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Nad zákonom

Koncom minulého roka mi kolega novinár so súcitom v hlase rozprával
o jednom ľudskom osude, ktorý sa odohráva v neďalekej dedine.
Po vstupe do jednej z tried základnej školy jeho oči zvlhli. Pri tabuli, na stoličke
s kolieskami, riešil úlohu chlapec bez rúk s kriedou medzi prstami na nohách.
Tie mu neslúžili na chôdzu, ale vďaka obetavosti matky a nezlomnej vôli jej
syna dokázali čiastočne nahrádzať chýbajúcu zručnosť. Reportáž uverejnil
jeden z našich denníkov. Na podnet matky jej chcel kolega pomôcť získať
finančné prostriedky na operáciu v zahraničí. O niekoľko dní sa však matka
ozvala s plačom v hlase. Niekto jej priniesol vytlačenú diskusiu na internete
k publikovanému článku. Po niekoľkoročných bolestiach a vnútornom zápase
prijať zdravotný stav svojho syna nerozumela,
ako a kde sa vzalo toľko krutosti a arogancie v reakciách čitateľov.
Tí, čo častejšie navštevujú internetové stránky a sledujú anonymné diskusie
k témam, dlhšiu dobu vedia, že v nich prevládajú negatívne emócie, vulgarizmy
a logickému mysleniu odporujúce konštatovania. Pripomínajú stoku valiacu sa
kanálmi, v ktorej pláva slovný odpad, egoizmus najhrubšieho zrna, sklamanie
zo sveta i života. Poznanie je ešte tvrdšie, ak si uvedomíme, že vekový priemer
užívateľov internetu sa prikláňa k mladšej generácii.
Bolo by však povrchné konštatovať, že dnešná mládež je čoraz horšia.
No ani uspokojenie nie je namieste. Agresia, krutosť a vulgárnosť
sú symptómami chorej spoločnosti. Z psychologického hľadiska ide o reakcie
na predstierané či neúprimné osobné vzťahy, chýbajúce životné záujmy
či vnútorný rozmer. V konkurenčnom boji o miesto na trhu práce, o vlastné
zážitky, úspech či slávu sme k iným stvrdli. V dobe, kde jediným cieľom je
úspech a meradlom peniaze, ťahajú úcta k inému, solidarita a spolupatričnosť
za kratší koniec. Ide o hodnoty, ktoré nemožno deklarovať iba zákonom,
ani presadiť väčším počtom policajtov. Buď žijú v nás a sami sa podieľame na
ich vytváraní, alebo ich jednoducho niet. Mladšia generácia od nás iba preberá
získané skúsenosti a reaguje na naše vzťahy.
Príbeh, ktorý som v úvode naznačil, má však aj druhú,
oveľa pozitívnejšiu stránku.
Spolužiaci chlapca, ktorý od narodenia nemôže chodiť a nemá ruky, sú jeho
ozajstnými priateľmi. Od prvého dňa v škole ho prijali spontánne a pomáhajú
mu so všetkým, na čo nestačí sám.
Netreba sa teda nechať znechutiť zlobou či aroganciou, ktorá sa na nás
najčastejšie valí z médií. V konkrétnom živote na vlastnej koži zisťujeme,
že život má viacero rovín. Ak sa svojím konaním pripojíme k ľuďom,
ktorí šíria vo svojom okolí porozumenie, priateľstvo, potom aj nás, napriek
bolesti a trápeniu, zaplaví pocit plnosti z neopakovateľného života.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Mestská veža bude rozprávať o histórii
Podľa novej koncepcie jej využitia tu vznikne aj priestor na výstavy

Mestská veža prechádza v týchto dňoch poslednou
fázou svojej obnovy. Po navrátení renesančného
vzhľadu fasády pokračujú práce v interiéri. „Už
vlani sme urobili rekonštrukciu elektroinštalácie,
a po spracovaní reštaurátorského zámeru, ktorý
sa pripravoval na prelome rokov 2004 – 2005, sme
na začiatku júna prikročili k umelecko-remeselnej
obnove kamenných prvkov a obnove častí pôvodných
omietok vo vnútorných priestoroch veže v súlade
s koncepciou pamiatkarov. Rekonštrukcia interiéru
by mala byť hotová v polovici júla, aby si návštevníci počas turistickej sezóny už mohli prezrieť túto
dominantu nášho mesta aj zvnútra,” povedal vedúci
odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Po sezóne na jeseň sa ešte uskutoční obnova kamenných schodov. „Stihli by sme ju síce dokončiť skôr, ale materiál potrebuje určitý čas na
vyzretie, a my nechceme riskovať poškodenie opravených častí,“ vysvetlil Ing. Béreš.
Celkovou rekonštrukciou sa však zmeny nekončia, mestská veža dostane v nadväznosti na svoj staronový vzhľad aj nové využitie v zmysle návrhu, ktorý spracoval
Ing. arch. Peter Purdeš – pracovník odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského
úradu v Trnave. Každé poschodie bude mať inú náplň, všetky však budú slúžiť pre
návštevníkov ako súčasť obhliadky spojenej s vyhliadkou na mesto.
Prízemie bude rovnako ako doteraz
sídlom Trnavskej informačnej služby.
Veľmi atraktívne využitie dostane prvé
poschodie, ktoré bude slúžiť ako univerzálna miestnosť vhodná na usporadúvanie výstav napríklad v spolupráci s Galériou Jána Koniarka a Západoslovenským
múzeom. „Budú tam aj rôzne záujmové
združenia a prednášková činnosť,” objasňuje novú koncepciu využitia mestskej
veže Ing. arch. Peter Purdeš a pokračuje:
„Samotná prehliadka veže sa začne na
druhom pochodí, kde budú umiestnené panely s informáciami o histórii mestskej
veže a jej prestavbách až po súčasnosť. Takisto sa tam počíta s umiestnením modelu
historického jadra mesta.
Tretie poschodie bude tematicky zamerané na gotickú Trnavu do 16. storočia.
Návštevníci tu nájdu privilegiálnu listinu mesta a ďalšie listiny, ktoré rozširovali
tieto privilégiá, historické zaujímavosti z tohto obdobia, veduty, informácie o fortifikačnom systéme, a podobne.
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Na štvrtom poschodí predstavíme Trnavu z obdobia od 16. do 19. storočia. Nebudú
tu isto chýbať témy ako Slovenské učené tovarišstvo, príchod ostrihomského arcibiskupstva, prvá konská železnica v Uhorsku a ďalšie historické zaujímavosti z tohto
obdobia.
Piate poschodie má vzhľadom na to, že sa tu nachádza hodinový stroj, symbolicky
pripomínať plynutie času. Priestor tu nájde dvanásť najvýznamnejších osobností
z histórie Trnavy.
Na šiestom poschodí bude možnosť pozrieť si najvýznamnejšie kultúrne pamiatky
Trnavy, model fortifikačného systému mesta, ale aj zaujímavé informácie geografického charakteru, ktoré by sme radi doplnili ďalekohľadmi umožňujúcimi návštevníkom prehliadku okolitej panorámy. Uvažujeme tu aj o umiestnení repliky hlásnika.”
-eu-, foto: P. Ondrejovič, J. Kabaňa

Okružná križovatka na Trstínskej ulici
Priepustnosť križovatky Trstínska a Cukrová je maximálne nevyhovujúca, čakacie
doby pre automobilistov sú pridlhé. Vyplýva to z prieskumu komunikačného prepojenia týchto ulíc, ktorý uskutočnila firma FIDOP, s. r. o. Žilina. Podľa platných noriem
optimálnym riešením problému by bola mimoúrovňová križovatka, jej realizácia však
nie je v dohľadnom čase reálna.
Podľa slov Ing. Tatiany Šoltésovej z odboru investičnej výstavby Mestského úradu
v Trnave mesto uvažuje o riešení tohto problému s pomocou jednopruhovej okružnej
križovatky. Ako uvádza vo svojom zdôvodnení jej výstavby aj firma FIDOP, malé okružné križovatky, ktoré sa vo vyspelých motoristických krajinách budujú už viac ako 25
rokov, predstavujú najbezpečnejšie úrovňové križovanie s šesťnásobne nižším počtom
dopravných nehôd a vyššou kapacitou priepustnosti ako obyčajné úrovňové križovatky.
Sú priestorovo nenáročné s možnosťou estetického vegetačného dotvorenia.
Na zvýšenie priepustnosti bude podľa projektu slúžiť aj odbočovací pruh v smere na
Cukrovú ulicu popri bývalom Tamilku. Súčasťou prepojenia na Cukrovú ulicu bude
nový most cez Trnávku a chodník v brehovom priestore rieky popri cukrovare, popri
ktorom majú byť aj lavičky a priestory na odpočinok.
Týmto projektom s názvom Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová
Mesto Trnava chce riešiť situáciu, ktorú by mala riešiť Slovenská správa ciest, pretože Trstínska je komunikácia prvej triedy v kompetencii štátu, a Ružindolská, z ktorej dochádza na križovatke k najväčšiemu zdržaniu, patrí do kompetencie vyššieho
územného celku. V kompetencii mesta bude iba novovytvorená miestna komunikácia
na Cukrovú ulicu. Napriek tomu sa mesto pokúsi kruhový objazd pokúsi zrealizovať,
a týmto spôsobom chce čiastočne odbremeniť aj veľmi zaťaženú Rybníkovú ulicu.
„V súčasnosti je spracovaný projekt pre územné rozhodnutie a uskutočňuje sa
územné konanie. Po jeho ukončení a vydaní územného rozhodnutia budeme pokračovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,“ upresnila
Tatiana Šoltésová.
Pokiaľ do prípravného procesu nezasiahnu žiadne negatívne okolnosti, výstavba
okružnej križovatky by sa mohla začať v roku 2006, pravdepodobnejšie však až v roku
2007. O aktuálnej situácii budeme čitateľov priebežne informovať.
-eu-
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Nová palubovka bude hotová v septembri
Špičkovú palubovku spĺňajúcu najvyššie európske parametre pre halové športy
dostane počas letných prázdnin Mestská športová hala v Trnave.

O plánovanej rekonštrukcii povrchu
hlavnej hracej plochy v športovej hale
sme priniesli informáciu v Novinkách
z radnice už v minulom roku, ukončená
mala byť v decembri. Pri kontrole funkčnosti pojazdných tribún, ktoré tvoria hľadisko, však vysvitlo, že mnohé kolieska
umožňujúce ich posun sú už nefunkčné
a spôsobovali by mechanické poškodenie
novej palubovky. „Záver vlaňajšieho roka
sme preto venovali opravám jazdných
foto: -dbmechanizmov tribún, ktoré do decembra
dostali nové polyuretánové kolieska. Na tento účel poslúžila dotácia, ktorú sme na
rekonštrukciu športovej haly dostali z Ministerstva školstva SR. Na výmenu hracej
plochy sme si teraz vybrali ten najvhodnejší termín v letných mesiacoch, keď je športová hala mimo prevádzky a práce sa môžu uskutočňovať bez akýchkoľvek obmedzení
športových aktivít,” povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu
v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Športová hala dostane nemeckú podlahu značky HARO, ktorá je nositeľom certifikátu FIBA a spĺňa najvyššie parametre kvality v odrazových bodoch. Cena novej
palubovky je vyčíslená na 5,3 milióna korún. Do užívania bude slávnostne odovzdaná
v septembri, a pri tejto príležitosti by sa mal uskutočniť aj priateľský zápas medzi
trnavskými basketbalistami a družstvom z nemeckého Rosenheimu, kde sídli výrobný závod podláh HARO. Slovensko-nemecké priateľské športové zápolenie má byť aj
jedným zo sprievodných podujatí Tradičného trnavského jarmoku.
-eu-

Výstavba Streleckého centra na Štrkoch
Jedným z najvýznamnejších zámerov mesta Trnava v rekreačno-športovej oblasti
je realizácia Národného streleckého centra v areáli strelnice Štrky pripravovaná
v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Slovenským streleckým zväzom.

Zámer predpokladá vybudovanie modernej strelnice spĺňajúcej všetky parametre Európskej streleckej asociácie, kde bude možné usporadúvať európske i svetové
súťaže v streleckom športe. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je realizácia rekreačno-oddychovej zóny Štrky s vodnou plochou.
Počíta sa pritom so sanáciou lesoparku, ktorý je biocentrom lokálneho významu
s rozlohou približne štyri hektáre. Vznikne tu jazierko s okrasnými rybami a vodnými rastlinami, sieť rekreačných komunikácií, detské a športové ihriská, altánky
a priestory pre piknikové posedenie. Uvažuje sa o prepojení Kamenného mlyna,
Štrkov a športového areálu v Modranke cyklistickými trasami, čo umožní efektívnejšie využitie mestských rekreačných zón.
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„Rekonštrukcia lesoparku sa začne ošetrením jestvujúcich drevín. Stromy v havarijnom
zdravotnom stave – suché, prehnité, fyziologicky odumreté – budú odstránené. Uvoľní
sa tak životný priestor pre stromy zdravé a perspektívne, ako aj stromy navrhnuté na
dosadenie. Stromy vzácne svojou druhovou jedinečnosťou, miestom rastu alebo s mierne
narušeným zdravotným stavom budú ošetrené,“ vysvetlila Ing. Jarmila Garaiová z odboru
územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave. Prečistenie nežiadúcich náletových drevín a odstránenie divokej skládky sa v lese uskutočnilo už v roku 2002.
„Mesto Trnava v súčasnosti rieši vysporiadanie časti územia strelnice a rokuje so súkromnými vlastníkmi pozemkov. Slovenský strelecký zväz prostredníctvom projektovej
kancelárie Olympia zabezpečuje spracovanie urbanistickej štúdie a zámeru, ktorý má
byť predložený 15. júla na Ministerstvo životného prostredia SR, kde bude posúdený
z hľadiska dopadu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 127 z roku 1994. Po
rozhodnutí ministerstva bude možné prikročiť k ďalším stupňom projektovej dokumentácie,“ povedal vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Ing. arch. Milan Horák.
V prvej etape výstavby streleckého centra sa počíta s vybudovaním sektora pre
streľbu na asfaltové terče a areálu pre puškové a pištoľové disciplíny. Súbežne s týmito
aktivitami mesto Trnava zabezpečí spomínanú sanáciu lesoparku. V ďalšej etape sa
uvažuje o vybudovaní ubytovacích zariadení, ktoré by zabezpečili využiteľnosť strelnice počas celého roka.
-eu-

Stavba kanalizácie v Modranke pokračuje
Mesto Trnava na jeseň nadviaže na prvú etapu výstavby kanalizácie v Modranke.
Ešte v tomto roku má byť dokončená kanalizácia na Seredskej ulici, v jarných mesiacoch roku 2006 aj na uliciach Jarná a Topoľová.

