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Sloboda, slovo, symbol

Minuloročné zverejnenie karikatúr proroka Mohameda v dánskych novinách
prinieslo začiatkom februára vlnu nepokojov a násilia.
Spor sa zjednodušoval na obhajobu slobody slova proti fundamentalizmu,
na protiklad európskej a arabskej kultúry.
Kríza na oboch stranách má však asi hlbší rozmer.
Obojstranné neporozumenie.
Sloboda v našom európskom priestore vzišla z gréckych koreňov.
V jadre vyjadruje predovšetkým zodpovedný tvorivý čin pred ostatnými.
Slovo je znakom. Po dohode s inými ho používame na dorozumenie.
Kultúra ho kodifikuje a odovzdáva prostredníctvom neho
základné skúsenosti prežitia.
V pokore pred neobsiahnuteľnou pravdou vytvára ľudstvo
vo svojich dejinách a myšlienkových systémoch i symboly.
Odkazujú na nepomenovateľné. Vo filozofii je ním napríklad pravda,
v náboženstve Boh, či stav pokoja a blaženosti raj.
Kde ide naozaj o život a poznanie, tam sa vážia slová i symboly.
Poznaním vieme, že samé o sebe nie sú zaklínadlom, zbraňou či zástavou
na barikádach. Sú prostriedkom. Na odovzdávanie skúseností.
Napriek ich univerzálnosti im dnes jednotlivci rozumejú rôzne. Priamoúmerne
ich rezonancii vo vlastnom srdci. Stratou spoločného pozadia pre myslenie
a krachom jednotiacich ideí sme v Európe začali používať reč viac technicky.
Uzákonili sme ju. V racionálnom ošiali sme postupne vyprázdňovali i symboly.
Slová tak používame viac na dokazovanie vlastnej pravdy, na útoky proti iným
či uľavenie vlastnej zlosti ako na dorozumenie.
Symboly oprašujeme počas sviatkov, pohrebov či v bezradnosti. Siahame
po nich ako po sviatočnom obleku do skrine. Prípadne pohŕdavo uštipačne
hľadíme na tých, ktorí majú ešte v úcte nepredmetné skutočnosti.
Ak sa vrátime k vlastným zdrojom, na počiatku dejín stojí slovo.
Slovo tvorivého činu. Nie ľubovôľa, posmech alebo osočovanie. Slovo vyvstalo
z ticha. Ticho je podmienkou, aby vôbec zaznela reč, aby bola počutá.
A dnes? Riava valiacich sa slov z médií a medzi nami.
Koľko je za nimi ochoty odkrývať pravdu, dorozumieť sa,
a koľko snahy upriamiť pozornosť iba na seba?
Divíme sa, že v takejto slobode slova si nerozumieme nielen medzi kultúrami,
ale ani medzi sebou? Vôbec už nemožno súhlasiť s násilím
či zaslepenou vierou. Ak si ctíme slobodu i slovo, musíme ich uplatňovať
zodpovedne. V snahe hľadať cesty vedúce k dorozumeniu
a spoločnej existencii. S pokorou.
Možno práve v tichu vlastných sŕdc. Lebo iba tam možno porozumieť
i veľkonočnému symbolu nadchádzajúcich sviatkov.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Ocenenia mesta za rok 2005 sú odovzdané
„Myslím, že vyjadrím zmýšľanie všetkých ocenených, keď poviem, že tento slávnostný akt každého z nás ešte viac zaväzuje k ďalšej snahe o rozvoj trnavskej metropoly podľa našich osobných
schopností a možností,“ povedal prof. Dr. Jozef
Heriban, SDB (na fotografii), v ďakovnom prejave, ktorý predniesol pri príležitosti udeľovania
ocenení mesta Trnava významným jednotlivcom
i kolektívom 5. marca v Divadle Jána Palárika.
Čestné občianstvo mesta Trnava bolo v tento
deň udelené nielen Jozefovi Heribanovi, ale aj
Jánovi Čambálovi a in memoriam ThDr. PhDr.
Alexejovi Izakovičovi a PhDr. Oskárovi Čepanovi, DrSc.
Cenu mesta Trnava dostali in memoriam PhDr.
Vendelín Jankovič, CSc. a vdp. Stanislav Mihalička.
foto: -euUznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu
mesta Trnava bolo udelené Karolovi Čálikovi a in memoriam Rozálii Arnoldovej
a diakonovi Efrémovi Jánovi Hoblíkovi, OFM.
Na stránkach Noviniek z radnice sme už venovali priestor Karolovi Čálikovi pri
príležitosti jeho životného jubilea a rovnako aj Oskárovi Čepanovi súčasne s otvorením výstavy z jeho výtvarnej tvorby v Galérii Jána Koniarka. V nasledujúcich
riadkoch priblížime život a dielo ďalších troch ocenených osobností.

Čestný občan Trnavy Jozef Heriban
Narodil sa 7. mája 1925 v Šelpiciach. Po absolvovaní biskupského gymnázia
v Trnave vstúpil do saleziánskeho noviciátu v Hronskom Svätom Beňadiku a o rok
neskôr zložil prvé rehoľné sľuby. V nasledujúcich troch rokoch pokračoval v štúdiách v Saleziánskom pedagogickom študentáte v Trnave.
Po barbarskej noci v roku 1950 s veľkým rizikom tajne prekročil hranice Československa a dostal sa do Turína, kde pokračoval v štúdiách a zložil doživotné rehoľné
sľuby. V rokoch 1951 – 1955 študoval teológiu na Pápežskej saleziánskej univerzite
v Turíne a dosiahol licenciát z teológie. Sviatosť kňazstva prijal v Turíne 1. júla
1955. Po obhájení dizertačnej práce na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme dosiahol licenciát z biblických vied.
Po ukončení biblických štúdií ho rehoľní predstavení poslali do Japonska, kde
pôsobil viac ako dve desaťročia. Od roku 1979 začal prednášať na teologickej fakulte Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, kde sa venoval vedeckému štúdiu
špecifických tém Apoštolských listov Nového zákona. Profesor Heriban organizoval
a viedol niekoľko vedeckých výprav do Sv. zeme a aktívne sa zúčastnil na viacerých
medzinárodných kongresoch biblistov. Ovláda viac ako 10 svetových jazykov.
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Medzi najvýznamnejšie diela profesora Heribana patria Bibliografická príručka
pre štúdium Svätého písma, Úvodné poznámky k spisom Nového zákona, Úvody do
Starého i Nového zákona, Úvody k jednozväzkovému vydaniu Svätého písma Starého i Nového zákona. Dielo, ktorým sa profesor Heriban zapísal zlatými písmenami
do dejín biblicko-vednej literatúry, je jeho Príručný lexikón biblických vied.
Za svoju prácu dostal viacero pôct a vyznamenaní. Okrem iného je riadnym členom
Slovenského ústavu v Ríme, riadnym členom Studiorum Novi Testamenti Societas
v Dubline, riadnym členom Associazione Biblica Italiana v Ríme, zaslúžilým docentom Teologickej fakulty Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, čestným štátnym
občanom Rakúskej republiky, čestným doktorom Trnavskej univerzity a nositeľom
Pribinovho kríža III. triedy, ktorý mu udelil prezident Slovenskej republiky 1.
januára 2005.
-r-

Svoje miesto našiel v službe Bohu
Vdp. Stanislav Mihalička sa narodil
9. januára 1955 v Trnave. Počas štúdia
na Gymnáziu J. Hollého spieval v známom speváckom zbore Cantica nova,
kde bol zároveň vicedirigentom zboru.
Po ukončení strednej školy študoval
spev a dirigovanie na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a od roku 1978 na
Vysokej škole múzických umení, kde
absolvoval v roku 1983 ako orchestrálny dirigent. Počas štúdií aktívne
pôsobil v Trnave, kde hrával na organoch takmer vo všetkých kostoloch. Bol dirigentom speváckeho zboru Cantica Sacra
Tyrnaviensis, ktorý viedol na vysokej profesionálnej úrovni. V tomto období sa veľmi
intenzívne venoval hudobnému vzdelávaniu a mravnej výchove trnavskej mládeže. Už
od čias vysokoškolského štúdia bol aj spolupracovníkom Slovenskej liturgickej komisie.
Po ukončení štúdia prednášal na katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty
v Nitre, kde viedol dievčenský spevácky zbor. V tom čase absolvoval základnú vojenskú službu v Tábore, kde rok dirigoval Vojenský umelecký súbor. Po pôsobení
v Nitre sa stal zbormajstrom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
V roku 1987 odišiel do Talianska s cieľom ísť za hlasom svojho srdca, ktoré mu
hovorilo, že jeho miesto je slúžiť pri oltári Bohu. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého v Ríme a na Pápežskej Lateránskej univerzite
skončil filozofické štúdiá. Od roku 1989 do januára 1992 bol v noviciáte v benediktínskom opátstve v Maria Laach v Nemecku. Po jeho skončení sa vrátil do Ríma
zavŕšiť štúdium teológie, ktoré však absolvoval na Pápežskej univerzite Ateneo sv.
Anselma nie ako rehoľník, ale ako bohoslovec Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
Kňazskú vysviacku prijal 28. apríla 1996 z rúk Svätého Otca Jána Pavla II.
v Bazilike sv. Petra v Ríme ako jediný nerímsky diakon, ktorému sv. Otec udelil
výnimku. Často spieval pri sv. omšiach, ktoré celebroval sám sv. Otec. Hlavne na

téma

apríl 2006

vigíliu Vzkriesenia v roku 1995 spieval Veľkonočný chválospev Exultet a opäť aj
v roku 1997. Tejto pocty sa mu dostalo ako prvému Slovákovi vďaka tomu, že bol
tenoristom vysokej kvality a profesionality.
Takto ako Trnavčan zviditeľnil Trnavu – náš Rím vo Veľkom Ríme a prostredníctvom médií aj po celom svete. Počas pobytu v Ríme pôsobil v slovenskom vysielaní
zakázaného vatikánskeho rozhlasu a tým pomáhal šíriť myšlienky slobody vyznania po celom Slovensku. Bol známy svojou veľkou skromnosťou, dobrotou, láskavosťou a ochotou pomáhať druhým. Mal ešte veľké plány do budúcnosti.
V septembri 1996 znova odišiel do Ríma, aby ukončil a obhájil svoju diplomovú
prácu z liturgiky na dosiahnutie licenciátu. Počas pobytu sa prejavili prvé príznaky
zákernej choroby, ktoré ho prinútili vrátiť sa domov a prerástli do takého štádia, že
im podľahol. Zomrel 8. marca 1999 vo veku 44 rokov.
-r-

Boh a láska k hudbe zostali v jeho srdci
Mestské zastupiteľstvo v Trnave na návrh komisie
pre udeľovanie ocenení za rok 2005 schválilo udelenie
Čestného občianstva mesta Trnava za prácu s mládežou a reprezentáciu mesta Trnava v zahraničí Jánovi
Čambálovi. Uznanie jeho celoživotnej práce zastihlo
oceneného na nemocničnom lôžku v Kladne a preto poslal písomné poďakovanie, v ktorom sa okrem
iného hovorí: „Imponuje mi motto Trnavských dní:
Láska – Pokoj – Porozumenie. Som rád, že pochádzam
z mesta a patrím k ľuďom, ktorí tieto vzácne cnosti
pestujú a udržujú nielen v milovanom meste, ale
vnášajú a presadzujú ich do spoločenského života, do
myslenia, cítenia a konania všetkých ľudí všade, kam
prichádzajú.“
Prvýkrát Ján Čambál prišiel do Trnavy zo Sládkovičova, jeho rodiska, v máji
1937. Jeho ďalší život poznamenalo hlavne stretnutie s donom Jozefom Strečanským. Bolo to pri príležitosti saleziánskeho dňa v Trnave, kde hosťovali saleziánski
chovanci zo Šaštína s operetkou Kaplnka v lese pod vedením práve dona Strečanského. Stretol sa s ním aj 1. septembra 1937 pri nástupe do trnavského gymnázia
na Hollého ulici. Pod jeho vedením začal si prehlbovať hlasové a hudobné znalosti
a spievať v známom chlapčenskom zbore Trnavskí saleziánski speváčkovia.
Tri ročníky absolvoval na súkromnom saleziánskom gymnáziu v Šaštíne a nasledovalo intenzívne duchovné formovanie v noviciáte saleziánov Dona Bosca
v Hronskom sv. Beňadiku. Po prijatí do spoločnosti sa znova vrátil do Trnavy, aby
v roku 1947 dokončil gymnaziálne štúdiá. Jeho poslaním bolo aj učiť a vychovávať
študentov, ktorí mali hudobné nadanie. V tom čase nastala veľmi nepriaznivá doba
na pôsobenie saleziánov medzi mládežou. Dona Strečanského preložili do Komárna
a Jána Čambála do Hodov, kde pokračoval v nastúpenej ceste.
Po barbarskej noci v apríli 1950 bol internovaný v Podolinci, nútene musel pracovať na Priehrade mládeže a prevychovávaný bol aj v internačných donucovacích
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strediskách Kostolná a Pezinok. Aj napriek intenzívnej prevýchove láska k Bohu
a hudbe navždy zostala v jeho srdci. Preto ako politicky nespoľahlivý bol povolaný
na vojenskú službu do pracovno-technického tábora.
Zrušenie táborov ho zastihlo v Kladne. Po odchode do civilu musel zostať pracovať tam, kde ho zrušenie táborov zastihlo. Pracoval ako robotník v SONP Kladno,
diaľkovo študoval hudbu a viedol zbor Sirena. V roku 1967 vznikla Schola cantorum
sanctae Caeciliae, ktorá pod jeho vedením získala medzinárodné úspechy. Propagoval slovenskú hudbu, hlavne svojho učiteľa dona Jozefa Strečanského a Mikuláša
Schneidera Trnavského v Čechách a na mnohých zájazdoch v zahraničí.
So svojím zborom viackrát navštívil aj Trnavu, a lásku k mestu svojej mladosti
úspešne prenášal na ostatných členov zboru. Najradšej si spomínajú účasť na Pocte
profesorovi Jozefovi Strečanskému v roku 2000 na počesť jeho nedožitých deväťdesiatych narodenín. Ján Čambal si udelenie čestného občianstva Trnavy právom
zaslúži.
Margita KÁNIKOVÁ

Byty v Trnave stavajú aj súkromné firmy
Poloha mesta a legislatíva, ktorá neumožňuje intenzívne rozpínanie mimo zastavané územie, limitujú aj výstavbu bytov. Napriek tomu, popri investíciách mesta
– na uliciach Clementisova a Františkánska, budujú v Trnave byty aj súkromní investori. V najbližšom období tak pribudnú nové obytné objekty na uliciach J. Slottu,
Na Hlinách a začne výstavba 48 bytového domu na Ulici B. Smetanu.
Posledne menovaný dom získal stavebné povolenie až po niekoľkých rokoch.
Najprv bolo potrebné naplniť zákonné podmienky, ako aj práva na pokojné bývanie
okolitých občanov. Ako konštatuje vo svojom januárovom rozhodnutí Krajský stavebný úrad, nakoniec boli všetky legislatívne náležitosti vrátane ochrany životného
prostredia rešpektované.
S prípravou staveniska súvisel aj marcový výrub stromov. Stavebné rozhodnutie označilo stromy, ktoré je potrebné uchovať, pričom ostatné dreviny v lokalite
stavby boli v minulom mesiaci vyrúbané. Celkovo je vyčíslená spoločenská hodnota
odstránených drevín vo výške 412 000 Sk. Súkromný investor musí zabezpečiť ich
náhradnú výsadbu.
Súčasťou výstavby bytového domu na Ulici B. Smetanu bude aj výstavba parkovísk. Vybuduje sa 51 parkovacích miest, z toho 16 miest pre existujúce bytovky a 35
miest pre nový objekt.
Stavebné rozhodnutie zároveň upravuje pre minimalizovanie negatívneho vplyvu
stavby práce aj časové rozmedzie prác a ich obmedzenie počas voľných dní.
Z dôvodov eliminovania problémov, ktoré pri podobných stavbách na sídliskách
vznikajú, bude pozmenený aj Územný plán mesta. V ňom sa už do budúcnosti
nebude uvažovať na tejto ulici s ďalšou výstavbou, hoci pôvodný plán s výstavbou
počítal. Mesto Trnava vytvorilo v predchádzajúcich rokoch možnosť výstavby vybavením rozšírenia katastra mesta, no súkromní majitelia pýtali za svoje pozemky bez
infraštruktúry neúmerné finančné čiastky. Preto pripravuje samospráva územie vo
vlastníctve mesta na Kočišskom pre viac ako 1500 bytových jednotiek, čo prinesie aj
želané utlmenie výstavby na existujúcich sídliskách.
-redakcia-

udalosti

apríl 2006

Lesopark na Hlbokej už nie je iba snom
Stoštyridsať stromov a dvetisícpäťstodesať kríkov pribudne v tejto sezóne na Hlbokej
ulici v priestore medzi križovatkou s Bučianskou ulicou a budovou pošty na Starohájskej ulici.

