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Retrospektíva na rok 2011 a vízia roku 2012
Je zvykom, že na začiatku nového roka sa primátor mesta Trnavy prihovorí
Trnavčanom prostredníctvom mestskej televízie. Časť tohto príhovoru primátora
Vladimíra Butka, v ktorej hodnotí činnosť mestskej samosprávy v uplynulom
roku a načrtáva víziu roku 2012, prinášame na nasledujúcich riadkoch.
Uplynulý rok 2011 bol pre samosprávu mesta Trnavy, najmä pre mestské zastupiteľstvo a primátora mesta, poznamenaný hľadaním ciest spolupráce v novej situácii,
keď väčšina poslancov v mestskom zastupiteľstve a primátor nie sú z toho istého
politického zoskupenia. Vedeli sme však, čo chceme, a hneď na začiatku sme si povedali, ako to budeme riešiť. Spolu – ako Trnavčania. Naše volebné programy boli
veľmi podobné vo všetkých základných oblastiach života v meste: doprava, životné
prostredie, bezpečnosť, školstvo, čistota, aktivity vo voľnom čase, zeleň, kultúra,
sociálna problematika, atď.
Podľa môjho názoru – a na slovenské pomery – sme úspešne zvládli spájanie
skúseností a nových pohľadov na riešenie vecí verejných v Trnave. Zatiaľ sme dokázali konštruktívne diskutovať o smerovaní mesta. Nadviazali sme na mnohé pozitíva
z minulého obdobia, pokúšali sme sa vniesť do nich dynamiku a vtiahnuť do riešenia
problémov viacero subjektov a občanov mesta. S citom pre potreby mesta, jeho
občanov, mestského úradu a podnikov s majetkovou účasťou mesta sa budem snažiť
v tejto ceste pokračovať i v budúcnosti.
V roku 2011 sa nám podarilo riešiť mnohé problémy spojené s výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku a koncom roka sme začali s jeho
kolaudáciou. Je to najväčšia investičná akcia mesta Trnavy za uplynulých viac ako
20 rokov. S napätím očakávam, ako bude ukončené jej dofinancovanie. Zatiaľ ho
riešime preklenovacím úverom.
Pokračovali sme v rekonštrukciách základných a materských škôl, vylepšovali
sme situáciu v doprave. Najviac ma potešil chodník na Cukrovej ulici. S radosťou
konštatujem, že nové cyklochodníky v Trnave sa už začínajú podobať na tie, ktoré
poznáme zo zahraničia. Pokračovali sme v humanizácii sídlisk, rekonštrukcii verejného osvetlenia, ciest, chodníkov, parkovísk.
Uplynulý rok bol pre samosprávu charakteristický aj veľkou neistotou a nervozitou vyplývajúcou z pripravovanej zmeny financovania zo strany štátu. Táto neistota
zostáva, no napriek tomu chceme v tomto roku začať s rekonštrukciou Hlavnej ulice, chceme vybudovať v centre mesta malý parčík, chystáme veľkú rekonštrukciu
ubytovne na Kollárovej ulici, kde chceme vybudovať malometrážne byty a centrálnu
kuchyňu pre potreby našich seniorov (varíme okolo 100 000 jedál ročne s finančnou
podporou mesta).
Teším sa, že na jar roku 2012 by mal byť daný do užívania severovýchodný obchvat mesta, čím sa iste zlepší prejazdnosť mesta v dopravných špičkách.
Vladimír BUTKO, primátor Trnavy

Rozpočet počíta aj s pešou zónou a parčíkom
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012 a viacročný rozpočet na roky 2013 a 2014
schválili poslanci mestského zastupiteľstva na poslednom tohtoročnom zasadnutí
13. decembra.
Vyrovnaný rozpočet zohľadňuje očakávaný vývoj príjmov mesta v budúcom roku
vo výške 47 563 284 eur. Výdavky v jednotlivých programoch rozpočtu ostávajú
zväčša na úrovni roku 2011, viac peňazí však pôjde do dopravy, sociálnej oblasti
a odpadového hospodárstva.
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Rozpočet počíta aj s rekonštrukciou pešej zóny, prestavbou ubytovne na Kollárovej ulici na nájomné byty a výstavbou Univerzitného parčíka. Úverové zdroje
v rozpočte budú použité na financovanie Mestského priemyselného a technologického parku a úver bude vyrovnaný z grantu, ktorý mesto získalo na tento účel
z Európskej únie.
Poslanci schválili aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času
predaja a služieb, ktoré umožňuje predĺženie otváracieho času kaviarní, reštaurácií,
vinární, herní, ap. Cieľom tejto zmeny je vyjsť v ústrety občanom, zvýšiť atraktívnosť centra mesta a prispieť aj týmto spôsobom k jeho oživeniu.
Schválené bolo tiež nové Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ich výška bola naposledy upravovaná v roku
2008, od roku 2009 však náklady mesta na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu
neustále vzrastajú a citeľne prevyšujú príjem z poplatkov. Do celkového súčtu nákladov pribudli aj nové položky, napríklad na nákup a inštalovanie zberných nádob na
psie exkrementy alebo na zvýšenie počtu nádob na separovaný odpad v súvislosti
s jeho intenzifikáciou. Významne narástli aj sumy na odstraňovanie divokých skládok odpadu a škôd spôsobených vandalizmom. Aj po zvýšení poplatkov, ktoré sa
dotkne nielen občanov, ale aj podnikateľských subjektov, však bude Trnava vďaka
svojmu dobrému odpadovému hospodárstvu naďalej patriť k mestám s najnižším
poplatkom za odvoz a likvidáciu odpadu.
Ďalšie schválené nové všeobecne záväzné nariadenie sa týka daní z nehnuteľností. Zvýšenie, ktoré je súčasťou snáh samosprávy o udržanie ekonomickej stability
mesta aj krízovom období, sa dotýka najmä daní z pozemkov, kde je zohľadnené aj
percento inflácie za roky 2008 – 2010. Najmenej sa zvýšenie dotkne dane zo stavieb
na bývanie, za byty a nebytové priestory určené na garážovanie, kde sa sadzba
zvýši z 0,232 eura na 0,35 eura. Aj v tomto prípade však naďalej platí, že miestne
dane v Trnave nie sú vysoké. Podľa porovnania, ktoré z údajov dodaných mestskými
samosprávami spracovali denník Pravda a Slovenská televízia, súčet dane za byt
a poplatku za odvoz smetí je v Trnave najnižší spomedzi všetkých krajských miest.
-red-

Mesto ušetrilo v e-aukciách vyše pol milióna
Trnavská mestská samospráva ušetrila prostredníctvom šesťdesiatich piatich elektronických aukcií realizovaných v roku 2011 v priemere vyše
dvadsaťdeväť percent predpokladaných nákladov na zákazky, čo predstavuje sumu 556 564 eur.
Podľa slov vedúceho odboru investičnej výstavby mestského úradu Ing. Dušana
Béreša pri dvadsiatich troch e-aukciách, ktoré tento odbor zrealizoval v minulom
roku, sa úspory pohybovali medzi dvadsiatimi až tridsiatimi siedmimi percentami
z plánovanej sumy. Najviac ušetrili pri výbere dodávateľov na cyklochodník na uliciach Cukrovej a T. Vansovej a na výstavbu bezbariérovej rampy na Coburgovej ulici.
Zároveň s úsporami sa však pri podpisovaní zmlúv, ale aj pri samotnej realizácii
zákaziek prejavili možné negatívne dôsledky tlaku na znižovanie ponúk jednotlivých
dodávateľov. Účastníci aukcií v elektronickej aukčnej sieni v snahe uspieť niekedy
znižujú svoje ponuky natoľko, že zákazka prestáva byť z ekonomického hľadiska pre
ich firmy prínosom, alebo ju za ponúknutú cenu ani nedokážu zrealizovať. Ukážkovým príkladom bola práve spomínaná prvá etapa rekonštrukcie Cukrovej ulice, kde
víťaz e-aukcie odstúpil od projektu ešte pred podpísaním zmluvy. Mestská samospráva bola preto nútená odložiť termín začiatku prác a osloviť dodávateľa, ktorý
bol v súťaži druhý v poradí. Ak by však víťaz ktorejkoľvek e-aukcie odstúpil až po

3

podpísaní zmluvy, mesto by muselo vypísať novú súťaž a omeškanie realizácie prác
by bolo ešte oveľa výraznejšie.
Šetrením finančných prostriedkov v elektronických výberových konaniach mestská samospráva nadviazala na úspech z minulého roka, kedy týmto spôsobom dosiahla v priemere takmer tridsaťpercentnú úsporu plánovaných nákladov. Snahu
mesta na konci minulého roka ocenila spoločnosť Well management diplomom za
najvyšší počet realizovaných e-aukcií.
-red-

Vyhlásenie súťaže o dotácie Mesta Trnavy
Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií na umeleckú činnosť a aktivity v oblastiach kultúry, mládeže, športu, vzdelávania, ekológie, zdravia,
protidrogovej prevencie, zdravotne postihnutých a charity. Novou oblasťou, v ktorej bude možné získať dotáciu, je obnova kultúrnych pamiatok
a pamätihodností mesta. Na tieto účely vyčlenila mestská samospráva
v tohtoročnom rozpočte dovedna 150 237 eur.
Podobnú sumu rozdelila mestská samospráva na dotácie v týchto oblastiach v roku
2011. Najviac peňazí šlo na športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity, ktoré mesto
podporilo dovedna sumou takmer 105 tisíc eur. Rôzne rehabilitačné a rekondičné
aktivity, terapeutické programy pre zdravotne postihnutých občanov vrátane integrácie hendikepovanej mládeže a spríjemnenia pobytu detí v nemocnici mesto podporilo sumou 13 370 eur. Predkladatelia ekologických projektov zameraných najmä na
výsadbu zelene, rekonštrukciu výsadieb, revitalizáciu a skrášlenie životného prostredia v meste, zdravý životný štýl a zdravotnícku osvetu získali vyše 9 300 eur, atď.
Podrobnejšie informácie o podporených projektoch sú k dispozícii na www.trnava.sk
v sekcii Samospráva/Dotačný systém mesta.
Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 15. marca 2012 na vzorových
tlačivách na adresu Mestský úrad, Trhová ul. 3, Trnava. Každá žiadosť musí povinne
spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 389, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381 určujúce
metodiku poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.
Zoznam zamestnancov mestského úradu, ktorí poskytujú informácie o dotáciách
v jednotlivých oblastiach, nájdete v sekcii Oznamy v tomto vydaní NzR. Formulár
-redžiadosti je k dispozícii na www.trnava.sk.

V SKRATKE
Nové parkovacie miesta a zmena
orientácie dopravy na Pekárskej
a Hornopotočnej
Na Pekárskej a Dolnopotočnej vyznačila
mestská samospráva v decembri minulého roka štyridsať nových parkovacích
miest. Na pravej strane Pekárskej ulice
je deväť parkovacích miest orientovaných šikmo k okraju komunikácie, na ľavej strane Hornopotočnej tridsaťjeden.
Vytvorené sú v súlade s platnou slovenskou technickou normou, podľa ktorej
musí byť šírka prejazdnej cesty minimálne tri metre.

Vzhľadom na celkovú šírku komunikácie nebolo možné na týchto uliciach
vytvoriť parkovacie miesta vhodné nielen pre bežné osobné autá, ale aj pre
dlhšie vozidlá. Mestská samospráva preto uvažuje aj o osadení dodatkovej dopravnej značky s údajom o maximálnej
povolenej dĺžke parkujúceho vozidla.
V súvislosti so zmenou parkovania
nastala aj zmena v smerovaní dopravy. Pekárska ulica je teraz jednosmerná
v opačnom smere ako predtým, to znamená, že doprava ide po ľavej strane ulice od centra mesta k Horným baštám.
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Jednosmerná už je aj Hornopotočná ulica, na ktorej ide doprava po pravej strane od Rybníkovej ulice do centra.
Nové verejné osvetlenie na
sídliskách Hlboká a Prednádražie
je už skolaudované
Mesto Trnava úspešne skolaudovalo koncom roka 122 stožiarov verejného osvetlenia vrátane nosných a podporných
konštrukcií na uliciach Čajkovského,
L. van Beethovenova, Hospodárskej, Clementisovej a V jame. Investičná akcia sa
realizovala v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie
a Hlboká, na ktorý pridelilo Ministerstvo
hospodárstva SR nenávratný finančný
príspevok 245 393,36 eur z operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti prevádzky
a optimalizácia údržby verejného osvetlenia zavedením vyspelých a environmentálne šetrných technológií.
Obnova najstaršieho organa
v Trnave a jubileum jeho staviteľa
Sv. omša za najvýznamnejšieho trnavského staviteľa organov Valentina
Arnolda (14. 2. 1742 – 10. 2. 1812) bude
pri príležitosti 200. výročia jeho úmrtia
slúžená v nedeľu 12. februára o 9. hodine
v Bazilike sv. Mikuláša. Hlavným celebrantom bude dekan baziliky Marcel
Kubinec. Na omši budú okrem Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša pod vedením Ladislava
Vymazala účinkovať organista Stanislav
Šurin a hobojistka Zuzana Grejtáková.
Následne bude z baziliky demontovaný a do reštaurátorských dielní prevezený barokový organový pozitív Valentina
Arnolda, ktorý tento majster postavil
v roku 1783. Ide o najstarší organ v Trnave, ktorý budú reštaurovať členovia
Komory reštaurátorov Slovenska, organár Ján Valovič a reštaurátor dreva Peter
Gregvorek. Zreštaurovaný organ bude
požehnaný a po prvýkrát zaznie na sv.
omši a koncerte v piatok 10. augusta 2012.

Stretnutie pri hrobe Teodora Tekela
a výstava jeho obrazov
v Západoslovenskom múzeu
Stretnutie obdivovateľov diela trnavského maliara Teodora Tekela sa pri
príležitosti 110. výročia jeho narodenia
uskutočnilo 25. januára o 16. hodine
pri umelcovom hrobe na cintoríne na
Ulici T. Vansovej. Na druhý deň, v stredu
26. januára o 16. hodine sa v Západoslovenskom múzeu uskutočnila vernisáž
výstavy diel Teodora Tekela zo súkromnej zbierky Trnavčana Jozefa Dendiša. Kolekciu obrazov, z ktorých väčšinu
ešte Trnavčania nemali možnosť vidieť
na predchádzajúcich výstavách Teodora
Tekela v Galérii Jána Koniarka a v západnom krídle radnice, predstavila kurátorka Lucia Dendišová, ktorá ju uviedla
aj minulý rok v Ríme. Posolstvo pripomína pamätná tabuľa vo Františkánskom kostole v Trnave. Jej osadenie
realizovalo Trnavské fórum ’89, ktoré je
aj iniciátorom stretnutia pri umelcovom
hrobe.		
Viac o Teodorovi Tekelovi a výstave
jeho diel v Západoslovenskom múzeu
prinášame v sekcii Kultúra v tomto vydaní NzR.
Výstava Moderná knižná väzba
v Múzeu knižnej kultúry
Výstava s názvom Moderná knižná väzba, ktorá je od 11.januára sprístupnená v Múzeu knižnej kultúry, pozostáva
z umeleckých knižných väzieb, ktoré
boli vytvorené pracovníkmi archívov,
študentmi reštaurátorských a výtvarných odborov i knihármi na voľnej nohe
pri príležitosti tretej archívnej kníhviazačskej súťažnej prehliadky v Českej
republike. Výstavu dopĺňajú fotografie
umeleckých výtvorov zo všetkých troch
doterajších ročníkov spomínanej súťaže. Autorom výstavy je PhDr. Vlastimil
Kolda zo Štátneho okresného archívu
v Českých Budějoviciach. Vznikla v spolupráci so Štátnym oblastným archívom
v Třeboni.
Slávnostná derniéra výstavy sa uskutoční 28. februára 2012 o 16. hodine.
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Škola ľudových remesiel
– kurz paličkovanej čipky
V priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave budú i tento rok pokračovať kurzy Školy ľudových remesiel, ktoré pripravuje etnologička múzea Mgr.
Aneta Cintulová. V sobotu 25. februára
o 14. hodine sa ako prvý uskutoční kurz
paličkovanej čipky. Pod vedením členiek
Klubu trnavských paličkárok sa záujemcovia naučia základy tejto textilnej
techniky. Pokročilejší, ktorí absolvovali
kurz v roku 2011, si budú môcť vyskúšať i zložitejšie vzory. Maximálny počet
účastníkov kurzu je dvanásť, prihlásiť sa
treba osobne v múzeu alebo na telefónnom čísle 033/5512913. Vstup je voľný.
Škola ľudových remesiel bude pokračovať 31. marca zdobením kraslíc, 23.
júna maľovaním keramiky, 27. októbra
maľbou na skle a 8. decembra zdobením
medovníkov.
Fašiangová zábava so zabíjačkou sa
pred radnicou skončí pochovaním basy
Spomienku na ľudové fašiangové tradície každoročne oživuje mestská samospráva v centre mesta pred radnicou.
Tento rok sa zábava začne 17. februára o 15. hodine fašiangovou zabíjačkou
s obľúbenými mäsovými špecialitami
a karnevalovou zábavou v maskách,
na ktorej sa môžu do chuti vyjašiť nielen muzikanti z Borovienky a folkloristi,
ale aj všetci okoloidúci. Na záver si spoločne môžu so smiechom „zaslziť“ pri
obrade pochovávania basy, ktorého sa
odborne ujme ľudovoumelecký súbor
Lusk z Krakovian. A kto sa nevyjašil,
nevyplesal a nepomaškrtil na fašiangových špecialitách dosýta, nech nezúfa,
lebo za päť dní do Popolcovej stredy
sa dá ešte veľa stihnúť – napríklad aj
zábavu na 17. reprezentačnom plese
mesta Trnavy.
Reprezentačný ples mesta Trnavy
s dvomi sedemnástkami
Na Reprezentačnom plese mesta Trnavy sa tento rok stretnú dve príjemné
sedemnástky – jeho 17. ročník sa usku-

toční 17. februára v Mestskej športovej
hale. Lístky na toto podujatie, ktoré
patrí k vrcholom plesovej sezóny v našom meste, si môžu záujemcovia kúpiť
v pokladni Mestského úradu na Trhovej
ulici. Vstupné na ples do sály je 55 €,
na galériu 45 €. Výťažok z plesu bude
tradične venovaný na dobročinné účely.
Slávnostného otvorenia plesu o 20.
hodine sa ujme krásna blondínka – populárna slovenská muzikálová a seriálová herečka Mirka Partlová. Do tanca bude hrať Orchester Pavla Zajáčka
a inšpiráciu vo forme tanečných kreácií
ponúknu plesajúcim 15-násobní finalisti
majstrovstiev sveta a Európy v tanečnom športe – Interklub Bratislava.
Spektrum hudobných žánrov rozšíria
aj DJ Marián Kukla, Ľudová hudba folklórneho súboru Trnafčan a česká revivalová skupina Boney. Moderátorom plesu bude Vladimír Voštinár, známy svojím
zmyslom pre humor.
Po plese pre dospelákov príde rad
aj na detský maškarný ples
Mnohí z dospelákov sa iste ešte pamätajú na to, aké vzrušujúca bola v detstve každá príležitosť zmeniť sa s pomocou masky a šikovného preoblečenia na
svojho obľúbeného rozprávkového hrdinu, zvieratko alebo populárnu postavu
z animovaného seriálu. Trnavské deti
budú mať túto možnosť po reprezentačnom plese mesta 19. februára o 15. hodine v Mestskej športovej hale na mestskom Detskom maškarnom plese.
Pre deti je pripravený zábavný
program plný masiek, hier, súťaží, tanca a dobrej nálady, v ktorom vystúpia
tanečníci z trnavského Candy klubu pod
vedením Miroslavy Vantovej. Na všetkých sa teší šašo so svojimi pomocníkmi, a pre každého účastníka má pripravený malý darček. Vstup je voľný.
Na sídliskách pribudli kontajnery
na separovaný zber textilu
Upratovanie v trnavských domácnostiach môže nadobudnúť nový ekologický rozmer. Koncom minulého roka
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rozmiestnila mestská samospráva na
sídliskách zberné nádoby na obnosené
šatstvo, obuv a odevné doplnky. Trnava
sa týmto krokom stáva jedným z mála
slovenských miest, ktoré ponúkajú občanom možnosť separovaného zberu
textilu.
Zberné nádoby sú umiestnené na vyhradených stojiskách spolu s ostatnými
kontajnermi na odpad v týchto lokalitách: Spartakovská 2, 11 – 13, Vl. Clementisa 79, 64, 28, J. Slottu 11 – 13,
T. Tekela 27, Hlboká 4, 20, Bučianska 12,
V jame, Na hlinách 40, Špačinská cesta
7, Šafárikova 13 (od tenisu), Tajovského
9, Mozartova 12, Lomonosovova 2, Jiráskova 28, Golianova 56, 58, Zelenečská
101, Ľ. Podjavorinskej 6 a pri obchodných centrách na Spartakovskej a Ulici
Ferka Urbánka.
Nepoškodené, neznečistené a suché
odevy a obuv treba vložiť do kontajnera
v uzavretom a proti vlhkosti chrániacom
obale, napríklad v polyetylénovom vrecku. Cieľom separovaného zberu textilu je najmä zmenšenie objemu odpadu
ukladaného na skládku a zníženie záťaže
životného prostredia.
Deň otvorených dverí
v hospici Svetlo
Nezisková organizácia Svetlo pozýva
všetkých záujemcov v nedeľu 5. februára 2012 od 15.30 do 17.00 h do kláštora
rehole františkánov v Trnave na Františkánskej ulici 2 na deň otvorených dverí
v budúcom hospici Svetlo. Návštevníci si

môžu prezrieť zrekonštruované a zariadené priestory, ktoré sú prispôsobené
na poskytovanie sociálnych služieb občanom v nepriaznivej sociálnej situácii
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, zlého zdravotného stavu alebo
dovŕšenia dôchodkového veku. Rekonštrukcia dlhodobo prenajatých priestorov v kláštore sa začala v roku 2006
a už niekoľko rokov tu poskytuje nezisková organizácia Svetlo sociálne služby
vo forme požičiavania zdravotných pomôcok. Otvorenie hospicu sa predpokladá v 1. štvrťroku 2012. Jeho názov Svetlo požehnal pápež Ján Pavol II. pri svojej
návšteve v Trnave v roku 2003.
Trnavská arcidiecézna charita začne
vydávať potravinovú pomoc
Potravinovú pomoc pre sociálne slabších
občanov bude vydávať Trnavská arcidiecézna charita od pondelka 20. februára do piatka 9. marca v popoludňajších
hodinách v Mestskej športovej hale na
Rybníkovej ulici. Potravinová pomoc pre
jednu osobu je maximálne dvadsať kíl
hladkej múky a dvadsať kíl bezvaječných
cestovín. Podmienky výdaja a nároku na
potravinovú pomoc stanovené v roku
2011 zostávajú nezmenené.
Hodiny, počas ktorých bude potravinová pomoc vydávaná, ešte neboli
v čase uzávierky tohto vydania NzR
presne určené. Podrobnejšie informácie
získajú občania na telefónnych číslach
Trnavskej arcidiecéznej charity 0910 788
-red, ac, sš, vo023 alebo 033/551396.

