobnosť novodobej
histórie ľudstva.

■ Svet sa s pápežom rozlúčil v piatok
8. apríla, pochovaný je v krypte vo vatikánskej Bazilike sv. Petra, v hrobe, kde
predtým odpočíval Ján XXIII.

■ Hlasno bojoval proti útlaku, biede,
hladu, interrupciám, vojnám, genocídam, proti obchodu so zbraňami.
V snahe presadiť úctu človeka, spravodlivosť a nádej sa stretával s mnohými,
neraz aj kontroverznými osobnosťami
– dvakrát aj s kubánskym diktátorom
Fidelom Castrom.

■ Po Jánovi Pavlovi II. zasadol na pápežský stolec sedemdesiatosemročný
nemecký kardinál Joseph Ratzinger,
ktorý prijal meno Benedikt XVI. Zvolili
ho v utorok 19. apríla počas druhého dňa
prvého konkláve v treťom tisícročí, na
ktorom sa zúčastnilo až 115 kardinálov
z 52 krajín celého sveta.
-m-

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Pätnáste riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa
uskutočnilo 26. apríla, malo štrnásť bodov programu. Medzi najvýznamnejšie
patria optimalizácia základného školstva, záverečný účet mesta Trnava za rok
2004 a spoluúčasť mesta na zriadení a prevádzke hospica Svetlo v Trnave a zariadenia opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Poslanci prerokovali aj informatívnu správu o možnej účasti mesta v obchodnej
spoločnosti FC Spartak Trnava, a. s., návrh na organizačné zabezpečenie tohtoročných Dní zdravia 2005, rozpočtové pravidlá mesta Trnava a niekoľko návrhov
všeobecne záväzných nariadení.
Patrí medzi ne doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a doplnok č. 2 k VZN
171 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorý sa
týka odpadu z elektrických zariadení. Ďalšie doplnky sa viažu k VZN č. 184 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území mesta, k VZN č. 85 o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a k VZN č. 155 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Nové VZN
budú zverejnené obvyklým spôsobom na vývesnej tabuli pred mestským úradom
a na webovej stránke mesta www.trnava.sk.
Na programe boli napríklad aj majetkové záležitosti, doplnenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý
bol mestu zverený, a návrh na výnimky pri prideľovaní bytov v zmysle VZN č. 161
o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím na Veternej ulici v Trnave. Poslanci rozhodovali tiež o zmenách a rozšírení nájmu nebytových priestorov na Mestskej poliklinike na Starohájskej ulici
s cieľom poskytovania zdravotníckej starostlivosti.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo po uzávierke tohto vydania
Noviniek z radnice, preto na nasledujúcich stránkach prinášame len návrhy uznesení v najdôležitejších bodoch. Ak poslanci rozhodli na zasadnutí inak, budeme o tom
našich čitateľov informovať v júnovom vydaní.
-eu-
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Záverečný účet mesta za minulý rok
Záverečný účet mesta Trnava za rok 2004 patrí z ekonomického hľadiska k najdôležitejším materiálom, ktoré boli predložené na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ako vyplýva z podkladov, celkové príjmy mesta tvorili v minulom roku
1 miliardu 595 miliónov 484 tisíc Sk, pričom výdavky boli o 132,296 miliónov nižšie.

Spolu s výsledkami hospodárenia Správy mestského majetku a Správy kultúrnych a športových zariadení dosiahol účtovný prebytok rozpočtu 145,633 miliónov
Sk. Mesto tak ako po minulé roky kontinuálne udržiava tendenciu hospodáriť bez
neúmerného zadĺženia. Väčšiu časť prebytku (110,4 mil. Sk) tvoril zostatok transferu zo štátneho rozpočtu na financovanie obchodnej spoločnosti Invest Trnava, s. r. o..
Bude použitý v tomto roku na pokračovanie prípravných prác pre výstavbu PSA
Peugeot Citroën podľa zmluvy s Ministerstvom hospodárstva SR.
Z hľadiska príjmov sa v minulom roku naplnili predstavy v oblasti miestnych daní
a aj pri výnosoch z majetku mesta došlo k miernemu zvýšeniu. Čiastočne sa nenaplnili predstavy v oblasti grantov, respektíve časť z nich sa premietne do rozpočtu
v tomto roku. Z podobného dôvodu sa aj vo výdavkovej časti rozpočtu v programoch
školstva a odpadového hospodárstva uskutoční presun na rok 2005.
Z pohľadu očakávaných výdavkov sa šetrilo aj v programoch ľudské zdroje, mestská polícia, služby a bezpečnostný servis.
Podľa predloženého materiálu je hodnota majetku mesta ku koncu minulého roka
7,266 miliárd Sk. Z komerčných úverov čerpá mesto dva úvery na investičné akcie,
ktorých splatnosť sa končí v roku 2017, úver na rekonštrukciu zimného štadióna
sa končí v roku 2011, na kanalizáciu v Modranke je úver splatný do roku 2009
a na skládku komunálneho odpadu tiež do roku 2009. Ďalšie štyri úvery má mesto
z vládnych podporných programov, pričom ich spolu s komerčnými spláca bez problémov v mesačných intervaloch. Výška dlhovej služby predstavovala v roku 2004
iba 26 miliónov Sk, čo je z pohľadu hospodárenia a celkového rozpočtu veľmi priaznivá hodnota, ktorá vytvára dostatočný priestor aj pre čerpanie prípadných ďalších
úverov.
Pavol TOMAŠOVIČ

V skratke
Pred radnicou vznikne priestor na kultúrne podujatia
S cieľom oživiť historické centrum mesta
a vytvoriť trvalý priestor pre menšie kultúrne podujatia, bol na Hlavnej ulici pred
radnicou odstránený kamenný podstavec.
Do uvoľneného priestoru bude zakomponované menšie pódium vhodné na vystúpenia
folklórnych súborov, hudobných skupín, ale
aj sólových umelcov. Okrem úspory finančných prostriedkov a zjednodušenia obsluhy
je táto lokalita najmä v letných horúčavách
výhodná z dôvodu jej prirodzeného zatiene-
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nia v neskorších popoludňajších hodinách. Rozsiahlejšie kultúrne a iné podujatia pod
holým nebom sa budú aj naďalej uskutočňovať na veľkom pódiu na Trojičnom námestí.

Na Šrobárovej bude nový kanalizačný zberač
Výmena starého kanalizačného zberača za
nový je príčinou rozkopávok a ďalších prác,
ktoré sa v týchto dňoch uskutočňujú na Šrobárovej ulici oproti Zelenému kríčku. Investor
výmeny je Trnavská vodárenská spoločnosť,
práce majú byť ukončené do 28. mája. V súvislosti s rozkopávkami bude dočasne o niekoľko metrov preložená autobusová zastávka
mestskej hromadnej dopravy.

Nový chodník na Zelenom kríčku

Súčasne s výmenou kanalizačného zberača
na Šrobárovej ulici sa uskutočňujú aj práce
na obnove chodníka na Zelenom kríčku. Nový
povrch bude zo zámkovej dlažby rovnako ako
chodník na Štefánikovej ulici. Cieľom mesta
je postupne zjednotiť po vizuálnej aj kvalitatívnej stránke všetky chodníky v starom
meste. Celkový rozsah nevyhnutných prác
ešte nebol v čase uzávierky tohto vydania
známy, preto zatiaľ nebolo možné presne stanoviť, akú výšku dosiahnu finančné náklady
na realizáciu obnovy.
text a foto: -eu-

Budúcnosť Trnavy ako európskeho regiónu
Na politickej konferencii v St. Poltene, ktorá sa uskutočnila 19. apríla, podpísali jej
účastníci memorandum Spájame sa. Rastieme. Memorandum nadviazalo na vytvorenú
iniciatívu z roku 2003 Centrope – Región Európa – Stred s cieľom rozvinúť spoločné
akcie smerujúce rýchlej integrácii a rozvoju regiónu štyroch krajín.
Signatári, medzi ktorými bol aj primátor Trnavy Štefan Bošnák, odporučili medzi
iným aj intenzifikáciu informačnej výmeny. Zároveň považujú dynamický cezhraničný
trh práce za podstatný príspevok k rýchlej integrácii, pričom chcú presadiť jeho trvalé
a sociálne fungovanie. Ako sa uvádza v memorande, vysokú kvalitu regiónu možno dosiahnuť výlučne dynamickým a permanentným zlepšovaním infraštruktúry. V rámci posilnenia regiónu chcú zúčastnené strany v Centrope vtiahnuť predovšetkým obyvateľov
regiónu do spolurozhodovania a diskusie o budúcnosti celého priestoru, ktorý vytvárajú
štyri susediace krajiny. Ide o jednu z ciest, prostredníctvom ktorej možno naplniť víziu
rozvíjajúceho sa regiónu a vytvorenia priestoru s vysokou kvalitou života a životného
prostredia.
Popri meste Trnava sú signatármi memoranda predstavitelia samosprávnych krajov
Burgenland, Niederösterreich, Viedeň, Györ-Moson-Sopron, Južná Morava, Bratislava,
Trnava a mestá St. Polten, Sopron, Esenstadt, Györ, Brno a Bratislava.
pt
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Provizórne parkovanie v centre sa končí
Mestské zastupiteľstvo v októbri minulého roka odpredalo pozemok na rohu Pekárskej a Hornopotočnej ulici vedľa Trnavskej univerzity spoločnosti L. M. Financ, s. r. o.,
ktorá tu má vybudovať polyfunkčný objekt. Po podpísaní zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve a prevzatí pozemku novým majiteľom sa na ploche prestal v tomto roku vyberať poplatok za parkovanie. Do jedného roka od podpisu zmluvy by sa mala začať
samotná výstavba, ktorá by mala byť ukončená v priebehu troch rokov. Súčasťou novopostaveného objektu budú podľa projektu i podmienok mesta podzemné garáže.
Keďže táto lokalita je v územnom pláne už niekoľko rokov vyčlenená na výstavbu,
mesto, počítajúc s podobnou investíciou, plochu špeciálne nespevňovalo. Zaujímalo
nás, či môžu mestá vyberať poplatok za parkovanie na takto neupravenej ploche.
Podľa informácií Igora Vyskoča z parkovacej služby umožňuje legislatíva vyberať
poplatok za parkovanie aj na vyhradenom území tohto druhu. Hlavným dôvodom
stanovenia poplatku v centrálnej mestskej zóne je regulácia statickej dopravy. Bez
regulácie obsadzovania parkovacích miest v centre prostredníctvom poplatku, ktorý
je úmerný trvaniu parkovania, by hrozilo, že väčšina motorizovaných návštevníkov
v meste nenájde voľné parkovacie miesto, lebo ich počet je limitovaný zastavaným
územím a existujúcimi vlastníckymi vzťahmi.
V tomto roku sú v mestskom rozpočte zahrnuté investície na vybudovanie minimálne
110 nových parkovacích miest. Mesto chce zároveň na základe odborného prieskumu komplexne riešiť statickú dopravu.
-pt-

Mesto chce podať Spartaku pomocnú ruku
V aprílovom vydaní Noviniek z radnice sme priniesli informáciu o tom, že vedenie
Spartaka Trnava ponúklo mestu akcie futbalového klubu za 1 korunu. Poslanci, ktorí
chceli Spartaku pomôcť, si vyžiadali od klubu podklady, ktoré koncom marca dostali.
Na aprílovom zasadnutí (po našej uzávierke) mestské zastupiteľstvo uvažovalo na základe predloženej predstavy klubu o riešení správy, prevádzky a údržby futbalového
štadióna, ročnej uzávierky a správy auditora za minulý rok o možnej pomoci zo strany
mesta.
Rozhodovanie však zrejme ovplyvnil list od Slovenského futbalového zväzu, ktorý
zaujal stanovisko k celej situácii. V ňom sa konštatuje, že Futbalový klub FC Spartak
Trnava, a. s., je nástupníckym právnym subjektom FC Spartak Trnava – občianske
združenie. Z toho vyplýva, ako sa ďalej v liste konštatuje, že súčasný klub ako nástupnícka organizácia je povinný vysporiadať si záväzky občianskeho združenia vo vzťahu
k hráčom, trénerom a zamestnancom. Mestská rada, ktorá zasadala týždeň pred
mestským zastupiteľstvom, odporúčala mestskému zastupiteľstvu žiadať špecifikáciu
záväzkov občianskeho združenia, akciovej spoločnosti, rozpočty mládežníckych družstiev a zároveň zoznam zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku štadióna.
Bez ohľadu na to, či mesto odkúpi akcie klubu alebo nie, chce podať pomocnú ruku.
Rada odporúčala zastupiteľstvu súhlasiť so statickým posúdením stavu tribún, ktoré
má Spartak v prenájme od mesta. Navrhnutá je aj polmiliónová účelová dotácia pre
mládežnícke kluby.
-pt-
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Malým školákom veľké zmeny nehrozia,
aj po zlúčení dvoch škôl budú mať triedy v pôvodnej budove

Spojenie šiestich trnavských základných škôl do troch nových subjektov s právnou
subjektivitou bolo jedným z významných bodov rokovania poslancov na aprílovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva v rámci nevyhnutnej optimalizácie základného školstva v Trnave.
Spojené by mali byť Základná škola V jame 3 a Základná škola na Spartakovskej ulici do
jednej školy pod názvom Základná škola Spartakovská 5. Jeden subjekt s právnou subjektivitou pod názvom Základná škola na Gorkého ulici má vzniknúť aj spojením tejto školy so
Základnou školou na Limbovej ulici. Základná škola Kornela Mahra 11 by mala byť v budúcnosti spojená so Základnou školou na Mozartovej ulici.
Pri rozhodovaní o spôsobe optimalizácie škôl hrali významnú úlohu pokles počtu
žiakov v Trnave a zmena spôsobu financovania základného a materského školstva.
Kým v školskom roku 2002/2003 bol počet žiakov 6 858, v tomto školskom roku je ich až
o 632 menej. Od septembra 2005 sa očakáva úbytok 150 žiakov a o štyri roky poklesne
ich počet takmer o 8 stoviek. Výška finančných prostriedkov v normatívnom nápočte na
žiaka však už v súčasnosti nestačí na vykrytie nevyhnutných nákladov na činnosť škôl
a ak sa navrhovaná optimalizácia neuskutoční, v súvislosti s poklesom počtu žiakov sa
tento finančný deficit bude ešte viac prehlbovať.
Po spojení dvoch škôl by sa malo uskutočniť postupné presťahovanie tried druhého stupňa
do budovy, ktorá má byť sídlom nového subjektu. Uvoľnené priestory sa budú môcť prenajať
a finančné prostriedky získané z prenájmu by mali byť použité na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho prostredia, ohodnotenie práce pedagógov ap. Žiaci prvého stupňa a ani ich rodičia
sa nemusia obávať zmien, ktoré by im mohli skomplikovať dochádzku, lebo najmenší školáci
ostanú v prevažnej miere v pôvodných priestoroch.
Aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo až po uzávierke tohto
vydania Noviniek z radnice, preto prinášame informáciu len o návrhu uznesenia. Ak
navrhovaný model optimalizácie základného školstva poslanci neschvália, v tomto roku
nevyhnutne dôjde k úplnému zrušeniu jednej základnej školy a v budúcom roku bude
zrušená ďalšia.
-eu-

Menej stresu, viac tvorivej spolupráce
Už tretí rok spolupracujú učitelia zo Základnej školy na Gorkého ulici s PhDr. Ruženou Horylovou a jej študentmi z Trnavskej univerzity na realizácii projektového
vyučovania. Ich cieľom je dosiahnuť zmenu charakteru vyučovacieho procesu
v zmysle otvárania sa školy dieťaťu.
Projektové vyučovanie, ktoré na ZŠ Gorkého vedie učiteľka fyziky Mgr. Anna Kosáková, sa delí na dve skupiny. Krátkodobé projekty si žiaci môžu pripraviť kedykoľvek na
vyučovaciu hodinu a na tému, ktorá im je blízka. Realizujú sa na hodinách prírodopisu,
zemepisu, dejepisu i cudzích jazykov. Záleží na tom, ako si žiak učivo vypracoval, do akej
hĺbky vedomosti načrel. Niekedy sa dostáva do centra pozornosti žiak ako ústredný činiteľ vyučovania a vyučujúci žiaka iba doplní, inokedy je to opačne.
Odlišnú formu prezentácie majú dlhodobé, až osemtýždňové projekty, ktoré žiaci deviatych ročníkov na ZŠ Gorkého pripravujú už dva roky. Prvý zrealizovaný projekt mal
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názov Energia dnes a v budúcnosti, nasledujúci Roztancovaná galaxia. O ich obsahu
rozhoduje učiteľ spolu so žiakmi. Počas preberania zvoleného tematického celku učiteľ
pracuje na hodine podľa osnov a žiaci si k tejto téme zbierajú materiál. Učiteľ vykonáva
len úlohu poradcu a pomocníka, aby sa žiaci rýchlejšie naučili odhadovať vlastné sily
a schopnosti. Žiaci pracujú vo dvojiciach, uplatňujú svoju fantáziu, rozvíjajú komunikačné zručnosti a schopnosť spolupráce. Zároveň si zhotovujú plagátiky, nástenky a vlastné
výrobky. Hlavným cieľom dlhodobých projektov je rozvoj osobnosti žiaka, jeho tvorivých
schopnosti a hodnotiaceho myslenia.
Celý proces projektového vyučovania sa končí prezentáciou pred spolužiakmi, žiakmi
iných ročníkov, pred rodičmi, ale aj metodickým dňom pre vyučujúcich ostatných základných škôl. Ukážky, obrazový materiál, nástenky i modely sú inštalované po celý školský
rok v učebni fyziky, prírodopisu, na chodbách a sú veľkou inšpiráciou pre ostatných
žiakov. Prezentácia projektu Roztancovaná galaxia sa uskutočnila na ZŠ Gorkého 30.
marca 2005 v rámci Metodického dňa fyziky.
Projektové vyučovanie je v škole obľúbené aj preto, lebo chráni žiakov pred stresom. Vo
vyučovaní je menej konfliktov, ale o to viac spolupráce, tvorivosti a porozumenia.
Základná škola na Gorkého ulici