Výsadba sa uskutoční v jarnom agrotechnickom termíne podľa projektovej dokumentácie, ktorú v minulom roku spracovala Ing. arch. Zuzana Nádaská, CSc. Zámerom je vytvoriť izolačnú a oddychovú zelenú zónu medzi hlavnou komunikáciou
a priľahlými obytnými blokmi sídliska. Zelený pás zároveň nadviaže na jestvujúcu
výsadbu na Bučianskej.
Podľa slov pracovníčky odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Ing. Jarmily Garaiovej základnú kostru porastu bude tvoriť tridsaťjeden hrabov
obyčajných, devätnásť líp strieborných, jedenásť líp veľkolistých, devätnásť javorov
horských, desať pagaštanov pleťových a osemnásť dubov zimných.
Kompozíciu doplnia stromy, ktoré sú zaujímavé efektným kvitnutím, špecifickou
kôrou kmeňa a konárov, plodmi, zaujímavo sfarbeným jesenným lístím alebo previsnutým tvarom koruny. Bude to deväť platanov javorolistých, deväť hlohov obyčajných
plnokvetých červených, šesť jaseňov mannových, šesť agátov bielych, tri duby červené,
tri paulownie plstnaté, tri jaseňovce metlinaté, jedna sofora japonská, jeden buk lesný
previsnutý a jeden buk lesný trojfarebný. Ihličnany budú zastúpené deviatimi borovicami lesnými. Niekoľkoročné stromy budú dovezené zo zahraničných okrasných škôlok
ako tzv. odrastené s koreňovým zemným balom a výškou od dvoch do tri a pol metra.
Kríky budú vysadené do živých plotov. Štyristošesťdesiat hrabov obyčajných bude
oddeľovať priestor „parčíka“ od existujúcich parkovísk pri obytných domoch. Rezom
budú hraby udržiavané v potrebnej výške a šírke. Voľne rastúci živý plot z tisíc dvadsiatich piatich ruží vráskavých, šesťsto štyridsiatich piatich dráčov a tristo osemdesiatich kalín bude oddeľovať interiér „parčíka“ od frekventovanej komunikácie. Kombinácia kríkov vždyzelených s kvitnúcimi zabezpečí hygienickú a optickú účinnosť
plota po celý rok.
-redakcia-

Investícia do štadióna A. Malatinského
V rámci vytvárania podmienok a prostredia pre športové vyžitie sa trnavská samospráva po rekonštrukcii Mestského zimného štadióna, plavárne Zátvor, otvoreného
bazéna na Družbe, Mestskej športovej haly, atletickej dráhy, desiatky basketbalových a malých futbalových ihrísk na sídliskách rozhodla výraznejšie zlepšiť podmienky aj pre futbal. Popri jeho dotačnej podpore zrealizovalo Mesto Trnava umelý
trávnik na Lokomotíve a v tomto roku chce prevziať správu futbalových ihrísk na
Slávii. Zároveň naplánovalo výstavbu vyhrievaného trávnika na Štadióne Antona
Malatinského.
Do plánov vstúpila ponuka, žiadosť Slovenského futbalového zväzu (SFZ), aby
mohla hrať reprezentácia kvalifikačné zápasy v Trnave. Hoci je trnavský štadión
najfutbalovejší a najlepší na Slovensku, je čo zlepšovať. Ďalšie rokovania so SFZ
a Spartakom prebehli vo februári a marci. Na nich sa upresnilo, čo všetko príchod
reprezentácie do Trnavy obnáša. Vyžrebovaním kvalifikácie sa veľmi zúžil časový
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priestor, preto sa ihneď rozbehla projektová príprava pre vyhrievaný trávnik, rekonštrukciu západnej tribúny a jej celého prekrytia. Po vypracovaní projektov bola
vypísaná verejná súťaž na dodávateľa. Zo zainteresovanými prebehnú rokovania
o obmedzeniach pri realizácii.
Podľa informácií a poznatkov zo zahraničia práce na trávniku trvajú minimálne
tri mesiace. Pre dodržanie septembrového termínu je potrebné načasovať realizáciu
na koniec mája a skončiť asi 25. augusta. Zatiaľ ide len o odhad. Realita závisí aj od
dohody so SFZ, pričom problém je aj v naplnení zákona o verejnej súťaži. Sama o sebe
si vyžaduje trojmesačný proces. Na to boli vyhradené mesiace marec, apríl a máj.
Ohľadom západnej tribúny bol oslovený projektant, aby predložil návrh na zastrešenie
tribúny v celej dĺžke. So SFZ rokuje mesto ohľadom podmienok pre pracovníkov médií
a televíznych štábov, pretože pri medzinárodných zápasoch je stanovený počet kamier,
ktoré musia mať svoje umiestnenie. Západná tribúna má slúžiť aj na tento účel.
Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s osvetlením hľadalo mesto ich príčinu.
Keďže osvetlenie nie je jeho majetkom, požiadalo Spartak o možnosť jeho odkúpenia,
aby mohlo doň finančne vstúpiť. Mesto tak preberie ťarchu revízie celého osvetlenia,
ktoré predstavuje viac miliónov korún, a tiež financovanie jeho prevádzky.
Mesto Trnava očakáva, že pri príprave podmienok pre medzinárodné zápasy sa
bude podieľať aj SFZ. Rovnako to bolo pri výstavbe umelého trávnika na Lokomotíve,
kde mesto zainvestovalo dvadsať miliónov a troma miliónmi prispel zväz.
Hoci sa náklady na realizáciu vyhrievaného trávnika zatiaľ odhadujú na dvadsať
až tridsať miliónov korún, podľa slov vedúceho odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušana Béreša „k tomuto kroku musíme pristúpiť, ak
chceme držať krok s Európou. Vieme, že na Slovensku sú vyprojektované tri štadióny
s umelo vyhrievaným trávnikom, ale nikde ešte nie tento projekt zrealizovaný. Ak sa
nám to podarí, Trnava bude prvá.“
Výstavba bude nielen finančne, ale aj technicky veľmi náročná. Na ilustráciu doplnil Dušan Béreš aj niekoľko technických parametrov: „Laicky povedané, vyhrievaný
trávnik je ako podlahové kúrenie inštalované vo voľnej prírode na ploche 105 krát
68 metrov. Jeho hrúbka má byť dovedna asi 45 centimetrov, pozostávať bude z dvoch
vrstiev štrkového podložia, medzi ktorými bude uložený vykurovací systém, navrch
príde vrstva špeciálneho substrátu pre koreňový systém predpestovaného trávneho
koberca. Trávnik bude mať vyriešený nielen drenážny systém na odvod nadmerného množstva dažďovej vody do kanalizácie, ale aj plnoautomatické zavlažovanie
v období sucha. Spotrebu vody na tento účel odhaduje projektant približne na 2 100
kubických metrov za rok, väčšina tohto objemu bude zabezpečená z vlastnej studne
na štadióne. Vykurovanie bude napojené na horúcovod z jadrovej elektrárne, ktorý je
vedený cez ulicu Dolné Bašty. Pod severnou tribúnou má byť výmenníková stanica,
z ktorej bude vháňaná horúca voda do hlavného rozdeľovača v pozdĺžnej osi ihriska
a ďalej do bočných vetiev predizolovaného polyetylénového potrubia v celkovej dĺžke
zhruba tridsať kilometrov. Vyhrievanie sa má začať približne 15. novembra, od 15.
decembra bude prestávka do konca januára. Proti mrazu bude potrubie zabezpečené
nemrznúcou zmesou – ôsmimi kubíkmi 39-percentného roztoku etylénglykolu. Vo
februári sa pomaly naštartuje trávnik tak, aby bol hneď na jar v plnej kondícii. Po
obvode ihriska bude ešte vykurovaný trojmetrový pás s umelým trávnikom. Systém
pri týchto požiadavkách spotrebuje 5 500 až 7 500 gigajoulov za rok.“
-pt, eu-
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Trnava podpísala Memorandum
Stredoeurópskeho regiónu CENTROPE

Memorandum Stredoeurópskeho regiónu CENTROPE podpísali 2. marca 2006
krajinskí hajtmani, župani susediacich regiónov a starostovia a primátori miest.
Stalo sa tak na Viedenskej radnici tri roky po zahájení prvých iniciatív CENTROPE, na základe ktorých chcú susediace regióny Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska spojiť svoje úsilie a spoločne sa snažiť vytvoriť lepšie podmienky pre život
svojich občanov.
Vypracovaný dokument s výstižným výrokom „Vzájomne zrastáme, aby sme spoločne rástli“ potvrdzuje, že vzniklo spoločné porozumenie o tom, ktoré témy a úlohy
treba intenzívne riešiť v bezprostrednej budúcnosti a ako cezhranične má byť riešená budúca spolupráca.
Signatári podpísaním memoranda prehlasujú, že v nadchádzajúcej druhej fáze
budovania CENTROPE v rokoch 2006-2007 v stredoeurópskom regióne prehĺbia
a rozšíria spoluprácu vo viacerých zvolených tematických okruhoch a na tento účel
vytvoria vhodný decentrálny, cezhraničný kooperačný manažment. Zároveň je vypracovaný i dokument rozvoja CENTROPE do r. 2015.
Na Viedenskej radnici bola nainštalovaná výstava Route CENTROPE, ktorá bola
verejnosti prezentovaná po prvý raz a návštevníci si mohli pozrieť výstižné zábery
z jednotlivých miest a regiónov formou fotografií na zaujímavých paneloch a tiež aj
formou videoprejekcie. Trnavská kultúra bola prezentovaná pozvánkou na hudobný
festival LUMEN – festival gospelovej hudby.
-vm-

Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky
Zámer na vyhlásenie Chráneného vtáčieho územia Trnavské rybníky vypracovala
Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Krajský úrad životného prostredia
(KÚŽP) v Trnave rozposlal zámer zainteresovaným stranám a požiadal ich o pripomienky, ktoré boli prerokované na spoločnom stretnutí 30. januára tohto roka. Konečný
návrh vyhlášky pripraví Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Ako informoval Novinky z radnice pracovník KÚŽP Ing. Július Gajdošík,
Trnavské rybníky patria medzi najlepšie preskúmané ornitologické lokality.
Odtiaľto sa uvádzajú prvé doklady výskytu druhov avifauny Slovenska, ako sú
trsteniarik tamaryškový a kulík morský. Prvýkrát na Slovensku tu zahniezdila
chochlačka vrkočatá.
Trnavské rybníky sú aj jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku
pre hniezdenie hrdzavky potápavej. Pravidelne tu hniezdi viac ako jedno percento
národnej populácie kane močiarnej a bučiačika močiarneho. Z ostatných európsky
významných druhov vtákov sa na lokalite pravidelne vyskytujú rybárik riečny,
strakoš červenochrbtý, krutihlav hnedý, pŕhľaviar čiernohlavý, hrdlička poľná
a bučiak trsťový.
Podmienky na rybničnej sústave v Kamennom mlyne sa dynamicky menia v závislosti od intenzity rybárskeho hospodárenia, stavu hrádzí a množstva pritekajú-

novinky
z radnice

udalosti

cej vody. Od rozlohy pobrežných porastov závisí hniezdenie takých druhov, ako sú
bučiak trsťový, bučiačik močiarny, kaňa močiarna, ale aj niektoré druhy kačíc. Od
množstva vody v rybníkoch koncom leta zas závisí, aký význam bude lokalita plniť
počas migrácie bahniakov.
Ochrana druhov vtákov, pre ktoré sa CHVÚ Trnavské rybníky vyhlasuje, sa dá
zabezpečiť len ochranou ich biotopov. Preto do navrhovaného územia boli okrem rybníkov zaradené aj priľahlé polia, ktoré slúžia ako potravné biotopy kane močiarnej
a volaviek. Na otázku, či budúci obytný satelit Kočišské nebude v konflikte s týmto
chráneným územím, odpovedal Július Gajdošík záporne.
Národný zoznam tridsiatich ôsmich navrhovaných chránených vtáčích území
schválila Vláda SR na svojom 42. zasadnutí 9. júla 2003 uznesením č. 636. Tieto sú
kategóriou chráneného územia zavedenou do národného právneho systému v súvislosti s transpozíciou smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva.
Návrhy pripravila štátna ochrana prírody a Spoločnosť na ochranu vtáctva na Slovensku.
-redakcia-

Skvalitnenie separovaného zberu v meste
Nákup nového nákladného vozidla na odvoz odpadu, siedmich veľkokapacitných
kontajnerov a stotridsiatich piatich kontajnerov na separovaný zber skla, papiera
a plastov v celkovej cene viac ako 6 miliónov 521 tisíc korún zabezpečila v tomto
roku samospráva mesta Trnava. Účelovú dotáciu na ich nákup vo výške takmer
5 miliónov 731 tisíc korún získala z Recyklačného fondu prostredníctvom projektu
intenzifikácie separovaného zberu, ktorý vypracovala a predložila v minulom roku.
Recyklačný fond ako neštátny účelový fond bol zákonom zriadený na podporu
vytvárania podmienok a zabezpečenia separovaného zberu, zhodnotenia a spracovania papiera, skla, plastov, opotrebovaných batérií, pneumatík, odpadových olejov,
starých vozidiel, žiariviek s obsahom ortuti, elektronického šrotu a viacvrstvových
kombinovaných materiálov. Zdrojom príjmov Recyklačného fondu sú príspevky výrobcov a dovozcov týchto výrobkov.
„Snahou pracovníkov mesta Trnava je, aby komunálny odpad, ktorého pôvodcom sú
aj občania, nekončil na skládke odpadu. Sú to najmä plasty – PET fľaše, strečové fólie
a iné plastové obaly z domácností, sklo, papier ale i elektronický šrot. Nové nákladné
vozidlo s kontajnermi s objemom 35 m3 bude využívané v Trnave najmä na zber skla,
kde sa výhodne využije hydraulický nakladací žeriav a spodné vysýpanie zo zbernej
nádoby. Ďalej bude využívané na zber papiera a plastov zo základných škôl a na odvoz
skla spracovateľom druhotnej suroviny. Stotridsaťpäť kontajnerov na separovaný zber
s objemom tisícsto litrov rozšíri možnosti separovaného zberu na sídliskách,“ povedal
pracovník odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave Ján Halada a dodal: „Dovoľujeme si vyzvať obyvateľov mesta, aby v maximálnej miere využívali možnosť služieb zberných dvorov a separácie odpadu tých komodít, pre ktoré sú na území
mesta rozmiestnené zberné nádoby. Tak naplníme požiadavky, ktoré si v súčasnej
dobe vyžaduje trend nakladania s komunálnymi odpadmi a aktívne sa pričiníme
o zdravšie životné prostredie v našom meste.“
-redakcia-
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Úvahy o využití vojenského cintorína
Za účelom vybudovania krematória požiadala mesto o prenájom nebytových
priestorov v dome smútku na Kamennej ceste spoločnosť IM-EX-Servis, s.r.o., 26.
septembra minulého roka. Po zabezpečení stanovísk kompetentných odborov mestského úradu bola táto žiadosť preložená 4. októbra 2005 na rokovanie majetkovej
komisie, ktorá následne požiadala o vyjadrenie Výbor mestskej časti 2 – Prednádražie. Aj po kladnom vyjadrení výboru príslušnej mestskej časti však majetková
komisia na svojom zasadnutí 22. novembra neodporučila súhlasiť s prenájmom nebytových priestorov na výstavbu krematória. Žiadosť bola ešte raz prerokovaná 10.
januára tohto roka s rovnakým výsledkom.
Výstavba krematória v Trnave je v súlade s územným plánom, mesto však chce
riešiť túto otázku koncepčne vo výhľade do budúcich desaťročí, a preto považuje
za potrebné brať do úvahy viacero hľadísk. Jedným z nich je ohraničená kapacita
cintorína na Kamennej ceste, druhým je nevhodnosť umiestnenia spaľovacej pece
v najvyužívanejšej rekreačnej zóne mesta. Z tohto dôvodu poslanci mestského zastupiteľstva prijali uznesenie, v ktorom zaviazali mestský úrad vypracovať koncepciu pohrebných miest, preveriť možnosť výstavby krematória a pochovávania na
vojenskom cintoríne na Nitrianskej ceste.
-redakcia-

Trnavskí juniori objavujú rádiové vlny
Pod týmto názvom sa v tomto roku začína projekt trnavského občianskeho združenia CB rádioklub, ktorého cieľom je zapojiť do krúžkovej činnosti aj najmladších
Trnavčanov a poslúžiť ako odrazový mostík pre ďalšie aktivity v oblasti rádio-digitálnej techniky a rádioamatérskych športov. Na realizáciu projektu finančne
prispelo aj Mesto Trnava.
CB rádioklub v tejto oblasti úspešne pracuje od roku 1994. Skratka CB v jeho
názve pochádza z anglického slovného spojenia citizen band – občianske pásmo.
Členskú základňu klubu tvoria deti od desať rokov, študenti, ľudia v aktívnom
veku i dôchodcovia. Zameriavajú sa na prácu s občianskou rádiotechnikou, ktorá im
umožňuje ďalšie sebavzdelávanie, technický rozvoj, rozvoj komunikačných schopností spoznávanie okolia.
Podľa slov predsedu klubu Petra Markoviča prínosom nového projektu do
budúcnosti by mala byť trnavská mládež vzdelaná obore rádiovej elektrotechniky a digitálnej techniky so zemepisným rozhľadom, vypestovanými návykmi
slušnej komunikácie a technického vyjadrovania, ktorá bude schopná dobre
reprezentovať Trnavu na rádiových vlnách pri súťažných či individuálnych
spojeniach.
Projekt je určený pre deti vo veku od osem rokov a stredoškolskú mládež. Jeho
atraktivitu zvýši prázdninová účasť na verejných akciách rádioklubu, kedy sa budú
môcť žiaci a študenti napríklad pokúsiť o nadviazanie svojho prvého rádiového spojenia v prírode, zúčastniť sa na trnavskej detskej rádio-expedícii i na slovenských
a československých súťažných podujatiach.
-redakcia-
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Podujatie je súčasťou zrkadlového projektu TRNky-BRNky – Trnavsko-brnenská
spolupráca bez hraníc, ktorý je realizovaný v rámci Programu Iniciatívy
Spoločenstva Interreg IIIA Slovenská Republika – Česká Republika
a spolufinancovaný Európskou úniou.

