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Krehké spojenia

Prvé ranné lúče prenikli pomedzi mohutné stromy neďalekého lesa.
Ostré svetlo sa oprelo o šindľovú prikrývku drevárne, z ktorej smerom
dolu postupne posúvalo tieň. O niekoľko minút tesne pod strechou zaiskrili
v lúčoch slnka modročervené kvapky rosy zachytené na tenkej pavučine.
Tiahla sa od nosného dreveného trámu krovu k malej okenici.
Niekoľko rokov ju nikto neotváral. Jemné biele vlákna vytvárali hebkú
kruhovitú sieť, ktorej slnko a rosa prepožičali lesk podobný hviezdnej
oblohe. S dielom majstra ukrytého v rohu pavučiny sa pohrával jesenný
vetrík. Svojím osviežujúcim vánkom vytváral meniace sa nové farebné
kombinácie. Bežne prehliadaný až zaznávaný detail spojený s celkom
prírody rozvíril v mysli iný prúd myšlienok.
Pohľad mi pripomenul ľudské úsilie utkať počas života širokú sieť vzťahov
a spomienok. Napája sa na životy predchodcov a neviditeľne sa vinie od
raného detstva cez mladosť, dospelosť až k starobe.
K existujúcej sieti pripájame vlastné vlákna, pričom sa opierame
o rodičov, priateľov a ľudí, s ktorými nás spája nielen rodinné puto alebo
fyzická blízkosť, ale hlavne skúsenosť podanej ruky, spriaznenosť duší či
spoločných ideálov. Sila tejto siete sa preveruje vo chvíľach sviatočných
či ťažkých. V momentoch uvedomenia si vlastnej existencie, jej hraníc
a obmedzení sa napínajú spojivá vlákien. Tie, čo vydržia nápor vetra, čas
i nečas, utvárajú nehmatateľnú podobu sveta spojeného dušou i srdcom,
myslením a konkrétnymi činmi. V ňom je každý z nás nenahraditeľnou
súčasťou, spojivom i spolutvorcom siete, ktorej začiatok a koniec je
zrakom neviditeľný. Tak ako celok, do ktorého neoddeliteľne patríme.
Tušíme a nosíme ho v sebe, kde sa odkrýva v minútach šťastia i zármutku.
V zastavenej sekunde času, dotyku s nekonečnom, napĺňa harmóniou telo
i dušu a nahmatáva povedomie širších súvislostí. V nich je každé vlákno
vzťahov utkané z lásky spojivom medzi svetmi, spoznanými i neznámymi.
Prekonávaním egoizmu sa upevňuje a pretrváva napriek našej konečnosti.
Vlákna, ktoré ťaháme, však nie sú dokonalé. Často sme upriamení iba
na seba, na svoje videnie, a nevnímajúc krehkosť, v strachu i nenávisti,
trháme spojivá. Denne sme tak postavení pred rozhodnutie, či chceme
byť súčasťou sveta, vďaka ktorému možno porozumieť svojmu miestu
v nekonečnej sieti. Tento svet srdca a ducha je celoživotným projektom.
Jeho naplnením sa stávame súčasťou celku, ktorý nezaniká.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Kočišské sa nebude podobať na Petržalku
Trnava sa v poslednom období v porovnaní
s inými mestami dynamickejšie rozvíja aj preto,
že v jej katastri buduje svoj komplex známa automobilová spoločnosť. S tým súvisí aj očakávané
zníženie nezamestnanosti a očakávaná migrácia
obyvateľstva z iných okresov do mesta. Túto tendenciu sleduje samospráva Trnavy v posledných
rokoch nielen v tejto súvislosti, ale aj všeobecne,
vzhľadom na to, že sú ľudia čoraz ochotnejší
sťahovať sa za prácou. Pripravuje sa preto vybudovanie obytného komplexu Kočišské, ktoré na
septembrovom zasadnutí oficiálne schválilo aj mestské zastupiteľstvo.
„Mesto vytvára podmienky na to, aby v budúcnosti nebolo potrebné zahusťovať zastavané územie v rámci už existujúcich sídlisk. Na mestských pozemkoch uvažujeme
o vybudovaní satelitu, ktorý by mal mať asi tisícpäťsto bytov a mal by sa realizovať po
etapách,“ hovorí vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Ing. arch. Milan Horák. Výber lokality Kočišské sa kryštalizuje už niekoľko rokov
– výstavba v zastavaných častiach mesta sa často stretáva s problémom majetkového či
iného vysporiadania pozemkov. Aj podľa zahraničných skúseností je vhodné stavať byty
v dotyku rekreačných zón, čím sa vytvára protipól priemyselným častiam mesta.
Urbanistickú štúdiu pre mesto spracovala Fakulta architektúry Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. V týchto týždňoch sa pripravujú projekty pre územné rozhodnutia. „Je niekoľko modelov financovania tejto výstavby,“ pokračuje Milan Horák, „ich
diapazón začína od priameho predaja pozemkov po vytvorenie akciových spoločností,
do ktorých by mesto vstupovalo s vkladom pozemkov. Ďalší variant je vstup do tejto
akciovej spoločnosti nielen s pozemkami, ale aj pripravenou technickou infraštruktúrou.
Hľadáme strategických investorov.“
Teraz v možných variantoch hľadajú ten finančne optimálny pre mesto či budúcich majiteľov a obyvateľov lokality. Aj preto nechce samospráva v tejto etape prioritne zhodnocovať
pozemky odpredajom. Celkové finančné krytie projektu ešte nie je doriešené, no z pohľadu
obyvateľov sa chce mesto zamerať najmä na sociálnu skupinu budúcich zamestnancov
nového závodu, či mladé rodiny. Pokračuje Milan Horák: „V lokalite Kočišské by mala byť
výstavba pre bežný bytový štandard maximálne do výšky štyroch podlaží aj preto, že ide
o bytovú zónu v dotyku s rekreačnou oblasťou Kamenný mlyn. Teraz rokujeme so správcami inžinierskych sietí, teda s plynármi a dodávateľom elektriny a tepla kvôli zabezpečeniu
dodávky energií, preto nechceme hovoriť o konečných termínoch vybudovania tohto bytového komplexu. Predbežný dátum je polovica roka 2008.“
Zaznievajú však aj skeptické hlasy o likvidácii výstavbou výraznejšie nenarušeného
územia, či dokonca postavenie betónového monštra, akým je dnes napríklad bratislavská
Petržalka. „Chápem oprávnené obavy obyvateľov, no nad touto investičnou akciou držíme
ochrannú ruku. Budeme sa držať urbanistických parametrov navrhnutých v štúdii, konkrétne výškovej nivelety satelitov, uličných čiar, parkovania v podzemných parkingoch,
dodržania koeficientu zelene na jeden byt a ďalších aspektov, ktoré očakávame od bývania
v treťom tisícročí. Jednou zo záruk je aj spomínané ponechanie vlastníctva pozemkov pod
lokalitou vo vlastníctve mesta,“ dodal Ing. arch. Milan Horák.
Martin JURČO

novinky
z radnice

udalosti

Gulliver už sídli v trnavskej promenáde
Nájazdom zvedavých trnavských liliputánov odoláva už viac ako tri týždne
Gulliver ležiaci v parku Antona Bernoláka. Podľa informácií, ktoré sa nám
podarilo získať priamo z obliehaného
územia, sa však rozprávkový „obor“ neobáva, že by mohol pri každodenných útokoch detskej armády utrpieť straty. Je
na ne dobre pripravený, svoje mestečko
obkolesil podľa príkladu Trnavy hradbami so strážnymi vežami a vnútorný
priestor vybavil rôznymi zariadeniami
na rozptýlenie pozornosti bojovníkov.
Chýr o trnavskom Gulliverovi sa rozšíril
prekvapivo rýchlo až za hranice Trnavy – už medzi prvými liliputánmi, ktorí obsadili
jeho tábor, boli aj deti zo Základnej školy v Pavliciach (na fotografii).
Detské ihrisko Gulliver v promenáde bolo slávnostne odovzdané do užívania 9. septembra. „Robili sme dve verejné súťaže na dodávateľa prác, prvá bola kvôli vyššej cene
neúspešná. Realizácia ihriska sa začala na začiatku letných školských prázdnin, priamo
na mieste však bol viditeľný stavebný ruch až v auguste, lebo väčšina dielcov sa vyrábala v dielni,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing.
Dušan Béreš. Celé ihrisko vrátane preliezačiek, hojdačiek, kĺzačiek i ohrady pieskoviska
je vyrobené z tvrdého bukového a agátového dreva, ktoré má pri správnej údržbe a používaní dlhú životnosť. Nechýbajú tu lavičky pre rodičov a starých rodičov. Povrch ihriska je netradičný, pozostáva zo štrkopiesku s jemnými kamienkami bez ostrých hrán.
Podľa slov Ing. Béreša tento materiál sa v zmysle európskych predpisov bežne používa
na ihriskách v Európskej únii. Je výhodný z hľadiska bezpečnosti detí, lebo spomaľuje
ich rýchlosť pri behu, tlmí aj prípadný pád, a tak znižuje riziko úrazu. Výhodný je tiež
z hygienického hľadiska, lebo neláka domáce zvieratá.
Celkové investičné náklady na realizáciu ihriska boli 1 milión 160 tisíc korún.
-eufoto: -eu-

Nová palubovka v Mestskej športovej hale
Slávnostné odovzdanie novej palubovky so špičkovými európskymi parametrami
v Mestskej športovej hale sa uskutočnilo 9. septembra.
Rekonštrukcia hlavnej palubovky sa začala v poslednom júnovom týždni so zámerom využiť na práce letnú športovú pauzu. „Po vybúraní pôvodnej palubovky na nás
čakalo nepríjemné prekvapenie v podobe nefunkčnej hydroizolácie. Očividne bola od
počiatku nekvalitne urobená a podpísali sa na nej aj tri desiatky rokov. Navyše, pri
demontáži nevyhnutne došlo k poškodeniu spojov, ktoré boli lepené priamo k hranolom pôvodnej palubovky. Po zvážení všetkých pre a proti sme sa operatívne rozhodli
aj pre totálnu výmenu hydroizolácie za novú fóliovú, nasucho položenú a pretavenú
v spojoch. Zistili sme zároveň, že v niektorých miestach bolo zvetrané aj betónové
podložie a bola nevyhnutná jeho sanácia,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby
Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
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Opísané práce naviac stáli 700 tisíc korún. Vďaka nim už sa už v posledných augustových týždňoch mohlo uskutočniť bez problémov aj položenie nového roštu a palubovky. Potrebné bolo iba vyrobiť na niektorých miestach nové ukotvenie gymnastických
náradí a stĺpikov pre volejbal. Celková cena diela je približne 6,1 milióna korún.
Nová palubovka HARO v Mestskej športovej hale znesie najprísnejšie kritériá pre
športové povrchy a je nositeľom certifikátu Medzinárodnej basketbalovej asociácie.
„Športová sezóna 2005 – 2006 bude už v oveľa lepších športovo-technických podmienkach ako vlani. Verím, že tento špičkový povrch, ktorý v takejto výmere na Slovensku
nemá páru, umožní využitie našej športovej haly na usporadúvanie celoštátnych a európskych podujatí na najvyššej športovej úrovni,“ dodal Ing. Béreš.
-eu-

Katedrálny kostol zažiari na nočnom nebi
Siluetu nočnej historickej Trnavy bude od polofoto: -povice októbra dokresľovať osvetlený Kostol sv. Jána
Krstiteľa na Univerzitnom námestí. Významná
sakrálna pamiatka nášho mesta sa tak pripojí
k osvetlenému Dómu sv. Mikuláša a súsošiu sv.
Jozefa, súsošiu Najsvätejšej Trojice, Kostolu sv.
Jakuba a Bernolákovej bráne.
Posledné dve spomínané lokality a katedrálny
kostol vytypovalo Mesto Trnava na ilumináciu už
pred dvomi rokmi. Svoj investičný zámer realizovalo v jednotlivých etapách. Projektová dokumentácia na ilumináciu Kostola sv. Jána Krstiteľa sa
začala pripravovať v spolupráci s firmou Siemens
na začiatku tohto roka. Po konzultáciách s pamiatkarmi, odbornými útvarmi mestského úradu a vedením mesta bola odsúhlasená základná štúdia.
Začiatkom júna bolo vydané stavebné povolenie
a realizácia prác na samotnej iluminácii sa mohla
začať. V prvom septembrovom týždni vstúpili
práce na uložení káblových rozvodov a umiestnení jednotlivých svietidiel do finále.
Dovedna štyridsať svetelných zdrojov bolo umiestnených na streche Trnavskej univerzity, na streche Základnej umeleckej školy (Adalbertinum) a na objekte samotného
kostola. Ďalších dvadsaťosem pozemných svietidiel pozdĺž kostola malo byť podľa pôvodného rozhodnutia osadených až po neskoršej rekonštrukcii dlažby chodníka. Po generálnej skúške osvetlenia, ktorá sa uskutočnila večer 7. septembra, došlo k priaznivej
zmene plánu. „Rozhodli sme sa, že chodník zrekonštruujeme súčasne s realizáciou prác
na iluminácii, aby sme mohli hneď nainštalovať plný počet svietidiel a zabezpečiť tak
plnohodnotný svetelný efekt,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského
úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Investičné náklady na ilumináciu Kostola sv. Jána Krstiteľa vrátane obnovy chodníka prevýšia tri milióny korún. Termín dokončenia prác sa predpokladá v prvej polovici
októbra. Celá iluminačná sústava pamiatok v historickej Trnave je zahrnutá do siete
mestského verejného osvetlenia.
-eu-
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Obnova školy bude hotová ešte na jeseň
Mikuláš nájde žiakov a učiteľov Základnej školy na Spartakovskej
ulici už v zateplenej budove s novou strechou
Rekonštrukcia tejto školy bola
pôvodne súčasťou oveľa väčšieho projektu v rámci operačného programu
Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR Základná infraštruktúra,
ktorý podalo mesto Trnava 1. marca
minulého roka. Hlavnou myšlienkou
bolo pozdvihnutie úrovne trnavského
základného školstva transformáciou
existujúcej školy na centrum vzdelávania, športu a kultúry pre žiakov i pre
širšiu verejnosť. „Koncom minulého
foto: -euroka sme dostali vyrozumenie, že náš
projekt bol úspešný, ale žiaľ, iba v oklieštenej podobe,“ povedal vedúci odboru investičnej
výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Schválená časť projektu obsahuje výmenu plochej strechy na sedlovú s nízkym spádom
a zateplením, výmenu okien, zateplenie budovy a obnovu fasády. Nenávratný príspevok
na realizáciu tejto časti mal byť 23 miliónov korún.
Hoci podľa pravidiel Európskej únie projekty tohto rozsahu sú zvyčajne rozpočítané na
dva roky od dátumu podpisu zmluvy do vyfakturovania poslednej faktúry, trnavská samospráva sa rozhodla, že školu zrekonštruuje v kratšom časovom rozsahu. „Po podpísaní
zmluvy s ministerstvom výstavby vo februári tohto roka sme započali s výberom dodávateľa formou verejnej súťaže, ktorá bola pre stavebné firmy dosť atraktívna pre rozsah
prác, a tiež vzhľadom na zimné útlmové obdobie. Možno aj preto sa prihlásilo priveľa
súťažiacich, a mnohokrát došlo tiež k odvolaniam jednotlivých uchádzačov, či už voči
rozhodnutiu obstarávateľa alebo súťažným podmienkam. Pôvodne sme predpokladali,
že podpis zmluvy s víťazom sa bude môcť uskutočniť najneskôr začiatkom mája a dodávateľ bude mať do začiatku prázdnin dostatočný časový priestor na výrobu atypických
stavebných prvkov – napríklad na strešné väzníky. Na samotnú rekonštrukciu strechy
a výmenu okien sa mali využiť celé letné školské prázdniny. Súťaž sa však pretiahla
až do konca júna. Zmluvu s konkrétnym víťazom, ktorý ponúkol cenu prác devätnásť
miliónov dvestotisíc korún, sme teda nemohli podpísať skôr ako na začiatku júla a práce
sa začali až okolo 20. júla. Okná v učebniach sa nám však predsa horko-ťažko podarilo
vymeniť do začiatku školského roka, za čo patrí náš obdiv aj firme, ktorá ich dodávala
a montovala,“ objasňuje situáciu Ing. Béreš.
V čase uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice bol už hotový nosný systém novej
strešnej konštrukcie a malo sa začať ukladanie strešnej krytiny. Postupne sa robia aj
povrchové úpravy stien. Zmluvný termín na dokončenie prác je stojedenásť dní od odovzdania staveniska a zatiaľ je reálny predpoklad, že bude dodržaný.
Podľa názoru Ing. Béreša môže vynovená škola poskytnúť nielen lepšie podmienky
pre vzdelávanie v bežnom učebnom procese, ale umožniť aj intenzívnejšie využívanie
jej priestorov pre ďalšie aktivity žiakov a dospelých obyvateľov sídliska v duchu idey
pôvodného projektu.
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Pôvodný projekt predstavoval investičné náklady približne 63 miliónov korún. V jeho
rámci sa mala uskutočniť aj rekonštrukcia školskej kuchyne na centrálnu vývarovňu
s najmodernejšími parametrami a vybavením. Súčasťou projektu bolo aj skvalitnenie
športovej infraštruktúry, ktoré predpokladalo opravu strechy malej telocvične, výmenu
drevenej palubovky za linodur a drobné stavebné úpravy. V športovom areáli školy mali
byť vybudované atletická dráha, multifunkčné ihrisko a sektor skoku do diaľky s umelým povrchom, a tiež umelé osvetlenie v záujme umožniť športovanie vo večerných hodinách. Na to mali naviazať sadové úpravy školského areálu.
Trnavskú samosprávu neodradil fakt, že jej prvý veľký projekt na zveľadenie základného školstva v meste nezískal grant na realizáciu v celom rozsahu. Po technickej stránke
je už pripravený druhý projekt na rekonštrukciu Základnej školy na Gorkého ulici, kde
sa uvažuje tiež o vybudovaní dopravného ihriska. Jestvuje už aj idea tretieho projektu
na Základnej škole na Limbovej ulici, kde by sa malo vytvoriť prepojenie predškolského
a školského zariadenia.
-eu-