„Uvedomujeme si, že pre občanov Modranky, ktorá ako jediná mestská časť Trnavy
doteraz nie je napojená na verejnú kanalizáciu, je jej výstavba určite ťažiskovou otázkou. Verejnú kanalizačnú sieť v Modranke sme začali projektovať už v rokoch 1996
– 7, časť sme zrealizovali v roku 2001. Celá investícia je rozdelená na tri etapy, druhú
a tretiu sme zaradili do projektu ISPA,” povedal vedúci odboru investičnej výstavby
Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Organizačne stavbu zabezpečuje Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., ukončenie
druhej etapy, ktorá predstavuje strednú časť Modranky, a tretej etapy, ktorá je najbližšie
k Trnave, sa predpokladá do roku 2008. Celková investícia na všetky tri etapy bola rozpočtovaná na 100 miliónov korún. Zostatok prvej etapy – ulice Seredská, Jarná a Topoľová, by
mal predstavovať približne 20 miliónov korún, presná cena vyplynie z verejnej súťaže.
„V rozpočte mesta na tento rok je na kanalizáciu v Modranke vyhradených 8 miliónov, na
budúci rok rátame s dofinancovaním zbytku. V tomto roku by sme chceli dokončiť Seredskú
ulicu a do júna 2006 aj Jarnú a Topoľovú. Tým by sme záväzok mesta splnili, všetko ostatné
už náleží Trnavskej vodárenskej spoločnosti a projektu ISPA,” pokračuje Ing. Béreš.
Mesto Trnava zabezpečuje realizáciu verejnej časti kanalizácie a odbočky po pozemky jednotlivých vlastníkov. Revíznu šachtu a domovú prípojku si robia jednotliví
vlastníci nehnuteľností. „Na tento účel je potrebné spracovať zjednodušenú projektovú
dokumentáciu, vybaviť si ohlásenie drobnej stavby na Stavebnom úrade pri Mestskom
úrade v Trnave a podpísať zmluvu s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, kde bude
zakomponovaný poplatok za stočné,” vysvetlil Dušan Béreš.
-eu-
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Kino Hviezda bude mať vynovenú sálu,

vznikne tu vhodný priestor aj na konferencie a divadelné predstavenia
Na sklonku augusta sa začne rekonštrukcia kinosály kina Hviezda. Ide o prvú etapu
celkovej obnovy, ktorá sa má v dvoch ďalších etapách postupne zrealizovať do roku 2007.
Jej cieľom je zvýšenie štandardu a rozšírenie možností využitia tohto objektu.
Ako Novinky z radnice informoval riaditeľ Správy kultúrnych a športových zariadení Mgr. Miroslav Hrubý, počas prvej etapy dostane kinosála nové podlahové stupne
a nové sedadlá. Ich počet sa zníži zo 400 na 320, vybavené však budú aj písacími
stolíkmi, ktoré poslúžia pri usporadúvaní rôznych konferencií, prípadne súťaží a festivalov. V kine pribudne DVD projektor, komfortnejší zážitok z premietania poskytne
aj nové plátno a nové ozvučenie.
Prínosom pre Trnavu, ktorá má silné divadelné zázemie, je fakt, že po rekonštrukcii
bude môcť kinosála slúžiť aj na divadelné predstavenia menších divadelných súborov.
Nebude tu chýbať pódium a dve priľahlé šatne.
Dodávatelia prác, ktoré majú byť zrealizované v prvej etape, budú vybraní v rámci
verejného obstarávania. Podľa doterajších predpokladov optimálny termín dokončenia
rekonštrukcie kinosály je koniec októbra.
-eu-

Aj Trnavčania pomohli trpiacim deťom
„Smrti sa nebojím, aspoň ma už nič nebude bolieť.“ Je to hrozné vysvedčenie pre
civilizáciu začínajúceho 3. tisícročia, ak takúto vetu povie práve dieťa. Dieťa z tej
časti sveta, ktorému hovoríme rozvojový. Ak má byť toto budúcnosť, tak ďakujem
pekne! Túto vetu zasa povedal účastník podujatí Týždňa modrého gombíka UNICEF,
keď si v priestoroch radnice prezrel výstavu, ktorú pripravila slovenská zložka tejto
špecializovanej agentúry zameranej na pomoc deťom o každodennom živote detí trpiacich podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, detí bez prístupu ku
vzdelaniu, či detí sužovaných ozbrojenými konfliktmi.
Výstava, ktorá bola na radnici otvorená v týždni od 16. do 22. mája, hovorila však
zároveň aj o pomoci, a tú mohol poskytnúť každý, kto si v tých dňoch zakúpil spomínaný modrý gombík UNICEF. Podobné akcie prebiehali aj v ostatných krajských
mestách a výťažok bol zameraný na zlepšenie životných podmienok detí Východného
Timoru, jedného z najmenších a zároveň najmladších štátov sveta. Postaviť školu,
naučiť deti základnej hygiene, dať im zdravotne nezávadnú vodu – takú úlohu si dalo
Slovensko v rámci svojej humanitnej pomoci.
Týždeň nádeje, ktorý v Trnave prebiehal pod priamou záštitou primátora mesta
Štefana Bošnáka, mal teda, aj keď len v symbolickej podobe, v sebe vodu. Neraz na
kvalitu tej našej frfleme, často ňou plytváme, a pritom kdesi v Ázii je jej hodnota
nevyčísliteľná. Bolo potom na záver celého týždňa humanity príjemné počúvať, že
to boli práve Trnavčania, ktorí jeho poslanie pochopili správne. Za účasti riaditeľa
slovenskej zložky UNICEF Ing. Miroslava Kaňu sa na záver uskutočnil v DKO Tirnavia benefičný koncert pod názvom Vráťme im nádej. Na ňom zástupca primátora
Ľudovít Daučo odovzdal pre UNICEF čiastku 12 tisíc korún predstavujúcu výťažok
z koncertu ako prvú z celkovej sumy, do ktorej bol potom zahrnutý aj výťažok z pre-
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daja modrých gombíkov počas celého týždňa v meste. A treba povedať, že Trnavčania
neboli lakomí. Ba na rozdiel od iných, aj benefičný koncert bol z väčšej časti financovaný z vlastných zdrojov.
Hneď v úvode všetkých príjemne naladili polyfónnosťou svojich hlasov KRUHY,
aby tých istých divákov do inej dimenzie dostala Janka Ružičková s partou muzikantov Blues House. Zážitkom bolo aj vystúpenie Adrieny Bartošovej, ktorá
svojim hlasom čarovala i očarovávala a zároveň získanú priazeň istila vyznaním
k Trnave a z nej vyžarujúcej inšpirácii. Tanečná skupina The Nox pre zmenu čarovala svojim pohybovým umením, ktorým spolu s moderátorkou Katkou Suchoňovou dokázali prepojiť jednotlivé vystúpenia až do toho záverečného, s prekvapujúcou účinnosťou pôsobiaceho na všetky prítomné vekové skupiny – skupiny
THE BREAKERS. Výborne ozvučená sála dala plne vyniknúť ich vyzretej beatovej muzike do takej miery, že rozpálené obecenstvo ich nakoniec takmer nechcelo
pustiť z javiska. Peter zvaný Bonzo, Laco, Fero, Marián, Mike i Palo, čo je „ten,
ktorý zabudol odísť“, si spolu s poslucháčmi prišli na svoje. Podobne ako blonďavá
pani Jarka, ktorá na ich prvé koncerty chodila ešte ako školopovinná a teraz, pol
hodinu pred začiatkom, sa obávala, či jej dcéra stihne prísť pre vnuka, ktorého
varovala. Stihla. Jarka si koncert vychutnala, a jej vnuk isto nevie, čo je to hlad,
smäd, špina, choroba.
Organizátori benefičného koncertu preto ďakujú všetkým, čo sa svojim úsilím
pričinili o jeho úspech, sponzorom z VÚJE a.s., ŽOS Trnava a.s., Johns Manville
Slovakia a.s., Spartan SWEEDWOOD Slovakia a.s., A. S. A. Slovakia za zakúpenie
vstupeniek, a za následnú hojnú účasť aj ostatným Trnavčanom.
Edo KRIŠTOFOVIČ

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na programe 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 28. júna po uzávierke tohto vydania Noviniek z radnice, mali
poslanci prerokovať sedemnásť bodov programu.
Jeho súčasťou boli návrhy doplnenia Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 179
o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území
mesta, doplnenia VZN 227 o územnom pláne mesta a návrh VZN o pamätihodnostiach Trnavy.
Hovoriť sa malo aj o zmene územného plánu v súvislosti s viacpodlažnou bytovou
výstavbou na Hattalovej ulici a rozhodnúť o aktualizácii rozpočtu mesta na rok 2005.
Na programe boli medzi iným ešte návrhy zásad poskytovania opatrovateľskej
služby, na zmenu Zriaďovacej listiny Správy kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava a na poskytnutie dotácií na tento rok z grantového programu mesta.
Ďalšími bodmi boli realizačná štúdia Trnavskej optickej metropolitnej siete a informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta. Prerokované
malo byť aj riešenie petície obyvateľov Hraničnej ulice v Trnave – Modranke a informatívna správa o petícii občanov, ktorých deti navštevujú ZŠ V jame 3.
Informácie o tom, ako poslanci rozhodli v jednotlivých bodoch programu 16. zasadnutia mestského zastupiteľstva, prinesieme v augustovom vydaní Noviniek z radnice.
-eu-
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Hľadanie riešení nenahradí rozhodnutia
Rozhodnutia zväčša delia ľudí na tri skupiny. Tých čo sú za, čo sú proti a tých, ktorým
je to úplne jedno. Tak je to aj v prípade diskusie o základných školách. Riešenie problému, ktorý nastal po decentralizácii, má, obrazne povedané, jeden limitujúci mantinel
daný súčasnou legislatívou: Rozsah decentralizácie. Z nej pramení aj fakt, že učitelia
sú platení uvoľnenými finančnými prostriedkami z rozpočtu štátu. Výška je určená na
počet žiakov v škole, pričom samosprávy nemôžu ani pri dobrej vôli zo svojich rozpočtov vyrovnávať prípadné rozdiely. (zákon č. 597/2003). Počet žiakov i narodených detí
dlhodobo klesá, a napriek očakávanému stabilizovaniu nedôjde v najbližšom období
k radikálnemu návratu k číslam spred desiatich až pätnástich rokov.
V takto postavených podmienkach, ktoré nemožno momentálne zmeniť, sa môžeme
zaradiť do naznačených troch skupín. Až tu by mali začať rozdiely medzi nami vo
vnímaní skutočnosti. Keď platí to, čo som naznačil v úvode, je jasné, že som v jednej
z nich. Pokúsim sa naznačiť (a súčasne nikoho nepresviedčať), prečo.
Predovšetkým som rád, že v Trnave napriek značnému poklesu žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa nedošlo tak ako v iných mestách k okamžitému zrušeniu škôl.
Uvítal som hľadanie východísk zohľadňujúcich všetky sídliská. Z dlhodobého hľadiska pripadali (podľa mojich vedomostí) do úvahy dve možnosti: Zrušiť dve školy, alebo
zlúčiť viacero škôl do jedného subjektu.
Najväčším negatívom zrušenia škôl je pre mňa administratívne prerozdelenie žiakov po
celej Trnave. Znamená poposúvať prvákov až deviatakov na voľné kapacity ostatných škôl.
Rodičia by pritom museli zväčša akceptovať toto rozdelenie. Zdá sa, že to bol aj jeden z hlavných argumentov, ktorý zavážil aj u poslancov mesta. Rozhodli sa pre alternatívu zlúčenia.
Tá umožňuje i rodičom v budúcnosti zvažovať, na ktorú školu budú ich deti chodiť.
Negatívom zlúčenia škôl (ak som ho správne pochopil z argumentácie jeho odporcov)
je to, že nejde o komplexné riešenie.
V oboch prípadoch popri naznačenom probléme i legislatíve, samozrejme môže zaznieť rad ďalších argumentov.
Zdá sa, a to je podľa mňa dobré, že napriek rozhodnutiu o zlúčení škôl chcú poslanci
ešte štvrtý raz diskutovať na júnovom zastupiteľstve o celom probléme. Verím, že ich rozhodnutie nebude emotívne, ale bude v prospech rodičov a ich detí. Pri dnešnom poznaní
a myslení však viem, že ideálne rozhodnutie, ktoré by zrušilo rozdelenie na tých, čo sú za,
proti a čo ich to vôbec nezaujíma, nedosiahneme. Totalita myslenia je koniec myslenia.
To však neznamená, že by sme stojac na jednej, druhej či tretej strane nemali kultivovane, rešpektujúc človeka i daný stav, vzájomne hľadať riešenia. Hľadanie riešení však
nemôže nahradiť rozhodnutia. Bez nich by sme prestali konať. Kde sa nekoná, nemožno
hovoriť o spoločnosti. Tá existuje aj vďaka nám, jednotlivcom s rôznymi názormi. Ak sa
budeme rešpektovať, počúvať a zodpovedne konať v súlade s reálnymi možnosťami, bez
presadzovania len vlastných záujmov, potom naša spoločnosť pretrvá.
Pavol TOMAŠOVIČ
Pozn. red.: Komentár reaguje na protichodné postoje pedagogických pracovníkov a verejnosti
k zlúčeniu šiestich základných škôl v Trnave do troch nových subjektov z právnou subjektivitou,
ktoré na jednej strane vyvrcholilo nesúhlasnou petíciou rodičov žiakov Základnej školy V jame. Aj
riešenie tejto petície bolo predmetom rokovania poslancov na 16. riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo po našej uzávierke 28. júna.
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Slávnosť na počesť košických mučeníkov
Pri príležitosti stého výročia blahorečenia a desiateho výročia svätorečenia košických mučeníkov sa 17. júna uskutočnila v Kostole sv. Anny spomienková slávnosť.
Zúčastnili sa na nej apoštolský nuncius v SR Henryk Józef Nowacki, veľvyslanci
Poľska, Rakúska a Chorvátska, cirkevní hodnostári, predstavitelia štátnej správy
a samosprávy, ako aj veriaci z Chorvátska a Slovenska. Po slávnostnej bohoslužbe
si prítomní vypočuli literárno-hudobné pásmo zo života mučeníkov a položili kytice
k hrobu s pozostatkami Marka Križina.
Spomienku, ktorú v spolupráci s chorvátskym veľvyslanectvom a arcibiskupským
úradom pripravilo mesto Trnava, uzavrelo neformálne stretnutie v budove arcibiskupstva. Veľvyslankyňa Chorvátska Andrea Gustovič-Ercegovac na ňom pripomenula zviazanosť dejín i osobností, z ktorých mnohé pôsobili práve v Trnave.
Podobné spomienkové stretnutia, ktoré nadväzujú na spoločné kultúrne a duchovné
korene, vytvárajú perspektívu aj pre budúce spolužitie v európskom priestore. Tak
ako prepojenie oboch národov prinieslo najmä v 17. a 18. storočí vzájomné obohatenie
a priestor pre rast významných osobností, tak sa v oveľa väčšom rozsahu otvárajú
možnosti aj v dnešnej dobe. Predpokladom pre pozitívny vývoj je hlavne snaha porozumieť na základe tradície základným pilierom spolužitia nielen dvoch národov, ale
i samotnej spoločnosti.
Pred slávnosťou sa na trnavskej radnici konalo pracovné stretnutie so štatutárnymi zástupcami z partnerského mesta Varaždín, na ktorom primátor mesta Štefan
Bošnák navrhol zintenzívniť vzájomnú spoluprácu. Predstavitelia Varaždína sa zaujímali najmä o podporu nových investícií, pričom obe strany deklarovali ochotu rozšíriť
spoluprácu na úrovni odbornej výmeny skúseností.
-pt-

