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Bez nároku na život
Naším nešťastím je viera, že máme nárok na život.
Erich Maria Remarque

Mám šťastie na ľudí a priateľov. Učia ma vážiť si každý deň a neutekať
pred realitou vlastného konca. Príbeh, ktorý prežili dvaja z nich,
je trochu bizarný. Nedal by som ho na papier,
keby sa ma nedotkol. A čo sa dotkne srdca i duše,
považujem za hodné prerozprávať a uchovať.
Bol to nezvyčajný pár. Tak ako miesto ich stretnutia.
Jožo, na prvý pohľad skrachovaná existencia. Po treťom semestri štúdia
teológie odišiel. Do prázdna. Nevedel rozprávať o dotyku duše s pravdou.
Ťažko sa mu hľadala práca s ukončeným gymnáziom
a bez ambícií presadiť sa. Potreboval peniaze, tak začal robiť. Hrobára.
Prostredie a kolega ho naučili piť. Smútok z celku sveta a vedomie
vlastných hraníc mu však nedovolili opiť sa do straty miery.
Nerád pred ťažobou unikal. Nechal ju prenikať do špiku kosti.
Pri rozhovoroch s ním ma trochu mrazilo, no napĺňal ma.
Evu si začal všímať pri hrobe jej matky. Pohreb si nepamätal,
no jej pokoj a pravidelný tichý rozhovor s matkou mu pripomínal niečo
z vlastného vnútra. Rozhodol sa vyjsť zo seba a prekročil zaužívaný
stereotyp. Po roku a pol som im bol za svedka na svadbe.
Dva roky nato Eve na pohrebe.
Po niekoľkomesačnom boji s rakovinou odchádzala s úsmevom na perách.
Vďačná za každú minútu detstva i života s Jožom.
Ten aj vďaka nej nestratil po jej odchode pôdu pod nohami. Našiel miesto,
kde citlivosť duše s pokorou srdca uplatní naplno. Neďaleko Viedne
robí asistenta v psychiatrickej liečebni. Stretávame sa koncom októbra.
Prichádza na týždeň k sestre domov,
rodičom a žene na hroby. Rozhovor s ním o množstve osobných osudov,
životných príbehov, zväčša trvá do rána. Nezatrpkol.
Skôr naopak. Ťahá iných a napĺňa ich vďakou za prežité minúty.
Mám šťastie na ľudí okolo seba.
Stretnutia s nimi, osobné či v mysli na cintoríne, dávajú zmysel
a obohacujú môj život. Bez ohľadu na jeho dĺžku.
Naším šťastím je viera, že sa nestrácajú ľudia ani chvíle,
ktoré nás naplnili. Napriek tomu, že nevlastníme svoj čas
a nepatrí nám ani život.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Rekonštrukcia Michalskej je vo finále
Mesto Trnava začalo v jesenných mesiacoch
foto: -eupráce na dokončení rekonštrukcie Michalskej
ulice. Inžinierske siete pod komunikáciou a pre
verejné osvetlenie boli pripravené už pred dvomi
rokmi. Potom dostali individuálni investori časový
priestor na zrealizovanie svojich zámerov, aby sa
podľa možnosti vylúčilo riziko, že by ťažké stavebné
mechanizmy mohli poškodiť nový povrch uličky.
„Medzičasom sme trošku preprojektovali ukončenie vodovodu. Dokončili sme vetvu na Michalskej a ďalším potrubím sme ju prepojili s Jeruzalemskou ulicou. Tak sme zabezpečili, aby každé
odberné miesto mohlo byť v prípade poruchy zásobované z druhej strany rozvodu a zabránili riziku
kontaminácie vyhnívaním vody, ktoré hrozí pri
jednosmernom ukončení prípojky,“ povedal vedúci
odboru investičnej výstavby Mestského úradu
v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Dopravný režim na obnovenej Michalskej ulici sa tiež oproti pôvodnému navrhovanému riešeniu zmení. Zmenu si vyžiadal objav krypty pod Dómom sv. Mikuláša,
do ktorej vedie vstup z barokovej Kaplnky Panny Márie Trnavskej. Krypta bola
postavená v 18. storočí a hoci jej existencia nebola neznáma, presná poloha ani rozmery až do súčasnosti neboli presne určené. Situovaná je kolmo od budovy kostola
pod časť komunikácie na Jeruzalemskej ulici, pokračuje vedľa dnešného Centra pre
rodinu a krycia vrstva zeminy nad ňou je dosť nízka. „Aby nedošlo k poškodeniu
krypty, dopravný režim, ktorý mal byť podľa pôvodného návrhu jednosmerný s vjazdom na spodnej časti Jeruzalemskej ulice a výjazdom pri kostole, bude obojsmerný.
Premávka však nebude prepojená, ale pri budove Centra pre rodinu vznikne obratisko, ktoré umožní návrat na tú istú trasu. Otáčanie bude kvôli šírkovým pomerom síce trošku komplikované, lebo hradobný múr nedovolí veľkorysejšie riešenie,
automobilistom by to však nemalo príliš prekážať, lebo komunikácia má slúžiť
predovšetkým obyvateľom Michalskej ulice, návštevníkom len v nevyhnutných prípadoch,“ pokračoval Ing. Béreš.
Samotným prácam na dokončení rekonštrukcie Michalskej ulice predchádzalo
aj obnaženie pôvodnej základovej konštrukcie mestského opevnenia v približne
stometrovom asanovanom úseku. „Nádejali sme sa, že pod povrchom nájdeme túto
konštrukciu relatívne dobre zachovanú. Svedčili o tom tiež prvé metre výkopu
smerom od Dómu sv. Mikuláša. Žiaľ, čoskoro sa ideálna základová stopa v pôvodnej
šírke stratila a našli sme už iba torzo v premenlivej trase, šírke a hĺbke so zbytkami
pivníc a schodísk bývalých želiarskych domov,“ dodal Ing. Béreš.
Až po odkrytí základovej konštrukcie zaniknutých hradieb bolo možné definitívne
určiť spôsob, akým sa bude tento úsek rekonštruovať. „V stope pôvodného hradobného múru bude metódou náznakovej rekonštrukcie vytvorený múr, ktorý ale nebude
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zrealizovaný v pôvodnej výške a šírke. Široký bude šesťdesiat centimetrov, vysoký
dva až tri metre. Pôvodná šírka múru, ktorá je kolísajúca, bude prezentovaná z interiérovej strany v dlažbe a úprave muriva. Jej presné rozmery a priebeh múru určí
hlavný metodik obnovy hradieb Ing. arch. Ivan Staník,“ povedal Ing. arch Pavel
Ďurko z odboru územného rozvoja a koncepcií. Nie je však vylúčené, že v budúcnosti
sa zrealizuje metódou náznakovej rekonštrukcie novotvar celého hradobného múru
podľa projektovej dokumentácie, ktorú spracovala Ing. arch. Hana Gregorová.
Budovanie základu pre nový hradobný múr na očistených pôvodných základových
murivách sa začalo v týchto dňoch. Tam, kde základ nie je zachovaný, bude vybudovaný nový základ. Pôvodná šírka múru bude vyznačená podobne ako na Športovej
ulici dlažbou z červených tehál vyrobených klasickou technológiou.
Michalská ulica nebude mať iba nový povrch, ale aj mobiliár. Použité budú svetelné zdroje, ktoré sú tvarovo identické s pôvodnými trnavskými pouličnými lampami.
„Na základe regulatívov Územného plánu Centrálnej mestskej zóny mesta Trnava
je iluminácia ulíc navrhovaná v dvoch alternatívach. Do autenticky zachovaných
priestorov ulíc ako napríklad Kapitulská, Jeruzalemská a Michalská sa používajú
liatinové kópie vytvorené na základe poznania pôvodných originálnych konzol a stĺpov lucerien plynových lámp, ktorými bolo mesto osvetlené v 19. a začiatkom 20.
storočia. V novodobých priestoroch ulíc v prostredí narušenom zástavbou z druhej
polovice 20. storočia sa používajú svietidlá, ktoré sú štylizáciou pôvodných historických lámp,“ doplnil Ing. arch. Ďurko.
Ak bude počasie priaznivé, dlažba s mobiliárom bude hotová do konca tohto roka,
v opačnom prípade sa práce sa predĺžia do prvého polroku budúceho roka. Finančné
náklady na dokončenie Michalskej ulice sú zatiaľ odhadované na 13 a pol milióna
korún.
-eu-

Decembrový futbal už na novom trávniku
foto: -db-

Realizácia umelého trávnika
v športovom areáli Lokomotíva
Trnava je v plnom prúde. Finančné
náklady na toto významné zlepšenie športovo-technických podmienok na tréningy futbalistov z nášho
mesta i okolia dosiahnu približne
osemnásť miliónov korún. Tri mili-

óny z tejto sumy by mohol pokryť
nenávratný príspevok, ktorý sa
snaží získať Mesto Trnava na
tento účel zo Slovenského futbalového zväzu. Je reálne, že zmluvný
termín ukončenia prác 30. novembra bude dodržaný a v decembri sa už bude môcť
hrávať v Trnave futbal na novom umelom trávniku.
Dodávateľ prác, ktorý bol vybraný v užšej verejnej súťaži na začiatku septembra,
v maximálnej miere využíva priaznivé jesenné počasie. V čase uzávierky tohto vyda-
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nia Noviniek z radnice bola už hotová drenáž, ktorá umožní rýchly a korektný odvod
dažďových vôd a kládli sa podkladové vrstvy pre položenie samotného trávnika.
Trávnik Excellence 60, ktorý bude aplikovaný na štadióne Lokomotíva, je špičkový povrch
tretej generácie, na ktorom sa bežne uskutočňujú prvoligové a medzinárodné futbalové
zápasy. V Trnave bude slúžiť na tréningové účely, podobne ako v niekoľkých ďalších slovenských mestách, napríklad v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Ružomberku a Nitre.
Nový umelý povrch sa bude rozkladať na ploche 109x72 metrov, rozmer ihriska je
105x68 metrov. Osvetlené bude dvadsiatimi svietidlami umiestnenými po päticiach
na štyroch dvadsaťmetrových stožiaroch. Samotný trávnik pozostáva z polyetylénových vlákien s maximálnou dĺžkou 160 mm, podkladové tkanivo je z polypropylénu.
Stabilizačnú výplň povrchu tvorí kremenný piesok a výplň na absorpciu nárazov je
z gumy. Toto zloženie umožňuje pri správnej údržbe hrať futbal dvanásť mesiacov
v roku bez ohľadu na počasie.
-eu-

Ďalšia trnavská škola má novú strechu
Rekonštrukcia strechy pavilónu A na Základnej škole na Ulici Slovenského učeného
tovarišstva v Trnave je ukončená, budova dostala aj novú fasádu. Škola uzaviera treticu tohtoročných investičných akcií Mesta Trnava do rekonštrukcie striech vytipovaných budov základného školstva.
foto: -db-

„Rekonštrukcia sa začala 1. júla
a mala byť ukončená 31. augusta.
Hneď na začiatku však vyšli najavo
skutočnosti, ktoré nám spôsobili neočakávané komplikácie. V trase výkopov pre odkanalizovanie dažďových
vôd zo strechy sme narazili na energokanály vykurovacieho systému, a preto bolo nutné korigovať projektovú
dokumentáciu kanalizácie. Po odkrytí pôvodnej strešnej krytiny v mieste
nadstavby sme objavili, že budova nebola ukončená stužujúcim vencom posledného
stropu, ale iba bežným obvodovým murivom. Preto musel statik preriešiť systém
konštrukcie stužujúceho venca a následne i celej strešnej konštrukcie,“ konštatoval
vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Tieto komplikácie spolu s nepriaznivým augustovým počasím spôsobili, že
termín ukončenia prác sa presunul na 30. september. Už 15. septembra však bola
strecha hotová a v poslednej septembrovej dekáde sa dokončovali posledné úpravy
v miestach chodníkov a práce na zateplení strešnej konštrukcie. Podobne, ako už pri
iných školských budovách v Trnave, lešenie postavené kvôli streche poslúžilo aj na
pôvodne neplánovanú úpravu fasády objektu.
Práce na fasáde vyšli Mesto Trnava približne na 300 tisíc korún, rekonštrukcia
strechy stála 4,6 milióna korún. Obnova ďalšieho učebného pavilónu školy na Ulici
Slovenského učeného tovarišstva príde na rad s najväčšou pravdepodobnosťou už
v budúcom roku.
-eu-
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Pápež Ján Pavol II. sa vrátil do Trnavy
Slávnostné odhalenie a posvätenie sochy Sv. Otca Jána Pavla II.
sa uskutočnilo v nedeľu 16. októbra
pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa
na Univerzitnom námestí. Prvý
slovanský pápež v histórii sa symbolicky vrátil do Trnavy dva roky
po svojej nezabudnuteľnej návšteve
v našom meste presne v deň dvadsiateho siedmeho výročia svojho
zvolenia za Kristovho námestníka
na zemi.
foto: -esSocha je dielom akademického
sochára Antona Gábrika. Svoje životné dielo vytvoril s úmyslom, aby pod žehnajúcimi
rukami Jána Pavla II. mohli stáť davy. „Trnava môže byť na túto sochu hrdá. Kto ju v budúcnosti nenavštívi, ani nebol v Trnave,“ povedal medzinárodne renomovaný bronziar
akademický sochár Ladislav Szabo z Galanty, ktorý aj s ďalšími kolegami sochu odlieval.
Na tejto zatiaľ najnáročnejšej úlohe sa podieľal veľmi rád, aj keď v zlievarni súčasne
museli pracovať na troch veľkých sochách. „Spoločne s Tónom Gábrikom sme presvedčení, že umelci nemajú tvoriť len pre galérie, ale aj slúžiť spoločnosti a socha Jána Pavla II. je
dielo pre milióny ľudí,“ dodal.
-eu-

Projekt Trnava – Zabrze
vznikol v spolupráci medzi Mestským úradom v Trnave a Mestským úradom v Zabrze na návrh poľských partnerov na jar tohto roka. Hlavným cieľom projektu
bolo zvýšiť úroveň informovanosti o partnerských mestách a zdôraznenie úlohy
kultúry, pretože spoznanie vzájomnej kultúry je dôležitým faktorom na spájanie občanov v partnerských mestách. Návrh projektu bol predložený do Bruselu
v rámci programu Town-twinning a bol schválený Európskou komisiou, úsekom pre
vzdelávanie a kultúru.
Celý projekt bol naplánovaný na mesiac október a skladal sa z cyklu aktivít, stretnutí
a workshopov v Zabrze pri príležitosti 10. výročia podpísania dohody o partnerskej spolupráci medzi mestami. Začal sa 1. októbra v Dome hudby a tanca v Zabrze slávnostným
otvorením výstavy o Trnave pod názvom Trnava vo fotografii. Občania mesta Zabrze si
so záujmom prezreli fotografie trnavských kostolov, mestského opevnenia, meštianskych
domov, budov bývalej Trnavskej univerzity, Trojičného námestia, zaujímavých ulíc a aj
z niektorých živých podujatí v meste. Mnohí záujemcovia sa zastavovali pred mapou
Slovenska, na ktorej hľadali Trnavu.
Pred vernisážou sa uskutočnil slávnostný podpis dodatku k dohode o partnerskej spolupráci medzi mestami Zabrze a Trnavou. Podpísali ho za mesto Trnava primátor mesta
Trnava Štefan Bošnák, za mesto Zabrze primátor mesta Zabrze Jerzy Golubowicz a predseda MR v Zabrze Tadeusz Wita. Keďže uplynulo desať rokov od podpísania dohody o spolupráci, bolo potrebné upresniť ďalšie časové obdobie na spoluprácu, a to na dobu neurčitú.
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Slávnostnú atmosféru umocnili Trnavské fanfáry a hymna mesta Zabrze. Keďže mesto
Zabrze si pripomína 83. výročie udelenia mestských výsad (ešte v r. 1922 bolo Zabrze
s počtom dvestotisíc obyvateľov najväčšou dedinou v Poľsku!), večer sa uskutočnil pri tejto
príležitosti koncert Symfonického orchestra v Zabrze, ktorý sa už predstavil trnavskému
publiku 21. mája v Trnave. Trnavský komorný orchester sa v Zabrze predstavil 2. októbra
pod vedením Alžbety Ševečkovej v Kostole sv. Anny skladbami od Antonia Vivaldiho, G. F.
Händla, Karla Stamitza a Alexandra Moyzesa. Nadšený potlesk vďačných poslucháčov bol
znakom, že naši umelci poľské publikum veľmi zaujali.
V rámci prvej časti projektu sa ešte uskutočnila séria workshopov o riešení problémov
s rómskymi spoluobyvateľmi a so študentmi stredných škôl, ktorí sa mohli zapojiť do
súťaže Čo vieš o Trnave a Čo vieš o Zabrze. Víťazi súťaží za odmenu budú môcť vycestovať
do partnerského mesta. Vedomostná súťaž sa uskutočnila v réžii partnerských stredných
škôl. Okrem toho zástupcovia samospráv rokovali o možnostiach ďalšej spolupráce.
Mesto Trnava sa prezentovalo v Zabrze i dokumentárnymi filmami o Trnave a jeho
okolí. V kine Roma sa na trnavskej prezentácii zúčastnilo asi tristo študentov zo stredných škôl v Zabrze.
Projekt pokračoval koncertom trnavského speváckeho zboru Cantica nova a zabrzanského speváckeho zboru Resonans con tutti, ktorí sa predstavili spoločne naštudovanými skladbami od Antonína Dvořáka. Ukončený bol 22. októbra vyhlásením
výsledkov vedomostnej súťaže a koncertom zboru Cantica nova v Zabrze.
Projekt Trnava – Zabrze uviedol do života jednu zo základných myšlienok partnerstva – výmenu informácií a skúseností, dal podnet na cestu k Európskemu vzdelávaniu prostredníctvom kultúry a mládeže i na uskutočňovanie každoročných prezentácií
v partnerských mestách.
Viera MALATINKOVÁ