Na Mozartovej ulici nebude menej zelene

Päť vyrúbaných stromov a jeden ker pri základnej škole budú nahradené alejou, živým plotom a kríkovým záhonom
Podľa slov Ing. Jarmily Garaiovej z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského
úradu v Trnave bol návrh investora na vydanie stavebného povolenia na realizáciu
projektu Parkoviská a chodníky – sídlisko Prednádražie, Mozartova ulica, prerokovaný na ústnom konaní 7. septembra 2005 o 10.30 h. Inžinierska stavba zahŕňa komunikácie a parkoviská, sadové úpravy a verejné osvetlenie.
Prítomným účastníkom konania a zúčastneným obyvateľom z priľahlých bytových
domov bola predložená situácia z projektovej dokumentácie (PD), ktorá bola 17. augusta 2005 vyvesená s verejnou vyhláškou na úradnej tabuli, a nadväzne na to aj prepracovaná PD na základe námietok a pripomienok občanov.
Podľa prepracovanej dokumentácie bude vydané stavebné povolenie na výstavbu štyridsiatich dvoch parkovacích státí a vyrúbané majú byť len prekážajúce a priemerne
hodnotné dreviny (dve jablone, jedna čerešňa, jeden myrobalán, jedna lipa, jeden orgován). Vyrúbané dreviny budú nahradené alejovou výsadbou sedemnástich stromov,
živým plotom z dvesto tridsiatich piatich kríkov a záhonom z tridsiatich krov. Všetky
ostatné dreviny zostanú zachované, posunutím oplotenia pri ZŠ budú odčlenené zo
školského dvora a pričlenené do verejne prístupnej sídliskovej zelene.
Jarmila Garaiová objasnila aj širšie súvislosti výstavby predmetného parkoviska:
„Parkovisko je prvá stavba, ktorou sa začne rekonštrukcia verejných priestranstiev
v území medzi ulicami Čajkovského a Tajovského podľa projektu Humanizácia sídliska Prednádražie II v Trnave. Projekt plánuje postupne preorganizovať pomerne
rozsiahle územie tak, aby vznikli v uliciach a medziblokových priestoroch súvislé,
logicky usporiadané a poprepájané plochy pre parkovanie, pohyb peších, krátkodobý
relax – plochy ihrísk a detských atrakcií, ako aj plochy pre zeleň – uličnú, ochrannú
a okrasnú. Parkovisko má nahradiť súčasné parkovisko pred bytovým domom na Ulici
L. van Beethovena 34, ktoré má byť v ďalšej etape zrušené, aby mohol byť medziblokový priestor po bytový dom na Mozartovej 11 zrekonštruovaný na oddychovú zónu
s príslušným mobiliárom a „zeleňou“.
-redakcia-
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Nová školská strecha aj na Kornela Mahra
Nepriaznivé augustové počasie zapríčinilo posunutie termínu ukončenia rekonštrukcie strechy na Základnej škole na
Ulici Kornela Mahra na 15. septembra.
Práce sa začali 30. júna, pôvodný
termín ich ukončenia bol 18. augusta.
Pretože projektové podklady pôvodných konštrukcií boli nedostatočné,
v priebehu rekonštrukcie sa ukázali aj
nevyhnutné práce navyše, ktoré nebolo
možné vopred zahrnúť do projektovej
dokumentácie. Na časovom sklze sa
však výrazne podpísalo aj nepriaznivé augustové počasie. Finančné náklady na obnovu
strechy dosiahli takmer 9 miliónov korún.
Súčasťou prác v škole bola aj veľmi potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorú
sa podarilo zrealizovať na oboch poschodiach do začiatku školského roka za 1 milión 600
tisíc korún.
-eufoto: -db-

Pomoc rómskym deťom na školách v meste
Nový experimentálny projekt v oblasti
vzdelávania rómskych detí sa začal 1. septembra na Základnej škole na Gorkého ulici
a Základnej škole na Limbovej ulici. Hlavným
cieľom projektu, ktorý už bol s pôsobivými
výsledkami aplikovaný aj v iných európskych
krajinách, je prispieť k integrácii rómskych
detí do spoločnosti na vzdelanostnej, sociálnej,
ekonomickej a kultúrnej úrovni.
Na dosiahnutie tohto cieľa je predovšetkým
potrebné zlepšiť účasť rómskych detí na vyfoto: -euučovaní a motivovať ich k aktívnej účasti na
vzdelávacom procese. S tým súvisí zlepšovanie ich sociálnych zručností, komunikačných
schopností a napokon aj zvyšovanie zdravého sebavedomia. Účelom je i vytvorenie kladného vzťahu k vzdelaniu, k plneniu školských povinností a k osobnej zodpovednosti. Zároveň
chce projekt prispieť k lepšiemu spolunažívaniu medzi rómskymi a nerómskymi deťmi.
Realizácia projektu je personálne zabezpečovaná prostredníctvom projektových koordinátorov, asistentov učiteľa. Uskutočňovať sa budú aj pravidelné stretnutia rodičov,
učiteľov a asistentov. Na základe záujmu rodičov a žiakov sa počíta so zriaďovaním
záujmových útvarov a organizovaním kultúrnych a výchovných podujatí, kde deti dostanú priestor na sebarealizáciu aj v čase mimo vyučovania.
Realizátorom projektu je Liga aktivistov za ľudské práva, partnerom nadácia Maruška. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo Sektorového operačného programu
Ľudské zdroje Ministerstva školstva SR.
-odbor vzdelávania MsÚ-
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Spojenie Trnavy a Viedne v teplárenstve
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom TT energie s päťdesiatpercentnou majetkovou účasťou mesta Trnava so spoločníkom Energiecomfort GmbH
Viedeň schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 17. riadnom zasadnutí 6.
septembra. Dohoda o spolupráci Trnavy a Viedne v oblasti teplárenstva bola uzavretá
v rámci projektu CENTROPE – región Európa – stred.
Cieľom mesta Trnava je získať dostatočnú majetkovú účasť v Trnavskej teplárenskej,
a. s., a zvýšiť tak svoj vplyv na rozhodovanie o zásobovaní obyvateľov teplom. Podľa
modelu privatizácie teplárenských spoločností spracovanom Ministerstvom hospodárstva SR by mala časť ich akcií prejsť formou bezodplatného prevodu do vlastníctva miest
a obcí. Ďalšia časť akcií bude predmetom prevodu na spoločnosť vybranú v tendri vyhlásenom Fondom národného majetku.
Prvým krokom novovytvorenej spoločnosti bude preto prihlásenie sa do tendra kvôli
odkúpeniu podielu akcií Trnavskej teplárenskej, ktoré budú určené Vládou SR na predaj.
Finančné prostriedky na kúpu podielu akcií by mal poskytnúť rakúsky partner. Na vyváženie majetkového podielu po kúpe akcií vloží mesto Trnava do spoločnosti majetkový
podiel Trnavskej teplárenskej, a. s., získaný bezodplatným prevodom. Ďalším cieľom
spoločnosti je spojenie výroby tepla a jeho distribúcie a rozšírenie obchodných činností.
Pozitívnym príkladom výhodnosti tohto postupu je aj päťdesiatpercentný podiel nášho
mesta v spoločnosti A.S.A., vďaka čomu má dnes Trnava jeden z najnižších poplatkov za
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Podobný efekt sa očakáva aj v prípade ceny za
teplo.
-eu-

Jesenné zasadnutie Kooperačnej siete
stredoeurópskych miest sa uskutočnilo v dolnorakúskom meste Sankt Pölten
v dňoch 22. – 23. septembra. Témou konferencie bol výskum verejnej mienky ako
nástroj účasti obyvateľov na komunálnej politike, služby pre obyvateľov a účasť
občanov prostredníctvom elektronickej správy. Na konferencii sa zúčastnili i zástupcovia Mesta Trnava.
Kooperačná sieť bola založená 22. 9. 1995 z iniciatívy mesta St. Pölten. Do siete sú
zapojené mestá s počtom obyvateľov od 50 do 500 tisíc. Okrem Trnavy boli zakladajúcimi
mestami Jena, Passau, Bolzano, Maribor, Székesfehérvár, České Budějovice a Brno. Sieť
je otvoreným systémom a v súčasnosti má 32 členských miest z 12 európskych štátov.
Účastníci poslednej konferencie mali možnosť pracovať v pracovných skupinách, ktoré sa
zaoberali problematikou občianskych kariet, elektronickou správou a využívaním verejnej
mienky v komunálnej politike. Z viacerých referátov jednoznačne odznelo, že ak chceme
politickú akceptáciu, tak musíme komunikovať s verejnosťou. Formy sú rôzne: výskumy,
štatistické údaje, merania trendu, merania image, tematické stretnutia, externý kontroling, zhromažďovanie občanov s verejným hlasovaním, internetové hlasovanie a pod.
Najbežnejšími problémami stredne veľkých miest je hlavne doprava, veľké stavebné
projekty, umenie vo verejnom priestore, rozpočet mesta a jeho použitie a iné. Elektronická správa pre občanov znamená spracovanie postupov „na pracovnom stole“ bez papierov
formou servisu pre občanov, ich demokratickou účasťou v lokálnom rámci a oslovovaním formou dotazníkov. Hlavný dôraz pri e-verejnej správe sa kladie na hospodárnosť
a jednoduchú použiteľnosť. Najlepším modelom sa javí možnosť vzájomného prepojenia
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komunálnej a národnej úrovne. Pre všetky samosprávy sú najdôležitejšie informácie
a potom nasleduje postupný proces tvorby názorov. Demokratická účasť občanov na
správe znamená okrem iného i vedieť prijímať sťažnosti a riešiť ich.
Aká je situácia na Slovensku? Živelné budovanie informačných systémov. Chýbajúca
spolupráca. Vysoké náklady. Tieto problémy by mal odstrániť zákon o informačných systémoch verejnej správy. Na informatizáciu sa podľa auditu vynaložilo v r. 2002 – 2004
asi 5 mld. korún. Štandardy, ktoré mali prepojiť systémy, sú z r. 1998 a sú už teda zastarané. Štandardami sa budú musieť riadiť nielen ministerstvá, ale aj obce, mestá a samosprávne kraje a platiť by mal od januára 2006. Napríklad prostredníctvom elektronickej
cestovnej mapy (od r. 2009) by malo byť možné zabezpečiť vydávanie cestovných pasov,
občianskych a vodičských preukazov, prihlasovanie vozidiel do evidencie, prihlášky na
vysoké školy, poskytovanie dávok v nezamestnanosti, zdravotné poistenie, registrácia
podnikateľských subjektov, zápisy do obchodného registra bez behania po úradoch. Bude
to možné urobiť prostredníctvom internetu. Na Slovensku zatiaľ funguje malý Govnet,
ktorý spája ministerstvá a niektoré ústredné orgány štátnej správy.
Na konferencii zaznelo, že v niektorých mestách, napr. v Székesféhervári, Hamburgu, Brémach, Viedni, už funguje systém občianskych kariet, na základe ktorých každý
obyvateľ mesta dostane kartu s ID a svojím podpisom a prostredníctvom PIN kódu sa
dostane do systému, kedy môže využívať zľavy napríklad na parkovanie, služby u lekára,
zľavy na miestnu dopravu, na kultúrne podujatia a pod. Prednášajúci experti upozorňovali na mnohé problémy, ktoré sa vyskytli po spustení systému a zdôrazňovali nutnosť
dobre fungujúcej národnej politiky a spolupráce medzi mestami.
Pri príležitosti 10. výročia založenia Kooperačnej siete stredoeurópskych miest bola konferencia zavŕšená podpisom Deklarácie princípov, ktorou všetky členské mestá prehlasujú, že sú pripravené vymieňať si myšlienky, spolupracovať, diskutovať a rozvíjať riešenia
problémov stredne veľkých európskych miest. Členovia siete by mali využívať svoje medzinárodné vzťahy na rozvoj kooperačnej siete. Všetky členské mestá sú rovnoprávne.
Podľa predsedu Kooperačnej siete Mgr. Dietra Stadlera a zároveň primátora mesta
St. Pölten, Kooperačná sieť stredoeurópskych miest je veľkou výzvou do budúcnosti a je
pevným základom pri budovaní spoločného domu Európy.
Ing. Viera Malatinková

Andrej Zellinger a Jozef Zanussi

Dvaja významní maliari, ktorí pôsobili aj v našom meste
Andrej Zellinger a a Jozef Zanussi zanechali v našom meste viacero oltárnych malieb
a grafík. Aspoň niekoľkými riadkami si pripomenieme ich tvorbu (bez kunsthistorického
náhľadu).
Andrej Zellinger pochádzal z Viedne, narodil sa 8. októbra 1738. Študoval na viedenskej akadémii výtvarných umení. Po absolvovaní začal s maľbami portrétov, ale onedlho
prešiel k oltárnym obrazom. Chcel sa stať pokračovateľom tvorby F. A. Maulbertscha. Po
roku 1764 sa usadil v Bratislave. Ako 28-ročný začal maľovať oltárne obrazy (Bratislava,
Hlohovec, Šamorín, Trenčianske Bohuslavice, Beckov, Pezinok, Závadka nad Hronom,
atď). Ostrihomská kapitula mu zadala objednávku na dve oltárne maľby v Dóme sv.
Mikuláša, obe z roku 1798.
Na maľbe sv. Jána Nepomuckého je svätec medzi anjelmi, ktorí ho nesú do neba. Sv.
Ján v ľavej ruke drží kríž, pravú ruku má pozdvihnutú a pohľad smeruje dole. Vpravo
dole je nájdenie jeho tela rybármi vo Vltave. Maľba je v dobovom ráme, ktorý je hore
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ozdobený riasenou mašľou a po bokoch vavrínovými festónmi a girlandami.
Na oltári Božieho tela je diagonálna kompozícia.
Kristus v červenom rúchu a modrom plášti rozdáva
apoštolom okolo stola chlieb života. Tváre sú vážne – čakajúce. Nad nimi sú anjeli na oblakoch. Maľba v pozlátenom ráme je ozdobená pletencami a v rohoch rozetami.
Odborníkmi je považovaná za najlepšie i najkrajšie dielo
A. Zellingera (1).
Pravdepodobne poslednou maľbou v Trnave bola
priestorová maľba Kristus zázračne rozmnožuje chlieb
pri Genezaretskom jazere. Maľba bola na prízemí
bývalého Šľachtického konviktu (dnes Arcibiskupský
úrad), pri vchode do hlavnej miestnosti. Po vyvezení
saleziánov v roku 1950 budovu prevzalo vojsko a krásna maľba bola zničená. A. Zellinger zomrel 11. januára
1805 v Bratislave.
Jozef Zanussi pochádzal z talianskej rodiny, ktorá sa
usadila v Salzburgu. Narodil sa 8. augusta 1738, zomrel
okolo roku 1818 v Trnave. Jeho otec Jakub bol dvorným
maliarom salzburgského biskupa. Jozef sa učil u P. A.
(2) Lorenzoniho a bol aj žiakom P. Trogera. Usadil sa v Trnave, kde bol ako 29-ročný prijatý za mešťana (1766).
Známe sú jeho oltárne maľby po celom Slovensku. Je
ich vyše dvadsať, napríklad v Bošanoch, Brezovej pod
Bradlom, Galante, Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote,
Zavare, atď.). V Trnave namaľoval oltárny obraz sv.
Doroty v Dóme sv. Mikuláša (1794) s bohatou drapériou.
Sv. Dorota so svätožiarou má tvár obrátenú hore, v pravej ruke má meč. Vľavo je anjel s kyticou kvetín (2).
V Kostole sv. Jakuba st. je na hlavnom oltári sv. Jakub
st. apoštol v gloriole na oblakoch, ktorý osvetľujú lúče.
Svätec v mystickom vytržení má modročervený odev
a mierne naklonenú hlavu s pohľadom do neba. V ruke
má pútnickú palicu. (1794).
V Kostole sv. Anny je na hlavnom oltári maľba sv.
Anny s dcérou Pannou Máriou (1789). Veľká maľba na
stene na rozhraní svätyne a lode kostola živými farbami
zobrazuje trpiaceho Krista na Olivovej hore (1789).
J. Zanussi ako kresliar spolu s rytcom – grafikom
Andrejom Zengerom zhotovil viacero knižných ilustrácií do vydaní Trnavskej univerzity. Obnaja sú aj tvorcami plochou najväčšieho kalendára, dole s vedutou Trnavy
(1420x665 mm). Na grafike je signatúra: Jozephus Zanussi Tyrnaviensis pictor delin.
1778 – August Zenger scupl. 1779.
V Trnave je maľba – kópia Panny Márie trnavskej signovaná Teréziou Zanussi a rokom 1801. Ide pravdepodobne o dcéru Jozefa Zanussiho.
M. HRADNÝ,
(1)

foto: -eu-
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Nezabudnuteľný kňaz a šíriteľ osvety
Juraj Fándly sa narodil pred dvesto päťdesiatimi piatimi rokmi