Ako zomreli Marek, Melichar a Pongrác?
Politickú situáciu v období, keď žili a pôsobili traja kňazi, ktorí sa stali mučeníkmi
za svoje presvedčenie, pri príležitosti osláv výročí ich blahorečenia a svätorečenia
opísal prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.:
Európa a Uhorsko v 16. a 17. storočí prežívali najväčší chaos vo svojich dejinách. Porážka uhorských armád Turkami pri Moháči v roku 1526 zmietla uhorské kráľovstvo
z mapy Európy a len úzky pás severného územia štátu – dnešné Slovensko – zachoval
potom jeho právnu kontinuitu.
Aj uhorská cirkev sa dostala do prekérnej situácie, keď pri Moháči zahynuli dvaja
arcibiskupi, prímas Ladislav Szálkai a päť biskupov. Biskupské stolice osireli a zo
západnej Európy sa práve začínala rozširovať lutersko-kalvínska reformačná vlna,
ktorej podľahlo deväť desatín uhorskej šľachty a následne aj ľudu podľa zásady cuius
regio – čia je zem, toho je náboženstvo.
Celé 17., ba i v začiatku 18. storočia viedla uhorská šľachta ozbrojený boj proti cisárovi vo Viedni v piatich vlnách. Všetky tieto povstania (Bočkajovo, Bethlenovo, Juraja
Rákociho, Tököliho, Františka Rákociho) sa začínali v Sedmohradsku, ich trasa
viedla potom cez Košice, Banskú Bystricu a Trnavu na Viedeň. Ich hlavným cieľom
bolo zachovanie výsad šľachty a náboženská rovnoprávnosť. Čo všetko sa udialo v te-
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réne v našich dedinách a mestách za týchto povstaní s cirkvou v Uhorsku, ilustruje
najlepšie správa ad limina arcibiskupa Selepčéniho z roku 1683: Desiatky umučených
a zavraždených kňazov, vyhadzovanie mŕtvol z hrobiek psom, ničenie bohoslužobných
predmetov, búranie kostolov. Dráma, ktorá sa odohrala v Košiciach za povstania Gabriela Bethlena v dňoch od 4. do 7. septembra 1619, však svojou surovosťou predčila
všetko. Vojaci Gabriela Bethlena tu zavraždili troch mužov len za ich vernosť cirkvi.
Marek Križin (nar. 1588) pochádzal z mesta Križevci na severovýchod od Záhrebu. Študoval vo Viedni, a potom na jezuitských univerzitách v Štajerskom Hradci
a v Ríme. V roku 1616 prišiel do Trnavy, kde práve nastupoval nový arcibiskup
Peter Pázmaň. Ten vymenoval Križina za riaditeľa kapitulskej školy, za kanonika,
za komárňanského archidiakona a za správcu opátstva Krásna nad Hornádom pri
Košiciach, čo bol majetok seminára sv. Štefana v Trnave. Keď sa začalo povstanie
Gabriela Bethlena, bol práve v Humennom na exercíciach, a preto sa s jezuitskými
pátrami Štefanom Pongrácom a Melicharom Grodeckým odobrali do Košíc, aby tam
čakali na vývin udalostí.
Melichar Grodecký (nar. 1584 v sliezskom Tešíne) študoval vo Viedni a v roku 1603
vstúpil do jezuitského noviciátu v Brne. Filozofiu a teológiu študoval v Prahe, kde
bol v roku 1614 vysvätený za kňaza. Keď sa v roku 1618 začalo české povstanie a ním
tridsaťročná vojna, vzbúrenci vypovedali jezuitov z Prahy a vôbec z Čiech. Grodecký
šiel až do Humenného, kde 16. júna 1619 skladal posledné sľuby. Na to ho predstavení
určili za duchovného cisárskych vojsk, preto odišiel do Košíc.
Štefan Pongrác (nar. 1583 v Alvinzi neďaleko Alba Iulie v Sedmohradsku) v roku
1602 vstúpil k jezuitom v Brne. Filozofické a teologické štúdiá si vykonal v Prahe,
Ľubľani, Klagenfurte a v Štajerskom Hradci. V roku 1615 ho vysvätili za kňaza.
V tom roku otvorili jezuiti kolégium v Humennom, poverili ho funkciou kazateľa
a riaditeľa gymnázia. Cisársky veliteľ Košíc Ondrej Dóci prosil jezuitských predstavených, aby otvorili misiu aj v Košiciach, kde kázal reformovaný kazateľ Alvinci. Toto
poverenie dostal Pongrác a jeho schopnosti uznal aj sám Alvinci, ktorý ho označil za
„najväčšie nebezpečenstvo pre novú vieru“. Aj Pongrác v júli 1619 robil duchovné cvičenia s Marekom Križinom v Humennom.
Povstalci Gabriela Bethlena obsadili Košice 2. septembra 1619. Troch kňazov sa
najprv pokúsili získať sľubmi výhod, a keď sa im to nepodarilo, v noci zo 6. na 7. septembra ich po dlhom a surovom mučení zavraždili a mŕtvoly hodili do stoky.
Tento postup pobúril aj niektorých protestantov a mestskú radu. Tá rozhodla, aby
mestský kat telá zavraždených vytiahol zo žumpy a pochoval na neznámom mieste.
Manželka uhorského palatína Katarína Forgáčová, rod. Pálfiová, si vyžiadala priamo
do Bethlena telá mučeníkov, nechala ich v drahocenných látkach previezť do Nižnej
Šebastovej a odtiaľ kvôli väčšej bezpečnosti do Hertníku pri Bardejove.
Zámer kardinála Pázmaňa bol uložiť pozostatky mučeníkov v Univerzitnom chráme
v Trnave, o čo požiadal pápeža listom už v roku 1628. Pretože chrám nebol dokončený, dostal ich v roku 1635 trnavský Kostol klarisiek, kde bola predstavenou Mária
Forgáčová, dcéra grófky. Tu boli až do zrušenia kláštora Jozefom II. v roku 1784,
a potom ich previezli do Kostola sv. Anny, kde sú dodnes.
Pápež Pius X. vyhlásil troch košických mučeníkov za blahoslavených 15. januára
1905. V súvislosti s týmto blahorečením dostali relikvie Košických mučeníkov Jezuitský kostol v Trnave, Bazilika v Ostrihome, a pri svätorečení v roku 1995 pápežom
Jánom Pavlom II. dostalo relikvie viacero ďalších kostolov a kaplniek.

novinky
z radnice

história

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 7. 1905 ► V Chtelnici sa narodil sochár
Jozef OSTROVSKÝ, ktorý pôsobil v Afrike ako dvorný sochár etiópskeho cisára
ako i na dvore bulharského cára Borisa
III. (100. výročie).
1. 7. 1960 ► Podľa zákona o územnom
členení štátu vznikol Trnavský okres so
sídlom v Trnave (45. výročie).
3. 7. 1780 ► Narodil sa nemecký maliar
a litograf Fridrich Ján Gottlieb LIEDER,
ktorý pôsobil aj v Trnave, kde vytvoril
portréty slovenských dejateľov J. Hollého,
A. Rudnaya a J. Kollára (225. výročie).
3. 7. 1915 ► V Dolnej Krupej sa narodil
profesor trnavského gymnázia, spisovateľ a prekladateľ Dominik JARÁBEK
(90. výročie).
4. 7. 1895 ► V Podbrezovej sa narodil
hudobný skladateľ a pedagóg Ervín
HORÁČEK, ktorý pôsobil ako riaditeľ
Hudobnej školy v Trnave, kde aj umrel
(110. výročie).
6. 7. 1905 ► Vo Frýdku-Místku sa narodil
sliezsky básnik Ondra LYSOHORSKÝ,
ktorý krátko pôsobil ako stredoškolský
profesor v Trnave (100. výročie).
6. 7. 1925 ► V Trnave na Tulipáne sa
uskutočnilo slávnostné otvorenie futbalového ihriska Rapidu Trnava (80. výročie).
7. 7. 1775 ► Na Modrom Kameni umrel
profesor Trnavskej univerzity a riaditeľ
jej tlačiarne Imrich TOLVAI, autor prvých
dejín Trnavskej univerzity (230. výročie).
7. 7. 1890 ► V Trnave umrel šachista a publicista Arnold PONGRÁC (115. výročie).
8. 7. 1870 ► Uhorské Ministerstvo školstva schválilo stanovy Spolku sv. Vojtecha v Trnave (135. výročie).
8. 7. 1910 ► V Seredi sa narodil sochár,
reštaurátor, medailér a výtvarný pedagóg Ján HUČKO, ktorý pôsobil na trnavskom gymnáziu ako profesor kreslenia
(95. výročie).
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11. 7. 1905 ► Bol schválený návrh na
novú pečať mesta Trnava, ktorý vyhotovil budapeštiansky kovorytec Ignác
FELSENFELD (100. výročie).
14. 7. 1975 ► V Trnave umrel akademický
maliar, básnik a františkánsky kňaz Jozef
Teodor TEKEL (30. výročie).
15. 7. 1995 ► V Trnave umrel filmový
režisér Jozef REŽUCHA, ktorému o rok
neskôr bolo udelené Čestné občianstvo
mesta Trnava in memoriam (10. výročie).
16. 7. 1995 ► V Bratislave umrel trnavský rodák Ján STACHO, básnik a prekladateľ, člen tzv. trnavskej básnickej
skupiny (10. výročie).
18. 7. 1920 ► V Trnave sa narodil
ekonóm, pedagóg a publicista Štefan
DUDA, autor vysokoškolských učebníc
(85. výročie).
20. 7. 1675 ► V Trenčianskej Turnej sa
narodil profesor Trnavskej univerzity,
historik a pedagóg Samuel TIMON,
zakladateľ modernej uhorskej historiografie a zakladateľ prvej koncepcie slovenských dejín (330. výročie).
23. 7. 1840 ► V Bohdanovciach sa narodil kňaz, pedagóg a publicista Štefan
CHOVANEC, profesor gymnázia v Trnave a člen výboru Spolku sv. Vojtecha
(165. výročie).
25. 7. 1930 ► V Trnave sa narodil lekár
a mikrobiológ Eugen KUBALA (75. výročie).
28. 7. 1620 ► Vodca protihabsburgského
povstania Gabriel BETLEN obsadil so
svojim vojskom Trnavu, z ktorej si urobil
svoj hlavný stan a dva týždne neúspešne
dobýjal Bratislavu (385. výročie).
29. 7. 1635 ► kardinál Peter PÁZMÁŇ listovne požiadal cisára o potvrdenie výsad
pre prvú univerzitu vo vtedajšom Uhorsku, ktorú založil v Trnave (370. výročie).
(P.R.)
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Odveje vietor vežu Dómu sv. Mikuláša?
Pracovníčka Krajského pamiatkového úradu v Trnave Daniela Zacharová už na jeseň
minulého roka vyslovila predpoklad, že v južnej veži Dómu sv. Mikuláša je pravdepodobne dodnes pôvodná krovová konštrukcia, čo by mohla potvrdiť aj časť letopočtu, ktorú sa podarilo zachytiť na jednej z fotografií. Ak by tento predpoklad potvrdil aj dendrologický výskum, šlo by o ďalší vzácny nález v tomto kostole, ktorý
je od počiatkov mesta neoddeliteľnou súčasťou života Trnavčanov. Radosť z neho
však kalí fakt, že krov je v havarijnom stave, a zrejme nie je možné jeho kompletné
zachovanie. Bez preháňania sa údajne dá povedať, že strecha južnej veže už drží
pokope len silou vonkajšieho oplechovania.

Poruchy krovu Dómu sv. Mikuláša
preskúmali aj Peter Ondrejovič, cestovateľ, fotograf a horolezec z Beckova, ktorý
sa podieľal na rekonštrukcii kostola sv.
Anny a odborník na statiku Ing. Marián
Petráš z Trnavy. „Južnej veži podľa môjho
názoru hrozí zrútenie, je to zrejmé na
prvý pohľad. Najväčšie poruchy sú na
styku dvoch vežových cibúľ. Z hlavnej
konštrukcie krovu dole vychádza osem
stĺpov do hornej časti. V prechode týchto
stĺpov cez krytinu dochádza k zatekaniu,
a práve tam odhnívali trámy. To zapríčinilo aj natočenie južnej veže, ktoré je viditeľné voľným okom. V porovnaní so severnou vežou ide možno o desiatky centimetrov,
táto skutočnosť však ešte nie je geodeticky zameraná. Prudký vietor môže spôsobiť,
že dva – tri stĺpy sa v mieste prechodu strešnou krytinou celkom prerušia a veža
spadne,“ opisuje Marián Petráš kritickú situáciu, ktorú videl na vlastné oči.
Vo veľmi zlom stave je podľa jeho názoru celá horná konštrukcia a viac menej
i spodná časť. Pomúrnice sú strúchnivené, vyhnité vo väčšej časti hmoty, v priehlbinách trámov si urobili hniezda holuby. Doskový záklop je prepadnutý, nie je možné
naň vkročiť. „Najhoršie je, že sú prehnité hrubé trámy vytvárajúce celú nosnú vodorovnú konštrukciu, na ktorej sú položené jednotlivé krokvy. Podľa môjho názoru
je horná časť úplne zlá, jej oprava nie je
možná, jediné riešenie je demontovať ju
a urobiť úplne nanovo. Na základe praktických skúseností môžem povedať, že
po sňatí krytiny a doskového záklopu sa
zvyčajne ukáže, že krov je ešte o dvadsať
– tridsať percent v horšom stave, než sme
predpokladali,“ pokračuje Marián Petráš.
Jeho slová potvrdzujú aj skúsenosti
s rekonštrukciou mestskej veže a veže
Kostola sv. Anny, kde sa predpokladalo,
že drevený záklop bude v poriadku. Po od-
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krytí plechovej krytiny však vysvitlo, že je nevyhnutná jeho kompletná výmena. Na
mieste je otázka, ako sa to mohlo stať. Veď strechy veží dómu podobne ako mestská
veža boli rekonštruované relatívne nedávno, niekedy po druhej svetovej vojne. Ako
krytina bol vtedy použitý pozinkovaný plech. „Pokiaľ je drevo v priaznivom suchom
prostredí, kam nemajú prístup drevokazní škodcovia, vydrží stáročia. Ale keď sa
dlhodobo zanedbáva údržba strešnej krytiny a oprava lokálnych dierok, cez ktoré
zateká, pomerne rýchlo sa dostaví skaza, drevo odhnije a stratí funkčnosť. Neznáša
vodu a vtáčí trus, ktorý pôsobí ako žieravina,“ vysvetľuje Ing. Petráš.
Podľa jeho názoru sa dá zatiaľ predpokladať, že severná veža nie je v takom kritickom stave ako južná a bolo by možné sanovať ju výmenou strešnej krytiny, možno aj
doskového záklopu a lokálnymi opravami odhnitých častí – tesárskym spôsobom pri
zachovaní podstatnej časti pôvodného dreva. Názor, že z historického a pamiatkového hľadiska sa treba snažiť tam, kde je to ešte možné, v maximálnej možnej miere
o zachovanie pôvodných častí, zastáva aj špecialista na historické krovové konštrukcie Ing. Ľubor Suchý z Krajského pamiatkového úradu v Prešove, ktorý vypracoval
posudok krovu dómu aj z hľadiska pamiatkových hodnôt: „Tvar týchto vežových
striech na mestskej sakrálnej architektúre na Slovensku je ojedinelý a s originálnym tvarom súvisí aj originálnosť jeho krovovej konštrukcie. Myslím si, že ju treba
zachrániť, a pri tejto úlohe by sme mali byť statikom nápomocní.“
Hoci ešte nie je presne určený rozsah prác, už dnes je isté, že len rekonštrukcia strechy dómu si vyžiada nemalú investíciu. Nielen novým objavom pamiatkarov a poznatkom o súčasnom stave tejto vzácnej pamiatky, ale aj otázke financovania jej obnovy,
resp. záchrany, sa budeme venovať v budúcich vydaniach Noviniek z radnice.
Elena URSINYOVÁ