Ako hodnotia svoju prácu a prezentáciu výsledkov žiaci?
 PREMENY ENERGIE
Aby boli naše hodiny pestrejšie, rozhodli sme sa urobiť projekty s pokusmi. Už sme sa
všetci veľmi tešili, ako ich budeme predvádzať učiteľom. Na stenách viseli naše pestrofarebné projekty, v ktorých sme písali o hračkách na paru, o lietadlách i o premene
skupenstiev a energie. Niektorí z nás spomenuli známych vynálezcov, ako bol napríklad
James Watt. Ku každej práci sme sa snažili zhotoviť aj model, aby sme lepšie vysvetlili
danú tému. Vidieť ste tam mohli loďku poháňanú parou, lietadlo na princípe zotrvačnosti a teplým vzduchom poháňanú vrtuľu. Na záver chalani na školskom dvore odpálili
raketu, ktorú si sami vyrobili.
Aj napriek tomu, že sa všetky pokusy nevydarili podľa predstáv, učiteľom sa páčili
a ocenili našu prácu, za ktorou sa skrývali hodiny driny.
Petra Haršányová, 8.B
 ROZTANCOVANÁ GALAXIA
Veľkonočné prázdniny ubehli ako voda, ale my, deviataci, sme si prvý deň v škole nemohli
predstaviť krajšie. Bol to deň s veľkým D, na ktorý len tak ľahko nezabudneme. Práve vtedy
sme totiž prezentovali náš dlhodobý projekt z fyziky s názvom Roztancovaná galaxia.
Žiaci 9. A vytvorili veľké plagáty k danej téme a žiaci 9. B predstavili slnečnú sústavu
originálnym tancom. Žiarivé Slnko, neodolateľná Venuša, bláznivý Urán – to je len malá
časť tancujúcich planét.
Lukáš Vlk, Martin Strémy a Matej Lehota skonštruovali raketu a model zatmenia
Slnka, ktorý zaujal najmä učiteľov. Rozprávkovou astronómiou sprevádzali Adrián
Kunovský z 2. A, Adriána Bohunická z 5. A a Patrícia Kunovská z 9. B. Vo vesmírnom
kráľovstve vládla Barbora Gajdošíková z 9. A a jej trpaslíci z 9. A a 9. B.
Našimi divákmi boli učitelia fyziky a matematiky z celého trnavského okresu. Veľmi
nás potešila prítomnosť dekana Pedagogickej fakulty v Trnave Doc. RNDr. Čerňanského, PhD., s PhDr. Ruženou Horylovou. Učiteľom sa naše vystúpenie nesmierne páčilo,
ocenili snahu našu i snahu pani učiteľky Kosákovej, pretože len vďaka nej sme boli „zasvätení“ do čara fyziky a mohli pripraviť a prezentovať tento krásny projekt.
Patrícia Kunovská, 9.B
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Príspevky od Nadácie Trnava Trnavčanom
Nadácia Trnava Trnavčanom vznikla koncom minulého roka s úmyslom vytvoriť
rovnaké podmienky pre neziskové organizácie tretieho sektoru v našom meste. Jej
cieľom nie je podpora ojedinelých dlhodobých projektov, ale sústredenie väčšieho
množstva finančných prostriedkov a ich použitie na všeobecný prospech.
Ťažiskové oblasti snáh nadácie sú napríklad rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
práca s mládežou a telesná kultúra, ochrana a tvorba životného prostredia, rozvíjanie
darcovstva a filantropie. Nadácia má preto úmysel zainteresovať do spoločného vytvárania kvalitného života aj úspešné firmy, ktoré na území mesta pôsobia. Rok 2005 je
z tohto hľadiska štartovací, jej činnosť sa bude zameriavať najmä na vytváranie siete
vzájomných vzťahov.
Prioritné oblasti, ktoré chce podporovať Nadácia Trnava Trnavčanom v tomto roku,
sú zdravotníctvo, sociálna oblasť a vzdelávanie. Odsúhlasený bol už príspevok 1 milión
900 tisíc korún na prístrojové vybavenie ambulancie prvej pomoci na Mestskej poliklinike v Trnave. Na projekt Elektronická pestúnka, ktorý predložilo Združenie na
pomoc novorodencom, prispeje nadácia sumou 20 000 korún, a 120 tisíc korún poslúži
na zakúpenie dvoch prístrojov, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť cerebrálnej jednotky
Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave.
Do oblasti vzdelávania bola zahrnutá aj podpora publikácií náučného charakteru,
ktorých témy sú zviazané s osobnosťami a udalosťami na území mesta. Zatiaľ bol
schválený príspevok 70 tisíc korún na vydanie knihy Spolku sv. Vojtecha s názvom
Dejiny Spolku sv. Vojtecha.
-eu-

Nové záhony si často všímajú zlodeji
foto: -eu-

Kto ukradol čerstvo vysadené sadenice ruží na Kalinčiakovej ulici?
Atmosféru hrejivého leta v Trnave bude tento
rok dotvárať približne dvadsaťsedemtisíc sadeníc letničiek rôznych druhov a farieb v cene asi
250 tisíc korún. Budú medzi nimi nielen petúnie,
šalvie, pelargónie, begónie, aksamietnice a netýkavky, ktoré patria medzi obľúbené a osvedčené
letničky aj na balkónoch a v predzáhradkách, ale
i koleusy, senécie, dálie, kaly a iné. Ak bude priaznivé počasie, výmena odkvitajúcich sirôtok a výsadba letných záhonov sa začne v polovici mája.
Žiaľ, už vopred môžu pracovníčky referátu
správy zelene Mestského úradu v Trnave na základe predchádzajúcich skúseností takmer s istotou predpokladať, že až pätnásť – dvadsať percent
z vysadeného množstva kvetov zo záhonov pomerne rýchlo zmizne. Je možné, že práve spomínaná
obľuba kvetov na balkónoch je príčinou týchto vysokých strát, ale ani láska ku kvetom neosprave-
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dlňuje ich krádež. Preto treba opäť pripomenúť, že každý zlodej kvetov môže byť podľa
paragrafu 50 Zákona o priestupkoch potrestaný pokutou až do výšky 10 tisíc korún. Ak
je hodnota odcudzenej alebo zničenej zelene vyššia ako súčasná minimálna mzda v SR,
podľa paragrafu 257 Trestného zákona ide už o trestný čin, za ktorý môže byť páchateľ
potrestaný odňatím slobody až na jeden rok alebo vyšším peňažným trestom.
Aj napriek tejto hrozbe však už zmizla asi polovica jesennej výsadby sirôtok, ktoré
mali počas tejto jari krášliť záhon pri škole na Bottovej ulici, takmer nič neostalo ani
na záhone v Parku Janka Kráľa pri železničnej stanici, veľa sirôtok pomizlo aj v Ružovom parku. Pozornosti zlodejov neunikli ani čerstvo vysadené ruže na Kalinčiakovej
ulici 19, kde už na druhý deň ráno po výsadbe chýbalo pätnásť sadeníc v cene 900
korún. Našťastie, nedotknutý zostal jarný záhon pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa,
ktorý bol ešte v apríli mimoriadne krásne zakvitnutý (na fotografii).
Mestské trávniky už majú za sebou jarné čistenie, ktoré vykonávali nezamestnaní občania v rámci menších obecných služieb, čoskoro príde na rad aj jarné kosenie. Pravidelná
zálievka novo vysadených stromčekov a kvetinových nádob sa začala v polovici apríla.
-eu-

Hospic v Trnave nadobúda reálne obrysy
Mesto Trnava sa má stať partnerom neziskovej organizácie Svetlo pri zriadení a prevádzke rovnomenného hospica a zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v Trnave.
Ako vklad na jeho budovanie je v rozpočte mesta na rok 2005 vyčlenená čiastka
1 milión 200 tisíc korún. Rozhodovali o tom poslanci mestského zastupiteľstva na
svojom 15. riadnom zasadnutí 26. apríla. Súhlas mesta stať sa partnerom i garantom
rekonštrukcie priestorov pre hospic a jeho činnosti je potrebný aj pri žiadosti neziskového združenia o dotácie na tento účel z prostriedkov európskych fondov.
Hospic je zariadenie, v ktorom majú mať ťažko chorí a umierajúci istotu, že nebudú
trpieť neznesiteľnou bolesťou, že bude v každej situácii rešpektovaná ich ľudská dôstojnosť a vo chvíli zomierania neostanú sami. Hospic poskytuje chorým nielen zdravotnú, ale aj duchovnú a sociálnu opateru a do svojej pozornosti zahŕňa aj blízkych
príbuzných pacienta.
Prípravu na zriadenie hospica začalo v Trnave občianske združenie Centrum pomoci
už v roku 2003. S týmto cieľom bola vytvorená nezisková organizácia Svetlo, ktorej
správna rada sa so žiadosťou o partnerstvo a garancie obrátila na Mesto Trnava v januári tohto roka. Už predtým získavali členovia združenia skúsenosti v českých a slovenských hospicoch, organizovali školenia a vzdelávali sa v tejto oblasti. Súčasťou ich
činnosti bolo aj hľadanie vhodných priestorov pre hospic, ktoré vyústilo do podpísania
zmluvy s Františkánskym kláštorom. Po konzultáciách v Zdravotno-sociálnom centre
sv. Alžbety v Trsticiach sa rozhodli vytvoriť aj zariadenie opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby.
Predpokladaná investícia na rekonštrukciu priestorov vo Františkánskom kláštore
na hospic a zariadenie opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby je 15 miliónov korún, na
zdravotnícke vybavenie a zariadenie budú potrebné približne 3 milióny korún. Mesto
Trnava má poskytnúť na tento účel okrem 1,2 milióna korún v tomto roku po 800 tisíc
korún v rokoch 2006 a 2007. Na prevádzku týchto zariadení sa v rokoch 2008 – 2018
predpokladá dotácia od mesta vo výške 1,2 milióna korún ročne.
-eu-
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Vernosť pravde – jediná cesta k múdrosti
Prvý rektor novodobej Trnavskej univerzity, jeden z najvýznamnejších slovenských astronómov, dlhoročný pracovník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc., zomrel náhle v sobotu 9. apríla vo veku
sedemdesiatdva rokov.
Od roku 1961 až do svojej smrti pracoval v rôznych funkciách na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Ako
rektor Trnavskej univerzity, za ktorej obnovenie sa osobne
angažoval, pôsobil v rokoch 1992 – 1996. Celú svoju vedeckú
dráhu venoval výskumu meteorov. Bol priekopníkom radarového výskumu meteorov na Slovensku, dlhodobo sa venoval
rojom Halleyovej kométy. Medzinárodným ocenením jeho
významných výsledkov v tejto oblasti bolo rozhodnutie Medzinárodnej astronomickej únie z roku 2001 dať asteroidu číslo
11 657 meno Antonhajduk.
Nielen vedecká, pedagogická, vedecko-organizačná, ale
aj publicistická činnosť Antona Hajduka bola veľmi rozsiahla. V rokoch 1975 a 1976 sa
stal nositeľom prémie Slovenského literárneho fondu za pôvodnú vedeckú tvorbu v oblasti literatúry faktu najmä za knihy K horizontom vesmíru a K planétam. Významne
sa podieľal aj na vzniku prvej slovenskej encyklopédie z odboru astronómie.
Pred rokom k jeho vedeckým titulom pribudol čestný doktorát Trnavskej univerzity.
„Vernosť pravde je jedinou cestou k múdrosti, hodnou poslania univerzity,“ povedal
vtedy vo svojom inauguračnom prejave. Slová Antona Hajduka dnes, keď už nie je medzi
živými, nadobúdajú nadčasovú platnosť, sú výzvou, ktorou sa nám prihovára aj cez priepasť smrti: „Vernosť pravde nikdy nebola a nikdy nebude ľahká. Ale je vznešená, zameraná na večnosť, nie na ponižujúce a živočíšne prežitie...“
-redakcia-

Zomrel známy autor poštových pečiatok
Vo veku päťdesiattri rokov po krátkej chorobe zomrel trnavský pedagóg, riaditeľ
Pedagogicko-psychologickej poradne v Trnave, filatelista a výtvarník Milan Šnirc.

Absolvent pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave pôsobil spočiatku ako riaditeľ Základnej školy v Hurbanovej Vsi, neskôr bol učiteľom v Mostovej
a v Jaslovských Bohuniciach. Od roku 1989 pracoval ako metodik v Pedagogicko-psychologickej poradni v Trnave a v roku 1998 sa stal jej riaditeľom. Vykonával tu široké
spektrum poradenskej činnosti učiteľom, žiakom a rodičom v oblasti pedagogiky a psychológie pri riešení otázok výchovy a vzdelávania, ale aj protidrogovej prevencie. Práci
s deťmi zasvätil aj svoj voľný čas, založil a viedol krúžok mladých filatelistov a bol
predsedom komisie mládeže Zväzu slovenských filatelistov trnavského regiónu.
Filatelii sa venoval nielen ako zberateľ, ale aj ako autor viacerých návrhov príležitostných poštových pečiatok, na ktorých propagoval mesto Trnava a významné osobnosti i udalosti v jeho histórii. Jeho návrhy sa každoročne umiestňovali ankete Slovenskej pošty, a. s., medzi najlepšími. Patria medzi ne napríklad pečiatky pri príležitosti
návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. v Trnave, k výročiu úmrtia Milana Rastislava
Štefánika, návrhy venované hudobnému festivalu Dobfofest – Trnava a mnohé iné.

história

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
3. 5. 1270 ► Umrel uhorský kráľ BELO
IV., ktorý udelil Trnave mestské privilégiá (735. výročie).
3. 5. 1905 ► V Trnave sa narodil typograf, novinár a publicista Dezider
BENAU, odborársky funkcionár, poslanec SNR a počas pôsobenia v USA šéfredaktor Newyorkského denníka (100.
výročie).
4. 5. 1990 ► V Trnave sa uskutočnilo
slávnostné znovuodhalenie sochy generála M. R. ŠTEFÁNIKA (15. výročie).
7. 5. 1700 ► Narodil sa holandský lekár
a ríšsky protomedikus Gerhard van
SWIETEN, osobný lekár cisárovnej
Márie Terézie, ktorý bol iniciátorom
založenia lekárskej fakulty Trnavskej
univerzity (305. výročie).
9. 5. 2000 ► V Trnave umrel novinár
Milan JURINA, dlhoročný šéfredaktor
Trnavského hlasu (5. výročie).
10. 5. 1930 ► V Nových Zámkoch sa
narodil divadelný a filmový herec Lotár
RADVÁNYI, ktorý pôsobil v rokoch 1960
– 65 v Krajovom divadle v Trnave (75.
narodeniny).
12. 5. 1635 ► Uhorský prímas kardinál
Peter PÁZMÁŇ vydal zakladajúcu listinu Trnavskej univerzity (370. výročie).
14. 5. 1985 ► Uskutočnilo sa slávnostné
otvorenie elektrifikovanej železničnej
trate z Bratislavy do Trnavy (20. výročie).
15. 5. 1360 ► V Trnave sa uskutočnila tzv. porada kráľov, mierová porada,
ktorej sa zúčastnil kráľ ĽUDOVÍT I.,
cisár KAROL IV. a rakúsky vojvoda
RUDOLF IV. (355. výročie).
16. 5. 1815 ► V Trnave umrel hudobný
skladateľ a organista Jozef Ferdinand
REHÁK, člen františkánskej rehole
a autor učebnice gregoriánskeho spevu
(190. výročie).
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16. 5. 1820 ► Ostrihomský arcibiskup
– prímas Alexander RUDNAY preniesol
sídlo arcibiskupstva z Trnavy späť do
Ostrihomu (185. výročie).
16. 5. 1845 ► V Beňove sa narodil hudobný skladateľ, organista, spisovateľ
a pedagóg František Oto MATZENAUER, profesor na Učiteľskom ústave
v Trnave, autor slovenských učebníc
a tajomník SSV (160. výročie).
19. 5. 1780 ► Narodil sa český hudobný
skladateľ Václav MALINSKÝ, ktorý
pôsobil v Trnave, kde aj umrel (225.
výročie).
20. 5. 2000 ► Na budove arcibiskupského úradu na ulici M.Schneidera Trnavského v Trnave slávnostne odhalili pamätnú tabuľu dirigentovi a hudobnému
skladateľovi Jozefovi STREČANSKÉMU
(5. výročie).
22. 5. 1755 ► V Trnave umrel pedagóg,
fyzik a historik Štefan GAŽO, profesor
Trnavskej univerzity (250. výročie).
24. 5. 1995 ► V Trnave sa uskutočnilo
slávnostné odhalenie pamätnej tabule
M. Schneiderovi Trnavskému umiestenej na budove ZUŠ (10. výročie).
28. 5. 1645 ► Trnavu obsadilo povstalecké vojsko Juraja Rákociho (360. výročie).
30. 5. 1930 ► V Trnave bol založený
robotnícky spevokol BRADLAN (75.
výročie).
30. 5. 1945 ► V Trnave umrel redaktor,
publicista a cirkevný hodnostár Napoleon Jozef JANDA, rektor seminára
a funkcionár SSV (60. výročie).
31. 5. 1985 ► V Trnave bolo k tomuto
dňu 6 poštových úradov, vyše 9000 telefónnych účastníkov, asi 15 000 rozhlasových a 16 000 televíznych koncesionárov
(20. výročie).
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Svoj život zasvätil vlasti a národu
V týchto dňoch si pripomíname 86. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Nedovoľme, aby sa na neho zabudlo.