Vino Tirnavia: Najlepšie vína sú domáce
Nie tak dávno, konkrétne 10. a 11.
marca, mala verejnosť príležitosť na
verejnej degustácii spoznať rozhodnutia
ôsmich degustačných komisií, ktoré už
predtým hodnotili úroveň prihlásených
rekordných štyristo päťdesiatich dvoch
vzoriek vína. Aj z tohto údaja vidieť, že
trnavská súťažná výstava vyvolala veľký
záujem vinárskej verejnosti Slovenska.
Dokonca taký, že sa dostala medzi nominačné výstavy pre Národný salón vín
Slovenskej republiky 2006, ktorý sa bude
foto: -euprvý raz konať v júni v Limbachu.
Je pravda, že zatiaľ sme v kategórii B, no Trnava ubezpečuje všetkých o tom, že čo
nebolo teraz, bude nabudúce! Aj z tohto dôvodu vínna TIRNAVIA vyhlásila všetkých
sedem súťažných kategórii. Nie všetky však stodvadsaťsedem prihlásených vystavovateľov obsadilo, resp. nie vždy bola splnená podmienka pre udelenie titulu šampióna,
mať prihlásených minimálne dvadsať vzoriek aspoň od troch výrobcov. Tak sme mali
nakoniec v Trnave „iba“ troch šampiónov so zaujímavým domicilom, potvrdzujúcim, že
duch dobrého vína je v meste Trnava zasa nielen prítomný, ale doslova je tu doma.
Veľmi dobre to vystihol predseda hodnotiacich komisií Ing. Miloš Ševčík slovami: „Výstava sa zaradila medzi renomované slovenské prehliadky vín a pezinsko-modranskí
lokálpatrioti ju musia brať vážne. Svedčí o tom fakt, že sa tu prezentovali všetci výrobcovia vína, ktorí na Slovensku niečo znamenajú. Páni z Pezinku a Modry, aj Trnava je
v Malokarpatskej oblasti a práve výrobca z Trnavy sa stal dvojnásobným šampiónom.“
Kto ním je? Nuž firma Víno Mrva&Stanko, s.r.o., Trnava. Ich Sauvignon, neskorý zber,
ročník 2005 i Cabernet Sauvignon, výber z hrozna, ročník 2004, sme si celkom isto na
výstave vychutnali. Prvý sa stal šampiónom medzi vínami tichými bielymi suchými,
druhý medzi červenými. Tým tretím šampiónom sa stal zaujímavý produkt Libora
Nazarčuka z Břeclavi, Ryzling rýnsky, bobuľový výber, ročník 2002, voňavé, až likérovo
fajnové vínko. Aj tohto šampióna možno pokojne zaradiť po striešku titulu tohto článku
– veď ktože je tu, v Trnave, viac doma, než Břeclaváci? Ich účasť spolu s ďalšími moravskými vinármi podčiarkla medzinárodný charakter trnavskej výstavy, ktorá naviac
bola organizovaná ako súčasť zrkadlového projektu TRNky-BRNky.
Spoločný menovateľ – víno, sa v tomto prípade ukázal ako ozaj jedinečný. Vystihol
to aj primátor Břeclavi Ing. Dymo Piškula: „Sme radi, že k nášmu dlhoročnému partnerstvu sme pridali aj víno, veď tak ako z vašej strany Karpát, tak aj u nás víno a moravská zem patria k sebe. Každý máme svoje špecifiká a asi práve preto nám tie vína
tak dobre chutia. Sme vďační vášmu primátorovi za túto formu spolupráce a skutočne
sme radi, že takéto výborné podujatie vzniklo. Zaväzuje nás to.“
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Veľmi atraktívnym reprezentantom moravského vína boli Arcibiskupské zámecké
sklepy Kroměříž. Jej zástupcu Františka Martínka sme však zastihli s pohárikom
slovenského vína. Aké skúšal? „Nielen ja, aj ostatní tu skúšame to, čo my na Morave
nevypestujeme. Tie typické slovenské vína ako Pesecká leánka či Dievčie hrozno,
ktoré sú krásne v bukete a chuti. Je to iné ako u nás, je to dané vašou pôdou. Čo ste
však urobili s veltlínmi? Sklamali ma. Na posvätení vína boli predsa krásne. Nič to,
stretneme sa ešte v tomto roku, chceme prísť na jesenné trnavské pivnice s naším
suchým omšovým vínom. To je zasa typické pre nás.“
Okrem šampiónov sa na výstave udeľovali aj ďalšie ceny, a opäť prítomných presvedčovali domáci vinári o kvalite svojej produkcie. Prekvapením, veľmi príjemným, boli červené vína Mareka Mikuša zo Zelenča – Cena primátora mesta Trnava, Cena prednostky obvodného úradu a Cena predsedu Združenia Malokarpatská vínna cesta. V bielych získal
Cenu prednostu Krajského úradu a Cenu OV SZZ Jozef Bachratý zo Zelenča, typickým
červeným portugalom sa presadil Alexander Lisický z Horných Orešian – Cena predsedu
Trnavského samosprávneho kraja, nuž a Cenu Spolku sv. Vojtecha získal za svoj slamový
zelený veltlín Josef Mráz z Břeclavi. Ale to je predsa náš adoptívny domáci človek. Pravdaže, výborné boli aj tie ostatné. A tak sme chodili pomedzi ne a krútili ich v pohárikoch
aj v nádeji, že tentoraz oni nezakrútia s nami.
Edo KRIŠTOFOVIČ

Nezabudnime zablahoželať tým,
ktorí sa narodili vo veľkonočné dni roku 1945

Vy, ktorí oslavujete v posledné marcové a v prvé aprílové dni 61. narodeniny, prijmite úprimné blahoželanie.
Ako to bolo v Trnave vtedy, keď ste sa narodili? Pre Trnavu a jej okolie to boli určite
najťažšie dni dvadsiateho storočia. Blížil sa front. Od juhu bolo počuť delostreleckú
paľbu. Nemecké vojská po mnohých prehratých bitkách boli hnané spod Moskvy až
k nám. Vojská 2. ukrajinského frontu, ktorým velil maršal Malinovský, oslobodzovali
juh a západ Slovenska. V sobotu 31. marca 1945 ruské lietadlá bombardovali kolóny
ustupujúcich nemeckých vojsk. Tak bolo ohrozované aj naše mesto. Napriek tomu, že
Trnava bola oslobodzovaná obchvatom vojskami jazdecko-mechanizovanej skupiny,
ktorej velil generál Plijev, nezostala bez boja. Ten bol nutný pri vyčisťovaní mesta od
ustupujúcich Nemcov. Tak došlo k poškodeniu niektorých domov a závodov. Neobišlo
sa to ani bez strát na životoch obyvateľov.
Trnava bola oslobodená v nedeľu 1. apríla. V tento deň boli oslobodené obce ležiace
južne, ale aj Suchá nad Parnou, Biely Kostol, Ružindol a Borová. Na západ ležiace
obce boli oslobodené neskôr. Smolenice 4. apríla, a Dobrá Voda až 6. apríla. V bojoch
o Trnavu padlo stodesať a o okres Trnava približne päťstoštyridsať vojakov sovietskej
armády. Približne rovnaké straty na životoch mali aj ustupujúci Nemci. Najväčšie
straty na životoch občanov boli v obciach na predhorí Malých Karpát. Najviac občanov
Smoleníc – až dvadsať.
Tak to bolo, milí šesťdesiatjedenroční. Vy ste sa narodili, iní zomierali vo vojne, ktorú
vyvolal nemecký fašizmus. Spomínané dni boli veľkonočné. Aká to symbolika; smrť
a zmŕtvychvstanie – umieranie a rodenie nového života.
Za Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave
Ing. O. JURIGA
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
3. 4. 1951  V Trnave sa narodil filmový a televízny kameraman Richard
KRIVDA, tvorca celovečerných hraných
i dokumentárnych filmov (55. narodeniny).
4. 4. 1551  Kráľ FERDINAND nariadil, aby sa na voľbe trnavského richtára
zúčastnili všetci mešťania, aby sa tak
vyhlo národnostným sporom (455. výročie).
6. 4. 1776  V Trnave umrel kancelár
Trnavskej univerzity a biskup Ján GALGÓCI (230. výročie).
7. 4. 1736  V Košiciach umrel historik
a pedagóg Samuel TIMON, bývalý profesor Trnavskej univerzity a zakladateľ
prvej koncepcie slovenských národných
dejín (270. výročie).
7. 4. 1931  V Pezinku sa narodila
herečka Astéria KUFFELOVÁ, členka
Krajového divadla a neskôr riaditeľka
Mestského kultúrneho strediska v Trnave (75. narodeniny).
7. 4. 1986  V Pittsburgu v USA umrel
slovenský básnik, spisovateľ, publicista
a kňaz Rudolf DILONG, predstaviteľ
tzv. katolíckej moderny, ktorý pôsobil
vo františkánskych kláštoroch v Trnave
a v Hlohovci (20. výročie).
9. 4. 1736  V Bratislave umrel básnik
a pedagóg František KIRIŠ, profesor
a rektor Trnavskej univerzity (270.
výročie).
10. 4. 1686  Vo Viedni umrel uhorský
kancelár a arcibiskup Ján GUBAŠÓCI,
rodák z Trnavy (320. výročie).
14. 4. 1926  V Trnave umrel národovec, literárny historik, vydavateľ, redaktor, publicista a cirkevný hodnostár
František Richard OSVALD, predseda
Matice slovenskej a čestný predseda
Spolku sv. Vojtecha, ktorého meno
niesla Muzeálna spoločnosť a múzeum
v Trnave (80. výročie).
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17. 4. 1841  V Trnave umrel kníhtlačiar a mestský funkcionár Ján Krstiteľ
JELÍNEK, majiteľ známej tlačiarne,
z ktorej vyšla väčšina prác bernolákovcov (165. výročie).
19. 4. 1666  V Trnave umrel profesor
a rektor Trnavskej univerzity a správca šľachtického konviktu Štefan KERESTEŠ (340. výročie).
20. 4. 1986  V Trnave umrel lekár
Bohumil PÍSEČNÝ, v rokoch 1976-85
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou (20.
výročie).
22. 4. 1586  V Trnave umrel cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ
Mikuláš TELEGDI, zakladateľ podľa
neho nazvanej tlačiarne v Trnave (420.
výročie).
23. 4. 1561  Do Trnavy prišli prví
jezuitskí pedagógovia, ktorých povolal
Mikuláš Oláh, aby vyučovali na mestskej škole (445. výročie).
23. 4. 1886  V Trnave sa narodil politik, učiteľ a publicista Pavol TEPLANSKÝ (120. výročie).
26. 4. 1656  V Trnave sa narodil
uhorský magnát a protiturecký bojovník Juraj SEČÉNI, kapitán a majiteľ
viacerých hradov, ktorý vlastnil domy aj
v Trnave a v Hlohovci (350. výročie).
26. 4. 1951  V Trnave umrel pedagóg,
spisovateľ a prekladateľ Ján DETRICH,
riaditeľ ľudovej školy, autor informačnej
monografie o Trnave a viacerých učebníc (55. výročie).
28. 4. 1831  Viedenské úrady povolili
stavbu divadla v Trnave (175. výročie).
30. 4. 1916 – V Pezinku sa narodil
básnik, pedagóg, prekladateľ a kňaz
Štefan SANDTNER, ktorý študoval
v Trnave, kde bol redaktorom študentského časopisu Nezábudky a kde neskôr
viedol Saleziánsky pedagogický študentát (90. narodeniny).
P.R.
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Poklad trinitárov
„Aký poklad? A kde ho vykopali?“ spýta sa v duchu každý z nás a predstaví si zaprášenú truhlicu plnú zlatých šperkov či džbán s kopou mincí, pri troche fantázie
snáď ukryté plátna slávneho maliara. Málokoho napadne hľadať poklad na stenách našich starých domov. A tých máme v Trnave neúrekom. A práve v jednom
z nich...

1
Prechádzajúc Štefánikovou ulicou sme už asi
zaregistrovali stavebný ruch v jezuitskom kláštore, ktorý však spolu s kostolom vybudovali
členovia Rehole Najsvätejšej Trojice – trinitári
v rokoch 1710 – 1729.
Prvé dni reštaurátorského prieskumu nepriniesli (tajne) očakávané výsledky. Len malá
sonda na klenbe jednej z miestností prízemia
dávala čosi tušiť. Spod vrstiev dvoch storočí
obyčajných náterov ako posledná vykukovala
žiarivá, no neurčitá farebná rozmaľba, v ktorej
sa po zväčšení sondy objavila zreteľná tvár samotného Krista. Každý si uvedomoval
unikátnosť nálezu. Dvoma veľkoplošnými odkryvmi a ďalšími overovacími sondami sa
potvrdilo, že originálna maľba s krásnymi figurálnymi motívmi je zachovaná v celom
rozsahu miestnosti a pochádza približne z polovice 18. storočia.
Keď sa pod rukami odborníka začali objavovať neuveriteľné živé a sýte farby, žiariace
akoby ich autor práve naniesol, nikomu sa nechcelo veriť, že v takomto stave prečkali
dlhých dvestopäťdesiat rokov. Celá miestnosť je vymaľovaná ohnivou ružovo-oranžovou
farbou s viacfarebnými pásovými bordúrami lemujúcimi hrany okenných ostení a luniet
klenby, spolu s voľne rozptýlenými zhlukmi kytičiek výrazne červených, žltých a modrých ružičiek so zelenými lístkami. Na takto farebne expresívnom podklade sa uprostred
klenby nachádza maľované kruhové zrkadlo s ústredným trinitárskym výjavom – Svätou
Trojicou. Na pravej strane kruhu sa nachádza do stredu sa skláňajúci Boh Otec s vejúcou
bielou bradou, trojuholníkovou gloriolou a s kráľovským žezlom v pravej ruke, po jeho
pravici Boh Syn vystierajúci k Otcovi ľavicu s kráľovskou
korunou a v pravici držiaci drevený kríž. Uprostred nad
nimi sa v žltooranžovej žiare v podobe holubice vznáša
Boh Duch Svätý. Pod nimi v spodnej časti zrkadla je
sondou čiastočne odkrytý anjelik divákovi otočený chrbtom, dívajúci sa smerom na Svätú Trojicu.
Na južnej čelnej stene miestnosti v strede pod vrcholom
klenby je odhalená erbová kartuša s dvoma kruhovými
medailónmi po stranách. Medailón na východnej strane je
odkrytý v celom rozsahu a je v ňom zobrazená postava sv.
Jána z Mathy, zakladateľa Rehole Najsvätejšej Trojice –
trinitárov (obr. 2). Mních je odetý v typickom trinitárskom
odeve s tmavohnedým plášťom s kapucňou a spodnom
bielom rúchu s červeno-modrým krížom na hrudi. V pravej
2 ruke drží reťaz so zlomenými okovami, ktorá je odkazom
na hlavnú činnosť rádu (vykupovanie kresťanov z moha-
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medánskeho zajatia), ľavou rukou pridŕža knihu. Jeho náprotivkom v druhom predpokladanom medailóne je postava sv. Felixa z Valois – staršieho spoluzakladateľa rehole,
z ktorej je sondážou odkrytá len jeho tvár s vráskavým čelom a šedivou bradou (obr. 1).
Autorstvo výzdoby nie je známe, ide však o kultivovaný výtvarný prejav školeného
maliara. Čitateľné ťahy štetca, dynamika línií a mäkkých tvarov figúr a rastlinnej ornamentiky spolu s neuveriteľne expresívnou farbou stien vnáša do miestnosti silný náboj.
Pri pohľade na čiastočne obnaženú maľbu je jasné, že priestor s takouto honosnou výzdobou musel mať nad ostatnými miestnosťami spoločensky nadradenú funkciu. Šlo snáď
o refektár, o v archívnych prameňoch zmieňovanú bohatú kláštornú knižnicu, o kaplnku?
Nie každý deň sa pošťastí nález ako tento. V uplynulých dvoch desaťročiach sme
v Trnave zaznamenali len dva rozsahom porovnateľné – kompletne zachovanú výmaľbu
obytnej miestnosti v Dome hudby (dom M. Sch. Trnavského) s maľbou exotickej krajiny,
ktorá je však mladšia – pochádza z 19. storočia, a tiež rokokovú výmaľbu z druhej polovice
18. storočia v jednej z miestností rímskokatolíckej fary na Námestí sv. Mikuláša, kde sú
zobrazené architektonické články – pilastre s atlantami, niky s bustami a vázami. Maľba
v kláštore jezuitov sa však spomedzi dvoch predchádzajúcich vymyká zobrazením figurálnych kompozícií s náboženským motívom, a tiež je aj najstaršia. Okrem neodškriepiteľnej
výtvarnej hodnoty má aj neuveriteľnú hodnotu autenticity a historického dokumentu odkazujúceho na prítomnosť a pôsobenie rádu trinitárov v meste i v samotnom objekte.
Veru, málokto z nás hľadá poklad na stenách našich starých domov. Zväčša ich len bez
záujmu zbavujeme starých šiat, hoci môžu ukrývať prekrásne nečakané a nečakane prekrásne umelecké skvosty, dúfajúce, že raz opäť po rokoch čakania zažiaria v svojej plnej
farebnej kráse. Tak ako znovu objavený trinitársky poklad.
text a foto: Daniela ZACHAROVÁ
autorka je pracovníčka Krajského pamiatkového úradu v Trnave