Svetlo tohto sveta uzrel po prvý raz 21. októbra 1750 v Častej, v roľnícko-remeselníckej rodine. Teologické štúdiá začal
v Budíne a ukončil v Trnave v roku 1776, kedy bol vysvätený
za kňaza. Tri roky bol kaplánom v Seredi, potom pôsobil ako
kaplán v Lukáčovciach (1779), od roku 1780 bol farárom v Naháči. V roku 1807 odišiel do dôchodku a žil v Doľanoch, kde
zomrel 7. marca 1811. V rokoch 1792 – 1796 bol tajomníkom
Slovenského učeného tovarišstva, v ktorom povedľa riaditeľa
Antona Bernoláka patril medzi najvýznamnejších členov
hnutia.
Prvé knihy mu vyšli v tlači v Bratislave: Dúverná zmlúva
a Každodenné rozjímanie Smrti... Potom nasledovali ďalšie
knižné vydania (originály aj preklady) vytlačené v Trnave,
ktoré boli vydaniami „z útratami pánov predplatiteľov“, teda Tovarišstva. Bol to Pilný
hospodár (1792), Druhá stránka Pilného hospodára (1792), Compendiata Historia Gentis
Slavae (1793), Zelinkár (1793), Príhodné a sviatočné kázne I. (1795) a ich druhý zväzok (1796),
Pobožné pesničky k ženským priadkam (1798,
mimo vydaní v Tovarišstve), Tretia a Štvrtá
stránka Pilného hospodára (1800).
Ďalšie Fándlyho knihy neboli už vydaniami
Tovarišstva, ale boli naďalej tlačené v Jelinkovskej kníhtlačiarni v Trnave: O uhoroch aj
včelách...(1801), Slovenský včelár... (1802), Každodenná pamiatka smrti... a posmrtné vydanie
o Nemociach a o vyliečení lichvy... (1829).
Autori zaoberajúci sa Bernolákovcami uvádzajú aj ďalšie práce J. Fándlyho: Katechizmus
spovedi, Krátke vysvetlenie Desatora, ďalej
práce uverejnené v ročenke Ephemerides Latinas (1804), a rukopisné práce: Priateľské porozumenie, Gaudium et Exultatio..., Genitus et
Lamentatio..., Dejiny Dolian, rukopisná Tretia,
Štvrtá, Piata až Ôsma stránka Pilného hospodára, Výťah z katechizmu, atď.
Najrozšírenejšie na najznámejšie boli štyri
zväzky Pilného domáceho a poľného hospodára, ktorých náklady okolo päťsto kusov boli
predplatiteľmi rozobrané. V tejto populárnej knihe bolo aj najviac ilustrácií, ktoré doplňovali texty poučením a zobrazením napísaného. Aj keď Pilný hospodár nie je od slova
do slova autorským dielom Jura Fándlyho, predsa priniesol veľa nového, čo si mnohí po
prečítaní nielen uvedomili, ale usilovali sa podľa toho aj konať, a tak zveľaďovať vlastné
hospodárstvo. Nemeckému dielu Rudolfa Zacha-Beckera (Noth – und Hülfsbhüchlein
für Bauersleute), ktoré vyšlo vo viacerých vydaniach vo Viedni, Grazi a i., poslúžil pri
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zostavení, a tiež ilustráciami. Menšie obrázky
sedliackeho domu, mlyna, oráč, epitaf sedliaka,
posedenie žien, priadky, atď. sú charakteristickými doplnkami napísaného.
Juraj Fándly bol významným Tovarišom,
ktorý veľa obetoval pre Tovarišstvo ako prispievateľ i organizátor. Svojou aktívnou osvetovou
činnosťou koncom 18. storočia vyoral hlbokú
brázdu pre zveľadenie poznania, čím prispieval k cirkevnému i národnému uvedomovaniu
Slovákov.
H. PODRACKÝ

Spomienka na speleológa Leonarda Blahu
Ako erudovaný odborník bol známy v Európe i v zámorí

Pamiatkar, profesor gymnázia, speleológ, vzácny človek, dobrý priateľ – profesor Leonard Blaha. Narodil sa 22. decembra 1914 v Nižnom Slavkove (okres Sabinov). Otec
Leonard bol učiteľom, matka Mária Kišelová.
Po ľudovej škole navštevoval gymnázium v Ružomberku a v Kláštore pod Znievom,
kde maturoval. Potom študoval na Filozofickej fakulte univerzity v Bratislave slovenčinu a nemčinu. Usadil sa v Trnave, kde sa oženil s učiteľkou Gizelou Spiškovou. Mali tri
deti – jednu dcéru a dvoch synov. Bývali pri Evanjelickom dome.
Pôsobil ako pamiatkar na viacerých miestach. V rokoch 1940 – 1942 vyučoval v Trnave
na Biskupskom slovenskom gymnáziu slovenčinu a nemčinu. Potom pôsobil v pamiatkarskych inštitúciách, od roku 1945 v Združení priemyslu, živnosti a peňažníctva v Bratislave. Onedlho sa stal vedúcim speleologického oddelenia cestovného ruchu v Bratislave. Medzitým bol v rokoch 1946 – 47 predsedom Trnavského slovenského spevokolu.
Pre nedobré kádrové posudky sa niekoľko rokov „túlal“ v rôznych zamestnaniach
v Bratislave, Trnave a Pezinku. Od roku 1966 bol v Speleologickom ústave Slovenskej
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave.
Prof. Leonard Blaha bol zakladateľom prvého profesionálneho oddielu jaskyniarov na
Slovensku. Vykonal komplexný ochranársky výskum Malých Karpát. Školil jaskyniarov
a slovenské jaskyne propagoval v časopisoch a v novinách doma aj v zahraničí. Dlhé
roky bol členom redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska. Spolupracoval na odbornom
speleologickom názvosloví Slovenska.
Odborník – jaskyniar objavil v roku 1951 Gombaseckú kvapľovú jaskyňu, ktorá bola
sprístupnená v roku 1955 v Slovenskom krase (obec Slanec, okres Košice – vidiek). Aj pri
Važci objavil jaskyne, čím rozšíril Važecké kvapľové jaskyne na dĺžku 400 metrov.
Prispieval do viacerých odborných domácich i zahraničných časopisov. Je spoluautorom knihy Važecká jaskyňa (1945 a 1959). Vďaka svojim poznatkom bol tento erudovaný odborník a zanietený pracovník známy vo viacerých európskych štátoch i v zámorí.
V roku 1969 bol predsedom pre turistické jaskyniarstvo pri Medzinárodnej speleologickej únii v Paríži.
Zomrel pred dvadsiatimi piatimi rokmi 13. októbra 1980. Nech mu je zem slovenská,
ktorú tak miloval, ľahká!
M. HRADNÝ
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 10. 1955  V Trnave sa začala výstavba Zimného štadióna (50. výročie).
3. 10. 1845  V Hodruši-Hámroch sa
narodil literárny historik, redaktor, vydavateľ a cirkevný hodnostár František
Richard OSVALD, predseda Spolku sv.
Vojtecha i Matice slovenskej, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (160. výročie).
3. 10. 1920  V Trnave začal vychádzať
regionálny týždenník Slovensko (85. výročie).
3. 10. 1975  V Bratislave umrela populárna speváčka Eva KOSTOLÁNYOVÁ,
rodáčka z Trnavy (30. výročie).
4. 10. 1570  V dnešnom Rumunsku sa
narodil ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave a kardinál Peter PÁZMÁŇ,
zakladateľ Trnavskej univerzity (435.
výročie).
4. 10. 1985  V Bratislave umrel trnavský rodák Jozef HERDA, reprezentant
v športovom zápasení, ktorý získal striebornú medailu na OH v Berlíne roku
1936. Jeho meno nesie námestie v Trnave (20. výročie).
8. 10. 1955  V Trnave umrel literárny
historik, hudobník, muzikológ, prekladateľ a publicista Celestín LEPÁČEK, člen
františkánskej rehole a správca farnosti
v Doľanoch (50. výročie).
10. 10. 1985  Vyšlo nariadenie vlády
o preložení PdFUK z Trnavy do Bratislavy a zriadení Strojársko-technologickej
fakulty SVŠT v Trnave (20. výročie).
13. 10. 1980  V Trnave umrel gymnaziálny profesor a publicista Leonard
BLAHA, priekopník jaskyniarstva na
Slovensku (25. výročie).
13. 10. 1980  V Bratislave umrel biochemik, mikrobiológ, vynálezca a autor
učebníc Ľudovít DROBNICA, rodák
z Trnavy (25. výročie).
17. 10. 1950  V Martine umrel trnavský
rodák Ľudovít GERYK, učiteľ, publicista
a zberateľ ľudových piesní (55. výročie).
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17. 10. 1950  v Bratislave umrel telovýchovný pedagóg a ľahkoatletický tréner
Ján HAJDÓCZY, bývalý profesor gymnázia v Trnave, ktorého meno nesie jedna
z trnavských ulíc (55. výročie).
17. 10. 1980  Slávnostný prejazd parnej
lokomotívy po železničnej trati Bratislava – Trnava – Leopoldov symbolicky
ukončil éru parnej prevádzky v železničnej doprave na Slovensku (25. výročie).
18. 10. 1635  Cisár FERDINAND II.
schválil zriadenie Trnavskej univerzity
a tzv. zlatou bulou potvrdil jej zakladaciu
listinu (370. výročie).
21. 10. 1750  V Častej sa narodil národný buditeľ, historik a popularizátor
poľnohospodárskych vied Juraj FÁNDLY,
spoluzakladateľ Slovenského učeného
tovarišstva a autor prvého tlačeného
diela v bernolákovskej slovenčine (255.
výročie).
23. 10. 1980  V Trnave slávnostne otvorili obchodný dom Jednota (25. výročie).
26. 10. 1980  V Trnave umrel kultúrny
historik, publicista a cirkevný hodnostár
Ján PÖSTÉNYI, správca Spolku sv. Vojtecha (25. výročie).
28. 10. 1675  V Trnave sa narodil univerzitný profesor Imrich MINDSZENTI,
autor historickej práce o tureckých
panovníkoch a dvoch teologických prác,
ktoré vyšli tlačou v Trnave (330. výročie).
28. 10. 1970  V Trnave bol otvorený
Klub mládeže Fortuna (35. výročie).
29. 10. 1925  V Trnave sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie Štátnych železničných dielní, terajšej ŽOS (80. výročie).
30. 10. 1700  V Trnave bola úplne
dokončená výstavba univerzitného kostola Sv. Jána Krstiteľa, v súčasnej dobe
konkatedrálneho chrámu, ktorý bola vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku
(305. výročie).
(P.R.)
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TRNky – BRNky mali v Brne šťavu i zvuk
Trnavsko – brnenská spolupráca bez hraníc
zrkadlový projekt INTERREG IIIA spolufinancovaný Európskou úniou

Radničnou ulicou podvečerného Brna sa 29. augusta niesli smiech
a potlesk. Vyvolávali ho na medzinárodnom festivale divadelných
a hudobných súborov s názvom Na prknech, dlažbě i trávě herci Túlavého divadla, ktorí rozohrali Hamletovské inšpirácie na dlažbách
a doskách pred historickou radnicou. Zaplnená ulica vtiahnutá do
deja nevnímala čas ani rečový rozdiel dvoch jazykov, ktoré sa dlhé
desaťročia vzájomne obohacovali a ovplyvňovali. Rukopis režiséra,
herca i autora v jednej osobe Trnavčana Jakuba Nvotu pod každou
replikou i celým dejom vyvolával spontánny smiech, ktorý sprevádzali tečúce slzy. Až záverečný potlesk, ktorý niekoľkokrát prinútil
hercov vstúpiť opäť na pódium, vrátil divákov do reality. Tá však
nechladila, skôr príjemne hrialo vedomie, že projekt kultúrnej spolupráce bez hraníc potvrdzuje svoje opodstatnenie.
Projekt trnavskej samosprávy a Brnenského kultúrneho centra
pod názvom TRNky – BRNky začal od prvých dní svojho napĺňania
prinášať ovocie. Trnky nezatrpkli, naopak, sladkastá chuť sa niesla v každom z prítomných. Podobne i brnky, ktoré sa rozozvučali v uliciach mesta posledný augustový
týždeň, rozohrali v srdciach tóny harmónie a pookriatia.
Žiadna nuda v Brne. Zaslúžili sa o to aj trnavskí hudobníci zo skupín Allegro a Bonzo & Resonators, od ktorých si obecenstvo potleskom vyžiadalo prídavok, a hneď na
mieste došlo aj k dohode o ďalšom brnenskom koncerte trnavských „blúzmenov“
v máji budúceho roka. Ako nám potvrdil líder skupiny Bonzo & Resonators Bonzo
Radványi, prostredníctvom hudby sa Trnavčanom podarilo nadviazať v Brne nielen
oficiálne, ale aj bezprostredné ľudské kontakty, ktoré majú reálnu šancu pretrvať aj
po ukončení spoločného zrkadlového projektu.
TRNky – BRNky pokračujú aj v tomto mesiaci. Vo štvrtok 6. októbra sa oficiálne
predstavuje mesto Trnava v Brne a na ďalší týždeň v piatok 14. októbra sa Brno predstaví v Trnave. Popri výstavách v oboch mestách si budú môcť Trnavčania vypočuť
brnenských umelcov a vidieť ich tvorbu. Celý projekt potrvá do konca roka 2006.
-pt-
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Trnavské dni 2005
Láska, pokoj a porozumenie boli hlavným
atribútom aj 12. ročníka Trnavských dní
2005. Konali sa pri príležitosti 370. výročia založenia Trnavskej univerzity, 250.
výročia narodenia J. I. Bajzu, 220. výročia
narodenia Jána Hollého, 135. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha, 80. výročia
založenia Železničných opravovní a strojárni v Trnave známych ako Vozovka a 60.
výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

foto: -eu-

Počas oboch dní podujatia, 16. a 17. septembra, boli dvere Galérie Jána Koniarka a Západoslovenského múzea otvorené. V múzeu si záujemcovia mohli pozrieť výstavu jubilujúceho výtvarníka Williama Schiffera. Zaujala aj výstava v mestskej veži pod názvom
Dvanásť rokov Trnavských dní a zdatnejší si mohli pozrieť Trnavu z ochodze mestskej
veže. Uskutočnila sa prezentácia knihy spomienok na dona Jozefa Strečanského pod
názvom Kňaz s harmonikou, prezentácia knihy Dr. Štefana Hanakoviča Dejiny Spolku
sv. Vojtecha a knihy Michala Želiara Ako splašený kôň.
V sobotu sv. omšu v Dóme sv. Mikuláša, na ktorej uviedol Cirkevný hudobný spolok
sv. Mikuláša aj skladbu dona Jozefa Strečanského, predchádzalo položenie kvetov k jeho
pamätnej tabuli na Arcibiskupskom úrade v Trnave. Účastníci si so záujmom prezreli
arcibiskupské sídlo a veľmi ich oslovilo vystúpenie trnavskej vokálnej skupiny Kruhy
v kaplnke spomínaného úradu.
Pred tradičným záverečným galaprogramom sa v Zrkadlovej sále uskutočnila vernisáž
výstavy slovenského umelca žijúceho v zahraničí Martina Juraja Oscitého pod názvom
VISIONART – grafika a maľba. Výtvarník je aj autorom návrhu obálky knihy spomienok na dona Strečanského Kňaz s harmonikou. Veľký záujem o túto knihu prekvapil aj
samotných organizátorov. Medzi hosťami na prezentácii boli otec biskup Dominik Tóth,
prof. Milan S. Ďurica, sestry dona Strečanského Margita a Brigita a veľa významných
osobností duchovného a kultúrneho života. Keby mohol byť osobne prítomný aj sám don
Strečanský, azda by povedal: „Ná, dobre ste to mali zestavené.“ Podľa slov výtvarníka Martina Juraja Oscitého, ktorý poznal Jozefa Strečanského osobne, prezentácia v mnohom
pripomínala ich stretnutia po sv. omšiach.
Uvedenie knihy Michala Lošonského, ktorého poslucháči rozhlasovej stanice Slobodná
Európa poznajú pod pseudonymom Michal Želiar, sa uskutočnilo v priestoroch Spolku sv.
Vojtecha na slávnostnom zasadnutí Klubu priateľov Trnavy. Pod týmto pseudonymom
napísal autor aj knihu Ako splašený kôň, spomienky svedka doby na mladosť a vojnové
roky. Je to už jeho druhá knižka, ktorá nenadväzuje na predchádzajúcu Každý pošiel
svojou stranou, ale vlastne jej dej predchádza. Čitateľ sa ocitne na slovenskej dedine minulého storočia, s jej biedou, ale aj s hlbokou ľudskosťou a vierou v Boha. Každý máme
miesto, kam sa vraciame za spomienkami na detstvo, i keď realita už dávno nezodpovedá
našim predstavám. U autora sú to Brestovany, o ktorých napísal: „Z bezprostredného
vzťahu k prírode klíčia ľudové múdrosti, v čistom životnom prostredí si človek skôr zachová čistú myseľ ako vo veľkomestách, kde sa pomaly už nedá ani dýchať, ani myslieť.“
Detstvo Michala Lošovského veľmi pripomína osud básnika Rudolfa Dilonga. Obaja stratili v útlom veku milujúcu matku, a táto stigma sa tiahne celým ich životom.
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Knihy Michala Lošonského sa čítajú na dúšok, je to ako napiť sa vody z čistej studničky, nadýchať sa zdravého vzduchu. Sú to prvky, ktoré v našom živote čím ďalej, tým viac
chýbajú, práve tak ako aj čistota duše človeka. Posledná veta v knihe skutočne stojí za
zamyslenie: „Vonku som spoznal cenu seba i cenu domova.“
Aj na prezentácii knihy Dr. Štefana Hanakoviča Dejiny spolku sv. Vojtecha, ktorú lektorovali Viliam Judák, Daniel Dian a Hadrián Radváni, nechýbali mnohí vzácni hostia
z domova i rodáci z USA. Autor knihy zdôraznil, že Spolok sv. Vojtecha vznikol v procese
návratov ku koreňom našej viery, civilizácie a štátnosti. Otec biskup Viliam Judák pripomenul, že práve SSV naučil ľudí čítať nie pre zábavu, ale poučenie.
Galaprogram Dobrý pocit v Divadle Jána Palárika mohli v priamom prenose sledovať
aj diváci Mestskej televízie Trnava. Už tradične sa prelínali spomienky vzácnych hostí
s hudobnými vložkami. Spoločníčkou Dr. Petra Horvátha bola tento raz známa slovenská herečka, trnavská rodáčka Soňa Valentová. Nebola to jediná zmena. Volanie po
omladení oficiálnych hostí naplnili svojim vtipným vystúpením Daniel Belanský, slovenský konzul v Paríži a Dick Kvetňanský, mladý ambiciózny podnikateľ. Istá zmena nastala aj v dramaturgickej skladbe hudobných vystúpení. Obrovský potlesk prítomných
po vystúpení zvlášť pre túto príležitosť vytvorenej cimbalovej skupiny Trnavské sláky
pod vedením Michala Dzurjanina dal organizátorom odpoveď na otázku, aká hudba je
ich srdcu blízka.
Dr. Ivan Furda, úspešný výskumný vedecký pracovník v oblasti cukrov, umelých
sladidiel a jedlých vláknin, bol hosťom Trnavských dní už po druhýkrát. Tohtoročné
stretnutie rodákov zhodnotil veľmi pozitívne, podľa jeho slov bolo v mnohých ohľadoch
vydarenejšie ako minulý rok. Veľkým zážitkom bola pre neho sv. omša v Dóme sv. Mikuláša, ktorú celebroval otec biskup Dominik Tóth, jeho slová vraj pohladili dušu Slováka
žijúceho v zahraničí. Na galaprograme ho oslovilo vystúpenie troch duchovných, ale aj
hudobné vystúpenie Mariána Kramára ako príležitostného člena skupiny Bonzo & Resonators a duchovný esprit a stepovanie nestarnúceho Williama Schiffera.
Na budúci rok sa uskutoční už 13. ročník Trnavských dní lásky, pokoja a porozumenia.
Dúfajme, že i napriek magickej trinástke bude úspešný a tvorcovia nám prinesú ďalšie
novinky a pozitívne zmeny.
Margita KÁNIKOVÁ