Ktovie, prečo mnohé významné osobnosti slovenského národa neboli vo svojej vlasti docenené, ale v zahraničí ich veľkosť a múdrosť uznali. Tak to bolo napríklad s vynálezcom
a konštruktérom padáka Štefanom Baničom, s významným prírodovedcom, pedagógom
a polyhistorom Matejom Bellom, či takými umelcami svetového mena ako Lucia Poppová
a Andy Warhol.
Vinou politických systémov sa až donedávna zásluhy generála Milana Rastislava
Štefánika na vzniku samostatného Česko-Slovenska v roku 1918 zakrývali, spochybňovali alebo vôbec neuznávali. Na dlhé desaťročia bol vyškrtnutý aj zo školských učebníc a nahradený tými, ktorí sa honosili jeho zásluhami. Aj preto o ňom,
o rodákovi z nášho kraja, tak málo vieme, tak málo ho poznáme. Preto je potrebné
pri každej príležitosti detailnejšie hovoriť o jeho statočnosti, o jeho múdrom diplomatickom a politickom vystupovaní v prospech svojho národa, o jeho láske k vlasti.
Všade, najmä v zahraničí, sa hrdo hlásil k slovenskému národu a zdôrazňoval,
že jeho vlasťou je Slovensko, jeho rodné Košariská, slovenské lúky, lesy, polia, tatranské končiare. Bol Slovákom telom i duchom a mohol by byť príkladom pre nás
všetkých, najmä pre súčasných i budúcich slovenských politikov, diplomatov a europoslancov.
Za svoj krátky, iba 39-ročný život sa stal vedcom – astronómom svetového mena,
významným a v zahraničí známym politikom, diplomatom a v neposlednom rade
vojakom, vojenským letcom a generálom uznávaným v celom západnom svete. Bol
známy horlivým presadzovaním záujmov nášho národa v habsburskej monarchii,
bojoval za jej rozpad, za oslobodenie európskych národov z jej područia. M. R. Štefánik sa myšlienkou oslobodenia Slovákov spod nadvlády Rakúsko-Uhorska zaoberal
od svojich mladých rokov. Táto myšlienka v ňom zosilnela počas stredoškolského
štúdia v Sarvaši a vysokoškolského štúdia astronómie v Prahe, ale najmä počas
jeho pobytu v Paríži, kde sa desať rokov venoval práci v oblasti astronómie a pripravoval pôdu pre československý zahraničný odboj. Odtiaľto podnikal aj výskumné
cesty do Turkménska, na Tahiti a do Ekvádora. Za vedeckými účelmi absolvoval
napriek svojmu podlomenému zdraviu šesť výstupov na najvyšší európsky štít Mont
Blanc.
Za jeho vedecké výskumy mu francúzska vláda udelila vysoké štátne vyznamenanie – kríž rytiera Čestnej légie. V Paríži pripravil podmienky pre činnosť aj ďalších
členov zahraničného odboja: T. G. Masaryka a E. Beneša.
Túžbu a snahu pomôcť svojmu národu dokázal aj tým, že po vypuknutí 1. svetovej vojny sa prihlásil do francúzskej armády a stal sa bojovým pilotom. Od začiatku vojny bol presvedčený, že štáty Dohody, ktorej členom bolo aj Francúzsko,
porazia armády tzv. Trojspolku: Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Taliansko, a tak
sa naskytne príležitosť oslobodiť slovenský národ spod nadvlády rakúsko-uhorskej monarchie. S tým cieľom organizoval aj ozbrojené légie, ktoré mali byť základom samostatnej Česko-Slovenskej armády vo Francúzsku, ktorá by neskôr
bola hlavným mocenským nástrojom prvého samostatného štátu Čechov a Slo-
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vákov. Svojimi myšlienkami a činmi predbehol čas a oprávnene ho považujeme
za priekopníka európanstva.
Žiaľ, všetky jeho túžby a ciele sa mu nepodarilo naplniť. V nedeľu 4. mája 1919,
teda zhruba pol roka po skončení 1. svetovej vojny a po vzniku prvej Česko-Slovenskej republiky, keď sa vracal do vlasti na trojmotorovom bombardovacom dvojplošníku, tragicky ukončil svoju životnú púť po havárii lietadla neďaleko Ivánky
pri Dunaji za dodnes úplne nevysvetlených okolností. Slovenský národ tak stratil
svojho veľkého, verného a statočného syna, ktorý chcel pre svoj národ a pre svoju
vlasť ešte veľa vykonať.
JUDr. Bohuš VOLNÍK
Autor je predseda historicko-dokumentačnej komisie Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave.

Škárovanie na murive Dómu sv. Mikuláša
foto: -eu-

Pamiatkari sa doteraz domnievali, že povrchová úprava muriva, ktorú v apríli našli
v interiéri kostola, sa dá zaradiť na koniec 13. alebo začiatok 14. storočia. Výstavba
dómu sa však datuje od roku 1380.

Prekvapujúci nález opísala pre čitateľov Noviniek z radnice Ing. arch.
Jaroslava Žuffová, CSc., z Krajského
pamiatkového úradu v Trnave:
„Pri reštaurátorskom prieskume
sa v apríli na severnej časti fasády
v interiéri bočnej lode Dómu sv.
Mikuláša našla povrchová úprava,
tzv. škárovanie. Je charakteristická
pre trnavské tehlové stavby, ktoré
mali režný – neomietnutý povrch
a upravenú maltu v škárach medzi
neomietnutými riadkami. Trnavské stavby s týmto škárovaním patria k najstaršej
vlne urbanizácie rovnako ako známych tridsať meštianskych domov alebo Klariský
kostol. Najstaršie škárovanie dávame do polovice až druhej polovice 13. storočia. Tu
nájdené škárovanie však patrí k mladšej etape, ktorá už nie je charakteristická vysokými škárami. Sú tenké, malta nie je prísne viazaná len na škáry, ale aj rozotieraná po tehlách a jednotlivé škáry sú prihladené. Takáto technológia sa v najbližšom
okolí vyskytla na niektorých domoch a vidno, že šlo o určitú vlnu. Najstaršie nálezy
mladšieho škárovania sa vyskytujú v Arcibiskupskom paláci, v domoch na Námestí
sv. Mikuláša 6 a 7, v dome na Kapitulskej 3 a dome na Kapitulskej 6. Vieme zatiaľ
toľko, že výstavba dómu, ktorý tu dnes stojí, sa začala v období Ľudovíta Veľkého,
v literatúre sa objavuje známy dátum okolo 1380. Domnievali sme sa však doteraz,
že toto mladšie škárovanie, ktorého je v Trnave oveľa menej, by mohlo zachytávať
už koniec 13. a prvú polovicu 14. storočia.
Otázka, či začiatok stavby Dómu sv. Mikuláša aj po tomto náleze naďalej musíme
datovať do roku 1380, je pre pamiatkarov otvorený problém. Nie je vylúčené, že
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sa stotožníme s názorom, že táto etapa škárovania by sa dala zaradiť naozaj až do
druhej polovice 14. storočia, lebo v súčasnosti sme našli úplne analogickú úpravu
v Piešťanoch v tzv. Starom kláštore, ktorého výstavba je tiež datovaná do druhej
polovice 14. storočia.“
Špekuláciou by teda boli zatiaľ aj lákavé úvahy o tom, že nájdené škárovanie patrí
k pozostatkom staršieho kostola, ktorý tu stál pred výstavbou terajšieho dómu.
Podľa slov pracovníčky Krajského pamiatkového úradu v Trnave Daniely Zacharovej pri hľadaní odpovede na otázku, kam sa vlastne stratil starší kostol, prichádza
do úvahy viacero možností. Napríklad, starší kostol mohol byť menší a obvodové
múry nového ho schovali do interiéru, alebo novší kostol mohol byť vystavaný
priamo na zbytkoch múrov staršieho. Je však možné aj to, že starší kostol stál približne na mieste dnešného, bol čiastočne zbúraný, a na jeho mieste bol postavený
nový, pričom sa ich pôdorysy nemusia prekrývať. Uvažovať sa dá aj o tom, že starší
kostol stál úplne mimo pôdorysu dnešného.
Treba zdôrazniť, že každá zo spomínaných možností je zatiaľ iba hypotéza. Možno
vnesie do tejto problematiky viac svetla archeologický výskum, ktorý sa uskutoční
v súvislosti s odkopaním základového muriva a odstránením nevhodnej izolácie
spôsobujúcej zadržiavanie a vzlínanie vlhkosti do múrov.
-eu-

Múry dómu musia byť dlhší čas odkryté
Obvodové murivá Dómu sv. Mikuláša sú extrémne zavlhnuté, vlhkosť dosahuje až
pätnásť percent ich celkovej hmotnosti. Keď vezmeme do úvahy, že nasiakavosť
tehly je približne dvadsaťpäť percent z jej hmotnosti, vychádza nám, že takmer
dve tretiny obsahu tehál, z ktorých je postavená jedna z najvzácnejších kultúrnych
pamiatok v Trnave, dnes tvorí voda. Vlhkosť jej múrov je veľmi vysoká aj v porovnaní s inými sakrálnymi stavbami na Slovensku. Toto prekvapujúce hodnotenie nie je
iba odhad, ale vychádza z exaktného merania. Uskutočnila ho v minulom roku Ing.
Marta Pichová, ktorej sme položili niekoľko otázok.

■ Chyby, ktoré zapríčinili extrémne vlhnutie múrov, urobili už prví stavebníci
Dómu sv. Mikuláša v 14. storočí?
Nie. Pôvodne boli všetky stavby kostolov koncipované tak, aby sa prichádzajúca
vlhkosť mohla opäť vysušiť. Podlahy boli paropriepustné, omietky vápenné, mäkké
a priedušné. Vzduch mohol prúdiť aj cez klenbu, kde boli vetracie otvory. Až v 19.
a 20. storočí sa začali robiť stavebné úpravy, ktoré pôvodné pomery v kostoloch porušili. Napríklad v Dóme sv. Mikuláša boli urobené z vnútornej strany v bočných
kaplnkách približne v 30. rokoch 20. storočia na stenách pod historickými omietkami asfaltové nátery. Základové murivo je zase zadusené izoláciou a prímurovkou.
Dôvodom týchto opatrení bola síce vlhkosť, ale práve preto sa pomery začali ešte
viac zhoršovať. Možnosť odparovania z vnútornej strany bola zastavená a postupom
času došlo nielen k nárastu obsahu vlhkosti, ale aj výšky, do ktorej vzlína. Ďalším
nevhodným opatrením bola veľmi silná vonkajšia cementová omietka, ktorá spôsobila, že vlhkosť bola uzavretá z vnútornej i vonkajšej strany a nemala inú možnosť,
iba stúpať hore.
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■ Aká môže byť situácia v kryptách pod kostolom?
Krypty boli v 18. storočí zamurované. Pretože na soklovom murive nie sú viditeľné
žiadne vetracie otvory, je jasné, že tam tiež nedochádza k cirkulácii vzduchu a vysúšaniu prichádzajúcej vlhkosti. Aký je reálny stav, si zatiaľ nevieme ani predstaviť.
■ Čo sa vlastne dialo s vlhkosťou, ktorá prichádzala zhora?
Na tomto kostole ide o kombináciu vzlínajúcej vlhkosti a porúch spôsobených zatekaním z dažďovej kanalizácie. V horných partiách stavby vznikli problémy aj so
zatekaním zo strechy, ktoré bolo spôsobené zlým oplechovaním alebo ohnutými
žľabmi. Od strechy sú síce vedené odkvapové rúry, nebolo však jasné, kam ústili.
■ Môže spôsobiť vlhkosť ohrozenie tejto vzácnej stavby?
Zavlhnutie obvodových murív nezapríčiní síce spadnutie múrov, ale podtekanie
vody zo strechy k základom môže zmeniť únosnosť základovej pôdy a spôsobiť ich
praskanie. Pri tomto kostole sa to zatiaľ našťastie nestalo. Problém je však aj v tom,
že vlhkosť sa len časť roka odparuje smerom von, no v zime smerom dovnútra a znehodnocuje vnútornú klímu v objekte. Keď stúpne vzdušná vlhkosť, súčasne klesne
vnútorná teplota, a to spôsobuje citeľnú nepohodu.
■ Čo treba urobiť pre vysušenie múrov dómu?
Princíp návrhu do budúcnosti by mal spočívať v návrate kostola do pôvodného
stavu. Veľkou výhodou tohto objektu je fakt, že v lodi kostola, bočných kaplnkách
a presbytériu zostala zachovaná pôvodná vápencová dlažba. Keby boli podlahy vybetónované, dnes by bola vlhkosť obvodového muriva ešte vyššia.
■ Aké opatrenia sa musia vykonať, aby múry prestali vlhnúť?
Treba odstrániť negatívne stavebné úpravy. Vonkajšie cementové omietky už boli
osekané, boli vyčistené zvody, preverené zaústenie do kanalizácie, budú sa robiť
opravy poškodených kusov. Bude potrebné vykopať aj kontrolnú sondu, ktorou
sa zistí, či boli urobené úpravy základov v minulosti a v akom stave sú. Jedným
z cieľov tohtoročných prác bude aj prevetranie podzemných priestorov kostola.
Nevyhnutné bude odstránenie asfaltových náterov v interiéri, predtým však treba
zistiť, či sa pod ním nenachádzajú pôvodné omietky. Mechanicky treba odstrániť aj
soľné výkvety – skupiny síranov, chloridov a dusičnanov, aby nekontaminovali novú
omietku a neskrátili jej životnosť.
■ Máte už predstavu o spôsobe obnovy omietok?
Dôležité je určiť najprv pravé príčiny stavu a nájsť pre každý objekt to správne riešenie. V minulom roku bol vykonaný len predbežný prieskum zavlhnutia soklových
častí fasád, v tomto roku by mal byť realizovaný kompletný prieskum zavlhnutia
kostola, na základe ktorého bude navrhnutý spôsob sanácie muriva.
■ Trnavčania sú iste zvedaví, ako dlho budú múry kostola obnažené...
Vlhkosť je takmer filozofický problém, zo všetkého si vyžaduje primerane. Ani
málo, ani veľa, ani hneď, ani prineskoro. Murivá budú potrebovať určitý čas na
vysychanie. Procesy vysychania sú pomalé, závisia od teploty a vlhkosti ovzdušia.
Ak sa kostol bude opravovať viac rokov, pre odstránenie vlhkosti to bude prospešné. Vzhľadom na tento fakt by mali byť plánované aj stavebné práce. Aby boli nové
omietky dostatočne trvácne, čas, v ktorom budú múry obnažené, by mal byť čo najdlhší. Podľa mojej skúsenosti dochádza k poklesu vlhkosti na zostatkovú hodnotu po
desiatich – pätnástich rokoch.
-eu-
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Ad: Dóm prezrádza tajomstvá...
foto: -eu-

Príspevok v marcovom vydaní Noviniek z radnice
Dóm prezrádza tajomstvá a kladie otázky (s. 15
– 16) upriamuje pozornosť na mnohé doteraz neznáme objavy. Spomínajú sa v ňom aj torzá gotickej
sakristie. Ja sa vo svojom príspevku vraciam k románskej rotunde sv. Juraja a k otázke, ktorá bola
vyslovená v súvislosti s objavom tejto gotickej sakristie na mieste, kde mala táto rotunda jestvovať.
Jestvovala vôbec?