O čare bylín pri bylinkovom čaji „o péci“
Bylinkový čaj o péci je rýdzo trnavský názov celkom nového seriálu podujatí
venovaných zdravému životnému štýlu. Prvé stretnutie sa uskutoční 16. februára v zasadačke na Trhovej ulici 2 a bude venované rozprávaniu o bylinkách vhodných pri prechladnutí, chrípke, kašli a na povzbudenie imunitného
systému. A o koľkej sa to stretnutie začne? No predsa popoludní o péci!
Pozvaní sú všetci, ktorí chcú odhaliť tajomstvá bylín a naučiť sa využívať ich pozitívne
účinky. Na piatich stretnutiach tohto netradičného kurzu, ktorý povedie známa trnavská odborníčka na liečivé byliny Margita Drobná, sa účastníci postupne dozvedia,
prečo by nemali bylinky chýbať v žiadnej domácnosti a kuchyni, ako upevnia zdravie,
zmiernia bolesť a stres, posilnia telo aj dušu. Naučia sa pripraviť kúpeľ, obklad, zábal,
tinktúru alebo osviežujúcu voňavú zmes do ovzdušia, skrine či proti škodcom. Sú-
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časne získajú informácie aj o možných nežiaducich účinkoch bylín s upozornením na
nutnosť rešpektovať najmä pri vážnejších ochoreniach rady lekára.
„Verím, že Trnavčania pozvanie na náš Bylinkový čaj o péci radi prijmú a privedú
so sebou aj svojich priateľov a blízkych. Mnohí ma už poznajú z klubu Energy a vedia,
že bylinky sú súčasťou môjho života. Nedávno som sa vrátila z Číny, kde som na Tianjinskej univerzite tradičnej čínskej medicíny a farmakológie zbierala skúsenosti. Prax
vo fakultnej nemocnici mi dala veľa nových poznatkov, o ktoré sa s účastníkmi našich
stretnutí rada podelím a odovzdám im aj tajomstvá čarovných byliniek,“ povedala
lektorka kurzu Margita Drobná.
Projekt Bylinkový čaj o péci pripravila Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s miestnou pobočkou Ligy proti reumatizmu. Ďalšie stretnutia kurzu sa uskutočnia
v marci, apríli, septembri a v novembri.					
-red-

FestHry Trnava 2012 v Mestskej športovej hale
Stovky spoločenských hier od popredných výrobcov, od klasických až po
novinky prezentované na zahraničných veľtrhoch, zaplnia stoly v trnavskej
Mestskej športovej hale 3. – 5. februára na treťom ročníku festivalu hier
a zábavy s názvom Fest Hry Trnava 2012.
Podujatie určené deťom, rodinám a mládeži je interaktívnou prezentáciou vývoja v oblasti spoločenských hier a zábavy, stavebníc, hlavolamov a hračiek, ktoré aj
v súčasnosti dokážu zaujať a ponúkajú zmysluplné a najmä spoločné trávenie voľného
času. Okrem hier pre všetky vekové kategórie bude pripravený sprievodný program
zahŕňajúci rozšírenú zónu nafukovacích atrakcií, pribudnú detské kútiky s hrami
a skladačkami pre najmenšie deti, pre študentov, mladých a rodičov stolné futbaly,
air-hockey, biliard, šach, sprievodné súťaže o ceny a iné. Okrem vyskúšania budú mať
účastníci aj možnosť zakúpiť si niektoré z hier na mieste alebo odniesť si ich ako výhru
zo súťaží. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu budú predajcovia a spoločnosti prezentujúci novinky a výrobky z rôznych oblastí zábavy, jazykového vzdelávania a hier.
Vstup za symbolické vstupné bude v piatok 3. a v nedeľu 5. februára od 14.00 do
20.00 h, v sobotu 4. februára od 10.00 do 20.00 h.
Organizátori podujatia: Mestská rada mládeže v Trnave v spolupráci s Mestom
-redTrnavou. Viac informácií nájdete na stránke www.festhry.sk.

Comenius v Základnej škole na Námestí SUT
Po projektových stretnutiach, ktoré za posledný rok organizovali partnerské
školy v Turecku, Poľsku, Španielsku, Portugalsku, Litve, Nemecku, Chorvátsku a vo Francúzsku, prišiel rad na Základnú školu na Námestí Slovenského
učeného tovarišstva, kde 21. – 25. novembra 2011 privítali partnerov zo
šiestich krajín – Španielska, Veľkej Británie, Rumunska, Grécka, Maďarska
a Chorvátska.
Španielski, rumunskí a maďarskí učitelia priviedli aj niekoľko svojich študentov,
ktorí boli ubytovaní v dvanástich rodinách našich žiakov, čo bola pre jednu aj druhú
stranu jedinečná skúsenosť. Okrem toho, že dennodenne používali angličtinu, zahraniční študenti spoznali život slovenských rodín, kultúru a spôsob nášho stravovania.
Rodiny trnavských žiakov urobili všetko pre to, aby sa u nás deti zo zahraničia cítili
ako doma a nič im nechýbalo. Zo strany študentov a ich učiteľov škola dostala veľmi
pozitívne ohlasy.
Zahraniční aj trnavskí študenti mali na toto stretnutie pripraviť pod vedením svojich učiteľov prezentácie s témou Voda ako spôsob relaxácie. Deti mali priblížiť, akým
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spôsobom môže voda a všetko s ňou spojené prispieť k relaxácii. Svoje práce prezentovali v priestoroch ZŠ na Námestí SUT.
Keďže témou projektu bola voda, Trnavčania pripravili partnerom program, ktorý s touto témou súvisel. Jeho súčasťou bola plavba loďou po Váhu pri Piešťanoch
a návšteva aquaparku v Galante. Spoločne navštívili aj hrad Červený kameň, absolvovali prehliadku Bratislavy, zúčastnili sa na muzikálovom predstavení Adam Šangala
v nitrianskom divadle a folklór nášho regiónu im priblížilo vystúpenie skupiny Špačinčanka. Tak ako na ostatných stretnutiach projektu, aj hostia ZŠ na Námestí SUT boli
prijatí na radnici zástupcom primátora mesta.
Po týždni plnom zážitkov, nových priateľstiev a skúseností sa trnavským deťom
a pedagógom len ťažko lúčilo s priateľmi. Pre hosťujúcu školu bola veľkou odmenou
ich spokojnosť a želanie zostať tu dlhšie, než len jeden týždeň. Týmto stretnutím sa
však ich priateľstvo a spolupráca nekončia, lebo v tomto školskom roku sa ešte spolu
určite stretnú. A na to sa už teraz veľmi tešia.
Mgr. Erika BUČKOVÁ

Pamiatkový seminár bol venovaný najmä Trnave
18. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja organizovaného Krajským pamiatkovým úradom Trnava v spolupráci s Mestom Trnavou,
sa v decembri minulého roka tešil veľkému záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Podstatná časť seminára bola venovaná trnavským témam, najmä reštaurovaniu uličných
fasád a archívnemu výskumu seminára sv. Štefana – známeho aj ako Stefaneum.
Pohľad okoloidúcich sa už môže potešiť na obnovenej fasáde na jeho severnej
strane. Založený bol kardinálom Petrom Pázmaňom, ale podľa monografie, ktorú vydala rada mesta Trnavy na pamäť 700-ročného jubilea v roku 1938, základy budovy
položil pravdepodobne už arcibiskup Mikuláš Oláh. Táto veľmi vzácna pamiatka podstúpila mnohé prestavby a necitlivé reštauračné postupy. Záujemcovia o historické
pamiatky netrpezlivo čakajú na novú tvár priečelia a hlavne súsošia nad portálom,
vyobrazujúceho sv. Štefana, biskupov a bohoslovcov, podľa spomínanej monografie
k sedemstému výročiu mesta. Avšak podľa dejín Trnavy z roku 1988 je kamenný portál nad architrávom ozdobený figurálnym reliéfom apoštolov.
Témami seminára boli aj Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, hlavne problematika
autorstva jeho klenbových fresiek, sídliskový a správny rozsah Trnavy do polovice 13.
storočia, krov baziliky sv. Mikuláša a výsledky archeologického výskumu v exteriéri
rímsko-katolíckeho Kostola sv. Petra a Pavla v Páci.
Osviežením seminára bola téma Trnavské kaviarne a kaviarnici v rokoch 1750 –
1850. Účastníci seminára sa dozvedeli, že prvá kaviareň v Trnave bola na Radlinského
ulici 3. Kaviareň bola aj pod mestskou vežou, ale nie je isté, či na západnej alebo
južnej strane. V kaviarňach, ktoré mali na to povolenie, hrávala živá hudba, hral sa
biliard a boli svedkami zvád aj bitiek medzi jednotlivými stavmi. Škoda, že príspevok
sa končil rokom 1850 (pozn. red.: kompletný príspevok o kaviarňach a kaviarnikoch
v Trnave od Mgr. Romana Macuru je súčasťou tohto vydania NzR).
Aj systematická snaha a výskumy pamiatkarov prispeli k tomu, že Trnava za posledných dvadsať rokov zmenila svoju tvár k dobrému. Zrekonštruovali sa mnohé
historické pamiatky, ale iné sú ešte stále vystavené zhubnému zubu času a výtvorom
sprejerov. Ako takmer vo všetkom, aj tu je vinník jasný – nedostatok finančných
prostriedkov. Uplynie ešte veľa vody v Trnávke, než sa všetky opravia. Dúfajme, že
sa v mestskej kase a vo vreckách úspešných podnikateľov nájdu finančné prostriedky
na obnovu ďalších historických pamiatok. V opačnom prípade už zostáva len verejná
zbierka ako v 19. storočí, keď si Trnavčania postavili divadlo z vlastných prostriedkov.
Margita KÁNIKOVÁ
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Pes nielen ako pomocník, ale aj liečiteľ
Možno sa aj vám potvrdilo, že váš rodinný zvierací miláčik je pre vás prílevom
pozitívnych emócií. Odborníci preukázali, že pes či mačka dokážu pohlcovať
negatívnu energiu a neraz pomáhať pri psychických problémoch. Aj preto sa
čoraz viac v praxi začína využívať canisterapia, liečba prostredníctvom psa.
A pomáha aj deťom s rôznym typom ochorenia. Trnava patrí medzi málo
slovenských miest, kde už canisterapiu okrem iných služieb poskytujú
v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. S iniciatívou prišlo trnavské občianske združenie Rodinný pes.
Hodiny canisterapie sú výsledkom spoločného úsilia
aktivistov v spomínanom
občianskom združení a pracovníkov trnavského Centra
špeciálno-pedagogického
poradenstva (niekdajšieho
Detského integračného centra) na Čajkovského ulici. Od
septembra minulého roka
absolvuje takého hodiny niekoľko tried detských klientov centra, ktorí sa na pravidelných hodinách stretávajú
so psom Brí, štvorročnou
sučkou plemena border collie. Jej majiteľkou a zároveň
canisterapeutkou a spoluautorkou uvedenia tejto myšlienky do praxe je Zdenka Mauricová zo združenia Rodinný
pes. „Brí je veľmi vnímavá a má v sebe určitý zmysel pre prácu s ľuďmi. Už ako malé
šteňa sa snažila všetkých naokolo zapájať do hry. Dokonca mám pocit, že si s ľuďmi
neraz rozumie lepšie ako so psami. Dokáže sa neúnavne sústrediť. Ochotne a s radosťou plní všetky povely. Niekedy sa aj sama zamýšľam, že je až obdivuhodné ako
’obyčajný pes’ dokáže vykonávať pre zviera takú neľahkú úlohu. S Brí sa venujeme
canisterapii už dva a pol roka, dozvedela som sa však o nej už pred šiestimi rokmi.
Vtedy som sa spolu so svojím dnes už 13 a pol ročným dalmatíncom Andym prihlásila
a absolvovala prvú skúšku psa – terapeuta. Taktiež na škole Veterinárnej medicíny
v Košiciach, kde som študovala kynológiu, som absolvovala niekoľko zaujímavých
prednášok v oblasti práce a výkonu canisterapie,“ hovorí Zdenka Mauricová, ktorá
sleduje aj trendy v liečbe prostredníctvom zvierat. „Je známe, najmä zo zahraničných pozorovaní, že dlhodobá liečba pomocou zvierat priniesla pozoruhodné výsledky. Napríklad, ľudia so sklonom k agresivite reagovali na zvieratá pozitívne,
a neskôr s väčším citom a porozumením komunikovali aj s ľuďmi.“
Začiatky tejto myšlienky pochádzajú z Belgicka, kde sa od 9. storočia takto
začalo systematicky pracovať aj so psami a inými druhmi zvierat (napr. mačkami
a koňmi). V USA sú dnes malí psí pomocníci bežne využívaní v domovoch dôchodcov, v detských domovoch, vo väzniciach alebo v školách. Liečba prostredníctvom
psa sa pomaly dostáva do povedomia aj na celom Slovensku a začína byť o ňu
záujem najmä v špecializovaných zariadeniach, centrách pre deti, domovoch sociálnych služieb, či domovoch dôchodcov. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave je jedným z prvých pracovísk, kde takéto druhy terapie aj zaviedli
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do praxe. Zdenku Mauricovú a jej sučku Brí skontaktovala s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pracovníčka, ktorá sa o canisterapiu zaujímala už dlhšie.
„Stretli sme sa, dohodli na podmienkach a začali sme. Bola som milo prekvapená
personálom, ktorý túto formu terapie veľmi rýchlo prijal. Pracovníci mali záujem sa
o terapii dozvedieť čo najviac a vzdelávať sa.“
Jednou z terapeutiek, ktorá pozitívne prijala možnosť spolupodieľať sa na
zavádzaní takejto novinky v aktivitách Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
v Trnave, je fyzioterapeutka Lucia Silná. „Canisterapiu robíme od septembra
minulého roka, a už teraz vidíme výsledky. Deti majú chuť viacej pracovať a viacej
sa hýbať. Je to doplnková liečba, nie je to terapia, ktorá by vyliečila, ale pomáha
pri základnej fyzioterapii. A aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, canisterapia má vo
fyzioterapii veľký význam. Zmenu robí dieťa už len hľadaním si cesty k psíkovi. Máme
skúsenosti, že mnohé deti nemajú radi psíka alebo sa ho boja. Neskôr sa však ich
vzťah zmenil. Deti počas hodiny dávajú psíkovi povely, schovávajú hračky, naučia sa
vystierať ruky, majú podať piškótu, roztvoriť ruku, formulovať príkaz, komunikovať
so psom. Na konci hodiny robíme polohovanie, čoho výsledkom je psychická relaxácia
a prenos energie a tepla na telo dieťaťa. Jednoducho, všetko čo sa od detí vyžadovalo,
sa naučili. Musíme však vyberať deti, ktoré sú vhodné na canisterapiu. Trošku
ťažšie to je v prípadoch, keď deti nerozprávajú alebo rozprávajú ťažko, vydávajú
len zvuky, to sú zvýšené nároky na psíka i na canisterpaeuta, fyzioterapeuta
a aj rodiča. Zvlášť potrebná je pomoc pri fyzioterapii takých diagnóz ako je detská
mozgová obrna a jej hypotonické formy, diagnózy autistického charakteru alebo
psychiatrické ochorenia. Takýchto malých pacientov máme aj u nás,“ hovorí Lucia
Silná a dodáva: „Myslím, že títo zvierací pomocníci sú pre deti najideálnejšou formou
terapie, využívanie hry je prijateľnejšia forma liečby ako nejaké rázne cvičenie.“
Priamo v Trnave sa canisterapii venuje len Zdenka Mauricová, aj keď je stále
možnosť prijať do „služieb“ ďalších záujemcov a ich psíkov. Samozrejme, nie každý,
kto má rád zvieratá, sa na túto prácu hodí, a podobne je to aj so psíkom. Istý typ
canisterapeutickej prípravy s udelením certifikátu (okrem možnosti v OZ Rodinný
pes) usporadúva aj Psie centrum v Šelpiciach. Certifikát však treba každoročne
aktualizovať. Ako sa teda môže majiteľ vnímavého psíka dostať ku canisterapii,
prípadne ako si sám pomôcť?
„Canisterapiu by mal vykonávať človek, ktorý rozumie správaniu a potrebám
psa, dokáže si vybrať psíka s vhodnými predpokladmi na túto prácu a vie ho ovládať,
lebo to, ako bude pes canisterapiu vnímať, záleží predovšetkým od majiteľa –
terapeuta. Aj psík musí prejsť skúškou povahy a ovládateľnosti, na základe ktorej
získava osvedčenie psa – terapeuta. Nestačí, ak má rád hladkanie. Majiteľ ho
musí viesť tak, aby to psíka bavilo a mal z tejto práce s ľuďmi radosť. Hodina
s klientmi vyžaduje neustále sústredenie a spoluprácu. Ak sa však do rodiny dostane
vyrovnaný a neagresívny pes, ktorého si majiteľ správne vychová, môže aj tam
spĺňať určitú funkciu psieho terapeuta. Napríklad, učí deti porozumeniu prírode,
empatii, sebaovládaniu, či zodpovednosti v prípade, ak sa o psíka správne starajú,“
hovorí Zdenka Mauricová.
A ako sa so sučkou Brí pripravujú na hodinu canisterapie? „Pred hodinou sa
špeciálne nepripravujeme. Idem so psíkom na prechádzku, a potom ho okúpem.
Taktiež prinesiem potrebné pomôcky a premyslím si, ako budem viesť terapeutickú
hodinu. Stále sa snažím vymýšľať nové cvičenia, aby hodina bola zaujímavá, a aby
deti aj psíka bavila.“
MARTIN JURČO,
foto: Z. Mauricová
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy február 2012
2. 2. 1917 – V Budapešti sa narodila
poetka, autorka publikácií pre deti a učiteľka HENNY FIEBIGOVÁ, ktorá prežila
detstvo a študentské roky v Trnave, kde
maturovala na Učiteľskom ústave a krátko pôsobila aj ako učiteľka a vychovávateľka (95. výročie).
4. 2. 1467 – Trnavu navštívil uhorský
kráľ MATEJ KORVÍN, ktorého vojsko niekoľko dní predtým porazilo bratríkov pri
Veľkých Kostoľanoch (545. výročie).
4. 2. 1842 – V Trnave sa narodil lekár
a pedagóg ANTON GENERSICH, profesor a rektor univerzity v Budapešti (170.
výročie).
4. 2. 1942 – V Trnave sa narodil tenista a medzinárodný tenisový tréner IVAN
ADAMOVIČ (70. narodeniny).
4. 2. 1947 – V Trnave sa narodil učiteľ, školský inšpektor, grafik a ilustrátor
ŠTEFAN ZACHAR, poslanec mestského zastupiteľstva a nositeľ Ceny mesta
Trnava za verejnú a pedagogickú činnosť
(65. narodeniny).
6. 2. 1882 – V Trnave sa narodil hudobný skladateľ VOJTECH MATZENAUER,
regenschori v Dóme sv. Mikuláša (130.
výročie).
10. 2. 1812 – V Trnave umrel staviteľ organov VALENTÍN ARNOLD (200. výročie).
11. 2. 1212 – Pápež INOCENT III. vydal
listinu, ktorou potvrdil rozhodnutie ostrihomského arcibiskupa o darovaní časti
príjmov trnavského Kostola sv. Mikuláša
ostrihomskej kapitule. Táto listina sa považuje za najstaršiu datovanú písomnú
správu o Trnave (800. výročie).
11. 2. 1882 – V Trnave sa narodil novinár, spisovateľ a básnik VIKTOR JESENSKÝ, ktorý používal pseudonym Viktor
Trnavský (130. výročie).
13. 2. 1327 – V Trnave sa uskutočnilo stretnutie uhorského kráľa KAROLA
ROBERTA s českým kráľom JÁNOM
LUXEMBURSKÝM, na ktorom sa obaja dohodli sa na obnovení obchodného
styku medzi ich krajinami, uzavreli spojenectvo a túto dohodu spečatili sobášnou zmluvou svojich detí (685. výročie).