S dobrom môžeš všade stretnúť Trnavčana
Známy trnavský hudobník Peter Bonzo Radványi, spevák a hráč na rezofonické dobro,
si pred tromi rokmi po odchode od bluesrockovej skupiny Blues Mother In Law založil
vlastný súbor Bonzo & The Resonators.
„Obsadenie The Resonators je veľmi flexibilné. K stálym členom patria gitaristi Ivan
Tomovič z Trnavy a Roman Mečiar z Prievidze, hráč na ústne harmoniky Roman Horváth zo Šamorína, kontrabasista Marián Makar Mrva z Trnavy a ďalší hudobníci, ktorí
nás na vystúpeniach podľa potreby dopĺňajú,“ vysvetľuje Bonzo. Počas tohtoročnej letnej
sezóny ponúkol spolu s nimi zmes svojich vlastných skladieb a úprav bluesových tradicionálov na viacerých letných festivaloch – Country Lodenica v Piešťanoch, Trnavský
JAZZyk, Klikkfest v Nových Zámkoch, Blues In Village vo východoslovenských Giraltovciach, Letná bluesovačka v Prievidzi – a absolvoval aj niekoľko hudobných výletov do
zahraničia. A všade, ako potvrdzujú aj členovia kapely, stretol Trnavčanov.
„Keď cestujete po svete a stretnete tam niekoho zo Slovenska, nemusíte ho predtým
vôbec poznať, hneď je vám akosi blízky. No a keď je ešte k tomu z Trnavy... Napríklad,
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koncom augusta sme hrali na Medzinárodnom festivale pouličných divadiel a kapiel
v Brne v rámci spoločného kultúrneho projektu Trnavy a Brna Trnky-Brnky, a po koncerte sa nám prihovoril manželský pár. Ona Trnavčanka a on z Brna, slúžil na vojne
niekde pri Trnave. Bolo to celkom milé stretnutie, len škoda, že sme nemali viac času,
lebo nášmu šoférovi pred koncertom akýsi dobrák potiahol z auta taštičku s dokumentmi a museli sme sa ponáhľať domov. Ale aj to sa na cestách stáva,“ konštatuje Makar
Mrva a Bonzo dodáva: „Pravda, Brno je vlastne neďaleko. No v lete sme s Ivanom Tomovičom účinkovali aj v Nemecku na Resonator Festivale, ktorý je podobne ako trnavský
Dobrofest venovaný rezofonickým gitarám. Hralo sa vonku, a hoci celé dva dni bolo pod
mrakom, nad festivalom držal svoju ochrannú ruku sám svätý Peter. Pršať začalo až
v sobotu s úderom polnoci, keď sme práve dohrávali záverečný prídavok.“
Najväčším zážitkom pre trnavských hudobníkov nebol ani tak samotný festival, nakoniec, v Sulingene vystupovali už v minulom roku a z festivalu si odniesli aj cenu festivalu – zlatý bottleneck, ale to, že aj tisíc kilometrov od domova stretli niekoho z Trnavy.
„Predstavte si, že v tomto malom, asi desaťtisícovom severonemeckom mestečku neďaleko Hannoveru sme stretli za pultom talianskej cukrárne mladú Trnavčanku Janku.
A hoci sme sa predtým nepoznali, bolo to ako keby sa stretli starí priatelia a stále bolo
o čom rozprávať,“ spomína Ivan Tomovič.
Bonzo stretol Slovákov dokonca aj na Taiwane. „Hrám už síce dlhé roky a s hudbou
som prakticky precestoval celú Európu, ale až v marci tohto roku sa mi podarilo dostať
sa do východnej Ázie. Vystupoval som ako prvý bluesman zo Slovenska na niekoľkých
festivaloch v metropole Taiwanu, v šesť a polmiliónovom meste Taipei. Možno mi neuveríte, ale aj tam som stretol našincov zo Slovenska, ktorí sa po vystúpeniach ku mne
hlásili. A nebolo ich málo.“
Členov súboru Bonzo and the Resonators čakajú v tomto roku ešte ďalšie vystúpenia
v Čechách, Rakúsku a Nemecku. Nepochybujeme o tom, že na svojich cestách stretnú aj
ďalších krajanov a potešia ich svojou hudbou.
-redakcia-

Trnavská brána otvorená dokorán folklóru
Po kyticiach vážnej, populárnej, country hudby alebo džezu, ktoré toto leto prinieslo
obyvateľom i návštevníkom malého Ríma, sa na prelome druhej a tretej augustovej
dekády dočkali aj milovníci folklóru. Už štvrtý ročník medzinárodného festivalu
ľudovej hudby, spevu a tanca s názvom Trnavská brána zaplnil na dva dni kamenné
námestie so súsoším Najsvätejšej Trojice účastníkmi 22 folklórnych súborov (FS) zo
Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Lotyšska.
Folklórnu bránu pasívnym i aktívnym priaznivcom dávnych tradícií dokorán otvorili
večer 19. augusta Mesto Trnava, Trnavské osvetové stredisko, Trnavský ľudový cech
a domáci FS Trnafčan. Trojičné námestie lemovali stánky s výrobkami ľudových remeselníkov, medovnikárov, garbiarov, rezbárov, maliarov, a nechýbal ani zlatý mok, starý
takmer ako ľudstvo samo. Na stenách neďalekej cukrárne pri radnici mohli návštevníci
obdivovať veľké čierno-biele fotografie Milana Krupčíka, dokumentujúce okamihy najmä
malých ľudových hudobníkov a krojovaných tanečníkov. Festival na námestí po pásme
Otvárajte sa, trnafské brány, ktoré pripravili detské FS z Trnavy a okolia s domácim FS
Trnafčan, pokračoval hlavným programom Vitajte, vzácní hosté. V ňom sa predstavili aj
zahraniční účinkujúci. Poľský FS Polaniorze spoza severných štátnych hraníc bol nášmu
divákovi svojím vystúpením veľmi blízky – nečudo, Tatry na vzájomnú izoláciu našich
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kultúr boli prinízke. Naopak, početný
lotyšský súbor Seime by divák, ktorý
prepočul krajinu, z ktorej prišli, nedokázal zaradiť ani podľa tancov, ani
jazyka. Jeho tanečné vystúpenie za
sprievodu reprodukovanej hudby obsahovalo prvky írskeho, španielskeho
aj juhoslovanského folklóru, amerického country, iné časti vystúpenia
pripomínali viedenskú promenádu či
atmosféru nemeckého pivného festivalu. Medzi lotyšskými tanečníkmi
zažiarilo vstupmi so živým spevom asi
šesťročné dlhovlasé dievčatko. Potom
si pod pódiom pre tanečníkov rozložili svojich jedenásť citár dievčatá z maďarského súboru
Rezeda. Zahrali a unisono zaspievali niekoľko rezkých zadunajských piesní.
Pred tridsiatimi piatimi rokmi v moravskej mekke folklórnych festivalov bol založený
súbor Žerotín. Ľudoví umelci zo Strážnice, ktorým v repertoári nechýbajú okrem valašských, horniackych či juhočeských tancov ani myjavské kopaničiarske, sa trnavskému
publiku predstavili verbunkami, trávnicami i chlapčenskými hrami so žonglérskym
zaobchádzaním s cepmi. Potom ich štvorčlenný hudobný sprievod husle a kontrabas
vystriedala väčšia, cimbalová kapela zo Žiliny.
FS Stavbár tohto septembra slávi už štyridsiate šieste výročie svojho vzniku. Slovenský folklór vďaka tomuto súboru videli diváci aj v ďalekom Mexiku či Tunisku. Pre
trnavské publikum si na piatkový večer štyridsaťčlenný žilinský súbor pripravil pásmo
východoslovenských tancov a piesní. Po ich skvelom vystúpení, ktoré sa nezaobišlo bez
vynúteného prídavku, sa diváci v krojoch i civile už tešili na sobotňajší program.
Ten sa začal už predpoludním krojovaným sprievodom Hlavnou ulicou. Na vynikajúcej nálade malo nemalý podiel aj nezvyčajne krásne počasie. Na Trojičnom námestí
znovu ožila živá dielňa, ponúkajúca okoloidúcim najrozmanitejšie výrobky šikovných
rúk ľudových umelcov. Radničné nádvorie sa o druhej hodine popoludní zmenilo
v malý amfiteáter, na ktorom sa stretli spevácke súbory z okolitých dedín – Cífera,
Bohdanoviec, Križovian, Jaslovských Bohuníc, Modranky, Hrnčiaroviec. Príjemným
prekvapením bolo vystúpenie súboru z Abrahámu. Hoci súbor z galantského okresu
existuje už štyridsaťjeden rokov, Trnavčanom sa predstavil po prvýkrát. Nemálo z divákov bolo v úžase, že tamojšie nárečie je takmer identické s trnavským, rovnako ako
abrahámske ľudové kroje i piesne. Účinkujúci na radnici sa v ten deň ešte predstavili
na Trojičnom námestí po vystúpení detí v pásme Na trnafskej svadbe, nechýbal ani
červenícky Verešvaran.
Hlavným ťahákom sobotňajšieho večera po galaprograme s ukážkami folklóru z horniakov, spod Važca, z Telgártu, Valašska či Terchovej bol vojenský FS Jánošík. Po prestavaní vlastnej scény na pódiu pred súsoším Trojice sa o deviatej večer začala dvojhodinová
pastva pre oči i uši. Program Husári, v ktorom umelci cez obrazy verbovania predstavili
všetky typické folklórne kúty Slovenska (vrátane ukážky rómskej kultúry), zaujal svojím
príbehom, choreografiou a profesionálne zvládnutou sprievodnou hudbou aj toho najnáročnejšieho diváka.
Trnavská folklórna brána sa, dúfajme, že len na rok, zatvorila po nedeľnej sv. omši vo
Františkánskom kostole.
Laco ŠEBÁK, foto: B. Vittek
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JAZZyk priniesol novú žánrovú dimenziu
V našom meste vyrastá vážny konkurent Bratislavských jazzových dní

Aj keď sa o lete hovorí ako o uhorkovej sezóne,
neplatí to pre rôzne festivaly v plenéri. Na ocot
do uhoriek neostali ani tie naše, trnavské.
Jedným z nich bol prvý ročník tentoraz už
medzinárodného festivalu jazzovej hudby, no
aj rôznych alternatívnych žánrov s príznačným
názvom Trnavský JAZZyk, ktorý sa uskutočnil
koncom júla v Dome hudby Mikuláša Schneidera
Trnavského.
Keď sme sa návštevníkov úvodného večera
foto: -eupýtali na dojmy z prvých vystúpení, väčšinou
sme sa stretli s nadšenými reakciami. A neboli medzi divákmi len Trnavčania a Slováci
– našli sme tu dokonca návštevníka z americkej Georgie. „Živú pozvánku“ na festivalové
večery úspešne predstavovala známa skupina Funny Fellows, ktorá prešla v piatok pred
začiatkom podujatia na kurióznom aute cez mesto od komerčného nákupného centra až
na Trojičné námestie. „Možno by tých áut mohlo byť nabudúce viac, aby bola propagácia
efektívnejšia. Ale myslím si, že všetko vyšlo, lebo ľudia sa na nás usmievali a autá trúbili. Pokiaľ ide o jazz ako žáner, my máme tú výhodu, že hráme druh old jazzu, ktorý sa
hodí všade – môžeme vystupovať aj na bluegrassovom festivale, folklórnych prezentáciách, aj v rámci jazzových dní.“ povedal líder skupiny Roman Féder..
„Jazzová hudba donedávna v ponuke hudobných podujatí chýbala. Žiadalo sa implementovať ju do kultúrneho života nášho mesta. Zvolili sme si priestor Domu hudby
a spojili sme hudobné vystúpenia s ponukou ďalších druhov umenia, a vec bola hotová,“
objasnil myšlienku vzniku organizátor festivalu František Čavojský z Mestského úradu
v Trnave. Mnohí sa zamýšľali aj nad tým, čo inšpirovalo vznik názvu – Trnavský jazzyk.
„Tá naša trnavčina. Jazyk ako symbol akéhosi nástoja komunikácie a dialektu zároveň,“
dodal František Čavojský.
Výhodou bola neformálna atmosféra a žánrová uvoľnenosť podujatia, hoci jazz ako
spojovací článok nechýbal. Príjemne sa tu mohol cítiť nadšenec akejkoľvek dobrej hudby,
pretože vládla dokonalá symbióza medzi javiskom a publikom aj napriek tomu, že
niektorých mohol vyrušovať teatrálny konferans.
Z množstva účinkujúcich zaujalo v prvý večer napríklad Kvarteto Vladimíra Vizára.
Formácia, známa z minulosti z formácii rôznych názvov (T&R Band, Nový Traditional,
Revival Jazz Band, či v rozšírenej zostave ako Tanečný orchester Čs. rozhlasu v Bratislave) účinkovala aj na predchádzajúcom ročníku. Odozva bola primeraná umeleckej výške
a dokonalým hudobným výkonom, pričom hráči sa predstavili aj vlastnými nahrávkami.
„Máme široký repertoár a dobre pripravený program, no nemožno hovoriť názvy, lebo
všetky pokyny dáva Fedor Freššo a my len hráme...“ povedal s humorom člen skupiny
Juraj Lehotský (na fotografii), ktorý má možnosti účinkovať v orchestroch či formáciách rôznych obsadení, „veľmi dobre sa mi hrá v bigbande, hrám aj v Orchestri Gustava
Broma, ale v takýchto kapelách a na podujatiach tohto druhu mám rád, že je pre mňa
viac priestoru pre improvizáciu.“
Z ďalších vystúpení zaujalo jazzovo-gospelové vystúpenie Zuzany Suchánkovej. Z iného súdka bolo sobotňajší blok dnes najpopulárnejšej slovenskej speváčky world music

kultúra

október 2005

Zuzany Mojžišovej, ktorá tento rok vydala aj svoje nové CD. Samostatný „live“ nosič
zmapoval minulý rok Jazzyka a na ďalšom CD by sa mali nájsť aj všetci účinkujúci tohto
ročníka festivalu. Pozitívnym dramaturgickým počinom boli večerné premietania bežne
nedostupných filmov s tematikou jazzu i záverečné „švejkovské“ rozprávanie. Ponuka
bola taká pestrá, že návštevníci mali niekedy problém fyzicky ju „zvládnuť“.
Vráťme sa však k osobnosti Mikuláša Schneidera Trnavského. V „jeho“ dome, akoby
symbolicky, vyrástol festival – reprezentant ďalšieho hudobného žánru v Trnave. Preto
tiež akoby symbolicky zazneli slová prítomného hudobníka Petra Radványiho, podľa ktorého by Schneider Trnavský bol isto rád takémuto podujatiu a počul by „srdce a dušu“ aj
v tomto hudobnom žánri, ako v každej dobrej hudbe. Ak bude aj budúci ročník po obsahovej, dramaturgickej i organizačnej stránke aspoň tak pripravený ako ten tohtoročný,
budú mať Bratislavské jazzové dni vážneho konkurenta.
Martin JURČO

Cez spev a herectvo k výtvarnému umeniu
Wiliam Schiffer: Mojou devízou je radostný pohľad na svet