Prví muži mesta od trinásteho storočia
Nová pamätná tabuľa s menoslovom trnavských richtárov,
mešťanostov, starostov, predsedov
a primátorov od roku 1256 až
do súčasnosti bola inštalovaná
v prejazde trnavskej radnice na
Hlavnej ulici.
Ich zoznam sa podarilo zostaviť
prof. Jozefovi Šimončičovi, DrSc.,
na základe dlhodobého spracovávania tejto problematiky. „Nie je
mi známe iné mesto na Slovensku, ktoré by poznalo menoslov
svojich richtárov až do polovice
13. storočia. Ide určite o unikát v rámci nášho územia,“ povedal Ing. arch. Pavel Ďurko
z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave.
Tabule sú vytvorené z bronzu, ktorý sa na objekte radnice vyskytuje aj na iných miestach
(pamätná tabuľa J. Sambukusa, 700. výročie mesta, 750. výročie mesta). Umiestnené sú
tak, aby boli prístupné pre každého návštevníka mesta a radnice. Realizáciu zabezpečila
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.
-eufoto: -eu-
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Z rokovania primátorov krajských miest
Členovia Klubu primátorov krajských miest Slovenskej republiky K 8 žiadajú vládu
určiť vo vládnom nariadení jedno percento z príjmu z dane z príjmu fyzických osôb pre
krajské mestá. Uviedli to 7. októbra na rokovaní K8 v Banskej Bystrici vo svojom stanovisku k návrhu štátneho rozpočtu a úprave zákonov dotýkajúcich sa samosprávy.
Podľa primátorov by mala vláda brať pri schvaľovaní nariadenia o rozdelení dane z príjmov do úvahy úlohy, ktoré krajské sídla plnia vo vzťahu k širšiemu regiónu, ako aj počet
občanov, ktorí tieto služby využívajú. Primátori sa na rokovaní zaoberali aj zvolením spôsobu utvárania klubu do inštitútu s právnou formou najmä vo vzťahu k prerokovávaniu
zákonov vo vláde a parlamente. Chcú docieliť, aby sa K 8 stal legislatívnym partnerom
vlády podľa Zákona o štátnom rozpočte a Zákona o rozpočtových pravidlách.
Ďalším bodom rokovania bolo zjednotenie postupu spracovania energetickej koncepcie mesta v oblasti tepelnej energetiky. Primátori konštatovali, že ustanovenie Zákona
o tepelnej energetike, ktoré ukladá mestám povinnosť zabezpečiť vypracovanie tejto
koncepcie do roku 2007, nie je v súlade so Zákonom o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku. Z tohto dôvodu žiadajú predĺženie termínu o jeden rok.
-eu-

Na útulok je možné prispievať stále
Pri príležitosti Svetového dňa zvierat pripravili trnavskí aktivisti 4. októbra verejnú zbierku, ktorej výťažok bol venovaný dostavbe trnavského útulku pre psov.
„Našou úlohou nie je len informovať o tom, že v Trnave útulok existuje, ale aj pripomenúť majiteľom štvornohých miláčikov, že najmä v mestách, v panelákoch, je
chov psa spojený aj so zodpovednosťou. Preto, aj keď sa v súčasnosti krivo pozerá na
novozbohatlíkov, že majú brigádnikov na vyvádzanie psov, je pozitívne, že práve im
zodpovednosť nechýba, “ povedala nám aktivistka na Trojičnom námestí.
Prítomní sa mali možnosť poinformovať, ako pomôcť napríklad psíkom, ktorých ich
majitelia nemilosrdne vyhodili na ulicu. „Mnohí Trnavčania ani nevedia, že nám môžu
nájdeného psíka odovzdať. Máme s psíkmi viacero aktivít a v budúcnosti by sme chceli
prichýliť aj mačky. Sme radi, že sa nájdu ľudia, ktorí prídu do útulku a prinesú krmivo.
Aj tu na námestí mnohí Trnavčania prispeli,“ dodala jedna z aktivistiek.
Podľa vedúcej občianskeho združenia Na ochranu zvierat Anny Poláčkovej je potešiteľné, že si túto iniciatívu začínajú Trnavčania všímať a aktívne sa k nej postavila aj samospráva. „V podstate je to služba pre mesto, aby sa voľne pustené psy nepotulovali voľne po
okolí. Neznáme psy sa snažíme aj veterinárne kontrolovať, prípadne ich preliečiť. Máme
už na tento účel provizórnu izolačku. Každý pes musí prejsť karanténnou časťou, aby sa
nestalo, že blchy alebo choroby prenesie na iných štvornohých návštevníkov.“
Útulok je situovaný na okraji Trnavy, preto neprichádza k rôznym sťažnostiam
na štekajúce psy. Nie je však ešte úplne dobudovaný, občianske združenie potrebuje
získať ďalšie finančné čiastky na postavenie kotercov. „Pôvodne bol veľký problém
nájsť vhodné miesto. Strávili sme veľa hodín na katastri, kde sme preverovali každý
vhodný pozemok. Mesto nám ho poskytlo a dvakrát sme dostali dotáciu na vybudovanie prípojok i príjazdovej komunikácie v tomto roku,“ dodala Anna Poláčková.
-maju-
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Vychádza nový časopis pre ľudí v núdzi
Prvé číslo nového periodika zameraného na riešenie
sociálnych otázok všetkých, ktorí sú v životnej kríze alebo
na periférii spoločnosti, vychádza 1. novembra. Cieľom časopisu vydávaného dobrovoľníkmi z občianskych združení
Úsmev ako dar, Spojené ruky a Ľudia, nie zisky je informovať verejnosť o zariadeniach poskytujúcich pomocnú
ruku pre človeka v núdzi.
Prvé vydanie nesie názov SOS a je určené na pomoc bezdomovcom a ľuďom najviac ohrozeným bezdomovectvom.
Vedie k zamysleniu sa nad spôsobom ich života, nad príčinami ich biedneho stavu. Skúma ich požiadavky a prípadné
krivdy, ktoré sa na nich páchajú. Patrí do rúk tým, ktorí sú
kompetentní riešiť túto otázku, aj tým, ktorí nie sú ľahostajní k svojmu okoliu a chceli by pomôcť. Radi by sme sa
prihovorili aj k občanom, ktorí radšej bočia zrakom a majú z bezdomovcov strach. Ak
sa chceme prestať báť, mali by sme sa učiť tolerancii. Z toho, čo netolerujeme, máme
strach. A tolerovať môžeme len to, čo poznáme.
Preto sa snažíme sprostredkúvať poznanie kultúry bezdomovcov a vytvárať tak
priestor pre porozumenie a kultúrnu rozmanitosť. Veríme, že tým prispejeme k precíteniu spolupatričnosti a k pochopeniu, že napriek vonkajšej rozdielnosti sme v podstate všetci rovnakí.
Časopis vychádza vďaka láskavej podpore Nadácie Revia a SPP. Bude distribuovaný do
škôl, do poradní, medzi širokú verejnosť a ľudom bez domova na území Trnavského kraja.
Juraj ŠTOFEJ, foto: autor

Počítačová škola pre deti z domova
Prvú počítačovú školu pre deti z detského domova v Trnave na Botanickej ulici pripravilo Mesto Trnava v spolupráci s Akadémiou vzdelávania.
Autorom projektu, ktorý sa začne 7. novembra, je riaditeľ Akadémie vzdelávania doc.
Dr. Václav Dostál, CSc. Inšpiráciou pre jeho vznik bol úspešný počítačový kurz pre seniorov, na ktorom sa tiež podieľalo Mesto Trnava. „Podporili sme túto myšlienku najmä
preto, lebo deti z detských domovov nemajú toľko možností ako tie, ktoré vyrastajú v normálnych rodinách. Chceme povzbudiť ich sebavedomie a zvýšiť vzdelanostnú úroveň,
ktorá je hlavným predpokladom budúceho úspechu na trhu práce,“ povedala Zuzana
Jedličková z referátu tretieho sektora odboru vzdelávania Mestského úradu v Trnave.
Počas kurzu, ktorý sa začne 7. novembra a bude rozložený do päťdesiatich vyučovacích hodín, si deti vo veku od štrnásť do osemnásť rokov môžu osvojiť základy práce
s počítačom, naučia sa pracovať v operačnom systéme Windows a využívať internet.
Vyučovanie sa bude uskutočňovať vždy v pondelok a štvrtok popoludní od 16. do 19.
hodiny. Finančné prostriedky na realizáciu projektu vo výške 25 tisíc korún poskytol
referát tretieho sektora odboru vzdelávania mestského úradu. Peniaze budú použité
na honorár lektora, študijné materiály, CD disky, písacie potreby, zošity, poplatok za
internet, certifikáty a p.
-eu-
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Mestá a obce
môžu získať nenávratnú dotáciu
Tatra banka v spolupráci s Európskou Investičnou Bankou ponúka výhodnú
formu financovania investícií na podporu rozvoja infraštruktúry miest a obcí,
ktorá sa spája s až päťpercentnou nenávratnou dotáciou.
V júli tohto roku uzavrela Tatra banka rámcovú zmluvu s Európskou Investičnou
Bankou, ktorej súčasťou je aj program „Municipality Infrastructure Facility“ (Úver
s dotáciou poskytnutý na podporu infraštruktúry miest a obcí).
Takúto formu financovania projektov ponúka Tatra banka zatiaľ ako jediná banka
na slovenskom trhu. Účelom programu je financovanie investícii na podporu rozvoja
infraštruktúry miest a obcí Slovenska v oblastiach dopravy, životného prostredia,
školstva a zdravotníctva. Je určený pre Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky vyšší územný celok. VÚC, mestá a obce, ich dcérske spoločnosti a poskytovatelia služieb miest a obciam v môžu po splnení stanovených podmienok získať
úver až do 100% z nákladov projektu. Úver sa spája s nenávratnou dotáciou poskytnutou zo zdrojov Európskej únie, ktorá môže dosiahnuť až 5% investičných nákladov
a výrazne tak zlacniť financovanie. Vďaka dotácii sa táto forma financovania stáva
veľmi konkurenčne schopnou v porovnaní so štandardným financovaním. Je omnoho
výhodnejšia a lacnejšia a navyše je prestížnou záležitosťou – využívanie podpory
z Európskej únie prispieva k vytváraniu dobrého mena pre mesto.
Podmienky úveru sú nasledovné:
Doba splatnosti úveru je stanovená individuálne podľa podmienok projektu v rozmedzí 5 až 15 rokov, pričom úroky sú splácané mesačne, resp. štvrťročne. Investičné
náklady môžu dosahovať 500 000 až 5 mil. EUR. Úver je možné zabezpečiť aktívami
projektu vo vlastníctve budúceho dlžníka, mestským rozpočtom, vinkuláciou poistenia, prípadne inou individuálne dohodnutou formou.

Separovanie odpadu je pre mesto výhodné
Dotrieďovacia linka na separovaný odpad, ktorej nákup a montáž zabezpečilo Mesto
Trnava v spolupráci s Recyklačným fondom, prináša po necelom roku prevádzky prvé
pozitívne výsledky. „Na tejto linke dokážeme dotrieďovať až desať rôznych komodít.
V súčasnosti sú to tri druhy PET fliaš, dva druhy igelitovej fólie, sklo, dva druhy zmesových plastov, textil, papier a lepenka. Žiaľ, asi pätnásť percent tvorí odpad, ktorý musí
končiť na skládke,“ povedal pre Novinky z radnice Ing. Ľudovít Púček, riaditeľ spoločnosti .A.S.A., ktorá ako zmluvný partner mesta v oblasti separovaného zberu prevádzkuje linku od decembra minulého roka.
Produktivita dotrieďovania na linke s dopravnými pásmi je podľa jeho slov vyššia ako
pri manuálnej práci na pracovnom stole alebo na zemi. Veľkú úlohu hrá aj zlepšenie pracovných podmienok pre pracovníkov, ktorí predtým dotrieďovali odpad ručne. Nemenej
dôležitý je fakt, že sa očakávalo rozšírenie separovaného zberu v meste aj v okolitých
obciach, ktoré by sa ručne nedalo zvládnuť.
Výsledky však ukazujú, že v Trnave je separovaný zber zatiaľ na približne rovnakej
úrovni ako vlani, keď sa zozbieralo 237 ton zmiešaných druhotných surovín. Od januá-
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ra do augusta tohto roka to bolo zatiaľ 160 ton, naproti tomu v okolitých štyridsiatich
piatich obciach, kde žije dovedna približne toľko ľudí ako v samotnej Trnave, dokázali
obyvatelia za rovnaké obdobie vyseparovať takmer dvojnásobok – 317 ton odpadu.
„Kapacita linky je veľká, a preto by sme radi uvítali rozmach separovaného zberu aj
v Trnave, hlavne na sídliskách, kde žije skoro trikrát toľko obyvateľov ako v rodinných
domoch. Napriek tomu zo sídlisk máme iba tretinu celkového množstva. Trnavčania by
si mali uvedomiť, že čím viac odpadu vyseparujeme, tým pomalšie budú rásť poplatky,
ktoré platia mestu za komunálny odpad, alebo o to dlhšie sa udržia na doterajšej úrovni.
Separovaný zber sa vykonáva na sídliskách každý tretí týždeň. Nie je však problém pre
nás po dohode s bytovým spoločenstvom rozšíriť počet nádob alebo zmeniť frekvenciu,“
pripomína Ing. Púček.
Vyseparované druhotné suroviny predáva spoločnosť .A.S.A. Trnava na konečné spracovanie viacerým odberateľom. Jedinými veľkými odberateľmi vlnitej lepenky a skla na
Slovensku sú Skloobal v Nemšovej a KAPA Štúrovo. Adekvátne tomuto monopolu sú
k tomu i výkupné ceny, ktoré nestačia pokryť náklady firmy .A.S.A. „Keby však tieto
druhotné suroviny museli končiť na skládke, stálo by to mesto a občanov ešte viac.
Lepšia je situácia v plastoch, kde aj v dôsledku zvýšenia ceny ropy pôsobí medzi spracovateľmi a obchodníkmi konkurencia. Dá sa teda porovnávať a vybrať najvhodnejšieho
odberateľa,“ vysvetľuje Ing. Púček a pokračuje: „Okrem separovaného zberu dokážeme
časť komunálnych odpadov zhodnocovať aj kompostovaním. Ide o biologický materiál
z orezávania stromov a kríkov a, samozrejme, z kosenia trávnatých plôch. V kompostárni sa z neho vyrobí ročne okolo tisíc ton kompostu, čo prináša znovu úspory pre mesto.“
Hotový kompost je ekologicky pripravené hnojivo – prírodný humus. Má certifikát
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a predáva sa v obchodnej sieti. Jeho cena je oveľa nižšia, ako cena podobných produktov dovážaných z cudziny. Hlavným dodávateľom materiálu do kompostárne je mesto Trnava. Na tejto činnosti sa však môžu podieľať aj obyvatelia mesta, ktorým firma .A.S.A. ponúkala v tomto
roku možnosť pravidelného odvážania pokosenej trávy z rodinných domov. Pri jarnom
a jesennom upratovaní môžu občania tento druh odpadu položiť na vyhradené miesta pri
veľkorozmerných kontajneroch.
-eu-