14. 2. 1927 – V Trnave otvorili Mestskú
verejnú knižnicu (85. výročie).
14. 2. 1932 – V Trnave založili Okrášľovací spolok mesta Trnavy, ktorého predsedom sa stal vtedajší starosta JURAJ
VYSKOČIL (80. výročie).
16. 2. 1942 – V Seredi sa narodil hudobník LACO BARTOŠ, gitarista a spevák
trnavskej big beatovej skupiny The Breakers (70. narodeniny),
18. 2. 1637 – Na Trnavskej univerzite sa uskutočnili prvé promócie (375.
výročie).
19. 2. 2007 – V Trnave umrel bibliograf,
historik, farmaceut a odborný publicista
VOJTECH STRELKA, absolvent trnavského gymnázia a v rokoch 1993 – 2004 knihovník Spolku sv. Vojtecha (5. výročie).
20. 2. 1872 – V Trnave umrel národovec, veršovník a publicista MARTIN
BRANISLAV TAMAŠKOVIČ, prezývaný
„trnavský Svätopluk“, majiteľ hostinca
a zakladateľ slovenskej čitárne v Trnave,
kde je po ňom pomenovaná ulica (140.
výročie).
20. 2. 1922 – V Topoľčanoch sa narodila klaviristka a hlasová pedagogička
ROZÁLIA ARNOLDOVÁ, dlhoročná riaditeľka Hudobnej školy v Trnave, kde aj
umrela (90. výročie).
24. 2. 1972 – Bol schválený Smerný
územný plán mesta Trnavy, ktorý určoval štruktúru funkčných zón zástavby
(40. výročie).
25. 2. 1992 – Skupina poslancov SNR
predložila návrh zákona na konštituovanie univerzity v Trnave (20. výročie).
26. 2. 1942 – Vo Vrbovom sa narodil futbalista a futbalový tréner JOZEF
ADAMEC, bývalý hráč Spartaka Trnava
a kráľ prvoligových strelcov (70. narodeniny).
27. 2. 1942 – V Banskej Bystrici sa narodila jazykovedkyňa, odborná publicistka a autorka učebníc JANA SKLADANÁ,
ktorá od r. 2000 prednáša na Univerzite
sv. Cyrila a Metoda v Trnave (70. narodeniny).
(P.R.)
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Trnavské kaviarne a kaviarnici 1719 – 1850
Och, ako sladko chutí káva,
je ľúbeznejšia ako tisíc bozkov,
jemnejšia ako muškátové víno.
Kávu, kávu musím mať,
a ak ma niekto potešiť chce,
ach, kávu mi naleje.
J. S. Bach: Kávová kantáta
Predpokladá sa, že káva pochádza
z juhozápadnej Etiópie. V 14. storočí
sa dostala na Arabský polostrov. Obchodným centrom sa stalo prístavné
mesto Mokka, dnešné al-Mukha v Jemene. V 15. storočí prenikla do Osmanskej ríše. Európa začala kávu spoznávať v 17. storočí. Turci si ju brali so sebou aj na vojenské výpravy do juhovýchodnej a strednej Európy.
Prvé kaviarne boli otvorené v Benátkach, Oxforde, Londýne. Nasledovalo francúzske
Marseille a Paríž. V Paríži propagoval kofeínový nápoj turecký vyslanec, ktorý ho servíroval
pri prijatiach s cukrom, čím eliminoval jeho horkú chuť. Svoj podiel mal aj kráľovský dvor
vo Versailles, ktorý nielen kávu, ale aj čaj a čokoládu, povýšil medzi nápoje vhodné pre
kráľa a jeho dvoranov.
Prvá viedenská kaviareň sa otvorila verejnosti v roku 1685. Armén Ján Theodat dostal
privilégium na varenie a predaj kávy na 20 rokov. Ako sa často stáva, silnejšia ako historický fakt bola legenda, ktorá vznikla koncom 18. storočia. Podľa nej prvú kaviareň vo Viedni
prevádzkoval Poliak Juraj František Kolschitzky. Toto privilégium mal dostať za vojenské
zásluhy pri obliehaní Viedne Turkami v roku 1683. Po porážke Turkov dostal aj svoj podiel
na vojnovej koristi – niekoľko mechov kávy. Toľko legenda. Pravdou je, že bol cisárskym
tlmočníkom a za svoje služby získal dom s pôdou.
Počiatky kaviarnictva v strednej Európe
sa datujú na prelom 17. a 18. storočia a za
týmto trendom nezaostávalo ani naše mesto.
Hlavným prameňom pre vyhľadanie kaviarnikov boli daňové knihy. Ich štúdiom sa
podarilo zistiť najstaršiu kaviareň v Trnave,
ktorú vlastnil Ján Edler. Edler prišiel do mesta
z nemeckých krajín (ex Germania) a za mešťana bol prijatý v novembri 1718. Miesto pre
svoju kaviareň našiel v dome na Radlinského
č. 2 (na fotografii). Podnik prevádzkoval asi
päť rokov, potom ho zatvoril a živil sa ako
krajčír. Takýto neúspech nebol v začiatkoch
kaviarnictva ojedinelý. Zákazníci si museli na
túto novinku zvyknúť, museli jej prísť na chuť. Zároveň treba povedať, že káva bola veľmi
drahá a mohli si ju dovoliť iba bohatí mešťania a šľachta. V rokoch 1724 – 1731 nastala
krátka prestávka, od roku 1731 existujú v Trnave kaviarne nepretržite.
V septembri roku 1731 boli s týždňovým odstupom prijatí za mešťanov dvaja kaviarnici: František Kuš zo Sliezska a František Plank z Prahy. Od spomínaného roku mala Trnava
dve kaviarne, s výnimkou dvoch kratších období: 1776 – 1786 (jedna kaviareň) a 1808
– 1819 (tri kaviarne). Kaviarnici umiestňovali svoje prevádzky do samého centra mesta,
jeho najrušnejšej časti – komunikácie medzi Dolnou a Hornou bránou (súčasná Hlavná
a Štefánikova ulica a Trojičné námestie). Na okraj poznamenám, že v tomto kopírovali
lokáciu hostincov, ktoré boli výlučne v tomto priestore.
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Väčšina kaviarnikov podnikala v prenajatých priestoroch. Rozhodovala dobrá poloha a,
samozrejme, cena, kvôli ktorej neváhali presťahovať kaviareň. Extrémnym príkladom bol
Alojz Kohutek, ktorý za päť rokov vystriedal štyri miesta. Nájmy uzatváral na jeden rok.
Mestský kapitán mu prenajal priestory za 132 zlatých, ani nie po roku si našiel lacnejší
podnájom o sedem zlatých. V podnikaní sa mu nedarilo a kaviareň predal za 500 zlatých.
V sledovanom období sa najdlhšie, takmer polstoročie, udržali kaviarne v dome na
Hlavnej č. 9 a na Štefánikovej č. 47. Na pomyselnej tretej priečke je dom na Hlavnej č. 7,
kaviareň tu bola prevádzkovaná takmer tri desaťročia. V štyroch domoch boli kaviarne od
štrnásť do dvadsať rokov, vo zvyšných dvanástich osem a menej rokov.
Pretože profesia kaviarnika bola novým zamestnaním, niektorí vykonávali aj svoje pôvodné
remeslo. Fridrich Dachrat mal v dome aj kníhviazačskú dielňu. V súpise majetku po jeho smrti je
uvedené knihárske náradie a hotové knihy v hodnote 40 zlatých pripravené na predaj do Šaštína.
Bernard Rott bol zasa obchodníkom. V roku 1749 kúpil za 1 800 zlatých Dachratov dom (Hlavná č.
9), začal prenajímať miestnosti domu pre kaviareň, no od roku 1753 ju prevádzkoval sám.
Svojou povahou mali k sebe blízko povolania hostinského a kaviarnika. Zaujímavá zámena sa udiala v roku 1816. Jozef Hoffmann prevádzkoval kaviareň vo vlastnom dome,
známej redute na Štefánikovej ulici. Rozhodol sa, že kaviarnickú koncesiu predá a začne
podnikať ako hostinský. Kúpil obchodnú značku hostinca U zlatej koruny a hostinské právo.
Kaviareň predal za 1 000 zlatých Jozefovi Keillovi, ktorý mal dovtedy prenajatý mestský
hostinec U čierneho orla.
Po Hoffmanovej smrti kúpil redutu s hostincom U zlatej koruny ďalší kaviarnik Matúš Ekhart.
Do svojej smrti prevádzkoval hostinec aj kaviareň na Štefánikovej ulici vedľa kláštora.
Okrem kúpy sa niektorí muži stali kaviarnikmi sobášom s kaviarnikovou vdovou. Helena Kušová sa po smrti manžela Františka vydala za Fridricha Dachrata. Anna Terézia
rodená Pirchnerová mala postupne troch manželov: Juraja Vakla, Jakuba Veca a Mateja
Engstlera. Alojz Kohutek získal kaviareň vďaka sobášu s Annou Chovankovou, vdovou po
Jozefovi Lemasonovi. Posledným príkladom je Františka Kampfmullerová, najprv manželka
Petra Seica, potom Jána Karnera.
V trnavskom archíve sa zachovali inventáre
kaviarní z rokov 1749 (na fotografii), 1764, 1819
a 1843. Najstarší bol vyhotovený po slovensky po
smrti Fridricha Dachrata. Hneď na prvom mieste
zoznamu je biliardový stôl obtiahnutý zeleným
súknom. Hráči mali k dispozícii šestnásť palíc,
osvetlený bol ôsmimi svietnikmi. Biliard ako francúzsky import sa stal súčasťou kaviarní od ich
fungovania a zároveň charakteristickým znakom
spolu s novinami. Podľa zapísaného riadu Dachrat
predával okrem kávy aj čaj a čokoládu. V kuchyni
sa našli v dvoch okovoch pomarančové kocky, pol
súdka citrónovej kôry, v komore 12 funtov kávy.
Vybavenie kaviarne v dome na Hlavnej 17 podľa
inventáru z roku 1764 je podobné. Biliardový stôl,
mosadzný a cínový riad na kávu, čaj a čokoládu.
V zozname hnuteľného majetku kaviarnika Antona Miškolciho z roku 1819 je zaznamená licitácia
zariadenia kaviarne z dôvodu daňových nedoplatkov. Predmety sa vydražili za takmer 500 zlatých.
Štvrtinu ceny zaplatili dražitelia za šesť zrkadiel (podľa počtu zrkadiel je možné dedukovať, či išlo
o prevádzku vyššej alebo nižšej kategórie). Po dražbe už v profesii nepokračoval.
Predtým, ako sa vdova po Petrovi Seicovi vydala za Jána Karnera, nechala oceniť svoj
hnuteľný majetok. Podľa zoznamu sa javí v porovnaní s tromi predchádzajúcimi ako najväčšia: dva biliardové stoly, dvadsaťpäť kožených kresiel, sedem hracích stolov a sedem
zrkadiel. K dispozícii boli pravidlá biliardu a tabuľa s divadelnými oznamami.
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Prevádzkovanie kaviarní bolo zo strany mesta pomerne prísne regulované a kontrolované. Napr., hudba v kaviarňach nebola takou samozrejmosťou ako v hostincoch. V januári
1771 si kaviarnici u mestskej rady vymohli, aby trikrát do týždňa mohli u nich hrať hudobníci. O osem mesiacov neskôr Kohutek súhlas na hudobné produkcie nedostal. Dôvodom
bolo zabránenie hádkam a ďalším výtržnostiam. Bernardovi Rossymu sa na ďalší rok podarilo vymôcť hudbu aspoň v čase fašiangov, mestský kapitán bol však povinný mocou svojho
úradu dozerať na kaviarenských hostí.
Kaviareň mohla byť otvorená iba do 10. hodiny večer. Toto nariadenie sa všeobecne
nedodržiavalo, o čom svedčí opakované vydávanie kráľovských nariadení. Hostia sa chceli
zabávať a kaviarnik zase zarábať. V nedele a v sviatky sa zakazovali všetky hry vrátane
biliardu do 16. hodiny.
Ďalšie nariadenie, ktoré sa nedodržiavalo, bol zákaz hazardných kartových hier a hier
v kocky, aj napriek prísnym trestom. Napr., podľa nariadenia z roku 1770 mal mestský kapitán
kontrolovať kaviarne, previnilcovi hrozila pokuta 300 zlatých, 100 zlatých mal dostať udavač
(suma, za ktorú sa dal kúpiť dom pod hradbami alebo majer na predmestí). Zákaz sa zopakoval aj v roku 1784, trest hrozil aj úradníkom za zatajovanie, mali byť odvolaní z úradu.
Ako vyzeral nočný život v zábavných podnikoch, ilustruje vyšetrovanie bitky a nactiutŕhania z roku 1745. Celý konflikt vyvolali dvaja lokaji grófky Pálfiovej. Najprv sa prišli
zabávať do hostinca U červeného vola (Štefánikova č. 32). Hrala tam hudba a krajčírsky tovariš tancoval menuet. Jeden z lokajov hodil hudobníkom zlatý peniaz, aby preňho zahrali
menuet. Tovariš, ktorý im tiež zaplatil, chcel počuť zase štajerský tanec. Strhla sa bitka,
tovariš vytiahol kord a nakoniec ho odviedli drábi do mestskej väznice (predsa teda bola
hudba zdrojom hádok). Pálfiovskí lokaji, dobre naladení, sa premiestnili do Dachratovej kaviarne oproti radnici. Ešte si ani víno, ani kávu nepýtali, hneď začali robiť krik. Jeden z nich
sa opäť nepatrične prejavil a vymočil sa v predizbe. Keď to kaviarnik zistil, napomenul ho.
Lokaj mu vynadal do kujónov a flegelov, a keby chcel, mohol sa vymočiť aj v izbe, lebo on
bol niekto – sluha grófky Pálfiovej. Zaujímavá je výpoveď jedného svedka, ktorý uviedol,
že do kaviarne prišiel hrať karty so susedmi, aby mu prešiel čas. Hádka v kaviarni sa odohrala v októbri okolo polnoci, to znamená, že nie všetci chodili spať „so sliepkami“.
Kaviarnikom okrem mestskej vrchnosti hrozilo obmedzovanie aj zo strany konkurencie.
Vtedy si museli chrániť svoje písané aj nepísané výsady. To bol napr. biliard. Keď si nájomca mestského hostinca U čierneho orla zaobstaral biliardový stôl, kaviarnici sa obrátili so
sťažnosťou na mestskú radu a uspeli. Kaviarnici stáli pravdepodobne aj za udaním kupca
Schmichea, že predáva kávu, a to najmä slúžkam, ktoré takto okrádajú svojich pánov.
Kupec dostal zákaz predaja kávy. Nič si však z toho nerobil a kávu predával ďalej, ako
to dokladajú sťažnosti o tri roky neskôr. Schmicheus nechcel prísť o svojich zákazníkov
a vyžiadal si povolenie na predaj kávy, ktorá z väčšej časti obsahovala jačmeň. Magistrát
súhlasil s predajom aj preto, aby chudobnejší ľudia mohli piť aspoň kávovinový nápoj.
Obľuba kávy vyvolala onedlho aj opačné reakcie, kritiku kávičkárov. Humornou formou
si ich podal Johann Sebastian Bach v Kávovej kantáte z roku 1734. Umiernenosť v pití kávy
má v názve skladba Carla Gottlieba Heringa – C-a-f-f-e-e, trink nicht so viel Kaffee. Nepriatelia kávy zostali v menšine, väčšina si nevie bez nej deň ani predstaviť (a niektorí ani
začať). Všetky pre a proti zhrnul francúzsky politik a diplomat Talleyrand do jednej vety:
káva musí byť čierna ako diabol, horúca ako peklo, čistá ako anjel a sladká ako láska.
Na záver sa vrátim ešte k Viedni. V priebehu 19. storočia sa viedenské kaviarne stali
pojmom a vzorom, ktorý sa napodobňoval aj v iných európskych mestách. Boli miestom
umeleckého a občianskeho života, Viedenčania ich považovali za svoju druhú obývaciu
izbu. Význam a dôležitosť kaviarní pre život sa pretavil aj do pojmu Kaffeehauskultur
– kaviarenská kultúra. A z tohto dôvodu uznalo UNESCO 10. novembra 2011 viedenskú
kaviarenskú kultúru za nemateriálne kultúrne dedičstvo.
Mgr. Roman MACURA

Pramene:
Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava: Magistrát mesta Trnava.
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Najstaršie divadlo na Slovensku je v Trnave
Trnavskí divadelníci si pripomenuli 180 rokov od postavenia budovy
Divadelné budovy na Slovensku vznikali najmä pod vplyvom talianskej divadelnej architektúry. Pri príležitosti korunovácie Márie Terézie postavili
v Bratislave pred 270 rokmi z prostriedkov šľachty trojposchodovú budovu pre vystúpenia talianskej opernej a nemeckej činohernej spoločnosti.
Túto budovu však po skončení divadelných slávností zbúrali a hralo sa len
v divadelných hostincoch. Bratislava teda pôvodnú divadelnú budovu nemá.
V ďalších rokoch bolo vybudovaných niekoľko ďalších divadiel, napríklad
v Košiciach, Hlohovci, Palárikove a Bardejove. No najstaršiu dodnes využívanú divadelnú budovu postavili pred 180 rokmi v Trnave. Pri príležitosti prvej
premiéry divadla si presne v deň výročia, 26. decembra 2011, trnavskí divadelníci a návštevníci Divadla Jána Palárika slávnostne pripomenuli začiatky
trnavskej a zároveň slovenskej divadelnej tradície.