Významný slovenský sochár a medailér William Schiffer
foto: -bvoslávil v auguste životné jubileum – 85 rokov. Pri tejto príležitosti bola v Západoslovenskom múzeu otvorená výstava,
ktorá mapuje jeho maliarsku, sochársku, no najmä medailérsku tvorbu. Ak ste otvorenie výstavy nestihli, máte možnosť
si ju prezrieť až do konca tohto roka. My sme sa pri príležitosti životného jubilea umelca porozprávali s umelcom aj
o ďalších aspektoch jeho života a tvorby.
 Narodili ste sa síce vo Zvončíne, čo je neďaleko Trnavy,
ale vaše meno je neodmysliteľne späté s Trnavou. V knihe
vašich spomienok Tak to bolo, nič som nepridal, spomínate najmä „execírplatz“ v Trnave. Kde to bolo?
Bol to niekdajší suchý rybník, a na tomto mieste cvičili vojaci. Tu som so svojimi súrodencami zažil veľa veselého, no keby som niektorú z príhod začal rozprávať, asi by sme
tu boli veľmi dlho. Pokiaľ ide o moje rodisko – otec bol stolár a chodil pracovať aj mimo
Trnavy. Zhodou okolností mal dajaké „angažmán“ vo Zvončíne, preto som sa tam ja narodil. Bola to výnimka, všetci moji súrodenci sa narodili v Trnave.
 Čo vás predurčilo pracovať v umeleckej oblasti – pozerali ste sa už od mladosti na
svet inými, akýmisi romantickými očami?
My sme s bratom boli prví v Trnave, ktorí mali „gašparkové“ divadlo – mali sme marionety. Narobili sme si tridsať – štyridsať figúrok, naučili sme sa to od Čechov. Za prvej
Česko-Slovenskej republiky často chodil do Trnavy český cirkus, a aj brusiči mali vždy
so sebou opicu, ktorá tiež cirkus pripomínala. To boli naše inšpiračné zdroje pri výrobe
týchto figúrok, s ktorými sme potom hrali predstavenia.
 Začali ste s marionetami a pokračovali ako skutočný herec. Ešte pred francúzskym pobytom ste hrali nielen v Trnave a Nitre, ale aj v Bratislave.
Keď Česi museli odísť v roku 1939 z Národného divadla, tak zostali prázdne miesta
v zbore, aj herecké. Preto boli angažované nové zbory, ktoré sa vyhľadávali v zboroch po
slovenských mestách. Spieval som v Bradlane, pár spevákov angažovali práve odtiaľto
do operného zboru. Normálne, už plné angažmán, som dostal v Nitre. Mal som trikrát
taký plat ako môj priateľ Jozef Heriban v bratislavskom Národnom divadle, no ja som
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robil aj operu, operetu, aj činohru, takže som si ho možno aj zaslúžil... Nebolo totiž vtedy
v každom meste profesionálne divadlo. Boli len dve divadlá – v Nitre a Bratislave.
 S priateľmi ste v roku 1945 odišli na študijný pobyt do Francúzska. Ateliér ste
mali na slávnom Montmartri, kde žili svetoví výtvarníci. Čo bolo prvé – maliarstvo
alebo sochárstvo?
Ja som sa išiel najprv zapísať do takzvaného starého holubníka – na divadelnú akadémiu. Končil ju práve Gérarde Phillippe. Dozvedel som sa ale, že tu nedostanem žiadne
štipendium. Odporučili ma však na umeleckú školu. Išiel som preto skúsiť na vysokú
výtvarnú a z tristo uchádzačov som bol tretí. Dostával som potom štipendium, ale
musel som aj pracovať v jednej továrni ako kreslič.
 Získavali ste aj prax u slávneho sochára Meštroviča, autora známej sochy Martina Kukučína...
To bolo až neskôr, po škole. Zoznámil ma s ním jeden slovenský profesor, ktorý učil
experimentálnu psychológiu. Tak ma Meštrovič zobral na stáž. On, aj keď bol Chorvát, hovoril perfektne po slovensky a mal rád aj slovenské pesničky. Často chodil do
Česko-Slovenska. Priatelil sa s Masarykom a Štefánikom. Chodil za Masarykom aj do
Topoľčianok a robil u nás viacero zákaziek.
 Dostali ste už v Meštrovičovom ateliéri akési vnuknutie začať robiť medaily,
alebo to prišlo neskôr?
To bola náhoda. Stretol som na jednej výstave riaditeľa mincovne, ktorý ma pozval
na vernisáž. Boli tu na medailách rôzni talianski a francúzski hudobníci. Ja som sa
čudoval, prečo tam neboli českí a slovenskí, a tí zo strednej Európy. Preto som len tak
zo žartu povedal: Pán riaditeľ, pripravím pre vás práve ten chýbajúci zostatok. On
súhlasil, a preto som urobil prvých desať najznámejších českých hudobníkov a neskôr
aj slovenských – Suchoňa, Cikkera, Moyzesa a ďalších. Potom spomínaný riaditeľ bral
odo mňa všetko, lebo môj štýl sa mu zapáčil.
 Dostali viacero ocenení, ste nositeľom titulu, ktorý by sme u nás nazvali národný umelec (Merité Nationale). Čo zo svojej medailérskej tvorby považujete za
najreprezentatívnejšie?
Nemám o nej záznamy a je toho veľmi veľa. Mnohé medaily boli inšpirované nielen
osobnosťami, ale aj zážitkom. Ja som však robil aj sklo, aj vitráže. To som vystavoval
na Columbia University. A v Amerike mi dokonca zmizla celá výstava... Mal som štyri
až päť salónov do roka, vždy mi dali prvú alebo druhú cenu.
 Kedysi ste sa vracali často do Trnavy, dnes ste sa tu usadili natrvalo. Ako ste
vnímali naše mesto s odstupom toľkých rokov?
Po toľkých rokoch sa ľudia celkom zmenia. Nespoznával som ich. Tak ich zmenila povojnová doba. Povedal by som to jednoducho – aj pred mojím odchodom do zahraničia
sa tu našli zlí ľudia tak, ako sa aj dnes dajú nájsť dobrí... Nebanujem však za prvou
republikou, ale za mladými rokmi – spomienky ma ťahajú do čias, keď nás chytali na
hruškách a zažívali sme detské radosti.
 Čo robíte teraz – je to stále medailérska práca, alebo sa pokúšate aj o ďalšie
žánre výtvarného umenia?
Ja mám tridsaťpäť rokov od polstoročia. To znamená, že už musím mať životný program.
Ak by som ho nemal, bolo by mi všetko jedno. Ja sa teraz ešte len teším do dôchodku.
Uvidíme, ako to bude ďalších tridsaťpäť rokov. Práve robím vec, ktorá má datovanie 26.
decembra tohto roka a je to medaila pri príležitosti podpísania Bratislavského mieru.
Takže mám aj umelecký program na dlhý čas dopredu.
Martin JURČO

kultúra

október 2005

To pravé publikum našla vždy v Trnave
Pred tridsiatimi rokmi odišla do speváckeho neba speváčka a tanečnica
Eva Kostolányiová
„Musím sa priznať, že i ja mám svoju
slabosť, cez ktorú som sa doteraz,
napriek mnohoročnému odlúčeniu,
nedokázala preniesť. Ak počujem slovo
Trnava, nech je to v akejkoľvek súvislosti, vždy som na jej strane. A vystúpenie
na trnavských parketách? To je pravé
publikum, ku ktorému mám mimoriadny pocit zodpovednosti, dalo by sa povedať – mám trému. Napokon, na tom
nie je nič zvláštne, veď táto prekrásna
metropola slovenských dejín a kultúry
je mojim rodiskom a vždy som sa k nej
hrdo hlásila. Prednedávnom som prechádzala po trnavských uličkách a plnými dúškami som hltala trnavčinu,
ktorá sa mi sem-tam dostala do uší. Staré múry mestského opevnenia pri promenáde mi
pripomenuli časy môjho detstva, keď som sa so svojimi bratmi a priateľmi preháňala po
Zbožnej ulici. Jáj, čo sme sa navystrájali! Ozaj, spomínam si, že ma volali chlapčenský
pupok, pretože som sa akosi bezpečnejšie cítila v tejto spoločnosti rovesníkov.“
Takto sa na sklonku svojho života, v roku 1975, vyznala zo svojho vzťahu k Trnave pre
mesačník Kultúra a život Trnavy speváčka a tanečnica Eva Kostolányiová. Narodila sa
v našom meste v rodine Vermešovcov 2. novembra 1942 a zomrela v Bratislave presne
pred tridsiatimi rokmi, 3. októbra. Málokto dnes možno vie, že prvé spevácke základy
dala Eve Kostolányiovej práve Trnava. V trnavskom Kovosmalte existovali počas jej
pôsobenia v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve, teda v rokoch 1958-60, známe
trnavské čaje o piatej. Kapelníkom tu bol skúsený Rudolf Koššovič a Eva tam pravidelne
dochádzala z bratislavských Rusoviec, kde mal súbor svoj kaštieľ.
Po pôsobení v SĽUK-u od roku 1962 účinkovala ako tanečnica, neskôr speváčka vo
Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave. Po jednej sezóne v bratislavskej Tatra-revue
a zahraničnom angažmán v Orchestri Braňa Hronca (Švédsko, Švajčiarsko, Írsko) si
založila vlastnú skupinu HEJ. Popri tom spolupracovala so skupinou Prúdy, Collegium
Musicum, ale aj Tanečným orchestrom Čs. rozhlasu v Bratislave a Orchestrom Gustava
Broma, s ktorým nahrala i svoju profilovú LP platňu. Úspechy žala na Bratislavskej
lýre (1972-75), v roku 1973 zastupovala Československo na festivale v írskom Castlebare, nahrávala i pre poľskú televíziu a v televízii účinkovala vo viacerých muzikáloch.
Najúspešnejší bol muzikál Florimonda Hervého Mamzelle Nitouche, vďaka ktorému
dostala ponuku účinkovať aj v muzikáli Na skle maľované. Pre zdravotné problémy však
k spolupráci už nedošlo. V posledných rokoch života bol jej spevácky prejav poznačený
ťažkou chorobou, hormonálna liečba zmenila aj timbre – z mezzosopránu na alt, preto ju
priaznivci, ale aj priatelia nespoznávali. Eva Kostolányiová bola speváčkou i tanečnicou,
a ako jedna z prvých u nás vedela prepojiť pohybovú i spevácku zložku. O živote i spomienkach na Evu sme hovorili s jej sestrou, Trnavčankou Valériou Krajčovičovou:
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 Vráťme sa do čias, kedy v Trnave existovala Zbožná ulica a staré trnavské uličky.
Ako si spomínate na toto obdobie a Evu v dievčenskom veku?
Ja som bola od Evy o niečo mladšia. Bolo nás osem detí, no nie všetky sa dožili dospelého
veku. A Eva? Kade sa pohla, tancovala, spievala. Keď prišla domov zo školy, hneď natiahla
ruku pod okno, zapla rádio a hneď tancovala. Hneď od malička bol v nej takýto temperament.
Vraj keď bola celkom malá, tak rozbila tri kočíky. Bola celkom iná od nás, súrodencov.
 Bývali ste v cukrovare. Ako to fungovaV muzikále Mamzelle Nitouche s M. Hubom
lo u vás doma?
Boli sme súčasťou života fabriky, v konzervárni si pamätám, ako sme sa hrali na
žmúračky medzi kaďami so zeleninou. Otec
bol taký komediant. Stále robil rôzne recesie, preto u nás bolo vždy veľa cudzích detí.
S mamou sa dopĺňali, napríklad v kuchyni
– on šúľal lokše a mama piekla, niekedy ich
bolo aj stopäťdesiat. Keď mala Eva štrnásť
rokov, začala pracovať v trnavskom mäsopriemysle. Táto práca jej však vôbec nevyhovovala, bola nešikovná a stále mala dorezané ruky. Pamätám si na majálesy, ktoré boli
v promenáde. Šaty nám šila pani Chodúrová, ktorá bývala pri hrubom kostole. Raz som
si našetrila na látku, dala ušiť šaty – a v deň majálesu, keď som si ich išla obliekať, som
zistila, že si ich Eva zobrala na ktorýsi zájazd. Veľmi som sa vtedy na ňu nahnevala. No
po čase ma to prešlo, ani ona sa nevedela s nikým pohnevať – no bola akási dospelejšia
ako my, mama sa s ňou rozprávala aj o dôverných veciach.
 Aj myšlienka prihlásiť sa na konkurz do Slovenského ľudového umeleckého kolektívu vznikla doma, v kuchyni?
Brat jej túto žiadosť napísal, a to otvorilo jej úspešnú kariéru tanečnice, no až neskôr,
vo Vojenskom umeleckom súbore, sa stala speváčkou. I my sme sa tešili, keď nám spomínala, kde všade bola, najmä na zahraničných zájazdoch. Boli sme aj hrdí na ňu, že
ako jediná z nás niečo dosiahla. Často sa vracala domov – i ja som sa jej pýtala, že či by
neodišla do zahraničia. Nechcela – vraj rodný dom, ten stále láka.
 Trnavčania si isto pamätajú na Evin koncert v Trnavskom divadle s Karolom Duchoňom na jeseň 1973.
To bol zážitok pre celú rodinu. A určite aj pre Trnavu – po úspechu na Bratislavskej
lýre s ním vtedy koncertovala. Koncert si uvádzala ona sama. Povedala, toto všetko sú
Trnavčania, no tento prvý rad – to je všetko moja rodina, to je moja mamička, to sú moji
súrodenci. Susedky jej tortu upiekli, môjmu synovi som povedala, zoberieš kyticu a na
záver ju pôjdeš krstnej mame zaniesť. On sa však pred pódiom na schodíkoch zastavil
a nechcel ísť. Tak mu Eva povedala – poď sem, môj malý. Aj preto si mnohí mysleli, že to
bol Evin syn, no ona deti nemala, aj keď po nich do konca života túžila.
 Piesne Evy Kostolányiovej znejú z rozhlasu, v televízii sem-tam reprízujú relácie
s ňou, či známy muzikál Mamzelle Nitouche. Napriek tomu, že uplynulo od jej smrti
tridsať rokov, si na ňu stále priaznivci spomínajú. Čím podľa vás na ľudí tak pozitívne pôsobila?
Určite najmä tým, že ani ako populárna speváčka nikdy nebola namyslená, ale taká, ako
v mladosti. Veľmi často sa nám stáva, že nás, rodinu, kontaktujú jej priaznivci, a nielen
zo Slovenska, posielajú jej v balíkoch v tomto čase kvety. Aj preto sa mi zdá, ako keby
vôbec neodišla. Keď ju vidím v televízii, často si, veru, poplačem.
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 Ako je teda možné, že ste nevedeli o jej chorobe, o ktorej vedeli všetci aj preto,
že užívala hormonálnu liečbu a posledné dva roky života je výrazne zhrubol hlas?
Nám povedali, že bola operovaná na žlčník. Raz prišla do Trnavy a u mňa prespala,
vtedy sa mi priznala, no nechcela, aby sa o chorobe dozvedela mamička. Do bratislavskej
nemocnice sme chodili za Evou každý deň, no v ten osudný piatok som dostala veľké
horúčky, a preto sme nešli. V noci však Eva zomrela. Mama mi to dlho nevedela zabudnúť, lebo kvôli mne ju nemohla ešte naposledy vidieť. Bolo veľmi ťažké ju vôbec udržať
na pohrebe, aby sa nehádzala na truhlu. S Evou sa prišli rozlúčiť všetci jej kolegovia
– Braňo Hronec, Eva Máziková, Marcela Laiferová, Jana Kocianová, Karol Duchoň...
Mamička potom chodila na cintorín každý deň. A bolo jej to osudné – v roku 1992 ju pred
cintorínom zrazilo auto...
 Máte aj dnes doma relikviu, ktorá vám Evu pripomína?
Mám takú dózu s kotvou, ktorú mi priniesla dakde zo Švajčiarska. A vždy som túžila
mať jej dve bábiky, jednu bielu a černošku, ktoré jej vraj daroval riaditeľ hotela vo Švédsku. Mala ich vždy na vianočnom stromčeku, no neskôr mi ich darovala. Na ne nedám
dopustiť....
O stálom záujme o Evu Kostolányiovú svedčia i albumy, ktoré jej vyšli v poslednom
období. Čerpajú nielen z hitovej produkcie, ale zaberajú i umelecky hodnotnejší záber
speváčky (MC Hviezdna láska, SRo 1994; CD reedícia LP platne Eva Kostolányiová,
Opus 1994; CD výber Tak málo stačí, Opus 1995). S výrazným ohlasom sa stretol najmä
posledný album Zlatý kľúč (vyšiel v roku 2002 v Slovenskom rozhlase pri príležitosti
nedožitých šesťdesiatin interpretky) obsahujúci aj pôvodne zakázanú nahrávku Kade
chodieva láska, ktorá bola súčasťou zošrotovanej platne. So záujmom sa stretol i spomienkový program Zlatý kľúč. V Západoslovenskom múzeu ho pri príležitosti nedožitých
päťdesiatych piatych narodenín speváčky uviedol vtedajší riaditeľ múzea Milan Petráš.
Martin JURČO, foto: archív

Opustil nás sochár Joseph Jurča
Vo veku 80 rokov zomrel 10. septembra slovenský sochár
a maliar Joseph Jurča. Rodák z Paríža, ktorý prežil svoj
život v Trnave, sa venoval najmä monumentálnej tvorbe,
komornej tvorbe vo voľnej plastike, tvorbe medailí, dekoratívnych reliéfov, portrétnej tvorbe a ojedinele aj reštaurátorským zásahom. V mladosti ho umelecky ovplyvnil
nestor slovenského sochárstva Ján Koniarek. Joseph
Jurča bol členom Trnavskej päťky výtvarníkov, do ktorej
patrili Július Balogh, Július Bartek, Jozef Dóka st. a Ladislav Čech. Okrem vlastnej sochárskej tvorby sa venoval
aj pedagogickej práci. Z tvorby posledného obdobia zaujali
najmä jeho výtvarné interpretácie starej Trnavy či umelecká reflexia z ciest po svete. Umelec vystavoval na desiatich samostatných a dvadsiatich kolektívnych výstavách.
K osemdesiatinám mu na jar tohto roka pripravilo súbornú výstavu Západoslovenské
múzeum v Trnave. S Josephom Jurčom sme sa rozlúčili 13. septembra 2005 na trnavskom cintoríne na Kamennej ceste.
-maju-
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Umenie zo zbierok FRAC du Grand Est

foto: archív GJK

KURÁTORI:
Viera Jančeková a Vladimír
Beskid
ORGANIZÁTORI:
Galéria Jána Koniarka
v Trnave
Francúzsky inštitút
v Bratislave
Koordinátorka za FRAC du
Grand Est: Eléonore Jacquiau
Chamska
AUTORI:
Hilla a Bernd Becherovci,
Céleste Boursier-Mougenot,
Patrice Carré, Frédéric
Coupet, Jonas Dahlberg,
Hubert Duprat, Jimmie
Durham, Andrea Fraser,
Douglas Gordon, Thomas
Grünfeld, Alex Györfi, Pierre
Huyghe, Bertrand Lavier,
Didier Marcel, Matthew Mc
Caslin, Mathieu Mercier,
Laurent Montaron, Carsten
Nicolai, Paul Pouvreau,
Philippe Ramette, Peter Rösel,
Eran Schaerf, Franck Scurti,
Allan Sekula, Thomas Struth,
Pierre Tatu, Erwin Wurm,
Peter Wüthrich, Chen Zhen