Na popud Dr. V. Jankoviča, CSc., som v roku 1966
začal vyhľadávať materiály viažuce sa ku kaplnke,
ktorú Dr. Jankovič lokalizoval na mieste dnešnej sakristie. V roku 1967 som písal po prvý raz o Kaplnke sv.
Juraja (Ochranca prírody a pamiatok č. 5, s. 32), kde
som sa opieral o tam citované poznámky (Kniha účtov
fary 1495 – 1555, fol. 92, 103, 105; Oltárnictvá v Štátnom archíve, pobočka Trnava; rukopisné záznamy Š. Nemečkaya (Conscript.Altariarum in Lib.Reg. Civit. Tirn.) doplnené neskôr kanonickými vizitáciami z roku 1777
a 1780. Že kaplnka bola románska a rotundová, som prevzal od Š. Nemečkaya, ktorý
pridáva, že kaplnka bola tam, kde je dnes sakristia. Ale aj v ďalších materiáloch stretávame oltár a oltárnictvo sv. Juraja. Tak napríklad v účtoch dómu je viac záznamov
˜ ˜ in Capella...)
(Census Altaris Sti Georgii mris
Ďalšie správy hovoria o vymaľovaní kaplnky koncom 15. storočia; o opravách
v roku 1530; v roku 1535 mešťan Wolfgang Satror daroval oltárnictvu vinice (účty
dómu fol. 92a); v tom istom roku bola do kaplnky daná smaltovaná nádoba na svätenú vodu s maľbou sv. Juraja; arcibiskup Anton Vrančič daroval kaplnke červené
zlatom vyšívané rúcho; na opravu kaplnky a strechy prispel v roku 1602 kanonik
Blažej Joó, atď.
Pokiaľ sa mi podarilo zistiť, oltárnikmi boli v roku 1503 Andrej, okolo roku 1520
Ján Marth, 1553 – 1558 Ján Berečkay, 1560 – 65 ?) Benedikt Czahel, v roku 1577
zomrel oltárnik Andrej Mindsenti, v roku 1585 – 1590 bol Michal Bedy, atď. Posledná správa spomína oltárnika kanonika Tobiáša Pristeša.
V krypte pod kaplnkou boli pochovaní napríklad v roku 1572 (pod oltárom) Benedikt Czahel,  1577 Andrej Mindsenti,  1580 Juraj Konyafalvi,  1581 Ján Berečkay,
 1605 Blažej Joó,  1605 pred vchodom do kaplnky Michal Kapornay, atď.
Bola kaplnka románska, rotundová? Isté je, že po výstavbe dnešnej sakristie tam
bol oltár sv. Juraja. A aj na terajšom mariánskom oltári v sakristii je z prvej tretiny
18. storočia socha sv. Juraja.
Patrili nájdené gotické torzá sakristii? A boli už vtedy sakristie? Je isté, že ďalšie
skúmanie nám ešte odkryje veľa nového a prispeje k hlbšiemu poznaniu Dómu sv.
Mikuláša. Preto veľmi vítam výskumy, ktoré v súčasnosti uskutočňujú odborní pracovníci. Želám im pri tom veľa trpezlivosti a veľa nových objavov.
Hadrián RADVÁNI
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Jubileum hudobníka Alexandra Kappa
Je nesporne jedna z najzaujímavejších osobností trnavskej hudobnej histórie ako
hudobný pedagóg, skladateľ, zbormajster a organista.

Narodil sa pred sto osemdesiatimi piatimi rokmi 16. mája 1820 v Suchej nad
Parnou. Po ukončení základnej školy v rodnej obci študoval na gymnáziu v Trnave
a hudobné vzdelanie získal pravdepodobne v Pešti.
V rokoch 1861 – 1876 pôsobil ako profesor na rímskokatolíckom mužskom učiteľskom ústave v Trnave ako učiteľ organovej hry a súčasne vyučoval na trnavskom
arcibiskupskom gymnáziu. Od roku 1848 bol regenschori v Dóme sv. Mikuláša
v Trnave. Do dejín slovenskej hudby sa nezabudnuteľne zapísal ako autor viacerých
skladieb, omše a klavírnych prelúdií. Je tiež autorom opery Synovia Jakubovi podľa
libreta profesora Jána Scharnbecka, ktorá mala premiéru 29. júna 1867 v Trnave.
Umelecký duch Alexandra Kappa so zmyslom pre experimenty sa naplno prejavil
pri uvádzaní mnohých diel svetových autorov. V roku 1859 založil, viedol a dirigoval
mužský spevácky chrámový zbor v Trnave. Zomrel náhle 24. novembra 1976 v Trnave v 57. roku svojho života. Pochovaný je na Novom cintoríne v Trnave.

Ladislav VYMAZAL

Druhým dirigentom chóru bol Matzenauer
Po zakladateľovi a dirigentovi mužského speváckeho
zboru v Dóme sv. Mikuláša Alexandrovi Kappovi prešlo
jeho riadenie do rúk Františka Otta Matzenauera, významného priekopníka, ktorý prostredníctvom pedagogickej, publicistickej a kultúrno-osvetovej činnosti
formoval bázu ťažko sa rodiacej slovenskej kultúry.

Pochádzal z moravského Beňova pri Přerove, kde
sa narodil 16. mája 1845 v rodine učiteľa. Po absolvovaní reálneho gymnázia vo Viedni a dodatočných
učiteľských skúškach vystriedal pedagogické miesta
v Brezne nad Hronom a Starej Turej, odkiaľ prešiel
v roku 1872 do Trnavy. V meste s výraznými tradíciami rezonujúcimi v aktívnej práci kultúrnych besied
a spolkov, ale aj v dozvuku ohlasu bernolákovcov
a ďalších národných buditeľov, našiel svoj druhý
domov. Spočiatku bol organistom v Dóme sv. Mikuláša a od roku 1874 prechodne
pôsobil ako účtovník a hlavný jednateľ Spolku sv. Vojtecha. Svoje široké záujmy
zúročoval v literárnej tvorbe. Množstvo jeho článkov a úvah je obsiahnutých v periodikách Cyrill a Method, Dennica, Katolícke noviny, Národnie noviny, Sokol, ale aj
v kalendároch, učebniciach a pod.
Druhú výraznejšiu črtu jeho profilu formoval vášnivý vzťah k hudbe. Stáva sa mu
každodenným pokrmom, ale aj povzbudením v nekompromisnom osude. Na vrchole
tvorivých síl ho pri dirigovaní istej Offenbachovej opery v mestskom divadle postih-
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la náhla nevoľnosť, z ktorej sa až do svojej smrti 22. decembra 1901 nikdy celkom
neuzdravil.
Matzenauerova umelecká aktivita sa všestrannejšie presadila až po náhlom
úmrtí výraznejšej osobnosti – Alexandra Kappa (1876). Postupne po ňom zaujal
uprázdnené miesto regenschoriho Cirkevného hudobného spolku pri Farskom
chráme sv. Mikuláša spoločne s funkciou dirigenta v mužskom speváckom spolku
Nagyszombati Dalárda. Jeho skladateľské dielo dotvárajúce súčasť rozsiahlych
fondov hudobnín Cirkevného hudobného spolku je dnes v Štátnom okresnom archíve v Trnave. Popri liturgických skladbách a duchovných piesňach čiastočne včlenených Mikulášom Schneiderom Trnavským aj do jednotného katolíckeho spevníka, je
aj útlejšie klavírne dielko Hommage aux Belles Tyrnoises. Bolo publikované v roku
1883 s venovaním Adele Orkonyiovej.
V nepriaznivom období národného útlaku Matzenauer zostavil pre účely slovenského chrámového spevu Duchovný spevník v zmysle osnovy Nábožných výlevov
Dr. Andreja Radlinského. V spolupráci s dolnosučianskym učiteľom Jozefom Matulayom v ňom použil a štvorhlasne zharmonizoval piesne viažuce sa k slovenskému
duchovnému životu, ktoré spopulárneli aj vďaka svojim piatim vydaniam. Podobne zhudobnil aj verše F. V. Sasinka, zasvätené pamiatke zakladateľov slovanskej
vzájomnosti, ktoré vyšli vo Viedni v roku 1885 pod názvom Piesne ku sv. Cyrilovi
a Metodovi.
František Otto Matzenauer bol nielen vynikajúci organizátor trnavského hudobného života, ale aj spoločenská osobnosť. Ako erudovaný klavirista sprevádzal na
verejných koncertoch aj renomovaných hosťujúcich umelcov. Ako dirigent veľkým
podielom prispel aj k dôstojnému trnavskému uvedeniu Dvořákovho majestátneho oratória Stabat Mater v apríli 1887 s Cirkevno-hudobným spolkom v interiéri
Dómu sv. Mikuláša so spoluúčinkujúcimi muzikantmi 71. c. k. pešieho pluku.
Matzenauerov entuziazmus nepodlomila ani zdĺhavá a ťažká choroba. Prichodí
nám s ľútosťou konštatovať, že všestranná aktivita tohto rozhľadeného vzdelanca
a národovca, ktorý významným podielom prispel k formovaniu národného povedomia a kultúry, nie je dosiaľ dostatočne zhodnotená.
Ladislav VYMAZAL

Piaty ročník súťaže Schneiderova Trnava
Už po piaty raz sa v dňoch 7. a 8. apríla 2005 otvorila brána Základnej umeleckej
školy M. Schneidera Trnavského, aby opäť privítala mladých adeptov hudobného
umenia – klaviristov, huslistov a hráčov sláčikových komorných súborov, ktorí
pricestovali z celého Slovenska s cieľom predviesť v Trnave svoje muzikantské
umenie.

V tomto roku sa našej súťaže zúčastnilo vyše stoosemdesiat súťažiacich z päťdesiatich ôsmich základných umeleckých škôl. Najdlhšiu cestu k nám merali zo Sniny
a Michaloviec. Samozrejme, príležitosť zmerať si sily využívajú každoročne aj žiaci
z okolitých miest a regiónov.
Je pravda, že podobných súťaží na Slovensku nie je veľa. Práve preto bolo našou
snahou poskytnúť priestor čo najväčšiemu počtu talentovaných detí rôzneho veku
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a na rôznom stupni hráčskej zručnosti. Tomuto zámeru zodpovedá aj spôsob hodnotenia, pri ktorom odborné poroty v jednotlivých kategóriách neudeľujú tradičné
prvé tri miesta, ale oceňujú výkony mladých hudobníkov zaradením do troch pásiem
– zlatého, strieborného a bronzového.
Bolo pre nás zadosťučinením vidieť po roku alebo dvoch opäť aj známe tváre, čítať
v bulletine známe mená, a byť svedkom toho, ako ich hudobné umenie z roka na rok
rastie. Napĺňa nás radosťou, že sa k nám súťažiaci a ich pedagógovia radi vracajú.
Ich slová uznania. ktorými oceňujú našu prácu na príprave súťaže a atmosféru,
ktorú sa nám podarilo vytvoriť, sú pre nás najkrajšou odmenou. Teší nás tiež, že
tak prispievame aj k propagácii Trnavy, pretože účastníci súťaže majú možnosť spoznávať jej historické pamiatky a zoznámiť sa so životom v našom meste.
Za to, že tohtoročný 5. ročník súťaže dopadol opäť úspešne, vďačíme nielen obetavej práci našich učiteľov pri jej príprave, ale aj pomoci a pochopeniu zo strany
Ministerstva školstva SR, Mestu Trnava, Krajskému školskému úradu, Vyššiemu
územnému celku Trnava a ostatným štedrým sponzorom.
Jarmila HUDECOVÁ
autorka je zástupkyňa riaditeľa
Základnej umeleckej školy M. Schneidera Trnavského

Prvé letné záhradné slávnosti v Trnave
Pulzujúce kúzlo dlhých letných večerov a krátkych nocí, keď sa nám nechce strácať
čas spánkom, autentický dotyk s mladou i najstaršou históriou, prieniky hudby, výtvarného i filmového umenia, vôňu bylín v gréckych a talianskych jedlách, mladosť
i živé spomienky na ňu – to všetko nám sľubujú prvé Trnavské záhradné slávnosti,
ktoré sa v našom meste uskutočnia od 1. do 3. júla v záhrade Západoslovenského
múzea.

„Mojím zámerom je spojiť v letnej Trnave čas, priestor a umeleckú sféru ľudského
bytia do jedného homogénneho celku,“ hovorí o tomto originálnom projekte jeho
autor, pracovník referátu kultúry Mestského úradu František Čavojský, ktorý je
nielen invenčný organizátor, ale i hudobník. Autorsky a organizačne sa podpísal aj
na veľmi úspešnom projekte nultého ročníka džezového festivalu Trnavský JAZZzyk, ktorý bude mať pokračovanie aj v tomto roku, a podarilo sa mu už v rámci koncertov hudobnej jari a jesene niekoľko skvelých jednorazových „kúskov“, napríklad,
keď do Trnavy pritiahol koncertovať výnimočnú Ivu Bittovú, legendárny Spirituál
Kvintet, Laca Décziho, Mariána Vargu a mnohých iných.
„Tri letné večery v záhradách pri hradbách na Kapitulskej ulici ožijú výtvarným umením, sochárstvom, filmom a hudbou vo všetkých jej tvárach,“ pokračuje
v opise svojho zámeru František. „Záhradné priestory sa stanú galériou pod holým
nebom, kde sa návštevníci budú môcť zoznámiť s kreatívnosťou študentov trnavských vysokých škôl. Opozitom k statickému výtvarnému umeniu bude projekcia
krátkych filmov študentov Katedry masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila
a Metoda. Hudobná stránka projektu sa bude niesť v znamení najproduktívnejších
rokov existencie pop music – rokov šesťdesiatych. Tvorbu legendárnych The Beatles
predstavia česko-slovenská skupina Brouci a v netradičnom závoji vážnej hudby aj
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Trnavský komorný orchester. Šesťdesiatymi rokmi prevedie poslucháčov a divákov
aj Laco Lučenič a Satisfactory v multimediálnej šou, ktorá opíše vývoj v tomto desaťročí minulého storočia neobvyklým audiovizuálnym spôsobom. Na záver prinesie
do záhrad Capella Istropolitana najznámejšie dielo Georga Friedricha Händla Firemusic s efektným ohňostrojom vo finále. No a v intenciách myšlienky, že človek nie
je živý len umením, sa v záhrade súčasne uskutočnia dni mediterránskej kuchyne
a ochutnávka slovenských vín.“
Ak sa všetko vydarí podľa plánu, živo bude aj na Trojičnom námestí, kde chcú
študenti Univerzity Cyrila a Metoda pripraviť originálnu propagáciu slávností
v múzejnej záhrade: Ako v „reality šou“ budú môcť okoloidúci celý deň nahliadať
priamo do útrob bytu v štýle šesťdesiatych rokov, ktorého obyvateľmi budú známe
osobnosti tohto obdobia.

-eu-

Terasa nesplnených želaní
Divadlo Jána Palárika, premiéra: 22. apríla 2005
preklad: Lýdia Majerčáková/dramaturgia: Martin Gazdík/scéna: Ján Zavarský/
kostýmy: Alena Kobielska/pohybová spolupráca: Elena Lindtnerová/hudba: Juraj
Péč/réžia: Viktor Kollár

Jean-Claude Carriére patrí
k najvýznamnejším žijúcim
scenáristom a dramatikom.
Ako autor scenárov spolupracoval najmä so slávnym
režisérom Luisom Buñuelom,
ale aj s Milošom Formanom,
Andrzejom Wajdom a ďalšími.
S jeho prácou sme sa už mohli
zoznámiť prostredníctvom takých známych filmových diel
ako Denník komornej, Skrytý
pôvab buržoázie, Valmont, Neznesiteľná ľahkosť bytia. Ako
dramatika s hrou Terasa ho
však predstavuje Divadlo Jána Palárika na Slovensku po prvý raz.
Spolu s ním hneď na začiatku vstupujeme do akejsi „zóny“, sugestívne pripomínajúcej kultový sci-fi román bratov Arkadija a Borisa Strugackovcov Piknik pri
ceste. Zónu, alebo územie nikoho, v ktorom sa dejú zvláštne veci, predstavuje v tomto prípade komfortný byt s terasou. Jeho obyvatelia – Madeleine (Edita Borsová)
a Etienne (Jozef Bujdák) – ho síce ešte fyzicky neopustili, ale duševne sú už dávno
neprítomní. Ich vzťah, ktorý sa logicky mal odohrať v pomyselnom čase pred začiatkom hry, už nejestvuje. Aj oni sú kdesi na pomedzí, v stave po niečom a pred niečím,
aj v ich duševnom teritóriu je teraz zóna, v ktorej sa dejú čudné veci. Nevieme, čo
spôsobilo rozklad ich vzťahu, ale táto informácia už nie je dôležitá.
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Do zóny vstupujú návštevníci – pracovníčka realitnej agentúry (Zuzana Šebová,
Rita Báncziová) a záujemkyňa o prenájom, generálova žena (Linda Zemánková).
Prelínajú sa tak navzájom bez dotyku ďalšie púštne zóny ľudských duší. Všetkému
dominuje terasa – priestor, ktorý sa vyznačuje zvláštnymi, ale presne nevymedzenými príťažlivými vlastnosťami, akoby naznačoval univerzálne riešenia neformulovaných problémov a otázok. Slnko a výhľad široko – ďaleko...
Každý niečo od terasy očakáva, vedome i nevedome.
Vymedzenie hraníc dobra a zla
v týchto očakávaniach nie je
jasné. Len Madeleine a Etienne už terasu nepotrebujú. Ona
čaká na niekoho iného, s kým
odíde, on čaká, kým sa to stane.
Nič viac už medzi nimi nie je.
Do hry vstupuje ďalší záujemca o byt – pán Astruc
(Gregor Hološka), za ním prichádza jeho solventný priateľ
Maurice (Ján Kuráň, Branislav Bajus), ktorý sa takmer
okamžite zaľúbi do Madeleine. Odchod s niekým niekam, kde sa ako mávnutím
čarovného prútika roztopí ľad ľudského odcudzenia a vykorenenia, je aj jeho vízia.
Chce odísť s ňou, ale, ako sme už podotkli, Madeleine čaká na iného.
Na rozdiel od Mauricea pán Astruc pôsobí činorodo a realisticky ako človek, ktorý
je všade vo svojej koži a efemérnymi víziami sa nezaoberá, v skutočnosti však ani
on nikde nie je doma, aj jeho život je prchavý. Na jednom mieste raňajkuje, na inom
večeria a celkom inde spí.
Skromná dejová línia, v ktorej divákom ostáva voľné pole na projekciu vlastných
zón, sa pomaly rozvíja. Bohatý, zúfalý a odmietnutý Maurice odmieta ponuku osamelej pracovníčky realitky, ktorá možno čakala celý život práve na neho, odísť spolu
s ňou do Afriky a odchádza hľadať svoje riešenie na terasu. Skočí z výšky – ale nič
sa nekončí, smrť neprichádza. Všetko sa môže opakovať alebo začať odznova.
Generálova žena tiež hľadá jednoduché riešenie svojej dlhoročnej frustrácie na terase,
kde sa ktovie po koľký raz pokúša zbaviť svojho manžela – slepého generála, ktorý by
mohol byť jej otcom. Aj generál pád z terasy prežije. Jednoduché riešenia sa nekonajú.
Terasa začína všetkým mlčky našepkávať, že sme dostali do daru zázrak života
a je na nás, či ho premárnime, alebo vychutnáme jeho šťavu do poslednej kvapky.
Nikto však jej návody nepočúva, nikto nechápe. Neprichádza ani rozuzlenie celého
príbehu, autor ho jednoducho neponúka. Niekomu to môže spôsobiť rozčarovanie,
ale je celkom zbytočné zaoberať sa s tým. Jednoduché riešenia nejestvujú, je načase
pustiť sa do zdolávania tých zložitejších. A hádam práve to chcel Carriere naznačiť,
hoci v zónach rôznych ľudských duší môže rezonovať jeho posolstvo celkom inak. No
nech je ako chce, o jednom sa nedá priveľmi pochybovať: Ku svojmu univerzálnemu
teritóriu, ku svojej vlastnej zóne, ktorá uchováva v sebe všetky riešenia, sa stále
správame ako návštevníci odinakiaľ na ceste ktoviekam, možno práve ako mimo-
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zemšťania v knihe bratov Strugackovcov, ktorí sa tu len na chvíľku zastavili, aby si
urobili akýsi „piknik pri ceste“...
Dianie na javisku priliehavo rámcuje na pohľad jednoduchá scéna Jána Zavarského, ktorá evokuje predstavu uniformne elegantného bytu nepoznamenaného
vkusom, zážitkami a pocitmi jeho obyvateľov. Mimoriadne vhodne podčiarkuje
atmosféru prostredia i deja striedma hudba Juraja Péča. Nič sa nedá vyčítať ani
hereckým výkonom, sú dostatočne prepracované už v čase premiéry.
Ale predsa tu čosi nesedí: Citlivý divák mladým hercom neuverí, že naozaj prežívajú príbeh hry. Je paradox, že práve takto je to dobre. Pocity odcudzenia a vykorenenia neopanovali všetkých. Nádej ostáva živá, riešenia jestvujú.
text a foto: Elena URSINYOVÁ