Výročie postavenia divadelnej budovy
v Trnave oslávil súčasný súbor Divadla Jána Palárika inscenáciou Stará láska nehrdzavie od Jána Chalupku v réžii
Ladislava Kočana. Súčasťou pamätného
pripomenutia okrúhleho výročia postavenia budovy bolo aj nahliadnutie do
čias vzniku divadelnej budovy v podaní
divadelného historika a nášho rodáka
Ladislava Čavojského, ktorý divákov
zoznámil s okolnosťami, za akých si
Trnavčania postavili svoj stánok Tálie.
Vďačiť za novú budovu divadla môžeme najmä mešťanom, ktorí založili
divadelný spolok, a ten sa podujal zorganizovať jeho výstavbu. Mesto dalo
pozemok, zaplatilo murárov, spolok mal zariadiť javisko i hľadisko a potrebné vybavenie pre prevádzku vrátane divadelnej techniky (miestni podnikatelia obstarali pre
divadlo 8 – 9 kompletných divadelných dekorácií). V zápisniciach z mestskej rady sa
prvá zmienka o divadle objavuje 29. januára 1830. Po rôznych debatách o podobe
a mieste povolila Kráľovská komora stavbu 28. apríla 1831. V máji sa začalo stavať,
a už v decembri divadlo stálo a vítalo hercov i publikum.
Už pred stavbou divadla sa počítalo, že v ňom budú hrať profesionálne súbory, ale
aj ochotníci. Členmi divadelného spolku sa mohol stať každý občan. Mnohí živnostníci darovali na výstavbu budovy divadla stavebný materiál, a na zbierke sa podieľali
rôzne vrstvy obyvateľov Trnavy bez rozdielu národnosti. Od spomínaného roka 1831
celých dvadsať rokov bolo divadlo pod patronátom Divadelného spolku a za jednu
sezónu tu hrala len jedna spoločnosť. Pravidelne sa prestalo hrať asi v polovici 19.
storočia a Trnavu začali navštevovať rôzni kočujúci herci na rozlične dlhé obdobia.
O tom, že sa spolupodieľali na výstavbe všetky národnosti, svedčí aj nápis na
priečelí divadla v latinčine: „Tento stánok Tálie postavil magistrát a obyvateľstvo Trnavy.“ A tento nápis je na divadle dodnes. Ak sa dnes v hľadisku pozriete nad javisko
nad portál, môžete si prečítať latinský nápis „Z darov občianstva 1831“.
Spomínaný spolok budovu zadal staviteľovi Bernardovi Grünnovi. Návrh počítal
postaviť budovu divadla pri františkánskom kostole pri hradbách mimo mesta. Na

16

mieste však stáli tri jatky a ich zbúranie by bolo finančne nákladné. Preto bol návrh
zmenený tak, že najideálnejšie by bolo divadlo postaviť priamo na námestí. A tak sa
aj stalo – budova stála pri námestí s prednou stranou obrátenou do námestia. Stavalo sa na mieste drevenej tanečnej dvorany za hostincom U čierneho orla, kde podľa
Ladislava Čavojského zrejme predtým pôsobili aj kočovné divadelné spoločnosti. Na
dobu, keď bolo divadlo stavané, bolo pomerne veľké. Trnava mala vtedy desaťtisíc
obyvateľov a bolo určené pre 548 divákov. Okrem sedadiel a lóží bolo dvesto miest
určených na galérii a sto na státie na parteri (v prízemnej časti hľadiska). Podľa dobových prameňov bol interiér osvetlený lojovými sviečkami a plynovými lampami.
Ako sme už spomínali, prvé predstavenie bolo 26. decembra 1831. Hralo sa aj
napriek tomu, že hercom počas vianočných sviatkov bolo zakázané oficiálne vystupovať. Aj keď dve tretiny obyvateľov mesta tvorili Slováci, premiéra sa hrala v nemčine.
Bola to dvojdejstvová Baboova veselohra Pulz. V hlavných úlohách sa predstavila Ottingerová (krstné meno nie je známe) a Daniel Mangold. Prvá inscenácia bola
v dramaturgickej réžii spoločnosti Anny Bannholzerovej a spomínaného Daniela Mangolda. Spoločnosť zamestnávala až 62 ľudí a uvádzala nielen činohry, ale aj opery
(Mangold podľa prameňov odišiel z Trnavy do Banskej Bystrice, no v roku 1836 sa na
niekoľko sezón vrátil, a po štyroch rokoch opäť odišiel, a na pamiatku tu v roku 1840
vydal tlačený divadelný almanach).
V archívnych análoch nájdeme aj prvé dodnes zachované kritiky. Napríklad, opernej spoločnosti Gustava Lögera, ktorá hrala v roku 1869, vytýkali, že nemá vlastný
orchester, že diváci nedôverujú operetným predstaveniam s klavírnym sprievodom.
V iných prípadoch sa divák sťažoval na nedostatočné osvetlenie, keď na osvetlenie celého divadla malo slúžiť iba osem plameňov. Okrem toho bolo v divadle vraj aj chladno
a vlhko. Z hľadiska divadelnej výpravy sa kritizoval najmä nedostatok rekvizít a dekorácií.
Už sme spomínali, že na doskách divadla hrali väčšinou inojazyčné súbory, a to
napriek tomu, že v Trnave boli dve tretiny obyvateľstva slovenskej národnosti. Prví
slovenskí ochotníci sa dostali na divadelné dosky až v januári 1869, napríklad aj vďaka Jánovi Palárikovi. Jeho meno v pomenovaní súčasného divadla je viac než náležité,
veď práve on sa na trnavskom poli predstavil aj ako schopný divadelník, organizátor
predstavení, hudobný skladateľ a, samozrejme, dramatik, ktorý svojou iniciatívou
presadzoval aj účinkovanie slovenských ochotníkov. Rozhodnú zmenu v tom, aby
sa prvé predstavenie v Trnave po slovensky naozaj uskutočnilo, spôsobila žiadosť
trinástich uvedomelých Slovákov, aby v mestskom divadle mohli vystúpiť slovenskí
ochotníci. Mestská rada im po rôznych prieťahoch nakoniec vyhovela.
Významnou osobnosťou prvej etapy slovenského ochotníckeho zázemia v Trnave bol advokát, farársky syn zo Starej Pazovy Vendelín Kutlík. Ako režisér a nadšený ochotník splynul s prostredím natoľko, že sa pre divadlo v Trnave aj oženil
(jeho manželka, ochotníčka Božena, bola dcéra evanjelického farára M. M. Hodžu).
Vendelín Kutlík patril k významným šíriteľom slovenskej kultúry a jeho dom bol dôležitou baštou takýchto iniciatív (Trnavčanov napríklad nabádal národne sa prejavovať,
v Zachovej kaviarni im ponúkal slovenské časopisy a po zatknutí J. M. Hurbana dokonca zozbieral 100 trnavských podpisov na jeho omilostenie).
Budova divadla mala pomerne jednoduchú empírovú fasádu a výraznejšie sa neprestavovala. Secesnou úpravou prešla v roku 1907 a zo strany námestia bola fasáda
neobaroková, kombinovaná so secesnými štukovými detailmi. Vtedy sa dobudovali
dovtedy chýbajúce vstupné priestory. Počas tejto rekonštrukcie sa na poschodí vybudovala reprezentačná zrkadlová sieň Panónia, ktorá zaberá výšku dvoch podlaží. Na
priečelí mala dva rady oblúkových okien. Časť s divadelnou sálou zostala nezmenená.
Generálna prestavba v rokoch 1949 – 60 dala divadlu súčasnú podobu (vraj
z pôvodnej budovy zostali pôvodné len hlavné múry). Žiaľ, táto prestavba v interiéri
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odstránila niektoré časti historickej výzdoby. Vtedy pribudli do dnešného foyeru aj
vitráže. Posledná bola prestavba divadla z roku 2002. Po nej upravili interiér hlavnej sály a v starých klenbových pivniciach pod divadlom otvorili nový hrací priestor
v divadle – Divadelné štúdio a novú centrálnu šatňu pre divákov.
Stály divadelný súbor pôsobil v divadle v Trnave až od roku 1960 ako súbor Krajového divadla v Trnave, vtedajšími členmi boli napr. Z. Kolínska, L. Haverl, E. Rysová.
(Samozrejme, bol to prvý stály súbor, ak nepočítame Stredoslovenské divadlo so
sídlom v Trnave a Stály súbor mestských divadiel v Trnave a Nitre, ktoré jedno po
druhom v polovici tridsiatych rokov 20. storočia založila vdova po Otakarovi Novákovi, riaditeľovi opernej a operetnej spoločnosti.) V rámci reorganizácie sa súbor Krajového divadla v Trnave zlúčil v roku 1965 s nitrianskym a naše mesto zostalo opäť
odkázané na cezpoľných činohercov. Situácia sa zmenila vznikom Divadla pre deti
a mládež, ktoré oficiálne začalo svoje verejné pôsobenie od novej sezóny v roku 1974.
Na pôvodný súbor kontinuálne začiatkom deväťdesiatych rokov nadviazal dnešný súbor Divadla Jána Palárika. V budúcom čísle Noviniek z radnice sa k jubileu trnavského
divadla ešte vrátime cez pripomenutie si okrúhleho životného jubilea, osemdesiatky
divadelného historika a trnavského rodáka Ladislava Čavojského, ktorý sa práve mapovaniu histórie divadla venoval celý tvorivý život.
Martin JURČO
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Výročie kňaza a politika Jozefa Lukačoviča
Mesto Trnava právom často spomína na svojich rodákov, ktorí sa pozitívne
podieľali na rozvoji či už politického, hospodárskeho, kultúrneho alebo cirkevného života mesta, ba dokonca celého Slovenska. Avšak história by sa
mala venovať aj tým osobnostiam, ktoré sa svojím pôsobením zaradili medzi
kontroverzné osoby. Medzi ne patrí aj trnavský rodák, kňaz a politik Jozef
Lukačovič, ktorého 110. výročie narodenia si pripomíname.
Jozef Lukačovič sa narodil 15. januára 1902 v Trnave. Tu navštevoval základnú školu
a gymnázium. Stredoškolské štúdiá dokončil na gymnáziu v Bratislave, kde 12. júla
1920 zmaturoval. Teológiu začal študovať v biskupskom seminári v Trnave. Keď maďarskí bohoslovci žiadali, aby sa po maďarsky prednášali predmety, neprednášajúce
sa v latinčine, stal sa ich hovorcom. J. Lukačovič bol pôvodne maďarskej národnosti,
slovenskú národnosť nadobudol až na základe ústavného zákona č. 255/1938 o slovenskom občianstve. Po neúspechu maďarských bohoslovcov pokračoval v štúdiu
teológie najskôr jeden rok v Ostrihome, potom dva roky vo Viedni a nakoniec posledný rok opäť v Trnave. Tu bol 3. mája 1925 vo františkánskom Kostole sv. Jakuba nitrianskym biskupom K. Kmeťkom vysvätený za kňaza. Keďže jeho maďarská
národnosť mu spôsobovala problémy pri ustanovení v duchovnej správe a dokonca
Referát ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave požadoval od neho
jazykovú skúšku, trnavský biskup a apoštolský administrátor P. Jantausch vydal
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potvrdenie o tom, že J. Lukačovič ovláda slovenský jazyk a že v školskom roku 1923/24
vyučoval náboženstvo na štátnych školách
v Trnave. Počas piatich rokov vystriedal viaceré kaplánske miesta (Mojmírovce, Topoľčany, Komárno, Bratislava-Nové Mesto). V roku
1930 sa stal duchovným správcom Občianskej
opatrovne sv. Ladislava v Bratislave. Rok nato
zanechal pastoráciu a začal sa venovať pedagogickej činnosti, keď pôsobil ako profesor
náboženstva na rôznych miestach (Bratislava,
Nové Zámky, Zlaté Moravce). J. Lukačovič bol
spoluzakladateľom Slovenského katolíckeho
skautingu a niekoľko rokov aj jeho náčelníkom. Pripisuje sa mu tiež autorstvo pozdravu katolíckych skautov „Na stráž!“, ktorý sa
neskôr stal aj oficiálnym pozdravom v prvej
SR. V roku 1939 bol prepustený zo služieb Ministerstva školstva a v roku 1941 sa vrátil do
pastorácie ako správca farnosti Veľké Leváre
a Kuklov. V pastorácii pôsobil do roku 1946.
Za prvej ČSR sa v národnom a kresťanskom duchu politicky exponoval v rámci Republikánskej strany poľnohospodárskeho
a maloroľníckeho ľudu (tzv. agrárnej strany). Vzhľadom na nedostatok slovenskej
inteligencie bola v tomto období veľmi vysoká politická aktivita kňazov. Keďže však
kňazi boli činní v rôznych, nielen katolíckych politických stranách, dôsledkom boli
početné roztržky medzi nimi a vzájomné napádanie, najmä v tlači. Takto bol J. Lukačovič napadnutý denníkom Slovák (mimochodom založeným A. Hlinkom) za účasť
na zhromaždení agrárnikov v júni 1938 v Bratislave, kde sa mal údajne „obúvať“ do
ľudáckych politikov A. Hlinku, J. Tisa a K. Sidora a za reč na verejnom zhromaždení
v Brodskom, kde sa na adresu ľudákov mal vyjadriť: „Keby ľudáci ešte raz usporiadali takú manifestáciu, akú mali v nedeľu, tak by sme proti nim postavili guľomety
a všetko by sme vystrieľali“. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 trnavský
ordinariát na nátlak Ministerstva školstva musel J. Lukačovičovi odňať z politických
dôvodov kánonickú misu pre vyučovanie náboženstva a nakoniec bol prepustený zo
štátnej služby. Od 26. júna do 4. októbra 1941 bol pre „protištátne výroky, urážanie
ústavných činiteľov a paktovanie so Židmi“ zaistený v koncentračnom tábore v Ilave.
Lukačovičova rodina osobne navštívila v Trnave biskupa P. Jantauscha a poprosila
ho, aby intervenoval za J. Lukačoviča u prezidenta J. Tisa. Ten tak aj urobil listom
z 28. júla 1941 a z prezidentskej kancelárie dostal prísľub o jeho prepustení, pričom
však Ministerstvo vnútra kládlo podmienku, aby „bol odstránený z hlavného mesta
štátu a nikdy pripustený medzi mládež ako vychovávateľ a bolo by v záujem veci,
keby mu bolo znemožnené aj vyučovanie náboženstva“. Na zákrok nemeckej národnej skupiny v Bratislave a pre vyhrážky ďalšieho väznenia sa musel nakoniec vzdať
miesta duchovného správcu Občianskej opatrovne sv. Ladislava a opustiť Bratislavu.
Keďže zostal bez platu, musel žiť s podporou svojho brata. Po oslobodení ČSR v roku
1945 mu nebolo umožnené vrátiť sa späť do Bratislavy, čoho sa osobne domáhal aj
na ordinariáte v Trnave. Nakoniec znechutený zanechal pastoračnú prácu a začal sa
politicky angažovať.
Keďže aktívna politická činnosť kňazov vo verejnom politickom živote sa neosvedčila, slovenskí biskupi sa čoraz viac zasadzovali o zákaz kandidatúry kňazov do
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orgánov štátnej moci a správy. Tento zákaz biskupi ešte razantnejšie zdôrazňovali
po Februári 1948. Na prvom celoštátnom zjazde Demokratickej strany 8. júla 1945
v Martine bol J. Lukačovič zvolený za člena Slovenskej národnej rady pre oblasť
západného Slovenska. Po parlamentných voľbách v máji 1946 ho vymenovali za povereníka pôšt a v roku 1947 za povereníka informácií. Biskup P. Jantausch sa o jeho
menovaní dozvedel až z novín a viacerými listami ho napomenul, že nežiadal o jeho
súhlas. Zároveň ho viackrát vyzval, aby sa zriekol úradu povereníka, v opačnom
prípade mal byť suspendovaný. Ani osobné stretnutia s biskupom v Trnave situáciu
nevyriešili. Nakoniec J. Lukačovič podal rekurz na Svätú stolicu, ktorá sa však pre
„delikátnu situáciu, v ktorej sa nachádza krajina“ zriekla uloženia trestu. Po Februári
1948 sa J. Lukačovič začal angažovať v novej strane – Strane slovenskej obrody.
Jej podpredsedom bol až do roku 1968. Keďže J. Lukačovič, proti výslovnému zákazu už nového trnavského apoštolského administrátora A. Lazíka, opätovne prijal
úrad povereníka, čim sa hrubo previnil proti kánonickej poslušnosti, bol 2. augusta
1948 suspendovaný „a divinis“ (nesmel vykonávať kňazské funkcie, slúžiť sv. omšu
a vysluhovať sviatosti). Biskup A. Lazík v roku 1951 musel však pod nátlakom toto
suspendovanie odvolať. Po roku 1949 bol povereníkom viacerých rezortov (techniky, stavebníctva, spojov). Ako povereník techniky sa 9. októbra 1949 v Trnave
zúčastnil na položení základného kameňa budovy novej pošty na dnešnom Trojičnom námestí. Po zrušení Zboru povereníkov v roku 1960 prišiel o svoju funkciu, čo
ťažko niesol. Naďalej však zostal poslancom Slovenskej národnej rady a Národného
zhromaždenia. Hoci v roku 1969 odišiel na dôchodok, ešte aj potom bol do roku
1971 poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia a do roku 1975 členom
predsedníctva Ústredného výboru Slovenského národného frontu.
Počas svojej politickej kariéry sa J. Lukačovič angažoval aj v cirkevných akciách
organizovaných komunistickým režimom, ktorých cieľom bolo rozbiť jednotu medzi
cirkevnou hierarchiou, duchovenstvom a veriacimi a vytvoriť národnú cirkev odtrhnutú od Ríma a spätú s vládnymi kruhmi. Exponoval sa v rozkolníckej Katolíckej
akcii i v prorežimnom Mierovom hnutí katolíckeho duchovenstva. Počas Pražskej
jari 1968 sa vzdal všetkých funkcií. Po nástupe normalizácie v roku 1969 vyjadril
záujem o funkcie v novej prorežimnej organizácii katolíckeho duchovenstva Pacem
in terris. Keďže však bol už príliš skompromitovaný, nahradili ho iní (M. Višňovský, J.
Vrablec). Za spoluúčasť na oficiálnej cirkevnej politike štátu, režim udelil J. Lukačovičovi viaceré vyznamenania a štátom kontrolovaná Cyrilometodská bohoslovecká
fakulta mu „za zvláštne zásluhy v cirkevnej politike, za príkladnú odbornú prácu
a príkladnú výchovu veriacich k ľudskému pokroku a mierovému budovaniu“ v roku
1953 udelila čestný doktorát ThDr. h. c. J. Lukačovič napísal množstvo článkov
v duchu komunistickej ideológie, ktoré boli v uverejňované v Katolíckych novinách,
Vestníku katolíckeho duchovenstva, Duchovnom pastieri, ale aj v straníckych a politických novinách. Zomrel 17. apríla 1991 v Bratislave a 23. apríla ho na trnavskom
cintoríne do rodinnej hrobky pochoval taktiež bývalý exponent režimu a funkcionár
mierového hnutia Š. Záreczký.
J. Lukačoviča charakterizovalo množstvo sporných životných udalostí. Ale ani
zásluhy v jeho duchovnej a pastoračnej práci nemôžu ospravedlniť jeho politické
aktivity a spoluprácu s komunistickým režimom.
Rastislav KARABA
Foto: archív
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Vzrušujúci príbeh hrdinskej rehoľníčky
Celé Slovensko pozná blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú (1916
–1955) a mnohí Trnavčania majú ešte v živej pamäti i jej spolusestru Luciu
Apolóniu Gallisovú (1925 - 2003). Obe ako „nábožensky zaťažené“, ako sa
u nás eufemicky veriacim vravievalo, si za minulého režimu vytrpeli svoje.
Teraz sa núka možnosť spoznať osobnosť ďalšej statočnej rehoľníčky, ktorej
život je spätý aj s našim mestom, sestry Makárie Cecílie Kondrcovej. Vďaka
pozoruhodnej knihe Útek sestry Cecílie (Bratislava, Post Scriptum 2011),
ktorá verne mapuje tristný úsek cesty nášho k socializmu spejúceho ľudovodemokratického zriadenia vo vražedných a monštruóznych päťdesiatych
rokoch minulého storočia.
Cecília Kondrcová, rodáčka z Brestovian (8. 8. 1911), po stredoškolských štúdiách
u uršulínok v Trnave sa rozhodla pre zasvätený život a vstúpila do kláštora Dcér
Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Zvolila si rehoľné meno sr. Makária. Pôsobila
ako učiteľka materskej školy, neskôr v detskej nemocnici. Dostala sa do kontaktu
s aktivistami tajnej cirkvi, pomáhala prenasledovaným kňazom a podieľala sa na organizovaní ich útekov za hranice. Napokon aj ju zachránil len útek do Rakúska, a po
krátkom pobyte v kláštore v nemeckom Obernzelle prišla v roku 1954 do Ameriky.
Po pôsobení v Oaklande v Kalifornii sa v roku 1960 presťahovala do Gary v štáte Indiana. Tu zomrela 20. januára 1985 v Crown Pointe v Sanatóriu sv. Antona. Pohrebnú
svätú omšu a obrady odslúžil biskup Andrej Grutka.
Pripomeňme, že po filiálke z roku 1896 vytvorila cirkevná vrchnosť novú kongregáciu pod menom Dcéry Najsvätejšieho Spasiteľa s materinským domom v Bratislave, ktorá bola Rímom schválená v roku 1919. Od roku 1973 je sídlo generalátu
v Kláštore pod Znievom. V roku 1950 bolo na Slovensku 325 sestier Najsvätejšieho
Spasiteľa. Domy sestier boli aj v Horných Orešanoch a v Suchej nad Parnou, pôsobili
aj v štátnej nemocnici v Piešťanoch.
Sestra Cecília – vďaka publicite sa stala známou pod týmto menom – popri biskupovi Pavlovi M. Hnilicovi ako prvá vydala osobné svedectvo o situácii na vtedajšom Slovensku. Po úspešnom rozhovore vo vychytenom americkom obrázkovom
týždenníku Life Magazine publicista William Brinkley vydal v novembri 1954 pohnuté
osudy tejto rehoľnej sestry konfrontovanej s nastupujúcou komunistickou mocou
knižne. Kniha Vyslobodenie sestry Cecílie s podtitulom Vzrušujúci príbeh hrdinskej
rehoľníčky a jej útek z komunistickej krajiny sa stala bestsellerom. Vyšla vo viacerých vydaniach, bola preložená do nemčiny, flámčiny a taliančiny, serializovaná
v mnohých katolíckych časopisoch po celom slobodnom svete. V máji 1955 dokonca
o úteku sestry Makárie nakrútili v Amerike aj dokumentárny film. Jej príbeh svojou
objektivitou vyvažoval to, čo u nás rozchyrovala komunistická propaganda. Svojou
činnosťou „dokazovala životaschopnosť slovenského človeka, odvahu, statočnosť,
lásku k slobode a hlbokú vieru v Boha“, ako napísal Michal Lošonský-Želiar, tiež rodák z Brestovian. Aj on musel ujsť z vlasti, lebo pomáhal za hranice tým, o ktorých
vedel, že sú nevinní, zachraňovali sa iba pred zatknutím a boli prenasledovaní len
pre svoje politické alebo náboženské presvedčenie. Sestrička Makária (Cecília) tak
nevídane zviditeľnila Slovensko a urobila cenné služby cirkvi i svojmu národu. Je
dobre, že aspoň v roku nedožitej storočnice tejto skromnej rehoľníčky máme už aj
slovenské vydanie jej knižného svedectva v solídnom preklade Ladislava Lajčiaka
a Blažeja Beláka.
Aj keď Cecília Kondrcová určite nemala literárne ambície, napriek tomu je to veľmi sugestívne čítanie. V prvej časti je to priam etnografická štúdia z Cilkinho detstva
na dedine. Svedectvo z čias, keď človek bol ešte naozaj človekom a nestačilo mu len
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ukájanie základných fyzických potrieb a formálne deklarované desatoro. Z čias, keď
život určovali ročné obdobia a zvony na kostole. Etapa rehoľného života bez zbytočného pátosu a emočne zafarbených slov poukazuje na zločiny i neopraviteľné chyby
systému. Ponúka vecnú a racionálnu reflexiu, ktorá osvetľuje kontext a predstavuje,
ako k náboženskej perzekúcii dochádzalo, ako bola ideologicky legitimizovaná, akú
veľkú úlohu v systéme hrala a ako sa vyvíjala v čase. No a samotný útek sa číta
naozaj ako akčný triler. Celá kniha je presiaknutá vrúcnou vierou, poukazujúc na
pôsobenie milosti s kontrapunktom prirodzenosti.
Kto chce dnes byť „in“, sa musí vybaviť absolútnou pružnosťou, ktorá sa nezaväzuje etickými zásadami. Asi aj preto nespravodlivo prenasledovaní a trýznení zostali
nedocenení, ale v duchovnej rovine veríme v ovocie ich utrpenia a obety. Aj dnes,
keď zločiny komunizmu stále zostávajú nevyšetrené, ale ich popieranie už je trestné, si aj tie ozajstné a nepochybné pripomíname veľmi zdržanlivo. O to je táto kniha
cennejšia.
Robert VAVRO