Astronomické observatórium v Trnave

Trnavský majster Michal Pichler patril medzi prvých výrobcov a konštruktérov astronomických prístrojov u nás
Veľký rozvoj prírodných vied a s nimi aj astronómie nastal v 18. storočí. Podľa pripravených projektov sa zriaďovali vlastné observatóriá. Napríklad už v roku 1668 zriadili
jezuiti hvezdáreň v Pekingu, ktorá bola z časového hľadiska štvrtá v poradí všetkých
dovtedy jestvujúcich hvezdární.
Od polovice 18. storočia získava Trnavská univerzita zásluhy v rozvoji prírodných
vied, ba stáva sa akýmsi centrom astronómie celého Uhorska. Toto sa mohlo uskutočňovať aj vďaka astronomickému observatóriu univerzity, ktoré v roku 1751 projektoval
slávny banskoštiavnický rodák P. Maximilián Hell, S. J. (1720 – 1792).
Základný kameň observatória bol položený 2. februára 1753. Dokončenie stavby bolo
v roku 1755 a v nasledujúcom roku sa už robili pozorovania.
Observatórium bola masívna budova štvorcového pôdorysu a jej výška dosahovala tridsaťšesť metrov, takže prečnievala nad strechy univerzitných budov. Päťpodlažná stavba mala
v prízemí chemické laboratórium, na prvom poschodí fyzikálny kabinet, na ďalších poschodiach boli pracovne a zbierky. Na vrchole stavby bola vlastná pozorovateľňa – hvezdáreň.
Správu hvezdárne mal na starosti prefekt P. František Veis, ktorý po štúdiách pôsobil ako profesor v Žiline, Skalici a Košiciach. Hovoril po slovensky, latinsky, nemecky
a francúzsky. P. Veis robil aj meteorologické pozorovania (teplota vzduchu, tlak, oblač-
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nosť, zrážky, sila vetra, atď.). Mnohé výsledky pozorovaní boli zverejňované v ročenkách
Observationes Astronomicae..., ktoré vydávala Trnavská univerzita v rokoch 1756
– 1762 každoročne, potom dvojročne.
Zariadenie observatória bolo vybavené prístrojmi hlavne z dielne Jakuba Jána Marinoniho vo Viedni. Ale niektoré prístroje boli zhotovené u trnavského majstra Michala
Pichlera, ktorý patril medzi prvých výrobcov a konštruktérov astronomických prístrojov
u nás. Aj keď nateraz nemám bližšie údaje o dielni, ktorú od roku 1768 mal Michal
Pichler, vie sa, že zhotovil niekoľko pomôcok a prístrojov, medzi nimi aj štyri a pol palcový reflektor pre trnavské observatórium.
Na konštrukcii prístrojov sa podieľali aj prefekt P. F. Veis, známy, od roku 1765 tu pôsobiaci P. Ján Šajnovič i P. F. B. Kéry. Medzi najdôležitejšie patrili zrkadlové teleskopy, tzv.
newtonovské a gregoriánske, ale aj ďalšie, povedľa rôznych aparátov, glóbusov a máp.
Ďalším konštruktérom v rokoch 1769 – 1773 bol fráter – jezuita Tomáš Rösl, pomocník prefekta observatória. Aj on navrhol a zhotovil niektoré prístroje, ktoré doplnili potrebné vybavenie.
Aj tieto dve mená – Michal Pichler a Tomáš Rösl – si zaslúžia pozornosť, veď sa podieľali na budovaní trnavskej hvezdárne, ktorá v nemalej miere preslávila naše mesto.
M. HRADNÝ

Samuel Mikovíny a Trnava
Autori zaoberajúci sa osobnosťou Samuela Mikovínyho poukazovali hlavne na jeho kartografické dielo. Niektorí uviedli
jeho prínosy na viacerých poliach, aby tak priblížili jeho
rozsiahle práce. Tak u v roku 1776 bolo o ňom napísané: „Do
akej miery vynikol v praktických odboroch, najlepšie potvrdia
mnohé vodné zdroje skonštruované v Banskej Štiavnici, Prešporku, Budíne a v iných mestách Uhorska“.
Samuel Mikovíny sa narodil v Cinobani v okrese Poltár v roku
1686. Po štúdiách v Norimbergu, Altdorfe a Jene sa usadil v Bratislave. Istý čas žil vo Svätom Juri, Banskej Bystrici a Budíne.
Počas prác okolo regulácie Váhu pri Trenčíne v zime roku
1750 veľmi prechladol a v horúčkach zomrel 23. marca 1750.
Samuel Mikovíny sa zaoberal aj grafikou, ktorú spoznal
okolo roku 1719 v Norimbergu. Pre dielo Mateja Bela Hungariae Antiquae et novae podromus (Norimberg 1723) vyryl mapu
Demänovskej ľadovej jaskyne a ďalšie obrazy. V Belových Notitiae Hungariae, zv. II. (1735) mal vedutu Trnavy (s. 100) a iniciálu Q s obrazom požiaru
Trnavy v roku 1666 (s. 621). On spomínané obrazy kreslil a A. Kaltschmidt ich vyryl.
Z rozsiahlej činnosti treba poukázať aj na grafiku, ktorou obohatil vydanie Trnavskej
univerzity. Do práce L. Repszeliho venovanej promovaným magistrom filozofie (Rhetor
Officiosus Honor. III. Rev. Praenob... Philosophiae Magistrorum... Tyrnaviae, 1738) nakreslil desať obrazov (frontispice a obr. na s. 1, 10, 20, 31, 41, 51, 63, 75 a 85), ktoré do
medi vyryl viedenský rytec L. Schmitner.
N úvodnom obraze uhorských kráľov je dole vpravo pod obrazom „S. Mikoviny fec:“, na
inom zas značka rytca „L. Schmitner sc. Vien“.
Málo sa vie, že samuel Mikovíny takto prispel aj do latinského vydania Trnavskej univerzity.
Hadrián RADVÁNI
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Kríza kultúry nielen na ministerstve

Na margo videného, počutého, čítaného
(výstavy: Fremdkörper, Les Beaux Ideals, Methexis&Parusia...atď.,
divadlo: Motorest alebo robíme to všetci...atď., kino: Matrix Reloaded...atď.)

Od narodenia svojho syna navštevujem výstavy, divadelné či filmové predstavenia
v meste sporadicky. Naviac z tých, ktoré som videl naposledy som odchádzal sklamaný. Zo straty času.
V umení, možno naivne, hľadám odkaz presahujúcich rozmerov. Spájam ho
s pojmom hodnoty, prípadne inšpirácie a estetického. Väčšina z ľudí podvedome
očakáva, že s umením sa stretneme v galériách, divadlách, knižniciach, pri štipke
šťastia v kinách a pri veľkej náhode na televíznych obrazovkách.
Nezriedka sa však stáva, že namiesto úžasu vidieť v očiach zmätenosť pri pohľade
na vyprázdnené rámy obrazov, na mechanické zjednodušovanie ľudských pudov, či
na simulácie individualistických predstáv vsadených do filozofických vysvetlení.
A musím priznať, že pri poslednom odchode z divadla či kina ma nesprevádzal už
ani dobrý pocit z dotyku estetična. Nové prvky, tvorivosť či originalitu radšej už neočakávam.
Dejinami umenia sa nesie spoločenský predpoklad, že hodnota umeleckého diela
spočíva v estetickej hodnote. Dnešní teoretici (napríklad Tomáš Kulka: Umenie a falzum) rozlišujú estetickú hodnotu od umeleckej hodnoty. Tú druhú charakterizuje
predovšetkým originalita diela, jeho netradičnosť, čím bolo inšpirované a aký má
význam pre vznik nového štýlu. Ak sa na dnešné prezentované výtvarné, divadelné
či filmové snahy pozrieme cez prizmu tohto vnímania, treba priznať, že to čo sa niekedy ponúka ako umenie, nespĺňa umeleckú ani estetickú hodnotu. A to aj napriek
tomu, že sa nám to pokúša vyvrátiť kurátor vysvetľujúci počin autora, či režisér upozorňujúci na našu neschopnosť vyrovnať sa s vlastnou nedokonalosťou.
Umenie medzi iným aj posúvalo hranice poznania. Lámalo sprofanované a strnulé
pohľady na svet. Charakterizoval ho protest proti zaužívanému či spoločenskému
klišé. Logicky tak prinášalo so sebou aj škandál, no nie ako prvoplánový cieľ. Ak
napríklad na konci sedemdesiatych rokov minulého storočia umenie poukazovalo na
falošnú pretvárku spoločnosti v otázke sexuality, dnes napriek posunom apelov do
najextrémnejších absurdít sú bez zrnka originality.
Podobne má svoje miesto v dejinách výtvarného umenia posun k abstraktnému. No nie samoúčelne bez technickej zručnosti. Z prezentovaného v poslednom
období akoby autori či realizátori nepochopili kontext doby i myslenia. Samo
umenie (alebo tí, čo ho umením nazývajú) v niektorých svojich prejavoch sa tak
nenesie na tvorivosti a odkaze, ale skôr na vlne doby. Na lacnej popularite, vizuálnej atraktívnosti s najšokujúcejšími odhaleniami. Práve spomínaná sexualita
či abstrakcia vo všetkých svojich variantoch sa stali bežnou rutinou i tovarom.
Vo filme, v literatúre i v divadle. To, na čo umenie pred niekoľkými desaťročiami
poukazovalo, dnes svojou každodennou až vtieravou prítomnosťou stratilo originalitu i silu výzvy. Z oprávnenej kritiky pretvárky a zvrátenosti sa stal model,
norma. Za posledných dvadsať rokov sme už videli skoro všetko. Niet sa nad čím
ani pozastaviť či pohoršiť. Stratili sme pritom aj to estetické, čo je s ľudským
telom nevyvrátiteľne spojené.
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V dobe, keď niet hraníc, niet pravidiel, niet prirodzených autorít, niet ani komu
hovoriť a neuraziť. Veď akýkoľvek pokus kritiky prinesie „dielu, filmu či inscenácii“
reklamu a kritikovi nálepku amatéra, puritána či umeleckého laika.
Problém nie je v tom, že sa tieto projekty realizovali, skôr to, že niektoré z nich sa
skrývajú za umenie. Priam jedinečné. Keďže médiá, odvolávajúc sa na vymedzený
priestor a čitateľnosť radšej neanalyzujú a umelecká obec paralyzovaná v presadzovaní individuálnych cieľov ostáva v anonymite, projekty nie sú vystavené konfrontácii. Zábava, povrchnosť či opakovanie nápadov iných sa tak prevlieka do umenia,
polopravda sa vyhlasuje za fakty, logika ustupuje túžbam a prianiam. V mene slobody prehliadame vlastnú zodpovednosť. Tak sa dívame, divíme, vyprázdňujeme sály
divadiel i kín a úchytkom sledujeme blikajúce obrazovky. A už ani to dieťa nezakričí,
že sme nahí.
Kríza kultúry a umenia nie je o nedostatku peňazí, nie je len na ministerstve, je
predovšetkým v nás.
Pavol TOMAŠOVIČ

Jubilejný pätnásty ročník Dobrofestu
bude plný dobrej hudby a zmien

Odvtedy, čo sa v lete roku 1992 v Trnave premiérovo objavil jednodňový festival
venovaný pamiatke Johna Dopyeru a jeho vynálezu – rezofonickej gitare dobro,
uplynulo už pekných pár rokov. Dobrofest patrí medzičasom k najstarším hudobným
festivalom u nás, rozkošatel sa na niekoľko dní a spravil si dobré meno nielen na
Slovensku, ale ako skutočne medzinárodný festival aj za hranicami. V tomto roku sa
uskutoční už jeho 15. ročník. A hoci po toľkých rokoch idea festivalu zostáva tá istá
a určité veci idú akýmsi samospádom, jubilejný ročník prináša viacero zmien.
Najväčšia z nich sa bude týkať umiestenia hlavného festivalového pódia. V uplynulých ročníkoch sa hlavné koncerty striedali na rozličných miestach – Športová hala
Družba, DKO Tirnavia a Trojičné námestie. Teraz sa festivalové dianie presunie do
priestoru záhrad pri Západoslovenskom múzeu, kde sa v minulom roku uskutočnilo niekoľko úspešných podujatí. Múzejné záhrady ponúknu uzavreté a príjemné
prostredie, ktoré sa nachádza prakticky v centre mesta. Organizátori festivalu si
sľubujú od tohto výborného a dosiaľ nedoceneného priestoru, že priláka aj tých návštevníkov, ktorých doteraz odrádzalo prostredie kamenného Trojičného námestia či
sála DKO Tirnavia. Návštevníci tam budú môcť pohodlne sledovať festivalové dianie
na dvoch pódiách.
Pravda, jubilejný Dobrofest si zachová aj osvedčené scény: Divadlo Jána Palárika,
kde sa uskutoční otvárací koncert, ďalej synagógu s jej tradičným koncertom pre
hudobných fajnšmekrov a takisto Dom hudby M. Schneidera Trnavského, kde sa
záujemcovia budú môcť stretnúť s najväčšími hviezdami festivalu a s výrobcami
rezofonických nástrojov na podujatiach s názvom Tvárou v tvár.
Pozvánku na tohtoročnú jubilejnú oslavu dobra v Trnave prijala asi pol stovka hudobných súborov z jedenástich krajín sveta. Na festivalových pódiách sa vystriedajú
známe i menej známe tváre, ktoré v priebehu štyroch festivalových dní ponúknu
návštevníkom zaujímavý multižánrový prierez celým radom rozličných hudobných
štýlov s dominujúcim zvukom rezofonických nástrojov. K najznámejším hosťom bude
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patriť slávny americký country dobrista a spevák Randy Kohrs, ktorý príde do Trnavy
so svojou kapelou The Lites priamo z kolísky country hudby, z Nashville. Ďalej to bude
veľké prekvapenie sľubujúci americký súbor Turbo Dudes, americko-britské duo Matching Ties, kanadská skupina Vox Violins, anglický bluesový spevák a gitarista Dave
Peabody, známe české skupiny Poutníci, Robert Křesťan a Druhá tráva, Cop, hudobníci z Poľska, Maďarska, Slovinska, Dánska, Nemecka, Talianska a samozrejme nebudú
chýbať ani reprezentanti domácej scény, vrátane populárnej skupiny Vidiek, s ktorou
bude hrať jeden z najlepších slovenských dobristov Henrich Novák.
Podrobný program Dobrofestu zverejníme v ďalšom čísle Noviniek z radnice, aby ste si
mohli vybrať svojich favoritov v dostatočnom predstihu.
(B)

Samko získal Cenu prezidenta republiky
Absolútny víťaz Šalianskeho Maťka je zo Základnej školy Angely Merici

Absolútnym víťazom XIII. ročníka celonárodného kola súťaže Šaliansky Maťko,
ktorá sa uskutočnila 3. marca v Kongresovej sále Mestského úradu v Šali,
sa stal žiak VI. A triedy zo ZŠ Angely
Merici v Trnave Samuel Bačkády. Okrem
hlavnej ceny mu patrí aj Cena prezidenta
republiky a víťazstvo v tretej vekovej kategórii tejto populárnej súťaže v interpretácii slovenskej povesti. „Bolo to pre mňa
veľké prekvapenie, lebo tohtoročná súťaž
bola nabitá dobrou konkurenciou,“ povedal šťastný dvanásťročný Samko a hrdo
nám ukázal krásnu medailu a diplom so známou kresbou Šalianskeho Maťka.
Samka na súťaž pripravila Mária Návojová, učiteľka ZŠ Angely Merici v Trnave,
ktorá roky neúnavne a úspešne vedie svojich žiakov k vyšším métam na poli výtvarnom
a literárno-dramatickom. „Na tohtoročnú súťaž som pre Samka vybrala povesť Štefana
Moravčíka Zbojnícky dub, ktorej dej sa odohráva v regióne dedinky Cerová v Malých
Karpatoch. Do celonárodného kola Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského sa
Samko prebojoval, keď zvíťazil v krajskom kole súťaže, ktorá sa uskutočnila 9. februára
v Kalokagatii – Centre voľného času v Trnave. Teší ma skutočnosť, že takmer každý
rok sa žiaci našej školy dostávajú do celonárodného kola, kde súťaží v troch kategóriách
dvadsaťštyri víťazov krajských kôl,“ informovala nás Mária Návojová vo svojej triede,
ktorá doslova vyžaruje tvorivú atmosféru. Steny triedy, ktoré spája niekoľko storočí
stará klenba, sú plné nádherných výtvarných prác žiakov všetkých ročníkov, ktoré sa
už vrátili z celoslovenských výstav, alebo sa na ne chystajú. „Nedávno naši žiaci úspešne
skončili výtvarnú súťaž Európa v škole a v týchto dňoch posielame na súťažnú výstavu
do Bratislavy práce s duchovnou tematikou. Práce máme stále dosť, v tomto školskom
roku sa naša škola zúčastní dovedna asi dvanástich výtvarných a literárno-dramatických súťaží,“ dodala Mária Návojová.
Na fotografii zľava: Mária Návojová, Samuel Bačkády, žiačky Zuzka Varnusová a Marcela Kavuliaková, ktoré sa práve pripravovali na súťaž Rozprávkové vretienko.
Marián MRVA, foto: autor
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Uvedenie poštovej známky Karol Kuzmány
Nie je známe, že by evanjelický kňaz, superintendent, slovenský
literát dr. Karol Kuzmány pôsobil v našom meste. Je však faktom,
že bol spoluzakladateľom Matice slovenskej v roku 1863 spolu s biskupom dr. Štefanom Moysesom, ktorý v Trnave študoval, čo dokazuje aj pamätná doska na budove Arcibiskupského úradu. A to bol
hlavný dôvod, prečo Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania spoločne s Mestom Trnava a Slovenskou poštou v spolupráci s trnavskými filatelistami pripravili slávnostné uvedenie
tejto známky. Slávnosť v Evanjelickom kostole sa uskutočnila v duchu ekumény a vzájomnej spolupráce, čoho príkladom boli katolícky
biskup Štefan Moyzes a superintendent Karol Kuzmány.
Na úvod vystúpil spevokol Bradlan s hymnickou piesňou Kto za pravdu horí, ktorej
text zložil Karol Kuzmány ako báseň Sláva šľachetným v revolučnom roku 1848. Po
nej účastníkov na cirkevnej pôde pozdravil evanjelický farár Mgr. Rastislav Hargaš.
Prednášku o živote a diele Karola Kuzmányho mal generálny biskup evanjelickej cirkvi
augsburgského vyznania prof. Dr. Július Filo, ktorý zvýraznil význam tejto osobnosti
pre evanjelickú cirkev a odkaz dnešku. Za Mesto Trnava prehovoril zástupca primátora
Ing. Ľudovít Daučo, ktorý ocenil ekumenický charakter slávnosti.
Samotnú známku predstavila vedúca Poštovej filatelistickej služby v Bratislave Ing.
Mária Kaducová. Pripomenula osobnosť Karola Kuzmányho a dôvody vydania tejto známky
v emisii Osobnosti v roku, kedy si pripomíname 200 rokov od narodenia Kuzmányho. Autorom výtvarného návrhu známky je trnavský rodák akademický maliar Peter Augustovič.
Senior Bratislavského seniorátu Mgr. Miroslav Jäger predniesol Kuzmányho litániu,
ktorá sa na službách Božích spieva na záver roka, jej obsah je však aktuálny v každom
čase. Spoločne s generálnym biskupom J. Filom sa pomodlili Modlitbu Pánovu – starosloviensky Otčenáš a požehnali účastníkov podujatia.
V podaní spevokolu Bradlan sa na záver niesli chrámom tóny piesní Bože čos’ ráčil
slovenskému ľudu, Čo čušíš, Slováku mužný a hymnickej piesne Hoj, vlasť moja.
Bodku za vydareným podujatím dala filatelistická časť v podobe príležitostnej poštovej
pečiatky podľa návrhu Mgr. Štefana Zachara, ktorou prítomní pečiatkovali obálky 1. dňa
vydané Slovenskou poštou.
Ján MIČKA