Trnavčan sa nestratil ani na Taiwane
Známy trnavský hudobník, spevák a moderátor Peter „Bonzo“ Radványi zaznamenal historický úspech pre celú slovenskú hudobnú scénu. V polovici marca účinkoval ako prvý slovenský bluesman na Taiwane. Vystupoval ako sólista, bez svojej
skupiny The Resonators, na bluesovom festivale The Blues & Bar-B-Q Bash, ktorý
pod heslom Come feel the passion of the Blues zorganizovala Taiwanská bluesová
spoločnosť v meste Taichung.
Hlavnou hviezdou festivalu bola slávna americká
bluesrocková gitaristka a speváčka Joanna Connor
so svojim Bandom z Chicaga a okrem viacerých
výborných domácich kapiel sa na pódiu objavila aj
americká speváčka Hazel Payne, ktorá ako členka
súboru Taste of Honey získala pred časom prestížnu
hudobnú cenu Grammy. Náš Trnavčan sa nestratil
ani v takejto silnej konkurencii. Po festivale o ňom
pochvalne napísali: „Peter ‚Bonzo‘ Radvanyi, bluesman z Európy, priniesol na festivalové pódium osobitosť a srdečnosť, ktorou rozohrial publikum. Spieval
po anglicky i po slovensky, striedal rezofonickú
gitaru s akustickou a medzi jednotlivými piesňami
rozprával o svojej krajine, z ktorej pochádza rezofonické dobro.“ Bonzo spravil dobré meno nielen sebe
a Slovensku, ale aj nášmu mestu, keď na stretnutí
s primátormi Taichungu a Taipei im okrem pozdravu odovzdal aj reprezentačné materiály o Trnave.
So svojou rezofonickou gitarou vystupoval aj na Eurofeste v hlavnom meste Taipei
a s dobrým ohlasom sa stretli aj jeho štyri samostatné koncerty v kluboch tejto šesť
a pol miliónovej metropoly Taiwanu. Vďaka úspešnému účinkovaniu sa vrátil do Trnavy
nielen ako čestný člen The Blues Society on Taiwan, ale aj s pozvánkou na návrat do
tejto ostrovnej „čínskej Ameriky“ vo vrecku.
Mimochodom, skupina Bonzo & The Resonators pred krátkym časom na sérii koncertov v Trnave, Prievidzi a v Bratislave predstavila svoj nový album LIVE 2004, ktorý
obsahuje nahrávky zachytávajúce živú atmosféru jej vystúpení na niekoľkých minuloročných festivaloch.
(B)
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Bradlan oslávi svoje jubileum spevom
Pri príležitosti
sedemdesiateho
piateho výročia
vzniku populárneho
a obľúbeného
mužského speváckeho
zboru sa 28. mája
o 19. hodine uskutoční
v Divadle Jána Palárika
slávnostný koncert
spojený s krstom
nového CD.

Bradlan založili 30.
mája 1930 trnavskí robotníci vtedajšej Vozovky. Názov, pod ktorým foto: Bradlan
sa stal neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života v Trnave, získal tento spevácky
zbor v roku 1931. Do dnešných dní sa v ňom vystriedalo až šesťstodvadsaťdva spevákov a sedemnásť dirigentov. Medzi nimi boli osobnosti ako Rudolf Slováček, ktorý
stál pri zrode zboru, Ján Lauko, Anton Cíger, Viktor Brós, Dr. Jozef Potočár, Dušan
Bill, Ivan Luknár, Mgr. Blanka Juhaňáková, Mgr. Ivan Konečný, Dr. Gabriel Kalapoš, Mgr. Stanislav Gálik. Súčasnou dirigentkou zboru je Mgr. art. Viera Hovancová
(na fotografii).
Zo spevákov spomeňme napríklad hudobného skladateľa Ladislava Burlasa,
rodáka z Trnavy, ktorého náročné hudobné skladby bradlanisti radi spievajú.
V zbore spievali aj vysokoškolský pedagóg Dr. Jozef Raninec a známy sochár a medailér Wiliam Schiffer. Čestným členom zboru je tiež Mons. Ján Sokol, arcibiskup
a metropolita Slovenska.
Bradlan je dnes jedným z mála mužských speváckych zborov na Slovensku. Má
dvadsaťosem členov, ich vekový priemer je 61 rokov. Svojím spevom rozdávajú
radosť nielen doma, ale aj v zahraničí – koncertovali už v Bulharsku, Maďarsku,
bývalej Litve, Nemecku, Poľsku, Rakúsku i Taliansku.
Zbor je nositeľom viacerých ocenení. Patria medzi ne napríklad dve strieborné
medaily na Medzinárodnej súťaži v Olomouci v roku 1997, zlatá medaila na Medzinárodnej súťaži v Banskej Bystrici v roku 2002, o rok neskôr strieborná medaila zo
súťaže v Námestove. Najčerstvejším úspechom Bradlanu sú dve bronzové medaily,
ktoré získal minulý rok na súťaži v Olomouci.
Členovia zboru radi spievajú skladby cirkevnej hudby, úpravy ľudových piesní,
ale i skladby z opier a operiet. Ich repertoár pozostáva predovšetkým z diel slovenských skladateľov, napríklad spomenutého Ladislava Burlasa, Eugena Suchoňa,
Jána Cikkera, Ondreja Francisciho, Jána Levoslava Bellu, ale i Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorý je nielen trnavským rodákom, ale bol i doživotným čestným
predsedom zboru.
-r-
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Muž so zvonivým hlasom
Vedecká rada Trnavskej univerzity na svojom zasadnutí dňa 20. 12. 2004 schválila
návrh Filozofickej fakulty TU na udelenie titulu doctor honoris causa PhDr. Viliamovi Turčánymu, CSc., za významné celoživotné literárno-vedné dielo a prehĺbenie
kresťanských hodnôt v slovenskej kultúre.

Viliam Turčány sa narodil 24. 2. 1928 v Suchej
nad Parnou, v dedine neďaleko Trnavy, kde sa vínna
réva pestovala už za feudalizmu a v minulom storočí
dala slovenskému národu veľa významných činiteľov.
Okrem spisovateľov a prekladateľov Františka, Blahoslava a Víťazoslava Hečkovcov, to bol aj výtvarník
Jozef Ilavský, ilustrátor viacerých básnických zbierok
Viliama Turčányho. Aj výtvarníkovi Štefanovi Polkorábovi Suchá učarila a po skončení štúdii v Prahe sa
istý čas usadil v tejto dedine.
Krásne študentské časy prežil na trnavskom gymnáziu, kde vo Vajanského samovzdelávacom krúžku
v marci 1947 recitovali vlastné básne Miroslav Válek
a Vilam Turčány. V tomto období začala tvorivá polemika o nadrealizme a podrealizme. Neskôr sa k nim
pridali ďalší absolventi trnavského gymnázia a v dejinách slovenskej literatúry
boli známi ako Trnavská skupina, označovaná aj ako konkretisti. Trnava bola jeho
srdcu veľmi blízka, veď vo svojej básní hovorí, že má toto mesto rád, toto mesto
promenád...
Po skončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor slovenčina a francúzština, pracoval až do odchodu na dôchodok v Ústave dejín slovenskej
literatúry SAV v Bratislave. Výnimkou boli len roky 1970 – 1972, keď bol lektorom
na univerzite v Neapole. Zameral sa hlavne na historickú slovenskú a európsku
poetiku, od antiky cez renesanciu až po modernu. Jeho vlastná básnická tvorba,
literárno-vedná, prekladateľská a editorská činnosť sú veľmi rozsiahle.
Z množstva vlastnej tvorby pripomenieme aspoň Jarky v kraji z roku 1957 a Aj
most som ja z roku 1977. Spolu s Jozefom Felixom prekladali Danteho Božskú
komédiu, ktorú po Felixovej smrti dokončil sám. Je aj známy verzológ a autor odborných štúdii o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom, Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, Ivanovi Kraskovi, Jankovi Jesenskom, Miroslavovi Válkovi a iných. Mnohé sú
v časopiseckej a zborníkovej podobe.
Mnohokrát bol hosťom v rozhlasových a televíznych reláciách. Počuť recitovať Viliama Turčányho vlastné verše a verše Jána Hollého v staroslovienčine je skutočne
umeleckým zážitkom. Za všetkých to v príležitostnej básni vyjadril Karol Kapeller
slovami: Radi počúvame pre nás tak známy hlas/ aj verše tvoje spevné.
Je aj autorom básnických prekladov staroslovienských textov do modernej
slovenčiny. Za prebásnenie prvej slovenskej a slovanskej básne Proglas od Konštantína filozofa, ktorú Ján Pavol II. považoval za významný pomník kresťanskej
kultúry, v roku 2002 prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky Pribinov kríž
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I. triedy za celoživotný prínos v oblasti slovenskej literárnej vedy a prekladateľskej činnosti.
Z množstva iných ocenení a vyznamenaní si Viliam Turčány určite váži aj Cenu
mesta Trnava za celoživotné dielo a báseň o Trnave Mám svoje mesto rád, ktoré
za rok 1997 prevzal z rúk primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka. Na slávnostnom
zasadnutí Vedeckej rady Trnavskej univerzity rozšírenej o vedecké rady fakúlt 2.
mája 2005 o 14.00 hodine v aule Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity na Univerzitnom námestí prevezme titul Dr. h. c.
Viliam Turčány má rád Trnavu a Trnavčania majú radi Viliama Turčányho. Veľa
zdravia a básnickej iskry v oku, majstre.

Margita KÁNIKOVÁ

Bratia Bugalovci vo finále SuperStar
Aprílové dni s pravnukmi Mikuláša Schneidera Trnavského

Nie je to tak dávno, keď sme v Nofoto: -cmvinkách z radnice priniesli článok o absolventskom koncerte Štefana Bugalu,
pravnuka Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorý ako prvý Slovák v histórii
Janáčkovej akadémie múzických umení
(JAMU) v Brne, vyštudoval hru na bicie
nástroje. Jeho najobľúbenejším nástrojom bola vtedy marimba, na ktorej 8. apríla 2002 večer bravúrne predviedol svoj
absolventský koncert.
Presne o tri roky neskôr, 8. apríla
2005, sedel Štefan Bugala za súpravou
bicích nástrojov doprevádzajúcej kapely zatiaľ najväčšej a najpopulárnejšej televíznej speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar, a jeho brat Michal stál na tom
istom pódiu ako gitarista. Z trnavského regiónu sme síce nemali speváka, ktorý by
reprezentoval mesto v tejto súťaži, no bratia Bugalovci to bohato vykompenzovali.
Vo finále v piatok 15. apríla, keď sa uskutočnilo finále tejto súťaže, ktorú vyhrala
Prešovčanka Katka Koščová, sa opäť objavili na televíznych obrazovkách. V skupine hrali s Bugalovcami ešte basgitarista Viktor Hidvéghy a trojica zo skupiny B 3
– klávesoví hráči Peter Graus, Tomáš Zuba a gitarista Maroš Kachút.
„Bol to pre nás zážitok a aj dobrá skúsenosť,“ rozhovoril sa Štefan. „Divákov tam
bolo možno tisícpäťsto. To však z môjho pohľadu nebolo tak podstatné, ako tá fantastická atmosféra medzi nimi. Bol tam neustály hluk, krik a pohyb. Niektorí diváci
stále revali, a keď už nemohli, vystriedali ich ďalší. Diváci pri televízoroch moderátorov a speváčky dobre počuli, ale tam, na mieste činu, kde sme hrali, to bolo s počuteľnosťou veľmi zlé. Myslím, že Paľo Habera mal ako jediný z poroty odposluch,
aby mohol ako spevák výkon súťažiacich správne ohodnotiť.“
Výbornej speváčke, víťazke SuperStar Katke Koščovej, to v piesni, ktorá začínala bez hudby, iba spevom, spočiatku intonačne dosť uletelo. Bolo to prekvapujúce,
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ale Michal Bugala nám vysvetlil, prečo sa to podľa neho stalo: „Katka vďaka tomu
obrovskému hluku, ktorý bol v hale, asi nepočula tón, ktorý jej zahral klávesák,
a podľa ktorého mala začať spievať.“
Štefan a Michal presne nevedia, čo bude po skončení súťaže s ich kapelou zloženou kvôli SuperStar, či ich finalisti oslovia aj kvôli nahrávaniu svojich nových CD.
„Nejaké ponuky sa nám už rysujú, ale v tejto chvíli sa k tomu ešte neviem stopercentne vyjadriť,“ povedal Štefan.
Duo bicích nástrojov
Náš rozhovor sa odohral v nedeľu 17. apríla po koncerte s názvom Duo bicích nástrojov, ktorý sa uskutočnil v Cíferi. Na koncerte sa predstavili perkusionisti Štefan
Bugala so svojim kolegom Jaroslavom Gregorovičom. „Skupinu bicích nástrojov sme
spoločne s Jaroslavom založili asi pred dvomi mesiacmi. Zaujímavosťou je, že celý
koncert odohráme iba na bicích nástrojoch. Môj kolega hrá na melodickom bicom
nástroji – marimbe a ja hrám na blanozvučných nástrojoch, a tiež na melodickom
bicom nástroji vibrafóne. Okrem ťažkých kompozícií moderných skladateľov sme
hrali aj odľahčené skladby, napríklad Bugatti step od Jaroslava Ježka v úprave pre
marimbu a vibrafón. Znie to vynikajúco a aj vizuálne to je veľmi efektné. Bugatti
step upravil pre bicie nástroje môj bývalý profesor z JAMU Martin Opršal.“
Na otázku Noviniek z radnice, či nepokladá za rozporuplné, že v piatok hral populárnu hudbu vo finále SuperStar a v nedeľu koncert vážnej hudby v Cíferi, Štefan
Bugala odvetil: „Hudbu nerozdeľujem na vážnu a populárnu. Počúvam a hrám
hudbu rôznych období a rôznych štýlov. Rád si zahrám populárnu muziku, džez
a samozrejme aj klasiku. Jediné kritérium delenia hudby je u mňa, že ju delím na
dobrú, alebo zlú. Je to ale iba môj subjektívny názor a niekto iný ho môže mať úplne
opačný. Na koncert do Cífera prišlo veľa ľudí. Starší, ale čo je potešiteľné, aj mladí.
Ohlas bol síce skromný, ale bolo nám fajn.“
Džezový projekt Gajlík – Bugala
Džezové zoskupenie Gajlík – Bugala Quartet začalo v nedeľu 17. apríla v nedávno
otvorenom Džezovom klube v Trnave svoje týždenné koncertné turné, ktoré pokračovalo v Trenčíne, Piešťanoch, Žiline a Bratislave. Na nedeľu početné trnavské publikum, ktoré tvorili väčšinou domáci muzikanti – priaznivci džezu, ocenilo vynikajúcu interpretáciu skladieb Jeffa „Tain“ Wattsa, Herbie Hancocka, Kenny Kirklanda
a Branforé Marsalisa. Boli to moderné džezové kompozície hrané trošku starším
štýlom. Vyznačovali sa ťažšími, nepravidelnými rytmami, ktoré sa v bežnej hudbe
takmer nepoužívajú. Napríklad zvláštny sedemštvrtinový alebo sedemnásťosminový rytmus. Interpretáciu charakterizovala aj dosť nezvyčajná harmónia. Pre ľudí,
ktorí sa touto hudbou nezaoberajú, je na vnímanie dosť náročná.
Gitarista Michal Bugala s Tomášom Gajlíkom v súčasnosti džez nielen hrajú,
ale ho aj študujú na vysokej škole v rakúskom Grazi. „Tento džezový projekt sme
s Tomášom dali dokopy práve v Rakúsku. Myslím, že sa nám to podarilo. Prizvali
sme jedného z najlepších bubeníkov školy v Grazi Chorváta Vlada Kostarinoviča.
Hrá s nami aj jeden z najlepších súčasných slovenských džezových kontrabasistov
Štefan Bartuš, s ktorým sme sa zoznámili v džezovom projekte známeho bubeníka
Doda Šošoku z Piešťan,“ dodal Michal.
-cm-
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Hrám swing, ale nežijem len spomienkami
Jedna z legiend trnavského hudobného života osemdesiatštyriročný Eugen Bubo
Nemeš si pred niekoľkými rokmi za peniaze na truhlu kúpil nový klavír. Dodnes
pôsobí ako aktívny hudobník v známej kapele Old Boys Jazz Band a pravidelne chodieva na celodennú túru po hrebeňoch slovenských hôr. Cíti sa stále ako mládenec,
len občas sa zamyslí nad tým, čo bude robiť, keď zostarne...