Výstava fotoklubu IRIS v západnom krídle
Tak ako po minulé roky, aj tento rok pripravilo občianske združenie Fotoklub
IRIS prehliadku prác svojich členov, neprofesionálnych fotografov. Vernisáž
klubovej výstavy sa uskutoční 2. februára 2012 o 17.30 h v priestoroch západného krídla radnice.
Fotografia je pre nich všetkým. Záľubou, koníčkom, zábavou,
múzou,
láskou,
ale
i vášňou či posadnutosťou. Sú
jej verní ak nie celý život, tak
určite dlhé desaťročia. Dokážu
zachovať prchavé okamihy nášho bytia pre ďalšie generácie,
ale i vytvoriť emotívne pôsobivú výpoveď o stave svojho psyché prevteleného do hry svetla
a tieňa, farieb, tvarov, štruktúr.
Nie sú tlačení termínmi, agentúrami, vydavateľmi či klientmi. Fotia,
čo sa im páči a kedy sa im chce. Vo svojej tvorbe sú slobodní, nezávislí, nespútaní
konvenciami. Obetujú aj v dnešnej uponáhľanej dobe svoj voľný čas, energiu i financie. Prečo? Pretože ich to baví. Prináša im to uspokojenie. Napĺňa ich to.
Byť amatérskym fotografom je diagnóza. Oslobodzujúca a povznášajúca zároveň. Fotograf vníma svet okolo seba inak – cez hľadáčik svojho fotoaparátu, cez
clonu, expozičný čas, citlivosť, ohniskovú vzdialenosť, hĺbku ostrosti, pohybovú neostrosť, kompozíciu...
A to všetko s jediným cieľom. Upútať, očariť, fascinovať, pohladiť citlivú dušu
diváka. Splynúť s ňou. Rozvibrovať ju.
Pokiaľ v minulých ročníkoch autori vystavovali fotografie výhradne svojich obľúbených žánrov, v tomto ročníku budú navyše vystavené aj fotografie spojené navzájom tematicky. Návštevníkovi sa tak ponúkne možnosť vzájomného porovnania,
konfrontácie, alebo iba zaujímavého kaleidoskopu variácií na danú tému. Stačí sa len
prísť pozrieť, každý je vítaný. Výstava potrvá do 28. 2. 2012 a bude otvorená vždy
v utorok, štvrtok a v nedeľu od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h.
Milan MARÔNEK, predseda Fotoklubu IRIS, foto B. Vittek
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Slobodný duch Teodora Tekela
Výstava z tvorby kňaza a maliara Teodora Tekela k 110. výročiu narodenia autora bola otvorená 26. januára 2012 v priestoroch Západoslovenského
múzea v Trnave. Diela zo súkromnej zbierky Trnavčana Jozefa Dendiša predstavila v komornej kolekcii Dr. Lucia Dendišová, kurátorka, ktorá výstavu
uviedla aj na minuloročnej výstave v Ríme.
Jozef Teodor Tekel (26. 1. 1902
– 14. 7. 1975) sa narodil v chudobnej rodine na východnom Slovensku, študoval na gymnáziu
cisterciánov v Maďarsku. Ako pätnásťročný vstúpil k františkánom
a o rok neskôr zložil sľuby a prijal rehoľné meno Theodor. Štúdiá
teológie ukončil v r. 1924 vysvätením za kňaza. Pôsobil v niekoľkých kláštoroch na Slovensku. Záujem o umenie prerástol do túžby
študovať na umeleckej akadémii. Na oslave Tekelovej sedemdesiatky (1972)
V rokoch 1930 - 34 študoval so zľava: Jozef Dóka st., Teodor Tekel, Jozef Jurča, Emil Paulovič
súhlasom predstavených na Akadémii výtvarných umení v Prahe v ateliéri Maxa
Švabinského. V r. 1939 – 43 pôsobil ako profesor kreslenia na františkánskom gymnáziu v Malackách. V r. 1950 bol spolu s inými rehoľníkmi umiestnený v internačnom
tábore, potom sa usadil v Trnave, no vzhľadom na politickú situáciu v krajine nemohol tvorbu vystavovať.
Jeho tvorba sa zvykne zaraďovať do expresionistického prúdu slovenskej výtvarnej moderny so zreteľom na náboženskú maľbu. Inšpiráciu a vzor mal najmä
v tvorbe francúzskeho expresionistu Georgesa Rouaulta. Venoval sa hlavne kresbe
a pastelom, ale známe sú aj jeho akvarely, v menšej miere olejomaľby a sochárske diela. Mal typický rukopis - prejav expresívnej kresby. Motívy hľadal najmä
v biblickej tematike, ale i v bežnom svete obyčajných ľudí, ktorí ho obklopovali.
V rokoch izolácie sa utiekal k duchovnej meditácii a Bohu, mnohokrát svoje kresby
a skice doplnil konkrétnymi citáciami z biblie. Tekela si ľudia pamätajú so skicákom
alebo novinami v ruke a s krabičkou pasteliek. Pre nedostatok materiálu používal
často ako podklad pre svoje skice práve noviny. Ako paradox pôsobia niektoré jeho
pastely s biblickým motívom nakreslené cez proletárske texty dobových denníkov.
Pred svetom ukrytého ho však navštevovali niektorí trnavskí kolegovia – umelci
a skupina trnavských intelektuálov. Snažili sa mu pomôcť aspoň ľudsky a zásobovali
ho skicákmi a farbami. Pri príležitosti jeho sedemdesiatky (1972) mu zorganizovali
súkromnú oslavu v ateliéri sochára Jozefa Jurču, ktorá sa konala len v uzavretej
spoločnosti. Podstatná časť pozostalosti Teodora Tekela sa po jeho smrti dostala do zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Veľa jeho diel sa stále nachádza aj
v súkromnom vlastníctve a pravidelne sa objavujú aj v ponukách aukčných umeleckých spoločností.
Jozef Dendiš vyrastal v detstve na Michalskej ulici a Tekela osobne poznal, často
sa s ním stretával a spolu s viacerými deťmi z ulice pod jeho vedením aj kreslil.
Tekel ako osobnosť naňho veľmi zapôsobil. Láska k histórii a umeniu mu zostala na
celý život, dlhé roky sa profesionálne venuje konzervovaniu a renovácii starožitného nábytku a koníčkom a vášňou sa preňho stalo zberateľstvo. Už v mladosti začal
zbierať Tekelove obrazy a za niekoľko rokov ich zhromaždil peknú kolekciu. Zaumie-
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nil si, že v miestach, kde Tekel na sklonku života býval, postaví a zriadi súkromnú
galériu venovanú sčasti aj jeho pamiatke tým, že mu venuje stálu expozíciu z tvorby.
Tento dlhodobý projekt pripravuje z vlastných prostriedkov. Jeho dcéra Lucia zdedila
otcov záujem o umenie a v r. 2009 ukončila filozofickú fakultu Universita degli studi
di Udine, odbor ochrana kultúrneho majetku. Žije v Taliansku, venuje sa kurátorskej
práci pre regionálnych umelcov a zatiaľ jej najväčším projektom bola výstava Teodora
Tekela Retrospektíva, ktorú usporiadalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici v Ríme.
PaedDr. Simona Jurčová

Vyšla prvá monografia o Bazilike sv. Mikuláša
Krátko pred Vianocami minulého roku sa v našom meste uskutočnila prezentácia novej knihy o Bazilike svätého Mikuláša v Trnave. Znie to neuveriteľne, ale je to prvá ucelená monografia tohto obľúbeného chrámu nielen
Trnavčanov, ale aj domácich a zahraničných turistov. Aj keď je najstaršia
písomná zmienka o Trnave práve o Dóme sv. Mikuláša, doteraz sme si mohli
o „hrubom“ kostole prečítať len v rôznych novinových článkoch, zborníkoch,
brožúrkach a v iných knihách.
Reprezentačná kniha na kriedovom papieri vyšla z vydavateľstva LÚČ. Autorom textu je Hadrián Radváni a fotografií Mário Dobšovič, zostavil ju Marcel Kubinec, farár,
rektor Baziliky sv. Mikuláša. Na texte spolupracovali aj Stanislav Šurin a Magdaléna
Polakovičová. Grafička Barbora Neumanová mala neľahkú prácu vybrať z päťtisíc fotografii tie najkrajšie. Vzhľadom na anglické, nemecké, maďarské a talianske resumé
je kniha vhodná aj pre zahraničných turistov, ktorí v hojnom počte navštevujú spomínaný kostol.
Autor textu, známy trnavský historik Hadrián Radváni, si pochvaľoval spoluprácu
s dekanom Marcelom Kubincom, ktorému po Pánu Bohu najviac ďakuje za vydanie
tohto diela. Texty predstavujú jeho celoživotnú prácu, pri ktorej čerpal z bohatého
archívneho materiálu Farského úradu mesta Trnavy, z archívu Trnavskej kapituly, archívu mesta Trnavy a Ostrihomskej kapituly.
Zostavovateľ Marcel Kubinec povedal, že kniha nie je dokonalá, ale je základom,
na ktorom je možné ďalej stavať. Čitateľovi možno bude chýbať popis niektorých fotografií, hlavne z tých miest, na ktoré ľudské oko pri návšteve chrámu len ťažko dovidí,
ale aj pri epitafoch, ako je to pri niektorých predmetoch v klenotnici. Medzi najkrajšie
fotografie určite patria tie zo severnej a južnej strany vnútorných strán pilierov, na
ktorých boli ešte v minulom storočí pod maľbami latinské a maďarské texty.
Predmety z bohatej klenotnice tiež patria medzi umelecké diela, ktoré bežný návštevník kostola často nevidí. Každý predmet má svoju históriu, známu aj neznámu.
Napríklad, monštranciu uverejnenú na str. 183, ktorá patrí medzi predmety nevyčísliteľnej hodnoty, našli v dezolátnom stave náhodne v organe. Kniha nás textom
a fotodokumentáciou zavedie aj krýpt pod chrámom.
Ku chrámu neodmysliteľne patrí organ. V bazilike je aj najstarší organ v Trnave,
osem registrový organ z roku 1783, umiestnený na rozhraní svätyne a hlavnej lode
pri vstupe do sakristie. Organ potrebuje kompletné reštaurovanie, ktoré tento rok,
ktorý je rokom významného výročia narodenia jeho autora Valentína Arnolda, urobí
jeho pravnuk.
Hadrián Radváni na otázku, na akej knihe teraz pracuje, s úsmevom odpovedal, že sa chystá do dôchodku. Deväťdesiattriročný autor šesťdesiatich štyroch kníh
a brožúr by si ho určite zaslúžil, ale pravdou je, že spolu s dekanom Marcelom Kubincom pripravujú knihu o trnavskej Novéne. Ich prianím je, aby sa na pulty kníhkupecMargita KÁNIKOVÁ
tiev dostala už v novembri tohto roku.
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Deväťdesiatku oslávil za klávesmi
Je najstarším trnavským aktívnym hudobníkom a zároveň športovcom. Napriek tomu má toľko pozitívnej energie, že by ju mohol rozdávať mladým.
Na tému seniorského veku až čiernohumorne vtipkuje. Tak poznajú klaviristu Eugena „Buba“ Nemeša nielen priaznivci spomienkových stretnutí
v Trnave, na ktorých sa príjemnou spoločnosťou nechá zlákať nejeden
priaznivec džezových hudobných žánrov, najmä swingu. Eugen Nemeš
oslávil svoje okrúhle jubileum – deväťdesiatku – začiatkom roka v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika.

Bubo Nemeš pred polstoročím...

...a dnes

V programe sa protagonista predstavil ako sólový
klavirista, ale aj ako hudobník v tímovej hre,
v súčasnom zoskupení, kde pôsobí, teda v skupine Old Boys Jazz Band. A samozrejme, aj ako
vtipný rozprávač príbehov z mladosti. Program bol
koncipovaný ako pásmo hudby a slova. V slovnej
časti dominovala recitácia známych autorov
a rozprávanie o literatúre (ale aj o trnavskom
prostredí) v podaní milovníka umenia, Trnavčana
ohumila Chmelíka. Slovo bolo popretkávané
rozhovorom s Eugenom Nemešom, jeho sólovou hrou na klavíri a rozprávaním o rôznych hudobných etapách jeho muzikantského vývoja.
Ale nezabudli ani na jeho horolezecké aktivity, na založenie horolezeckého klubu v Trnave,
právnickej kariére v nákupnom podniku a neskôr
v trnavskom Zdroji, ani na cestu hudobníka, ktorý
má svoj klavír aj ako príjemného koníčka.
Možno hovoriť o klavíri, hoci ten skutočný aj
z praktických dôvodov vymieňa v skupine Old
Boys Jazz Band za syntezátor. V našom meste sa
už niekoľko rokov traduje legenda, že si ho kúpil
za peniaze odložené na truhlu. Na stretnutí to pripomenuli aj Nemešovi prví gratulanti, členovia
orchestra: basgitarista Marián Mrva, saxofonista
Viliam Hudcovič, gitarista Karol Bodorik a ďalší,
ktorí radi takéto „zvesti“ o ňom vtipne rozširujú.
Eugena Nemeša v detstve ovplyvnil najmä trnavský balalajkový súbor, a keďže rodičia nemali
na gitaru, kúpili mu mandolínu. Mal šikovné prsty
na strunové nástroje, preto ho ešte ako chlapca pozvali účinkovať aj v tamburášskom súbore,
kde hral sólo. Celý život bol v kontakte s trnavskými hudobníkmi, no nakoniec sa profesionálnym
hudobníkom nestal.
A ako začínal ako turista a horolezec?
„Odmalička som sa hýbal a vždy peši, žiadne autobusy a bicykle pre mňa neexistovali, aj do práce
som takto chodil dva kilometre. Ako mladí trampi
už ráno o pol tretej sme chodili na výlet. A do
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Smoleníc sme nešli na vlak, ale peši,“ hovorí Eugen Nemeš o vzťahu k turistike
a horolezectvu. Na konte má viac ako dvesto výstupov, z toho dvanásť prvovýstupov. „Keď som zakladal ten horolezecký oddiel, motiváciou mi bolo, aby som
mal s kým chodiť na hory – neskôr som vychovával mladých. Na povale som ako
dieťa našiel drevený kufor plný maďarských časopisov, tam boli z obrázky bojov
horolezeckých skupín v Dolomitoch. Tam ma horolezectvo očarilo. Človek musí mať
vážny záujem o voľačo, musí byť stále v procese pohybu. Aj si hovorím, že ja nie
som starý, len mám veľa rokov,“ hovorí Eugen Nemeš.
Na podujatí, ktoré bolo zároveň oslavou narodenín, odznelo aj jeho krédo. „Keď
sa niečo zlé stalo, vždy som v tom zle objavil niečo dobré, odmalička som pozitívne rozmýšľal. Športom som sa kondične zdokonaľoval a hudba tomu dávala
umeleckú kvalitu,“ povedal s úsmevom aj svoj recept na dlhovekosť. A najbližšie
plány, samozrejme, okrem tvorby dobrej hudby? „V minulosti som fotografoval.
Len niekedy to bolo technicky komplikované. Teraz fotografujem na digitál a chcel
by som urobiť knihu fotografií – kvety Malých Karpát. Oslovila ma podobná kniha
o kvetoch Vysokých Tatier, takže dúfam, že sa mi to ešte podarí.“
Martin JURČO,
foto: -eu, archív EN-

Skladateľ Milan Novák spomína aj na Trnavu
Jeho meno nenájdete na prvých stránkach
časopisov, no jeho kompozície patria k najhranejším
slovenským skladbám. Jeho skladateľský záber je
skutočne široký – ako upravovateľ, dirigent či autor sa suverénne pohybuje vo všetkých hudobných
žánroch, od komornej a symfonickej hudby, cez detské zborové piesne, filmovú a muzikálovú hudbu
(filmy Kapitán Dabač, Štyridsaťštyri, Šťastie príde
v nedeľu, napr. muzikály Opera Mafioso) až po piesne
populárnej hudby. Najznámejšie sú azda práve
piesne, ktoré pozná široké publikum – Nemoderné
tango, Ružou mi píš, Keby som mal 22 či V Tramtárii
na hrade. Len rozhlasová fonotéka eviduje jeho 128
bežne hraných skladieb, a to ešte nehovoríme o nahrávkach na platniach Opusu či nahrávkach scénických diel. Pôsobil ako
dirigent rozhlasového orchestra, či v SĽUK-u. Dlhé roky aktívne pôsobil
ako umelecký šéf Vojenského umeleckého súboru. Činorodosť hudobného
skladateľa Milana Nováka (nar. 12. augusta 1928 v Trakoviciach) je spojená nielen s Leopoldovom, ale aj s Nitrou, Bratislavou a, samozrejme,
s Trnavou. V súčasnosti žije Milan Novák v Poprade a napriek veku je stále
aktívny nielen v tamojšej základnej umeleckej škole, ale napríklad aj
v Revúcej a ďalších mestách.
Po detstve v Leopoldove začal študovať na gymnáziu v Trnave. Ako si dnes, po
rokoch, spomína na tieto štúdiá? „Tam som chodil len do prímy. Pamätám si, že so
mnou chodili aj vtedajší trnavskí Židia. Bol tam farár Jozef Strečanský a naštudoval
spevohru Sochy princa z Trebizondy. Bol to taký pekný hudobný zážitok a aj príjemná skúsenosť. Zásluhou brata Mikuláša Schneidera Trnavského som hral hore
v hrubom kostole v orchestri na lesný roh. Majster Trnavský bol veľmi vtipný človek. Pamätám si, že sme študovali a hrali nejakú omšu, ktorá bola v E dur, prihovoril sa zboristom – má to štyri krížiky, tak prosím, aspoň dva spievajte. Po rokoch
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sme sa stretli, keď bol menovaný národným umelcom, za Slovenský hudobný fond
som mu odovzdával cenu. Vtedy som sa mu priznal, že som hrával v spomínanom
kostole. Bol milý a hovoril – je dobre, že sme národní umelci, horšie by bolo, keby
sme boli maródni umelci a najhoršie bude, keď budeme národní umrlci (smiech). To
znamená, že veselosť ho neopúšťala,“ spomína po rokoch Milan Novák.
Práve rok v trnavskom gymnáziu bol preňho veľmi hektický, pretože každý deň
chodil z Trnavy cez Leopoldov, kde vtedy bývali, do Nitry, kde chodil do hudobnej
školy. „Keď som chodil do gymnázia, v Leopoldove nás s bratom čakala mama, dala
nám na stanici obedáre. Prestúpili sme do vlaku a z Leopoldova do Nitry sme to zjedli. Vtedy sme takto rok chodili z Trnavy do Nitry do školy. Bolo to celkom príjemné
a intenzívne obdobie. Nacestovali sme sa dosť. Často si spomeniem teraz na to, keď
naši mladí chcú, aby sme ich autom vozili aj do školy. Do sekundy som chodil v Bratislave, pretože otec chcel, aby sme hudbou študovali dôslednejšie, dokonca chcel,
aby sme mali aj technické vzdelanie. Najstaršiemu bratovi sa to podarilo – stal sa
inžinierom. No nikdy to nepotreboval, pretože bol hobojistom vo filharmónii a pedagógom,“ spomína po rokoch Milan Novák.
Po nástupe na bratislavské štúdiá sa jeho kontakt s Trnavou prerušil. Do
svojho rodného regiónu sa vracia len sporadicky. Po dlhých desaťročiach aktívnej skladateľskej práce v Bratislave už ako vdovec všetko opustil a presťahoval
sa do Popradu k svojej súčasnej manželke, ktorá mu pomáha aj pri jeho súčasných
aktivitách.
Martin JURČO, foto: HC