Stredoveké zmienky o Trnave
Vo viacerých stredovekých listinách a listoch je uvedená aj Trnava. Pre zaujímavosť
poukážeme aspoň na niektoré listy a listiny.
Dejiny pasovských biskupov do polovice 13. storočia popisujú, alebo aspoň spomínajú kraje,
ktoré si spomínané biskupstvo nárokovalo v Panónii a západnej Moezii, teda na území Veľkej
Moravy. „...per Mesiam autem Tyrana, Nytraba, Seclavia...“. Meno Trnavy a Nitry je uvedené, akoby podľa starých zápisov bolo bývalo aj v Trnave nejaké cirkevné centrum.
Klosterneuburské anály z 12. – 14. storočia spomínajú vpád Přemysla Otakara II. na
juhozápadné Slovensko. Pri roku 1271 je záznam o dobytí Devína, Stupavy, Bratislavy
a postup vojsk k Trnave a pustošenie kraja po Hron („...versus Tyrna progrediens“).
V rukopisoch knihy o Živote sv. Maximiliána okolo roku 1268 sú opísané znova
Trnava a Nitra ako „Tirana id est Tirna, Nitraba...“.
Opát kláštora v Niederalteichu (pri Pasove) zanechal anály z rokov 1137 – 1273, v ktorých spomína boje medzi českými a uhorskými vojskami na Dolnej Morave. Pri dobytí
hradov a opevnení v roku 1271 uvádza Bratislavu, Trnavu, Svätý Jur a ďalšie („Prespurch,
Tirna et castro Sancti Georgii“). Podobné záznamy sú aj v análoch Osterhomských.
Vo Viedenských dejinách z rokov 1264 – 1279 spomínajú sa znova vpády Přemysla
Otakara II. a uvedená je aj Trnava („...ad civitatem Tyerna...usque in Pusonium...“).
Podobný opis bojov a obsadenia Trnavy a Bratislavy je aj v Rakúskej kronike z roku
1301 (Tyernam...Posonium), ako aj v ďalších rôznych kronikách Rakúska (napr. za roky
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975 – 1276), v Augsburgských análoch z rokov 1106 – 1334, atď. („...et castrum dictum
Tirna... et Tirna...“).
Neznámy český autor opísal ako očitý svedok a účastník výpravy husitov na juhozápadnom Slovensku ústup pred uhorskými vojskami v rokoch 1423 alebo 1430. Spomína
rieku Nitru, opevnenie Šintavy a „za Trnavou, kde prenocovali na nejakom kopci (asi
Boleráz?), nasledoval ťažký presun cez Malé Karpaty k moravským hraniciam.“
František Roselli, ktorý na žiadosť kráľa Mateja Korvína v rokoch 1480 – 1483 spracoval mapu Uhorska, miestami nepresne nakreslil napr. tok Dunaja, Váhu a Hrona
v krátkych tokoch. Podobne je to aj s horami. Z miest Slovenska sú skomolené mená
Bratislavy, Trnavy, Tematína, Komárna, Zvolena, Žiliny, Kežmarku, Levoče, Spišského
hradu a Bardejova.
Toto je len časť so spomínaných listín, ale stretávame tu všade Trnavu ako významné
mesto, žiaľ, mnohokrát napádané.
H.R.

Z Plešatej speváčky bude nová Superstar
autor: Eugène Ionesco/dramaturgia: Martin Gazdík/scéna: Ján Zavarský/kostýmy:
Zuzana Hudeková/pohybová spolupráca: Elena Lindtnerová/hudba: Juraj Péč/
réžia: Viktor Kollár/hrajú: Linda Zemánková, Edita Borsová, Viera Pavlíková, Gregor
Hološka, Branislav Bajus, Vladimír Jedľovský, Marián Kokavec

Veta „Absurdné divadlo je verným obrazom reality“
je absurdná, aj keď sa Václav Havel trefne domnieva,
že absurdné divadlo je najvýznamnejší úkaz v divadelnej kultúre 20. storočia, lebo demonštruje súdobé ľudstvo v jeho „krízovitosti“. Nemôžeme predsa pripustiť,
že nášmu počínaniu a spôsobu vzájomnej komunikácie
chýba zmysel. Bola by to tragédia. A možno práve preto
sa diváci po krátkom počiatočnom odmietnutí už päťdesiat rokov výborne zabávajú na absurdnej „antihre“
Eugène Ionesca Plešatá speváčka, ktorá mala 17. júna
premiéru aj v Divadle Jána Palárika.
Ionescu ju napísal presne v duchu svojho neskoršieho vyhlásenia, že je potrebné vytvoriť drámu pôvodnej mohutnosti, kde pôvodne mohutná komika stojí
vedľa pôvodne mohutnej tragiky. Na javisku sa naoko
zľahka, sprevádzaná výbuchmi smiechu z publika, odohráva veľká tragédia. Nejde iba
o tragédiu jazyka, ako ju nazval autor. Je to demonštrácia duchovnej prázdnoty a neschopnosti nadviazať kontakt aj s tými najbližšími. Dva manželské páry a tí ostatní
nerozprávajú svoje texty preto, aby si navzájom niečo povedali. Napokon, nie je to ani
potrebné, lebo takmer okamžite je jasné, že sa navzájom vôbec nepoznajú.
Tak ako sa nebáli pohľadu do zrkadla herci, ktorí svoje úlohy veľmi dobre zvládli
(obzvlášť rozkošný je v úlohe pre neho neobvyklej Vladimír Jedľovský), nemusia sa
báť odhalenia reality ani diváci. Takmer nič nemusí byť tak vážne, ako to na druhý
pohľad vyzerá, preto ich Plešatá speváčka v štúdiu Divadla Jána Palárika celkom
určite výborne pobaví. Má všetky predpoklady stať sa novou Superstar.
text a foto: Elena URSINYOVÁ
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Naše mesto im navždy prirástlo k srdcu
Pred nami je už dvanásty ročník obľúbeného kultúrno-spoločenského podujatia známeho pod názvom Trnavské dni. Uskutočnia sa 16. a 17. septembra
v duchu tradičných hlavných zásad – láska, pokoj, porozumenie.
„To znamená, že ich cieľ sa nemení, opäť by mali byť stretnutím trnavských rodákov z celého sveta i zo Slovenska, na ktorom nehrajú žiadnu úlohu rozdiely v politickej orientácii ani vierovyznaní,“ hovorí sekretárka organizačného štábu Mária
Peciarová z odboru sociálneho a kultúry Mestského úradu v Trnave a pripomína
aj trvalý prínos týchto stretnutí pre Trnavu: „Napríklad pamätná tabuľa Jánovi
Sambucusovi, ktorý patril k veľkým témam predchádzajúceho ročníka, spomienkové knihy, ktoré by inak asi nevznikli, prehliadky a výstavy umeleckých výtvorov
našich rodákov, ale aj arkier na mestskej veži. Po svojej minuloročnej návšteve sa
rodáci totiž rozhodli zložiť potrebnú sumu za jeho rekonštrukciu, a tak v tomto roku
dostane pre pripomenutie všetkým pamätnú tabuľku. Úplne nezaplatiteľné je však
budovanie pozitívneho imidžu mesta všade tam, kde sa po Trnavských dňoch rodáci
vracajú.“
Tohtoročné Trnavské dni budú venované 370. výročiu založenia Trnavskej univerzity, 250. výročiu narodenia J. I. Bajzu, 220. výročiu narodenia J. Hollého, 135.
výročiu založenia SSV, ale aj 80. výročiu založenia ŽOS a 60. výročiu ukončenia 2.
svetovej vojny. Program sa neoficiálne začne už v utorok 13. septembra reláciou
v mestskej televízii k 85. narodeninám jedného zo zakladateľov Trnavských dní,
majstra Williama Schiffera. Vo štvrtok 15. septembra to bude prezentácia spomienkovej knižky Kňaz s harmonikou o životných osudoch dona Jozefa Strečanského.
V piatok po tradičnom prijatí pozvaných hostí v reprezentačných priestoroch
radnice sa uskutoční návšteva mestskej veže a odhalenie spomínanej pamätnej
tabule, popoludní slávnostné zasadnutie Klubu priateľov Trnavy a prezentácia
knižky Dr. Štefana Hanakoviča Dejiny Spolku sv. Vojtecha. V sobotu bude latinská
omša v Dóme sv. Mikuláša, potom položenie kvetov k pamätnej tabuli dona Strečanského, vernisáž výstavy trnavského rodáka Martina-Georga Oscitého, ktorá sa
pod názvom VISIONART uskutoční v priestoroch divadla a napokon galaprogram,
ktorý od minulého ročníka nesie označenie Dobrý pocit.
„Dúfame, že s dobrým pocitom budú odchádzať aj rodáci z tohtoročných Trnavských dní. Dôkazom, že sa vo svojom rodisku dobre cítia aj po rokoch, je skutočnosť,
že mnohí z nich sa stali fanúšikmi a propagátormi tohto podujatia. Záujem o ne je
veľký, podľa predbežných ohlasov očakávame účasť približne šesťdesiatich hostí,“
dodáva Mária Peciarová.
„Galaprogram sa stal myšlienkovým vyvrcholením Trnavských dní, žiadanou prezentáciou hostí so zárukou neustálej obmeny. Každoročne sa nám darí tento panteón
Trnavčanov rozšíriť o nových účastníkov. Teší nás, že sú to ľudia, ktorí sú vo svojom
profesionálnom smerovaní uznávanými odborníkmi nielen doma, ale tiež v zahraničí, kde si získali neraz mimoriadne postavenie. Toto mesto im však prirástlo naveky
k srdcu a s ním aj všetko typicky trnavské,“ hovorí autor celého projektu, moderátor
galaprogramu a člen organizačného štábu PhDr. Peter Horváth.
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„S radosťou konštatujeme, že aj v 12. ročníku sa nám podarilo získať osobnosti,
ktoré budú pre verejnosť prekvapením, i keď vo svojej profesii sú vo svete už roky
známe. Myslím, že takýmto prekvapením bude Martin-Georg Oscity žijúci a pôsobiaci v Mníchove, umelec európskeho formátu, jeho výstava i osobná prezentácia
v galaprograme. Sprievodkyňou bude zhodou okolností jeho matka Eva Plešková,
významná reprodukčná umelkyňa, pedagogička a spisovateľka zo Švajčiarska,
odtiaľ príde aj odborník MVDr. Ivan Trančík. Po rokoch privítame doma hudobníka
a dirigenta, hudobného skladateľa Jaroslava Bílika, žijúceho v Nemecku, predtým
dlhoročného šéfdirigenta opery v Maribore. Diplomatické podhubie v podobe zastúpenia v diplomatickej sfére bude tentoraz reprezentovať JUDr. Daniel Belanský,
nový konzul Slovenskej republiky v Paríži, ktorý sa vo svojom osobnom vyznaní bez
rozpakov hlási k Trnave, kde žil a študoval. Darí sa prezentovať aj mladú generáciu
osobností, spojenú s Trnavou. Tento raz by to mal byť Dick Kvetňanský a jeho netradičný automobilový tuning na vozoch špičkových svetových značiek. V hudobnej
časti galaprogramu ideme prezentovať neraz v iných a nezvyklých podobách inak
známych interpretov rôznych hudobných žánrov – Janku Daňovú, Danielu Kuffelovú, Milku Babkovú a Mariána Mrvu, Karola Čálika, Petra Radványiho, Mariána
Kramára a dnes už chýrnu muzikantskú dvojicu bratov Michala a Štefana Bugalovcov. Prekvapením bude celkom iste hudobné združenie zostavené Michalom Dzurjaninom, ktoré bude prezentovať to najlepšie z ľudovej muziky. So svojím životným
krédom k Trnave a možno aj s novými skutočnosťami, ktoré ho stále viazali a viažu
k nášmu mestu, vystúpi v galaprograme aj tradičný hosť a onedlho veľký jubilant
William Schiffer.“
Cieľ Trnavských dní sa skutočne nemení. Opäť budú príležitosťou na prezentáciu
ľudí, ktorí sú z vnútorného presvedčenia ochotní obetovať kus seba, svojho života,
tvorby, aby sa s týmito hodnotami úprimne podelili s naším mestom. „Chceme, aby
Trnavské dni boli otvorené každému, kto prichádza v duchu lásky, pokoja a porozumenia,“ potvrdzuje na záver základnú ideu podujatia Peter Horváth.
Edo KRIŠTOFOVIČ

Neskorá jar,

alebo dilema divadelného súboru DISK
Inscenácia trnavského divadelného súboru DISK Geniálna epocha podľa Schulza,
ktorá mala veľmi priaznivý ohlas na Slovensku i na viacerých scénach v zahraničí,
sa v máji opäť objavila na významných zahraničných festivaloch a mimoriadne
úspešne reprezentovala slovenskú umeleckú tvorbu i naše mesto.