Ak ste v marci boli na otvorení nového jazzového klubu v Trnave, určite vám neuniklo
vystúpenie swingovej skupiny Old Boys Jazz
Band. V nej pôsobí viacero poloprofesionálnych hudobníkov, ktorí však majú za sebou
aj dlhé roky profesionálneho pôsobenia.
Napríklad gitarista a spevák Marián Mrva
je dlhoročným lídrom trnavskej skupiny
Pramene. Výraznou hudobníckou individualitou v skupine je však aj klavirista Eugen
Nemeš, priateľmi v skupine prezývaný
Bubo či Tubi. Po tom, čo sme zašli za Eufoto: -eugenom Nemešom, aby nám prezradil pôvod
svojich prezývok, zistili sme, že stál nielen pri hudobnom živote v Trnave. A tak sme
sa porozprávali aj o úplne iných odvetviach jeho aktivít. Napríklad o jeho pôsobení
v trnavskom horolezeckom klube...
 Svoje prezývky človek niekedy nevníma veľmi pozitívne. Ako vznikli tie vaše?
„Ja sa ne pozerám len pozitívne, ako inak. Samozrejme, nemôžem sa za ne hnevať,
pretože sú to milé oslovenia. Prezývka Bubo má korene ešte v mojom detstve. Ja som
bol taký jedináčik, domáci miláčik. S rodičmi som bol iba raz do týždňa, v nedeľu,
pretože chodili do práce na celý pracovný týždeň. V detstve mi teda prischlo meno
Bubinko a priatelia ma tak volajú dodnes.“
 Vaši priatelia v skupine Old Boys Jazz Band o vás prezrádzajú aj to, že hoci
už máte po osemdesiatke, snažíte sa žiť aktívnejšie, ako niektorí Trnavčania
v strednom či mladšom veku... Je to tak preto, lebo zavrhujete rôzne čierne
myšlienky, ktoré často mávajú seniori?
„Je to pravda, sám seba vnímam nie ako starého človeka, ale ako mládenca. Mám
priateľa, s ktorým sme ako horolezci chodili na vysokohorskú turistiku. Keď si raz do
týždňa sadneme a spomíname na staré časy, hovoríme si, že teraz je to ešte dobré, ale
čo, keď budeme starí.... Bol som totiž dlhoročným vedúcim trnavského horolezeckého
klubu, a preto, aj keď mám vyšší vek, mám ambície byť aktívny. Žiaľ, mnoho priateľov
už nemá také zdravie, aby sme mohli chodiť na túry, preto si to rôznym spôsobom
vynahradzujem. Napríklad aj oveľa aktívnejším hudobníčením. Občas však aj telesne
cvičím, no teraz som trochu zlenivel. Ja som si myslel, že keď budem na dôchodku,
ráno vstanem a budem mať po robote, no nie je to tak. Na mnohé aktivity dnes ani
nemám čas. Bývam totiž sám. Dcéra s rodinou býva síce u mňa, ale prichádza len na
víkendy. Preto som nútený robiť si všetko sám, starať sa o seba. Takže varím, periem
a žehlím. To je tiež aktivita. Aj pri klavíri a gitare presedím hodiny, pretože v tomto
veku už prsty drevenejú...“
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 Ako si teda udržujete kondíciu...?
Chodím pravidelne na také výlety – jednodňovky. Horolezectvo som už vypustil zo
svojho diára. Pretože v tomto športe človek musí vedieť, kedy odísť – to nie je ako
v iných športoch, že sa dajú robiť len rekreačne. V tomto športe si môžete aj uškodiť.
Vyžaduje si to veľkú prípravu, trpezlivosť a silu vôle, k čomu patria aj dobré kamarátstva, ktoré sú tiež hnacím motorom. Chodím najmä do Malých Karpát, ale robíme
aj také turistické hrebeňovky – Veľká Fatra, Malá Fatra, Rudohorie a najmä Roháče.
To je moja srdcová oblasť. Ja som sa síce narodil v Trnave, no nie som Trnavčan. Pochádzam od Roháčov – z Beharoviec. Každý sa preto čuduje, že ako mohol v Trnave
vzniknúť horolezecký klub, ktorý som založil. Aj to so mnou prišlo z tohto môjho rodného regiónu. Sú to dajaké gény po mojom dedovi, ktorý bol tiež spätý s prírodou. Ja
som bol s dedom viac ako s rodičmi. Otec nemal veľa času, bol zamestnaný v obchode,
no neskôr ma často brával na rôzne výlety. Vlaky a autobusy veľa nechodili, keď sme
chceli ísť napríklad do Smoleníc, museli sme ísť pešo ráno o tretej. Mame sme zobrali
prestieradlo, z ktorého sme si urobili stan. Kde nás zastihla noc, tam sme prespali.
Mne sa to veľmi páčilo, a takto som asi aj ja získal vzťah k prírode.“
 Hovoríme o športe, ale nespomínali sme váš vzťah k hudbe. Teraz pôsobíte
v skupine Old Boys Jazz Band, no to nebola jediná formácia, kde ste pôsobili. Aké
boli vaše hudobné začiatky?
„Keď som s otcom prestal chodiť na tie výlety, mali sme skupinu – ako to každý pozná
– chlapcov, s ktorými sme všeličo vymýšľali. Napríklad aj turistiku. Mne sa tu dostala
do ruky mandolína. Neviem, čo som mal za prsty, ale som sa na nej naučil celkom
obstojne hrať. Počuli ma hrať komunisti, ktorí sa schádzali na Kopánke a mali tu
v tridsiatych rokoch tamburášsky orchester. Ja som sa v politike nikdy neangažoval.
Potrebovali však sólistu a nahovorili ma, aby som s nimi hral. Ešte som nemal ani
desať rokov a začal som u nich ako sólista. Neskôr som sa dostal do partie trampských
gitaristov, a tu sa mi zasa zapáčila gitara. Preto som do mojich rodičov dobiedzal, aby
mi kúpili gitaru. Nechcem sa chváliť, ale v určitom čase som bol najlepším gitaristom
v Trnave. Nebral som to tak, že jeden – dva akordy sa naučím a dajako to pôjde ďalej.
Mám vyvinutý zmysel pre harmóniu, vždy som sa snažil, aby to bolo dokonalé, čo
súvisí asi aj s hudobnou pamäťou.“
 A s tým asi súvisí vaše prvé ozajstné angažmán v skutočnom veľkom bigbande...
„Dostal som sa do orchestra Jazz Slovenskej ligy, bol to prvý trnavský bigband,
ktorý sídlil v Zrkadlovej sieni dnešného Divadla Jána Palárika. Bol to skutočne
profesionálny orchester, pretože takmer všetci boli konzervatoristi. Ja jediný, spolu
s trombonistom – holičom, a trubkárom – robotníkom, sme nemali oficiálne hudobné vzdelanie. Tu hrala hudobnícka elita Trnavy v tomto žánri: bratia Welflovci,
jeden hral na husle, druhý na klavír, bratia Langovci, Jozef Kopačka, Lajo Galbavý a mnohí ďalší. Tie mená určite poznajú aj dnešní Trnavčania. Vtedy sme hrali
celkom jednoduchý repertoár, žiadny vyšší populár či iné typy vokálnych skladieb.
Všetko boli swingové evergreeny – štandardy Gershwina, Ellingtona a mnohých
ďalších.“
 Napokon ste sa však nestali profesionálnym hudobníkom, ale vykročili ste
na úplne inú cestu. Vyštudovali ste právo a neskôr ste dlhé roky pracovali ako
podnikový právnik v trnavskom závode Zdroj-a. Ako ste vnímali neskorší vývoj
hudobného života v Trnave? V Kryme vtedy hrala skupina Ruda Koššoviča, v Kovosmalte boli čaje o piatej...
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„Popri svojom povolaní som zostal verný aj hudbe. Po oslobodení som sa dal do skupiny trnavského Dixielandu. Vilo Hudcovič, ktorý bol zo skupiny Ruda Koššoviča, ma
nahováral, či by som nechcel s nimi hrať. Do tejto skupiny sme prišli hneď niekoľkí
– napríklad Ervín Kovalčík, či Peter Orosz. Peter hral na basu a Ervín na bicie. Tak
sme doplnili dixieland. Mali sme aj úspech a na jazzovej prehliadke v Žiline sme skončili na druhom mieste. Tie čaje vlastne začali vďaka našej kapele a kapacita sály, okolo
tisícpäťsto ľudí, bola vždy využitá. Bola to taká zvláštna a pozitívna zhoda náhod, Beatles v populárnej hudbe ešte neboli, rockové a rockandrollové prejavy ešte len začínali
– neskôr to v Trnave začal najmä Bonzo Radványi so skupinou Breakers. Potom už
prišli aj diskotéky, čo nás ohrozilo a znamenalo to koniec bigbandovej éry v Trnave...“
 Vaše meno sa až potom neskôr objavilo v súvislosti so skupinou Old Boys Jazz
Band, ale nakrátko ste sa objavili aj v Trnavskom bigbande, ktorý tu síce veľmi
krátko, ale o to úspešnejšie pôsobil v polovici deväťdesiatych rokov. Takže ste sa
po niekoľkých rokoch vrátili na trnavskú hudobnú scénu...
„Aj keď mal tento druh hudby v Trnave prestávku, ja som hrať neprestal. Presedlal
som na country hudbu. Spolu s niektorými hráčmi predchádzajúcich zostáv, s Petrom Oroszom a jeho synom, sme urobili takzvaný Piťo band. Chodili sme po rôznych
trampských podujatiach, dokonca sme si privyrábali aj na zábavách či svadbách.
Tento orchester sa však neudržal, no medzitým prišlo k založeniu Trnavského bigbandu, kde som hral na klavíri. Dostal som sa do tohto orchestra celkom náhodou.
Vraj kvôli nedostatku času odmietol angažmán iný klavirista, tak som bol, našťastie,
oslovený ja. Hral som s nimi až do zániku orchestra. Bola to veľmi dobrá a zohraná
zostava dobrých hudobníkov – aj preto sme nielen my, ale aj veľa Trnavčanov prijali
zrušenie tohto bigbandu s veľkou nevôľou...“
 A potom už konečne prišlo obdobie skupiny Old Boys Jazz Band...
„Aj ten som spoluzakladal. Po rozpade Trnavského bigbandu sme zostali s Viliamom
Hudcovičom a s Mariánom Mrvom bez možnosti aktívne hrať. Napadlo nám, že čo
keby sme sa spojili s inými hráčmi. Nechceli sme sa len tak odpísať. Dokonca som
si kúpil klavír z peňazí, ktoré som mal odložené na truhlu... Aj preto niektorí moji
priatelia na túto tému dodnes vtipkujú.... Teraz to totiž nie je tak ako kedysi, keď
v každom dobrom podniku bol k dispozícii klavír. So skupinou Old Boys.Jazz Band
sme hrávali na viacerých miestach v Trnave. Naša hudba sa páčila, a keď z predchádzajúcich zoskupení nezostala žiadna pamiatka, rozhodli sme sa nahrať platňu. Prvé
cédečko sme nahrali na prvýkrát. Nechceli sme opravovať rôzne chybičky, chceli sme,
aby to vyznelo spontánne. To malo relatívne dobrý ohlas u našich známych a preto
sme si povedali, že si nahráme svoje CD, ktoré bude výlučne z našich skladieb. Pomocou sponzorov sa nám podarilo vydať Viagra Swing 2. Spolu s nami spieva aj mladá
a krásna, dnes aj z televíznej obrazovky známa a úspešná speváčka Katarína Suchoňová. Naspievala niektoré skladby aj na toto CD a teraz by chcela, aby sme nahrali
podklady pre jej sólový projekt.“
 Jedna z vašich skladieb na CD Viagra Swing 2 má názov Spomienka. Ako vznikla?
„Má dávnu históriu. Ešte za mojej mladosti som sa zoznámil s dievčinou, ktorá sa
angažovala v Sokole. Mala českých rodičov a aj ona bola Češka. Ako mladí sme sa
mali radi, no skôr, než sa naše priateľstvo mohlo rozvinúť, prišla smutná doba fašistického Slovenského štátu a odsun rôznych nepohodlných ľudí. Česi museli odísť,
a tak mi na túto dievčinu zostala len spomienka. Aj keď veľmi pekná...“
Martin JURČO
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Zdravé mesto Trnava a šport úzko súvisia
Aká je možnosť v Trnave zašportovať si? „Veľká i malá,“ znela by odpoveď, záleží na
uhle pohľadu a na prístupe. Sme aktívni, či skôr pasívni? Patríme medzi športových
nadšencov, alebo medzi fanúšikov, či dokonca iba pozorovateľov? Pre zdravie obyvateľov Trnavy je dôležitý ten prvý prístup, a práve tí sa môžu pýtať na to, ako je
to so „športom pre všetkých“. Skúsme sa pozrieť realite do očí.

 Vítanie jari v maratónkach.
Jedna z typických športových akcií pre všetkých. Tradiční organizátori, Mesto
Trnava, Kalokagatia a Slávia Trnava, pripravili všetko potrebné: prezentáciu,
šatne, rozhodcov, diplomy a ceny, občerstvenie, športovisko (jedno z najkvalitnejších na Slovensku – conipurovú atletickú dráhu), tentoraz dokonca aj počasie.
Bolo treba iba prísť a zúčastniť sa.
Výzvu vyskúšať si, koľko zabehnem po zimnej prestávke za pol hodiny (deťom
bolo daných k dispozícii 12 minút), využilo 78 záujemcov (z nich bolo 26 detí).
Veľmi pekná príležitosť pre rekreačných bežcov behajúcich po trnavských uliciach
a najmä parkoch na zapojenie sa do veľkej bežeckej komunity. Žiaľ, tí prejavili
zbytočnú ostýchavosť a radšej šli bežať niekde inde (na aký povrch?). Je pritom
zaujímavé, že zabehnúť si prišli bežci zo širokého okolia, ba Dušan Györc si to
prišiel vyskúšať až z Košíc. Napríklad víťaz kategórie do 39 rokov Ivan Urcikán,
ktorý zabehol za 30 minút 8500 metrov, je z Bojničiek, mužov do 49 rokov najlepšie
prezentoval František Volek z Horných Orešian. Zabehol 7850 metrov.
Kategórie starších pánov už patrili Trnavčanom: do 59 rokov to bol so 7085 metrami
Jaromír Szeliga, a u tých nad 60 rokov dominoval Štefan Gažo so 6475 prebehnutými
metrami. Ženy bežali v spoločnej kategórii, a tak nie div, že najlepšia bola dorastenka
Jana Puškárová (6980 metrov) pred Zuzanou Pribulovou (6615 metrov), Michaelou
Krčovou (6580 metrov) a minuloročnou jubilantkou Zdenou Trulíkovou (6330 metrov).
Čo bežkyňa, to iná veková kategória – a práve o to na takýchto podujatiach ide.
 O Pohár mesta Trnava aj v plaveckom bazéne.
Medzi športové podujatia, ktoré robia dobré meno nášmu mestu, patria medzinárodné plavecké preteky o Pohár mesta Trnava. Pravidelne sa na nich zúčastňujú
takmer tri stovky pretekárov s aspoň piatich štátov a samozrejme slovenská plavecká špička. Ich prítomnosť je inšpiráciou pre celú veľkú plaveckú základňu, ktorú
v Trnave máme. A to nie je samozrejmosť!
Tentoraz, počas už 32. ročníka, však ich rady poriadne preriedila chrípka. Aj plavecké hviezdy Martina Moravcová a Ľuboš Kriško mohli len rozdávať autogramy. Z našich tak dominoval Trnavčan v banskobystrických plavkách Miroslav Machovič. Vo
veľmi dobrom svetle sa predstavili najmä maďarskí plavci, nás však tešia úspechy
mladej trnavskej generácie, ktorej ambície momentálne siahajú už aj k účasti na
Európskych mládežníckych hrách (EYOD).
 Mladí sú výborní aj na ľade.
Eufória fanúšikov po počiatočných výborných výkonoch trnavských hokejistov sa
postupne vytratila. Nuž, i taký už je údel fanúšika. Nemôže vybehnúť ani na ihrisko
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ani na ľad, a zrealizovať svoju myšlienku. Aspoň, že nás zo studeného ľadu potešili
mladí dorastenci HK Trnava, a to hneď bronzovou medailou. Vybojovali si ju v trojzápasovom súboji s ďalším porazeným semifinalistom extraligy, rovesníkmi z Nitry.
Svoju prvú sezónu medzi slovenskou elitou si teda dokázali dobre „osladiť“. Dúfajme, že tieto plody práce s trnavskou hokejovou mládežníckou základňou vyrastajú
z hlbokých koreňov a raz z nich bude aj plnohodnotné trnavské hokejové mužstvo!
Tí najmladší trnavskí hokejisti, ešte školáci, usporiadali počas Veľkej noci 12. ročník
Memoriálu Karola Holoviča. Pozvali si silných súperov z Dubnice, Prešova, Hodonína
a Havířova. Nuž, a nebyť ich nevydarenej streleckej koncovky, mohli skončiť aj lepšie,
než na štvrtom mieste. Nie je vždy najlepšie učiť sa na vlastných chybách.
 Športová iniciatíva v Malých Karpatách.
Na rozdiel od fanúšikov hokeja alebo futbalu realizátorom svojho zámeru sa môže
stať hociktorý trnavský turista. Ten si môže vybrať pri každom turistickom podujatí trasu, ktorou chce ísť. Tentoraz sa šlo pod záštitou mesta v 29. ročníku Pochodu
oslobodenia Trnavy po 35 kilometrovej, no i 10 kilometrovej trase Malými Karpatami. Prebúdzajúca sa jarná príroda dokonale zapôsobila na účastníkov, pretože
trasu vybrali skúsení organizátori z KST Slovšport Trnava. Z propozícií a informácie o trati však prišla aj menej priaznivá správa, či skôr poznatok. Vždy je tu totiž
osoba, či osoby, ktoré pri takýchto akciách berú na seba dobrovoľné bremeno organizátora. Bez neho (nich) by sa ťažko uskutočnilo čo i len jedno podujatie. Teraz hodlá
pán Krištof pripraviť ešte jeden ročník, a dosť. A tak ponúka svoju pozíciu novému
ochotnému a obetavému človeku. Čo myslíte, nájde sa taký, alebo dobrá vec pre
zdravie občanov mesta zanikne?
-ek-