Na návšteve v divadelnom zákulisí
Určite počas návštevy divadla
premýšľate aj vy aj nad tým,
čo sa asi deje počas inscenácie v zákulisí. Tak ako je rušno na javisku, pracuje sa aj
za javiskom. Inšpicienti, rekvizitári, ale aj garderóba sú
v plnej pohotovosti. My sa
však teraz vyberieme tam,
kde sa tvorí srdce inscenácie,
teda do prostredia, v ktorom
sa vyrába dekorácia a stavby.
V Divadle Jána Palárika je to
práve na najvyššom poschodí
divadla, odkiaľ sa spúšťa scéna priamo na javisko. O tom
ako divadelné stavby vznikajú, sme sa viac dozvedeli od vedúceho výroby
a rekvizitára Jozefa Polakoviča.
Vošli sme do veľkej miestnosti, z jednej strany presklenej. Na veľkých stoloch množstvo plechoviek od farby, farbiaca vaňa, písací stôl s agendou, ale aj rysovacia doska, časti kulís a množstvo látok. Miestnosť vraj pôvodne mala slúžiť ako skúšobňa,
no jej umiestnenie bolo zrejme na takúto prácu nevhodné.
„Vyrezával som z dreva od detstva. Mama preto išla do Bratislavy na Školu umeleckého priemyslu – prihlásiť ma. Tam však chcelo študovať veľa ľudí a z tisícky brali
tak desatinu. Poradili jej, aby to skúsila v divadelných dielňach. Tam si ma vyskúšali a zobrali ma bez prijímačiek. Tak som si vybral odbor štukatéra. Vyučil som sa
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v umeleckých remeslách, robil som u známeho slovenského scénografa Ladislava Vychodila. Neskôr, keď som mal už rodinu, som sa presťahoval do Trnavy,“
hovorí Jozef Polakovič o tom ako sa dostal do divadla v Trnave, kde pracuje od
1. júla 1985.
A čo sa deje vo veľkej miestnosti, ktorá vraj pôvodne mala byť skúšobňou? Jozef
Polakovič má na svojom stole celú stavbu vo forme výkresu. „Celkom na začiatku je
výrobná porada, kde sa povie, o čo v hre ide a ako by si režisér a výtvarník predstavovali scénu. Začíname vždy pôdorysom, podľa toho, aké sú plochy a horizont.
Niekedy sa vyrobí maketa, pokračuje sa výkresmi na pravej a ľavej strane, aké je
latovanie a aký druh látky tam ide. Každý jeden výkres prejdeme, potom sa urobí
kalkulácia, teda, koľko by stála výroba. Všetko závisí od financií, ale zväčša dostaneme návrh aj na materiál a látky. Niečo môžeme pripravovať aj sami, dôležité je
dodržať mieru. Čo sa dá, urobíme zo starých častí, a čo treba, to vyrobíme. Začnú
stolári a zámočníci, a potom to dotvárame, obťahujeme plátnom či zamatom podľa
návrhu výtvarníka. V tejto dielni sa však najviac maľuje a modeluje – z hliny, zo
sadry. Často pracujeme aj s papierom či sklolaminátom – keď sa robia napríklad
sochy,“ vysvetľuje Jozef Polakovič ako vzniká technická časť inscenácie.
Celkom na koniec prichádza patinovanie. Časti scény – napríklad interiér bytu
– musí mať svoj zabehaný, teda sčasti opotrebovaný ráz, a tak vždy musia stavby
prejsť aj touto etapou. „Patinovaním sa tu práca končí, potom to ide na javisko
a pokračuje sa technickou skúškou,“ vysvetľuje Jozef Polakovič a dodáva, že finalizácia inscenácie je vždy najkrajšia. Platí to napríklad aj pri dotváraní detailov už priamo
na hotovej scéne. „Máme sklady a odtiaľ ponúknem režisérovi niektoré drobnosti,
on súhlasí, alebo navrhne úpravy. Najkrajšie spomienky mám na moje prvé inscenácie. Napríklad v Turgenevových Raňajkách, boli tam klasické rímsy, pec, plastiky
(autorom scény a kostýmov bol známy slovenský scénograf, kostýmový výtvarník,
divadelný a filmový architekt Aleš Votava). Hra sa končila tým, že sa všetko hýbalo
a padalo, ale mal to byť len taký dojem padania. Bola to krásna práca. Najkrajšie
výroby boli s našimi stolármi, mojimi niekdajšími kolegami – Silvínom Moncmanom
a Emilom Horváthom. Doslova sme sa hrali, konečný výsledok bol taký, že
bolo vidieť, že to vzniklo zo skutočného tvorivého vymýšľania,“ hovorí s úsmevom
Jozef Polakovič.
To už sa skláňame nad plánmi novej inscenácie Eugen Onegin, kde scénu navrhol
Ján Zavarský (inscenácia mala premiéru v decembri 2011 – pozn. aut.). „Celá scéna
je čiernobiela, a tie knihy sú biele. Malo ich byť asi 500, preto sme premenili mnohé
staré knihy z archívu a z antikvariátu na takéto nevšedné. Knihy tam majú rôznorodú funkciu, napríklad sa na nich aj sedí.“
Jozef Polakovič má v divadle nielen funkciu vedúceho technickej výroby, ale aj
prácu rekvizitára. Za roky práce si dobre vycvičil pamäť. Pamätá si každú časť inscenácie cez rekvizity. Medzitým prejdeme po schodoch dolu za javisko, kde je špeciálna miestnosť s označenými škatuľami a s podrobnými štítkami a popisom rekvizít
každej inscenácie. „Všetky knihy, poháre, kožušinky a knihy musia mať svoje miesto
a rekvizitár ich musí pripraviť. Aj to, kedy idú na scénu ako ich treba podať a či
napríklad v pohári má byť voda,“ ukazuje Jozef Polakovič na gramofón, ktorý azda
najčastejšie účinkuje v inscenáciách, dodnes napríklad v hre Vrátila sa raz v noci.
„Musí to byť všetko v technickom scenári, občas si to musíme oživiť, napríklad keď
sa dlhšie hra nehrá, alebo keď sa meníme,“ hovorí Jozef Polakovič a dodáva: „Pri
rôznych podujatiach som rád, keď si sami herci vyberú práve moje masky, tie, čo
som vyrábal kedysi – napríklad somára, losa, medveďa. Jednoducho, spomenú si, čo
sme kedysi vyrobili a použijú to znova, nezostane to v sklade...“
Text a foto: MARTIN JURČO
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Bremeno prilákalo rekordné pole
Pri spravodajstve zo športových podujatí počas sviatočných dní na prelome rokov v Trnave nemožno obísť ani 29. diel Silvestrovskej ceny v hode
atletickým bremenom. Dovedna sa zišlo 31 štartujúcich, doteraz najviac.
Aj konkurencia bola najsilnejšia v celej histórii mítingu.
Po celý rok využívaný tréningový sektor vrhačov Slávie v lokalite Na rybníku patril 30. decembra 2011 obom slovenským kladivárskym rekordérom, domácemu
Liborovi Charfreitagovi (na zimné sviatky prišiel domov z tréningového kempu
v zámorskom Dallase) a Banskobystričanke Martine Hrašnovej. Okrem ďalších popredných vrhačov a vrhačiek sa navyše prihlásili rekreační odvážlivci, ktorí – použijúc silvestrovskú tóninu – nemali obavy, že poletia ďalej ako bremeno.
„Atypické náčinie má hmotnosť 10,5 kg, rukoväť je dlhá 77 cm. Na úvod
v osemdesiatom druhom sme zobrali 25-kilogramovú činku, odpílili z nej jednu
guľu, Šaňo Hrdlička do nej upevnil rukoväť – a mohlo sa súťažiť. Pre zaujímavosť,
v ostatnom ročníku hádzali súťažiaci s úplne novým bremenom, ktoré nám zhotovili v Poľsku,“ prezradil Libor Charfreitag starší. Práve on začal, spolu s úzkou skupinou vrhačských kamarátov, s touto akciou. Otec Libor vyhral prvé štyri kapitoly,
syn Libor si naostatok zaknihoval už sedemnásty primát.
Poradie mužov 2011: 1. Libor Charfreitag ml. (AŠK Slávia Trnava, 41,65 m), 2.
Marcel Lomnický (39,91), 3. Gašaj (obaja Stavbár ŠG Nitra, 35,60), 4. Branislav
Daniš – brat víťazky (AK Spartak Dubnica n. V., 35,26), 5. Tomáš Kružliak (Nitra,
34,63), 6. Daniel Vanek ml. (guliar Slávie, 33,24). „Súťaž bola vhodným spestrením prípravy. Čaká ma náročný rok s dvoma vrcholmi. Tým prvým je obhajoba
barcelonského titulu 2010 v európskom šampionáte. Uskutoční sa koncom júna
v Helsinkách. A potom sa už budem tešiť na štvrtý štart v olympijských hrách.
Zatiaľ som zdravotne v poriadku, verím, že to tak vydrží,“ prezradil 34-ročný Libor
Charfreitag. Mimochodom, vo vrcholovej atletike sa excelentný Trnavčan pohybuje už od sezóny 1995.
So silvestrovským bremenom sa prišiel popasovať i domáci oštepár Marián
Bokor, dvojnásobný účastník OH: „Už mám svoju občiansku profesiu, takže oštepu
sa venujem iba amatérsky. Táto silvestrovská súťaž v hode bremenom je peknou
rozlúčkou so starým rokom. Samozrejme, aj my pred štartom uzatvárame interné
stávky, kamarátsky sa burcujeme. Tentoraz môj výkon stačil na deviate miesto.
Ak by som chcel pomýšľať na účasť vo finálovej osmičke, chcelo by to natrénovať
ešte jednu otočku,“ prezradil.
Svoj rekordný zápis spred štyroch rokov zlepšila s bremenom 28-ročná Martina
Hrašnová, bronzová kladivárka z berlínskych MS 2009: „ Na Trnavu si často spomínam, veď pred vyše dvoma rokmi som tu hodila kladivom slovenský rekord 76,90
m. Teraz, na Silvestrovskú cenu, som prišla krátko po zahraničnom sústredení.
Klimatické rozdiely po návrate z Kanárskych ostrovoch ma prinútili týždeň preležať kvôli maródke. Preto som s dosiahnutým výkonom milo prekvapená.“ Poradie
žien: 1. Martina Hrašnová (VŠC Dukla Banská Bystrica, 25,94 m – rekord mítingu),
2. Karolína Čaklošová (Dubnica, 19,22), 3. Eva Charfreitagová ml. (Slávia, 15,31),
4. Gabriela Vyskočová (9,54), 5. Martina Uhlárová (9,10), 6. Veronika Mináriková
(všetky Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava, 7,68).
Vo veteránskej kategórii uspel domáci Roman Bachratý (21,43 m) pred Antonom
Orlíkom (AK Hodonín, 19,00) a Jiřím Koukalom (Dubnica, 16,38). Na štvrtú priečku
dosiahol Ján Malek (15,89). Jeden zo zakladateľov súťaže a jej trojnásobný absolútny premiant sa môže pochváliť so všetkými 29 zápismi. Ako jediný vrhač! Pre náš
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mesačník konštatoval: „Prirodzene, túžim po tridsiatej účasti v našom originálnom
zápolení. Pravda, s pribúdajúcim vekom sa už hlásia rôzne zdravotné neduhy, no
azda to o rok bude v poriadku.“ Napokon sme 17-násobného víťaza Silvestrovskej
ceny, Libora Charfreitaga ml., požiadali o vinš pre trnavských športovcov. „Úspešný rok 2012 prajem kolektívnym odvetviam – predovšetkým futbalu, hokeju
a basketbalu. Tiež individuálnym. Samozrejme, počnúc atletikou. Tá je predsa
v abecede prvá,“ dodal s úsmevom.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Eduardovi Krištofovičovi Bronzový odznak SOV
Hala na Rybníkovej privítala v piatok 13. januára účastníkov 10. edície
obľúbeného turnaja v malom futbale o Pohár predsedu Trnavského olympijského klubu. Pozvanie usporiadateľov prijalo osem družstiev.
Nastúpila v nich celá plejáda bývalých prvoligových futbalistov: Jozef Štibrányi
(člen strieborného kolektívu ČSSR v MS 1962), Alojz Fandel (päť majstrovských
titulov za Spartak Trnava), Vladimír Ekhardt, Michal Gašparík st., Pavol Gabriška,
Igor Bališ (najlepší strelec turnaja, hral za víťazný TOK), Petr Čmilanský (najlepší
hráč v poli, člen strieborného TTSK) a ďalší. Cenu pre najlepšieho brankára udelili
Ľubomírovi Hjadlovskému (Matica slovenská Martin).
„Už roky sa zúčastňujem športových aktivít, ktoré organizuje Trnavský olympijský klub, ba neraz reprezentujem jeho farby aj v iných mestách. Inak, niekedy
mám pocit, že v Česku si nás, bývalých reprezentantov, viac vážia. Tiež to bolo
tak pri uvedení Jožka Adamca a mňa do Siene slávy českého futbalu. Na rovnakú
poctu od slovenskej generality dodnes čakáme márne. A pritom od získania titulu
futbalových vicemajstrov sveta uplynie čoskoro, na prelome mája a júna, rovné
polstoročie,“ poznamenal 72-ročný J. Štibrányi, strelec pamätného gólu v úvodnom vystúpení MS 1962 v Čile proti favorizovanému Španielsku (1:0).
Späť však na palubovku MŠH. Turnajové prvenstvo spred roka obhájil Trnavský
olympijský klub, ktorý vo finále si poradil s Trnavským samosprávnym krajom 2:1.
Bronzovú priečku obsadili starostovia zo Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské
Bohunice. Členom víťaznej zostavy bol najstarší hráč vydareného turnaja, 73-ročný Stanislav Jarábek, kapitán futbalovej reprezentácie Československa na OH 1968
v Mexiku. Vedno s ním obliekol teraz dres TOK-u aj jeho syn Juraj Jarábek, tréner
corgoňligového tímu FC ViOn Zlaté Moravce. Víťazov dekoroval župan TTSK Tibor
Mikuš a riaditeľ turnaja, 13-násobný reprezentant ČSSR vo vytrvalostných behoch Anton Javorka. Medzi hosťami nechýbal ani futbalový tréner Dušan Radolský,
účastník OH 2000 v Sydney.
„Teší nás, že celodenné podujatie sa nieslo v duchu fair-play. Do účastníckeho
menoslovu sme zapísali celú plejádu bývalých vynikajúcich športovcov. Ako vidno
u niektorých osobností, ani pokročilý vek im nie je prekážkou v pravidelnom venovaní sa telovýchovným aktivitám zdravia. Naša tradičná konfrontácia bola príspevkom k 15. výročiu založenia Trnavského olympijského klubu,“ konštatoval
A. Javorka. Práve z jeho rúk prevzal pri slávnostnom otvorení jubilejného turnaja
vysokú poctu, Bronzový odznak Slovenského olympijského výboru, známy športový žurnalista a organizátor trnavského olympizmu Eduard Krištofovič, dlhoročný
spolupracovník Noviniek z radnice.
Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Domácim talentom sa ušlo päť cenných kovov
Početná športová rodina v kimonách sa tridsiaty raz stretla na Vianočnom
turnaji v Trnave. Nevšedné karatistické jubileum na piatich tatami malo
v hale na Rybníkovej dôstojný priebeh. Tiež pričinením viacerých noviniek.
Pestrý celodenný program sa tešil širokému záujmu priaznivcov.
Súperenie družstiev v športovom zápase kumite sa stalo korisťou výberu Slovenského zväzu karate (Adam Prešinský, Matúš Cisár, Tomáš Pupkay, Ilir Kabaši). Na štíte
reprezentácie SR zostali všetky tri celky – Belehrad a Siófok prehrali s favoritom turnaja zhodne 0:2, Trnava 1:2. Strieborný stupienok obsadili borci usporiadajúceho KK
Slovšport Trnava (menoslov prinášame nižšie). Srbskí obhajcovia lanského primátu
pricestovali s trojicou Arsenije Tadič, Željko Krstín a Boban Milenkovič. Tentoraz sa
museli uspokojiť s treťou priečkou. Štvrtý skončil Siófok (Gábor Király, Dejan Sallay
a Daniel Balla). Ich vzájomný súboj sa skončil víťazstvom Belehradčanov 2:0.
Tímy dekoroval čestný prezident Slovenského zväzu karate a zakladateľ turnaja
Tibor Mikuš. Držiteľ bronzovej medaily z barcelonských ME 1980 si na zrod tohto trnavského sviatku v kimonách zaspomínal: „Vianočný turnaj sa pred 29 rokmi začínal
ako deň priateľov. Mali sme snahu, aby sa karatisti vždy v závere sezóny stretávali
v Trnave. Som rád, že zámery sa vydarili. Popri privítaní návštevníkov a mladých
karatistov mi najviac imponuje prítomnosť kamarátov, ktorí boli účastníkmi úvodného turnaja v osemdesiatom druhom roku a spolu sme vtedy zápasili. Priatelia sa
teda opäť stretli. Teší ma, že v takomto veľkom počte.“
Popri medzinárodnom vrchole mužských celkov sa súčasne predstavilo divákom
259 kadetov a juniorov z 54 klubov v majstrovstvách SR 2011. Zápolili o 29 prvenstiev. Účasť v národnom šampionáte si mladí pretekári vybojovali v nominačných
súťažiach. Tiež bolo medzi nimi desať domácich talentov.
Boris Zvolenský, najúspešnejší karatista trnavskej histórie v počte získaných
medailí počas dvoch desaťročí jeho pretekárskej dráhy, prezradil: „Vianočný turnaj
som prvý raz vyhral v osemdesiatom ôsmom, išlo o hmotnostnú kategóriu do 75 kíl.
Po skončení aktívnej činnosti som presedlal na trénerstvo. Vyrástla nám nová generácia zápasníkov. Druhé miesto mojich zverencov z KK Slovšport v tomto jubilejnom
ročníku je cenné. Veď v kvalitnej medzinárodnej konfrontácii trojčlenných družstiev
v kumite mužov bol lepší iba reprezentačný výber Slovenska. No rovnako pozitívne
možno hodnotiť i početnú skupinu našich mladých karatistov, ktorí predtým splnili
nominačné kritériá na účasť v trnavskom národnom šampionáte kadetov a juniorov. V rámci Športového gymnázia Jozefa Herdu ich máme pod dohľadom vedno
s kolegyňou Renátkou Gašparovičovou. Ba dokonca piati siahli na medailu. Matúš
Remenár si vybojoval titul v kumite medzi 14 a 15-ročnými kadetmi v hmotnosti do
57 kíl. Strieborný stupienok pripadol Adamovi Palkovičovi o vekovú kategóriu vyššie
(do 68 kíl). Lucii Pokornej patril bronz v konfrontácii starších junioriek nad 18 rokov v súbornom cvičení kata. Medailu rovnakého lesku získala Petra Kissimonyiová
v športovom zápase 16 a 17-ročných dievčat (do 53 kíl), podobne Miroslav Žbodák
v tej istej vekovej skupine chlapcov (do 68 kíl).“
V šľapajach 41-ročného Borisa Zvolenského teda kráčajú v jeho rodnom meste
ďalší nasledovníci. Inventúra úspechov z tridsiatej edície tradičného zimného sviatku to potvrdila. Vrátane účinkovania mužov. Najstarším zo striebornej zostavy Trnavčanov vo Vianočnom turnaji 2011 bol 36-ročný Miroslav Šuga. Popri ňom sa činili
mladší spolubojovníci, 23-ročný Ronald Rajčány a 22-ročné duo Tomášov, Pokorný
– Lampert. Skúsený štvorlístok doplnil Martin Jánošík, novic zo Senice.
Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Bežecká oslava sedemdesiatin Antona Javorku
Beh priateľstva má za sebou úctyhodný 41. diel. Rodný list vypísali krosu
15. decembra 1970. Trnavskí milovníci atletiky spočiatku tlieskali aktérom pozdĺž trate v okolí sídliska Prednádražie. Od 21. kapitoly sa dianie
presťahovalo do športového areálu v lokalite Na rybníku. Domovskú pôdu
tu má doteraz.
Úlohu čestného štartéra prijal víťaz 1. ročníka Anton Javorka. Bývalý maratónsky
reprezentant ČSSR z Piešťan oslávil 12. októbra sedemdesiatiny. Ouvertúra žien
spred vyše štyroch desaťročí, pripravená vtedajšími poslucháčmi pedagogickej
fakulty, bola v réžii zvereniek nezabudnuteľného trénera Antona Hajmássyho.
Obsadili celý elitný stupeň. Dve najrýchlejšie zo spomínaného štartu začiatkom
sedemdesiatych rokov, Ľudmila Hlaváčková (pod dievčenským menom Lovečková)
a Oľga Mrvová (Vrláková), sa pri ostatnom krose opäť raz predstavili
v rozhodcovskom zbore.
„Preteky sme venovali dlhoročnému vynikajúcemu atlétovi a organizátorovi
Antonovi Javorkovi k jeho okrúhlym narodeninám. Ani sa nechce veriť, že už toľko
rokov uplynulo od našich prvenstiev v oboch úvodných kategóriách. Odvtedy nám
čas neuveriteľne rýchlo preletel nad hlavami. Proti tomu nič nezmôžeme. No teším
sa, že aktívna bežecká záľuba je rovnakým spoločníkom doteraz. Atletickému
kolegovi želám ešte veľa kilometrov zdravia v maratónkach. Veď už dávno je
praxou overené, že kondičným behaním si predlžujeme život,“ prezradila Ľuba
Hlaváčková.
Predošlé prvenstvo obhájil Ondrej Puškár, 26-ročný atlét domácej Slávie.
Svojho najvážnejšieho rivala, Skaličana Miroslava Hlúpika, sa striasol až v samom
závere takmer 6,5-kilometrovej trate. Predstihol ho o 5 sekúnd. Víťaz po pretekoch
uviedol: „Dnes to bolo ťažšie než pred rokom, pretože tentoraz sa na štarte stretla
oveľa silnejšia konkurencia. Išlo o príjemné spestrenie predĺženej sezóny. Vážim
si, že nás dekoroval pán Javorka. Jeho bežeckú kariéru si, prirodzene, nepamätám,
no osobné rekordy prezrádzajú, o akého kvalitného atléta išlo.“
Na ženy čakala polovičná vzdialenosť. Pri neúčasti držiteľky primátu zo 40.
ročníka, Banskoštiavničanky P. Solivarskej, obula najrýchlejšie maratónky
Katarína Drahovská, predtým strieborná. Teraz mala pred druhou v absolútnom
poradí, Petrou Čavajdovou, náskok 1:37 min. Doplňme, že Čavajdová si v sezóne
2011 zaknihovala v drese Slávie Trnava tri medaily v národných šampionátoch
na 800 m: juniorský titul, druhé miesto v poradí dorasteniek a tretie v rovnakej
vekovej skupine na halovom ovále.
Škoda len, že sprievodné preteky nádejí mali skromné zastúpenie. Do štyroch
vekových skupín žiactva sa prihlásilo iba 26 dievčat a chlapcov, ba dokonca
dorastenci štartovali – dvaja!
Športovým príkladom môžu poslúžiť dve mamičky. Prvá žena, 36-ročná
Piešťanka Katka Drahovská, prihlásila – vedno s manželom Jozefom, ktorý bežal
mužskú trať – svojich päť ratolestí do prezenčnej listiny žiactva: Tadeáša (1997),
Lýdiu (1999), Benjamína (2001), Timoteja (2004) a Elišku (2007). Tiež bronzová
Katka Remišová z Trnavy išla vzorom, veď rámcové trate absolvovali jej traja
synovia: Tomáš (2000), Michal (2003) a Ondrej (2005).
Jaroslav LIESKOVSKÝ
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ŠPORT V SKRATKE
Pätnásty Opálkov memoriál
pre FC ViOn
Trnavskí „bílí andeli“, po vypadnutí vo
štvrťfinále Slovenského pohára (s Banskou Bystricou) a po zbabranom závere
corgoňligovej jesene (v posledných troch
dueloch dva body z deviatich možných –
Žilina, Senica, Trenčín), neuspeli ani 4.
decembra 2011 v domácom 15. ročníku
Memoriálu Vlastimila Opálka. Vo finále
jubilejného spomienkového turnaja v halovom futbale zostali spartakovci na štíte
obhajcov prvenstva zo Zlatých Moraviec.
FC ViOn, pod taktovkou trnavského trénera Juraja Jarábka, zvíťazil v rozhodujúcom súboji o prvenstvo nad okliešteným domácim tímom 9:5 (6:3). Tretí
skončili Trenčania, štvrtí Dubničania. Ich
vzájomné stretnutie malo jednoznačný
priebeh, prvoligový nováčik spod hradu Matúša Čáka rozstrieľal druholigistu
14:4 (8:1).
Vlasto Opálek, dlhoročný kapitán futbalistov Spartaka a neskôr klubový tréner
svojich brankárskych nástupcov (Stanislava Fišana, Miroslava Filipku, Marcela
Dohnáleka, Tomáša Lovásika a ďalších),
zomrel na následky autohavárie vo veku
36 rokov. Tragická udalosť sa prihodila
autu s päťčlennou posádkou na ceste
do Drnovíc, kde trnavských futbalových
internacionálov čakal priateľský zápas
s tamojšími rovesníkmi.
Dôstojná pocta najlepším
športovcom
Trnavský samosprávny kraj štvrtý raz
vyhlásil v Divadle Jána Palárika najlepších športovcov. Prevzali ocenenia
z rúk župana TTSK Tibora Mikuša, jeho
zástupcu Zdenka Čambala a predsedu
Trnavského olympijského klubu Antona
Javorku. Výsledky ankety za rok 2011 už
priaznivci telesnej kultúry dôverne poznajú. Menoslov bol zostavený vskutku
starostlivo. Príjemné popoludnie vhodne
spestril kultúrny program mladých účinkujúcich.