Objavená sila veršov

Michaela Gerbelová (1940-1986)  Poézia  HKPS Trnava, 2006
Ak dobre počítam, tak dvadsať rokov dlhá bola cesta týchto
veršov na svetlo božie. Za tú dobu, žiaľ, ich autorka už nemala
možnosť do nich akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť, a tak ich
čítame s dojatím i pochopením ako autentické umelecké svedectvo
nie doby, ale duše. Dalo by pýtať sa, či ich vlastne treba nejako
hodnotiť, veď sú nadčasové, čas ich osvedčil, čas ich posunul k čitateľovi, a ten nech posúdi. Držím ich teda v ruke ako čitateľ, ale
priznám, žiadna „normálna recenzia“ z toho nepozerá. Za každým
riadkom totiž vidím konkrétnu udalosť, konkrétneho človeka,
konkrétny skutok, ktorý potom našiel svoje vyjadrenie vo veršoch
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vlastne nie poetky, ale doktorky prírodných vied, ak to berieme formálne podľa profesie.
Hádam sa za to na mňa Miška, ani tí ďalší hnevať nebudú. Počínajúc jej mamičkou – „Nezlomil ju žiadny kult, vitalitu mala furt. Ba i dnes, keď je babka, únava je na ňu krátka,“ – cez
jej sestry, až po syna. Ten je vlastne jediný, ktorého nepoznám. „Neúnavná babka“ bola totiž
moja prvá pani učiteľka a Miška, ako sa hovorí, gymnaziálna konškoláčka. Vlastne všetko
je to tu tak akosi životom či osudom poprepletané, a preto dúfam, že aj autorka jedinečne
láskyplného Oneskoreného príhovoru mi odpustí, keď parafrázujem jej myšlienku o sile objavených veršov. Veď aj ona, Erika, bola mojou milou detskou spolužiačkou.
Poézia Michaely Gerbelovej je – aspoň pre mňa – vlastne Trnava. Trnava z konca vojny.
Veď sa aj rozsahom najväčšia časť knižky volá Očami spomienok. Nie je to však dejepis,
príležitostné básničky na želanie či dokonca na nejakú objednávku. Reflexie, čo je názov
ďalšej časti, hodia sa presne aj sem. Prehŕňam sa knižkou, púšťam si jej stránky pomedzi
prsty, ponáram sa do veršov ako plavec do vody a snažím sa zároveň orientovať v časovom
členení veršov. Čo všetko sa odohrávalo v jej duši či mysli, čo viedlo jej ruku k datovaniu
básne Gloria in excelsis Deo, venovanej svojim rodičom, Vianoce 1986? Bol to odkaz v tušení pre ostatných nečakaného a prekvapujúceho odchodu? Nedovolím si čokoľvek domýšľať.
V každom prípade tu zostala krásna poetická výpoveď ženy, atraktívnej a múdrej zároveň,
zostala nám knižka, ktorá nedovolí zabudnúť. Veď celkom isto je Miška tu, ako ten Anjel
strážny od Stanislava Kollárika, ktorého reprodukcie sú v knižke použité.
Eduard KRIŠTOFOVIČ

Nová kniha ľudových legiend a bájí
Marie Korandová  Ako a prečo je to tak  Spolok sv. Vojtecha – Vojtech 2005
Od samých prvopočiatkov – v niektorých krajinách je to ešte dodnes – mali ľudia oveľa,
oveľa bližšie k prírode ako my. Žili v nej, pozorovali ju a obdivovali jej tajomstvá. Veď od
rozmarov prírody neraz závisel ich život.
Tieto slová napísala spisovateľka Marie Korandová namiesto prívetu v jej najnovšej
knihe, ktorá je príjemným spoločníkom nielen pre deti, ale i pre dospelých.
Autorka v knihe zhromaždila vyše stodvadsať slovenských ľudových legiend a bájí.
Medzi nimi sa spomína i preslávený Kriváň a čitatelia sa aj dozvedia, ako okrivel. Sú
v nej odpovede i na také otázky, prečo sú na svete hory a doliny, alebo prečo veľké rieky
tečú rovno a potôčiky kľukato. Spomínajú sa v nej i blížiace sa veľkonočné sviatky.
A kto je zvedavý, iste si rád prečíta, prečo sa dievčence na Veľkú noc umývajú v studničke a prečo chlapci na Veľkú noc šibú šibákmi. Vyše desiatka legiend sa venuje
vtáčiemu svetu. Z tých najznámejších vtákov zaujmú najmä legendy o tom, prečo je
ďateľ samotár, prečo kukučka znáša vajcia do cudzích hniezd, prečo má lastovička rozťatý chvost, prečo má páv oči na chvoste, prečo má sojka zmätenú reč a prečo včielka
zomrie, keď pichne žihadlo.
O vyše sedemdesiat ilustrácií sa postarala akademická maliarka Magdaléna Lehotská. Spolupráca autorky a ilustrátorky nebola ich spoločnou prvotinou.
Detskí čitatelia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave mali možnosť ako prví zoznámiť
sa nielen s knihou, ale i porozprávať sa so spisovateľkou, ilustrátorkou i pracovníkmi vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha. Tvorcov knihy potešili deti svojimi detskými želaniami,
ktoré vyslovili rozprávkové sudičky. So žiarivými iskrami v očiach slávnostne vystrojili
knihu na cestu ku všetkým čitateľom, ktorí veria, že knihy prežijú i 21. storočie a všetky
nástrahy tohto sveta.
Veronika CHORVATOVIČOVÁ
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Dozrela Diabloň poetky Evy Lukáčovej
Literárna kritika hovorí o tvorbe Trnavčanky
Evy Lukáčovej, že sa nerodí každý deň. Aj preto
bolo každé vydanie (zatiaľ) dvoch básnických zbierok autorky vždy malým sviatkom literatúry. Hneď
vydanie prvej zbierky Divosestra (Vydavateľstvo
Spolku slovenských spisovateľov 1998) bolo korunované cenou Rubato za najlepší debut. Krátko na
to Eva Lukáčová dostala aj Cenu Maše Haľamovej,
ktorou začali oceňovať najlepšie básnické počiny
ženských autoriek. Pozitívne ohlasy zaznamenala aj
čerstvá zbierka básní Diabloň (Edition Ryba 2005).
Patrí aj k prekladateľkám z viacerých jazykov, najmä
z japončiny a angličtiny. S Evou Lukáčovou (tentoraz
v „medzinárodnej“ podobe Evou Luky) sme sa porozprávali nielen o jej básnickej tvorbe, ale aj o vzťahu
k rodnému mestu.

 Do tohto roku ste vstúpili hneď s niekoľkými
životnými medzníkmi. Po rokoch vyšla vaša druhá
a dlho očakávaná básnická zbierka a zdá sa, že po
ôsmich rokoch strávených v Japonsku máte opäť „zajačie“ úmysly...
 Od návratu z Japonska ubehli tri roky a ja sa chcem opäť pohnúť na tomto svete
ďalej, okúsiť aj akýsi opačný pól Japonska. Už v apríli sa plánujem presťahovať na
Maltu. Chcem si tam otvoriť malý umelecký obchod s dielami od slovenských keramikárov a šperkárov, pretože si myslím, že by mali byť aj predstavené vo svete. Chcem sa
tam presťahovať aj s rodinnými príslušníkmi, teda aj s desiatimi zvieratami – deviatimi
mačkami a jedným psom. Ale nechcem stratiť kontakt so Slovenskom a s Trnavou. Mám
tu zázemie, priateľov a chcem stále prekladať do slovenčiny.
 Hovorí sa, že vaša najnovšia zbierka, najmä jej obálka, vznikala dosť kurióznym
spôsobom...
 Kniha vyšla po siedmich rokoch a mala som ju už pred rokom dokončenú. Ešte pri predchádzajúcej zbierke som sa však rozhodla, že na obálke bude kresba Herbert od nemeckého maliara Michaela Sowu... Na tom obrázku je temná čierna žena so šialeným pohľadom,
ktorá drží čudného psa Herberta, ktorý má tiež šialený pohľad. Tak mi tento obraz ladil
k básniam, aj k tomu, čo som prežívala, že som trvala na tom, aby bol na obale. Problém
bol však s autorskými právami, ktoré bolo ťažké vybaviť.
 Čitatelia poznajú okrem dvoch vašich básnických zbierok ešte zopár časopisecky
uverejnených básní, či príspevky v zborníkoch. Ako ste sa však dostali k písaniu
a kedy vznikli vaše prvé literárne počiny?
 Bolo to ešte v detstve, keď som mala asi sedem rokov. Aj keď si to už presne nepamätám, viem, že som prečítala všetky detské knihy, no nebola som spokojná ani s jednou
rozprávkou a knižkou pre deti. Preto som sa rozhodla, že si napíšem rozprávku sama.
Potom som začala písať aj básne, no veľmi som sa za to hanbila. Nečítala som totiž
poéziu a deti sa mi za to, čo som napísala, aj smiali. Na základnej škole ma dokonca učiteľka pristihla písať tieto básne pod lavicou. Zobrala mi ich, poslala ich však do detskej
literárnej súťaže, kde mali relatívny úspech. Vždy som však písala spontánne.
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 Neskôr ste sa vypracovali na známu prekladateľku, študovali ste japonológiu
a anglistiku, no k básniam a k debutu ste sa dostali relatívne neskoro...
 K prekladom som sa dostala celkom jednoducho, možno aj preto, že som mala literárny
talent. Súviselo to aj s tým, že rada komunikujem. Spontánne som siahla aj po dielach
anglickej a japonskej literatúry a preložila som ich. Úspešná som bola aj na prekladateľských súťažiach. Snažila som sa však najmä, aby som doštudovala a venovala sa svojej
profesii čo najlepšie. Písanie bola preto pre mňa dlhú dobu len okrajová záležitosť. A to,
že básnická zbierka vyšla tak neskoro, súvisí možno aj s tým, že som dosť k sebe kritická. A hoci som mala ponuky vydať básne aj predtým, vždy som si hovorila, že nechcem
patriť k autorom, ktorí produkujú svoje diela len preto, aby nevyšli z povedomia a aby
sa hrdili tým, že majú zbierku. Ja sa hrdím predovšetkým tým, že som japonologička.
Takže, keď prišiel ten čas, že som už bola so zbierkou spokojná, vydala som ju.
 Veľa sa hovorí o špecifickosti ženskej literatúry, ktorá súvisí ešte s emancipačným hnutím od čias Timravy... Cítite sa ako typicky ženská autorka?
 Termín ženská literatúra mi bol vždy trošku smiešny. Zaujímavé je, že termín mužská
literatúra sa nevyskytuje. Jediný rozdiel je len determinácia rodom, no delím literatúru
na dobrú a zlú. Myslím, že tieto rodové stereotypy sú dosť prekonané. Veľmi ma pobavilo, keď na mojich prezentáciách časť publicistov označila moju zbierku za feministickú
a druhá časť za antifeministickú. Nerozumiem celkom týmto termínom a ani tomu, čo
je feminizmus. Myslím, že takýto boj s mužmi je celkom nezmyselný... V Diabloni som
však viac otvorená sexualite, dotýkam sa tém lásky a očarenia mužmi a v tomto som
ženskejšia ako v Divosestre.
 Kedysi bol problém, aby aj kvalitnému autorovi vyšla básnická zbierka. Dnes však
často najmä vlastným nákladom vychádza kde-čo, dokonca aj autorom, ktorých
básne ledva znesie papier. Nechýba vám istý odborný vydavateľský korektív v slovenskej poézii?
 Myslím, že najlepšie je, keď je literatúry čo najviac a nech sa veľa predáva. Dobrá
literatúra si nájde miesto, napriek tomu, že tu máme aj diela, ktoré by nemuseli vyjsť.
Tá konkurencia sa buduje aj kvalitou, je dobré, že tá literárna paleta nie je len o pár
uznávaných menách.
 Ste Trnavčanka a aj ňou chcete zostať. Ako vás však Trnava formovala?
 Dlhé roky som žila v Trnave, aj som sa tu narodila. Najprv som žila v Bohdanovciach
pri Trnave, kde moji rodičia učili na škole. Od desiatich rokov som však do Trnavy dochádzala, najprv na hudobnú a základnú školu, neskôr na gymnázium. Celú dôležitú
etapu života som prežila v tomto meste, čo v človeku musí zanechať stopy. Keby som si
mala zvoliť miesto, kde by som chcela žiť, bola by to Trnava. Najmä po pobyte v Japonsku som si však uvedomila, že na Slovensku stále pretrvávajú určité problémy. Trnava
má okrem toho svoje špecifické ťažkosti, ale dúfam, že k spomienkam na Trnavu ešte
dajaké pribudnú.
 Keď ste toľko cestovali po svete, nevynárali sa vám v predstavách spomienky na
detstvo spojené práve s Trnavou?
 Moje spomienky na detstvo sú väčšinou negatívne. Nechcem tým viniť ani rodičov,
ani okolnosti, myslím však, že som bola typ precitliveného dieťaťa a všetko som vnímala
bolestivo. Ale asi mám o to citlivejší vzťah k Trnave. Teraz sa na to pozerám nostalgicky,
ale zároveň si spomínam na jednu svoje detskú báseň, ktorú som napísala cestou do
školy. Pamätám si, že som bola chorá a spomínala som tam trnavské kostoly. Je to taká
sladkobôľna predstava...
Martin JURČO
Foto: eu
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Krstená pieskom...
...bola v stredu 1. marca knižka poetky Evy Lukáčovej
v trnavskej Synagóge – Centre súčasného umenia.
Na podujatie okrem autorky schovanej pod pseudonymom Eva Luka pozýval aj vydavateľ jej knižky básní
nazvanej Diabloň Daniel Ryba, majiteľ Edition Ryba.
Krstnou mamou nebol nik iný ako najznámejšia slovenská
folková speváčka Soňa Horňáková. Celé podujatie moderoval šarmantný knihomil Dado Nagy, ktorý dostal pri jeho
príprave úplne voľnú ruku, čo veľmi rád využil. Napr. tým,
že pri mikrofóne vyspovedal najskôr vydavateľa Daniela
Rybu, ba prinútil ho aj prečítať jednu z publikovaných
básní, čo sa na krstoch bežne nestáva.
Vo veľmi uvoľnenej atmosfére sa o svoje ženské slovo
a vysvetlenie hlásila poetka, japonologička a prekladateľka Eva Lukáčová, ktorá sama predviedla svoju poéziu plnú lásky, erotiky, ale aj nádychu
temnej vášne a smrti... Tá totiž k životu takisto patrí a Eva Lukáčová svoju poéziu tvorí
tak ako dýcha, tak ako sníva, tak ako žije. Prirodzene a bez predsudkov píše ruka na
papier a napísané vyvoláva úžas. Básne v knihe akoby gradovali od tých, ktoré sa zaoberajú japonskými „reáliami“ – ľuďmi a ich príbehmi až po hlboké, po vrstvách sebaodhaľujúce poetkine reflexie vlastnej duše i tela. Telesnosť je jedným z jednotiacich motívov
zbierky, ktorá, ako už názov naznačuje, obsahuje veľa slovných novotvarov, umocňujúcich expresivitu básnických obrazov. Výsledný dojem je zvláštnou zmesou znepokojenia
a zároveň hľadania pohybu, ktorý by znamenal život. Pohybu k metafore presahujúcej
zdanlivo jednoduché obrazy každodennosti naberajúcej v Lukáčovej poézii nové významy, vrstvené psychológiou duše básnického subjektu.
Poézia Evy Lukáčovej sa v tento predjarný podvečer v synagóge nakoniec nielen čítala,
ale aj spievala. A to samotnou Soňou Horňákovou, ktorá si kedysi dávno úplnou náhodou
vybrala z kôpky básní začínajúcich autorov vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ práve
Evinu báseň bez toho, aby ju poznala... A Eva si svoj zhudobnený text vypočula podobnou poetickou náhodou na stáži v Japonsku. Kto neverí na náhody, asi je momentálne
bližšie k pravde, toto stretnutie bolo akoby riadené zhora... Aby dalo vzniknúť kráse.
Okrem krásnych básní má však knižka Diabloň aj krásny obal, ktorý za sebou ukrýva
zaujímavý príbeh. Pri prezentácii a krste Lukáčovej debutu Divosestra v roku 1999 ju
priateľka obdarovala pohľadnicou s obrázkom s názvom Herbert nemeckého výtvarníka
Michaela Sowu a odôvodnením, že hoci výzorom sa na Evu veľmi nepodobá, je Herbert
presne taký istý šialený typ ako Eva... Zaujal ju natoľko, že sa rozhodla, a to naozaj
tvrdohlavo a definitívne, uverejniť na prebale svojej nasledujúcej knihy práve tento
obrázok. Tak sa jedným z dôvodov, prečo sa až šesť rokov čakalo na Lukáčovej druhú
zbierku, stalo aj to, že väčšina oslovených vydavateľov sa zľakla zháňania autorských
práv na uverejnenie spomínanej reprodukcie. Daniel Ryba sľúbil, že tie práva zoženie
a po dvoch mailoch so Sowovým právnikom aj zohnal – za dva viedenské rezne, ktoré mu
dodnes neposlal.
S obrázkom na prebal už dnes plánovanej ďalšej knihy Evy Lukáčovej to vraj až také
ťažké nebude. Čo ešte o nej autorka na záver prezradila? Názov Havranjel, ale rozhodne
nie to, kedy ju pokrstí...
Miroslava K. VALOVÁ
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Svet galérie – svet umenia
Výstava zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave k 30. výročiu jej založenia
Kopplov kaštieľ, Zelený kríček 3
kurátor: Vladimír Beskid
do 10. mája
Pri príležitosti 30. výročia svojho založenia pripravila
Galéria Jána Koniarka v Trnave výstavu Svet galérie – svet
umenia. Po dlhšom čase ide o výstavu zo zbierkových fondov
galérie, ktorá predstavuje výber z jej depozitov ako aj akvizície za posledné roky. Tie sa týkajú okrem klasických médií
(maľby a sochy) aj médií nových (fotografie a videa). Prezentovaný výber predstaví osobnosti slovenského umenia predovšetkým 20. storočia (Miloš A. Bazovský, Martin Benka,
Cyprián Majerník, Ján Želibský, Vincent Hložník a i.) so
zreteľom na regionálny kontext (Ján Koniarek, Fraňo Štefunko, Teodor J. Tekel, Oskár Čepan, Alojz Klimo, Mária
a Blažej Balážovci, Pavel Pecha, Juraj Dudáš a iní).
Pre prehľadnosť (prirodzené chronologické a ideové rozdelenie slovenského výtvarného umenia) je výstava rozčlenená do štyroch základných blokov:
I. Úlomky minulosti – sakrálne umenie, 19. storočie a historické pohľady na Trnavu;
II. Klenoty domova – kľúčové diela moderného umenia prvej polovice 20. storočia;
III. Veľká budovateľská... – ukážka ideologicky podfarbeného umenia predošlého režimu
– budovateľská a mierová pieseň socialistického realizmu, často vedome opomínaná,
hoci je legitímnou súčasťou minulosti všetkých postkomunistických krajín;
IV. Rozptyl súčasnosti – spektrum umenia od 60. rokov 20. storočia po tvorcov najmladšej
generácie. Toto členenie slúži aj edukačným zámerom galérie s návštevníkmi (žiakmi základných a stredných škôl). Skupiny sa môžu nahlásiť na workshopy a lektorské výklady
k jednotlivým blokom alebo celej výstave aj v rámci hodín dejepisu a občianskej náuky.
Zámerom výstavy je ukázať premeny umenia na pozadí spoločenských zmien a ich reflektovanie prostredníctvom „pamäte“ galerijných/muzeálnych zbierok. Budovanie a tiež
zveľaďovanie zbierkových fondov je jedným z prioritných nárokov kladených spoločnosťou na muzeálnu inštitúciu. Okrem uchovávania kultúrnych hodnôt na prezentáciu
v súčasnosti, tak umožňuje galéria aj ich archivovanie pre poznanie a výskum budúcimi
generáciami – prehodnocovanie z nových pohľadov, čo je dôležitou súčasťou spoločnej
kultúrnej pamäti. Nad podujatím prevzal záštitu predseda Trnavského samosprávneho
kraja Ing. Tibor Mikuš.
Galéria Jána Koniarka v Trnave bola založená v roku 1976 ako okresná galéria (OG),
neskôr bola premenovaná na OGJK, časom sa stala krajskou inštitúciou. Do r. 1992
nemala vlastné výstavné priestory, vystavovala v prenajatých domoch a sálach v trnavskom okrese. Počas svojho pôsobenia zorganizovala asi 260 výstav domácich aj zahraničných výtvarníkov (z toho 66 v Synagóge – Centre súčasného umenia, opravenej od r.
1994). Do dnešného dňa vlastní 4347 malieb, kresieb, grafík a sôch. V roku 2002 otvorila
novú prístavbu Kopplovho kaštieľa, v ktorej sa nachádza Stála expozícia sochárskej
tvorby Jána Koniarka. Okrem toho GJK spolupracuje s viacerými centrami súčasného
umenia v zahraničí (Rakúsko, USA) i na festivale Multiplace. Tiež organizuje najväčšie
medzinárodné súťažné podujatie grafického dizajnu na Slovensku – Trienále plagátu
Trnava, ktoré sa bude v tomto roku konať už šiesty raz.
-GJK-
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Juraj Bartusz – ŽIVÁ SOCHA
Synagóga – Centrum súčasného umenia  kurátorka: Lucia Gregorová  do 7. mája
Juraj Bartusz (23. októbra 1933, Kamenín) študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej a na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ktorú v roku 1961 absolvoval ako akademický sochár. V rokoch 1967 – 71 bol a po roku 1990 je členom Klubu konkretistov. Svojou
tvorbou zasiahol do vývoja slovenského neokonštruktivistického sochárstva, ktorého
rámce zasahujú od 60. rokov 20. storočia aj do oblasti minimalizmu, takisto je však predstaviteľom konceptuálneho, akčného umenia a performance. Významná je Bartuszova pedagogická práca, od roku 1990 učil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku
1992 bol vymenovaný za profesora. Žije a pracuje v Košiciach, kde v súčasnosti pôsobí ako
zakladajúci pedagóg na Fakulte umení a intermédií na Technickej univerzite.
Pojem „živá socha“ ako názov samostatnej výstavy Juraja Bartusza a osi koncepcie
bol zvolený kvôli výstižnej definícii intermédia v jeho tvorbe, kombinujúcej autorovu
ťažiskovú prácu v médiách sochy, objektu, akčnej tvorby a performance, pričom jeho
umelecký naturel charakterizuje najmä razancia a živelnosť. Pojem „živej sochy“ zahŕňa
tento metaforický význam odkazujúci na ďalšie kľúčové pojmy späté s povahou jeho
programových zaujatí: čas, telo, hmotu, figúru, sochu, objem, tvar, gesto, dotyk. Názov
výstavy vychádza aj z historického pojmu „living sculpture“, ktorý označuje špecifickú
časť akčného umenia, kde splýva subjekt autora s objektom vnímania – umeleckým
dielom. Názov zároveň vyjadruje princíp, ktorý je integrálny pre veľkú časť autorovej
tvorby a zasahuje celú škálu formálnych prístupov a tematických okruhov autentickým
neoavantgardným rozostrením hraníc medzi umením a životom. (Pojem „živá socha“ použila v roku 2001 aj Zora Rusinová v štúdii o autorovi v katalógu výstavy Umenie akcie
1965 – 1989, SNG, Bratislava 2001.)
Bartuszova samostatná výstava ašpiruje na hodnotný príspevok do aktuálne stále
diskutovanejšej témy sochy a sochárstva v súčasnosti, keď ako špecifický produkt tejto
debaty vnímame problém sochy o soche.
Lucia GREGOROVÁ