Koncom roka 2004 dostal divadelný súbor DISK informáciu z Národného osvetového centra v Bratislave o možnosti uchádzať sa o účasť na festivale VI. európske
dni amatérskeho divadla v Rudolstadte (26. – 29. mája 2005). Súbor túto výzvu
prijal a rozhodol sa, že organizátorom festivalu v Nemecku ponúkne inscenáciu
Vicen, Janček a kol. DISK, Geniálna epocha podľa Schulza (Pokus o dramatickú rekonštrukciu) Spracoval písomné i obrazové (pomocou MTT) materiály a spolu s prihláškou ich zaslal na organizačný štáb festivalu. V polovici februára 2005 dostal
súbor oficiálnu pozvánku na festival.
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Vzápätí na to oslovil „diskárov“ riaditeľ
festivalu Národní přehlídka amatérskeho
činoherního a hudebního divadla – Divadelní Třebíč 2005, že (česká) ARTAMA
odporučila organizátorom pozvať ako hosťa
festivalu slovenský DISK s inscenáciou
D. Vicen a kol. DISK, Kauza Bvlgakoff
(Seansa čiernej mágie a jej úplné odhalenie). Vzhľadom na skutočnosť, že termín
festivalu Divadelní Třebíč bol 18. – 21. mája
2005, teda bezprostredne pred festivalom
v Nemecku, DISK ponúkol aj organizátorom českého festivalu, inscenáciu Geniálna epocha podľa Schulza. Tak sa Geniálna
epocha... po dvoch rokoch opäť objavila na významných zahraničných festivaloch.
Malebné moravské mestečko Třebíč privítalo „diskárov“ v piatok podvečer. Akoby
ono samotné so svojim židovským mestom vdýchli inscenácii o židovskom spisovateľovi Brunovi Schulzovi, ktorého v roku 1942 zastrelil dôstojník gestapa, novú
dimenziu a vlialo hercom trnavského DISKu zvláštnu energiu. Predstavenie, ktoré
odohrali v nedeľu predpoludním, malo výbornú atmosféru, a takmer zaplnená divadelná sála KVIZu Třebíč odmenila DISK búrlivým potleskom. Dôkazom dobrej
odozvy predstavenia je i skutočnosť, že v pondelok čakal na súbor e-mail zo Zlína,
ktorým ho organizátori pozvali na festival I. Mezinárodní amatérska divadelní
přehlídka Techtle U TeBe aneb divadlo a jeho možnosti Zlín 2005, ktorý sa uskutoční v dňoch od 12. do 16. októbra 2005.
Do nemeckého Rudolstadtu odišiel divadelný súbor DISK tri dni po príchode
z Třebíče. Mestečko je pre väčšinu členov divadelného súboru známe. Pred desiatimi rokmi sa na festivale Európske dni amatérskeho divadla v Rudolstadte súbor
prvýkrát predstavil nemeckým divákom a vlastne európskym divadelníkom inscenáciou D. Vicen a kol. DISK, Carravana (Noc dlhých rypákov). Okrem trnavského
DISKu Rudolstadt privítal tri nemecké súbory a ďalších šesť zahraničných z Belgicka, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Švajčiarska a Rakúska. Viaceré inscenácie mali
vynikajúcu úroveň (Záhreb – Chorvátsko, Telsiai – Litva).
Nezaostal za nimi ani trnavský súbor, ktorý na festivale podal jeden zo svojich najlepších výkonov. Odmena? Dlhotrvajúci spontánny potlesk a desať klaňačiek pred
zaplnenou sálou Durýnskeho zemského divadla, zborové bravo a na záver standing
ovation. Potlesk zaznel i po príchode „diskárov“ do veľkej sály Mestského domu, kde
sa konali „stretnutia Euro-divadla“, i na druhý deň na seminári k predstaveniu.
Bravo sa ozývalo i pri stretnutiach účastníkov festivalu s členmi súboru.
A záver? Pozvanie DISKu s inscenáciou Vicen, Janček a kol. DISK, Geniálna
epocha podľa Schulza (Pokus o dramatickú rekonštrukciu) na festival do Lőrrachu
– Nemecko, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. – 16. 10. 2005. A dilema? Prijať pozvanie
do Zlína alebo do Lőrrachu? Uspokojiť sa s vrabcom v hrsti, alebo si v čase prípravy
novej inscenácie, ktorú chce DISK premiérovať na festivale DIV Trnava (november
2005) pri príležitosti svojho 50-ročného jubilea, pribrať ďalšiu úlohu: do konca septembra zohnať okolo 50 tisíc korún na cestu do Nemecka? Zvíťazilo Nemecko.
Trnava 5. 6. 2005, B. M., foto: I. Kazimír
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Dobrofest v lúčoch slnka i pod mrakmi
 Počasie nedalo Dobrofestu pokoj
ani v tomto roku. Medard sa ohlásil
v predstihu a v sobotu večer silný vietor
spojený s dažďom sa nielenže pokúsil
ukradnúť zvukárom strechu nad hlavou,
ale na čas rozohnal aj obecenstvo, ktoré
na Trojičnom námestí počúvalo skupinu Vodopád s hosťujúcim francúzskym
akordeonistom Philippe Naudotom.
No hudba bola silnejšia a po utíchnutí
búrky sa námestie, na ktorom nové
festivalové pódium sekundovalo novému
šatu osvetlenej mestskej veže, znova
zaplnilo. Aj v nedeľu popoludní dážď
pohrozil krátkou spŕškou, ale potom sa
znova rozjasnilo a slnko „fandilo“ anglicko-slovenskej skupine Heaven’s Shore,
ktorá svojou hudbou doslova roztancovala publikum.
 Poľská country hviezda, spevák a gitarista Lonstar sa objavil na piatkovom koncerte Vyšehradskej štvorky na
Trojičnom námestí v neodmysliteľnom
bielom kovbojskom klobúku a čižmách,
sprevádzaný výbornou kapelou. Počas
svojho vystúpenia pozval na pódium ako
hosťa aj Alana Mikuška, ktorý mal pre
zmenu na hlave čierny klobúk a spoločne si zaspievali známu pieseň Take Me
Home, Country Roads.
 Luboš Novotný, ktorý bol v programe
Dobrofestu uvedený spolu s Američanom Petrom Rowanom a poľskou country hviezdou Lonstarom ako hosť piatkového podujatia Tvárou v tvár v Dome
hudby, má s trnavským spevákom Ľubošom Novotným spoločné iba meno. Je to
najznámejší český dobrista a dlhoročný
spoluhráč Roberta Křesťana v skupine
Druhá tráva. Stretli sme sa s ním aj
na Koncerte hviezd Dobrofestu. Tento
sa v tomto roku uskutočnil v peknom

Peter Rowan a Robert Křesťan

prostredí nádvoria reštaurácie Phoenix,
čo sa ukázalo ako veľmi dobrý ťah od
organizátorov.
 Organizátori sa v priebehu Dobrofestu museli boriť s množstvom problémov. Kým taliansky bluesový spevák
a gitarista Toni Balocco odriekol svoju
účasť už týždeň pred začiatkom Dobrofestu, hneď v prvý deň festivalu prišla
nečakaná správa z Nemecka, že gitarista skupiny Zydeco Alligators si zlomil
ruku. K nej sa pridal telefonát o havárii auta, v ktorom sa viezli členovia
poľskej skupiny Blue Sounds. Našťastie
pri tejto havárii, ktorá sa stala len niekoľko kilometrov od Trnavy, neprišlo
k žiadnym veľkým zraneniam, no šokovaná speváčka Joanna Karkoszka sa po
krátkom pobyte v nemocnici, kde bola
na pozorovaní, vrátila spolu so svojim
manželom domov. V Trnave zostala len
jediná členka Blue Sounds dobristka
Ola Siemieniuk a už – už sa zdalo, že
organizátori budú musieť vystúpenie
skupiny zrušiť. Našťastie, všetko sa
nakoniec obrátilo na dobré, tak ako
sa na Dobrofest patrí. Z ďalšej poľskej
návštevníčky Dobrofestu sa vykľula výborná speváčka, gitaristka a hráčka na
basgitaru Magda Piskorczyk,
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ktorá potom s veľkým úspechom spolu
s Olou vystúpila na Koncerte hviezd
Dobrofestu v reštaurácii Phoenix i na
Koncerte pre fajnšmekrov v Synagóge,
kde si s oboma Poľkami zahral aj Bob
Brozman.
Magda Piskorczyk

 Medzi hosťami tohtoročného Dobrofestu bol aj výrobca rezofonických gitár
Kurt Schoen, ktorý napriek svojmu
nemeckému menu pochádza z USA,
zo štátu Kentucky. Jeho gitary majú
veľmi zvláštny vzhľad, lebo ich telo
vyrába z drevených škatúľ od cigár.
Pri ich prezentácii na podujatí Tvárou
v tvár v Dome hudby hral na ne ďalší
Američan Rollie Tussing a Mikael
Larsen z Dánska. Kurt Schoen bol festivalom a Trnavou tak nadšený, že pri
stretnutí s primátorom mesta jednu zo
svojich gitár venoval do Dvorany slávy
dobra.
 O Dobrofest bol väčší záujem zo
strany zahraničných, ako slovenských
novinárov. Kým sa v Trnave stretli
akreditovaní novinári z Čiech, Rakúska,
Poľska, Talianska, Švajčiarska i Švédska, ktorí sa netajili svojim nadšením,
našim sa ťažilo zdvihnúť zadok a prísť
čo i len z Bratislavy. Záver článku renomovaného českého novinára Ondřeja
Bezra o Dobrofeste v Lidových novinách
znel jednoznačne pochvalne: „Dobrá
dramaturgie a zajištěný pořadatelský

kultúra
servis i letos potvrdily výsadní postavení
Dobrofestu v dnes vlastně už světovém
kontextu.“
 Zo speváka a harmonikára Jenza
Koudahla a gitaristu Mikaela Larsena,
inak členov dánskej punkovej skupiny
Bazookahosen, sa vykľuli príjemní mládenci, ktorí priniesli na pódiá Dobrofestu humor a dobrú náladu. Na koncerte
v synagóge obecenstvo po krátkom
zaváhaní zabralo na ich dosť netradičnú hudbu a dokonca si vytlieskalo aj
prídavok.
 Účinkovanie na Dobrofeste a s ním
spojený pobyt v Trnave inšpiroval
tvorbu viacerých umelcov. Veterán americkej country scény dobrista Robert
Tut Taylor z Nashville po návšteve
Trnavy v roku 1995 zložil skladbu Long
Way To Trnava (Dlhá cesta do Trnavy),
ktorá sa potom objavila na jeho sólovom
albume Flash Flood. Podobne ako Tut
Taylor, aj americká speváčka a hráčka na dobro Mary Flowerová, ktorej
umenie sme mohli obdivovať na Dobrofeste v roku 1997, nahrala po návrate
domov skladbu s názvom Slovak Stomp.
Ďalší známy Američan, viacnásobný
nositeľ titulu Dobrista roka a člen slávnej skupiny Blue Highway Rob Ickes
napísal v booklete svojho sólového CD
Slide City, že bez účinkovania na Dobrofeste by tento album vôbec nevznikol.
Nemecké duo Slidekick nahralo peknú,
no smutnú pieseň Leaving Trnava
(Opúšťam Trnavu), v ktorej speváčka
Gabi Weberová spievala o rozlúčke
s Trnavou po skončení Dobrofestu.
Ku spomínaným piesňam venovaným
Trnave a Dobrofestu pribudla v tomto
roku skladba s názvom Trnava Rag.
Nahral ju na svojom sólovom albume
nemecký spevák a gitarista Franz
„Buddy“ Badinski, inak člen skupiny
Mud Pack, s ktorou túto skladbu zahral
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na jej vystúpení v sobotu popoludní na
Trojičnom námestí.

rok prídem znova a dúfam, že sa dostanem aj na pódium.“

 Medzi tohtoročnými návštevníkmi
Dobrofestu sa objavilo aj množstvo
zahraničných hudobníkov z Rakúska,
Nemecka, Anglicka, Talianska a Poľska, ktorí prišli do Trnavy ako turisti
a s troškou závisti v oku sledovali vystúpenia svojich kolegov na pódiu. Ich
pocity vyjadril za všetkých bradatý
country spevák, gitarista a skladateľ
Luigi Grechi z Talianska: „O Dobrofeste
som počul už veľa, ale nikdy som si nemyslel, že je taký vynikajúci! Na budúci

 Slávny americký gitarista, spevák
a showman Bob Brozman zaskočil
nielen za neprítomného Toni Balocca
na satelitnom koncerte v Hlohovci, ale
zúčastnil sa aj mnohých jam session
v Art Clube i v Music F Clube na Vodárni. Aj napriek tomu, že na svojich
vystúpeniach sa označoval za starého,
nedávno oslávil 51. narodeniny, nebolo
to na ňom vôbec vidieť a ako vždy priam
sršal energiou.
(B), foto: -eu-