Iba spravodajsky zaznamenajme, že aktívni športovci a funkcionárski činovníci
z Trnavy mali v každej anketovej kategórii najpočetnejšie zastúpenie. Po
zásluhe. Pred publikom postupne defilovali dlhoročné osobnosti, na čele so
strelkyňou ŠKP Zuzanou Štefečekovou
a futbalistom Spartaka Miroslavom Karhanom. Priestor dostali aj vychádzajúce
hviezdičky.
Vyhlasovatelia a technickí realizátori
ankety sa opäť raz ukázali v tom najlepšom svetle. Tiež dali návod ďalším
subjektom, ako treba organizovať spoločensko-športové akcie takéhoto dosahu
a významu.
Prvý tenisový turnaj
v jubilejnom roku
Organizovaný tenis v Trnave vstúpil do
roku štyridsiatin. V sedemdesiatom druhom vznikol v TJ Slávia prvý tenisový
oddiel. Jeho hráči mali k dispozícii jediný existujúci kurt v trnavskej nemocnici.
Odvtedy sa dianie okolo bieleho športu
v malom Ríme začalo uberať rýchlym
tempom. Dokumentujú to desiatky vydarených podujatí, vrátane medzištátnych i medzinárodných. Hlavné trnavské oslavy 40. výročia dostanú priestor
v druhej polovici septembra. Úvodnou
súťažou v jubilejnej sezóne boli halové
majstrovstvá Slovenska mladších žiakov. Od 7. do 9. januára ich usporiadal
TC Empire pod strechou rovnomenného hotela. Išlo o celoštátne súperenie
chlapcov do 12 rokov. Technickí realizátori – pod taktovkou Tomáša Bolemana,
Milana Baláža a Ivana Holuba – pripravili šampionát vo dvojhre (32 hráčov) aj
štvorhre (16 párov). Singlový titul získal
suverénnym spôsobom 11-ročný Viktor
Bánczi (TC Empire Trnava), keď v piatich
zápasoch dovolil súperom uhrať iba štyri
gemy. Zlaté medaily z deblovej konfrontácie si odniesli Košičania Ladislav Bajo
– Samuel Paulovčák (VCE TK Akademik).
(lies)
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Skladba č. 3, Ján Kozinka,
Práca 1. 10. 1958, Mat 3. ťahom (4 – 3)
Trojťažkou – miniatúrkou, kde začína biely
a dá čiernemu mat najneskôr tretím ťahom, sa
na diagrame našim čitateľom predstavuje významný slovenský šachový skladateľ z Trnavy-Modranky, ktorý sa vo svojej šachovej tvorbe
orientuje najviac na trojťažky a mnohoťažky.
Úspešný bol tiež v riešiteľských súťažiach; viedol aj niekoľko šachových rubrík. Organizoval
súťaže začiatočníkov v kompozičnom šachu.
Známy je tiež ako praktický hráč. Aj v súčasnosti ako dôchodca (narodil sa v r. 1937) je
šachovo aktívny. Keď spočítame biele a čierne
kamene: 4 + 3 = 7. Šachovým skladbám, kde
celkový počet kameňov nepresiahne číslo sedem, sa hovorí, že sú to „miniatúrky“.
Riešenie skladby č. 2 (Pongrácz): 1.Dc3! hrozí napr. 2. Je3 mat; 1. - Sxc3 2.Je7+
Kc4 3.Jd6 mat, 1. - Ke6 2.Jd8+ Kd7 (Kd5) 3.Dc6 (Dd4) mat, 1. - Dxf7 2.Je3+ Kd6
3.c8J mat, 1. - Dxg4 2.Db3+ Kc6 3.Je5 mat, 1. - e3 2.Dd4+ Ke6 (Kc6) 3.Jd8 mat, ale
aj 2.De5+ Kc4 3.Dd4 mat. Zaujímavý je variant s obeťou bielej dámy a premenou
(GK)
bieleho pešiaka na slabšiu figúru (jazdca).

Pneumokokové a hemofilové ochorenia
Je tu zimné obdobie a s ním spojený častý vznik ochorení šíriacich sa vzdušnou cestou. Redakcia Noviniek z radnice sa preto obrátila na regionálnu hygieničku RÚVZ v Trnave MUDr. Ľubicu Kollárovú a na MUDr. Dagmar Kollárovú z odboru epidemiológie RÚVZ v Trnave s otázkami, ktorým nebezpečným
ochoreniam okrem chrípky môžeme predísť očkovaním.
Medzi takéto ochorenia patria pneumokokové a hemofilové invazívne infekcie.
Ide o závažné prenosné ochorenia s ťažkým klinickým priebehom a s možnými
trvalými následkami, až úmrtím.
■ Čo spôsobuje tieto ochorenia, ako
sa prejavujú a šíria?
Vyvolávateľom pneumokokových ochorení je baktéria Streptococcus pneumoniae,
ktorá osídľuje horné cesty dýchacie a
u vnímavých osôb prechádza ďalej do prínosových dutín alebo do stredného ucha,
odkiaľ sa môže šíriť do ďalších orgánov
a spôsobiť ťažké život ohrozujúce invazívne infekcie – hnisavý zápal mozgových
blán, sepsu (otravu krvi), septický zápal
pľúc. Najvyšší výskyt týchto ochorení je
u detí do 5 rokov a u starých ľudí nad
60 rokov. Prekonanie takéhoto ochorenia

môže mať následky. Najzávažnejším následkom infekcie je nervové poškodenie
s narušením mentálneho vývoja dieťaťa
a trvalé poškodenie zmyslových orgánov
(zraku, sluchu).
Nezriedka sú pneumokoky počas zimnej epidémie chrípky príčinou sekundárnej bakteriálnej komplikácie základného
ochorenia najmä u starších ľudí. Pneumokok je spolu baktériou Haemophilus
influenzae najčastejšou príčinou hnisavých zápalov stredoušia u detí, ktoré sú
dôvodom dlhodobej a opakovanej liečby
malých detí.
Pneumokoky sa delia na viacej typov.
V súčasnosti je popísaných 91 typov,
z ktorých asi jedna tretina je zodpovedná za vyššie uvedené infekcie. Ochorenie
sa prenáša vzdušnou cestou od chorých
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osôb, ale aj nosičov – t.j. ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky ochorenia, ale do
okolia vylučujú tieto mikróby. Pneumokoky sú v populácii značne rozšírené – viac
ako 10 percent dospelých a 30 percent
detí predškolského veku sú nosiči.
Hemofilové ochorenia spôsobuje baktéria Haemophilus influenzae, ktorá bežne osídľuje horné dýchacie cesty človeka.
Ochorenia, ktoré vyvoláva, sa rozdeľujú
na neinvazívne (ľahké zápaly dýchacích
ciest, zápaly priedušiek, stredného ucha
a pod.) a závažné invazívne infekcie
(hnisavý zápal mozgových blán, zápal
hrtanovej príchlopky s rizikom udusenia,
sepsa, zápal pľúc). Po prekonaní hemofilového zápalu mozgových blán zostávajú
10 – 15 percentám postihnutých trvalé následky (postihnutie sluchu, zraku,
psychomotorická retardácia). Až 95%
invazívnych hemofilových nákaz spôsobuje nebezpečný H. influenzae typu B.
Ochorenia sa vyskytujú najmä u detí do
5 rokov, s najvyšším výskytom u 6-18
mesačných detí. Nákaza sa šíri vzdušnou
cestou od chorých osôb a nosičov.
■ Čo bolo cieľom zavedenia pravidelného plošného očkovania proti
týmto ochoreniam?
Cieľom zavedenia očkovania proti hemofilovým invazívnym ochoreniam bolo zníženie chorobnosti v detskom veku, zredukovanie počtu trvalých následkov po
ochoreniach a samozrejme i zabránenie
zbytočným úmrtiam. Očkovanie zároveň
bráni vzniku nosičstva invazívnych hemofilov a tým zabraňuje šíreniu infekcie
v populácii.
Hlavným dôvodom na zavedenie
povinného očkovania proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam bolo
zníženie výskytu závažných infekcií u
najmladších detí, redukcia úmrtnosti,
pokles nutnosti hospitalizácie, redukcia
šírenia kmeňov odolných voči antibiotickej liečbe.
■ Kedy sa začalo povinné očkovanie
proti týmto infekciám na Slovensku
a akými vakcínami?
Proti hemofilovým invazívnym ochoreniam sa plošne očkujú dojčatá od roku

2000 konjugovanou vakcínou, ktorá je
schopná vyvolať imunitnú odpoveď aj
u malých detí. Vakcína chráni pred ochoreniami vyvolaným Haemophilus influenzae typ B. Hemofilová zložka je súčasťou
šesťvalentnej vakcíny, ktorou sa deti očkujú v 3., 5. a 11. mesiaci života.
Proti
pnemokokovým
invazívnym
ochoreniam sa začali povinne očkovať
deti od roku 2009 sedemvalentnou konjugovanou vakcínou, ktorá chráni pred
infekciami vyvolanými siedmimi najčastejšími sérotypmi pneumokoka. Od roku
2010 boli do očkovacieho kalendára zaradené vakcíny so širším spektrom pokrytia
sérotypov pneumokoka, a to10-valentná
vakcína alebo 13-valentná, pokrývajúca až 86 percent invazívnych sérotypov,
ktoré zapríčiňujú ochorenia na Slovensku. Dojčatá sú očkované súčasne s hexavalentnou vakcínou v 3.,5. a 11. mesiaci života.
Pre ochranu dospelých osôb je k dispozícii proti pneumokokom polysacharidová vakcína pokrývajúca 23, t.j. asi 90
percent najčastejších sérotypov vyvolávajúcich invazívne ochorenia. Túto vakcínu je možné použiť aj na očkovanie detí
starších ako 2 roky.
■ Má zavedené očkovanie dopad aj
na epidemiologickú situáciu vo výskyte týchto ochorení?
Od roku 1999 pozorujeme v Slovenskej
republike pokles celkovej chorobnosti
na hemofilové invazívne infekcie, ktoré
bolo ovplyvnené postupným zavádzaním
očkovania. V roku 1999 bolo v SR hlásených 19 hemofilových zápalov mozgových blán, v roku 2010 bolo hlásené len
1 ochorenie na hemofilovú meningitídu
u 0-ročného dieťaťa, ktoré nebolo kompletne očkované vzhľadom na vek.
Priebežné analýzy výskytu invazívnych pneumokokových infekcií poukazujú na významné zníženie chorobnosti
u 0-ročných detí. V roku 2010 evidujeme
4-násobný pokles chorobnosti na invazívne pneumokokové ochorenia u 0-ročných
detí oproti 10-ročnému priemeru. Ochorenia u kompletne zaočkovaných detí neboli zaznamenané.
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Pretože pneumokokové a hemofilové
ochorenie patria medzi nákazy dýchacích
ciest, ktoré sa šíria vzdušnou cestou,
predstavuje očkovanie najspoľahlivejšiu
ochranu proti týmto ochoreniam. Všeobecné hygienické opatrenia môžu len
spomaliť šírenie nákazy dýchacích ciest,
ale nemôžu výrazne ovplyvniť výskyt
ochorenia, resp. zabrániť vzniku ochorenia. Zníženie výskytu týchto závažných

prenosných ochorení je následkom vysokej zaočkovanosti populácie, ktorú je
potrebné neustále udržiavať z dôvodu
vytvorenia tzv. kolektívnej imunity, čiže
situácie v populácii, v ktorej nemá infekcia šancu na svoje uplatnenie. Preto
je dôležité aby všetky zdravé deti, ktoré
nemajú zdravotnú kontraindikáciu vzhľadom na očkovanie, boli zaočkované z dôvodu individuálnej i kolektívnej ochrany.

Rok s baklažánmi
Zapekaný baklažán I.
Potrebujeme: na osobu 1 baklažán, predvarenú ryžu (1 polievkovú lyžicu na baklažán),
cibuľu, paradajky bez šupky (môžu byť z konzervy), farebné papriky, cesnak, soľ,
čierne korenie, oregano (čerstvé alebo sušené), olej, prípadne balkánsky syr.
Baklažány umyjeme a rozrežeme na polovice. Stred vyškriabeme lyžicou a pokrájame na menšie kúsky. V panvici na oleji posmažíme nakrájanú cibuľu, pridáme
pokrájanú papriku, kúsky paradajok a stred baklažánov. Primiešame ryžu. Posolíme,
okoreníme, ochutíme oreganom a pretlačeným cesnakom.
Polovice baklažánov naplníme touto zmesou, môžeme do nej vtlačiť kocky balkánskeho syra a pokvapkáme olivovým olejom. Zapečieme. Podávame s chlebom.