Otvorenie medzinárodnej výstavy súčasného
umenia s názvom IN-FORMÁCIA. Zbierky bez
hraníc IV – IN-FORMATION. Collections sans
Frontières IV sa uskutočnilo 8. septembra v Synagóge – Centre súčasného umenia na Halenárskej
ulici, v Kopplovom kaštieli a Stálej expozícii sochárskej tvorby Jána Koniarka. Tento výnimočný
výstavný projekt predstavuje výber z reprezentatívnych zbierok piatich regionálnych fondov
súčasného umenia FRAC (Fonds régionaux d´art
contemporain) z východného Francúzska (Alsace,
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté
a Lorraine), v ktorom je prezentovaných takmer
tridsať špičkových osobností francúzskej aj medzinárodnej scény.
Kurátori projektu Vladimír Beskid a Viera Jančeková vytvorili svojim výberom sondu do aktuálnych podôb vizuálneho umenia po
roku 1980 so sústredením sa na mestské prostredie s jeho architektúrou, znakmi
a fragmentmi, mediálnym zázemím aj sociálnym rozvrstvením.
V druhej rovine výstava zachytáva reflektovanie či skresľovanie súčasného sveta
dominujúcimi (mas)médiami a technoobrazmi, zaznamenáva nielen globálne urbanistické štruktúry, ale aj drobné individuálne príbehy, ktoré sa v nich odohrávajú.
Preto sú na výstave objekty a inštalácie s tematikou bývania, architektúry a celé
spektrum nových médií (fotografia, video, videoinštalácia). Predstavujú reflexiu
dnešného sveta súčasnými umelcami, spôsob, akým nadobúdajú „informácie formu“
(hra s týmito slovami predurčila aj názov výstavy) a ako sa „prelievajú“ cez technické
médiá...
V prípade objektu synagógy a sochárskej expozície Jána Koniarka boli vybrané realizácie, ktoré programovo komunikujú s týmto prostredím, rešpektujú jeho danosti
a špecifiká.
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V synagóge ide o meditatívne ladenú inštaláciu Céleste Boursiera-Mougenota a objekt Carstena Nicolaia pracujúce s momentom zvuku, vibrácií a vodnou hladinou,
ktoré ich sprostredkovávajú. Prvýkrát od svojho otvorenia v roku 2002 bude sochárska
expozícia Jána Koniarka konfrontovaná s neklasickým sochárstvom, ktoré nie je založené na modelácii hmoty. Ponúka sa v nej spektrum autorských realizácií – objektov,
ktoré odzrkadľujú súčasnú podobu výtvarného myslenia v priestore od autorov ako
Patrice Carré, Jimmie Durham, Matthew Mc Caslin a Peter Rösel a iných.
V utorok 25. októbra o 16.00 hod. sa v rámci projektu IN-FORMÁCIA/INFORMATION uskutoční v aule Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (Hornopotočná 23, Trnava) prezentácia videoumenia zo zbierok jednotlivých FRAC-ov napr.
od autorov Danica Dakič, Peter Downsbrough, Thomas Hirschhorn, Patty Chang,
Veronique Joumard, Pia Romicke. Výstava potrvá do 30. októbra.
GJK

Visionart Martina Juraja Oscitého
Súčasťou Trnavských dní 2005 bola 17. septembra v prednej miestnosti Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika vernisáž výstavy trnavského rodáka Martina Juraja (Georga)
Oscitého Visionart – Výber z diela. Výstava je pripravená
v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave a potrvá
do nedele 30. októbra.
Výtvarník Martin Juraj Oscitý sa narodil v roku 1952
v Bratislave. Žil v Trnave, kde jeho otec pôsobil ako riaditeľ priemyslovej školy. Študoval v Bratislave a na strednej umeleckej škole v Brne. V roku 1968 odišiel s matkou
a bratom do Švajčiarska. Tam pokračoval v štúdiu grafiky,
neskôr získal ďalší diplom po šesťročnom štúdiu na Akadéfoto: -eumii výtvarných umení v Mníchove. Má za sebou asi stovku
výstav (niekoľko z nich sa konalo aj na Slovensku), mnohé medzinárodné ceny
a uznania. Dnes pôsobí v Mníchove, kde sa okrem voľnej tvorby – grafiky a maľby
– venuje aj nástennej maľbe – iluzívnej dekorácii interiérov. Jedným z jeho koníčkov
je aj spev, ku ktorému má blízko vďaka svojej matke Eve Pleskovej Oscitej, ktorá
pôsobila ako hudobná pedagogička a metodička, pianistka, učiteľka náboženstva
a spisovateľka vo Švajčiarsku.
Súčasná výstava Oscitého v Trnave predstavuje súbor grafík – náročných tlačí
z hĺbky. Zaujmú nielen precíznou technikou (nasledujúcou najlepšiu zaalpskú grafickú tradíciu) ale aj témou: symbolickým spracovaním starozákonných príbehov vytvorených vo forme mytologických až gnostických náuk. Oscitého tvorba vychádza,
ako sám hovorí, z troch zdrojov: z ideálu ľudskej krásy v renesančnom maliarstve,
z mystiky, teda úcty k duchovným hodnotám, a z kvantovej teórie, kde je všetko so
všetkým navzájom spojené a súvisiace. Okrem grafík autor priniesol aj tri maľby,
ktoré nezaprú svoju inšpiráciu surrealizmom, ale zároveň starozákonnou i novozákonnou symbolikou. Hoci jeho tvorba vznikala ďaleko od Slovenska, niektoré jej
momenty akoby vždy zostali späté aj s našou výtvarnou kultúrou v tvorbe Albína
Brunovského a iných majstrov.
Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ
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Takmer pol života na trnavskom javisku
Michal Monček: Nemám rád označenie „postmoderné“ divadlo a vôbec škatuľkovanie. Dobrá inscenácia je vždy dobrá.
foto: Pavel Pecha

Jedna z kľúčových osobností Divadla Jána Palárika, herec Michal Monček, sa v týchto dňoch dožíva
svojho okrúhleho jubilea – sedemdesiatky. Rodák
z Červeného Kameňa neďaleko Ilavy najprv hral
v Dedinskom divadle, kde získal cenné skúsenosti
zo zájazdových dosiek. Potom pôsobil v kamenných
divadlách – napríklad šesť sezón v Krajovom divadle v Spišskej Novej Vsi. Po absolutóriu herectva
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
(1966) hral v Divadle Jozefa Gregora Tajovského
vo Zvolene. Do Trnavy prišiel v čase, keď sa tu
zakladalo Divadlo pre deti a mládež (1974) a v ňom
– teraz v Divadle Jána Palárika – pôsobí dodnes.
Okrem toho nemožno nespomenúť aj jeho pedagogické aktivity na univerzite.
Pri príležitosti životného jubilea herca sme sa s ním priamo v divadelnej šatni obzreli za jeho hereckými aktivitami.
 Herectvo je vaša prvá profesia, alebo mu predchádzala akási „prestupná
stanica“?
Ako dieťa som rád čítal poéziu. Všetko, čo sme mali doma, som prečítal a tie básne,
čo sa mi páčili, som sa naučil aj naspamäť. Môj otec bol herec – ochotník, podobne aj
súrodenci. Preto som k tomu aj ja dosť skoro privoňal. V Dubnici som dva roky pracoval ako technický úradník. Bol tu podnikový ochotnícky súbor, ktorý ma nenechal
ľahostajným. V roku 1958 som čítal inzerát, že Dedinské divadlo robí konkurz. Išiel
som teda naň a prijali ma. Prvého augusta v roku 1958 som nastúpil do jedného zo
súborov, pretože ich bolo päť. Tam som bol dva roky a potom som odišiel do Spišskej
Novej Vsi. Keď zrušili Dedinské divadlo, herci sa rozpŕchli po celom Slovensku – boli
tu výborní kolegovia Jaro Ďuríček, Leopold Haverl a mnoho ďalších. Mnohí sa z regionálnych divadiel dostali až na našu prvú scénu.
 Encyklopédie vás charakterizujú ako herca patriarchálnych či plebejských
charakterov. Keď sa pozrieme na vaše postavy, je to naozaj tak?
Nikdy som nebol Rómeom. Už na škole som bol starší, a aj preto som ako tridsiatnik robil staršie postavy, čo vyplývalo aj z môjho výzoru. Keď sa pozriem napríklad
na tituly – Trasovisko, Čaj u pána senátora, Strakonický gajoš a mnohé ďalšie, vo
všetkých sú to práve takéto charakterové postavy.
 Po ukončení štúdia ste odišli do Zvolena. Zmenilo sa niečo vo vašom prístupe
k herectvu po nadobudnutí skúseností na vysokej škole?
Isteže. Na škole som hral v dvoch absolventských inscenáciách – Ludvíkovi XIV.
a v rozprávke Drak, kde hrali Stano Dančiak, Paľko Mikulík i kolegovia z iných ročníkov. Viete, keď človek príde medzi dospelých ľudí, ako som ja prišiel do zvolenského
divadla – nájde kolektív už skúsených hercov, kolegov, ale aj režisérov. So mnou tam
prišiel aj režisér Peter Jezný. S ním som si dobre rozumel, a preto ma obsadzoval do
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foto: -eu-

svojich inscenácií. Zmenilo sa najmä
to, že som sa musel aj trochu prispôsobiť, pokiaľ ide o hereckú výstavbu
postavy. Keď prídete do kolektívu starších, skúsenejších, musí to tak byť.
 Čo rozhodlo v tom, že ste po
siedmich sezónach zamenili zvolenské dosky za trnavské?
Manželka pochádza od Pezinka
a lákala ma blízkosť Bratislavy.
Bolo treba sa sem-tam dostať do televízie, filmu či dabingu. Aj keď tam
som mal možnosť tiež nakrúcať, veď
rôzne povstalecké filmy sa väčšinou
robili v okolí Banskej Bystrice či Zvolena. V Divadle pre deti a mládež bol mladý kolektív, prišiel sem takmer celý ročník z VŠMU na čele s režisérom Blahom Uhlárom.
Ja som tu zasa bol najstarší, mal som 38 rokov, preto by sa mohlo zdať, že medzi nami
bola akási generačná priepasť. No zvykli sme si na seba.
 Neobávali ste sa repertoáru, predsa len, detský a mládežnícky divák je špecifický, dokonca aj v reakciách je iný...
Musel som sa prispôsobiť režisérom, ale aj koncepcii mladého kolektívu. Predstavte
si, že by som tu hral tie svoje klasické úlohy... To jednoducho nešlo, a ja som aspoň
skúsil niečo nové. Hral som takmer vo všetkých inscenáciách – Ako sme sa hľadali,
Faustiáde a mnohých ďalších. Všade som však hral postavy adekvátne môjmu veku
a naturelu.
 V súpise obsadení televíznych a rozhlasových hier či filmov vás nevídať v prvých radoch, skôr ste hrali vedľajšie či epizódne úlohy. Nepovažovali ste to za
hendikep herca z mimobratislavského divadla?
Hlavné postavy hrajú v televízii či vo filme herci, pri ktorých sa často počíta už v autorskej koncepcii. Tak to jednoducho je. Niekto hrá hlavnú postavu a niekto vedľajšiu
či epizodickú. No nehral som toho málo a boli to často populárne inscenácie, filmy či
rozprávky, napríklad Očovské pastorále, Sváko Ragan. Bolo ich vyše šesťdesiat, nerobím si však žiadne výpisky.
 Sedemdesiatka je vek, v ktorom sa už oddychuje. Vy ste však v predchádzajúcej sezóne hrali hneď v niekoľkých inscenáciách. Čo robíte práve v tejto, začínajúcej sezóne Divadla Jána Palárika?
Zmluva sa mi skončila 31. augusta. No budem hrať v štyroch inscenáciách, ktoré sú
stále na repertoári – Drotár, Statky zmätky, Pinocchio a Falošné dôvernosti. Čiže,
pokiaľ budú v repertoári, tak v divadle budem ako taký domáci hosť. Keď mi aj potom
niekto ponúkne úlohu, samozrejme, neodmietnem.
 Ako sa pozeráte na nové, aktuálne tendencie v divadle? V súčasnosti sa dostáva k slovu postmoderný typ divadla.
Nemám rád slová postmoderné divadlo a vôbec škatuľkovanie. Dobrá inscenácia je
vždy dobrá. Niekedy, aj keď je slabý text a potom ho, ako sa povie „hodia“ na javisko,
nakoniec vyjde celkom dobre. Ale niekedy aj herci „pokazia“ inscenáciu. Preto nekategorizujem divadlo takto – v trendoch však treba ísť dopredu.
Martin JURČO
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Ako som si zareval na redakčnej porade
alebo ako ma v rímskom vojenskom tábore Tyrna zahlušil lev