Trnavská cyklistická liga 2005 – máj
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 uskutočňujú od 6. apríla do
7. septembra 2005 každú stredu so štartom o 17.00 h.
4. mája
5. KOLO TRNAVSKEJ CYKLISTICKEJ LIGY
17.00 h – štart pretekov jednotlivcov pred
Nižnou, smer Kátlovce. Trať: Kátlovce
– Dechtice – Nižná, 15,5 km jeden okruh.
Počet absolvovaných okruhov je podľa vekovej kategórie.

18. mája
7. 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.

11. mája
6. 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.

25. mája
8. KOLO TRNAVSKEJ CYKLISTICKEJ LIGY
17.00 h – štart časovky jednotlivcov pri
tabuli Trnava, smer D. Krupá. Trať:
Trnava – kopec pred D. Krupou, otočka
– späť, 18 km všetky vekové kategórie.
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Zdravie, šport a nádej v žltom
Ak považujeme športové aktivity za
jeden z najlepších prostriedkov pre vlastné
zdravie, tak sme na ceste nádeje k dosiahnutiu tohto cieľa. Športom za zdravie, to
je jeden z dôležitých cieľov Mesta Trnava
– Kancelárie Zdravé mesto, ktorá v rámci
Dňa narcisov zorganizovala 7. a 8. apríla
už tretí ročník vydareného podujatia zameraného na podporu boja proti rakovine.
Vo svojej športovej zložke sa sústredilo na
šport pre každého, tentoraz predovšetkým
foto: -eupre každú ženu, každé dievča. Na organizovaní aktivít sa podieľali Kalokagatia – Centrum voľného času, Aerobic studio N°1
a Základná škola na Atómovej ulici.
Tá dala k dispozícii svoje priestory pre aerobikový maratón základných škôl, na
ktorom vo štvrtok 7. apríla cvičili tento raz nielen žiačky, ale aj žiaci. Svoje zastúpenie mali v podobe 127 účastníčok a účastníkov trnavské základné školy na Mozartovej, Kornela Mahra, Gorkého, Jána Bottu, Námestia slovenského učeného tovarišstva, z domácej Atómovej i Gymnázia Jána Hollého a chuť zacvičiť si prejavili aj
žiaci niektorých netrnavských škôl. Zo Základnej školy na Ulici A. Kubinu dokonca
prišli aj deti s pohybovým hendikepom. Síce nevydržali cvičiť počas všetkých piatich
kôl, ale ich odhodlanie byť súčasťou takéhoto kolektívu bolo obdivuhodné. Výborné boli aj obe cvičiteľky, Katka Chudá a Renáta Hlavnová, ktoré všetkých svojich
zverencov dokázali naplno pritiahnuť do diania. Radosť z pohybu, ktorá je jedným
z kritérií hodnotenia, mal očividne každý, čo ocenila aj predsedkyňa poroty Jana
Vítová z Aerobic štúdia N°1. Pravda, aj ďalšie kritériá zvládali deti, ako najlepšie
vedeli, a tak stanoviť výsledné poradie nebolo jednoduché. Bolo prekvapujúce: Víťazom sa stal chlapec, Peter Mešťaník zo ZŠ A. Kubinu, pred Klaudiou Tomašovičovou
zo ZŠ Bottova a Patríciou Hanzlíkovou zo ZŠ Mozartova. Najsympatickejšou účastníčkou sa stala Lucia Hrdličková zo ZŠ Bottova.
Beh žien v piatok 8. apríla v historickom centre mesta Trnavy, kde pred štartom dostala každá účastníčka tričko žltej farby narcisu, kvetu nádeje, v ktorom
absolvovala bežecké podujatie, sa tentoraz uskutočnil bez sprievodných akcií a za
menšej účasti. Pietny deň úcty za Svätého otca Jána Pavla II. mal dosah aj na toto
podujatie. Nakoniec ale bolo možné obe kategórie, študentky i ženy odštartovať, a aj
Trnavčania na pešej zóne mohli fandiť svojim favoritkám. Povzbudenia sa ušlo rovnako obom bežiacim trénerkám Oľge Mrvovej a Magde Masárovej i všetkým ostatným. Prvé tri účastníčky dostali diplomy a vecné ceny. V kategórii študentiek to boli
(od prvého miesta) Zuzana Neštická z Trnavy, Eva Lietavcová zo Špačiniec a Ľudmila Petrovičová z Malženíc, v kategórii žien Zdenka Trulíková z Trnavy, Zuzana
Lapšanská z Horných Orešian a Gabriela Kučíková z Trnavy. Tentoraz bolo naozaj
v prvom rade dôležité zúčastniť sa – a tým podporiť hnutie bola proti rakovine.
Eduard KRIŠTOFOVIČ

Zdravé mesto
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Deň narcisov oslovil aj Trnavčanov
Na boj proti rakovine sa vyzbieralo takmer dvestodvadsaťtritisíc korún
Začiatok apríla patril celoslovenskej verejnej zbierke určenej na získanie finančných
prostriedkov na boj proti rakovine. Tak ako po iné roky, Mesto Trnava v spolupráci s občianskym združením Klub Venuša – Liga proti rakovine sa podieľalo na jeho organizovaní.
Bolo by neskromné si všetky zásluhy pripisovať na svoje tričko, preto by sme veľmi radi
vyjadrili svoje poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, školám, žiakom, študentom, ktorí sa
zapojili do tejto kampane a svojou troškou prispeli do mlyna úspešnosti tohto podujatia.
Prinášame vám preto zoznam trnavských škôl, ktoré sa zapojili do zberu narcisov, a tak
umožnili, aby dobrovoľníci mohli rozdávať tento krásny jarný kvietok spoluobčanom.
Základná škola na Námestí SUT
Základná škola na Ulici I. Krasku v Modranke
Základná škola na Ulici K. Mahra
Základná škola na Gorkého ulici
Základná škola na Mozartovej ulici
Základná škola na Ulici Jána Bottu
Základná škola na Ulici A. Kubinu
Základná škola V jame
Základná škola na Limbovej ulici
Základná škola na Spartakovskej ulici

Základná škola na Vančurovej ulici
Základná škola A. Merici
Špeciálna ZŠ na Beethovenovej ulici
Gymnázium na Ulici Jána Hollého
Stredná zdravotná škola
Stredná poľnohospodárska odborná škola
Stredné odb. učilište strojárske na Coburgovej ulici
SOU energetické na Sibírskej ulici
Materská škola V jame

Okrem toho sa na akcii zúčastnilo 26 dobrovoľníkov zo Strednej zdravotnej školy, 34
z Gymnázia Jána Hollého, 7 z Územného spolku Slovenského Červeného kríža, 1 z Trnavskej univerzity, 18 študentov zo Strednej združenej priemyselnej školy na Komenského ulici. Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej vyzbierali 1864 korún.
Celkovo sa počas Dňa narcisov vyzbieralo 222 574 korún.
Mgr. Ingrid HUŇAVÁ

Zdravé mesto Trnava vás pozýva
♥ Prednáška o domácom násilí
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás
pozýva na prednášku tretieho ročníka
cyklu Zdravie všetkými pohľadmi (Škola
verejného zdravia) na tému Domáce násilie (násilie páchané na ženách, mužoch,
starcoch), ktorá sa uskutoční 26. mája
2005 o 17.00 h v zasadačke Tatraskla na
Trhovej ulici 2. Prednášať bude prof. PhDr.
Jana Levická, PhD., prodekanka Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity.
♥ Májové kurzy zdravej výživy
Kancelária Zdravé Mesto Trnava vás
pozýva na ďalšie časti Kurzu zdravej

výživy, ktoré sa uskutočnia každý pondelok 2., 9., 16., a 28. mája od 17.30 h v Katolíckej jednote Slovenska na Novosadskej
ulici 4. Záverečný kurz bude 30. mája
2005.
♥ Súťaž
hliadok mladých zdravotníkov
Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci so Základnou školou na Atómovej
ulici a Územným spolkom Slovenského
červeného kríža
pripravili súťaž pre
Hliadky mladých zdravotníkov, ktorá
sa uskutoční 5. mája 2005 od 9.00 h
v priestoroch Základnej školy na Atómovej
ulici v Trnave.

A

r

t

novinky
z radnice

Zdravé mesto/oznamy

Zdravý životný štýl = zdravé jedlo
Ak chceme zmeniť svoj životný štýl, potrebujeme zmeniť aj stravovacie návyky
a spoznať nové, chutné recepty na zeleninové jedlá. Súťaž o najlepšie recepty na
zeleninové jedlá vyhlásila Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s Fakultou
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Pomôžte obohatiť jedálny lístok Trnavčanov a svoje recepty zašlite na adresu
Kancelária Zdravé mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave. Recepty vyhodnotí odborná porota a desať účastníkov získa knižnú odmenu na Dňoch zdravia 24. júna.
Vyskúšané recepty uverejníme v Novinkách z radnice.

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt vyhlasuje súťaž pre obyvateľov
mesta Trnava o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna a o najkrajšie upravenú predzáhradku. Podmienkou účasti v súťaži je fotografia alebo písomný opis objektu, ktorý
občania prihlasujú do súťaže. Oboje musí byť zreteľne označené menom a adresou súťažiaceho a doručené do 30. septembra 2005 na adresu:
Mestský úrad v Trnave, odbor životného prostredia, Trhová 3, 917 00 Trnava
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt vyhodnotí súťažné návrhy do 15.
októbra 2005 a určí poradie v oboch súťažiach. Víťaz získa finančnú odmenu vo výške
4 000 korún, 2. miesto bude ocenené sumou 3 000 korún a 3. miesto sumou 2 000 korún.
Komisia si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť. V prípade udelenia ceny sa výherca zaväzuje dať súhlas na propagáciu odmeneného objektu v miestnych komunikačných
prostriedkoch.

Máte platné povolenie na parkovanie?
Do 10. mája by mali ťažko zdravotne alebo pohybovo postihnutí občania podať
novú žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta
Mestský úrad v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií, v mesiacoch január
– marec vydal v zmysle zákona č. 315/96 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Trnava č. 217 nové rozhodnutia na vyhradenie parkovacích miest pre osoby ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnuté.
Povolené dopravné značky v týchto dňoch začali zamestnanci MsÚ v Trnave v zmysle
vydaného rozhodnutia označovať nálepkami. V termíne od 1. júna 2005 bude priamo na
parkoviskách v meste Trnava priebežne vykonávaná kontrola legálnosti vyhradenia parkovacích miest. Neoprávnene osadené dopravné značky, alebo tie, ktorých rozhodnutia
stratili platnosť, budú demontované na náklady vlastníka a umiestnené v areáli Správy
mestského majetku na Priemyselnej ulici v Trnave.
Z vyššie uvedeného dôvodu Mestský úrad v Trnave oznamuje tým občanom, ktorí
majú neplatné povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta a podľa VZN č. 217 majú
naň nárok, že posledný termín na podanie novej žiadosť na MsÚ – odbor územného rozvoja a koncepcií je 10. mája 2005.

oznamy/pozvánky
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Slovenské príjmy do európskej štatistiky
Slovenská republika sa po vstupe do Európskej únie zapája v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní do Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach
domácností (EU SILC). Na Slovensku bolo na tento účel vybraných 306 miest a obcí,
zisťovanie sa uskutoční v 6 000 náhodne vybraných domácnostiach. Pilotné zisťovanie v rámci projektu sa uskutočňovalo od 1. apríla do 30. apríla. Hlavné zisťovanie
sa bude uskutočňovať od 16. mája do 16. júna.

Ak v tomto období zaklopú na vaše dvere pracovníci, ktorí sú touto úlohou
poverení, budú povinní sa týmto poverením preukázať. Všetky poskytnuté informácie v rámci zisťovania budú anonymné a použité výhradne na štatistické
účely. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Cieľom zisťovania je získať údaje pre systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach v domácnostiach. Štatistika sa
má stať novým zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia v krajinách EÚ. Bude predstavovať významný zdroj informácií aj
pre porovnávanie životnej úrovne domácností na Slovensku z krajinami EÚ.
-redakcia-

Krok so sklerózou multiplex
Motto: Obráť tvár smerom k slnku a tiene padnú za teba
Kúpou slnečnice budú môcť Trnavčania podporiť 17. mája v rámci podujatia Deň slnečníc – Krok so sklerózou multiplex celonárodnú zbierku určenú na výskum tejto
choroby.

Slnečnicu, ktorú si zvolili chorí za svoj znak ako
jeden z najkrajších symbolov slnka, budú aj s informačnými materiálmi ponúkať od rána na uliciach
Trnavy okoloidúcim „anjeli“ – študenti Strednej zdravotníckej školy. Stretnutie zdravých s chorými spoluobčanmi sa uskutoční o 15.00 h pred radnicou. Odtiaľ
sa všetci spoločne presunú na Trojičné námestie,
kde bude pripravený kultúrny program. Do Trnavy
pri tejto príležitosti zavítajú aj zástupcovia klubov
združujúcich chorých na sklerózu multiplex z celého
Slovenska a z Břeclavi. Súčasne budú tento deň sláviť
na ďalších tridsiatich miestach v našej republike. Cieľom podujatia je upozorniť na
fakt, že chorí žijú medzi nami a dúfajú, že im zdraví podajú pomocnú ruku.
„Hoci nám život nadelil bolesť a trápenie, zatneme zuby a ukážeme aj zdravým,
že je napriek tomu krásny a oplatí sa ho žiť. Zmobilizujeme sily, aby sme mohli
urobiť radosť tým, ktorí si to zaslúžia. Takto oslávime už tretíkrát náš sviatok
– Deň slnečníc,“ dodávajú zástupcovia Klubu SM v Trnave.
-redakcia-
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Kostoly budú od mája do jesene otvorené
Po priaznivej odozve na sprístupnenie niektorých trnavských kostolov počas minuloročnej turistickej sezóny mesto Trnava v spolupráci s arcibiskupským úradom
a správcami zabezpečili v tomto roku otvorenie ďalších sakrálnych pamiatok v historickom centre. Trnavčania a návštevníci nášho mesta tak budú mať možnosť od mája do
septembra bezplatne nahliadnuť do preslávených kostolov Malého Ríma. Pre vážnejších
záujemcov a turistické skupiny ponúkame jedno až dvojhodinové prehliadky historického centra mesta s odborným výkladom v piatich jazykoch. Objednať si ich môžete
v mestskej informačnej kancelárii TINS na prízemí mestskej veži, tel.: 033/5511022,
alebo na referáte cestovného ruchu a propagácie Mestského úradu na Hlavnej ulici 1,

 DÓM SV. MIKULÁŠA

 KOSTOL SV. ANNY

máj, jún, september
Po – Pi: 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 15.00 h
Ne: 14.00 – 7.00 h

máj – september
Po – Pi: 8.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h
So: 8.00 – 12.00 h

júl, august
Po – Pi: 9.00 – 12.00 h, 14.00 – 17.00 h
Ne: 14.00 – 17.00 h

 KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA

 KOSTOL SV. JAKUBA

máj – september
Po – Pi: 9.00 – 12.00 h, 14 – 17.00 h
So: 14.00 – 17.00 h

máj – september
Po: 10.00 – 11.30 h, 13.00 – 16.00 h
Ut., St., Št.: 8.00 – 11.30 h, 13.00 – 16.00 h
Pi: 10.00 – 11.30 h, 13.00 – 16.00 h
So: 8.00 – 11.30 h

 KOSTOL SV. HELENY
máj, jún, september
Po – Ne: 14.00 – 17 .00 h

máj – september
Po – Ne: 8.00 – 17.00 h

 EVANJELICKÝ KOSTOL A.V.
máj, jún, september
Po – Ne: 14.00 – 17.00 h

Building na Rybníkovej vás pozýva
 3. mája o 19.30 h

OBŽERSTVO – prednáška s diskusiou z cyklu Spiritualita s Phd. Dušanom Jaurom.
Obžerstvom sa rozumie nemierne jedenie
a pitie. Poškodzujeme si tým iba svoje
zdravie? Vstup voľný.