Baranček a Sedem bleskov na konci sveta
Bola to jedna z najkrajších Veľkonočných nedieľ šesťdesiatych rokov, keď populárna
trnavská skupina Sedem bleskov nasadla do dvojtaktného mikrobusu IMV (bývalá sanitka z bývalej Juhoslávie), aby odišla šíriť kultúru a osvetu na šibačkovú zábavu do
jednej z najodľahlejších dediniek trnavského regiónu, o ktorej sa povrávalo, že tam vraj
končí svet. Veru, aj autobus sa tam otáčal a vracal naspäť, lebo na kopci nad dedinou stál
drevený plot a cez škáry medzi doskami bolo vidieť už len vesmír.
Zvítanie s domácimi bolo veľkolepé. Siedmi bleskovia rozložili hudobnú aparatúru
a odišli do šatne. Tam už pobiehal živý baranček, budúca prvá cena tomboly veľkonočnej
zábavy a na stole trónila litrovka borovičky. Vraj na zahriatie. Zábava sa ešte nezačala,
keď niekto z muzikantov zo špásu postavil chvejúce sa zvieratko na stôl. Prvá cena tomboly vyjadrila svoj názor na vec tak, že uvolnila držiaky a jeden šikovný blesk jej hneď
podsunul poldecák.
„Pred hraním sa treba udobriť,“ povedal muzikant s červeným nosom a ponalieval.
Do obehu sa dostal aj poldecák s obsahom barančekovho názoru na vec. Nasledovalo
štrnganie a gitarista, u ktorého poldecák s názorom zakotvil, sa pred konzumáciou prihovoril kolegom. Hovoril veľmi dlho a všetko nasvedčovalo tomu, že sprisahanie odhalil.
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No potom rázne zvolal: „Na zdravie!“ a bolo to v ňom. Keď mu mozog spracoval náročnú
informáciu, vypleštil oči, čo mohol, vyprskol, schytil fľašu borovičky a priložil si ju k zneucteným perám. Kým muzikanti zo seba odstraňovali drobné zásahy, gitarista položil
na stôl fľašu borovičky, z ktorej na ex vydrúľal tri – štyri deci a zavrávoral. Samozrejme,
že hneď sa aj rútil k zemi, no kamaráti ho obetavo zachytili, ako fakíra uložili na rebrá
nového plechového radiátora, ktorý v zákulisí javiska čakal, kým ho vymenia za starý,
a gitaristu na ňom pietne prikryli bielym obrusom.
Šesť bleskov nečakaný výpadok nevyviedol z miery. Odštartovali vynikajúcu zábavu
s hitmi socialistického tábora. Z prehnitej západnej hudby mohli zostaviť iba tridsať percent programu a dobre vedeli, že keby odpálili rock and roll, o chvíľu by bola na zábave
„okovaná bota“ aj s húkačkami, a všetci by mali po vtákoch.
Pod vysokým pódiom bolo „peklo“, kde sa čapoval alkohol. Na zábave sa odviazalo asi
stopäťdesiat ľudí a podľa hrdej informácie jedného z usporiadateľov do desiatej hodiny
večer už prešlo ich hrdlami štyristo litrov vína. Tí, čo sa nedokázali dostať z pekla von,
vytvorili na širokom schodišti asi dvadsaťčlenný strapec bitkárov. Strapec sa hmýril ako
roj divokých včiel raz na tú, raz na onú stranu, vydával neartikulované zvuky a nad
ním mávali ako zástavky ruky vo farebných rukávoch zaťaté v päste. Samozrejme, že
niektoré zvierali aj šibáky, aj keď polnoc ešte neodbila. Niektorým bitkárom sa podarilo
dostať až na vysoké pódium. Vytvorili dve kontrastné skupiny, z ktorých jedna revala na
kapelu: „Hrajte ľudovky!“, a druhá: „Hrajte moderné!“ Medzitým Šiestim bleskom oznámili, že výborne hrajú, ale že dostanú a aparatúra ľahne popolom. Bleskovia sa ohradzovali, vraj prečo by mali dostať, keď hrajú dobre, ale bitkári im s priateľským úsmevom
vysvetľovali, aby si z toho nič nerobili, že u nich dostane každý.
Keď malo prísť na lámanie chleba, usporiadatelia takticky zobrali Šesť bleskov do
rodinného domu na večeru. Už jedli asi hodinu a začali sa chabrať, že vraj treba ísť zasa
hrať, no usporiadatelia ich úsmevne vyzývali, aby ešte posedeli, pojedli a popili.
Vášne obyvateľov malebnej dedinky na konci sveta totiž vyvrcholili už počas večere
hneď na začiatku tomboly, lebo „statočný“ syn predsedu miestnej organizácie komunistickej strany obvinil predsedu MNV (miestneho národného výboru), ktorý barančeka
vyhral, že tombolu sfalšoval a dal mu pred všetkými na bendžo. Okamžite sa strhla obrovská bitka, lebo niektorí si v eufórii mysleli, že už sa to začalo... Vraj sa tam vyskytla
aj zlomená ruka a vybité oko. Mládenec, ktorého hrozne škrelo nedocenenie zo strany
spoluobčanov, sa rozhodol realizovať tak, že vyskočil na stoly, utekal po nich, mával šibákom a rozkopával do strán vínko a dámske kabelky.
Po návrate Šiestich bleskov však už zavládla v sále kultúrneho domu dedinky na
konci sveta nádherná atmosféra Veľkonočného pondelka. Mládenci, ktorí v zdraví prežili, vytiahli korbáče a začali naháňať po krvavej dlážke tých pár dievčat, ktoré vytrvali
alebo už nevládali odísť. Jeden z nich vytiahol z gatí okrem korbáča aj čosi iné a snažil
sa polievať priamo na parkete. No bdelí hasiči konkurenta okamžite zobrali per pazuch,
usporiadateľ s monoklom pod okom otvoril sklené dvere a hasiči ho vyhodili von. Bolo to
vynikajúco vyrátané. Tie sklenené dvere mali totiž mechanizmus „Brano zavírá samo“
a zavreli sa práve vtedy, keď polievač vletel do nich aj s kraslicami...
Konečne bolo po zábave. Šesť bleskov práve nakladalo do domácimi zdemolovaného
mikrobusu ešte stále nevládneho siedmeho bleska, keď prišiel za nimi s roztiahnutými
rukami pripravenými na objatie „vo tri vrhy“ predseda dedinskej organizácie Zväzarmu
(Zväz pre spoluprácu s armádou): „Chlapci, takú vynikajúcu šibačkovú zábavu som ešte
nezažil. O dva týždne robí zábavu naša organizácia. Prídete, však?...“
Marián MRVA
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Mozaika z trnavských športovísk
 TRNAVSKÝ POHÁRIK – Krasokorčuliarsky klub usporiadal v spolupráci s mestom Trnava 21. ročník Trnavského pohárika. Štartovalo deväťdesiatšesť dievčat
a chlapcov z trinástich oddielov. Dvojdňový festival piruet bol súčasťou Slovenského pohára. Skvelý úspech dosiahli domáce krasokorčuliarky v kategórii mladších
žiačok, keď obsadili celý víťazný stupeň: 1. Karolína Sýkorová, 2. Lucia Poláčková,
3. Júlia Reptová. Z ďalších medailových úspechov pripadlo usporiadajúcemu klubu
jedno chlapčenské prvenstvo, v súperení starších nádejí ho získal Patrik Holomek.
Najviac mien (22) sa objavilo v rovnakej vekovej skupine dievčat. Z trnavskej šestice
sa ušlo Kristíne Poláčkovej štvrté, Ľubici Kadlíčkovej dvanáste a Erike Vitekovej
trináste miesto.
 MEMORIÁL KAROLA HOLOVIČA – Pamiatku dlhoročného hokejistu Trnavy a Dubnice, neskôr obetavého trénera trnavských nádejí, ktorý nečakane zomrel v marci 1991
vo veku 41 rokov, si prišlo uctiť päť žiackych družstiev. Tvorili ich chlapci zo siedmych
tried základných škôl. Usporiadateľskú taktovku 15. ročníka držali rodičia siedmakov
trnavskej športovej hokejovej triedy zo ZŠ na Spartakovskej (pod vedením Nikolety
Macangovej), spolu s členmi Hokejového klubu a zástupcami mestského úradu. Ceny
odovzdávala pani Eva Holovičová, za asistencie prezidenta HK Trnava Ing. Pavla Poláčka. Dvojdňové zápolenie vyhuplo na víťazný stupienok žilinský MsHK ŠKP. Ďalšie
poradie: 2. HK VTJ Spišská Nová Ves (oba najlepšie tímy získali po deväť bodov), 3.
HKM Michalovce, 4. SHK Hodonín, 5. HK Trnava. Výsledky domácich zverencov trénera Martina Hrnčára: s Hodonínom 1:6, so Spišskou Novou Vsou 1:7, s Michalovcami
4:1, so Žilinou 1:2 (víťazný gól dosiahli hostia v predposlednej sekunde). Zástupcovia
organizačného výboru počas turnaja položili kyticu kvetov na Karolov hrob na Novom
cintoríne (Kamenná cesta).
 TRNAVSKÁ CYKLISTICKÁ LIGA – CK Generali a mesto Trnava, s podporou poisťovne
Generali a. s., organizujú v tomto roku už trináste dejstvo na dvoch kolesách, tentoraz pod názvom Trnavská cyklistická liga Generali 2006. Hlavný organizátor Ing.
Marián Hlbocký na margo obľúbeného seriálu hovorí: „Liga pozostáva zo šestnástich
kôl, ktoré sa uskutočnia od 5. apríla do 6. septembra, vždy v stredu so štartom o sedemnástej hodine. Preteky sa budú jazdiť na cestných komunikáciách v okolí Trnavy.
Sú určené pre športovú verejnosť v desiatich vekových skupinách, počnúc 10-ročnými začiatočníkmi a končiac aktérmi nad 60 rokov. Každá kategória má predpísanú
inú dĺžku trate: od 15 km pre žiakov a veteránov (šesťdesiatnikov i starších), až po
60 km pre kategóriu do 29 rokov. Získané body z jednotlivých pretekov sa premietnu
do priebežnej výsledkovej listiny. Súťaž vyhodnotíme 9. septembra, počas časovky
Trnavských jarmočných 6666 metrov. Prví traja cyklisti vo všetkých kategóriách
získajú ceny v celkovej sume 9 000,- Sk. Bližšie informácie a výsledkové listiny nájdu
záujemcovia v predajni bicyklov, na prízemí Mestskej športovej haly v Trnave. Termíny štyroch kôl v tomto mesiaci: 5. 4. časovka jednotlivcov na 10,3 km (štart a cieľ:
križovatka na konci Kopánky, smer Špačince), 12. 4. preteky s hromadným štartom
(za obcou Košolná, smer Dlhá), 19. 4. preteky s hromadným štartom (za obcou Dolné
Dubové, pri sušičke), 26. 4. časovka jednotlivcov na 13,35 km (štart pri tabuli Šintava,
smer Vinohrady nad Váhom).“