Dobro prekrylo nepriazeň okolností
Koncerty v synagóge počas Dobrofestu patria v poslednom období z hľadiska kvality a atmosféry k nezabudnuteľným zážitkom. Organizátorom festivalu sa však
dve hodiny pred začiatkom podujatia doslova „rozsypala“ pripravená koncepcia.
Tony Balloco z Talianska nemohol z osobných dôvodov pricestovať a poľské trio
Blue Sounds trinásť kilometrov pred Trnavou havarovalo. Nikomu sa, našťastie,
nič nestalo. Iba vozidlo po dvoch saltách skončilo svoju púť v šrote. Speváčke Joanne
Karkoszke odporučili lekári nespievať a hráčke na dobro Aleksandre Siemienuk sa
poškodil rezonátor.
Napriek nepriaznivo rozdaným kartám bola hudobná partia v synagóge neuveriteľným zážitkom. Vyhral v nej každý, kto tam bol. Žolíky, ktoré organizátori
„vytiahli z rukáva“, nehrali falošnou kartou. Najväčším prekvapením bola predovšetkým spolucestujúca poľského tria Magda Piskorczyk, ktorá spolu s Aleksandrou Siemienuk vytvorila síce improvizované, no z pohľadu kvality výborné duo.
Šansoniersky zatiahnutý hlas a výrazný zvuk dobra prenikal divákom pod kožu
a rezonoval v hrudníku. Poľskej dobristke opravil hudobný nástroj Bob Brozman,
ktorý počas vystúpenia poľských hudobníčok nevydržal sedieť v publiku. Ich výkon
ho strhol natoľko, že neodolal a pripojil sa k nim. No nielen on. Pri posledných
dvoch skladbách v interpretácii poľského dua, Boba Brozmana, Mikaela Larsena,
Kurta Schoena a Rollieho Tussinga stáli na nohách všetci diváci, ktorí potleskom
a pochvalným piskotom sprevádzali a obklopili účinkujúcich. Spontánna reakcia
divákov bola oprávnená. Vysoko zdvihnutú latku poľského dua nepodliezli ani
Mikael Larsen či gitarista a spevák Rollie Tussing. Ten zaujal hlavne inštrumentálnou zručnosťou, výrazným a čistým zvukom dobra. Koncert pre fajnšmekrov
bol skutočnou lahôdkou, a to aj napriek nútenej zmene interpretov. Dobro vďaka
tým, ktorí ho nosia v srdci, prekrylo nepriazeň a nepredvídané okolnosti. Ak sa
to podarilo v jednej oblasti, hudobnej, verme, že ho dokážeme uplatňovať a presadzovať aj v celom svojom živote.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Trnavskí umelci na Novom zlínskom salóne
Reprezentatívna prezentácia výtvarného umenia na Slovensku, ktorá by zachytávala
vývoj v posledných desaťročiach, u nás chýba. Galérie síce ponúkajú rôzne výstavy či
pokusy reflektovať stav súčasného umenia, no často ide skôr o presadzovanie určitej
skupiny či o prvoplánové projekty bez známok tvorivosti a širšieho presahu. Absenciu
kontinuity vytláčajú snahy byť „in“, tvorbu nahrádzajú pokusy o filozofické zdôvodnenia
vystavovaných objektov a umelca čoraz častejšie prezentuje kurátor ako dielo samotné.
Z tohto pohľadu trienále Nový zlínsky salón 2005 vyvoláva smútok i radosť zároveň.
Smútok, že podobná kvalitná širšia konfrontácia výtvarných diel na Slovensku zatiaľ
absentuje, a zároveň radosť z toho, že výstava v susedných Čechách nemá vďaka relatívnej blízkosti a jazykovej príbuznosti neprekonateľné prekážky. Naviac, ak jedna tretina
vystavovaných diel pochádza zo Slovenska. Nás v Trnave môže tešiť aj ďalšia skutočnosť.
Medzi 37 slovenskými autormi je mesto zastúpené až dvakrát, a to vďaka manželom
Balážovcom. Obaja prezentujú diela, vďaka ktorým výraznou mierou posunuli význam
výtvarného umenia.
Mária Balážová pracuje v poslednom období so symbolom, ktorý sa v podobe kosoštvorcovej hlavy hada objavuje u nej už v rokoch 1990 – 1992. Novou geometriou otvára
skryté roviny interpretácie, a to pomocou symboliky siahajúcej až k pôvodným zdrojom
a zámerne obmedzenou škálou používaných farieb – červenej a čiernej. Na zlínskom
salóne prezentuje svoje dielo Hadia geometria 43 z roku 2004.
Blažej Baláž, ktorý v 80-tych rokoch začínal s grafikou, dospel postupne cez inštaláciu
zväčša odpadového materiálu ku konceptu, lettrizmu a v poslednom období sa hlási k postkonceptualizmu. Používa textil, drevo, papier, mince, prach z mincí, mak a rôzne ďalšie
médiá. V jeho tvorbe sú obsiahnuté prvky intertextovosti a nie je to inak ani na trienále
v Zlíne. Vystavuje na ňom plátno 300 x 200 cm s názvom God Save us z roku 2003.
Okrem trnavských autorov vystavujú v Čechách aj ďalší predstavitelia slovenského
výtvarného umenia, ako napríklad Jozef Jankovič, Juraj Meliš či Veronika Rónaiová.
Štvrtý ročník Nového zlínskeho salónu, ktorý potrvá do 18. septembra, je inštalovaný
v Dome umenia, galérii Alternatíva, zlínskom zámku a v dvanástej budove bývalého
Baťovho areálu.
Výstavu sa oplatí vidieť už aj preto, že samotný spôsob výberu autorov čiastočne eliminoval možnosť neobjektívnych vplyvov, čo sa pozitívne odzrkadlilo na kvalite vystavovaných diel. Ich autori vyšli totiž z demokratického procesu rôznych preferencií, ktoré boli
vyhodnocované počtom odporúčaní.
Podobný postup na Slovensku chýba. Ak budeme optimisti a prijmeme výzvu 1 000
slov o hodnotách a kultúre s plnou vážnosťou, potom môžeme dúfať, že sa naučíme aplikovať pozitívne inšpirácie a podnety z okolitých štátov aj doma. Predpokladom toho je, že
budeme vnímať kultúru ako náš celkový vzťah k svetu, životu i jeho nositeľom.
Pavol TOMAŠOVIČ
pozn. red.: Účasť manželov Balážovcov na Novom zlínskom salóne 2005 nie je jediným
čerstvým ocenením ich tvorby. Odborná porota III. ročníka bienále drobnej grafiky
GRAFIX – Břeclav 2005, ktorého otvorenie sa uskutočnilo 17. júna v břeclavskej synagóge, udelila Márii Balážovej Cenu poroty za Hadiu geometriu – G11, 2004 a Blažejovi
Balážovi cenu poroty za grafiky Masineria (2004, suchá ihla, mezzotinta) a Ostrezyna,
(2004, suchá ihla, mezzotinta).
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S Trnavou ma spája pupočná šnúra
Karol Čálik patrí medzi tých hercov, ktorí výrazne poznačia dielo svojím
charakteristickým naturelom, a je jedno, či je to divadelné predstavenie, film,
televízna inscenácia alebo rozhlasová hra. Je to tak možno aj preto, že Karol
Čálik je srdečný človek, trnavský rodák, lokálpatriot a aj aktívny poľovník.
Oslovili sme ho pri príležitosti jeho životného jubilea.
 Šesťdesiatka je vek, kedy sa
človek aj obzerá dozadu, kedy
rekapituluje. Do akej miery vás
Trnava formovala a ovplyvnila
v premýšľaní nad tým, čo v živote
robiť?
- Keď niekde začujem slovíčko
Trnava, alebo si ho prečítam, tak
ma pichne dakde pri srdiečku, pretože som priamo zviazaný s Trnavou
pupočnou šnúrou – a to dodnes.
Druhým momentom sú spomienky
na detstvo a začiatky. V Trnave som
vyrastal na Pekárskej ulici, doteraz
tu stojí môj rodný dom. A len zhodou okolností tu práve dnes je reštaurácia Charlie, čo
ma teší. Na strednej škole ma kvôli hlbokému sonórnemu hlasu oslovili, a hneď som
aj spieval ako najmladší člen v robotníckom spevokole Bradlan. Tam ma priviedol môj
dedo, baťko Nebyla, a tu som spieval prvý bas, stáli sme dokonca aj vedľa seba.
 Vy ste však nemali len vzťah k zborovému spevu, ale aj k populárnej
hudbe....
- Na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole sme si s kamarátmi založili orchester, no
účinkoval som aj v školskom orchestri. Hral som tam na bicie. Naša kapela mala
názov R 45, ako ročník 1945, bola to taká kapela na „tanzmusik“. Chodili sme po
rôznych akciách, čajoch o piatej, po hodoch i po svadbách... Niekedy sme sa vrátili aj
po dvoch, troch dňoch.
 Mali vaši rodičia vzťah k divadlu, či k dramatickému umeniu?
- Starý otec ochotníčil v menšom divadelnom súbore na Kopánke a mamička mala
vzťah k spevu. Spievala často v kostole v zbore, v pašiových hrách spievala sóla. Otecko
mal zasa vzťah k husliam, brat hral na husliach i na gitare. Preto som aj ja prešiel
z huslí ku gitare. Boli sme najmä hudobnícka rodina a často sme muzicírovali.
 Boli ste teda k hudbe bližšie ako k herectvu?
- Hudba bola okolo mňa od narodenia, po celý život. Ale k herectvu som sa dostal
akosi okľukou. Najprv ma veľmi oslovilo bábkové divadlo, a potom najmä živí herci.
Bol som na vážkach aj v tom, či neísť k cirkusantom, pretože ma veľmi lákali klauni
a priestor šapitó, čo je veľmi blízke s divadelným priestorom. V tom období chodili
do Trnavy pravidelne cirkusy. Ja som sa vždy po predstavení do nejakej z tých krasojazdkýň zamiloval, pretože boli veľmi šikovné, ľahučké, vzletné a skúpo oblečené,
čo sa mne vtedy ako chlapcovi veľmi páčilo.
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 V tomto období si pripomíname už 40. výročie zrušenia divadelného súboru
Krajového divadla v Trnave. Vy ste teda „trnavské“ roky zažili ešte počas prevádzky a fungovania tohto divadla...
- Do Trnavy ešte predtým, než bola dokončená budova, pravidelne chodilo hosťovať
Dedinské divadlo, ktoré sa neskôr etablovalo do súboru Krajového divadla. Ja som
sledoval všetkých hercov – Evičku Rysovú, Leopolda Haverla, Ľudovíta Grešša,
ktorí síce pôsobili ešte v Dedinskom divadle, ale krátko na to prešli do Krajového
divadla.
 Čo však rozhodlo o tom, že ste išli študovať na Vysokú školu múzických
umení do Bratislavy práve odbor herectvo?
- Človek si mohol zaspievať hocikedy, hocikde, hocičo, ale zahrať si mohol len na
javisku. A mňa lákala práve tá herecká akcia, kontakt s divákom, odozva publika.
Na prijímacích skúškach na VŠMU prišli v druhom kole na rad konkrétnejšie veci.
A národný umelec Janko Blaho sa ma spýtal, že či som už spieval. Tak som zaspieval, a potom sa ma pýtal typicky skalicky: „Synečku, a nechtel by si jít na spjev?“
A na to sa ozval Karol L. Zachar a povedal: „Janíčko, on prišiel na herectvo.“ Tak
som si uvedomil, že asi je o mňa záujem, že asi tie prijímačky urobím.
 Vy ste boli veľmi silná generácia, kto všetko s vami vtedy študoval?
- My sme mali kontakty nielen v našom ročníku, ale aj s hercami, ktorí študovali
o rok vyššie. Najviac sme robili na VŠMU rôzne predstavenia – Stano Dančiak,
Marián Labuda, Paľko Mikulík, Oľga Šalagová. Môj ročník bol Ľubo Roman, Eva
Mária Chalupová, Tomáš Žilinčík a mnohí ďalší. S týmito hercami sme robili aj absolventské predstavenia a hosťovali sme v ich inscenáciách, s ktorými sme precestovali celú Európu v rámci svetových festivalov študentských divadiel.
 Po absolvovaní štúdia a „pobyte“ vo Vojenskom umeleckom súbore ste zakotvili na Novej scéne v Bratislave. Vďaka čomu to bolo práve toto divadlo? Možno aj
preto, lebo ste inklinovali vždy k spevohernému, a teda syntetickému divadlu?
- Keď som študoval na VŠMU v rokoch 1962 – 66, Nová scéna začala uvádzať
americké muzikály – My Fair Lady a mnohé iné. Bol to žáner, ktorý ma veľmi
priťahoval, lebo obsahoval hereckú zdatnosť, spevácku a pohybovú prácu. To ma
veľmi lákalo. Ja som ako poslucháč začal hosťovať na Novej scéne, kde som vytvoril
hlavnú postavu v alternácii s Ivanom Krajíčkom v Dusíkovej Modrej ruži, a v tom
istom školskom roku som „rozskúšal“ muzikál Hello, Doly. Až potom som išiel do
Vojenského umeleckého súboru.
 Nová scéna bola v tom období veľmi silným divadlom – hrali ste Husárov,
Ťululum, Plné vrecká peňazí, Čardášovú princeznú. Ktorú z postáv a inscenáciu
ste si obľúbili?
- Zhodou okolností ste spomenuli práve tie, na ktoré rád spomínam. Hral som však
aj vo West Side Story, Grékovi Zorbovi, potom sme hrali rôzne hudobné komédie
z východného bloku – a popri tom sa do repertoára dostali úpravy klasických inscenácií s pesničkami. Za tých štyridsať rokov som však prešiel niekoľkými postavami
aj v jednej inscenácii. V operete Hrnčiarsky bál som hral napríklad mladokomika,
starokomika, ale aj najstaršie postavy. V Čardášovej princeznej som hral niekoľkokrát – naposledy to bol Feri Báči. Väčšina režisérov si ma tak zaškatuľkovala,
vraj keď je treba srandu, tak tam bude Čálik. Ale zahral som si aj záporné postavy
– najmä vo vojnových filmoch som hral najčastejšie nemeckých dôstojníkov, ale ne-
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gatívnou postavou bol aj žobrák Ignác v Plných vreckách peňazí, či niektoré postavy
v rozhlasových hrách. Ale tešil som sa aj z týchto postáv.
 Divadlo Nová scéna prežilo viacero zlomových bodov – aj pozitívnych, aj
negatívnych. Bratislavčania sa najmä hnevajú na zrušenie operetného súboru,
ktorý dával Bratislave punc veľkomesta.
- Operetný žáner skutočne nielen na Novej scéne chýba na palete ponúk hudobno-zábavného žánru. Je to tak, ako keby niekto v rámci športových odvetví zrušil
hádzanú alebo volejbal.
 Čo nacvičujete a pripravujete práve teraz?
- Na Novej scéne skúšame muzikál Na skle maľované, úspešný muzikál zo Slovenského národného divadla. A lákajú ma aj rôzne malé zoskupenia mladých hercov,
ktorých som niekedy učil na Konzervatóriu. S Kopytovcami robíme príbeh o Chaplinovi. Pre nové divadlo, ktoré by mal viesť Števo Kožka, pripravujeme situačnú komédiu Habaďúra. Len aby bol čas a priestor ju hrať...
Martin JURČO

V skratke
NOVÁ REPREZENTAČNÁ PUBLIKÁCIA
Na začiatok letnej turistickej sezóny pripravilo mesto reedíciu knihy Trnava mestská pamiatková rezervácia. Plnofarebná
publikácia v štyroch jazykových mutáciách predstavuje najvýznamnejšie kultúrne
pamiatky nachádzajúce sa v najstaršom
slobodnom kráľovskom meste na Slovensku. Knihu zostavila, redakčne spracovala
a graficky navrhla Margita Šukajlová
s lektorskou pomocou známych trnavských
historikov Jozefa Šimončiča a Hadriána
Radvániho. Paralelne kombinovaná textová a obrazová časť (170 obrázkov) umožňuje vnímať nielen krásy Trnavy, ale i kontinuitu historického vývoja, ktorá však bola
z hľadiska architektonického narušená
v období rokov 1948 až 1987. Reprezentačné vydanie (formát 240 x280 mm v tvrdej
väzbe), ktoré od začiatku júla ponúka aj
TINS v mestskej veži, určite uvítajú nielen
turisti, ale aj rodení Trnavčania.
KNIŽNÁ REZONANCIA
Každý človek je jedinečný a nenahraditeľný. Predstavuje vo svete novú možnosť
obohatenia a naplnenia ducha. Sú ľudia,
ktorí dôsledným uplatnením tejto možnosti
natrvalo ostávajú v mysliach iných a aj napriek fyzickej konečnosti sú pre nás stálou

inšpiráciou. Jedným z nich bol a stále je
pápež Ján Pavol II., ktorý počas svojho
života zanechával pozitívnu stopu v ľudských srdciach vo všetkých kútoch zeme.
Počas minulého mesiaca sme si aj v Trnave mohli jednu z mnohých, a pritom
jedinečných spomienok na neho vypočuť
v sieni Spolku svätého Vojtecha, kde Trnavčanka Margareta Galgóciová – Partelová prezentovala svoju knižočku básní Totus
Tuus. Odozvu duše na pápežove cesty
a myšlienky pretransformovala autorka
do veršov – modlitieb, ktoré odzrkadľujú
cit a vieru v presahujúce dimenzie života.
Zbierka básní venovaná nedožitým 85. narodeninám Jána Pavla II. je obohatená
o fotografie, ktoré sa viažu k septembrovej
návšteve r. 2003 v Trnave.
Harmónia sveta môže zaznieť za predpokladu otvoreného srdca. Rezonancia
s myslením a životom Jána Pavla II. uzrela
knižné svetlo sveta aj vďaka ľuďom, ktorí
pocítili v dielach autorky vnútorný súzvuk
a boli ochotní podať pomocnú ruku. Pokiaľ
tieto dimenzie ostanú v ľudskom spoločenstve uchované, máme nádej, že na zemi
bude znieť poézia života a duše, ktorá
odkazuje k hlbším prameňom porozumenia. Tak je možné uchovať nielen rozum
a pamäť, ale i srdce a dušu.
-pt-
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K historickým sprievodcom pribudol ďalší
Akoby symbolicky – v posledný májový deň – bola
v čitárni Krajskej knižnice Juraja Fándlyho prezentácia ďalšej dlho očakávanej knihy súvisiacej s Trnavou.
Jej autorom je vojenský historik, Trnavčan Bohuš
Volník a jej názov je zároveň aj jej obsahom – Pamätníky a pamätné tabule na protifašistický odboj v trnavskom regióne v rokoch 1939 – 1945.