 10. mája o 20.00 h

ERIC CLAPTON – LIVE ON TOUR 2004 – projekcia DVD koncertu. Vstup voľný.

 17. mája o 20.00 h

Každá mladá generácia to má ťažké, táto
je však odsúdená na zatratenie. Projekcia
filmu s diskusiou. Vstup voľný.

 24. mája o 20.00 h

ROMANIKA – koncert zaujímavého hudobného projektu. Ika Kraicová – spev, Filip
Hittrich – gitara, Jakub Hittrich – bicie,
Roman Kraic – basa.

 31. mája o 19.30 h

CULTURE NIGHT – spoznaj kultúru iných
národov. Pútavé rozprávanie ľudí o ich kultúre a zvykoch pochádzajúcich z rozličných
krajín sveta. Vstup voľný.
Rybníková 14, www.the-building.com, infobuilding@yahoo.com

ALEX’S CINEMA – PUBERTA, Rusko 2001,
réžia: Sergej Solovjov

pozvánky
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Romantická májová noc v múzeu
Noc v múzeu je názov podujatia múzeí Európskej únie, ktoré sa v Západoslovenskom
múzeu uskutoční v sobotu 14. mája od 19.30 do 01.00 h na tému Svetlo v tmách.
Po prvý raz boli tento rok oslovené aj múzeá na Slovensku, aby sa zapojili do podujatia múzeí Európskej únie pod názvom Noc v múzeu, ktoré organizuje centrum v Paríži.
Prihlásené múzeá otvárajú svoje brány až do 1. hodiny po polnoci. Návštevníci budú
mať možnosť absolvovať prehliadku múzejných expozícií a výstav a stať sa účastníkmi
zaujímavých podujatí.
Téma tohto ročníka Svetlo v tmách podnietila myšlienku uskutočniť zaujímavú performance pre fotografov. Ich úlohou bude tvorivo zachytiť zvláštnu atmosféru vytvorenú
po zotmení svetielkami v každom okne na priečelí múzea. Pohľad, ktorý sa tak naskytne, bude pravdepodobne jedinečný v celej modernej histórii tejto budovy a iste zaujme
aj návštevníkov bez fotoaparátu. Pre všetkých bude ešte pripravený o 22. hodine večer
poézie a nezabudlo sa ani na občerstvenie v štylizovanej kaviarničke na druhom poschodí múzea.
Podujatie, na ktoré Západoslovenské múzeum srdečne pozýva všetkých záujemcov,
bude zároveň oslavou Medzinárodného dňa múzeí, ktorý si každoročne pripomíname 18.
mája. Výstava kaktusov a bonsajov bude presunutá na teplejší mesiac jún.
Noc v múzeu – Svetlá v tmách – 14. mája od 19.30 do 15. mája 01.00 h
21.00 – 21.30 h Performance pre fotografov: Svetlá v oknách múzea
22.00 h – Večer poézie v spolupráci s Literárnym klubom Trnava
24.00 – Polnočný koncert
Vstup do múzea a na podujatia bude voľný.
Deň otvorených dverí – 15. mája vo všetkých budovách múzea
hlavná budova: 11.00 – 17.00 h
kaplnka na radnici: 14.00 – 16.00 h
Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár: 13.00 – 18.00 h
Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského: 13.00 – 18.00 h

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:
MOJA TRNAVA
súťažná prehliadka detskej výtvarnej
tvorby žiakov trnavských škôl
organizuje Kalokagatia CVČ a Mesto Trnava

máj 2005

vernisáž 10. mája 2005 o 14.00 v múzeu
výstava potrvá do 31. mája 2005
MAROKO OČAMI GEOLÓGA
výstava fotografií a predmetov z ciest po
Maroku
TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
regionálna súťaž amatérskych fotografov
spojená s výstavou – 35. ročník
Trnavské osvetové stredisko
do 10. mája
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JOSEPH JURČA – SOCHÁR
výstava k 80. narodeninám autora
do 30. júna
ZAČALO TO DAGUERREOM
výstava fotoaparátov a fototechniky
ČO ANI ČAS NEODVIAL
výstava háčkovanej čipky Evy Černej
a Aleny Čaklovičovej v dobovom interiéri
do 30. júna
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT
fauna, flóra, mineralógia
Malých Karpát

a

geológia

PETROLEJOVÉ LAMPY
zbierkový predmet mesiaca z historických
zbierok múzea

 Dom hudby M. Schneidera Trnavského
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Trnavského, Dejiny cirkevného hudobného
spolku, Dvorana slávy dobra

 Múzeum knižnej kultúry
Oláhov seminár
výstavy:
AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
výstava v spolupráci so SSV
KUCHYŇA VČERA A DNES
výstava spojená s cyklom tvorivých dielní
pre deti
ŠKARNICLOVSKÁ TLAČIAREŇ
výstava zo Záhorského múzea v Skalici

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 4. mája 2005 o 15.00 h v čitárni KJF

 16. mája o 17.00 h v Dome hudby

AKADÉMIA NA HRANICIACH
Autorské čítanie členov rakúskej organizácie Grazer Autorenversammlung a popredných slovenských spisovateľov.
Hostia: Sabine Gruberova, Gerhard
Kofler, Anton Hykisch, Kamil Peteraj
a Milan Richter.

M. Schneidera Trnavského

 12. mája 2005 o 10.00 h

M. Schneidera Trnavského

v oddelení pre deti
KNIŽNICA VÁS VÍTA
Stretnutie s mamičkami a ich deťmi v cykle Maličkí a mamičky. V spolupráci s mestom Trnava.

Mikuláš Schneider Trnavský a jeho
piesňová tvorba. Hudobno-slovné pásmo,
v ktorom účinkujú Zuzana Bilaničová,
Mária Veselská a Anna Smiešková. V spolupráci s mestom Trnava.

 16. mája 2005

 23. mája 2005 o 17.00 h v učebni KJF

NÁMORNÍK NA SUCHU
Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom
Jánom Navrátilom v cykle Kniha a ešte trochu viac. V spolupráci s mestom Trnava.
o 10.00 h v oddelení pre deti
o 12.30 h na pobočke Prednádražie

ALESSANDRO MANZONI – život a tvorba
Prednáša PhDr. Anton Košťál, CSc.

DEŽO URSINY – PEVNINY A VRCHY
Rozprávanie o významnej osobnosti slovenskej rockovej hudby s autorom knihy
Marianom Jaslovským. V spolupráci
s mestom Trnava.

 20. mája 2005 o 10.00 h v Dome hudby

PRICHÁDZAME Z ROZPRÁVKY
Pozývame všetky deti súťažiť a riešiť úlohy
v písmenkovom a farbičkovom kráľovstve,
aby sa dostali až do zlatej krajiny. Informácie v oddelení pre deti.

pozvánky
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Galéria Jána Koniarka
 Kopplov kaštieľ
bezOBRAZie (v rámci festivalu Multiplace)
kurátor: Vladimír Beskid
Projekt je výskumnou sondou do prostredia dnešnej vizuálnej kultúry na Slovensku, na vybranej vzorke autorov a diel
sa pokúsi predstaviť aktuálne podoby
obrazového poľa: figuratívnej maľby
a techno-obrazov v širokom spektre (od dokumentárnej fotografie po manipulovanú,

diapozitívy, video, interaktívne prostredia,
site-specific works a pod.).

 Synagóga – Centrum súčasného umenia
SHIFT (v rámci festivalu Multiplace)
kurátorka: Anna Vartecka
SHIFT predstaví nový projekt Dana Hanzlíka a Pavla Mrkúsa – videoprojekciu
a diaprojekciu pracujúcu s geometrickým
tvaroslovím a urbánnym kontextom.

Vráťme nádej deťom v Ázii
Vráťme im nádej - to je názov veľkého benefičného koncertu, ktorý usporiada Mesto
Trnava v spolupráci s UNICEF Slovensko 20. mája v DKO Tirnavia. Podujatie, ktoré je
súčasťou akcie Týždeň nádeje – Týždeň UNICEF, sa začne o 18. hodine a celý finančný
výťažok z neho pôjde na humanitárne účely pre deti postihnuté nedávnou prírodnou
katastrofou vo východnej Ázii. S myšlienkou pomoci tým najbezbrannejším sa stotožnili
viacerí trnavskí umelci – vokálny súbor Kruhy, Janka Ružičková & Blues House, tanečná skupina The Nox i trnavskí big beatoví veteráni, skupina The Breakers, ktorí rovnako ako známa slovenská speváčka Adriena Bartošová, vystúpia na tomto benefičnom
koncerte bez nároku na honorár. Program večera, ktorý svojou pestrou ponukou oslovuje
všetky generácie divákov, od tých najmladších až po pamätníkov, bude moderovať finalistka televíznej súťaže Dievča za milión Katka Suchoňová.
Ak sa rozhodnete pomôcť dobrej veci touto príjemnou a zábavnou formou, môžete si už
teraz kúpiť vstupenku v cene 80 korún v TINSe pod Mestskou vežou, v DKO Tirnavia
alebo objednať na telefonickej linke 5906109. Príďte, zabavte sa a pomôžte!

Divadlo Jána Palárika
veľká sála

2. pondelok 10.00 h  Statky zmätky
3. utorok 10.00 h  Terasa
4. streda 19.00 h  Učené ženy
5. štvrtok 14.00 h  Zlaté kura
6. piatok 10.00 h  Falošné dôvernosti
9. pondelok 19.00 h  Rodinné šťastie
13. piatok 10.00 h  Pinocchio
16. pondelok 14.00 h  Budkáčik a Dubkáčik
17. utorok 10.00  Drotár
18. streda 19.00 h  Terasa
19. štvrtok 19.00 h  Rodinné šťastie
20. piatok 10.00 h  Zlaté kura
23. pondelok 10.00 h  Budkáčik a Dubkáčik

24. utorok 10.00 h  Učené ženy
25. streda 19.00 h  Terasa
26. štvrtok 19.00 h  Všetko o ženách
27. piatok 10.00 h  Pinocchio
28. sobota 19.00 h  Koncert pri príležitosti 75. výročia založenia Bradlanu
30. pondelok 10.00 h  Statky zmätky
31. utorok 10.00  Budkáčik a Dubkáčik
20.00 h  Hra o láske – R N D

štúdio

4. streda 10.00, 13.00 h  Korytnačina
11. streda 19.00 h  Biele noci
13. piatok 10.00 h  Básnik a žena
25. streda 10.00 h  Biele noci
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Program trnavských kín – máj 2005
kino HVIEZDA

premieta sa o 17.30 a 19.30 h, ak nie je
uvedené inak
01. 05.  NENÁVISŤ
o 15.30; 17.30 a 19.30 h
02. – 04. 05. 2005  SNOWBORDÁCI
4. 5. o 15.30 a 17.30 h
04. 05.  NEVIDITEĽNÍ – ilegálne v Európe
iba o 19.30 h
05. – 08. 05.  PAPARACI
7. a 8. 5. aj o 15.30 h
09. – 11. 05.  BOKOVKA
12. – 13. 05.  NA DOTYK
14. – 16. 05.  HRA NA SCHOVÁVAČKU
15. 5. aj o 15.30 h
17. – 18. 05.  HITCH: LIEK
PRE MODERNÉHO MUŽA
19. 05.  SWENKAS – FEŠÁCI
20. – 23. 05.  KRUH – 2
22. a 23. 5. aj o 15.30 h
24. 05.  PRÍBEHY OBYČAJNÉHO
ŠIALENSTVA
25. 05.  PINK FLOYD
26. – 31. 05.  KLAN LIETAJÚCICH DÝK
28. a 29. 5. aj o 15.30 h
28. – 31. 05.  CESTA OKOLO SVETA
ZA 80 DNÍ
28. a 29. 5. o 13.30 h, 30. a 31. 5. o 15.30 h
DETSKÉ PREDSTAVENIA
v nedeľu o 13.30 h
01. 05.  BLÍZKE STRETNUTIE
S VESELÝM ČERTÍKOM
08. 05.  MEDVEDÍKOV SEN
15. 05.  HARRY POTTER – 3
22. 05.  ROZPRÁVKA O PALČEKOVI
29. 05.  CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ

PRÍRODNÉ KINO

začiatok predstavení o 21.00 h
20. – 21. 05.  ALEXANDER VEĽKÝ
22. – 23. 05.  VYHÁŇAČ DIABLA:
POČIATOK

24. – 25. 05.  BABY TO CHCÚ TIEŽ
26. – 27. 05.  PO ZÁPADE SLNKA
28. – 29. 05.  SNOWBORDÁCI
30. – 31. 05.  POFAJČÍME, UVIDÍME

kino STAVBÁR – Modranka
premieta sa v nedeľu o 19.00 h
01. 05.  ANAKONDA 2: LOV NA
KRVAVÚ ORCHIDEU
08. 05.  VYHÁŇAČ DIABLA: POČIATOK
15. 05.  HARRY POTTER 3
22. 05.  REZIDENT EVIL: APOKALYPSA
29. 05.  CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ

kino OKO

premieta sa vo štvrtok, piatok a sobotu
o 19.00 h
5. – 7. 5.  AGENTI NULA NULA
12. – 14. 5.  WIMBLEDON
19. 5.  CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ
20. – 21. 5.  MÔJ UČITEĽ IBRAHIM
26. – 28. 5.  SNOWBOARĎÁCI

Filmový klub NAOKO
03.5. 20.00 h  SLEČNY Z VLČIAN
04. 5. 18.00 h  ROCKOVÁ VLNA
04. 5. 20.00 h  ČÍNSKE KÚPELE
10. 5. 20.00 h  BREZOVÝ HÁJ
11. 5. 18.00 h  STAREC S VEĽKÝMI
KRÍDLAMI
11. 5. 20.00 h  STRATENÝ
V LA MANCHA
17. 5. 20.00 h  KRAJINA PO BITKE
18. 5. 18.00 h  MAX LINDER
A OSTATNÍ PREDSTAVITELIA
FRANCÚZSKEJ GROTESKY
18. 5. 20.00 h  CHLIEB A TULIPÁNY
24. 5. 20.00 h  KRONIKA
ĽÚBOSTNÝCH NEHÔD
25. 5. 18.00 h  TUVALU
25. 5. 20.00 h  SEX A LUCIA
31. 5. 20.00 h  DIRIGENT

máj
4. 5. 2005
2005

o 11.00 h pri Pamätníku M. R. Štefánika

Spomienková slávnosť pri príležitosti tragickej smrti
Milana Rastislava Štefánika
6. 5. 2005
o 11.00 h pri Pamätníku osloboditeľov

Spomienková slávnosť pri príležitosti 60. výročia
ukončenia druhej svetovej vojny

Týždeň nádeje – týždeň UNICEF
16. 5. – 20. 5. 2005
16. 5. 2005 o 14.00 h na radnici
Vernisáž výstavy venovanej prezentácii činnosti UNICEF
v jednotlivých krajinách. Výstava bude sprístupnená
verejnosti počas celého týždňa.
20. 5. 2005 o 18.00 h v DK Tirnavia

Vráťme im nádej
Benefičný koncert v rámci Týždňa nádeje.
Výťažok z koncertu bude venovaný na humanitárne účely
pre deti v Ázii.
Počas celého týždňa budú ponúkať dobrovoľníci v uliciach
mesta symbolický modrý gombík. Výťažok z tohto predaja
je tiež určený na humanitárne účely.
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Trnavská hudobná jar
6. 5. 2005
o 20.00 h v Kostole sv. Jakuba
EBEN EZER – spevácky zbor
(Slovensko)
Ivan Šiller - dirigent
ARTIS DULCEDO – symf. orchester (Belgicko)
Steven Decraene – dirigent
7. 5. 2005
o 15.00 h v Kostole sv. Jakuba
SOLAMENTE NATURALI
(Slovensko)
Paolo Bacchin, Diego Cal,
Alberto Frugoni – clarini/barokové trúbky
Alberto Macchini – timpani
(Taliansko)
MUSICA VOCALIS
(Slovensko)
Noémi Kiss – soprán
Petra Noskaiová – alt
Charles Daniels – tenor, vysoký tenor
Branislav Kostka – dirigent
21. 5. 2005
o 18.00 h na nádvorí Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
Záverečný koncert Trnavskej hudobnej jari
SYMFONICKÝ ORCHESTER ZABRZANSKEJ FILHARMÓNIE
(Poľsko)
Slawomir Chrzanowski – dirigent
(ak bude zlé počasie, v Kostole sv. Jakuba)
Pripravujeme:
2. – 5. 6. 2005
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