Bola to búrlivá redakčná porada. Rozoberali sme problémy minulého týždňa, ale tí,
ktorí ich spôsobili, na bojisku chýbali. Už bolo po porade, keď sa vinníci konečne objavili
a šéfredaktorka opäť zatrúbila do útoku. Ako zvyčajne, aj tento raz si vyžiadala pomoc
intervenčných síl v podobe riaditeľa odbytu. Šiel očividne nerád. Keď vstal, prehlo ho
dozadu ako luk, chytil sa za kríže, a s utrpením v tvári, ktoré chvíľami prekvapivo pripomínalo výraz rozkoše, sa blížil k nám. Pudlo gatí mal akoby naložené, stehná spolu.
Pohyboval sa takmer baletnými krôčikmi dopredu, a keď ho medzitým znova seklo, tak
aj dozadu. Tento výkon natoľko fascinoval útočníkov i vyčerpaných obrancov, že na pár
okamihov celkom zabudli, o čo vlastne na porade pôvodne šlo. Kým sa šéf odbytu týmto
unikátnym spôsobom dostal až k nám, vládlo v redakcii priezračné ticho. To bola pre
mňa každý pondelok ráno najnebezpečnejšia chvíľa. Márne som ako lev bojoval z driemotami. Môj pád do ríše snov bol opäť neodvratný.
Ó, tá bolesť. V hlave som cítil búšenie tisícky malých kováčov a v ústach sucho. Medzerou medzi viečkami cez lesík mihalníc som zisťoval, kde to vlastne som. Bol to ten
najhorší rímsky hostinec a vedľa mňa bezostyšne chrápala kňažka lásky. Vlasy sa mi
zježili, keď som palcom na nohe rozpučil švába. Kováči v hlave opäť udreli. Objavil sa
hostinský a škodoradostne vybafol: „Všetko, čo si tu zničil, je zaplatené. Aj Venuša,“
kývol hlavou k dievčaťu a podal mi zvinutý pergamen. Stálo v ňom, že verbovači gladiátorov mi zaplatili za jeden zápas s levom v rímskom Koloseu pri príležitosti koncoročných osláv Saturnálií. Dolu bol môj podpis.
Na druhý deň som z Ríma ušiel. Mojím cieľom bolo najsevernejšie mesto Rímskej ríše
Carnuntum. Ako do srdca tepnami prúdi krv, tak koloval rímskymi cestami nepretržitý
pohyb spájajúci Rím s provinciami. Šiel som súbežne s Tiberom do Arretia, odtiaľ vedľa
mora Adriaticum do Aguiley, cez strmé pohoria Norica do Vindobony, a to bol už len
kúsok po ceste vedľa rieky Ister do Carnunta.
Bol som v meste už mesiac, čas trávil v krčme a pil vrelé víno voňajúce korením
a medom. Na pódiu tancovala Seubka. Práve som sa kochal jej dravými zmyselnými
pohybmi, uhrančivými očami, havraními rozviatymi vlasmi a snehobielym telom, keď
ma kamarát z mokrej štvrte varoval, že po mne idú. Opäť som ušiel, dostal sa na
druhý breh Isteru a prišiel až na miesto nového rímskeho vojenského tábora, ktorý
mal, ktovie prečo, názov Tyrna.
Bol to obrovský štvorec obohnaný valom a drevenými palisádami. Vládol tam veľký
zhon a krik. Ozbrojení rímski vojaci práve zaujímali obranné postavenie na obvode pevnosti a sformovaná falanga sa vnútri pred zatvorenou bránou pripravovala na výpad.
Zvonka doliehal zvuk bojovej vravy, erdžanie a dupot koní, rev a rinčanie zbraní. Boli to
Kelti, veľké množstvo útočiacich Keltov. Čoskoro bola rímska pevnosť zničená, palisády
horeli a supy si s pochvalným krá, krá, pochutnávali na dokaličených mŕtvych telách.
Zázrakom som prežil.
Po čase prišli noví rímski vojaci a pevnosť znova postavili. Krvavá bitka sa opakovala, ale v tejto, pre zmenu, zvíťazili Rimania. Nepriateľ sa stratil a na dnešné
územie Trnavy prichádzali rímski legionári. Boli zaprášení, zamračení, spotení.
Telá a odev poznačené bojmi, na tvári pečať ťažkého života. Za vojskom sa trúsili
obchodníci a markytáni s drobnosťami, šatstvom, liekmi a maškrtami. Objavili sa
aj stany, vzduchom šumeli vzrušujúce prísľuby nepoznaných zážitkov s divokými
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Keltkami. Obchodníci skupovali od vojakov otrokov, otrokyne a umelecké predmety
ukoristené v boji.
V ďalších dňoch tribún poverený novou výstavbou tábora o niečo zväčšil jeho pôdorys.
Otroci pod prísnym dohľadom vojakov hĺbili priekopu a zeminu vŕšili na obranný val.
V palisádach začali vyrastať mohutné strážne veže. Pod ich ochranu sa začali sťahovať
aj obyčajní rímski občania a remeselníci, ktorí hľadali možnosť lepšieho života. Posielali
sem však aj vyhnancov, ktorí sa znepáčili cisárskemu majestátu. Na hranici z nich už
úradná moc nemala ťažkú hlavu, vedela, že nemajú kam utiecť. Mravy upadli, ľudia na
uliciach a v krčmách denne klebetili o tom, kto, s kým, za koľko, a s pasiou rozoberali
najnovšie spoločenské šarvátky. Dobrí rozprávači, ktorí tieto udalosti vedeli patrične
prikoreniť pikantnými podrobnosťami, boli vítaní nielen v plebejskej spoločnosti. Množili sa aj pätolizači a donášači, ochotní slúžiť za groš chamtivosti mocných.
Pred prétorským stanom postavili obetný oltár. Chystala sa oslava Saturnálií. Zrazu
všetko stíchlo. Rimania sa modlili vzpriamení, so zdvihnutými ramenami, roztvorenými dlaňami a hlavami zahalenými tógou. Potom privliekli na obetný oltár kvičiace
prasiatko, na hlavu mu nasypali zmes tenkeľa, soli a obetovali ho. Najvyšší tábora si
pochutnávali na upečenom mäsku, bohom dali vnútornosti. Keď prasiatko zmizlo, rozvírila sa neviazaná zábava, ktorá trvala veľa dní a nocí. Nikto nemyslel na starosti. Hry
a hostiny prevzali moc v tábore. Pán usporiadal pre svojich otrokov večeru a sám ich
roztopašne obsluhoval. Vojaci na stráži netrpezlivo čakali na vystriedanie, ale nikomu
sa nechcelo opustiť zábavu.
Prejavy zdravého rozumu a duchovnej kultúry sa však ani z tejto spoločnosti celkom
nevytratili. Známy básnik, ktorý mal mnoho dôvodov na zatrpknutosť, pokojne vysvetľoval priateľom v krčme pri víne, že otrokmi nie sú iba tí, ktorí živoria vo vyhnanstve,
ale aj páni so zlatými reťazami na krku. Mal som pocit, že tieto slová sa dotýkajú mojej
duše, po mesiacoch na úteku mi bolo jasné, že najvyššie hodnoty v ľudskom živote sa
nedajú vyvážiť peniazmi. Práve som sa chcel zapojiť do diskusie, keď do krčmy vtrhli
vojaci. Chytili ma a odviedli pred tribúna.
Vôbec sa so mnou nebavil, len mi ukázal list z Ríma a dal ma hodiť medzi gladiátorov,
ktorí mali prispieť k vyvrcholeniu osláv Saturnálií. V Tyrne na tento účel vybudovali
provizórny amfiteáter. Keď som kráčal do arény úzkou uličkou medzi drevenými klietkami zo zvieratami, cerili na mňa zuby, vrčali a snažili sa ma dočiahnuť labami. Dlho
som utekal pred svojím osudom, ale ten ma napokon predsa dobehol.
Stál som v aréne s trojzubcom a sieťou. Keď vpustili leva, dav šalel. V zlomkoch sekúnd sa
mi premietal celý život a snažil som sa myslieť len na tie najkrajšie chvíle. Hladný lev okolo
mňa chvíľu krúžil a keď vytušil, že so mnou nebude žiaden problém, zareval a skočil. Uhol
som, bodol trojzubcom a hodil naň sieť. Stojím v aréne bezbranný, s rozdriapanou hruďou.
Zakrvavený lev sa pripravuje a skáče druhýkrát... Cítil som jeho pazúry zaťaté do môjho tela
a pach z jeho rozďavenej revúcej papule, ktorá sa blížila k môjmu hrdlu. Začal som revať aj ja,
reval som a reváááál..., až som sa zrazu prebral uprostred redakčnej porady.
Nikto si to nevšimol, lebo vtedy už na porade revali všetci. Redaktori boli znechutení,
lebo vydavateľ ich nútil, aby za úbohú mzdu vyhrabávali z bulváru odpadky. O trošku
lepšie platená redakčná vrchnosť zase vykrikovala, že je v tom nevinne, lebo predajnosť
periodika sa musí zvýšiť za každú cenu. A predajnosť naozaj stúpala, lenže nebola to
vždy tá pravá. Bulvárne bahno postupne zaplavovalo siedmu veľmoc, a napriek vzdoru
„nepredajných“ jednotlivcov bola takmer neodvratná aj celoplošná strata novinárskej
cti. Nebolo kam ujsť. Ani vo sne. Na hraniciach ríše už čakali noví žoldnieri.
Marián MRVA
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Máme v Trnave kde i za čo športovať?
Každý číselný údaj môže byť relatívny. Záleží totiž na uhle pohľadu, na tom, či ho hodnotí optimista alebo pesimista, laik alebo odborník. Ak teda chceme posudzovať možnosti obyvateľov mesta na športovanie, bolo by treba zaradiť sa do určitej kategórie a podľa
nej robiť hodnotenie. A predovšetkým, zohnať si dostatočný počet informácií.
Vieme, že samotné mesto Trnava prostredníctvom Správy kultúrnych a športových
zariadení má „pod palcom“ celý tucet športových zariadení? Takých, ktorých činnosť
je v prvom rade zameraná na vytváranie podmienok pre športové aktivity obyvateľov
mesta. Pripomeňme – takých, ktorých činnosť zabezpečuje, a to priamo, z hľadiska ich
technického stavu, teda prevádzky a údržby. Len za uplynulý rok to bolo cez 36 miliónov Sk. Túto sumu bolo treba vynaložiť, aby sme si mohli prísť zašportovať – zacvičiť,
zabehať, zaplávať, zahrať si tenis, futbal, atď – napríklad do Mestskej športovej haly, na
kúpalisko Castiglione alebo do krytej plavárne Zátvor, využiť kúpalisko v Kamennom
Mlyne, alebo ľadovú plochu Mestského zimného štadióna, športové areály v Modranke
s futbalovým ihriskom a tréningovou plochou, hádzanárskym a volejbalovým či nohejbalovým ihriskom, tenisovými kurtmi, malou a veľkou telocvičňou, kolkárňou, no i posilňovňou a saunou, prípadne aj kynologickým cvičiskom. Trnavská Slávia ponúka futbalové a tenisové ihriská, telocvičňu so širokým využitím od basketbalu cez bedminton až po
nohejbal a ak dáme zo všeobecného použitia výnimku atletickému štadiónu so špičkovým
vybavením, hneď vedľa máme asfaltovú dráhu pre bežcov, korčuliarov, chodcov. K dispozícii sú trávnaté futbalové ihriská, asfaltové ihriská a tenisové ihriská na Lokomotíve,
kde pribudlo aj minigolfové ihrisko a chystá sa vybudovanie futbalovej plochy s umelou
trávou. Aspoň spomenúť treba bikrosový areál a detské ihrisko na Prednádraží a nezabudnúť ani na strelnicu Štrky, ktorú čaká veľká budúcnosť. Nemožno však zabudnúť
ani na areál futbalového Štadióna Antona Malatinského, kde mesto v ostatnej dobe už
veľa investovalo do najrôznejších opráv, ale ešte bude zrejme treba „čosi“ robiť s umelým
osvetlením a chystá sa tu aj investícia skutočne jedinečná – vybudovanie vyhrievaného
futbalového trávnika. Mesto vybudovalo a dalo do prevádzky na sídliskách aj streetbalové ihriská a je namieste otázka, ako sú najmä mládežou využívané. Faktom je, že bývalé
„plácky“ dávnejších rokov už neexistujú, čo ale bráni nahradiť si ich spomínanými plochami? V každom prípade sú o čosi kultúrnejšie, podobne ako existujúce športové plochy
najmä v základných školách. Aké je ich využívanie verejnosťou okrem hodín telocviku?
Ako sa efektívne využili vyčlenené prostriedky počas letnej akcie využívania školských
ihrísk? Niekde počas nej ešte aj atletická dráha zarástla drúzgavcom. Veľké možnosti,
pravda už je teraz po sezóne, na nenáročné športovanie ponúka kúpalisko Na rybníku,
vznikli mnohé nové priestory pre aerobik, posilňovne a v lesoparku máme dobré podmienky pre rekreačné behanie.
Len samotný zoznam všetkých možných športovísk by mohol vytvoriť celú prílohu
Noviniek z radnice. Príležitostí je dosť, ale tých zároveň nikdy nie je dosť. V čom je asi
rozpor, je riešenie otázky, za čo športovať. Mesto Trnava sa snaží zmierniť tento stav
nepriamymi dotáciami na jednotlivé športoviská. Je to len jedna časť. Tú ďalšiu predstavuje vstupné, štartovné, členské, sponzorské, teda hotové peniaze, ktoré treba zaplatiť
a o ktorých si myslíme, že by ich mal hradiť (aj) ktosi iný. Ale kto? Systém určitých úhrad
zo strany štátu v rámci „športu pre všetkých“ neexistuje, a tak stále ešte predstavuje
(takmer) jedinú pomoc a podporu športovej a relaxačnej činnosti obyvateľov zasa len
mesto.
E. KRIŠTOFOVIČ

šport

október 2005

Vyhodnotenie Trnavských športových hier
Od septembra minulého roka do júna 2005 prebiehal v spolupráci s mestom Trnava
a Kalokagatiou – Centrom voľného času už ôsmy ročník Trnavských športových hier,
na ktorom sa v šiestich športových odvetviach a v netradičných športoch zúčastnilo približne tisícpäťsto žiakov základných škôl a študentov stredných škôl a učilíšť na území
mesta Trnava.
Slávnostné vyhodnotenie tejto dlhodobej súťaže sa uskutočnilo 21. septembra v obradnej sieni trnavskej radnice za účasti primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka a vedúcej
odboru vzdelávania mestského úradu Ing. Zuzany Lančaričovej. Pri tejto príležitosti prevzali riaditelia zúčastnených škôl za postupové miesta a celkové poradie v športových
hrách šeky v celkovej hodnote 200 000 korún. Tieto finančné prostriedky budú slúžiť
školám na nákup športového výstroja.
V celkovom poradí boli najúspešnejší žiaci Základnej školy na Spartakovskej ulici so
sto deviatimi bodmi, ako druhí sa umiestnili študenti Združenej strednej priemyselnej
školy s deväťdesiatimi štyrmi bodmi a tretí boli študenti Športového gymnázia v Trnave,
ktorí získali dovedna deväťdesiatjeden bodov.
-redakcia-

Ruch na mestských športoviskách
Mesto Trnava každoročne zastrešuje okolo stodvadsať športových podujatí. Uplynulé dni priniesli bohatú nádielku. V nasledujúcom kaleidoskope prinášame výsledkový servis z troch tradičných akcií.
 SVETOVÝ POHÁR – Na letisku Aeroklubu Trnava za obcou Boleráz sa stretlo 49
pretekárov v Trnavskej F3J. Išlo o viaceré konfrontácie rádiom riadených termických
modelov. Hlavnou bol Svetový pohár: najviac bodov si zapísal Josip Hucaljuk z Chorvátska. Nad 18. ročníkom výborne zorganizovanej dvojdňovej súťaže mal záštitu primátor
mesta Ing. Štefan Bošnák, ktorý pri slávnostnom otvorení doviezol leteckú poštu na
malom športovom lietadle a na druhý deň dekoroval víťazov jednotlivých súťaží. Popri
trnavskom magistráte sa významnou mierou podpísala pod úspech najmä medzinárodná
inštitúcia Visegrad International Fund. Pre usporiadateľský štáb na čele s jeho predsedom Františkom Bachratým to bola jedna z generálok na ME 2007, ktoré chystajú
Trnavčania z MCT-modelárskeho klubu 03.
 OSLAVA V MARATÓNKACH – Lesopark Kamenný mlyn privítal 31-členné pole na
štarte 27. ročníka spomienkového behu zdravia (8930 m). Týmto stretnutím si športová rodina každoročne pripomína založenie najstaršieho klubu rekreačného behu na
Slovensku – vznikol 2. septembra1977 v Trnave. Spomínaná oslava v maratónkach sa
behá od r. 1979. Vecné ceny ani tentoraz nečakali na najrýchlejších, ale ich majiteľov
určilo tombolové žrebovanie. Cieľové stopky ukázali najrýchlejší čas Trnavčanovi Ľubošovi Ferencovi (31:26 min), druhú priečku obsadil Ján Fáber (Suchá nad Parnou
– 32:08) a tretí skončil Ružindolčan Stanislav Hanus, obliekajúci dres trnavskej Slávie
(34:00). Najstarším účastníkom bol takmer 80-ročný Tibor Vaňo z Chrabrian (okres
Topoľčany).
 BASKETBALOVÝ BONBÓNIK – Jarmočný basketbalový turnaj žien o pohár primátora
mesta mal mimoriadnu úroveň. Štartovali v ňom štyri extraligové družstvá. Víťaznú
trofej z trojdňového zápolenia si odniesla Lokomotiva Karlove Vary (kapitánska páska
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patrila v tomto turnaji Michaele Ábelovej, odchovankyni trnavskej Slávie). Striebro
pripadlo popradskému BK Siemens (s novou akvizíciou, legendárnou exružomberskou
rozohrávačkou Ivetou Bielikovou). Bronzový stupienok si vyárendoval nováčik najvyššej
českej súťaže Valosun Brno, štvrtá pozícia pripadla Spartaku Myjava a piate miesto zostalo pre jediný prvoligový kolektív, domácu Sláviu. Chlieb sa lámal v súbojoch K. Vary
– Poprad (56:52) a K. Vary – Brno (65:62 po predĺžení – v riadnom hracom čase 58:58,
keď moravskému tímu nepomohol ani raketový nástup 16:0).
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Bežecké pozvánky

na World Harmony Run a na Malokarpatský maratón
Medzi hlavné športové udalosti v našom meste sa radia v tomto mesiaci dve bežecké
podujatia. V sobotu 8. októbra prídu do Trnavy účastníci celosvetového štafetového behu,
známeho pod názvom World Harmony Run. Trasa vedie cez 70 krajín. Jeho európska
vetva mala štart 2. marca v Lisabone a skončí sa 28. októbra v Budapešti. Pred trnavskou mestskou radnicou na Hlavnej ulici privítame medzinárodný bežecký tím (tvoria ho
športovci z ČR, Islandu, Nemecka, Rakúska, USA a SR) v druhú októbrovú sobotu o 12:45 h,
keď bude na programe etapa dlhá 93 km – povedie z Nitry cez Sereď, Trnavu a Senec do
Bratislavy. Trnavčania môžu absolvovať s protagonistami svetového štafetového posolstva mieru ľubovoľný úsek. Podrobnejšie informácie im poskytne referát telesnej kultúry
a športu mestského úradu na Trhovej ulici č. 3 (tel. 59 06 129).
Malokarpatský maratón v Trnave odštartuje svoj 31. ročník v sobotu 15. októbra
o desiatej hodine na Ulici Jána Bottu. Spred vysokoškolského areálu sa natiahne okolo
100-členný pelotón cez Smolenickú Novú Ves na obrátku do Lošonca, späť do „slovenského Ríma“ pobežia hrdinovia v maratónkach cez Horné i Dolné Orešany, Košolnú a Suchú
nad Parnou (v cieli pred Študentským domovom Miloša Uhra zatlieskajú diváci prvým
atlétom krátko pred 12:30 h). Tradičný jesenný sviatok dlhotratiarov na 42 195 m organizuje mesto Trnava (zároveň pôjde o mestský šampionát maratóncov, majúcich trvalý
pobyt v Trnave) spolu s Katedrou telesnej výchovy a športu Materiálovotechnologickej
fakulty a TJ STU. Slovenská asociácia univerzitného športu zasa zastrešuje v rámci
tohto známeho bežeckého festivalu 13. dejstvo medzinárodných M-SR vysokých škôl.
Traťovým rekordérom MKM je Poliak Edward Rydzewski (2:21:03 h).
-lies-

Vyhodnotenie X. ročníka Dní zdravia
Výskyt obezity u žien sa zvýšil, vyššie sú aj ich hodnoty cholesterolu