Spoločná spomienka na boje pri Dukle
Len na pravdivom poznaní dejín môžeme postaviť národné povedomie
Najkrutejšia zima na Slovensku v 20. storočí sa začala 6. októbra 1944. Nie z meteorologického hľadiska, no určite z ľudského. V tento deň hrôzy 2. svetovej vojny vstúpili na
aj územie Slovenska. Po krutých bojoch v Karpatsko-Dukelskej operácii, ktorá sa začala
8. septembra, a po veľkých stratách vojakov Červenej armády a 1. československého armádneho zboru, vstúpil na slovenskú zem prvý vojak našej armády. Občanov Slovenska
pred šesťdesiatjeden rokmi nečakala len obyčajná zima, ale aj prechod frontu, boje v Slovenskom národnom povstaní a represálie fašistov.
Tieto útrapy Slováci prežívali spoločne s Poliakmi, spoločná bola aj tohtoročná spomienka na ne, ktorá sa začala 5. októbra na poľskom území v meste Dukla na cintoríne,
kde sú pochovaní predovšetkým bojovníci Červenej armády a 1. československej armády.
Pokračovala v meste pri pamätníku, kde je v strede veľký kríž a po stranách dve postavy.
Jedna znázorňuje väzňa z koncentračného tábora, druhá pápeža Jána Pavla II., ktorého
tiež väznili fašisti.
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Potom účastníci podujatia navštívili Nowosielce a Zarzyn. Príjemným prekvapením
bolo objektívne hodnotenie účasti ČA a I. čsl. armády na oslobodení Poľska i napriek
súčasným problémovým vzťahom medzi Poľskom a Ruskom.
Na druhý deň pokračoval program pri pamätníku československých vojakov na slovenskom území v Dukelskom priesmyku. Najpôsobivejší bol prejav zameraný na hodnotenie
zmyslu života, v ktorom katolícky kňaz porovnával život dvoch Židov – nedávno zosnulého Simona Wiesenthala, ktorý sa upriamil na vyhľadávanie fašistických vojnových zločincov, aby ich postavil pred spravodlivý súd, a druhého, ktorý sa stal zlatníkom a umrel
bohatý. Dôstojná bola aj spomienka pri soche gen. Ludvíka Svobodu a pri pamätníku vo
Svidníku, kde je v masových hroboch pochovaných približne tisícdvesto padlých.
Mimoriadne zaujali vedomosti štyroch žiakov štvrtej triedy miestnej školy o bojoch
osloboditeľov s fašistickými vojskami, o ktorých im rozprávala ich pani učiteľka. V tejto
súvislosti je zarmucujúci nezáujem trnavských škôl o poznávací zájazd po stopách obetí
fašizmu v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Na list odboru vzdelávania Mestského
úradu v Trnave prišla prihláška iba z jednej školy. Zájazd, ktorý pracovníci Oblastného
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OV SZPB) v Trnave pripravovali
podľa metodiky z knihy riaditeľa Jedličkovho ústavu v Prahe A. Bartoša Automobil vychovatelem, mal byť zameraný nielen na návštevu miest represálií na slovenskom obyvateľstve, ale aj Nemcov žijúcich na Slovensku. Chceli sme metodicky ukázať, ako je možné
využiť na učenie zájazd autobusom, navštíviť aj rodné domy Ľudovíta Štúra a Alexandra
Dubčeka v Uhrovci a ukázať deťom krásy Slovenska. Škoda, že sa nám to nepodarilo.
Možno, že inokedy. Možnosti spolupráce OV SZPB so školami sú mnohostranné. Ich využitie závisí predovšetkým od záujmu škôl.
Ing. O. JURIGA
člen predsedníctva OV SZPB v Trnave

Mesto Brno sa predstavilo v Trnave
Pod názvom Mesto Brno sa predstavuje
v Trnave sa v piatok 14. októbra uskutočnilo v Divadle Jána Palárika ďalšie podujatie v rámci projektu trnavsko-brnenskej
kultúrnej spolupráce TRNky-BRNky.
Predchádzalo mu 6. októbra zrkadlové
podujatie Mesto Trnava sa predstavuje
v Brne, kde bola otvorená výstava fotografií trnavského fotoklubu Iris, a svoje
interpretačné umenie predviedli folklórny
súbor Trnafčan, huslista Patrik Žigmund
a vokálna skupina Kruhy.
V Trnave sa ako prvá predstavila folkrocková skupina VKV na otvorení výstavy fotografií Vila Tugendhat a Brno vo foyer divadla (na fotografii). Nasledoval koncert v Zrkadlovej sále, ktorý otvorila fanfárová skupina
Moravské žestě. Po nej vystúpili mezzosopranistka Jitka Zerhauová a gitarista Vladislav
Bláha. Súčasťou brnenskej prezentácie v Trnave bola aj úspešná účasť brnenského speváckeho zboru VOX IUVENALIS na medzinárodnom festivale speváckych zborov Trnavské
zborové dni. Projekt bude pokračovať účasťou brnenského Divadla Kjógenu 10. novembra na
medzinárodnom festivale Divadelné inšpiratívne vystúpenia v Trnave.
-eufoto: -eu-
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 11. 1785  V Košickej Belej sa narodil prímas Uhorska a ostrihomský arcibiskup Ján SCITOVSKÝ, mecén Slovenského učeného tovarišstva, ktorý
venoval 200 tisíc forintov na rozvoj
trnavského gymnázia (220. výročie).
1. 11. 1980  K tomuto dňu mal Trnavský okres 227 772 obyvateľov (25.
výročie).
4. 11. 1920  V Trnave sa uskutočnilo
valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha, ktoré zvolilo za svojho predsedu
Andreja HLINKU a správcom sa stal
Ján PÖSTÉNYI (85. výročie).
5. 11. 1995  V Bratislave umrela herečka Mária PRECHOVSKÁ, rodáčka
z Trnavy (10. výročie).
7. 11. 1770  Začalo sa vyučovanie na
lekárskej fakulte Trnavskej univerzity,
ktorá bola prvou svojho druhu vo vtedajšom Uhorsku (235. výročie).
7. 11. 1925  V Malých Levároch sa
narodil v Trnave pôsobiaci keramikár
Miloš BALGAVÝ, nositeľ Ceny mesta
Trnava za tvorivú činnosť v oblasti výtvarného umenia (80. výročie).
10. 11. 1935  V Trnave sa uskutočnili oslavy 300. výročia založenia Trnavskej univerzity, počas ktorých na
budove bývalej univerzity slávnostne
odhalili pamätnú tabuľu (70. výročie).
12. 11. 1940  V Trnave sa narodil
básnik a novinár Teofil KLAS, vl.
menom Jozef Zavarský (65. narodeniny).
12. 11. 1960  V Prahe umrel maliar
a grafik Ernest ŠPITZ, rodák z Trnavy
(45. výročie).
13. 11. 1635  Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie Trnavskej univerzity
(370. výročie).
13. 11. 1950  V Trnave sa narodil
futbalista, futbalový tréner a odborný
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publicista Dušan RADOLSKÝ, držiteľ
Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (55. narodeniny).
14. 11. 1930  V Trnave sa narodil
architekt a pamiatkár Ján LICHNER,
riaditeľ Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (75.
výročie).
17. 11. 1920  V Trnave sa narodil novinár Jozef SLAMKA, redaktor časopisu Príroda a spoločnosť a šéfredaktor
časopisu Svet vedy (85. výročie).
20. 11. 1820  V Bratislave sa narodil
architekt Ignác FEIGLER, staviteľ
budovy Učiteľského ústavu uršulíniek
v Trnave (185. výročie).
25. 11. 1935  V Bratislave sa narodil
pedagóg, publicista, humorista a horolezec Ivan BAJO, ktorý žije v Trnave
a je nositeľom titulu Čestný občan
mesta Trnava (70. narodeniny).
27. 11. 1890  V Skalici sa narodil
kníhtlačiar, spisovateľ a verejný činiteľ Gustáv Adolf BEŽO, ktorý v rokoch
1919 – 1932 vlastnil v Trnave tlačiareň
(115. výročie).
27. 11. 1930  V Trnave umrel spisovateľ, dramatik a učiteľ Ivo GAJDOŠ, vl.
menom Jaroslav Jahelka (75. výročie).
28. 11. 1805  Do Trnavy prišli francúzski vojaci vracajúci sa z víťaznej
bitky pri Slavkove (200. výročie).
29. 11. 1930  V budove Albertina
bola otvorená prvá verejná čitáreň
v Trnave (75. výročie).
30. 11. 1995  V Podunajských Biskupiciach umrel kňaz, športovec a publicista Alexej IZAKOVIČ, rodák z Borovej, absolvent trnavského gymnázia,
redaktor týždenníka Trnavské noviny
a organizátor a funkcionár Slovenského orla (10. výročie).
P.R.
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Prvý grafický list vytlačený v Trnave
Zatiaľ najstaršie známe tlače na slovenskom území boli vytlačené trnavskej Kapitulskej kníhtlačiarni v roku 1595. Ich autorom je Lukáš Peechi.
Grafika je druh výtvarného umenia, ktorý kresbu
prenesie do hmoty a technologickým postupom rozmnožuje do formy grafických listov (drevorez, linorez, olovorez, medirytina, lept, akvatinta, suchá ihla, mezotinta,
atď.). Odborná literatúra síce hovorí, že samostatné
grafické listy na našom území v 16. storočí nejestvovali,
ale nie je to tak (K. Závadová: Kniha 74, Martin 1973,
s. 83 a ď.).
Keď som v rámci výskumu trnavskej knižnej kultúry
preveroval mnohé záznamy, upriamil som svoju pozornosť na grafický list, ktorý mal mať signet Lukáša
Peechiho z konca 16. storočia. Prvou pomôckou bola
fotografia, ktorá bola pripravená do A. Zeligerovho
Panteona trnavského (Trnava 1931), ale neviem, prečo
nebola zverejnená. Bol to obraz Peechiho erbu s latinským textom zo Starého zákona z II. kapitoly Ezdráša.
Druhý grafický list tiež s Peechiho erbom, ale s maďarským textom, bol zviazaný v trnavskej knihe z r. 1597
(Hasznos orvossag), ktorá je v Národnej knižnici Szechenyiho v Budapešti. Získal som
xeroxovú kópiu.
Na oboch grafických listoch je uprostred erb L. Peechiho a texty sú nad a pod obrazom,
ktorý do dreva vyryl Lukáš Peechi. Oba grafické listy boli vytlačené na papieri formátu
140x90 mm s jednostrannou tlačou na ploche 134x80 mm v trnavskej Kapitulskej kníhtlačiarni v roku 1595.
Hodnota oboch tlačí spočíva v najmä tom, že sú to zatiaľ najstaršie známe tlače – grafické listy – na našom slovenskom území a boli vytlačené práve v Trnave.
Lukáš Peechi bol v literatúre uvádzaný ako Pecsi a podobne. Pri svojich literárnych
prácach, najmä pri latinských veršoch (distichónoch) uvádzal „Lukas Peechi Pannonius“.
Peechiovský rod pochádzal zo severovýchodného Chorvátska. Začiatkom 16. storočia
sa dvaja bratia Gašpar a Martin usadili na Slovensku, kde dostali zemianstvo a zem
Wyfalu, dnešnú Pečovskú Novú Ves v okrese Sabinov, od cisára Ferdinanda I. v roku
1555. Tu sa okolo roku 1546 – 47 narodil aj „náš trnavský“ Lukáš. Študoval právo na krakovskej univerzite. Pred rokom 1575 usadil sa v Trnave, kde bol od roku 1579 právnikom
ostrihomskej kapituly (sídliacej v Trnave).
Po založení trnavskej kníhtlačiarne Mikulášom Telegdim (1577) sa stal Lukáš Peechi
jeho najbližším spolupracovníkom a redaktorom kalendárov. Po smrti M. Telegdiho (1586)
bol menovaný za správcu Kapitulskej kníhtlačiarne v Trnave. Napísal viac prác latinsky,
maďarsky, prekladal a viedol tlačiareň. Za manželku mal Martu a mal dvoch synov Imrichy a Ladislava. Býval na Halenárskej ulici, kde mal za domom pestovanú záhradu.
Vedľa literárnej činnosti (latinsky, nemecky, maďarsky) bol grafikom – drevorezbárom. Zhotovil viac ako 85 drevorezov, ktoré boli vo vydaniach ako knižná ilustrácia.
Zomrel okolo roku 1605 v Trnave. (Podrobnejšie o ňom vo Vlastivednom časopise roč.
33, 1984, č. 1, str. 27 – 30).
H. RADVÁNI
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Čo znamená v našej kultúre slovo DISK
Každý, kto aspoň trochu pozná členov
foto: -eutrnavského Divadelného súboru Kopánka a ich tvorbu, pravdepodobne
bude súhlasiť s tým, že slovo DISK má
v Trnave veľa významov. Nie je to iba
dobre znejúca, svižná skratka celkom
prozaického názvu, ktorá symbolicky
a zároveň veštecky zmenila miestne
zoskupenie amatérskych divadelníkov na prierazné teleso s ďalekým
doletom, ale aj špecificky trnavské
synonymum pre vieru, lásku, nádej
a radosť. Vieru, že bez lásky k tvorbe
by sa vytratila radosť zo života, nádej,
že kým budú jestvovať na svete takí ľudia, ako členovia DISK-u, kultúra prežije aj v ťažkých podmienkach. Rovnako ako prežil DISK, ktorý v týchto dňoch stále mladý a plný
tvorivého entuziazmu oslávi už svoje päťdesiate narodeniny.
Článok písaný pri príležitosti tohto jubilea, by sa mohol začať napríklad takto: Bol
príjemný jesenný podvečer v utorok 15. novembra l955, keď sa stretli, ako už mnohokrát
predtým, Edo Norulák a jeho priatelia divadelníci na Kopánke u saleziánov a rozhodli
sa pokračovať v divadelnej tradícii, ktorú začali rozvíjať členovia rádu Dona Bosca v Saleziánskom ústave v Trnave.
Bola to šťastná chvíľa pre milovníkov divadla v Trnave. Šťastná chvíľa predovšetkým
pre tých, ktorí chceli do divadla nielen chodiť, ale ho i aktívne vo svojom voľnom čase
tvoriť. „Veru, DISK, ako sa neskôr amatérske divadlo na Kopánke začalo nazývať (DIvadelný Súbor Kopánka), sa musel skutočne zrodiť v šťastnej chvíli, lebo prestál všetky
peripetie osudu,“ spomína jeho člen Milan Brežák a pokračuje: „Po krásnych rokoch mladosti, keď už jeho tvorbu poznali takmer všetky obce z bližšieho, ale i vzdialenejšieho
okolia Trnavy, začal prostredníctvom súťaží vstupovať do povedomia celého Slovenska.
No keď, povedzme, dospel, čas bezstarostnosti sa skončil a okrem radosti z tvorby prišli
i tienisté stránky popularity.“
Na súťažiach bol DISK, nech robil, čo robil, večne druhý. Najprv za Z-divadlom zo Zelenča, a potom za Vysokoškolákom z Trnavy. Avšak tvoril a hľadal stále ďalej a oplatilo
sa mu to. Niektorí tento nápor nevydržali, ale súbor ako celok sa napokon stal pravidelným účastníkom celoslovenských súťažných prehliadok a niekoľkokrát aj ich víťazom.
Prekonal aj dobu, keď občiansky sa angažovať inak ako bolo prikázané, bolo veľkým rizikom a jeho angažovanosť sa veru od tej prikázanej diametrálne odlišovala. I tu niekoľko
jedincov odpadlo, ale DISK šiel ďalej. Prestál i nepriazeň odbornej kritiky, keď spolu
s režisérom B. Uhlárom prinášal na slovenskú divadelnú scénu nové inscenačné postupy
(vtedy zasa niektorí odpadli) i dobu, keď pre amatérske divadlo neboli vhodné ekonomické podmienky, a ešte celý rad menších či väčších problémov, z ktorých by možno každý
jeden iných položil na lopatky.
Ako to bolo možné? „Odpoveď je jednoduchá: Držala nás láska k divadlu a nadšenie
pre umeleckú tvorbu. A samozrejme, krásni ľudia, nositelia týchto vlastností – možno
tak trochu blázni, ale šibnutí tým správnym smerom,“ konštatuje Milan Brežák.
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Ak by sme chceli opísať celú bohatú históriu tohto divadelného súboru, ktorý svojim
prínosom pre divadlo prekročil hranice nášho mesta i nášho štátu, možno by nám na to
nestačili ani všetky strany Noviniek z radnice. Preto sa obmedzíme viac-menej iba na
faktografiu:
 Divadelný súbor DISK Trnava pracuje v Trnave nepretržite od roku 1955. Svoju
činnosť začal klasickým inscenovaním divadelných hier slovenských i svetových dramatikov (1955 – 1986), Prvý výraznejší úspech dosiahol v roku 1967, keď s inscenáciou
J. Patricka Slečna Opala a vrahovia v réžii V. Kufela získal na krajskej prehliadke ochotníckych súborov Hlavnú cenu. Počas tejto etapy vývoja sa DISK dostal na celoslovenskú
prehliadku štyrikrát (1969, 1972, 1983, 1985). V tomto období sa v súbore vystriedalo
viacero režisérov (Vendelín Kufel, Emil Adamík, Mikuláš Fehér), ktorí sa významne
podieľali na umeleckom raste celého súboru i na hereckom zdokonaľovaní jeho členov.
Zásadná zmena v súbore nastala v roku 1987, keď do súboru prišiel nový umelecký
vedúci a režisér Blaho Uhlár. DISK začal realizovať autorské divadlo, priniesol na slovenské javiská vlastné témy, ktoré sa vyznačovali občianskou angažovanosťou. Stal sa
jedným z priekopníkov nového smeru v slovenskom divadle – polytematickej dekompozície. V tomto období (1987 – 1993) bol súbor mimoriadne úspešný. Stal sa pravidelným
účastníkom najvyšších celoslovenských prehliadok a dvakrát získal za svoje inscenácie
i hlavné ceny (1987, 1989). V roku 1988 za inscenáciu B. Uhlára a kol. DISK A čo? získal
cenu ministra kultúry Tvorivý čin roka. Jeho úspešnosť potvrdila i skutočnosť, že sa
v rokoch 1988 a 1989 zúčastnil v tom čase na celoštátnej prehliadke v Hronove (Česká
republika), kde v roku 1988 získal tiež hlavnú cenu.
 Od roku 1993 divadelný súbor DISK spolupracuje so skúseným režisérom Dušanom
Vicenom. Súbor pokračuje v svojskom štýle tvorby, ale príchod Dušana Vicena priniesol
do nej novú poetiku. Spolu so súborom „...v mnohom rozvíja Uhlárovo dedičstvo a Uhlárov odkaz, no v mnohom ho obohacuje o postupy postmodernistické.“ (prof. V. Štefko)
 Hneď prvou spoločnou inscenáciou Carravana (premiéra 16. 4. 1994) získal na celoslovenskej prehliadke hlavnú cenu a reprezentoval Slovensko na dvoch medzinárodných
festivaloch – Jiráskov Hronov 1995 (Česká republika) a Dni európskeho amatérskeho
divadla Rudolstadt 1995 (Spolková republika Nemecko).
 Spolupráca DISK-u s D. Vicenom pokračuje doteraz. Súbor za svoje inscenácie získal
celý rad ocenení a zúčastnili sa nimi na viacerých medzinárodných festivaloch doma
i v zahraničí. Od roku 1999 je DISK takmer pravidelným účastníkom Medzinárodného
festivalu amatérskych a nezávislých divadiel MB (apostrof) 99 v Prahe.
 Medzi najúspešnejšie inscenácie DISK-u pod režijným vedením Dušana Vicena patrí
inscenácia D. Vicen, V. Janček a kol. DISK, Geniálna epocha podľa Bruna Schulza
(Pokus o dramatickú rekonštrukciu). Inscenácia mala premiéru 4. júla 2001 na III.
medzinárodnom festivale amatérskeho a nezávislého divadla MB (apostrof) 99 v Prahe
v Divadle Na zábradlí, kde získala Hlavnú cenu festivalu, ktorá sa udeľuje na základe
hlasovania divákov. Po úspešnej premiére v Prahe dostal DISK viacero ponúk na účinkovanie na festivaloch v zahraničí. Z finančných dôvodov sa však zúčastnil iba na troch:
v Poľsku – Bielsko–Biala (2001) a Krakov (2002) a v Brazílii – Itajaí (2002). Neskôr ešte
na ďalších troch: v Českej republike – Jihlava (2003) a Třebíč (2005) a v Nemecku – Rudolstadt (2005).
 DISK pod umeleckým vedením D. Vicena získal tri hlavné ceny na celoslovenských
prehliadkach (1994, 2001, 2002) a ďalších osem hlavných cien na iných festivaloch.
 Súbor okrem účasti na festivaloch pravidelne účinkoval v obciach okresu Trnava
i ďalších na Slovensku a v Čechách. Neskôr, najmä po roku 1987, sa orientoval na rôzne
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festivaly, a po zriadení divadla STOKA v Bratislave i na toto divadlo. Od januára 2004
DISK rozšíril svoje pôsobisko aj do klubu A4 – nultý priestor, ktorý je druhou scénou
v Bratislave, kde tiež pravidelne reprízuje svoje inscenácie.
Na záver možno trochu štatistiky. V DISKu sa za dobu jeho existencie uskutočnilo päťdesiattri premiér a približne šesťstosedemdesiat repríz. Zúčastnil sa na sto štyridsiatich
štyroch festivaloch (z toho mimo Slovenska na štyridsiatich). Pätnásťkrát postúpil na
celoslovenskú súťaž, kde získal päťkrát hlavnú cenu. Desaťkrát sa zúčastnil na festivale
s medzinárodnou účasťou Scénická žatva v Martine, ktorý je prehliadkou víťazov celoslovenských festivalov všetkých druhov scénického umenia a v roku 1988 získal cenu
ministra kultúry SR Tvorivý čin roka.
-redakcia-