Jej vydanie bolo pripravené už pri príležitosti okrúhleho výročia Slovenského národného povstania, no pre
technické a najmä finančné problémy vyšla až teraz, aj
vďaka podpore mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. „Nemôžem nespomenúť účasť obecných
úradov, ktorých pamätníky sú v publikácii, pretože
významnou časťou prípravy knihy bola komunikácia a priama návšteva v obciach
trnavského regiónu. Najmä obyvatelia obcí sa o pamätníky vzorne starajú,“ hovorí
autor Bohuš Volník.
Titul je akýmsi moderným historickým sprievodcom mestom a trnavským regiónom a prehľadne vysvetľuje nielen pozadie protifašistického odboja, ale aj históriu
lokalít a všetky pamätné tabule, ktoré súvisia s protifašistickým odbojom. „Kniha
je zameraná najmä protifašisticky a protivojnovo a má pripomínať a vystríhať pred
hrôzami, ktoré sa už nikdy nesmú udiať,“ hovorí autor a pokračuje: „Chcem, aby sa
na tieto udalosti nezabudlo a knihu venujem najmä mladým ľuďom, ktorí by mali
predovšetkým poznať svoju minulosť a z nej sa poučiť, pretože aj dnes nie sú celkom
výnimočné fašistické prejavy. Na druhej strane by som chcel odovzdať štafetu ochraňovania týchto dokumentov doby aj ďalším.“
Na podujatí, kde si prítomní mohli vypočuť stručnú históriu odboja v našom regióne, ale aj kultivovaný prednes známej recitátorky Anny Foltánovej-Plecitej, zaznela
aj kritika voči tým, ktorí sa necitlivo správajú k pamätníkom odboja. „Uvediem len
tri príklady. Ak pôjdete po Kukučínovej ulici, všimnite si pamätnú tabuľu Augustína
Kubáňa, ktorý zahynul v koncentračnom tábore v Mauthausene. Je celá postriekaná sprejom, ktorý sa nepodarilo bez väčších zásahov odstrániť. Ďalšou výrazne
zdevastovanou je pamätná tabuľa umučeným fašistami na bývalom Dome kultúry
Kovosmaltu na niekdajšej ulici Jozefa Barčovského. Žiaľ, ani pri príležitosti okrúhleho výročia povstania a oslobodenia sa nenašli finančné prostriedky na ich renováciu.
Arcibiskupský úrad v Trnave mi doteraz neodpovedal, kde sa stratila socha kapitána
Jána Nálepku, ktorá bola v ich objekte, niekdajších kasárňach na Halenárskej ulici.“
hovorí autor.
Pozitívom publikácie je bohatý fotografický materiál a stručná história mesta
a obcí v trnavskom regióne, ktorá prináša súvislosti a historickú nadväznosť. „Teraz
nám nezostáva nič iné, len aby sa dostala do škôl a prispela tak nielen k zvýrazneniu
vedomostí o tejto historickej epoche, ale pozdvihla aj lokálpatriotistické povedomie
mládeže,“ hovorí riaditeľka Trnavského osvetového strediska Anna Melíšková. „Žiaľ
my sme nemohli prispieť finančne, ale len spoluprácou na príprave publikácie.“
-maju-, foto: I. Rendek
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Trnava má hradby, trnavský šport nie
Keď sa členovia cykloturistického oddielu Slávie v roku 1974 rozhodli, že ich
ďalším športoviskom budú slovenské cesty doslova od Trnavy až po Tatry, iba
hmlisto tušili, že zrejme zakladajú novú športovú tradíciu v tomto meste. V tom
prvom, ešte pomerne skromnom peletóne, bolo viacero cyklistov, ktorí vnímali na
vtedajšiu dobu veľmi netradičné podujatie – veď bolo treba absolvovať prakticky na
jeden záťah tristo kilometrovú etapu za jeden deň – ako čosi, čo zdravo vyprovokuje
športové sebavedomie všetkých, ktorí chcú spoznať svoje športové možnosti.
Cykloturistická jazda TRNAVA – RYSY, pretože o ňu tu ide, si odvtedy vyslúžila nielen uznanie, ale aj nepriazeň vrcholiacu v niekoľkoročnej prestávke. Bolo to
opäť Mesto Trnava, čo našlo nielen potrebné pochopenie, ale aj základnú finančnú
čiastku na opätovnú realizáciu toho pekného a náročného športového podujatia.
Chvalabohu, pridali sa aj ďalší sponzori a dnes, keď sa naplno chystá XXVIII ročník
non-stop jazdy cykloturistov na vyše 320 kilometrovej trase z Trnavy do Tatranskej
Lomnice, je toto podujatie v cyklistickej verejnosti zrejme najznámejšie.
Kto neverí, nech si otvorí na internete stránku www.lsi.sk/sergej/cestak/rysy, kde
jeden z účastníkov zachytil svoje prvé zážitky takto: „Ani sa mi veľmi nechcelo..., je
to nejaká 300 kilometrová akcia a poznám ju vlastne len z Citrónovho rozprávania.
Vo štvrtok ráno o 4. štartujeme v absolútnej tme. Cez Trnavu sme prefrčali v úplnej tichosti. Mládež na autobusových zástavkách vracajúc sa z diskoték či nočných
klubov neveriaco pozerala na nás. ...V Topoľčanoch už bola dobrá viditeľnosť, áut
pribudlo, a preto sme sa tešili na relatívne prázdny úsek za Partizánskym, kde odbočíme na Veľké Pole. Tak aj bolo. Stúpanie je to naozaj pekné, najprv dlhé tiahle,
potom zopár zákrut a vrchol bol zdolaný. ...Darí sa nám držať balík pohromade.
Dokonca ani v zjazde do Zvolena sa neplašíme a pekne vychádzame smerom na
Banskú Bystricu. Tento úsek mám celkom rád. Je tu široká krajnica a celkom dobrý
asfalt, takže sa dá dosť rýchlo fičať. Spoločne sme dorazili do motorestu v Nemeckej.
Auto policajtov z Trnavy, ktoré nás doteraz sprevádzalo a prevádzalo cez križovatky,
nás opustilo. Rozlúčili sme sa s nimi a vyrazili do Podbrezovej. ...Kopec na Čertovicu
nepoznám. Zatiaľ sa dá. Mierne stúpanie asi ako začiatok na Babu. Potom sa cesta
dvihla, ale stále to pripomína Pezinskú Babu. Síce trošku strmšiu, ale za to krajšiu.
...Až na križovatku sme išli spolu a tam ostali čakať. Cítil som v nohách, že budem
mať asi problém. Musím ich čo najrýchlejšie rozhýbať, lebo sa na to Štrbské Pleso
nedostanem a tlačiť nehodlám. Pred nami hupky ako sviňa a začínam ožívať. Pred
napojením sa na hlavný ťah na Štrbu bol hlavný balík taký láskavý, že spomalil tak,
že som ho dobehol. Okamžite som rozbalil tyčinku a narval do seba. .... Do cieľa sme
dorazili o 7. a hneď pod sprchy. Potom ešte dobrá kapustnica, rozlúčka a mazali sme
domov. Citrón musel v piatok do roboty.“
Možno aj týchto zopár krátkych úryvkov dobre napovedalo, o čo tu ide. O atraktívne, no športovo náročné podujatia, kde i samotná osobná prítomnosť je zážitkom.
V tomto ročníku organizátori, ktorými sú TJ Elán Trnava v spolupráci s Mestom
Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a Klubom Rysy Poprad – Vysoké Tatry,
okrem cyklistického peletónu preto organizujú aj „turistický“ autobus pre tých,
ktorí chcú atmosféru tohto podujatia tiež okúsiť a vychutnať. Tohtoročný XXVIII.
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ročník sa koná 17. až 21. augusta a všetko potrebné sa záujemci dozvedia na
www.rysy.szm.sk; www.trnava-rysy.szm.sk; www.rysy.sk ako aj prostredníctvom
linky elanlinc@ttx-net.sk či prostredníctvom šéfa organizačného výboru Mgr. Mariána Rozložníka (0908 050 655).
Ako vidieť, paleta športovísk môže byť niekedy ozaj pestrá. Prichádza leto, a tak
okrem lopty alebo tenisovej rakety treba zapojiť aj bicykel. V spolupráci s turistickým obutím to môže byť práve ten zážitok, ktorý hľadáte. Nik nemusí byť železným mužom, aby vo štvrtok 18. augusta stihol cyklojazdu, v piatok 19. augusta
turistický výstup na Rysy a v sobotu 20. augusta výstup na Kriváň. A medzitým sa
zúčastnil všetkých možných športových turnajov v táborisku i polnočnej diskotéky
Rádia Rysy. Ako vyzerá zaslúžený oddych, to zasa zažijeme pre zmenu až po návrate
domov. Ale také už by malo byť leto.
E. K.

O pohár primátora mesta Trnava
Jedenásty ročník súťaže v hasičskom športe

Dobrovoľní hasiči z Trnáv zo Slovenska
a Čiech sa 28. mája už po jedenásty raz
stretli pri zápolení v hasičskom športe
O pohár primátora mesta Trnava. Hasiči
z mesta Trnava a obcí Trnava pri Laborci, Trnava pri Třebíči, Trnava pri Hradci
Králové si zmerali sily s hasičmi z Trnavy pri Zlíne, kde sa toho roku súťaž
konala v rámci osláv stého výročia založenia Zboru dobrovoľných hasičov.
Súťažilo sa v štafete 4 krát 100 m
a v požiarnom útoku družstiev. Prvenstvo obhájilo družstvo z Trnavy pri Třebíči pred hasičmi z mesta Trnava. Na treťom
mieste sa umiestnilo hasičské družstvo z Trnavy pri Laborci.
-dn-, foto: -rj-

Trnavská cyklistická liga v júli
13. júla
14. kolo Trnavskej cyklistickej ligy
17.30 h. časovka do vrchu, štart pretekov pred Strednou Zdravotnou Školou v Harmónii. Trať: SZŠ – Zochova chata – cintorín, 5,6 km pre všetky kategórie.
20. júla
15. 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.
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Sláva, ďalší školský rok je za nami!
Žiacke knižky končia svoju životnú púť, zošity a školské potreby miznú v temných
útrobách skriniek. Že konečne nastal vytúžený čas letných prázdnin, iste netreba žiadnemu žiakovi pripomínať. Ale zanedbateľná nie je ani informácia, že dni na prelome
augusta a septembra vychádzajú tak skvelo, že ten budúci školský rok 2005/2006 sa
začne až 5. septembra. To tiež vie potešiť, či nie?

Prázdninové školské dvory
Milí rodičia, viete o možnostiach využitia voľného času pre vaše deti
počas letných prázdnin? Škola trochu inak...
ZŠ ATÓMOVÁ 1  550 14 91
1. – 22. júla od 8.00 – 14.30 h
8. – 31. augusta od 8.00 – 14.30 h
futbal, basketbal, hádzaná
ZŠ VANČUROVA 38  551 50 17
1. – 15. júla od 8.30 – 12.00 h
17. – 31. augusta od 8.30 – 12.00 h
virtuálna škola – 2 počítačové miestnosti
11. júla – 31. augusta od 8.30 – 11.30 h
stolný tenis, telocvičňa
ZŠ NÁM. SLOV. UČENÉHO TOVARIŠSTVA
12  544 68 95
1. júla – 31. augusta od 10.00 – 18.00 h
(basketbal, hádzaná, atletika, futbal)
ZŠ J. BOTTU 27  552 10 40
4. – 31. júla od 09.00 – 14.00 h
futbal, basketbal, hádzaná
ZŠ GORKÉHO 21  553 61 07
4. júla – 31. augusta od 08.00 – 13.00 h
telocvične,
spoločenská,
počítačová
učebňa, knižnica, školská kuchynka
ZŠ MOZARTOVA 10  552 10 83
4. júla – 5. augusta od 8.00 – 14.00 h
futbal, hádzaná, atletika, volejbal, počítačová učebňa, návšteva Smolenického
zámku, múzeí, mestských kultúrnych
pamiatok

ZŠ LIMBOVÁ 3  553 12 49
4. – 31. júla od 10.00 – 14.00 h
basketbal, hádzaná, atletika, volejbal
ZŠ K. MAHRA  552 11 74
4. júla – 31. augusta od 8.00 – 15.00 h
(tenis, futbal, atletika, počítačová
učebňa)
ZŠ A. KUBINU 34  554 52 31
4. júla – 26. augusta od 9.00 – 14.00 h
futbal, stolný tenis, atletika
každú stredu od 6. júla – 24. augusta od
9.00 – 14.00 h počítačová učebňa
ZŠ I. KRASKU 29  554 30 49
18. júla – 19. augusta od 10.00 – 14.00 h
športoviská, spoločenská miestnosť
ZŠ V JAME 3  550 13 39
1. – 31. augusta od 9.00 – 15.00 h
športoviská
CVČ – KALOKAGATIA  551 11 94
4. júla – 31. augusta od 9.00 – 15.00 h
futbalové zápasy, vybíjaná, mestské
tábory, počítačová učebňa
J Žiadna nuda cez prázdniny J
info: Mgr. Schmidt – MsÚ v Trnave
 5906 129
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Mestské tábory pre deti s Kalokagatiou
Mesiace júl a august sú už tradične v trnavskej Kalokagatii – Centre voľného času
rušné. Žiaci trnavských základných škôl, ktorých neláka predstava blúdiť s kľúčikom
na krku po sídlisku, kým sa rodičia vrátia z práce, budú mať aj počas tohtoročných letných prázdnin možnosť prežiť týždeň plný dobrodružstiev v mestských táboroch.
☻ Krajinu legendárneho kráľa Artuša navštívia účastníci prvého turnusu od 11. do 15.
júla, ale aj od 8. do 12. augusta. Ako slávni rytieri okrúhleho stola budú podnikať výpravy za svätým grálom, zoznámia sa s čarovným svetom kúzelníka Merlina, zmerajú si
svoju statočnosť v súbojoch a pobavia sa na ozajstnom stredovekom kráľovskom bále.
☻ Po stopách pokladu indiánskeho čarodejníka Geronima vyrazia účastníci turnusu od
18. do 22. júla a od 15. do 19. augusta.
☻ Adepti čarodejníckeho umenia budú môcť nastúpiť do najstaršej čarodejníckej školy na
svete v Rokforte 25. júla. Podstúpia náročný rýchlokurz čarovania, ktorý vyvrcholí 29.
júla záverečnými skúškami a vyhlásením poradia úspešnosti jednotlivých fakúlt.
☻ Odkaz starých Slovenov, ich spôsob života, hudbu, báje, mýty a zručnosti spoznajú
účastníci tábora, ktorý sa uskutoční od 1. do 5. augusta. Nebude chýbať ani záverečné
posedenie pri Perúnovej vatre s hostinou.

Chcete mať v záhradke raj na zemi?

Členovia okresnej organizácie Slovenského záhradkárskeho zväzu v Trnave vás privítajú vo svojich radoch
O mnohostrannom význame záhradkárčenia netreba pochybovať. Osoh pre záhradkára spočíva nielen v tom, že si vypestuje vlastné ovocie a zeleninu, ale aj v tom, že
zmysluplne trávi svoj voľný čas a skrášľuje prostredie, v ktorom žije. Záhradky pri
dome i v záhradkárskej osade reprezentujú svojho gazdu, jeho pracovitosť i odborné
vedomosti. Mnohé záhradky svojou krásou priťahujú pohľady okoloidúcich, ich význam
prekračuje plot, ktorým sú ohraničené. No žiaľ, sú aj také, ktoré kazia estetický dojem
z prechádzky po obci alebo meste.
Práve v tejto oblasti môže pomôcť získavanie nových poznatkov a výmena skúseností
na stretnutiach ľudí s rovnakými záujmami. Mnohí záhradkári nevedia, že v Trnave aktívne pracuje okresná organizácia Slovenského záhradkárskeho zväzu (SZZ). Organizuje
podujatia na vysokej odbornej úrovni ako boli napríklad prednášky o predjarnom reze
ovocných drevín, o optimálnom termíne chemickej ochrany záhradných plodín, o nárokoch ovocia a zeleniny na výživu. Veľmi zaujala aj prednáška spojená s predvádzaním
a predajom výpestkov o pestovaní okrasných rastlín v záhrade.
Každoročne sa uskutočňujú exkurzie na rôzne pracoviská. V septembri sa chystá
okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov, v októbri účasť na celoslovenskej súťaži
O najkrajšie jablko v Bojniciach, objednávanie sadbového materiálu ovocných stromov
a kríkov a iné.
Ak sa chcete aj vy zúčastňovať na podujatiach organizovaných okresnou organizáciou
SZZ, stačí málo – staňte sa jej členom. Rôznorodosť činnosti záhradkárov v Trnave nezávisí len od aktivity výboru, ale aj od aktivity a záujmov trnavských záhradkárov.
Naše kontaktné údaje: OV SZZ, Sládkovičova 33, č. t. 552 10 10. Úradné hodiny sú
v utorok a štvrtok od 8.00 do 13.00 h.
-oj-
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Desiate narodeniny Bluesovej svokry
Známa trnavská bluesrocková skupina The Blues Mother-In-Law, čiže Bluesová
svokra, vznikla pred desiatimi rokmi a hoci v poslednom čase vystupuje zriedkavejšie, ešte stále sa hlási o slovo. Svoje 10. narodeniny oslávi špeciálnym jubilejným
koncertom v reštaurácii Phoenix, ktorý sa uskutoční v piatok 8. júla.
Bluesová svokra v priebehu uplynulých rokov
hrala na mnohých koncertoch a festivaloch nielen
na Slovensku, ale svoj dynamický elektrický bluesrock ponúkla s úspechom aj v Čechách, Poľsku
a Rakúsku. Roku 1998 nahrala prvé koncertné
CD v histórii slovenského blues, za čo získala výročnú cenu Slovenskej bluesovej spoločnosti a bola
vyhlásená za Bluesovú skupinu roka. Na svojom
konte má dva oficiálne vydané albumy, jej skladby
sa nachádzajú na viacerých CD výberoch a objavili
sa aj vo vysielaní viacerých rádií. Na narodeninovom koncerte vystúpi vo svojom súčasnom zložení:
Tóno Šidlík – bicie a spev, Vlado Machala – gitara a spev, Silvio Tibenský – basgitara
a Laco Bartoš – gitara, no na pódiu sa pri tejto príležitosti objavia aj viacerí hostia a bývalí členovia skupiny, ktorí sa počas desaťročnej existencie v skupine vystriedali.
-B-

Hudobné leto v kaštieli v Dolnej Krupej
 14. júla o 19.00 h
CONVIVIUM DE MUSICA (Taliansko)
komorný koncert klavírneho tria
účinkujú: Daniele Orlando, Antonio D´Antonio, Rosaria Dina Rizzo
vstup na pozvánky

 16. júla o 18.00 h
BONZO & THE RESONATORS
akustický country blues – spomienka na
Johna Dopyeru
Bonzo Peter Radványi a spol.