Na desiatom ročníku Dní zdravia organizovaných mestom Trnava regionálny úrad
verejného zdravotníctva ako spoluorganizátor zabezpečoval zdravotno-výchovné aktivity
formou poradenstva jednotlivých odborov a oddelení.
 Najväčší záujem širokej vrstvy obyvateľstva bol o vyšetrenie v poradni zdravia a vyšetrenie vody a zeleniny.
 Záujem o vyšetrenie a poradenstvo v najväčšom počte prejavili obyvatelia mesta nad
65 rokov. Priemerný vek u mužov bol 62,5 rokov a u žien 63,2 rokov.
 Pravidelne navštevuje poradenstvo na Dňoch zdravia 54 percent z celkového počtu
vyšetrených, a prvýkrát navštívilo naše poradenstvo 46 percent klientov.
 Dotazník Test zdravé srdce vyplnilo 136 klientov , z toho 69,8 percent žien a 30,2
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percent mužov. Počet vyšetrených mužov sa v porovnaní za predchádzajúce roky zvýšil ,
avšak naďalej prevažuje počet vyšetrených žien.
 Podľa vzdelania môžeme konštatovať, že najviac vyšetrených – 63 percent – bolo stredoškolsky vzdelaných klientov, 20 percent vysokoškolsky vzdelaných a 17 percent malo
základné vzdelanie.
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že záujem o svoje zdravie prejavujú hlavne seniori, ktorých počet aj štatisticky v populácii obyvateľstva stúpa.
 V teste Zdravé srdce sme vyhodnocovali a porovnávali hodnoty získané antropometrickými meraniami a biochemickým vyšetrením s predchádzajúcim obdobím.
 Hodnoty cholesterolu javia mierny pokles hodnôt u mužov a naopak, zvyšovanie
hodnôt pozorujeme u žien.
 Cukor v krvi vykazuje zvýšené hodnoty ako u mužov tak i u žien, čo je v súlade s pribúdajúcim výskytom ochorenia na cukrovku.
 BMI – index telesnej hmotnosti (normálna váha, nadváha, obezita) –hodnoty sú nižšie
u mužov a vyššie u žien, čoho dôsledkom je vyšší výskyt obezity u žien.
 WHR – index centrálnej obezity v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vykazuje
nezmenené hodnoty u mužov a podstatne zvýšené hodnoty u žien.
 Percentuálne množstvo telesného tuku merané prístrojom OMRON – vyhodnocuje
stúpnutie počtu obéznych klientov na 68% z celého súboru.
 Tlak krvi – hodnoty tlaku krvi vykazujú pokles tlaku ako u mužov, tak i u žien.
 Pohybová aktivita – konštatujeme percentuálny pokles klientov, ktorí majú pohybovú
aktivitu viac ako 2x v týždni v trvaní viac ako 20 min. zo 70 percent na 59 percent oproti
minulému roku, čo je v protiklade ku klesajúcim hodnotám tlaku krvi. Tento stav možno
odôvodniť pomerne vysokým priemerným vekom a chorobnosťou vyšetrovanej populácie.
 Dotazník životnej pohody WHO – poukazuje na skóre duševného stavu . Výsledok je,
že 20 percent vyšetrených spadá do rizikových skupín – má teda zvýšenú stresovú záťaž,
čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pokles o 10 percent. Môžeme teda povedať,
že skóre duševného stavu sa u obyvateľov vylepšilo.
 Dotazník životného štýlu nám prezrádza obavy obyvateľov zo zhoršovania životného
prostredia následkom hluku – 37 percent, znečistenia ovzdušia – 19 percent a dopravy
– 15percent.
Uvedené 3 najvyššie hodnoty, ktoré podľa obyvateľov najviac ohrozujú životné prostredie, sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezmenili.
Bolo vyšetrených 368 vzoriek vody na obsah dusičnanov, dusitanov a amónnych iónov,
z čoho podľa vyhlášky 151/2004 Z.z. nevyhovelo 67 percent vzoriek. Z vyšetrených 52
vzoriek zeleniny na obsah dusičnanov podľa Potravinového kódexu SR nevyhovelo 8
percent vzoriek.
Vyšetrenie klientov a individuálne poradenstvo poskytované klientom v jednotlivých
poradniach prebiehalo v X. jubilejnom ročníku Dní zdravia na vyššej kvalitatívnej
úrovni. Dodržali sme správne podmienky a dobu odberu krvi pri vyšetrení (na lačno) ,
rozšírili sme počet vyšetrovaných ukazovateľov a poradenstiev .
Dni zdravia a ich hlavný cieľ podporiť u obyvateľov záujem o vlastné zdravie s propagáciou v masmédiách, regionálnej tlači , na webových stránkach RÚVZ a Mesta Trnava
a v neposlednej miere poskytnutým zdravotno-výchovným materiálom (77 titulov v počte 2632 ks), veľmi pozitívne ovplyvňujú vedomie obyvateľov mesta ale i širokého okolia
k aktívnej účasti na ochrane a podpore svojho zdravia.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
MUDr. Viliam Damin, vedúci odboru verejného zdravotníctva
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Zdravé mesto/pozvánky

Súťaž Dní zdravia: Zeleninové jedlá
Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity vyhlásila pri príležitosti 10. ročníka Dní zdravia súťaž na recepty
zeleninových jedál. Cieľom súťaže bolo upozorniť na nedostatočnú spotrebu zeleniny.
Medzi odmenenými receptami je recept na grécky šalát, ktorý do súťaže zaslal Ing.
Jozef Klokner z Trnavy.

Grécky šalát

Nakrájame uhorky, papriky, rajčiaky a cibuľu, pridáme na kocky nakrájaný slaný syr balkánskeho typu (napr. Feta). Pripravíme zálievku z citrónovej šťavy, olivového oleja (alebo
iného rastlinného oleja získaného lisovaním za studena), mletého čierneho korenia a soli,
zalejeme a premiešame. Ozdobíme zelenými a čiernymi olivami a lístkami bazalky.
Podávame s čerstvým čiernym chlebíkom. Jesennú grécku atmosféru doplní pohár
červeného vína.

Téma: prídavné látky v potravinách
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás pozýva na prednášku 3. ročníka cyklu Zdravie
všetkými pohľadmi (Škola verejného zdravia) Súčasný pohľad na potravinárske aditíva,
ktorá sa uskutoční dňa 27. októbra 2005 o 17.00 h v zasadačke na Trhovej ulici 2. Prednášať bude Doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc., prodekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Building na Rybníkovej vás pozýva
4. októbra o 20:00 h
Alex’s Cinema – ABSOLVENT, kultový
film s Dustinom Hoffmanom a výborným
soundtrackom Simona & Garfunkela s nezabudnuteľnou piesňou Mrs. Robinson.
Projekcia filmu s diskusiou. Vstup voľný.
11. októbra o 19:30 h
LÁSKA, SMRŤ, VEČNOSŤ? Prečo sa nevieme
zbaviť pocitu, že náš život by mal mať zmysel? Prednáška a diskusiou s Mgr. Danielom Pastirčákom. Vstup voľný.

18. októbra o 19:30 h
ENEAGRAM – psychologický a duchovný
systém deviatich ľudských typov. V cykle desiatich stretnutí s PhD. D. Jaurom
budeme spoznávať sami seba, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Prvým typom je
PERFEKCIONALISTA. Vstup voľný.
25. októbra
LIVE JAZZ KONCERT
Rybníková 14, www.the-building.com, infobuilding@yahoo.com

Pre seniorov v znamení piesne Ľúbim ťa
Mesto Trnava vás pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov srdečne pozýva na hudobno-zábavný program Ľúbim ťa, ktorý sa uskutoční 3. októbra o 17.30 h v Dome kultúry
Tirnavia. Účinkujú Michal Dočolomanský a hostia Miriam Klimentová a Dušan Grúň.
Vstupenky (pre seniorov) si môžete ZDARMA vyzdvihnúť od 28. septembra v TINS-e na
Trojičnom námestí.

pozvánky

október 2005

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:
TRNAVSKÁ PALETA
výstava spojená s vyhodnotením súťaže
neprofesionálnych výtvarníkov
organizuje Trnavské osvetové stredisko

august 2005

ZAČALO TO DAGUERREOM
výstava fotoaparátov a fototechniky
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT
fauna, flóra, mineralógia a geológia
Malých Karpát
 Dom hudby M. Schneidera Trnavského
expozície:
Pamätná Izba Mikuláša Schneidera
Trnavského, Dejiny cirkevného
hudobného spolku, Dvorana slávy dobra

OBRAZY JIŘÍHO HOLÁSKA A PLASTIKY
KARLA VAŠKA
výstava výtvarníkov z partnerského mesta
Břeclav do 31. októbra

 Múzeum knižnej kultúry
Oláhov seminár

WILLIAM SCHIFFER
výber z diela k autorovým 85. narodeninám

AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
výstava v spolupráci so SSV

MAROKO OČAMI GEOLÓGA
fotografie a predmety z ciest po Maroku

výstavy:
ČESKÁ BIBLIA V PRIEBEHU STOROČÍ

KUCHYŇA VČERA A DNES
výstava s cyklom tvorivých dielní pre deti

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
MEDZINÁRODNÝ LITERÁRNY FESTIVAL
JÁNA SMREKA
Bratislava 16. – 20. októbra
Trnava – 18. októbra o 17.00 h
predstavenie básnikov viacerých európskych krajín, čítanie z vlastnej tvorby,
udelenie Ceny Jána Smreka
v aule Trnavskej univerzity

17. októbra
ČAROVNÝ CHLAPEC
Beseda s jubilujúcim spisovateľom Jánom
Uličianskym spojená s prezentáciou jeho
novej knihy pre deti. Stretnutie v cykle
Kniha a ešte trochu viac.
o 10.00 h v oddelení pre deti
o 12.30 h na pobočke Vodáreň

3. októbra o 10.00 h
JOHANN SEBASTIAN BACH
Malý koncert pri príležitosti Roku Bacha
a Medzinárodného dňa hudby. V spolupráci s mestom Trnava.
Účinkujú pedagógovia ZUŠ M. Schneidera
Trnavského
v hudobnom oddelení knižnice v Dome
hudby M. Schneidera Trnavského

21. októbra o 10.00 h
MY SME MALÍ MUZIKANTI
Predstavujeme hudobné nástroje.
Hodina hudobnej výchovy pre najmenších
v cykle Hudba je harmónia života. V spolupráci s mestom Trnava.
v hudobnom oddelení knižnice v Dome
hudby M. Schneidera Trnavského

14. októbra o 15.00 h
Kufor plný vedomostí. Súťaž pre deti.
v oddelení pre deti

PRÁZDNINOVÉ HÁDANKY
28. októbra o 10.00 h Mozaika vedomostí.
31. októbra o 10.00 h S abecedou do sveta
oddelenie pre deti
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Divadlo Jána Palárika
veľká sála
3. pondelok 10.00 h  Hladný obor
4. utorok 10.00 h  Terasa
6. štvrtok 19.00 h  Všetko o ženách
7. piatok 10.00 h  Hladný obor
13. štvrtok 19.00 h  Terasa
17. pondelok 19.00 h  Dereš – verejná
nahrávka
21. piatok 10.00 h  Padajúce hviezdy
– verejná generálka
19.00 h  Padajúce hviezdy –
predpremiéra

22. sobota 19.00 h  Padajúce hviezdy
– PREMIÉRA
24. pondelok 14.00 h  Hladný obor
25. utorok 19.00 h  Padajúce hviezdy
26. streda 19.00 h  Ignorant a šialenec
– SND Bratislava
27. štvrtok 10.00 h  Statky zmätky

štúdio
6. štvrtok 10.00 h  Plešatá speváčka
10. pondelok 19.00 h  Básnik a žena
24. pondelok 10.00 h  Básnik a žena
26. streda 10.00 h  Plešatá speváčka

Galéria Jána Koniarka
 Kopplov kaštieľ
COLLECTION SANS FRONTIERES
francúzske umenie zo zbierok Frac
kurátori: Viera Jančeková, Vladimír Beskid

 Synagóga
COLLECTION SANS FRONTIERES
francúzske umenie zo zbierok Frac
kurátori: Viera Jančeková, Vladimír Beskid

TRNky – BRNky
6. októbra v Brne
MESTO TRNAVA SA PREDSTAVUJE V BRNE
výstava fotografií trnavskej fotoskupiny
IRIS, ľudová hudba folklórneho súboru
TRNAFČAN, sólista – huslista PATRIK
ŽIGMUND, vokálna skupina KRUHY
14. októbra o 17.00 h
Divadlo Jána Palárika
MESTO BRNO SA PREDSTAVUJE V TRNAVE
koncert folk-rockovej skupiny VKV
MORAVSKÉ ŽESTĚ
Vladislav Bláha – gitara
Jaromír Zámečník – bajan
Jitka Zerhauová – spev

13. – 16. októbra
TRNAVSKÉ ZBOROVÉ DNI
medzinárodný festival speváckych zborov
súťažného charakteru, jediný svojho druhu na Slovensku
účasť speváckeho zboru VOX IUVENALIS
Brno (podrobný program festivalu nájdete na
vnútornej strane obálky)

10. – 12. novembra
DIVADELNÉ INŠPIRATÍVNE VYSTÚPENIA
– DIV 2005
medzinárodný festival ochotníckych a profesionálnych projektových divadiel s akcentom na inšpiratívny prínos
DIVADLO KJÓGENU Brno (podrobný program
festivalu prinesieme v novembrovom vydaní)

DEŇ VÍNNYCH PIVNÍC v Trnave
v sobotu 22. októbra od 12.00 do 21.00 h v historických pivniciach mesta

október 2005
história
TRNAVSKÉ
ZBOROVÉ
DNI

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV
■ 13. októbra o 20.00 h
I. FESTIVALOVÝ KONCERT
V KOSTOLE SV. JAKUBA
mládežnícky spevácky zbor
CANTICA NOVA
miešaný spevácky zbor TIRNAVIA
robotnícky spevokol BRADLAN
miešaný spevácky zbor
CANTICA SACRA TYRNAVIAE

■ 14. októbra o 11.00 h
II. FESTIVALOVÝ KONCERT
V KOSTOLE NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
A kategória – sakrálna hudba
spevácky zbor VUT VOX IUVENALIS Brno,
Česká republika
AKADEMICKÝ MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR
JÁNA CIKKERA pri GMV UMB,
Banská Bystrica
spevácky zbor SOL ORIENS Debrecen,
Maďarsko
spevácky zbor NITRIA, Nitra
miešaný spevácky zbor ANIMA Riga,
Lotyšsko
spevácky zbor CUM DECORE Liberec,
Česká republika
MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR
FERENCZA LISZTA, Györ, Maďarsko

■ 14. októbra 20.00 h
III. FESTIVALOVÝ KONCERT
V KOSTOLE SV. JAKUBA
Slávnostné otvorenie festivalu TZD
2005
spevácky zbor VUT VOX IUVENALIS Brno,
Česká republika
sólista opery SND
Pavol Remenár – barytón

XVII. ROČNÍK

Lucia Duchoňová – mezzosoprán
Peter Reiffers – organ
spevácke zbory CANTICA NOVA, MUSICA
VOCALIS, CANTICA SACRA TYRNAVIAE
TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

■ 15. októbra o 11.00 h
IV. FESTIVALOVÝ KONCERT
V DIVADLE JÁNA PALÁRIKA
B kategória – svetská hudba
MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR FERENCZA
LISZTA, Györ, Maďarsko
spevácky zbor CUM DECORE Liberec,
Česká republika
miešaný spevácky zbor ANIMA Riga,
Lotyšsko
spevácky zbor NITRIA Nitra
spevácky zbor SOL ORIENS Debrecen,
Maďarsko
AKADEMICKÝ MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR
JÁNA CIKKERA pri GMV UMB,
Banská Bystrica
spevácky zbor VUT VOX IUVENALIS Brno,
Česká republika

■ 15. októbra o 15.00 h na radnici
Prijatie zbormajstrov a hostí
u primátora mesta Trnava

■ 15. októbra o 18.00 h
V. FESTIVALOVÝ KONCERT
V DIVADLE JÁNA PALÁRIKA
ZBORY ZBOROM

Projekt s finančnou účasťou Európskej únie
a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
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história
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ
JESEŇ
■ 7.

októbra o 20.00 h
DÓM SV. MIKULÁŠA

Miešaný spevácky zbor TIRNAVIA
BRANISLAV KOSTKA – dirigent
JANA PASTORKOVÁ – spev
ALŽBETA ŠEVEČKOVÁ – husle
STANISLAV ŠURIN – organ

Dalibor Karvay – husle
Daniel Buranovský – klavír

28. – 30. októbra
M.D. JAROSLAV BÍLIK
A JEHO HOSTIA

októbra o 18.00 h
■ 9. októbra o 18.00 h KONCERTNÁ SÁLA
SYNAGÓGA ZUŠ M. SCH. TRNAVSKÉHO

WAKING VISION TOUR 2005 / USA
John Shannon – gitara
Martin Valihora – bicie
Evan Gregor – basová gitara
Peter Stolzman – klávesové nástroje

21. – 23. októbra
HUDBA V TRNAVE
POCTA HUSLIAM
■ 21. októbra o 18.00 h
GALÉRIA JÁNA KONIARKA

Stanislav Mucha – husle
František Török – husle
Patrik Žigmund – husle
MOYZESOVO KVARTETO

■ 22.

októbra o 17.00 h
KAŠTIEĽ V DOLNEJ KRUPEJ

Juraj Čižmarovič – husle
Zuzana Čižmarovičová – klavír
Ján Slávik – violončelo

■ 23.

októbra o 18.00 h
SYNAGÓGA

■ 28.

Koncert komorného orchestra
BŰDINGEN

■ 29.

októbra o 18.00 h
DIVADLO JÁNA PALÁRIKA

BRATISLAVSKÉ SLÁČIKOVÉ KVARTETO
komorný orchester
CAMERATA SLOVACCA
Malý komorný orchester MARIBOR
Sláčikový komorný orchester BŰDINGEN,
sólisti SŰDHESSISCHE
KAMMERORCHESTER
Dychový orchester LŰTZELHAUSEN

■ 30.

októbra o 11.00 h
TROJIČNÉ NÁMESTIE

Koncert dychovej hudby orchestra
z LŰTZELHAUSENU

■ 30.

októbra o 15.00 h
KOSTOL SV. MIKULÁŠA
TKO, SSM, Bűdingen, Lűtzelhausen
J. von Belitzay:
Korunovačná omša F-dur

NOVINKY Z RADNICE – informačný mesačník mesta Trnava. Predseda redakčnej rady: Ing. Štefan BOŠNÁK,
primátor mesta. Šéfredaktor: Ing. Pavol TOMAŠOVIČ, tlačový tajomník. Redaktorka: Elena Ursinyová. Grafická
úprava: Andrej Grossmann. Redakcia: Radnica, Hlavná 1, 917 71 Trnava. Číslo telefónu a faxu: 033/55 11 479.
E-mail: tomasovic@trnava.sk, ursinyova@trnava.sk. Registračné číslo: A 2003/17145. Náklad 5 000 ks. Redakcia nevyžiadané rukopisy a fotografie nevracia. Tlač: B-print, Dedinská 28 Trnava.