Ako prvý vždy ten tretí
Galéria Jána Koniarka,
Kopplov kaštieľ
od 4. novembra
do 4. decembra
kurátor: Viktor Frešo
vystavujúci autori:
Martin Marenčin,
Jozef Ondzik
Martin Marenčin a Jozef
Ondzik predstavujú v Galérii
Jána Koniarka v Trnave dva
autorské súbory dokumentárnej fotografie. Podstatnú časť
autorských pohľadov na súčasné Slovensko predstavujú výsledky dvoch grantových programov pre dokumentárnych
fotografov, prostredníctvom ktorých obaja autori dostali šancu predstaviť svoju víziu
o aktuálnej slovenskej realite. Oba grantové programy sú verejnosti známe už niekoľko
rokov a oba už v svojich jednotlivých ročníkoch priniesli zásadné príspevky slovenskému
vizuálnemu umeniu. Spomenieme dokumentárne projekty Martina Kollára, Andreja
Bána, Lucie Nimcovej, Andreja Balca a Tomkiho Němca. Martin Marenčin aj Jozef
Ondzik ako členovia občianskeho združenia Slovenská dokumentárna fotografia stáli
pri zrode oboch grantov a ako jeden, tak aj druhý sa stali aj ich víťazmi.
Jozef Ondzik v roku 2002 prebral štafetu po Martinovi Kollárovi a pracoval na Obrazovej správe o stave krajiny pre Inštitút pre verejné otázky. Podtitul jeho správy znel
Z dediny do mesta. Témou boli výrazné rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska.
Výsledkom je osobná výpoveď prostredníctvom čiernobielych fotografií prezentovaná
knižne aj na výstavách. Jednotlivé fotografie sa dotýkajú najrôznejších prostredí v teritóriu celej našej krajiny a glosujú stav spoločnosti v jej rozličných oblastiach. Irónia,
humor, sociologizujúci pohľad, ale aj silná citová angažovanosť sú mu vlastné, keď rozpráva príbehy zo sveta, v ktorom žije.
Martin Marenčin v roku 2003, podobne ako Andrej Bán rok pred ním, vytváral výpoveď o Slovensku v grantovom programe Photodocument.sk agentúry VACULIK ADVERTISING. Počas tohto obdobia nadviazal na svoj rozsiahly, od roku 2001 vznikajúci
projekt Slowly Slovakia, ktorý rozvíja do dnešných dní. Výsledkom je sarkastický pohľad
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na konzumnú spoločnosť plnú paradoxov, degradácie medziľudských vzťahov, ľahostajnosti ku krajine a základným ľudským hodnotám. V žiadnom prípade však nejde len
o akúsi kritiku spoločnosti. Vo farebne agresívnych a výrazne expresívnych fotografiách,
často obrovských formátov, sú zašifrované odpovede na najzákladnejšie otázky zmyslu
ľudského bytia.
Spoločná výstava Ako prvý vždy ten tretí prezentujúca výber z Obrazovej správy o stave krajiny Jozefa Ondzika a Slowly Slovakia 2001 – 2004 Martina Marenčina je na piatej
zastávke pri svojom putovaní slovenskými galériami. Po Východoslovenskej galérii v Košiciach, Štátnej galérii v Banskej Bystrici, PGU v Žiline a Nitrianskej galérii v Nitre sa
autori predstavia v Trnave. Aj toto piate zastavenie sľubuje okrem vizuálneho zážitku
niekoľko prekvapení. Jedným z nich je netradičný kurátor výstavy, ktorým je mladý, no
už dostatočne známy umelec Viktor Frešo. V čase vernisáže, ani počas výstavy, nebude
fyzicky prítomný v galérii, dokonca vystavované fotografie nikdy nevidel. Publiku sa
bude prihovárať prostredníctvom videozáznamu. Táto akcia kladie otázky o stave teoretikov, historikov, kritikov a kurátorov v slovenskej fotografii, ale aj všeobecnejšie, o význame kurátora vo výtvarnom projekte a ešte obecnejšie, o inflácii verbálneho prejavu.
tlačová správa GJK, foto: Jozef Ondzik

Výtvarník Oskár Čepan

I. časť

Tento krátky článok musíme začať
trochu pesimistickým konštatovaním, že
máloktorý Trnavčan čo i len tuší, kto bol
Oskár Čepan, Karol Vaculík či Mikuláš
Bakoš. Na jednej strane je to pochopiteľné,
pretože toto sú všetko mená, ktorých nositelia sú pre mnohých nezainteresovaných
neznáme i napriek tomu, že všetci pochádzajú z Trnavy. Avšak tí, ktorí nahliadli
do tajomstiev slovenského výtvarného
umenia, literatúry či filozofie, vedia, že
podoba kultúry v nepriaznivých dobách
minulého režimu by bez intelektu týchto
osobností nadobudla odlišné smerovania.
Výstava Výtvarník Oskár Čepan, ktorej vernisáž sa uskutoční 8. decembra v Kopplovom kaštieli Galérie Jána Koniarka, bližšie predstaví jednu z vyššie menovaných
osobností – Oskára Čepana, rodáka z neďalekého Cífera, človeka, ktorý sa v písomných
spomienkach i vo výtvarnej tvorbe často vracal k svojmu „mestu mladosti“, k Trnave.
Oskár Čepan (1925 – 1992) bol dôležitým historikom, teoretikom a kritikom literárnej
tvorby i výtvarného umenia, uznávaným archeológom – amatérom, a napokon i tvorcom
umeleckých výtvarných koláži, malieb, kresieb, scénických návrhov. Po absolvovaní gymnázia v Trnave vyštudoval filozofiu a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Slovenskej
univerzity v Bratislave. Dnes ho poznáme ako dôležitého literárneho vedca, pôsobiaceho
v Ústave slovenskej literatúry SAV. Vo svojej vedeckej práci sa zameriaval predovšetkým
na prehodnotenie slovenských literárnych dejín 2. polovice 19. a 20. storočia a v tejto oblasti dosiahol výsledky ocenené nielen u nás, ale i v zahraničí. Napísal množstvo štúdií
o slovenskom a svetovom modernom umení, no mnohé z nich sa v pohnutej dobe nedo-
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stali k širokej verejnosti. Takým prípadom
bola i jeho nedocenená snaha informovať
našu verejnosť o výtvarnom umení ruských
avantgárd. Spolu s manželkou Nadeždou
Čepanovou (rod. Žiakovou) pracne prekladali z fotografických negatívov rukopisy
ruských umelcov, literátov a filozofov. Výsledkom takejto náročnej spolupráce bola
publikácia Tatlinova iniciatíva, ktorá bola
na rozdiel od ostatných prác (monografie
o maliaroch Marián Čunderlík a Rudolf
Fila) vydaná, no sadzbu prikázali rozmetať.
Z tohto originálneho kultúrneho príspevku zostali len štyri výtlačky, z ktorých tri sú
nezvestné. Podobný smutný osud postretol i spomínané monografie. Nemožno si predstaviť pocity človeka – vedca, ktorý do svojej práce, tak ako to robil Oskár Čepan, vložil
celú svoju dušu, všetok svoj intelekt a záujem, a namiesto očakávaného uznania dostal
tak jednoznačné chladné zamietnutie. Dnes možno len skonštatovať, že v danom období
a za daných podmienok sa štúdie Oskára Čepana javili unikátne, a jedinečné ostávajú
podnes.
Preto kurátori výstavy Jiří Valoch a Barbara Bodorová považujú za výzvu opätovne
prebudiť poslanie a zmysel práce tohto významného teoretika a napokon i výtvarníka,
ktorý tak závažne participoval na vzniku jedného z najintelektuálnejších smerovaní kultúrneho života na Slovensku v období 60. rokov ako teoretik výtvarného hnutia umelcov
nazvaného Konfrontácie.
Výstava bude pozostávať z prezentácie doposiaľ nevystavených prác z rôznych období
Čepanovho života, počnúc ranými scénickými návrhmi k divadelným hrám (z uskutočnených predstavení v trnavskom divadle), z malieb a kresieb – či už surrealistického
charakteru alebo charakteru geometrickej abstrakcie, často úzko súvisiacich s námetom
mesta Trnava, a tzv. literárnych či politických koláží.
Na záver len možno doplniť, že osobnosť Oskára Čepana pozostávala ešte z jednej pozoruhodnej črty. Po problematickom období na konci 60. rokov sa sklamaný a demotivovaný Oskár Čepan odklonil od výtvarného umenia. A pretože mu bola odoprená možnosť
venovať sa najsúčasnejším výtvarným prejavom, figliarsky sa rozhodol svoju pozornosť
upriamiť na to najstaršie, čo ľudská ruka za sebou zanechala, a tak sa začal zaoberať
archeológiou, pričom zaznamenal viaceré pozoruhodné nálezy najmä v okolí Trnavy.
Naskytla sa nám možnosť pripomenúť verejnosti meno Oskára Čepana pri príležitosti
jeho nedožitých 85. narodenín. Predstavíme ho v novom svetle – ako výtvarníka. Aj pre
mnohých Čepanových známych je táto stránka jeho osobnosti naozaj neznáma. A preto
sa v deň vernisáže uskutoční konferencia, na ktorú prijali pozvanie viaceré významné
osobnosti súčasného kultúrneho života a v neposlednom rade i jeho osobní priatelia.
Sympózium predstaví Oskára Čepana v celej šírke jeho intelektuálnej osobnosti – ako
literárneho teoretika, kritika, esejistu, archeológa a samozrejme ako výtvarníka. Vernisáž sa uskutoční dňa 8. 12. 2005 o 17.00 hod a výstava potrvá v Kopplovom kaštieli
Galérie Jána Koniarka v Trnave do 29. januára 2006.
Barbara BODOROVÁ
Autor fotografií: Milan Noga, Reco s.r.o. Senica
Portrét – Oskár Čepan vo svojej pracovni v Bratislave
Kresba ceruzou a tušom, 22. 4. 1946
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Trnavské zborové dni po sedemnásty raz
Trnava sa opäť zapísala zlatým notovým písmom do šíreho sveta

Niektorí ľudia dostali do vienka dar Boží
v podobe krásneho hlasu. Tento dokonalý
hudobný nástroj nie je v ľudských silách
ničím nahradiť a je šľachetné od obdarovaných, ak ho vo forme spevu odovzdávajú pre
radosť iným. Táto myšlienka zaznela v závere 17. ročníka medzinárodného festivalu
speváckych zborov z úst riaditeľky Trnavského osvetového strediska Anny Melíškovej v aule STU na Paulínskej ulici v Trnave
krátko po vyhlásení výsledkov. Všetko sa
však začalo dva dni predtým, vo štvrtok 13.
októbra vo Františkánskom kostole.
Nesúťažný prvý večer, na ktorom sa predstavili výlučne domáce hudobné telesá, načal
pravidelný účastník Trnavských zborových dní (TZD) – 75-ročný Bradlan, ktorý osem
rokov úspešne vedie Viera Hovancová. V podaní tohto čisto mužského zboru zaznelo
pásmo sakrálnych skladieb v latinčine, ukončené černošským spirituálom. História
miešaného speváckeho zboru Cantica Sacra Tyrnaviae siaha asi o 40 rokov hlbšie do
dejín Trnavy. Niektoré skladby, dirigované Petrom Reiffersom, umocňovala sprievodná
hudba – organ Laury Taligovej a hoboj Kataríny Meliškovej. Pri Allenovej He died for me
naskakovali zimomriavky. Canticu novu, založenú v roku 1969 profesorom Gymnázia
J. Hollého v Trnave Jánom Schulzom, vedie jeho bývalý žiak Gabriel Kalapoš. Medzi
profesionálne zvládnutými zborovými skladbami vytŕčalo svojou netradičnosťou dielo
mladého Banskobystričana Petra Špiláka Dies irrae, dies illae. Cantičiari svoje pásmo
ukončili pohodovkou O happy day od Grösslera so sólovým spevom Róberta Tibenského. Bodku za prvým z Trnavských zborových dní dal miešaný zbor, ktorý pod názvom
Tirnavia vznikol v roku 1988 z potreby bývalých členov zboru Cantica nova pokračovať
v speve aj po skončení štúdia na gymnáziu. Jeho zakladateľom i prvým dirigentom bol
Gabriel Kalapoš, dnes ho rovnako úspešne vedie Andrej Rapant. Tirnavia, ktorá žne
úspechy doma i v zahraničí, ukončila pásmo skladieb v latinčine Hoganom upraveným
spirituálom The battle of Jericho.
Piatkové predpoludnie znamenalo pre šesť ďalších zborov deň súťaženia v kategórii
sakrálna hudba. Dejiskom TZD sa pre lepšiu akustiku a komornejšie prostredie stal
neďaleký Jezuitský kostol. Do jednej z lavíc si zasadla s partitúrami súťažných skladieb
porota zložená z osobností v oblasti hudby presahujúcich európsky význam – Blanka Juhaňáková (SR), Ferenc Sapszon (Maďarsko) a Jiří Kolář (ČR). Prvým súťažiacim bol miešaný zbor Vox iuvenalis z Brna (na fotografii), ktorý nasadil latku kvality veľmi vysoko.
Kvalitatívne nezaostával ani banskobystrický spevácky zbor Jána Cikkera, zaujal aj
netradičným preskupovaním vokalistov pri jednotlivých dielach, najmä rozdelením sopranistiek na kraje zboru. Snažila sa aj Nitria z Nitry. Z Lotyšska pricestoval mladý spevácky zbor Anima. Hoci má za sebou iba štyri roky existencie, evidentne prišiel po prvú
cenu. V poslednej súťažnej skladbe zboristi predviedli neobmedzené možnosti ľudského
hlasu, ktorým sa dá imitovať šum vetra, morský príboj. Liberecký miešaný zbor Cum
decore okrem kvality zaujal aj sólovým spevom svojho dirigenta Čeňka Svobodu v záve-
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rečnej spirituálnej skladbe. Za účinkujúcimi máličko zaostával spevácky zbor z Györu,
prezentujúci sa tromi dielami F. Liszta, ktorého meno nesie aj vo svojom názve.
Záver druhého dňa 17. ročníka TZD patril opäť priestorom Františkánskeho kostola.
Trnavský primátor Štefan Bošnák vo svojom príhovore spomenul aj výnimočnosť tohoto
ročníka, ku ktorému patrilo popoludňajšie vystúpenie brnianskych umelcov v Divadle Jána
Palárika uskutočnené v rámci projektu bezhraničnej spolupráce Trnavy a Brna TRNky-BRNky. Vrcholom večera vo Františkánskom kostole okrem vystúpenia zboru Vox iuvenalis
bolo spoločné vystúpenie domácich speváckych zborov s Trnavským komorným orchestrom.
Sobota bola pre šesť zborov opäť dňom súťaženia, tento raz v kategórii svetská hudba.
Dejiskom predpoludňajšieho zápolenia sa stala aula STU na Paulínskej ulici. Opäť
zaujala lotyšská Anima, ktorá v skladbe Es gulu, gulu predviedla možnosti ľudského
hlasu v napodobňovaní prírody. Starí cantičiari sa preniesli o 30 rokov späť pri počúvaní
skladby Put vejini, ktorú si kedysi priniesli z Rigy. Vrcholný výkon znovu predviedli
Banskobystričania i súťažiaci z Brna.
Večerné stretnutie zborov s názvom Zbory zborom v aule STU po prezentácii niekoľkých skladieb prinieslo aj konečný verdikt odbornej poroty. V kategórii A – sakrálna
hudba – zvíťazila Anima, ktorá získala 1. pásmo s pochvalou i finančnou odmenou. Toto
zlaté pásmo získali aj B. Bystrica, Liberec a Brno. V 2. pásme sa umiestnili Nitra a Györ.
V kategórii B – svetská hudba – patrila najvyššia priečka s pochvalou a finančnou odmenou Brnu, v závese za víťazom opäť Banskobystričania, spolu s Lotyšmi a Maďarmi.
Druhé pásmo získali Nitra a Liberec. Diplom za dramaturgiu obdržalo Brno, za interpretáciu Špilákovej skladby Kde si bola prevzal diplom osobne jej autor. Diplom za interpretáciu skladby B. Martinů obdržal dirigent libereckého zboru. Po záverečných myšlienkach Š. Bošnáka, G. Kalapoša a A. Melíškovej zaznelo aulou zo všetkých prítomných
školených hlasiviek oslavné Jubilate Deo od M. Schneidera Trnavského. Aj keď trnavské
spevácke zbory nesúťažili, Trnava sa opäť zapísala zlatým notovým písmom do šíreho
sveta.
Laco ŠEBÁK, foto: B. Vittek