Spoznávajte s nami históriu nášho mesta
Mesto Trnava pripravilo pre vás počas letných mesiacov júl a august prehliadky jednotlivých architektonických pamiatok. Odborní sprievodcovia vám každú sobotu predstavia jednu trnavskú dominantu. Okrem nej sa dozviete aj všeobecnú históriu mesta.
Stretnutie záujemcov so sprievodcom je vždy o 16.00 h na Trojičnom námestí pred
mestskou vežou. Program prehliadok:
5. 7.
9. 7.
16. 7.
23. 7.
30. 7.

 Dóm sv. Mikuláša
 Katedrála sv. Jána Krstiteľa
 Kostol sv. Anny
 Kostol sv. Jozefa
 Kostol Najsv. Trojice

6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.

 Kostol sv. Jakuba
 Kostol sv. Heleny
 Evanjelický kostol
 Fortifikačný systém – mestská
veža, mestské opevnenie

Spríjemnite si letné podvečery spoznávaním nášho mesta.

novinky
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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:
RADOSŤ V RODINE
Putovná literárno-výtvarná výstava tvorby
žiakov slovenských škôl
do 15. 7. 2005
MALIARI Z KOVAČICE
od 14. mája do 20. júna
MAROKO OČAMI GEOLÓGA
výstava fotografií a predmetov z ciest po
Maroku
JOSEPH JURČA – SOCHÁR
do 30. júna
ZAČALO TO DAGUERREOM
výstava fotoaparátov a fototechniky
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT
fauna, flóra, mineralógia
Malých Karpát

a

geológia

júl 2005

podujatia:
TRNAVSKÉ ZÁHRADNÉ SLÁVNOSTI
1. – 3. júla od 17.00 do 02.00 h v záhrade
Západoslovenského 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
prevzatá výstava zo Záhorského múzea
v Skalici
Kaplnka na radnici
Z TVORBY WILLIAMA SCHIFFERA

ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Šijací stroj a krajčírske zátišie

Galéria Jána Koniarka
Galéria Jána Koniarka v Trnave ponúka kurátorom a výtvarníkom možnosť uchádzať sa o realizáciu výstavy v roku 2006 v priestore Kopplovho kaštieľa a Synagógy
– Centra súčasného umenia.
 Opis projektu (1 – 3 strany) a navrhovaný termín, obrazový materiál (nákres, fotografie, reprodukcie, video, resp. DVD a pod.) zašlite do 15. septembra 2005 na adresu:
Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3, 91701 Trnava. Pôdorysy výstavných priestorov
nájdete na stránkach galérie www.gjk.sk.
 Galéria poskytuje bezplatne výstavné priestory, dozor na výstave, spoluprácu pri
inštalovaní, dovoz diel autom typu pick-up, bežný inštalačný materiál, PR, tlač a rozoslanie pozvánok elektronickou formou i poštou a organizačné zázemie v galérii (možnosť
využívať počítač, internet, telefón a pod.)
 Náklady na realizáciu nových diel, honoráre, vydanie katalógu, resp. iné položky je
nevyhnutné žiadať z iných zdrojov (granty, sponzori).
 Vybrané projekty budú po zasadaní galerijnej rady zverejnené na www.gjk.sk.

pozvánky
 Kopplov kaštieľ
bezOBRAZie (v rámci festivalu Multiplace)
Súčasný obraz v nových médiách
kurátor: Vladimír Beskid
autori: Peter Rónai, Ľubo Stacho, Marek
Kvetan, Aneta Mona Chisa, Erik Binder, Ivor
Diosi, Erik Sille, Cyril Blažo, Boris Sirka
Jarmila Čihánková
Kurátorka: Ľuba Belohradská
30. júl – 28. august 2005

júl 2005

 Synagóga
SHIFT (v rámci festivalu Multiplace)
kurátorka: Anna Vartecka
Autori: Dan Hanzlik, Pavel Mrkus (CZ)
Videoprojekcia a diaprojekcia pracujúca
s geometrickým tvaroslovím a urbánnym
kontextom.
Socha/Objekt
Salón Trnavského kraja
koordinácia: Anna Repášová
28. 6. – 26. 8. 2005

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
júl – august 2005
 PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2005
 INTERNET PRE KAŽDÉHO
Aktivity pre deti: súťaže, tvorivé dielne, Kurz pre tých, ktorí sa necítia dobre v invýlety, stretnutia so zaujímavými ľuďmi ternetových kaviarňach a chcú sa naučiť
na tému 10. výročie Deklarácie ľudských vyhľadávať informácie na internete a ovlápráv pre deti.
dať prácu s elektronickou poštou.
Vždy v stredu od 10.00 do 12.00 h v odde- Každý pracovný utorok od 13.00 do 14.00
lení pre deti.Vstup na platný čitateľský h v čitárni.
preukaz. V spolupráci s mestom Trnava.
LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS
sobota – zatvorené
 hlavná budova, Rázusova 1
1. 7. – 22. 7. 2005 – zatvorené
pondelok 8.30 – 18.30 h
utorok 8.00 - 16.00 h
 pobočka Prednádražie, ZŠ K. Mahra 11
streda 8.00 – 16.00 h
pondelok – zatvorené
štvrtok 8.00 – 16.00 h
utorok 10.00 – 17.30 h
piatok 8.00 - 16.00 h
streda 8.00 – 16.00 h
sobota 8.00 – 12.00 h – len oddelenia pre štvrtok 8.00 – 16.00 h
dospelých: oddelenie odbornej literatúry
piatok 8.00 – 16.00 h
sobota – zatvorené
 oddelenie beletrie a čitáreň
1. 7. – 22. 7. 2005 – zatvorené
Hudobné oddelenie, Dom hudby
M. Schneidera Trnavského
 pobočka Vodáreň, ZŠ Atómová 1
pondelok 10.00 – 17.30 h
pondelok – zatvorené
utorok 8.00 - 16.00 h
utorok 10.00 – 17.30 h
streda 8.00 – 16.00 h
streda 8.00 – 16.00 h
štvrtok 8.00 – 16.00 h
štvrtok 8.00 – 16.00 h
piatok 8.00 - 16.00 h
piatok 8.00 – 16.00 h
sobota zatvorené
sobota – zatvorené
25. 7. – 12. 8. 2005 – zatvorené
 pobočka Tulipán, ZŠ Gorkého 21
pondelok – zatvorené
 pobočka Modranka,
utorok 10.00 – 17.30 h
ZŠ I. Krasku 29
streda 8.00 – 16.00 h
utorok, streda, piatok 9.00 – 13.00 h
štvrtok 8.00 – 16.00 h
1. 7. – 22. 7. 2005 – zatvorené
piatok 8.00 – 16.00 h
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Program trnavských kín – júl 2005
kino HVIEZDA

V rámci akcie LETO S KINOM
mimoriadne jednotné vstupné
iba 59 korún na celý júl!
01. – 04. 07.  XXX: DRUHÁ DIMENZIA
o 17.30 a 19.30 h
05. – 06. 07.  PÁD TRETEJ RÍŠE
o 17.30 a 20.00 h
07. – 11. 07.  V DOBREJ
SPOLOČNOSTI
o 17.30 a 19.30 h
12. – 13. 07.  KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ
o 17.30 a 20.00 h
14. – 18. 07.  PUTOVANIE TUČNIAKOV
o 15.30 h
14. 07.  STOPÁROV SPRIEVODCA
PO GALAXII
o 17.30 a 19.30 h
15. – 18. 07.  TLMOČNÍČKA
o 17.30 a 19.30 h
19. – 20. 07.  ROMÁN PRE ŽENY
o 17.30 a 19.30 h
21. – 22. 07.  PREKLIATIE
o 17.30 a 19.30 h
23. – 25. 07.  SMIEM PROSIŤ
o 17.30 a 19.30 h
26. – 27. 07.  POFAJČÍME, UVIDÍME
o 17.30 a 19.30 h
28. 7. – 1. 8.  SAHARA
o 17.30 a 19.30 h
V kine OKO a vo filmovom klube NAOKO
sa v mesiacoch júl a august nepremieta.

DETSKÉ PREDSTAVENIA V NEDEĽU
O 15.30 h
03. 07.  DOBA ĽADOVÁ
10. 07.  KAMARÁT KAPRÍKOV
17. 07.  MEŠEC S DVOMA ZLATKAMI
o 13.30 h
24. 07.  OBUVNÍK A ČERT
31. 08.  SHREK – 2

PRÍRODNÉ KINO

V rámci akcie LETO S KINOM vstupné
iba 49 korún na celý júl!
začiatok predstavení o 21.30 h, v prípade
nepriaznivého počasia sa premieta
v kine Hviezda.
01. 07.  HONBA ZA POKLADOM
TEMPLÁROV
02. – 03. 07.  DVERE V PODLAHE
04. – 05. 07.  MOBIL
06. – 07. 07.  PAPARAZZI
08. – 11. 07.  XXX: DRUHÁ DIMENZIA
11. – 12. 07.  NENÁVISŤ
13. – 14. 07.  RESIDENT EVIL: SVET
ZAJTRAJŠKA
15. – 17. 07.  STOPÁROV SPRIEVODCA
PO GALAXII
18. 07.  PINK FLOYD
19. - 21. 07.  KAMEŇÁK – 3
22. 07. ROMÁN PRE ŽENY
23. – 25. 07.  SMIEM PROSIŤ ?
26. – 27. 07.  MILLION DOLLAR BABY
28. – 29. 07.  SLNEČNÝ ŠTÁT
30. 8. – 1. 9.  TAKMER AKO LÁSKA

Trnavské kúpaliská v júli a auguste
 KAMENNÝ MLYN
v júli od 10.00 h do 20.00 h
v auguste od 10.00 h do 19.00 h
vstupné: 26 Sk, deti do 10 rokov 16 Sk
 CASTIGLIONE
v júli od 9.00 h do 20.00 h
v auguste od 9.00 h do 19.00 h
vstupné: 43 Sk, deti do 14 rokov 25 Sk

po 18.30 h v júli a po 17.30 h v auguste 31
Sk, deti do 14 rokov 13 Sk
permanentka: dospelí 240 Sk, deti do 14
rokov 140 Sk
poldenná permanentka: 175 Sk, deti do 14
rokov 105 Sk
 SLÁVIA, Rybníková 16
každý deň od 10.00 do 19.00 h

júl 2005
TRNAVSKÉ KULTÚRNE LETO

1.– 3. júla
TRNAVSKÉ ZÁHRADNÉ SLÁVNOSTI

letný festival hudby, výtvarného a filmového umenia
Laco Lučenič & Satisfactory. Marián Varga a Moyzesovo kvarteto, Brouci – The Beatles
Revival Band, Trnavský komorný orchester, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
od 20.00 h v záhrade Západoslovenského múzea na Kapitulskej ulici

22. – 24. júla
TRNAVSKÝ JAZZyk

jazzový festival
Jiří Stivín, Berco Balogh & B Connection, Traditional Club a mnohí ďalší
od 20.00 h na nádvorí Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

28. júla – 1. augusta
LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2005

prehliadka česko-slovenských filmov
o 21.00 h na Trojičnom námestí
28. 7. Mňága – Happy End, réžia: Petr Zelenka
29. 7. Fimfárum, réžia: Aurel Klimt, Vlasta Pospíšilová
30. 7. Horem pádem, réžia: Jan Hřebejk
31. 7. O dve slabiky pozadu, réžia: Katarína Šulajová
1. 8. Jízda, réžia: Jan Svěrák

28. júla

Koncert v rámci
festivalu

JOHAN SEBASTIAN
BACH 2005

Stanislav Šurin – organ
Gloria Braunsteiner – spev
o 20.00 h v Dóme sv. Mikuláša

NEDEĽNÉ KONCERTY DYCHOVÝCH HUDIEB
V PARKU ANTONA BERNOLÁKA
3. júla o 18.00 h – MÁJOVANKA, Holíč
10. júla o 18.00 h – SKALIČANÉ, Skalica
17. júla o 18.00 h – TATRACHEMKA, Trnava
24. júla o 18.00 h – DUBOVANKA, Dubovany
31. júla o 18.00 h – BOROVIENKA, Lančár

7. augusta o 18.00 h – KRIŽOVIANKA, Križovany
14. augusta o 18.00 h – CAJLANÉ, Pezinok
21. augusta o 18.00 h – TRENČIANSKA DVANÁSTKA, Trenčín
28. augusta o 18.00 h – VEREŠVARANKA, Červeník

19. – 21. augusta
TRNAVSKÁ BRÁNA

IV. ročník medzinárodného folklórneho festivalu
folklórne súbory z Trnavy a okolia, Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Lotyšska,
ľudovoumeleckí výrobcovia z celého Slovenska
záverečný program HUSÁRI v podaní Vojenského folklórneho súboru JÁNOŠÍK zo Zvolena

PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB

Stretnutia s deťmi v Knižnici Juraja Fándlyho
počas letných prázdnin každú stredu od 10.00 – 12.00 h v oddelení pre deti

história
TRNAVSKÝ
JAZZyk

Posledný júlový víkend sa Trnavou opäť budú niesť tóny jazzovej hudby
počas festivalu TRNAVSKÝ JAZZyk. Po úspešnom nultom ročníku,
ktorý sa uskutočnil v minulom roku, sa Mesto Trnava rozhodlo založiť tradíciu
tohto multikultúrneho projektu, ktorý v prvom ročníku
implementuje do festivalu okrem hudby aj filmové umenie.
Festival bude mať medzinárodné obsadenie, každý z troch dní bude
homogénny z časového a vývojového pohľadu.
Piatok bude patriť dixielandu z 20. a 30. rokov 20.storočia, sobota súčasným
prúdom jazzovej hudby, nedeľa jazzovej kaviarni.
Atmosféra festivalu je umocnená jeho zasadením do priestorov nádvoria
renesančného Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského a sprievodnými
podujatiami, ktoré chcú ukázať obyvateľom mesta všetky tváre jazzu.
Súčasťou festivalu bude premietanie unikátnych filmov z 1. jazzového
festivalu pod holým nebom v histórii - NEW PORT (USA).
Na filmových pásoch sú zaznamenané koncerty takých osobností
svetového jazzu ako Louis Armstrong, Ray Charles, Dizzie Gilesspie a iní.

22. – 24. júla
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22. júla o 18.00 h
TRNAVA OLD TIME
FUNNY FELLOWS – hudobná promenáda Trnavou na dobovom vozidle,
pozvánka na Trnavský Jazzyk (koncert v zábavno-obchodnom centre MAX)
20.00 h
 nádvorie Domu hudby M. Schneidera Trnavského
krst nového CD FUNNY FELOWS
Jana Orlická a Vlado Vizár jazz kvintet
TRADITIONAL CLUB
ZUZANA SUCHÁNKOVÁ & BAND
23. júla o 20.00 h
 nádvorie Domu hudby M. Schneidera Trnavského
B CONNECTION & BERCO BALOGH
JIŘÍ STIVÍN
24. júla o 21.00 h
 nádvorie Domu hudby M. Schneidera Trnavského
Jazzová kaviareň
JOZEF ŠVEJK & OFICÍRSKÁ KAPELA
Úsmevné príbehy zo Švejkovho života a hudba Rakúsko-Uhorska.
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