Nový seriál receptov pripravuje MUDr. Bohumil Chmelík

Vyhlásenie súťaže o dotácie Mesta Trnavy
Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií na umeleckú činnosť a aktivity v oblastiach kultúry, mládeže, športu, vzdelávania, ekológie, zdravia, protidrogovej prevencie, zdravotne postihnutých, charity a obnovy kultúrnych
pamiatok a pamätihodností mesta.
Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 15. marca 2012 na vzorových
tlačivách na adresu Mestský úrad, Trhová ul. 3, Trnava. Každá žiadosť musí povinne
spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 389, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381 určujúce
metodiku poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy. Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na www.trnava.sk v sekcii Samospráva/VZN, formulár žiadosti
v sekcii Samospráva/Dotačný systém mesta.
Zoznam zamestnancov mestského úradu, ktorí poskytujú informácie o dotáciách v jednotlivých oblastiach:
■ Športové aktivity: Mgr. Eduard Guniš / eduard.gunis@trnava.sk
■ Aktivity mládeže: Ing. Katarína Haršányiová / katarina.harsanyiova@trnava.sk
■ Výchova a vzdelávanie: Mgr. Monika Bašnáková / monika.basnakova@trnava.sk
■ Umelecká činnosť a kultúrne aktivity: Mgr. Peter Cagala / peter.cagala@trnava.sk
■ Charita: Mária Peciarová / maria.peciarova@trnava.sk
■ Zdravotne postihnutí: Ľubica Novanská / lubica.novanska@trnava.sk
■ Zdravie a protidrogová prevencia: Mgr. Ingrid Huňavá / ingrid.hunava@trnava.sk
■ Ekológia a životné prostredie: Ing. Alena Dostálová / alena.dostalova@trnava.sk
■Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta: Ing. Daniela
Tomášková / daniela.tomaskova@trnava.sk
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POZVÁNKY
DIVADLO JÁNA PALÁRIKA
1. 2. streda 19.00 ■ ZMIERENIE alebo
Dobrodružstvo pri obžinkoch
2. 2. štvrtok 19.00 ■ VRÁTILA SA RAZ
V NOCI
6. 2. pondelok 10.00 ■ ADELKINA CESTA
ZA ŠŤASTÍM
7. 2. utorok 19.00 ■ EUGEN ONEGIN
8. 2. streda 19.00 ■ PRESTUPNÁ STANICA
G. Dyrek: ■ BENÁTKY POD SNEHOM
9. 2. štvrtok 10.00 ■ STARÁ LÁSKA
NEHRDZAVIE
10. 2. piatok 9.00, 11.00 ■ JAK SE DĚLÁ
TANEČNÍK, Taneční centrum
18.00 ■ POCTA DUŠANOVI NEBYLOVI,
Súkromné tanečné konzervatórium
D. Nebylu
12. 2. nedeľa 16.00 ■ Z ROZPRÁVKY DO
ROZPRÁVKY, Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu
13. 2. pondelok 10.00 ■ 800 MÍĽ PO
AMAZONKE
14. 2. 19.00 ■ Leslie Ayvazianová – SKOK
Z VÝŠKY, Divadlo Andreja Bagara Nitra
15. 2. 19.00 ■ Leslie Ayvazianová – SKOK
Z VÝŠKY, Divadlo Andreja Bagara Nitra
16. 2. štvrtok 19.00 ■ VŠETKO O MUŽOCH
17. 2. piatok 10.00 ■ DIVÁ KAČKA
19. 2. nedeľa 16.00 ■ MACO MAŤO hľadá
hniezdo
20. 2. pondelok 10.00 ■ MACO MAŤO
hľadá hniezdo
23. 2. štvrtok 19.00 ■ EUGEN ONEGIN
26. 2. nedeľa 16.00 ■ PIPANDELO,
Mestské divadlo ACTORES Rožňava
28. 2. utorok 19.00 ■ BENÁTKY POD
SNEHOM
29. 2. streda 19.00 ■ PRESTUPNÁ
STANICA
Štúdio
5. 2. nedeľa 16.00 ■ POSTRACH SAMKO,
Theatro Neline Bratislava
15. 2. streda 10.00 ■ MÁŠA A BETA
21. 2. utorok 19.00 ■ TAJOMNÝ POKOJ
VECÍ
24. 2. piatok 19.00 ■ PARVA ROMA

GALÉRIA JÁNA KONIARKA
PREMENY HODNÔT SLOVENSKEJ
MODERNY
v dielach umelcov spätých s Trnavským
samosprávnym krajom v zbierkach
galérií regiónu – výber z diel významných
regionálnych autorov pri príležitosti 10.
výročia vzniku samospráv Organizované
v spolupráci so Záhorskou galériou Senica
Kurátor výstavy – PhDr. Štefan Zajíček
do 26. 2. 2012
EXIN
Tomáš Džadoň & Monogramista T.D.:
STENA – MÁŠ NA MÍŇ, 2010
Priestorová intervencia – inštalácia laureáta ceny Cyprián 2009 Tomáša Džadoňa
v spolupráci s Deziderom Tóthom
a Galériou Krokus v podobe drevenej steny
s vloženými vlajkami EU. Projekt EXIN
(skratka pre exteriér – interiér)
do 31. 3. 2012
Stále expozície:
JÁN KONIAREK (1878 – 1952)
– zakladateľ moderného slovenského sochárstva – stála expozícia sochárskej tvorby
KLENOTY DOMOVA – slovenské klasické
umenie 20. storočia
GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel
z kolekcie portrétneho žánru reprezentujúci vývoj portrétneho maliarstva od konca
18.storočia po súčasnosť zo zbierok GJK

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
■ 9. februára o 17.00 h v čitárni
NEHRAJTE NÁM TU DIVADLO
Príbeh súboru Vysokoškolák. V rámci rodinného balenia Fóra humoristov
Hostia: manželia Marta a Juraj Tomášikovci, Pavol Lančarič, Ivan Kováč a ďalší
Moderujú: Eva Jarábková a Peter Dobák
■16. februára o 10.00 h
v Gymnáziu A. Merici
ROZKOŠE DÁVNYCH ČIAS
Stretnutie s jubilujúcim spisovateľom, publicistom, diplomatom Antonom Hykischom,
autorom vyše troch desiatok kníh

37
■ 8. februára o 13.00 h v hudobnom
oddelení, M. Sch. Trnavského
VOJTECH MIHÁLIK
– literárno-hudobné pásmo
Účinkujú študenti Gymnázia Vojtecha
Mihálika v Seredi
PODUJATIA PRE DETI
■ 3. februára o 10.00 h
Vedomostný milionár
■ 14. februára o 14.00 h
Valentínska tvorivá dielňa
ZAŽEŇ NUDU SPOLU S NAMI ZÁBAVNÝMI SÚŤAŽAMI
Prázdninové súťažné dopoludnia, začiatok
vždy o 10.00 h
■ 20. februára Vedomostný milionár
■ 21. februára S abecedou do sveta
■ 22. februára Kufor plný vedomostí
■ 23. februára Hádaj s nami
■ 24. februára Spoznaj hravo svoje telo

ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
KLARISKÝ KLÁŠTOR,
Múzejné námestie 3
EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, DEJINY
TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE
A JAPONSKU, KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA,
ĽUDOVÝ ODEV ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, PRÍRODA MALÝCH KARPÁT, KRÁSA
ZAŠLÝCH ČIAS, ŠTEFAN CYRIL PARRÁK –
POCTA KRÁĽOVI ZBERATEĽOV, SAKRÁLNE
PAMIATKY
VÝSTAVY:

■ 16. februára o 16.30 h
MADE IN CROATIA
Vernisáž výstavy – výber z diel vytvorených na maliarskych sympóziách Art Colony Paradiso na ostrove Rab v Chorvátsku, ktoré organizuje Galéria Makek zo
Záhrebu
Výstava potrvá do 15. 3. 2012
■ SLOBODNÝ DUCH TEODORa TEKELa
výstava zo súkromnej zbierky Jozefa Dendiša
do 11. 3. 2012

■ TRNAVSKÁ PALETA
súťažná prehliadka neprofesionálnych
umelcov
Trnavské osvetové stredisko
Výstava potrvá do 5. 2. 2012
■ BOLO U NÁS MORE
nová prírodovedná výstava
do 28. 2. 2012
■ KRÁSY ŽIVEJ PRÍRODY
predĺžená do 10. apríla 2012
■ TRNAVSKÉ DROBNOSTI
predĺžená do 30. 4. 2012
■ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Drobnosti z depozitárov – z mineralogickej
zbierky ZsM
PODUJATIA:
■ 25. 2. 2012 od 14.00 h do 16.30 h
v koncertnej sále klariského kláštora
Škola ľudových remesiel:
KURZ PALIČKOVANEJ ČIPKY
Objednanie telefonicky vopred
033/5512913
NEDELE V MÚZEU:
■ Každú nedeľu v klariskom kláštore od
15.00 h prezentácia DVD Čas grimás sochárovi F. X. Messerschmidtovi,
na objednanie
DOM HUDBY M. SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY
DOBRA
■ HISTÓRIA POPULÁRNEJ HUDBY
V TRNAVE DO ROKU 1989
AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE BABKY
A DEDKOVIA – expozícia hracích skriniek,
gramofónov a magnetofónov
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY
– OLÁHOV SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10
EXPOZÍCIA:
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO
SOCHÁRA A MEDAILÉRA

38
MODERNÁ KNIŽNÁ VÄZBA
Výstava prevzatá zo Štátneho oblastného archívu v Třeboni, pracovisko České
Budějovice
Slávnostná derniéra výstavy v utorok 28.
2. 2012 o 16.00 h
Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniarka,
Divadlo Jána Palárika a Knižnica Juraja Fándlyho
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

TRNAVSKÉ MATERSKÉ CENTRUM
Okružná 20, 917 01, www.trnavskemc.sk
■ 1. 2. o 10.00 SPIEVANKY
– stretnutie pri gitare pre najmenších

■ 2. 2. o 9.00 h ANGLIČTINA AJ PRE
MAMY – kurz podľa Oxford English metód
■ 3. 2. o 9.30 h CVIČME HROU – pre
matky s deťmi do 3 rokov, vstupné 1€
■ 6. 2. o 10.00 h NAUČME SA PESNIČKU – hudobné stretnutie pri klavíri pre
najmenších
■ 7. 2. o 10.00 h YAMAHA – prvé krôčiky
k hudbe pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov
■ 11.00 h YAMAHA – hudobná škola od 4
mesiacov – vedie Mgr. Andrea Vadovičová
■ 16.00 h TANEČNÝ KRÚŽOK pre deti od
3 – 8 rokov zameraný na základy herectva,
koordináciu, rytmiku, nácvik divadielok
a muzikálov
■ 8. 2. o 10.00 h SPIEVANKY – stretnutie pri gitare pre najmenších
■ 10. 2. o 9.30 h CVIČME HROU – pre
matky s deťmi do 3 rokov, vstupné 1€
■ 10.00 h BUDUJEME SEBAVEDOMIE –
hry na prebudenie a budovanie sebavedomia
detí – prednáša Mgr. Blanka Krajčovičová
■ 13. 2. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY –
Ozdôbky na okno – práca s Windowscolor
■ 14. 2. o 10.00 h YAMAHA – prvé krôčiky
k hudbe pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov
■ 11.00 h YAMAHA – hudobná škola od 4
mesiacov – vedie Mgr. Andrea Vadovičová
■ 16.00 h KARNEVAL – rodinné popoludnie plné zábavy, tanca, súťaží
a odmien. Lístky v predpredaji od 27. 1.
■ 15. 2. 10.00 h CVIČENIE NA FITLOPTÁCH – pre matky s deťmi

■ 17. 2. o 9.30 h CVIČME HROU
– pre matky s deťmi do 3 rokov
■ 20. 2. o 10.00 h NAUČME SA
PESNIČKU – stretnutie pri klavíri pre
najmenších
■ 21. 2. o 10.00 h YAMAHA– prvé krôčiky
k hudbe pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov
■ 11.00 h YAMAHA – hudobná škola od 4
mesiacov – vedie Mgr. Andrea Vadovičová
■ 16.00 h TANEČNÝ KRÚŽOK pre deti od
3 – 8 rokov zameraný na základy herectva,
koordináciu, rytmiku, nácvik divadielok
a muzikálov
■ 22. 2. o 10.00 h CVIČENIE NA
FITLOPTÁCH – pre matky s deťmi
■ 24. 2. o 9.30 h CVIČME HROU – pre
matky s deťmi do 3 rokov – vstupné 1€
■ 10.00 h PREVENCIA A RIEŠENIE
ŤAŽKOSTÍ PRI DOJČENÍ –
stretnutie Podpornej skupiny dojčiacich
matiek – vedie Mgr. Martina Chvostálová
■ 27. 2. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY –
Korálky – tvorivé dielne na rozvoj jemnej
motoriky u detí
■ 28. 2. o 10.00 h YAMAHA– prvé krôčiky
k hudbe pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov
■ 11.00 h YAMAHA – hudobná škola od 4
mesiacov – vedie Mgr. Andrea Vadovičová
■ 16.00 h TANEČNÝ KRÚŽOK – pre deti
od 3 – 8 rokov
■ 29. 2. o 9.00 h ZUMBA – cvičenie pri
hudbe pre ženy – vedie Nikola Královičová,
vstupné 1€
■ 10.00 h SPIEVANKY – stretnutie pri
gitare pre najmenších

KALOKAGATIA
■ 7. februára o 8.00 h
v ZŠ na Atómovej
BASKETBAL – Regionálne kolo žiakov
a žiačok základných škôl
■ 9. februára o 8.00 h
v ZŠ na Spartakovskej
STOLNÝ TENIS – Krajské kolo žiakov
a žiačok základných a stredných škôl
■11. februára LYŽOVAČKA
– Stuhleck – Semmering am Spital
Bližšie informácie na t. č. 32 36 696, 697
■ 15. februára o 8.00 h
v ZŠ na Atómovej
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BASKETBAL – Krajské kolo žiakov
a žiačok základných škôl
■ 15. februára o 8.00 h
v Kalokagatii – CVČ
TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK
stredných škôl
■ 15. februára o 8.00 h
v Kalokagatii – CVČ
TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK
základných škôl
■ 20. – 24. februára od 9.00 h
do 11.00 h a od 13.00 do 15.00 h
JARNÉ PRÁZDNINY V KALOKAGATII –
CVČ
Tvorivé dielne, športové a zábavné súťaže
pre deti
■ HARRY POTTER – Výstava výtvarnej
súťaže v Kalokagatii – CVČ

ZDRAVÉ MESTO
■ 5. februára od 15.30 do 17.00 h
na Františkánskej ulici 2
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V HOSPICI SVETLO
■10. februára o 19.00 h
v Strednej priemyselnej škole
na Komenského 1
2. PLES TRNAVSKÝCH REUMATIKOV
Účinkujú: Otto Weiter & Andrea Fischer,
Jadranka, DJ Dušan
Organizátor: Liga proti reumatizmu na
Slovensku, miestna pobočka Trnava
Vstupné 20 eur na osobu, rezervácie:
kancelarialiga@gmail.com, 0908 808 001
■ 16. februára o 17.00 h
v zasadačke na Trhovej ulici 2
BYLINKOVÝ ČAJ O PÉCI
Prvé tohtoročné stretnutie pri bylinkovom
čaji bude venované bylinkám vhodným pri
prechladnutí, chrípke, kašli a na povzbudenie imunitného systému
Prednáša Margita Drobná

KINO HVIEZDA
www.kinohviezda.trnava.sk
www.naoko.sk
1. 2. o 19.30 h ■ LÁSKA JE LÁSKA – 2D
2. – 6. ■ JEDEN MUSÍ Z KOLA VON – 2D

2. – 4. 2. o 19.30 h, 5. – 6. 2. o 17.30 h
3. – 6. 2. ■ KRONIKA 2D
3. – 4. 2 o 17.30 h, 5. – 6. 2. o 19.40 h
7. 2. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ PÄŤ PREKÁŽOK
20.00 h ■ PRELOMIŤ VLNY
8. 2. o 17.30 a 19.40 h ■ KTO, KEĎ NIE MY?
9. – 13. 2. ■ STAR WARS: EPIZÓDA I. –
SKRYTÁ HROZBA – 3D
9. – 11.2. o 17.30 h, 12. – 13. 2 o 19.30 h
9. – 13. 2. ■ ŠPECIÁLNA JEDNOTKA – 2D
9. – 11. 2 o 19.30 h, 12. – 13.2. o 17.30 h
14. 2. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ UŽÍVAJ SI, AKO SA LEN DÁ!
20.00 h ■ JACK SA CHYSTÁ VYPLÁVAŤ
15. – 20. 2. ■ MÔJ TÝŽDEŇ S MARILYN
15. – 17. 2. o 17.30 h, 19.2. o 19.30 h,
20.2. o 17.30 h
15. – 20. 2. ■ MANŽELSKÝ SĽUB
15. – 16. 2. o 19.30 h, 18. 2. o 17.30 h,
20. 2. o 19.30 h
17. – 19. 2. ■ NEPRIATEĽ POD OCHRANOU
17. – 18.2. o 19.30 h, 19. 2. o 17.30 h
21. 2. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ BRONSON
20.00 h ■ OSMDESÁT DOPISŮ
22. 2. ■ PÁSMO FILMOVÝCH ROZPRÁVOK
23. – 27. 2. ■ WAR HOUSE
23. – 25. 2. o 17.00 h, 26. – 27. 2. o 19.30 h
23. – 27. 2. ■ MUŽ NA HRANE
23. – 25. 2. o 19.30 h, 26. – 27. 2. o 17.30 h
28. 2. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ ADAMOVE JABLKÁ
20.00 h ■ MAMA GOGO
29. 2.
o 17.00 a 19.30 h ■ FAUST
DETSKÉ PREDSTAVENIA
2. – 5. 2. ■ HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV
– 3D
2. 2. o 17.00 h, 3. – 4. 2. o 15.30 h,
5. 2. o 13.00 a 15.30 h
11. – 12. 2. ■ ALVIN A CHIPMUNKOVIA
3 – 2D
11. 2. o 15.30 h, 12. 2. o 13.30 a 15.30 h
18. – 20. 2. ■ HAPPY FEET 2 – 2D
18. 2. o 15.30 h, 19. 2. o 13.30 a 15.30 h,
20. 2. o 15.30 h
25. – 26. 2. ■ SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ
25. 2. o 15.30 h, 26. 2. o 13.30 a 15.30 h
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KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE
■ 2. februára o 17.30 h
v západnom krídle radnice
FOTOKLUB IRIS
Vernisáž tretieho ročníka výstavy fotografií členov fotoklubu Iris
Do 28. februára každý utorok, štvrtok
a nedeľu od 10.00 do12.00 h a od 14.00
do17.00 h
■ 3. – 5. februára
v Mestskej športovej hale
FestHry Trnava 2012
Tretí ročník interaktívnej prezentácie
vývoja v oblasti spoločenských hier
a zábavy, stavebníc, hlavolamov
a hračiek
Vstup za symbolické vstupné v piatok
3. a v nedeľu 5. februára od 14.00 do
20.00 h, v sobotu 6. februára od 10.00
do 20.00 h
■ 7. februára o 17.00 h
v západnom krídle radnice
SPOMIENKY STARÉHO TRNAVČANA
Uvedenie novej knihy Vojtecha Ottmara
■ 10. februára o 18.00 h
v Divadle Jána Palárika
POCTA DUŠANOVI NEBYLOVI
Program Súkromného tanečného
konzervatória Dušana Nebylu
■ 10. februára o 19.00 h
v Strednej priemyselnej škole
na Komenského 1
2. PLES TRNAVSKÝCH REUMATIKOV
Účinkujú: Otto Weiter & Andrea Fischer,
Jadranka, DJ Dušan
Organizátor: Liga proti reumatizmu na
Slovensku, miestna pobočka Trnava
■ 16. februára o 16.30 h
v Západoslovenskom múzeu
MADE IN CROATIA
Vernisáž výstavy – výber z diel vytvorených na maliarskych sympóziách
Art Colony Paradiso na ostrove Rab
v Chorvátsku, ktoré organizuje Galéria
Makek zo Záhrebu

■ 17. februára o 20.00 h
v Mestskej športovej hale
17. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA
TRNAVY
■ 17. februára o 15.00 h
na Hlavnej ulici pred radnicou
FAŠIANGY V TRNAVE
■ 19. februára o 15.00 h
v Mestskej športovej hale
DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
Vstup voľný
■ 25. februára od 14.00 h do 16.30 h
v Západoslovenskom múzeu
Škola ľudových remesiel: KURZ
PALIČKOVANEJ ČIPKY
■ 25. februára o 20.00 h
v Divadelnom štúdiu DISK STATUS
(Divadlo, vášeň, láska, samota)
Autori: B. Uhlár a kol. DISK,
videosekvencie a réžia: Blaho Uhlár
Účinkujú: Monika Babicová, Jozef Belica,
Milan Brežák, Daniel Duban, Monika
Chudá, Pavol Lančarič, Branislav Mosný,
Ján Rampák, Alžbeta Sersenová, Petra
Sokolovská
Cena vstupenky: 3,50 EUR – predaj
v TINS v mestskej veži
■ 22. februára o 20.00 h
v Artklube
KONCERT KAPELY RESISTANCE
http://bandzone.cz/kapelaresistance
■ 29. februára od 19.30
v Artklube
PechaKucha Night Trnava vol. 3
Večer plný umenia a kultúry
http://facebook.com/PechaKuchaTT
■ 5. marca o 17.00 h
v západnom krídle radnice
FotoFrejm 3
Vernisáž fotografickej výstavy
študentov Fakulty masmediálnej
komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda

V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do termínu
uzávierky. Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. Informácie o pripravovaných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie (v tiráži) alebo na adresu
webredaktor@trnava.sk do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.