Činnosť Trnavského literárneho klubu
Trnavský literárny klub, ktorý v našom meste pôsobí od roku 2001 pod vedením učiteľa na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Andreja Šeligu, je otvorený priestor pre všetkých, ktorí sa chcú prostredníctvom literatúry zapojiť do komunikácie, či už vlastným tvorivým vkladom alebo otvorenou
kritickou diskusiou o tom, čo sa v súčasnosti ako umelecká tvorba ponúka. Jeho členmi
sú mladí ľudia, prevažne poslucháči trnavských univerzít. Medzi ich najvýznamnejšie
aktivity patrí prezentácia vlastnej tvorby, diskusia o nej a organizovanie stretnutí s autoritami slovenského literárneho života. Klub spolupracuje s ďalšími literárnymi klubmi
na Slovensku, s literárnymi časopismi, Knižnicou J. Fándlyho v Trnave, Trnavskou univerzitou, s pesničkárkou Zuzanou Homolovou, divadelným súborom DISK a so známymi
spisovateľmi, napríklad s Jozefom Mihalkovičom, Evou Lukáčovou, Pavlom Rankovom,
Danielom Hevierom, Pavlom Vilikovským, Annou Ondrejkovou a Jánom Buzássym,
ktorý v marci tohto roku uviedol do života prvý zborník autorov klubu Patália. K publikačnej činnosti klubu patrí vydávanie vlastnej literárnej revue LITER.
Medzi podujatia Trnavského literárneho klubu sa začiatkom októbra zaradila aj prezentácia knihy Trnavčana Petra Voleka Ulovené sny. Viac o autorovi prinášame v článku
na 20. strane.
-redakcia-
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Stretnutie s trnavským lovcom snov
Do rodiny trnavských literátov pribudol nový autor Pero Le Kvet, ktorému nedávno vyšla zbierka krátkych poviedok s názvom Ulovené sny. Prezentácia knižného
debutu sa uskutočnila na dvakrát na prelome konca septembra a začiatku októbra.
Najprv ako autorské čítanie počas prvého literárno-hudobného štvrtka v penzióne
Na mlyne a potom v známom trnavskom Art Clube, kde knihu pokrstili originálnym
spôsobom – sušenými hríbmi.

Čerstvý štyridsiatnik Pero Le Kvet, vlastným
menom Peter Volek, ktorý ako správny patafyzik
uvádza, že sa narodil v roku 1988 ako dvadsaťtriročný, nie je trnavskej verejnosti celkom neznámy.
V jeho biografii uvedenej na obálke novej knihy sa
môžeme dočítať, že Peter už dlhé roky publikuje
svoje básne, poviedky a eseje v rozličných časopisoch. Okrem toho maľuje a tvorí koláže. O mnohostrannosti svedčí aj nasledujúci rozhovor o jeho
knižnej novinke a veciach s ňou súvisiacich, počas
ktorého nielenže stačil pokojne obsluhovať zákazníkov v predajni s cédečkami, kde pracuje, ale aj
odpovedať na moje zvedavé otázky.
Ako si sa dostal k písaniu?
„Čítanie kníh bolo vždy mojou obľúbenou činnosťou. Dokázal som sa jej venovať celé hodiny, pokiaľ som, pravdaže, nehral s kamarátmi futbal, alebo nebehal za dievčatami. Čím viac kníh som prečítal, tým väčšiu chuť som mal aj ja
nejakú napísať. Začínal som s poéziou, keď som mal štrnásť. Neskôr som začal
uprednostňovať poviedky, ktorých písaním sa zabávam dodnes. No mojím najobľúbenejším žánrom je krátka próza. Baví ma vyrozprávať príbeh na ploche len
desiatich riadkov.“
Kniha Ulovené sny je zostavená z vyše päťdesiatich minipríbehov s prekvapujúcou pointou. Z čiernych stránok svieti biely text, lebo „tie príbehy sa zrodili počas
čiernych nocí,“ ako hovorí sám autor. Stránky nie sú očíslované. Bolo by to zbytočné.
Kniha sa dá čítať aj od konca, aj od stredu, alebo od akéhokoľvek miesta. Autor si ju
ilustroval sám vlastnými kolážami, ku ktorým ho inšpirovali takisto sny.
„Tak ako písanie, aj maľovanie alebo tvorba koláží je pre mňa určitým druhom
terapie. Pomáha mi vyrovnať sa s niektorými vecami. Mám obdobia, kedy len píšem.
Tie sa striedajú s obdobiami kedy kreslím, maľujem alebo lepím koláže. Samozrejme
mám aj obdobia, kedy nerobím nič, ale tie našťastie netrvajú dlho.“
Ja len doplním, že Peter Volek vystavoval svoje maľby a koláže v rokoch 1989
a 1991 na výstavách v Trnave a v dnešnej dobe, keď moderný umelec vlastne nepotrebuje ani výstavnú sálu, vernisáž a podobné oficiality, vystavuje na svojej webovej
stránke www.perolekvet.com.
Vráťme sa ale ešte k Uloveným snom „uväzneným na papieri“, ako je to uvedené
v tvojej novej knihe. Ako ich lovíš?
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„Žijeme dva životy. Jeden cez deň, keď sme pri vedomí, a ten druhý cez noc, keď
spíme. Život počas spánku nemáme pod kontrolou, preto je taký záhadný a zdanlivo
nepochopiteľný, preto sú naše sny, vypovedajúce o tomto živote, také tajomné, nelogické a absurdné. Možno aj preto som ich začal jedného dňa zaznamenávať. Lovil som
ich celé roky, až kým som nenadobudol pocit, že by z nich mohla byť celkom zaujímavá knižka. Tej knižke som dal napokon názov Ulovené sny.“
Kniha svojim formátom pripomína trošku väčší obal cédečka. Viem, že máš srdečný vzťah nielen k literatúre a výtvarnému umeniu, ale aj k hudbe, a tak si myslím,
že ten formát nie je náhodný. Nakoniec, aj na oboch spomínaných prezentáciách
tvojej novej knihy bola vynikajúca živá hudba, ktorá je akoby v súzvuku s tvojimi
poviedkami – blues a jazz speváčky Silvie Josifoskej a zasnený gitarový rock trnavskej skupiny Blue Sundown i českej formácie Here s francúzskou speváčkou. Čo je
pre teba hudba? Inšpirácia či oddych?
„Oboje, i keď bohužiaľ nepoznám noty a doteraz som sa nenaučil hrať na žiadny
hudobný nástroj. Napriek tomu som už celé roky nadšeným poslucháčom a fanúšikom muziky, ktorá ma dokáže zaujať a potešiť. Začiatkom 90-tych rokov som vystriedal niekoľko zamestnaní, zabŕdol som aj do moderovania v Rádiu Ragtime, až som
napokon začal pracovať v predajni CD Aquarius. Najprv som si myslel, že len tak na
chvíľu, ale začalo ma to baviť viac, než som predpokladal. A tak som tejto pracovnej
činnosti zostal verný dodnes. Za ten čas som stihol napočúvať neuveriteľné množstvo
rôznej hudby, ktorú by som inak asi nikdy nepočul. Vďaka tomu som si vytvoril aj
archív svojich obľúbených nahrávok, v ktorom prevláda rocková muzika zo 70. až
90. rokov. Nechýbajú však ani bluesové a jazzové nahrávky, ani elektronická tanečná
hudba a rôzne experimentálne záležitosti.“
Tvoje minipríbehy, i keď sa to hneď na prvé počutie alebo čítanie nezdá, majú
svojský vnútorný rytmus a pýtajú si zhudobnenie. Nepokúšal si sa ešte o to, alebo
niekto iný?
„Neviem, či sú tieto texty vhodné na zhudobnenie, ale zatiaľ sa o to ešte nikto nepokúsil. “
Peter, keď si spomínal svojich obľúbených autorov, menoval si Josepha Hellera,
Richarda Brautigana, Kurta Vonneguta, Henry Millera, Charlesa Bukowského
a mnohých ďalších, no ty ako spoluzakladateľ Spoločnosti pre pestovanie a šírenie
patafyziky na Slovensku a iných svetoch si pritom akosi pozabudol na francúzskeho
spisovateľa a otca patafyziky Alfreda Jarryho. Ako je to možné?
„To len potvrdzuje, že patafyzika je všetkým a zároveň aj ničím, pretože patafyzika
je všetkým tým, čím je a aj tým, čím nie je. Albert Jarry, ktorý sa preslávil ságou
o tatkovi Ubu, bol prvý schopný pochopiť túto zdanlivo nepochopiteľnú vedu všetkých
vied, definovať ju a následne ju aj uviesť do praxe. A ja som Jarryho vlastne uviedol
tým, že som ho neuviedol, pretože patafyzika neguje všetko, aj samu seba. Neguje
dokonca aj vlastnú negáciu.“
Peter Volek, alias Pero Le Kvet, asi vie, čo hovorí, lebo je aj autorom knihy esejí
o piatich významných patafyzikoch, ktorá mu vyšla roku 1996 v pražskom vydavateľstve Clinamen. A už len záverečná otázka. Peter, neuťahuješ si tak trochu z ľudí?
„Ja si srandu z ľudí nerobím, všetko myslím úplne vážne,“ presvedčivým hlasom,
no s potuteľným úsmevom odvracia posledný otázkový smeč trnavský lovec snov.
P.R., foto: P. Pecha
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Premeny Trnavy v novej knihe fotografií
Jozef Šelestiak: „Stará Trnava má pre mňa aj dnes plno inšpirácií“

Ak ste boli na slávnostnom galaprograme Trnavských dní, alebo ste ho pozerali
v mestskej televízii, isto vám neuniklo,
že tu boli prezentované publikácie, ktoré
istým spôsobom súviseli s podujatím.
Konferencier Peter Horváth k vystaveným
knižkám na pódiu Divadla Jána Palárika
pridal počas programu celkom nápadne
ďalšiu knihu. Nebol to žiaden lapsus, práve
naopak, autor Jozef Šelestiak priniesol
svoju publikáciu Premeny Trnavy vo fotografii „za horúca“ priamo z výrobnej linky
Trojičné námestie v roku 1916
rovno na galaprogram. Aj keď existuje
mnoho historických prác o našom meste
a podobná publikácia už v minulosti vyšla,
táto je vskutku originálna. So zatajeným
dychom si ju isto prezrie nielen každý
Trnavčan, ale i ten, kto Trnavu pozná ako
návštevník. Kniha totiž nie je bohatá na
text, autor skôr necháva hovoriť čiernobiele fotografie. Možno to iste považovať za
pozitívum, tak sa i čitateľ vyhne zbytočnému ovplyvňovaniu faktografiou. Autor len
kvôli komplexnosti uvádza v úvode knihy
niekoľko bibliografických odkazov a poznáTrojičné námestie v roku 2005
mok. O spomínanom záujme o obsah knihy
sme sa presvedčili na jej nepísanej prezentácii počas prestávky galaprogramu Trnavských dní. A keďže vtedy nebol čas o nej oficiálne hovoriť, požiadali sme autora, pôvodom
Trnavčana, aby nám o jej vzniku, obsahu i forme niečo povedal.

 Kedy ste prišli s nápadom vytvoriť ucelenú podobu prerodu mesta z provinčného
okresného sídla na moderné centrum samosprávneho kraja?
Nebola to jednorazová myšlienka, vznikalo to postupne od môjho detstva. Našiel som
obrázky starej Trnavy v archíve môjho otca, ktorý bol zberateľom rôznych trnavských
kuriozít. Staré pohľadnice ma zaujali, ako deti sme si ich s veľkým záujmom pozerali
a porovnávali ich so skutočnosťou. Mal som trošku aj šťastie, lebo som chodil na Bottovu
ulicu do školy, kde som mal triedneho učiteľa Jindru. Založil fotokrúžok, a keďže sme
boli jeho žiaci, motivoval najprv nás ho navštevovať. Médium fotografie ma hneď očarilo.
Všetci sme s fotoaparátom na krku chodili po Trnave a fotografovali, čo sa dalo. Máločo
sa však z toho zachovalo, pretože fotografie sme porozdávali a iné sa zasa kde-tu postrácali. Vďaka fotografovaniu mi triedny učiteľ do istej miery určil aj profesijný osud. Dostal
som sa tak k novinárčine ako reportér. Pracoval som aj na Mestskom dome osvety ako
metodický pracovník. Mohol som chodiť s fotoaparátom a zobrazovať, čo sa dalo. Bolo to
spontánne, nemyslel som vtedy, že budem neskôr robiť knihu s fotografiami Trnavy.

kultúra

november 2005

 V tomto čase ste však začali zbierať fotografie starej Trnavy a vrátili ste sa aj
k tým od otca...
Keď bolo fotografií viacej, že skrsla vo mne myšlienka, ukázať ich. Pripravili sme pre desiatkami rokov výstavu Trnava včera a dnes, čo bol vlastne zárodok tejto knihy. Na výstave
boli aj moje, ale aj staré obrázky Trnavy. Každý si ich mohol porovnať s dobovou realitou.
 Akým systémom ste knihu pripravili – ako sa v nej orientovať?
Keďže sú pre dnešných mladých ľudí takmer neznáme objekty, ktoré boli súčasťou
Trnavy, alebo sa tieto objekty zmenili na nepoznanie, považoval som za dôležité ich
prednostne zaradiť do knihy. Stalo sa mi, že ani ja som nepoznal, kde sa objekt kedysi
nachádzal. Napríklad fotografie z Dolnopotočnej ulice v tridsiatych rokoch. Charakter
knihy som riešil tak, že som používal dvojice obrázkov. K starej som priložil fotografiu
relatívne novú a celkom najnovšiu tak, aby sa v tom aj dnešný čitateľ mohol relatívne
ľahko zorientovať.
 Viacerí Trnavčania pri listovaní v knihe sú do istej miery aj pátračmi, pretože na
fotografiách sa často zhoduje len napríklad komín cukrovaru či niektorá z trnavských veží...
Snažil som sa zachovať dajaké identifikačné
znaky, aby sa dalo porovnávať. Samozrejme, nie vždy to išlo, pretože trnavské ulice
sú napríklad len od sedemdesiatych rokov
výrazne prestavané. V tejto knihe sú mnohé
zábery odfotografované z miest, kde sa teraz
nachádzajú zastavané plochy, napríklad na
Zelenom rínku je teraz obchodný dom Jednota. Preto som musel niekedy voliť blízke
miesto pohľadu, ako vyzeral ten obrázok
Pohľad z Vodárne v 60. rokoch 20. storočia
pred tridsiatimi rokmi, resp. starší.
 Spomínali ste, že nie všetky fotografie
sú z vašej produkcie, samozrejme, ak nespomíname staré pohľadnice Trnavy...
Pokiaľ ide o tie moje, nie sú až tak staré
– robil som ich v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Volil som však aj cestu
starších fotografií z obdobia mladosti
mojich rodičov, teda dnešných osemdesiatnikov. Preto som doplnil mozaiku pohľadov
na Trnavu o fotografie bratislavského štátneho archívu, ktorý má pobočku v Trnave.
Boli to najmä pohľady z mestskej veže.
Isto sa viacerí čitatelia pri listovaní tejto Pohľad z Vodárne v roku 2005
knihy zamyslia aj nad tým, ako mohla
vyzerať Trnava dnes, keby sa trochu rozvážnejšie pristupovalo k rekonštrukcii historického jadra mesta. Už na prezentácii som zachytil dva názory. Jedni hovoria o tom, že
bolo dobré, že sa staré a prehnité domčeky napríklad na Paulínskej ulici či Ulici SNP
asanovali. Podľa iného pohľadu je však škoda, že sa zbúrali cenné budovy, ktoré padli za
obeť napríklad výstavbe „betónového molocha“ – domu kultúry.
Súhlasím s tými názormi, že prebudovávanie centra mesta v období zhruba tridsiatich
rokov dozadu prebiehalo dosť kontroverzne. Za pozitívum možno označiť zlikvidovanie
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typicky dedinských a neopraviteľných domčekov, no hriechom bolo odstraňovanie historických budov na spomínanom námestí. Treba sa však zamyslieť aj nad inými skutočnosťami – napríklad, že mesto potrebovalo na vhodnom mieste kultúrny stánok. Otázne
je, či bolo treba obetovať historické budovy a postaviť takýto skelet. Treba si položiť aj
ďalšie otázky, napríklad, či boli tieto budovy ešte opraviteľné... Nemožno jednoznačne
odpovedať. Ani skonštatovať, že na vine bola len nedostatočná starostlivosť niekdajších
vyšších orgánov o kultúrne pamiatky v meste. Niektoré z budov boli zanedbávané dávno
pred socialistickým režimom a neskôr samy začali padať... Mám informácie, že keby časť
historických budov na námestí bola zachovaná, Trnava by mohla byť na listine svetového
kultúrneho dedičstva.

 Viacerí čitatelia si pri listovaní v knihe nej uvedomia svoj vzťah k mestu, ktorého
architektúra je stále dynamickým procesom. Kam však posunula kniha vás...?
Aj keď dnes nebývam v Trnave, chodím sem stále s fotoaparátom. Ak niekto bude pokračovať v takomto cykle, budú to moji synovia. Zaujíma ich tiež fotografovanie, a po takých
tridsiatich rokoch budú môcť aj na základe mojej knihy dopĺňať ďalšie obrázky...
Martin JURČO, foto: J. Šelestiak

Aurelius Augustin – Boží štát
Meno Aurelia Augustina zväčša spájame s prácou Vyznania, ktorá vďaka svojej hĺbke
a jasnosti popisuje vnútorné napätie človeka hľadajúceho harmóniu duše i poznanie.
Málokto však čítal jeho najobsiahlejšie dielo Boží štát. O druhé slovenské vydanie tejto
knihy sa spoločne zaslúžili vydavateľstvá Lúč a Spolok sv. Vojtecha a jej prezentácia sa
uskutočnila 25. októbra v Bratislave.
Boží štát je prvou filozofiou dejín. Zásadne ovplyvnil európske myslenie a bol zdrojom
ideí o univerzálnom spoločenstve ľudí. Vznikalo v rokoch 413 – 427. Napriek značnému
časovému odstupu patrí k základným dielam umožňujúcim porozumieť stredoveku, dejinám i tradícii, ktorej sme súčasťou. Nie je len podnetným čítaním pre tých, ktorí túžia po
pokoji ducha, ale je zdrojom hľadania odpovedí aj na dnešné spoločenské otázky. Spomeniem napríklad postavenie cirkvi v štáte či otázku slobody v spoločnosti. Dôsledné čítanie
Augustinovho diela by u tých, ktorí rozhodujú a hovoria o spoločenských veciach, určite
eliminovalo povrchné a populistické diskusie, ktorých sme často v médiách svedkami.
Celkový koncept Božieho štátu prináša veľa podnetov, z ktorých spomeniem aspoň
dva. Z pohľadu dejín myslenia je dôležité, že Augustinove porozumenie zmyslu dejín potvrdzuje prekonávanie pôvodného grécko-rímskeho fatalistického pohľadu. Ak sa v posledných rokoch obtiažne snažíme porozumieť tomu, čo je Európa, tak práve vnímanie
zmyslu dejín patrí k jej charakteristickým znakom.
Druhým zaujímavým momentom tohto diela je Augustinove vnímanie slobody. Nechápe ju ako vnútornú dispozíciu, ale ako súčasť ľudskej existencie na svete. Sloboda je tak
nemysliteľná bez zodpovedného konania, a nemôže sa udržiavať len ako stav mysle. Rozvíjanie tohto konceptu slobody sa síce v tradícii vytlačilo, no z pohľadu dnešnej situácie
je inšpirujúce vzhľadom na miznúci priestor pre slobodné konanie v štáte.
Popri významnosti Božieho štátu z pohľadu dejín filozofie či politológie je dielo naplnené myšlienkami, ktoré vedú k porozumeniu základov morálneho správania, duchovného
rastu a k meditáciám. O každej stati by sa dali písať štúdie a rozvíjať meditácie. Veď od
napísania diela dodnes vzniklo nespočetné množstvo odkazov, úvah a prednášok inšpirovaných autorom. Potvrdzuje sa tak, že to, čo je hodnotné, prekonáva čas i generácie.
Záleží na nás, či stojíme o trvalé hodnoty.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Margita Kániková – Trnavské impresie
Kontinuitu štátov, národov i miest vnímame často prostredníctvom dejín, ktoré
zachytávajú predovšetkým pohľad víťazov a vyzdvihujú veľké osobnosti. No žiadne
spoločenstvo nie je mysliteľné bez takzvaných obyčajných ľudí, vďaka ktorým osobnosti môžu rásť a dejiny nadobúdať zmysel. Obyčajní ľudia tvorili nielen podhubie
atmosféry doby, ale i dobu samotnú, pokiaľ neprepadli ilúziám médií či vodcov.
Kniha Trnavské impresie, ktorej autorkou je Margita Kániková, zachytáva osudy
ľudí, z ktorých by asi mnohí „prepadli“ sitom historikov, no bez ktorých by dejiny
neboli dejinami. V knižke tak popri atmosfére predchádzajúcej doby presadzujúcej
jedinú pravdu ožívajú postavy, ktoré boli rôznym spôsobom spojené s mestom, ale aj
tie, ktoré mali upadnúť do zabudnutia. Napríklad Andrej Žarnov, vlastným menom
František Šubík, či don Strečanský. Autorka nám pozbieraním čŕt, poviedok a esejí
predkladá sklíčka z mozaiky vlastných dejín. Tie zanechali stopy nielen v našom
meste, ale aj v našej mysli. Pre porozumenie svojho miesta vo svete i našom meste je
dobré spoznať, v akom prostredí i myslení sme vyrastali a žijeme. A nielen to. Kniha
nám stavia i zrkadlo pred osobný príbeh. Do akej miery sme ochotní priznať si vlastný
podiel na celospoločenskom dianí nielen v minulosti, ale i dnes.
Trnavské impresie sú časťou obrazu atmosféry mesta, ktoré máme radi. Pretože
ono má rado nás. Vďaka ľuďom, ktorí v ňom poctivo žili a žijú. Aj preto, tak ako nakoniec aj samotná autorka prostredníctvom zozbieraných príbehov, možno polemizovať
s úvodnou vetou knihy: „Doba, v ktorej žijeme, je veľmi zlá.“ Pretože doba, ktorú zrovna
žijeme, nie je veľmi zlá. A to práve vďaka tým ľuďom, ktorí nestrácajú pamäť, dušu
a srdce. Prezentácia knihy sa uskutoční 3. novembra v Spolku sv. Vojtecha.
Pavol TOMAŠOVIČ

So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy!
Nejasná správa o komunistickom panoptiku na pléne okresného
výboru komunistickej strany v Špačinciach
Slovenský humor sa po sovietskej okupácii našej krajiny v auguste 1968 ťažko
predieral na svetlo sveta tŕňmi klíčiacej normalizácie. Ak jeho tvorcami neboli preverení verní strane, často bol označovaný za rafinovanú ideologickú diverziu. Na vrcholových politických pozíciách síce pôsobili aj špičkoví komici, ale tajomníci strany
rešpektovali ich vrodenú skromnosť a všetko dôkladne tajili. Našťastie, prostý ľud
nedbajúc na úskalia tejto riskantnej činnosti s mravenčou pilnosťou uchovával
a ústnym podaním šíril najväčšie klenoty humornej komunistickej slovesnosti,
ktoré časom doslova zľudoveli. Napriek tejto snahe však hrozilo, že mnohé skvelé
kolektívne humorné scénky vytvorené na nižších úrovniach straníckej štruktúry
upadnú do zabudnutia. To by som nemohol pripustiť. Trvalo mi to dlho, ale napokon
sa mi podarilo zrekonštruovať aspoň niekoľko míľnikov humoru z obdobia reálneho
socializmu, ktoré lemovali naše cesty vedúce k 17. novembru 1989.
Niekedy v osemdesiatych rokoch minulého storočia bolo Plénum Trnavského
okresného výboru Komunistickej strany Slovenska (PTOV KSS), ktoré pojednávalo
o pôdohospodárstve, vynikajúco pripravené v Špačinciach. Kultúrny dom bol deko-
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rovaný transparentom a šéf kultúry okresu dôsledne všetko kontroloval. Nik nevie,
ako zistil, že transparent je na jednej strane o pár milimetrov posunutý. Pracovník
propagačného oddelenia Okresného osvetového strediska (OOS) v Trnave prezývaný Dr. Bossini (postava z vtedy veľmi populárneho anglického televízneho seriálu
podľa knihy Johna Golsworthyho) sa aj so svojimi kolegami okamžite vyštveral na
dvojitý rebrík, a podľa pokynov šéfa kultúry, ktorý ich s prižmúreným ľavým okom
a zdvihnutou pravicou dirigoval, spoločne chybu napravili. To, že transparent sa
ocitol presne na tom istom mieste ako predtým, vedelo iba zopár zasvätených.
Účastníci boli dochvíľni a otvorenie pléna zvládol na jedničku aj miestny dobrovoľný
hasič a preverený straník v jednej osobe, ktorý na úvod pustil z gramofónu Internacionálu, sovietsku a československú hymnu. Mal to zopakovať aj na záver po slovách
okresného tajomníka KSS – So sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak.
Priebeh rokovania nemal chybu až do chvíle, keď zrazu nebolo elektrického prúdu.
Niekoľkým ortodoxným sa v mysli vynorilo slovo sabotáž. Zodpovední pracovníci
hneď utekali zistiť, čo sa deje.
Skutočnosť bola prozaická. Bola tuhá zima a v Špačinciach vo veľkej liahni hydiny
začala teplota povážlivo klesať. Hrozilo, že kurčatá neprežijú. Tak dal šéf liahne
odpojiť v celej dedine prúd, aby mohol kuriatkam podkúriť. Okresný tajomník KSS
šéfovi liahne odkázal, aby prúd komunistom okamžite pustil nazad. Šéf nato, že až
keď budú kurčatá mimo nebezpečenstva. Tajomník sa vyhrážal, že si to vypije, lebo
svojím nezodpovedným konaním ohrozil PTOV KSS. Šéf odpovedal, že si veľmi váži
tú poctu, že „lučši“ z „lučšich“ komunistov a zároveň pôdohospodárov Trnavského
okresu sa stretli práve v Špačinciach. Že on sám, napriek tomu, že nie je členom
strany, sa vo svojom srdci cíti byť prudko angažovaným straníkom, ale že momentálne sú kury dôležitejšie. Samozrejme, že dodal k dobru, koľko desiatok miliónov
vajec a aké obrovské množstvá kuriatok majú vyprodukovať v Špačinciach pri príležitosti šesťdesiateho výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR), a že
to všetko je teraz ohrozené.
Okresný tajomník bol tvrďas, no výzve spojenej s tak okrúhlym výročím, keď
VOSR mala dosiahnuť vek odchodu do penzie, vzdorovať nemohol a nechcel. A tak
rokovanie pokračovalo bez svetla a mikrofónu. No po záchrane kurčiat šéf kuračiarne sľub dodržal a v sále sa nad komunistami opäť objavilo svetlo. Po vyčerpaní
všetkých bodov pléna a takmer plodnej diskusii sa okresný tajomník KSS rozhodol
PTOV KSS ukončiť.
So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak, zaveril sa a hrdo čakal na
spustenie Internacionály a hymien. Nič. Pochopil. Povedal ešte niekoľko viet, a neisto poškuľujúc do zákulisia opäť zvolal pevnejším hlasom: „So sovietskym zväzom
na večné časy a nikdy inak!“ Nič. Dobrovoľný hasič preverený a poverený dôležitou
straníckou úlohou sa nechytal. Do mrazivého ticha tajomník horko-ťažko zo seba vysúkal ďalšiu vatu, nadýchol sa a v duchu prosiac boha a všetkých svätých o pomoc,
posledný raz zúfalo skríkol do mikrofónu: „SO SOVIETSKYM ZVAZOM NA VEČNÉ
ČASY A NIKDY INAK!!!“
Zasa nič. Chvíľu počkal, iba chvíľočku... Zdala sa mu však večnosťou, do ktorej
sa premietali prípadné dôsledky tejto hroznej situácie. Potom smutne prehovoril
o nedokonalej technike, s ťažkým srdcom okresnú konferenciu ukončil a pozval
účastníkov na občerstvenie, ktoré bolo pripravené vo foyer.
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Vrava, stoličky zahrkotali, straníci sa zdvíhali. Niektorí si hneď zobrali klobásu
alebo zabíjačku s horčicou, iní si dávali kávičku, limonádu a možno aj niečo lepšie.
Tí, ktorí sa ponáhľali za povinnosťami, si z vešiakov brali kabáty, šály a jeden
známy vtipkár sa v úzkom kruhu vyškerených straníkov škodoradostne prikrčil
a akože medzi svojimi dal k dobru vtip, ako sme pred Víťazným februárom nemali
šály, ani kabáty a ako nás dnes naša dobrá strana ošálila aj okabátila.
V tomto príjemnom hluku sa zrazu preverený a poverený hasič prebral z nirvány
a spustil s hromovým škripotom a škrabotom Internacionálu presne od toho miesta,
kde sa spievalo „...hej hór sa hladom mučení, už nášho hnevu sopka žiáári, to bude
výbuch póóslednýýý...“ Už pri „hej hór“ takmer všetci zúčastnení straníci zmeraveli
presne v tej polohe, v akej práve boli. Jeden sa načahoval za kabátom, druhý niesol
do úst klobásu, tretí stuhol s pohárom tesne pri ústach, štvrtý s rukami nahor
a hrebeňom v riedkej štici... Stuhli aj grimasy na tvárach. Zaujímavý bol pohľad
na skupinu s politickým vtipom. Jeden sa zakláňal dozadu s rozhodenými rukami
a dlaňami obrátenými nahor, na tvári vyvrátenej k plafónu výraz bujarej radosti.
Druhý si držal brucho a s rozkošnícky vypleštenými očami sa predkláňal. Iba hovorca politického vtipu pristihnutý Internacionálou mal grimasu obrovského ľaku...
Bol som v slávnom múzeu voskových figurín a môžem potvrdiť, že toto panoptikum
v kultúrnom dome v Špačinciach za ním v ničom nezaostávalo.
Tu by mohol byť happyend tejto story, lebo aj vlk už bol sýty, kuriatka zachránené
a väčšina straníkov sa po odznení Internacionály spamätala z úľaku bez väčšej ujmy
na zdraví. Príbeh však ešte nekončil. Po pléne sa vzadu na pódiu občerstvovali všetci
tí, ktorí sa starali o jeho zdarný priebeh. Na stole medzi špačinskými pečenými
kuriatkami a vínom už spal smutne slávny hasič internacionalista, nad ktorým ako
Damoklov meč visel veľký polystyrénový červený kosák aj s kladivom. Dr. Bossini
počas brutálnej konzumácie ohuroval Špačinčanov svojimi zážitkami z vymyslených
ciest po svete. Práve im rozprával, ako v Sydney navštívil hrob zúrivého reportéra
Egona Erwína Kischa: „A viete vy vôbec, čo mal Kisch napísané na hrobe?“ Samozrejme, že odpoveď nedostal. Tak sa postavil aj s horčicovým pohárom naplneným
vínom, a než ho hodil do seba, pateticky vykríkol: „Ej, zde leží muž na místě, o které se nikdy neucházel!“. Skôr než stihol zistiť, aký účinok jeho slová vyvolali, na
pódium vtrhol šofér OOS v Trnave prezývaný Papulka a okamžite ťahal protestujúceho doktora aj s jeho zbalenými transparentmi do služobného moskviča.
Pohni, Paľo, kričal na vrávorajúceho a drobčiaceho doktora, lebo musím odviesť
ešte jedného padlého straníka domov. Papulka vysadil doktora v Trnave pred pomníkom Sovietskej armády pri budove OOS, v ktorej je dnes Knižnica Juraja Fándlyho a povedal mu, aby chvíľu počkal vonku, že o pár minút mu príde otvoriť. Bola
zima, Papulka nechodil a doktor, aby nezamrzol, zabalil sa do niekoľkých transparentov. Aby si okoloidúci nemysleli, že je nejaký nímand, transparent s nápisom So
Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak! priviazal nad seba k mramorovému
zábradliu pomníka Sovietskej armády a vzápätí upadol do driemot. Koniec transparentu sa mu však pri inštalácii nejako pokrčil a z hesla vypadlo posledné slovo. Keď
o chvíľu premrznutého doktora obkľúčili príslušníci VB, vo svetle bateriek sa na
pomníku Sovietskej armády skvelo heslo: SO SOVIETSKYM ZVAZOM NA VEČNÉ
ČASY A NIKDY INAK!
Marián MRVA
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Kráľovná športov hrala v októbri prvé husle
Oblasť telesnej kultúry v Trnave hrala v októbri prím v atletickom vydaní. Na
záver sezóny na otvorených štadiónoch sa stretli milovníci kráľovnej športov v 13.
ročníku Trnavských viacbojov. Významnou udalosťou bolo privítanie účastníkov
Svetového behu harmónie 2005. A napokon prinášame spravodajstvo z 31. dejstva
Malokarpatského maratónu.
Trnavské viacboje pripravil Školský atletický klub SPŠ v spolupráci s mestským
magistrátom. Na štadióne Slávie patril najväčší záujem štartujúcich šprintérskemu
trojboju, kde v kategórii juniorov získal prvenstvo Matúš Mentel zo Slávie ŠG Trenčín
za 2334 bodov (60 m 7,34 s, 100 m 11,43 s, 200 m 22,82 s). V sedemboji dorasteniek si
zapísala slávistka Katarína Palšovičová súčet 3650 bodov (100 m prek. 17,48 s, guľa
9,35 m, výška 145 cm, 200 m 28,63 s, diaľka 482 cm, oštep 24,00 m, 800 m 2:37,94 min).
Desaťbojár Andrej Sobota (Školský atletický klub SPŠ Trnava) vyhral kategóriu mužov
súčtom 5667 bodov (100 m 11,88 s, diaľka 622 cm, guľa 9,32 m, výška 180 cm, 400 m 52,76
s, 110 m prek. 15,43 s, disk 35,25 m, žrď 290 cm, oštep 33,51 m, 1500 m 4:58,44 min).
Trojdňové preteky usporiadateľsky mali pod dohľadom nadšenci okolo Eduarda Čordáša
a Daniely Bakošovej.
Svetový beh harmónie priviedol pred trnavskú radnicu okolo polstovky členov štafety.
Medzinárodný tím európskej vetvy, nesúci posolstvo harmónie cez 45 krajín starého
kontinentu, tvorili športovci z Anglicka, Austrálie, Bulharska, Česka, Fínska, Francúzska, Islandu, Maďarska, Nemecka, Rakúska, USA a SR. Modro-žltú stuhu s nápisom
Mesto Trnava pozdravuje účastníkov World Harmony Run 2005 v zastúpení primátora
priviazala na horiacu pochodeň vedúca odboru vzdelávania MsÚ Ing. Zuzana Lančaričová. Na čele desaťčlennej skupiny trnavského regiónu, vedenej predsedom najstaršieho
Klubu rekreačného behu na Slovensku Jánom Szabom, si získal úctu a obdiv 65-ročný
Jozef Štibrányi z Križovian, nezabudnuteľný strelec víťazného gólu do španielskej siete
v úvodnom zápase MS 1962 v Chile (naša reprezentácia napokon získala strieborné
medaily).
Legendárny grécky vojak Feidippides, ktorý v roku 490 pred naším letopočtom zvestoval víťazstvo Aténčanov nad presilou Peržanov v boji pri osade Marathon, nachádza
tisícky nasledovníkov po celom svete. Aj v Trnave a okolí. V sobotu 15. októbra 65-členný
pelotón mužov a žien (zo SR, ČR a Maďarska) vybehol spred vysokoškolského areálu na
Ulici Jána Bottu na trať dlhú 42 195 metrov, ktorá viedla z Trnavy do Lošonca a späť.
Primátor mesta Ing. Štefan Bošnák krátko pred štartom lupienkami ruží pokrstil knihu
Maratón od autorskej dvojice Pavol Glesk – Peter Kurhajec. Cieľové stopky ukázali
najrýchlejší čas 2:33:31 h jednému z najlepších slovenských vytrvalcov, 36-ročnému
Vladislavovi Lipovskému (MBO Strážske), ktorý zvíťazil pred obhajcom vlaňajšieho primátu Eduardom Králikom (Slávia UK Bratislava, 2:35:28) a reprezentantom SR v majstrovstvách sveta na 21,1 km Michalom Kavackým (MŠK Kysucké Nové Mesto, 2:38:23).
Medzi ženami získala šiesty piedestál v týchto pretekoch 34-ročná Andrea Bérešová
(DŠK Kryha Bratislava, 3:02:18, celkovo jedenásta). Zároveň išlo o majstrovstvá mesta
Trnava. Titul si odniesol Milan Vago z usporiadajúcej TJ STU (celkovo osemnásty, 3:15:
18 h – jeho 82. maratón bez jediného vzdania sa) pred oddielovým kolegom Jaromírom
Szeligom (3:18:18) a Cyrilom Bohunickým (Jogging club, 3:21:56). Najstarším účastníkom, ktorý absolvoval celú trať, bol 66-ročný Jiří Březina (SK Přerov, 3:59:41), prvý vo
vekovej D-skupine.
Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Športové pozvánky na november
 GRAND PRIX SLOVAKIA V KULTURISTIKE MUŽOV – TJ Fortuna pripravuje v spolu-

práci s mestom Trnava kvalitne obsadený 16. ročník medzinárodnej súťaže v športovej
kulturistike mužov. Jej dejiskom bude Dom kultúry Tirnavia na Trojičnom námestí
v sobotu 19. novembra o 15. h. Na čele usporiadateľského štábu stojí majster Európy,
10-násobný majster Česko-Slovenska (9 titulov seniorských, jeden juniorský) Ing. arch.
Peter Uríček, terajší generálny sekretár Slovenskej asociácie kulturistiky a silového trojboja. Podľa jeho slov, trnavské publikum uvidí nominačnú súťaž reprezentantov SR na
majstrovstvá sveta, ktoré budú týždeň po našej GPS v čínskom meste Šanghaj. Okrem
kompletnej domácej elity pricestujú do „slovenského Ríma“ aj reprezentanti Česka,
Francúzska, Chorvátska, Kanady, Lotyšska, Mexika, Novej Kaledónie, Poľska a Tahiti.
Pôjde o vrcholné kulturistické podujatie v tomto roku v celej slovenskej termínovke.
V exhibícii vystúpi dvojnásobná majsterka sveta vo fitness Silvia Malachovská a ďalšie
popredné pretekárky, vrátane zahraničných.

 POHÁR IMRICHA STACHU V HALOVOM FUTBALE ŹIAKOV – Legendárny brankár

Imrich Stacho patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti trnavského a slovenského futbalu. Dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta (1954, 1958), medzi priaznivcami známy
pod familiárnym oslovením Capan, si takúto poctu zaslúži. O pohár nezabudnuteľného ochrancu futbalovej svätyne, ktorý celú aktívnu dráhu (okrem základnej vojenskej
služby) prežil v jedinom klube – Spartaku Trnava, budú súperiť žiaci z dvanástich
oblastných futbalových výberov v 10. ročníku halového turnaja. Hrať sa bude na novej
palubovke mestskej športovej haly na Rybníkovej ulici v dňoch 19. a 20. novembra
od 8. h, slávnostné otvorenie dostane priestor v sobotu o 10:30 h. Podujatie organizuje
mesto Trnava v spolupráci s komisiou mládeže a školského futbalu ZsFZ. Štáb, na čele
s riaditeľom turnaja Petrom Moravčíkom, chce vyšperkovať jubilejnú finálovú konfrontáciu doteraz najvyšším počtom účastníkov. Vo dvoch skupinách sa divákom predstaví
tucet výberov oblastných futbalových zväzov zo západného Slovenska, A-skupina: Galanta, Nové Zámky, Prievidza, Komárno, Trenčín, Senica, B-skupina: Nitra, Levice,
Považská Bystrica, Topoľčany, Dunajská Streda a Trnava. Dekorovanie najlepších družstiev príde na rad v nedeľu 20. 11. o 14:50 h.

 BEH PRIATEĽSTVA – V decembri 1970 si založili poslucháči vtedajšej Pedagogickej

fakulty UK v Trnave zimný kros, ktorého dejiskom bolo sídlisko Prednádražie a neďaleký lesopark. Prvenstvo v ouvertúre získali dvaja poprední reprezentanti na prelome
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, Anton Javorka (ŠK Piešťany) a Ľudmila Lovečková (Slávia Trnava). V ďalších pokračovaniach prichádzala na štart celá plejáda slovenských, moravských, českých a poľských reprezentantov (F. Bartoš, V. Zwiefelhoffer,
P. Suchán, J. Lénčeš, bratia J. a M. Šišovskovci, I. Kováč, J. Samborský, J. Benčík,
Š. Polák, J. Machálek, Z. Zalubil, J. Urbanová, J. Zawadzki, A. Jarosik, R. Malecki...).
Po dvadsiatich kapitolách prišla ročná prestávka, po nej nasledovalo presťahovanie na
Ulicu J. Hajdóczyho, do priestorov štadióna Slávie. Jubilejné 35. dejstvo Behu priateľstva odštartujú v sobotu 26. novembra o 10. hodine v priestoroch mestského športového
areálu Na rybníku (prezentácia sa začne hodinu predtým pred šatňami AK Slávia). Príležitosť dostanú všetky vekové kategórie, počnúc žiactvom a končiac veteránmi. Usporiadateľskú taktovku drží mestský magistrát spolu s centrom voľného času Kalokagatia
a atlétmi Slávie.
Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Zdravé mesto

Týždeň boja proti drogám
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trnave – odbor verejného zdravotníctva počas Týždňa boja proti drogám
od 21. do 25. novembra rozširuje činnosť
poradne prevencie drogových závislostí.
Poradenstvo bude bezplatne poskytované
od 21. do 23. novembra v čase od 13.00 do
15.00 h a 24. novembra od 8.00 do 11.00 h
v priestoroch poradenského centra podpory zdravia na Halenárskej ulici 23 v Trnave a na telefónnom čísle 033/55 11 596.

Prečo a ako povedať nie
Mesto Trnava, kancelária Zdravé mesto
Trnava, Trnavské osvetové stredisko,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Trnave pri príležitosti Týždňa boja proti
drogám od 21. do 25 .novembra pripravujú
výchovno-vzdelávacie podujatia určené
pre žiakov základných a stredných škôl.
Témou týchto podujatí uskutočnených
formou besied a diskusií s odborníkmi
a lektormi z Centra drogových závislostí v Bratislave, Občianskeho združenia
Prima a z Výboru ministrov pre drogové
závislosti a kontrolu drog bude prečo a ako
povedať nie.
Pripravované podujatia sa uskutočnia
na týchto školách: Základná škola na
Gorkého ulici, Základná škola na Limbovej
ulici, Stredné odborné učilište železničiarske, Stredné odborné učilište COOP
Jednota, Stredná priemyselná škola stavebná, Združená priemyselná škola na
Komenského ulici, Stredná zdravotnícka
škola v Trnave.
Pre koordinátorov drogových závislostí
na školách je určený odborný seminár,
ktorý sa uskutoční 24. novembra.

Ako spoznáte,
či vaše dieťa berie drogy
Kancelária Zdravé mesto Trnava Vás
pozýva na prednášku 3. ročníka cyklu
Zdravie všetkými pohľadmi (Škola verejného zdravia) Hrozba drogových závislostí.

Ako spoznať, že vaše dieťa berie drogy.
Prednáška sa uskutoční 24. novembra
2005 o 17.00 h v zasadačke na Trhovej
ulici 2. Prednášať bude PhDr. J. Stančiak,
PhD. (Fakultná nemocnica v Trnave).

Nefajčiarsky deň v Trnave
Na pešej zóne nášho mesta sa budete môcť
21. novembra stretnúť s peer – aktivistami, žiakmi základných škôl v Trnave, ktorí
vám vymenia cigaretu za jabĺčko. Myslite
na svoje zdravie!
Mesto Trnava v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave, Poradňou odvykania od fajčenia pri
príležitosti Nefajčiarskeho dňa pripravilo
pre občanov aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia. V priestoroch radnice na
Hlavnej ulici 1 budú v dňoch od 21. do 25.
novembra (v pondelok od 9.00 do 15.00 h
a každý deň od utorka do piatku od 11.00
do 13.00 h) tieto služby:
Individuálne poradenstvo zamerané na
odvykanie od fajčenia s možnosťou analýzy
vdychovaného vzduchu prístrojom MICRO
CO, panelovú výstavu o škodlivosti fajčenia, výmenu jabĺčka za cigaretu.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Poradňa odvykania od fajčenia,
pripravuje v tomto týždni prednáškové aktivity pre základné školy v meste Trnava
v oblasti prevencie odvykania od fajčenia.

Zdravie očami detí
Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
odbor verejného zdravotníctva so sídlom
v Trnave v spolupráci s Kanceláriou Zdravé
mesto v Trnave, Vás srdečne pozýva na putovnú celoslovenskú výstavu výtvarných
prác žiakov 1. – 4. ročníkov základných škôl
Zdravie očami detí, ktorá sa koná pod záštitou hlavného hygienika SR h. Doc. MUDr.
Ivana Rovného, PhD., MPH.
Výtvarné práce budú vystavené vo
vestibule Špeciálnej základnej školy na
ulici Ludwiga van Beethovena v Trnave
v dňoch od 7. 11. do 11. 11. 2005.
Kancelária Zdravé mesto Trnava
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Návrhy na ocenenia mesta Trnava
Stalo sa už tradíciou, že do konca kalendárneho roka môžu občania podávať svoje
návrhy na osobnosti alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky na udelenie ocenení mesta Trnava. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia sú stanovené druhy
ocenení a podmienky k ich udeleniu takto:
Čestné občianstvo mesta Trnava
osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto Trnava a jeho obyvateľov, o priateľstvo medzi národmi a partnerskými mestami, alebo ktoré obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo mesta Trnava možno
v odôvodnených prípadoch udeliť in memoriam.
Cena mesta Trnava
za vynikajúce tvorivé výkony, za významné umelecké úspechy, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí.
Cenu možno udeliť jednotlivcom i kolektívom, v odôvodnených prípadoch aj in memoriam.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava
za významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a mimoriadne výkony v oblasti kultúry, športu, vedy, techniky, podnikania a podobne. Cenu možno udeliť jednotlivcom i kolektívom.
Pamätné tabule, busty alebo pomníky
Mestské zastupiteľstvo môže schváliť zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty
alebo pomníka
 za mimoriadne výkony obyvateľov Trnavy, ktoré obohatili ľudské poznanie, resp. národnú kultúru a presiahli regionálny význam,
 za mimoriadne aktivity obyvateľov Trnavy, ktoré prispeli k upevneniu štátnosti a ekonomickému rastu nášho štátu,
 za mimoriadne aktivity obyvateľov Trnavy v boji za mier a ľudské práva presahujúce
regionálny význam,
 za mimoriadne významnú činnosť osôb alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili o to, že podstatne vzrástol nadregionálny význam Trnavy.
Návrhy na udelenie ocenení je potrebné doručiť do 31. decembra na adresu: Primátor
Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava. Predložené návrhy posudzuje komisia pre
udeľovanie ocenení a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Nový zberný dvor na Bottovej ulici
Oznamujeme občanom nášho mesta, že 3. októbra otvorila .A.S.A., s.r.o., nový zberný
dvor pri Základnej škole na Bottovej ulici v Trnave. Na tomto mieste je možné ukladať
nadrozmerný odpad z domácností bezplatne počas celého roka. Podrobnejšie informácie
možno získať priamo u zamestnancov zberného dvora, ktorý je otvorený v pracovných
dňoch od 12. do 18. hodiny, a v sobotu od 8. do 13. hodiny.
Zo spomínaného dôvodu už nebudú v čase jarného a jesenného zberu nadrozmerného
odpadu pristavované veľkokapacitné kontajnery na Študentskej ulici. Žiadame občanov,
aby vyvážali nadrozmerný odpad výlučne na zberný dvor, v opačnom prípade im môže
byť za neoprávnené zakladanie skládky udelená v zmysle platných právnych predpisov
finančná pokuta.
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 235/2005 z 3. júna
2005 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov a v súlade so zákonom
NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku boli vyhlásené voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov.
Termín konania volieb bol určený na 26. 11. 2005 (sobota), v čase od 7.00 h do 22.00 h.
V meste Trnava bolo ustanovených 57 okrskov. Oproti predchádzajúcim voľbám zmeny
nastali vo volebnom okrsku č. 1 (pôvodne Mestský úrad, Trhová ul., v súčasnosti priestory radnice na Hlavnej ul.) a vo volebnom okrsku č. 42 (pôvodne Mestský zimný štadión,
v súčasnosti Základná škola, Spartakovská 5).
Právo voliť má občan Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci,
ktorá patrí do územia samosprávneho kraja alebo majú trvalý pobyt vo vojenskom
obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja, do jeho územia
a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku. Volič hlasuje osobne. Zastúpenie
inou osobou nie je prípustné. Po preukázaní totožnosti a po vykonaní záznamu v oboch
rovnopisoch zoznamu voličov dostane volič od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku
a dva hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho
kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov. Volič môže zakrúžkovať najviac 9 poradových čísel kandidátov na poslancov.
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu zakrúžkuje volič poradové číslo toho kandidáta, za ktorého hlasuje. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je
zapísaný) o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.
V prípade neúspešnosti voľby v prvom kole bude predsedom NR SR vyhlásené v zmysle platnej legislatívy druhé kolo.
Bližšie informácie o voľbách do orgánov samosprávnych krajov získate prostredníctvom
e-mailovej adresy infoservis@trnava.sk, resp. na internetovej stránke Ministerstva vnútra
SR www.civil.gov.sk.
odbor organizačný a vnútornej správy MsÚ v Trnave

Building na Rybníkovej vás pozýva
8. a 9. novembra o 19:30 h
Ellis H. POTTER – Autorita a poznanie, dve
prednášky s diskusiou niekdajšieho zen-budhistického kňaza, ktorý sa stal kresťanom. V súčasnosti prednáša po celom svete
a pracuje v L’Abri Institute. Vstup voľný.

chádzame a kam ideme. Prvým typom je
REFORMÁTOR. Vstup voľný.

15. novembra 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 pri-

29. novembra o 19:30 h
Kristus v Bruseli
Večer poézie a diskusie s Mgr. Danielom
Pastirčákom o jeho novej knihe básní.
Vstup voľný.

22. novembra o 19:30 h
Film Night – The Truman Show
(P. Wier, J. Carrey), DVD projekcia filmu
spojena s diskusiou. Vstup voľný.
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TRNAVSKÁ NOVÉNA
Čnosti Panny Márie a naše

 nedeľa, 13. novembra o 18.00 h
VIERA
Mons. Stanislav Zvolenský
biskup, súdny vikár, Trnava
Farský chrámový zbor pri Kostole
Panny Márie Nanebovzatej vo Vrábloch,
diriguje J. Vrábel
 pondelok, 14. novembra o 18.00 h
NÁDEJ
Mons. Štefan Vrablec
biskup, Trnava
robotnícky spevokol Bradlan z Trnavy,
diriguje Mgr. V. Hovancová
 utorok, 15. novembra o 18.00 h
LÁSKA
Mons. Dominik Tóth
biskup, Trnava
Cirkevný spevokol Sancta Maria zo
Šamorína, diriguje M. Galbačová
 streda, 16. novembra o 18.00 h
POKORA
Mons. Ján Orosch
biskup, generálny vikár, Trnava
Cirkevný spevokol z Dechtíc,
diriguje Š. Danková
 štvrtok, 17. novembra o 18.00 h
ČISTOTA
Mgr. Vladimír Študent, SDB
farár, Trnava- Kopánka
cirkevný spevokol Laudámus Te
z Trnavy – Kopánky,
diriguje Mgr. V. Kolárovič

 piatok, 18. novembra o 18.00 h
OBETAVOSŤ
Doc. ThDr. Stanislav Vojtko
CMBF, Bratislava
M. Dobšovič, člen zboru Slovenskej
filharmónie
 sobota, 19. novembra o 18.00 h
NÁBOŽNOSŤ
Mons. Vendelín Pleva
riaditeľ SSV, Trnava
Cantica Sacra Tyrnaviae z Trnavy,
diriguje prof. P. Reiffers
 nedeľa, 20. novembra o 18.00 h
POSLUŠNOSŤ
Mgr. Dušan Berta
špirituál kňaz, seminár, Bratislava
cirkevný spevácky zbor Gloria zo
Zohora, diriguje M. Valovičová
 pondelok, 21. novembra o 18.00
MATERSTVO
Mons. Ján Sokol
arcibiskup, metropolita, Trnava
Rímskokatolícky cirkevný hudobný
spolok sv. Mikuláša z Trnavy,
diriguje L. Vymazal
Sv. omše počas Novény:

pracovné dni : 6.30, 8.00, 10.00, 16.00, 18.00
sobota 19.11.: 6.30, 8.00, 10.00, 11.30. – maď.,
16.00, 18.00, 21.30 Program pre mládež, 24.00 Sv.
omša pre mládež
nedeľa 20.11.: 7.30, 9.30 s procesiou s milostivým
obrazom na Trojič. nám., 16.00, 18.00
Modlitba ruženca: 14.45, Božie milosrd., 15.00
Večeradlo, 17.00 Ruženec

Slávnostná spomienka na zosnulých
Mesto Trnava a Rímsko-katolícky farský úrad sv. Mikuláša Trnava – mesto všetkých
Trnavčanov pozývajú na Sv. omšu za zomrelých, ktorá sa uskutoční 2. novembra
o 15.30 h na cintoríne na Kamennej ceste. Slávnostná spomienka na zosnulých bude
ukončená sviečkovým sprievodom a položením kvetov k dominantnému krížu.
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Kalokagatia – Centrum voľného času
SVIATOK DUCHOV A STRAŠIDIEL
Výtvarná súťaž pre žiakov základných
škôl – fantázii sa medze nekladú!
Uzávierka 7. novembra.
19. novembra o 14.00 h
MAĽOVANIE HRNČEKOV
Tradičné tvorivé podujatie pre mamičky
s deťmi, malých i veľkých.
MAĽOVANÝ SEN VIANOC
Výtvarná súťaž pre žiakov trnavských základných škôl. Uzávierka je 14. novembra,
výstava prác bude v decembri v Západoslovenskom múzeu.
NAMAĽUJ VIANOCE...
Výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie. Uzávierka je 28. novembra.
15. a 16. novembra od 12.00 h
ŠACH
Školské majstrovstvá okresu
žiakov základných a stredných škôl
INTERNETOVÁ MIESTNOSŤ
každú stredu od 13.00h do 16.30 h

INTERNET pre nezamestnaných
každý utorok od 8.00 h do 12.00 h
Radi poradíme začiatočníkom, ako a na
akých stránkach si hľadať prácu, ako sa
zaregistrovať do personálnych agentúr
a ako správne napísať životopis i žiadosť
o zamestnanie.
FITNESS
každú stredu a piatok od 9.30 h do 10.30 h
Cvičenie pre všetky dievčatá a ženy.
Príďte, začíname už 2. novembra!
14. novembra
HĽADÁME NAJSILNEJŠIEHO
STREDOŠKOLÁKA A STREDOŠKOLÁČKU
Súťaž pre študentov stredných škôl pri
príležitosti Dňa študentstva.
15. novembra
STREETBALL
Súťaž pre študentov stredných škôl pri príležitosti Dňa študentstva v areáli SOU železničné na Koniarkovej ulici. Víťaz získa
putovný pohár.

Informácie: Kalokagatia – Centrum voľného času, Strelecká 1, kalokagatia@post.sk, www.kalokagatia.santal.at, tel. 55 111 93

Verejná samota detí trpiacich autizmom
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave v spolupráci s mestom Trnava
vás pozývajú na výstavu výtvarných prác autistických detí a umelecko-dokumentárnych fotografií z ich života pod názvom Verejná samota. Výstava bude sprístupnená
od 10. do 30.novembra v priestoroch Zrkadlovej siene Divadla J. Palárika vždy hodinu
pred začiatkom a hodinu po ukončení divadelného predstavenia.

Galéria Jána Koniarka
 Kopplov kaštieľ
AKO PRVÝ VŽDY TEN TRETÍ
Martin Marenčin, Jozef Ondzik
výstava fotografií
otvorenie vo štvrtok 3. novembra

 Synagóga
PGU SAMPLER
(zo zbierok Považskej galérie umenia v Žiline)
kurátori: Mira Putišová, Vladimír Beskid
od 16. novembra 2005 do januára 2006

pozvánky
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Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
11. novembra (piatok) o 15.00 h
MOZAIKA VEDOMOSTÍ
Súťaž o milión vedomostí.
oddelenie pre deti
16. novembra (streda) o 17.00 h
MARIÁN VARGA O CESTÁCH,
KTORÉ NEVEDÚ DO RÍMA
Stretnutie s autorom knihy
Petrom Uličným.
V spolupráci s mestom Trnava.
hudobné oddelenie v Dome hudby
M. Schneidera Trnavského

25. novembra (piatok) o 15.00 h
S ABECEDOU DO SVETA
Súťaž pre všetky zvedavé deti.
oddelenie pre deti
25. novembra (piatok) 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.
hudobné oddelenie v Dome hudby
M. Schneidera Trnavského

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
WILLIAM SCHIFFER
výber z diela k autorovým 85. narodeninám
MAROKO OČAMI GEOLÓGA
fotografie a predmety z ciest po Maroku
ZAČALO TO DAGUERREOM
výstava fotoaparátov a fototechniky
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT
fauna, flóra, mineralógia a geológia
Malých Karpát
podujatia
10. novembra: LITERÁRNY KLUB
hosť: básnik Pavol Stanislav
 Dom hudby M. Schneidera Trnavského
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera
Trnavského, Dejiny cirkevného
hudobného spolku, Dvorana slávy dobra

august 2005

 Múzeum knižnej kultúry
Oláhov seminár
výstavy:
ČESKÁ BIBLIA V PRIEBEHU STOROČÍ
Výstava zahŕňa obdobie prvých
cyrilometodských prekladov biblických
textov do jazyka veľkomoravských
Slovákov, rukopisné biblie, tlačené a tiež
súčasné digitalizované formy vydávania
biblie a jej prekladov. Vystavené sú
unikátne exponáty vrátane Kralickej
biblie, Svätováclavskej biblie, Zlatej,
Prešpurskej a ďalšie až po multimediálne
nosiče. Výstava pozostáva z približne
dvadsiatich piatich panelov a vitrín
s exponátmi, projekcie s ukážkou
vzácnych digitalizovaných iluminovaných
rukopisov z XV. storočia a moderných
prekladov biblie i nových biblických
programov. Návštevníci výstavy si môžu
pozrieť videofilm Objavujeme bibliu.
AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
výstava v spolupráci so SSV
KUCHYŇA VČERA A DNES
výstava s cyklom tvorivých dielní pre deti
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Divadlo Jána Palárika
veľká sála

3. štvrtok 10.00 h  UČENÉ ŽENY
4. piatok 10.00 h  BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
5. sobota 19.00 h  VEČER S TIRNAVIOU
6. nedeľa 16.00 h  HLADNÝ OBOR
8. utorok 10.00 h  PADAJÚCE HVIEZDY
9. streda 19.00 h  UČENÉ ŽENY
10. štvrtok  DIV 2005
11. piatok  DIV 2005
12. sobota  DIV 2005
13. nedeľa 16.00 h  BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
14. pondelok 19.00 h  DEREŠ
15. utorok 19.00 h  TERASA
16. streda 19.00 h  VŠETKO O ŽENÁCH
18. piatok 10.00 h  PADAJÚCE HVIEZDY

21. pondelok 10.00 h  HLADNÝ OBOR
22. utorok 19.00 h  RODINNÉ ŠŤASTIE
23. streda 19.00 h  STATKY – ZMÄTKY
24. štvrtok 19.00 h  PADAJÚCE HVIEZDY

štúdio
7. pondelok 10.00 h  PLEŠATÁ SPEVÁČKA
19.00 h  BÁSNIK A ŽENA
9. streda 16.00 h  PAVLIN PRÍBEH
16. streda 10.00 h  PLEŠATÁ SPEVÁČKA
20. nedeľa 16.00 h  Z ROZPRÁVKY
DO ROZPRÁVKY
21. pondelok 19.00 h  BÁSNIK A ŽENA
27. nedeľa 16.00 h  DANKA A JANKA

Program trnavských kín – november 2005
kino HVIEZDA
PO REKONŠTRUKCII KINA
ZAČÍNAME PREMIETAŤ
9. NOVEMBRA

Ak nie je pri filme uvedený iný čas,
premieta sa o 17.30 a 19.30 h.
10. – 13. 11.  FANTASTICKÁ
ŠTVORKA
14. – 15. 11.  SAMETOVÍ VRAZI
17. – 18. 11. MOJA KRÁSNA
ČARODEJNICA
19. – 24. 11.  PRÍBEH MODREJ
PLANÉTY
začiatok predstavenia iba o 17.30 h
19. – 21. 11.  HĽADANIE KRAJINY
NEKRAJINY
začiatok predstavenia iba o 19.30 h
22. a 24. 11.  SIN CITY – MESTO
HRIECHU
začiatok predstavenia iba o 17.30 h
25. – 29. 11.  TEMNÁ VODA

filmový klub NAOKO

9. 11.  CESTA SAMURAJA
začiatok predstavenia o 18.00 h
PLECHOVÝ BUBIENOK – PROJEKT 100
začiatok predstavenia o 20.00 h
16. 11.  LETO STRATENÝCH BOZKOV
začiatok predstavenia o 18.00 h
POLNOČNÝ KOVBOJ – PROJEKT 100
začiatok predstavenia o 20.00 h
23. 11.  KTO SA BOJÍ VIRGINIE
WOLFOVEJ – PROJEKT 100
30. 11.  PRÍBEHY OBYČAJNÉHO
ŠIALENSTVA
začiatok predstavenia o 18.00 h
OTEC NA SLUŽOBNEJ CESTE
– PROJEKT 100
začiatok predstavenia o 20.00 h
DETSKÉ PREDSTAVENIA V NEDEĽU
12. – 13. 11.  VALIANT
začiatok predstavenia o 13.30 a 15.30 h
20. 11.  BOLEK A LOLEK NA
DIVOKOM ZÁPADE
začiatok predstavenia o 13.30 a 15.30 h
26. – 27. 11.  ČAROVNÝ KOLOTOČ
začiatok predstavenia o 13.30 a 15.30 h

choré mesto

DIV 2005

november 2005

DIVADELNÉ INŠPIRATÍVNE VYSTÚPENIA
štvrtok 10. novembra
10.00 h a 13.00 h
DS Gong Bratislava

POPOLUŠKA

Réžia: J. Koleják, P. Nagy
Divadlo Jána Palárika – štúdio

15.30 h
Malé divadlo kjógenu
– Nagomi kjógenkai – Brno

JAPONSKÉ FRAŠKY KJÓGEN

Réžia: Šigejama Šime, H. Krejči

Divadlo Jána Palárika – veľká sála

20.00 h
Café Teatr Černá labuť Praha
W. Russel

17.00 h
Divadlo SkRAT Bratislava

UMRI, SKAP A ZDOCHNI...!!!
Réžia: D. Vicen

Divadlo Jána Palárika – štúdio

20.30 h
DISK Trnava
V. Janček, D. Vicen a kolektív Disku

PADESÁTKA
Réžia: D.Vicen

Divadlo Jána Palárika – veľká sála

sobota 12. novembra
14.00 h
DS Circus Sacra Praha
Števo Capko

SHIRLEY VALENTINE MECHANICA
Réžia: I. Balaďa

Divadlo Jána Palárika – veľká sála

piatok 11. novembra
10.00 h a 13.00 h
Divadlo Maska Zvolen
Jaroslav Mottl

Réžia: Š. Capko

Synagóga – Centrum súčasného umenia

16.00 h
Divadelné združenie GUnaGU
Bratislava
K. Vosátko

O JANKOVI A MARIENKE MODELKY
Réžia: Jaroslav Mottl

Divadlo Jána Palárika – veľká sála

15.00 h
Divadlo T.E.J.P. Jihlava

EDISÓNI

Réžia: kolektív T.E.J.P.

Synagóga – Centrum súčasného umenia

Réžia: K. Vosátko
Divadlo Jána Palárika – veľká sála

21.00 h
Prešernovo Gledališče Kranj,
Slovinsko
Evald Flisar

NORA, NORA

Réžia: Dušan Mlakar
Divadlo Jána Palárika – veľká sála
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TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ
karelplihal.cz

Karel Plíhal - Nebe počká
7. novembra o 19.30 h
SYNAGÓGA
CENTRUM SÚČASNÉHO UMENIA

Koncert ku Dňu študentstva
17. novembra
o 19.00 h
GALÉRIA JÁNA KONIARKA
ONDŘEJ SMEYKAL

– didgeridoo

STANISLAV DOLEŽAL
didgeridoo.sk

Instrumental tandem
20. novembra o 18.00 h
SYNAGÓGA – CENTRUM SÚČASNÉHO
UMENIA
Tango nuevo
Libor Janeček – gitara
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