novinky
z radnice

šport

 APRÍLOVÉ MAJSTROVSKÉ DUELY „ANDELOV“ – Futbalová horúčka v slovenskom Ríme
stúpa. Mestský magistrát, po decembrovom otvorení nového ihriska s najmodernejším
umelým trávnikom (tzv. tretej generácie) na Lokomotíve, pripravuje v spolupráci so
SFZ vybudovanie vyhrievanej hracej plochy na Štadióne Antona Malatinského a jeho
ďalšie technické úpravy, aby skvelé trnavské publikum mohlo sledovať aj atraktívne
medzištátne stretnutia A-mužstva SR. Pravda, to všetko až po skončení jarnej časti
majstrovských súťaží. Prinášame prehľad spartakovských zápasov na tento mesiac.
Prvoligoví zverenci trénerskeho tria Jozef Adamec – Jozef Šuran – Roland Praj sa
predstavia doma počas štyroch sobôt: 1. 4. o 17.30 h privítajú FC Nitra (s týmto súperom si to rozdajú na svojom trávniku aj v utorok 11. 4. o 17.30 h v semifinálovej
odvete Slovenského pohára), 15. 4. o 17.30 h MŠK Žilina, 22. 4. o 17.30 h majstrovskú
Artmediu Bratislava a 29. 4. o 19.30 h Duklu Banská Bystrica (vedenú trnavským
trénerom Dušanom Radolským). Druholigová rezerva Spartaka, pod taktovkou Petra
Zelenského a Alojza Fandela, pozýva priaznivcov v nedeľu 2. 4. o 10.30 h na susedské
derby s FC Senec (jedným z trénerov tímu od Slnečných jazier je Trnavčan Vladimír
Ekhardt), v stredu 19. 4. o 16. h na odložený zápas 19. kola so ŽP Šport Podbrezová
a v nedeľu 23. 4. o 10.30 h na nováčikovský súboj s Odevou Lipany.
 JARNÝ BEH TRNAVSKÝCH STREDOŠKOLÁKOV – Školský atletický klub SPŠ Trnava,
pod vedením Daniely Bakošovej a Eduarda Čordáša, chystá v spolupráci s mestom
Trnava už 20. ročník tradičného jarného krosu pre štyri kategórie mladých adeptov
kráľovnej športu: pre juniorky, juniorov, dorastenky a dorastencov. Mimoriadny autobus odíde spred Združenej SPŠ na Komenského ulici v utorok 11. apríla o 10. h. Trať
jubilejného podujatia bude situovaná v prekrásnom lesnom teréne nad obcou Dobrá
Voda, v lokalite Pod Mariášom. Zástupcovia usporiadateľského štábu pred pretekami
položia kvety na hrob Jána Hollého na dobrovodskom cintoríne a spoločne s bežcami
navštívia pamätnú izbu tohto barda slovenskej literatúry. A ešte jedna informácia pre
Trnavčanov, ktorí sa tešia na národný cestný beh Devín – Bratislava. Jogging klub pri
centre voľného času Kalokagatia (vedie ho Magda Masárová) im hotuje na nedeľu 9.
apríla autobusový zájazd. Odchod do dejiska pretekov bude o 7. h z parkoviska pri futbalovom štadióne A. Malatinského, návrat do Trnavy sa plánuje približne na 15. h.
 ŠTRKY MEKKOU SLOVENSKÝCH STRELCOV – Trnava má najmodernejší strelecký
areál na Slovensku pre olympijské disciplíny trap a skeet. Aj tohtoročná termínová
listina ponúka v prímestskej lokalite Štrky pestrú nádielku. Po šiestich kolách zimnej
ligy (január, február) a úvodnom dejstve extraligy (marec) dostane priestor Memoriál
Jozefa Čavaru a Františka Patka. Spomienku na týchto dvoch zanietených činovníkov trnavskej športovej streľby si účastníci uctia v Národnom streleckom centre Štrky
počas tretieho aprílového víkendu (v disciplíne trap 125).
 DRÁHOVÝ GOLF EXTRALIGOVO – Najvyššia celoštátna konfrontácia v dráhovom golfe
šesťčlenných miešaných družstiev pokračuje na prelome apríla a mája v Trnave. Úloha
technického realizátora pripadla Klubu dráhového golfu AŠK Slávia. Riaditeľ turnaja
Ing. František Drgoň poskytol nášmu mesačníku podrobnejšie informácie: „Priaznivci
môžu sledovať zápolenie slovenskej elity v nedeľu 30. apríla o jedenástej a v pondelok
1. mája o deviatej hodine. Dejiskom tretieho kola extraligy ročníka 2005/06, ktoré
zabezpečíme s podporou mestskej samosprávy, bude trnavský športovo-reštauračný
komplex Relax na Rybníkovej ulici. Po dvoch kolách je na čele ligovej tabuľky trnavský
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tím Adara. Lídrovi súťaže šéfuje generálny sekretár Slovenského zväzu dráhového golfu
Ing. René Šimanský. Na domácej pôde však nemieni byť do počtu ani naše slávistické
družstvo – na čele s Jánom Tolarovičom, slovenským reprezentačným trénerom.“
 CHALLENGE DAY 2006 TRADIČNE KONCOM MÁJA – Posledná májová streda každoročne patrí celosvetovej súťaži miest v rôznych pohybových aktivitách občanov, nazvanej
Challenge Day (Vyzývací deň). Bude to tak aj teraz. Mesto Trnava, pod záštitou svojho
primátora Ing. Štefana Bošnáka, sa zapája do tejto najvýznamnejšej jednodňovej akcie
v rámci hnutia „šport pre všetkých“ od jej samého zrodu. Športové a telovýchovné
subjekty, ale aj ďalšie inštitúcie na území mesta, môžu poslať svoje námety a nahlásiť
pripravované podujatia na adresu trnavského koordinátora Vyzývacieho dňa (Mestský
úrad, Trhová 3, referát telesnej kultúry a športu, tel. 59 06 129). V súťažný deň (31.
mája) všetky mestské športové areály budú k dispozícii pre verejnosť bezplatne.
Jaroslav LIESKOVSKÝ
 7. APRÍL – DEŇ NARCISOV
Liga proti rakovine – Klub Venuša
v spolupráci s Kanceláriou Zdravé
mesto Trnava organizujú v tento deň
ako súčasť celoslovenskej kampane
verejnú zbierku na podporu boja proti
rakovine. Táto zbierka bude prebiehať
nielen na Trojičnom námestí od 9.00
do 18.00 h, ale aj pred hypermarketom
TESCO, Kauflandom, Billou a pred obchodno-zábavným centrom MAX.

 KURZ ZDRAVEJ VÝŽIVY V APRÍLI

 AEROBIK MARATÓN

 O ĽUDSKOM ŽIVOTE PRED NARODENÍM

Na podporu podujatia Kancelária
Zdravé mesto Trnava v spolupráci
s Kalokagatiou – Centrom voľného
času organizuje 3. ročník AEROBIK
maratónu základných škôl na podporu
boja proti rakovine. Maratón sa uskutoční 7. apríla v hale Družba na Rybníkovej ulici .

Mesto Trnava v spolupráci s občianskym združením Život a zdravie pripravili pre vás bezplatný Kurz zdravej
výživy. Záujemcovia o tento chutný
a bezbolestný spôsob zmeny životného
štýlu majú možnosť využiť ešte aprílové
termíny v pondelok 3., 10. a posledný
raz 24. apríla vždy o 17.30 h v priestoroch Katolíckej jednoty Slovenska na
Novosadskej ulici 4.
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás
pozýva na prednášku 4. ročníka cyklu Zdravie všetkými pohľadmi (Škola verejného
zdravia) s názvom Vnútromaternicový život
dieťaťa – novosti o ľudskom živote pred
narodením, ktorá sa uskutoční 27. apríla
o 17.00 h v zasadačke na Trhovej ulici 2.
Prednášať bude Mgr. Ľudmila Matulníková

Súťaž Dní zdravia: zeleninové jedlá
Zapekaný karfiol
Recept zaslala Mgr. Kristína Huttová

Kalerábové placky
Recept zaslala Marta Košická

Predvarený karfiol rozdelíme na ružičky,
dáme na vymastený plech a zalejeme
rozšľahaným vajíčkom zmiešaným so
smotanou a nastrúhaným tvrdým syrom.
Môžeme kombinovať aj so šampiónmi, brokolicou. Podávame so zemiakmi.

Nastrúhame kaleráb, pridáme hrubú
múku, 1 vajce, trochu mlieka podľa potreby, aby vzniklo cesto ako na zemiakové
placky. Nezabudneme na soľ a korenie.
Vysmážame na oleji.
Pripravuje: MUDr. Bohumil Chmelík
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Jubilejný Deň narcisov na Slovensku
Vďaka vám, že už desať rokov držíme spolu!

Poznáte ho. Malý, neprehliadnuteľný... Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti – tak
ho zvykneme volať. Narcis pripnutý na kabátoch ľudí v uliciach mesta. K tomu úprimný
úsmev a radosť z vykonania dobrého skutku. Takýto je Deň narcisov, konajúci sa každoročne v mesiaci s prívlastkom „bláznivý“, lebo ide o apríl. Na problematiku rakoviny upriamime 7. apríla pozornosť prostredníctvom jarného kvietku – narcisu už desiatykrát.
Poslaním tohto podujatia je informovať verejnosť o tom, že rakovina je choroba, ktorá
sa vo väčšine prípadov dá úspešne liečiť, ak je zachytená včas, že vhodnou prevenciou
a vhodným životným štýlom môžeme ochoreniu predísť a že by sme mali pomáhať tým,
ktorí to potrebujú.
Liga proti rakovine – Klub Venuša v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto Trnava
organizujú v tento deň ako súčasť celoslovenskej kampane verejnú zbierku na podporu
boja proti rakovine. Táto zbierka bude prebiehať nielen na Trojičnom námestí od 8.00
do 18.00 h, ale aj pred hypermarketom TESCO, Kauflandom, Billou a pred obchodno-zábavným centrom MAX.
Na podporu podujatia Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou
– Centrom voľného času organizuje 3. ročník AEROBIC maratónu základných škôl na
podporu boja proti rakovine . Maratón sa uskutoční 7. apríla v hale Družba na Rybníkovej ulici , kde od 8.00 do 8.30 h bude prezentácia účastníkov a o 9.00 h sa štartuje.
Za obdobie desiatich rokov sa na celom Slovensku vyzbieralo 75 971 104 slovenských korún.
História a vývoj Dňa narcisov na Slovensku:

Získané financie sa vracajú späť vám – širokej verejnosti, v podobe podpory
verejnoprospešných aktivít v oblasti prevencie, liečby, výskumu, konkrétnej
pomoci onkologickým pacientom vo všetkých regiónoch Slovenska.
LIGA PROTI RAKOVINE SR
Špitálska 21, 812 32 Bratislava
www.lpr.sk

Mgr. Ingrid Huňavá,
Kancelária Zdravé mesto Trnava
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Ateroskleróza a srdcovo-cievne choroby
Medzi najčastejšie príčiny úmrtia u mužov a žien patria choroby srdca a ciev, ktoré sú
v kauzálnej súvislosti s aterosklerózou.
Ateroskleróza je proces spojený s dyslipoproteinémiou – jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení, pri ktorom je zmenená koncentrácia tukových látok v krvi (zvýšená hladina
celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu (zlý), triacylglycerolov a znížená hladina HDL-cholesterolu (dobrý). Táto porucha vzniká v dôsledku ukladania cholesterolu, lipoproteínov,
rozpadnutých častí tkanív a vápnika na steny ciev v podobe plátov, ktoré obmedzujú prietok
krvi cievami. Tento proces prebieha dlho bez príznakov. Chorobné prejavy, ako sú ischemická choroba srdca, infarkt srdca, mozgová príhoda, ischemický syndróm dolných končatín
a iné – nastávajú až pri väčšom zúžení ciev, v dôsledku zníženého prívodu kyslíka a živín.
Aby sme mohli predchádzať tomuto patologickému procesu, musíme poznať príčiny
spôsobujúce poruchy metabolizmu tukových látok. Poruchy lipidového metabolizmu sa
môžu rozdeliť na primárne – geneticky podmienené alebo vrodené (familiárna hypercholesterolemia) a sekundárne – spôsobené vonkajšími faktormi, predovšetkým faktormi
životného štýlu (fajčenie, nedostatok telesnej aktivity, spôsob stravovania, konzumácia
alkoholu, psychosociálny stres), alebo v dôsledku niektorých ochorení (obezita, zvýšená
činnosť štítnej žľazy, cukrovka, ochorenie obličiek a pod.), prípadne v dôsledku užívania
niektorých liekov.
Dôležitým komplexom rizikových faktorov aterosklerózy je tzv. metabolický syndróm so
základnými znakmi: brušná obezita – obvod pása nad 88 cm u žien, nad 102 cm u mužov,
arteriálna hypertenzia, diabetes mellitus 2. typu a dyslipoproteinémia. Výskyt metabolického syndrómu sa v krajinách konzumného spôsobu života stále zvyšuje (dvadsať až
štyridsať percent celej dospelej populácie). Významným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych chorôb je vek nad štyridsaťpäť rokov u mužov a nad päťdesiatpäť rokov u žien.
Pre stanovenie celkového rizika je potrebné poznať optimálne hodnoty rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb.
Celkový cholesterol

do 5,0 mmol/l

Triacylglyceroly

do 1,9 mmol/l

LDL cholesterol

do 3,5 mmol/l

HDL cholesterol

M – viac ako 1,2 mmol/l Ž – viac ako 1,4 mmol/l

Glukóza

do 5,6 mmol/l

Pulz

60 – 80/min

Pás /boky (WHR)

M – do 0,95

Ž – do 0,80

Index telesnej hmotnosti (BMI)

M – do 25

Ž – do 24

Odporúčania v prevencii aterosklerózy a srdcovo-cievnych chorôb:
 Tuky by mali hradiť menej než 30 percent denného energetického príjmu – uprednostňujte rastlinné oleje.
 Denný príjem cholesterolu v strave by nemal presahovať 200 – 300 mg (znížiť príjem
tučného mäsa, salám, párkov, vajec, plnotučného mlieka, smotanových jogurtov, plnotučných syrov a majonéz a zvýšiť konzumáciu rýb a oleja z rýb).
 Denný príjem vlákniny z ovocia (5 ks denne), zeleniny (400g denne), naturálnych obilovín a strukovín.
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 Vyhýbať sa komerčným sladkostiam a „pochúťkam“ (keksy, napolitánky, krekry, slané
zemiakové lupienky), ako i sladeným nealkoholickým nápojom a minerálnym nápojom
s vysokým obsahom soli,
 praktizovať stravovací režim, ktorý vedie k stabilizácii, prípadne úbytku hmotnosti
pri zachovaní kostnej hmoty (adekvátny prísun minerálov, bielkovín a vitamínov),
 zanechať fajčenie a konzumáciu alkoholu.
 Pravidelné cvičenie priaznivo ovplyvňuje hladinu tukových látok v krvi, zabraňuje
strate svalovej hmoty a progresii osteoporózy.
Dobrá správa na koniec – nikdy nie je neskoro!
Dodržiavaním odporúčaní sa zníži hladina cholesterolu v krvi, zastaví sa tvorba aterosklerotických plátov, zlepší sa prekrvenie postihnutých tkanív a ustúpia príznaky choroby.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, MUDr. Viliam DAMIN

Problémový odpad patrí na zberné dvory
Mesto Trnava chce opätovne upriamiť pozornosť občanov na skutočnosť, že na území
mesta je šesť zberných dvorov na odkladanie a separáciu problémových druhov odpadov
z domácností. Sú to napríklad žiarivky, oleje, obaly od farieb a chemikálií, liečivá, autobatérie, opotrebované pneumatiky, elektroodpad (televízory, počítače, rádia, práčky,
chladničky a pod.), objemný odpad z domácností (nábytok, vybavenie domácností).
Zberné dvory sú zriadené iba pre občanov mesta Trnava, nie pre podnikateľov. Odvoz
odpadu za primeraný poplatok zabezpečí firma .A.S.A. Trnava s.r.o.
Zberné dvory sú zriadené na uliciach:
 Priemyselná 5 – Vajslova dolina
 Tajovského – Prednádražie
 A. Kmeťa – Kopánka

 Cukrová – za cukrovarom
 Bottova – pri ZŠ
 Sasinkova – Družba /pred kolaudáciou

Začala sa jarná deratizácia
Od začiatku mesiaca apríl sa v meste Trnava uskutočňuje celoplošná deratizácia
v zmysle zákona č. 103/1984 Z. z. a neskorších noviel a v súlade s VZN č. 17/91. Jej
cieľom je zamedziť šírenie chorôb prenášaných hlodavcami a znížiť ich počet. Deratizáciu vykonávajú špecializované firmy položením návnad v obytných a rodinných domoch,
objektoch závodov, organizácií i súkromných podnikov. Ich vlastníci sú zo zákona povinní
umožniť vstup pracovníkom, ktorí sa preukážu príslušnými dokladmi. Celoplošná deratizácia bude ukončená 15. mája.

Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2006
Mesto Trnava ako správca dane oznamuje občanom, že obdržia platobné výmery na
daň z nehnuteľností na rok 2006 v priebehu mesiaca máj, nakoľko splatnosť dane z nehnuteľností u fyzických osôb je v troch rovnakých splátkach nasledovne:
1. splátka do 31. mája, 2. splátka do 30. septembra, 3. splátka do 30. novembra
bežného roka.
To znamená, že občania nie sú povinní uhrádzať daň z nehnuteľností skôr ako obdržia
platobný výmer.
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Podujatia trnavských záhradkárov
V mrazivých týždňoch tohtoročnej zimy trnavskí záhradkári v rámci cyklu prednášok odborného vzdelávania obohatili vedomosti svojich kolegov o také témy ako vplyv
podpníka na tvar koruny a rodivosť jadrovín, model ochrany ovocných stromov chemickými preparátmi vo vzťahu k vývojovým štádiám a pestovanie najkrajších nízkych
ihličnanov v okrasných častiach záhrad.
V marci sa uskutočnilo školenie degustátorov vín, koncom apríla sa chystá tradičný
a obľúbený konzultatívny seminár nazvaný Odpoludnie rád, odporúčaní a výmeny
skúseností, na ktorom odborníci odpovedajú na otázky účastníkov z oblasti ovocinárstva, zeleniny, výživy rastlín, ochrany záhradných plodín vrátane viniča hroznorodého i okrasných rastlín a kvetov.
V letných mesiacoch sa záhradkári budú sústreďovať na dopestovanie plodov, ktoré
budú spĺňať kritériá prezentovania na Okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov. Na
septembrovej výstave bude aj celý rad sprievodných podujatí, zaujímavých expozícií a súťaží. O čase a mieste konania jednotlivých podujatí budeme záujemcov včas informovať.
Počas celého pestovateľského obdobia od 15. marca do konca septembra bude na
pomoc záhradkárom slúžiť Poradňa na ochranu rastlín na Okresnom výbore Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ) v Trnave na Sládkovičovej ulici 33. Záhradkári ju
môžu navštíviť vždy v stredu od 15.00 do 17.00 h. Telefonický kontakt: 552 10 10.
Veríme, že o naše podujatia prejavia záujem nielen členovia SZZ, ale aj záujemcovia
z radov širokej verejnosti.
J.V.

Meranie hluku na sídlisku Jupiter
Mesto Trnava informuje obyvateľov jednotlivých vchodov na sídlisku Jupiter, že po
obdržaní ich žiadosti v súvislosti s prevádzkou Tančiarne Planeta zabezpečuje v spolupráci s odbornými pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Trnave spracovanie merania hluku. V prípade, že merania hluku preukážu prekročenie prípustných hodnôt určených Nariadením vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia
pred hlukom a vibráciami, Mesto Trnava prijme opatrenia v zmysle platnej legislatívy.

Kde budú veľkokapacitné kontajnery?
Mesto Trnava oznamuje občanom, že v dňoch od 7. do 12. apríla budú v rámci jarného upratovania rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery pre zber nadrozmerného
odpadu na uliciach Stromová, L. Janáčka a Sasinkova. Pristavené kontajnery budú
priebežne odvážané a nahrádzané prázdnymi. Žiadame občanov, aby do kontajnerov
neukladali biologický odpad, ako sú konáre stromov, časti viniča ap. Tento odpad
treba ukladať vedľa kontajnerov (pri záhradkárskej oblasti na Golianovej ulici na
tradičné miesto), odkiaľ bude zvlášť odvážaný na spracovanie do kompostárne. Vo
všetkých zberných dvoroch bude v čase jarného upratovania predĺžená prevádzková
doba v sobotu 8. apríla do 18.00 h a v nedeľu 9. apríla do 12.00 h.
Opäť dôrazne upozorňujeme podnikateľské subjekty, že je zakázané vyvážať
do kontajnerov odpad z prevádzok. Voči firmám nerešpektujúcim tento zákaz
budú vyvodené sankčné postihy v zmysle platných právnych noriem.
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Mesto Trnava ďakuje všetkým sponzorom,

ktorí prispeli k úspešnému priebehu jedenásteho reprezentačného
plesu a zároveň pomohli hendikepovaným deťom a spoluobčanom
Na 11. reprezentačnom plese mesta Trnava, ktorý sa uskutočnil 24. februára v Mestskej športovej hale, sa zúčastnilo približne šesťsto hostí. Výťažok z plesu bude odovzdaný
organizáciám a zariadeniam, ktoré sa starajú o zdravotne postihnuté deti, mládež a dospelých. Výšku výťažku uverejníme v májovom vydaní Noviniek z radnice.
A-DOM spol. s r.o., Trnava
.A.S.A. Slovensko
.A.S.A. Trnava
AGROSTAV Trnava
ALLIANZ Slovenská poisťovňa Trnava
Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
AVOCAT s.r.o., Bratislava
BYTOVÉ DRUŽSTVO, Trnava
CESTY NITRA a.s., závod Trnava
CINTORÍNSKE SLUŽBY Trnava
CKD MARKET Trnava
COOP Jednota Trnava
DEXIA banka, Trnava
EKO REKREA, Trnava
ELFE-TZB Trnava
ENCON, s.r.o., Trnava
FASHION s.r.o. Trnava
H.R.T. s.r.o., Trnava
Hydina a.s. Cífer
CHEMOLAK Smolenice
IDC HOLDING, Trnava
Ing. Jozef Ďuračka – SHOOTING DEAL
INKRUSTA spol. s.r.o. Hlohovec
INVEX s.r.o., Trnava
IPEC – MANAGEMENT s.r.o., Bratislava
JAMPEX, Trnava
JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s.,
Trnava
JUPET, Trnava
K.I.T. Trnava
Kadernícky salón Frederic Moreno Trnava
LEKÁREŇ U ŠKORPIÓNA, Trnava
Nechtové štúdio Maruška Trnava
OC MAX Trnava
PAMA Trnava

PERSONAL SERVIS s.r.o., Trnava
PLANET 4 Trnava
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Ta
PROVA SLOVAKIA s.r.o. Trnava
PSA Peugeot Citroen Automobiles Slovakia
R.A.N. Slovakia s.r.o., Trnava
REGIA, Trnava
REŠTAURÁCIA RELAX, Trnava
SEMAT a.s. Trnava
SIEMENS s.r.o., Bratislava
SKaŠZ, Trnava
SLOVENSKÁ POŠTA, Trnava
SMM Trnava
SONY SLOVAKIA s.r.o., Trnava
SPOLOČNOSŤ VIA, Trnava
Spolok sv. Vojtecha Trnava
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
STSZ a.s., Trnava
SWEDWOOD SLOVAKIA a.s., Trnava
ŠTÚDIO OXILINE, Trnava
TAVOS a.s., Piešťany
TOPStav Karol a syn, Trnava
TRNAVSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Trnava
TRNAVSKÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
a.s., Trnava
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., Trnava
Trnavská univerzita Trnava
TVORSAD, Trnava
VETTER SLOVAKIA s.r.o., Trnava
VION a.s., Zlaté Moravce
VÚB a.s. Trnava
VÚJE a.s., Trnava
WOFIS, Trnava
ZIPP spol. s r.o., Bratislava
CUKRÁREŇ AIDA Trnava

oznamy
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Klub priateľov Trnavy

sa uchádza o dve percentá z Vašich daní za rok 2005
Klub priateľov Trnavy bol založený v roku 2000 ako občianske združenie fyzických
a právnických osôb, ktoré majú pozitívny vzťah k mestu Trnava. Jeho cieľom je v súlade
so snahami Mesta Trnava podporovať verejnoprospešné aktivity v sociálnej oblasti, oblasti vzdelávania, zdravotníctva, športu a kultúry a vytvárať podmienky pre ich rozvoj.
Snahy Klubu priateľov Trnavy môžete podporiť aj Vy dvomi percentami z Vašej už
zaplatenej dane za rok 2005. Za vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.
KLUB PRIATEĽOV TRNAVY
IČO: 36093823
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Hlavná l, 917 010 Trnava
Číslo účtu: 2623231672/1100

Nadácia Trnava Trnavčanom

sa uchádza o dve percentá z Vašich daní za rok 2005
Nadácia Trnava Trnavčanom od svojho vzniku v roku 2004 aktívne podporuje neziskové
aktivity na území mesta a vďaka dlhoročnému poznávaniu potrieb svojich občanov členmi
správnej rady nadácie sa snaží vytvárať príjemné prostredie pre všetkých, ktorých Trnava
spája. V spolupráci s Klubom priateľov Trnavy v minulom období podporila projekty z oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu v celkovej sume 3,5 mil. Sk.
Možno i Vy máte nesplnené želania alebo projekty, ktorým nechýba invencia a jediným problémom je nedostatok financií na ich realizáciu. Váš príspevok na účet nadácie
môže napomôcť k splneniu niečích snov. Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.
NADÁCIA TRNAVA TRNAVČANOM
Hlavná 1, 917 71 Trnava
ID forma: nadácia
IČO: 37984349
Ing. Pavol Tomašovič, správca Nadácie Trnava Trnavčanom
Ing. Štefan Bošnák, predseda správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom

Klub priateľov Trnavy podporí projekty
v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych vecí

Občianske združenie Klub priateľov Trnavy (KPT) oznamuje, že neziskové nevládne
organizácie so sídlom v meste Trnava sa môžu uchádzať o finančnú pomoc na riešenie
zdravotných, sociálnych a vzdelávacích programov pre svoje nadácie, kluby, občianske
združenia s pôsobnosťou na území mesta Trnava. Klub priateľov Trnavy môže v rámci
získaných dvoch percent z dane podporiť vypracované projekty, ktoré schváli výbor KPT.
Žiadosti sú k dispozícii v Kancelárii prvého kontaktu na MsÚ, Trhová 3, alebo v sídle
Klubu priateľov Trnavy, Hlavná l, Trnava, tel. kontakt: 5906345.
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21. apríla

Spomienka pri príležitosti 80. výročia úmrtia
predstaviteľa Spolku svätého Vojtecha, Matice slovenskej,
Muzeálnej slovenskej spoločnosti

Františka Richarda Osvalda (1845 – 1926)
9.00 – Prijatie hostí na radnici v Trnave
10.00 – Svätá omša v kaplnke Spolku svätého Vojtecha
11.00 – Prehliadka Spolku svätého Vojtecha
12.00 – Spomienka pri hrobe Fr. R. Osvalda na Starom cintoríne (pri Kalvárii)

Najmilší koncert roka: Toto som ja...!
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava organizuje 16. ročník umeleckej prehliadky pre detí z detských
domovov, reedukačných zariadení a z náhradných rodín s názvom Najmilší koncert
roka. Podujatie sa uskutoční 29. apríla o 15.00 h v Dome kultúry v Trnave.
Koncert pod názvom Toto som ja...! je vyvrcholením celoročného rozvojového programu, kde deti z detských domovov (DeD) a špeciálnych základných škôl internátnych
(ŠZŠI) budú mať možnosť počas sobotňajšieho popoludnia prezentovať svoj talent v oblasti spevu, tanca, hry na hudobný nástroj, či literárno-dramatickej tvorby. Chvíle strávené na pódiu sú pre deti nezabudnuteľným zážitkom a odmenou za ich celoročné úsilie
a prípravu. Vystúpenie pred publikom a jeho ocenenie im nenahraditeľným spôsobom
pomáha v osobnom raste a upevňuje ich zdravé sebavedomie. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na rozvíjanie osobnosti dieťaťa v náhradnej starostlivosti, bez ohľadu na jej formu (internátnu, rodinnú, profesionálnu...).
Najlepšie individuálne a skupinové čísla sú po odbornom výbere zaradené do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 2. júna v bratislavskom Parku kultúry a oddychu.
Úspešnosť a popularita tohoto podujatia každým rokom rastie a teší sa veľkému
záujmu zo strany detí, vychovávateľov a verejnosti. Koncert je tiež formou poďakovania
sponzorom, priateľom a podporovateľom. Deti týmto spôsobom nadväzujú kontakt s okolitým svetom a upozorňujú verejnosť na problematiku detských domovov.
-js-

23. apríla o 16.00 h
Divadlo Jána Palárika

Benefičný koncert pre hospic Svetlo
Informácia o hospici a prezentovanie sponzorov
Pohladenie po duši – poetické pásmo Slovenského rozhlasu
z poézie prof. Karola Kapellera o Trnave, Chtelnici a autorovi
operné árie v podaní absolventky Janáčkovej akadémie v Brne
mezzosopranistky Lucie Duchoňovej
operné árie v podaní člena SND tenoristu Ivana Ožváta
Viac informácií o podujatí na tel. čísle 033 53 316 36

pozvánky
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Mesto Trnava a Ženy Katolíckej jednoty Slovenska Vás pozývajú na

POLIEVKU PRE HOSPIC SVETLO

5. apríla o 16.00 h vo veľkej sále Katolíckej jednoty Slovenska na Novosadskej ulici
Zakúpením polievky za cenu rezňa podporíme výstavbu hospicu Svetlo v Trnave.

Bluesové soboty v penzióne Na mlyne
1. apríla o 19.30 h
Canned Heat Revival Band
repertoár skupiny pozostáva hlavne zo
skladieb legendárnej blues-boogie kapely
CANNED HEAT

29. apríla o 19.30 h
Petra Börnerová Band
Feat. Zsolt Benkö
česko-maďarsko-slovenská bluesová
skupina

Galéria Jána Koniarka
 Kopplov kaštieľ, Zelený kríček 3
Svet galérie – svet umenia
Výstava zo zbierok Galérie Jána Koniarka
v Trnave k 30. výročiu jej založenia
kurátor: Vladimír Beskid
do 10. mája

 Synagóga – Centrum súčasného umenia
Juraj Bartusz – ŽIVÁ SOCHA
kurátorka: Lucia Gregorová
do 7. mája

Kalokagatia – Centrum voľného času
 Beh Devín – Bratislava
9. apríla
Odchod účastníkov o 7.00 h z parkoviska
pred Štadiónom Antona Malatinského.
 Internetová miestnosť
Každý štvrtok od 13.00 h do 16.00 h v Kalokagatii – CVČ na Streleckej 1.
 Internet pre nezamestnaných
a dôchodcov
Každý utorok a štvrtok od 8.00 h do 12.00 h
 Divadlo očami detí
5. apríla o 8.00 h v kine Hviezda
Prehliadka malých javiskových foriem
žiakov základných škôl.
 Aerobic maratón ku Dňu narcisov
7. apríla o 9.00 h v Mestskej športovej hale
Aerobikový maratón pozostávajúci z piatich tridsaťminútových kôl. Súťažia žiaci
a žiačky trnavských základných škôl.

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti Dňa
narcisov – dňa boja proti rakovine.

 Najrýchlejší pisár
5. apríla o 9.30 h v Kalokagatii – CVČ na
Streleckej ulici
Súťaž pre všetkých stredoškolákov v rýchlosti odpisu textu na počítači.
 Veľkonočné aranžovanie
11. apríla o 10.00 h v Kalokagatii – CVČ
na Streleckej 1
Dvojkolová súťaž žiakov základných škôl
v aranžovaní.
 Mama klub
Klub pre matky s malými deťmi je otvorený každý pondelok, utorok a štvrtok od
8.30 h do 11.30 h v Kalokagatii – CVČ na
Limbovej ulici na sídlisku Linčianska.
Informácie: Kalokagatia – Centrum voľného času, Strelecká 1, kalokagatia@post.sk,
cvc.trnava.sk, tel. 55 111 93
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Building na Rybníkovej vás pozýva
4. apríla o 19.30 h ENEAGRAM – Pôžitkár
– pokračovanie prednášok PhD. D. Jauru
z cyklu Poznaj sám seba s diskusiou.
Vstup voľný.
11. apríla o 19.30 h – ALEX’S CINEMA
– Zem nikoho
Koprodukčný film slovinského režiséra
Denisa Tanoviča reflektuje svojským tragikomickým pohľadom jednu z najväčších
hrôz povojnovej Európy, vojnu v Bosne
a Hercegovine. Vstup voľný.

18. apríla – ZATVORENÉ
25. apríla o 19.30 h – SLIDE & UDU – Maťko
Zajko – gitary, spev, Igor Szabo – bicie, perkusie, spev, Martin Wittgruber – klávesy.
Koncert vynikajúcich hudobníkov spolupracujúcich s J. Kirschner, R. Müllerom, P.
Lipom a mnohými ďalšími.
BUILDING, Rybníková 14, www.the-building.com, tel.: 033/5504651, 0904 865 866,
infobuilding@yahoo.com

Západoslovenské múzeum
 hlavná budova, Múzejné námestie 3
expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina,
Ľudový odev západného Slovenska
výstavy:
ARCHITEKTONICKÁ VÝZDOBA KERAMIKY
výstava zo zbierok múzea
Vernisáž v utorok 11. apríla o 11.30 h
TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
Súťažná prehliadka neprofesionálnych
fotografov
organizuje Trnavské osvetové stredisko
do 15. mája
ZETENAKA – ZNAK
Výstava grafík študentov Pedagogickej
fakulty TU
do 30. apríla 2006
MAROKO OČAMI GEOLÓGA
výstava fotografií a predmetov z ciest po
Maroku
do 31. decembra
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT
Fauna, flóra, mineralógia a geológia
Malých Karpát
do konca roka 2006

apríl 2006

ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Secesná keramika zo zbierok
podujatia:
LITERÁRNY KLUB – stretnutie
27. apríla o 17.00 h v hlavnej budove

 Dom hudby M. Schneidera
Trnavského
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Trnavského, Dejiny cirkevného hudobného
spolku, Dvorana slávy dobra
 Múzeum knižnej kultúry
Oláhov seminár
výstavy:
AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
výstava v spolupráci so SSV
KUCHYŇA VČERA A DNES
výstava spojená s cyklom tvorivých dielní
pre deti
do 30. júna 2006
VONKAJŠIA A VNÚTORNÁ VÝZDOBA HISTORICKÝCH KNÍH
výstava prevzatá zo Slovenskej národnej
knižnice Martin
do 31. mája
tel.033-5512913, 033 / 5512 911,
e-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk

pozvánky
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Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
13. apríla o 10.00 h
VEĽKONOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI
oddelenie pre deti
18. apríla o 10.00 h
JARNÁ MOZAIKA VEDOMOSTÍ – súťaž pre deti
oddelenie pre deti
24. apríla o 10.00 h
ODKIAĽ PRIŠIEL DŽEZ
Hudobná výchova pre deti v rámci cyklu
Hudba je harmónia života.
Účinkujú: Zuzana Bilaničová, Mária Veselská. V spolupráci s mestom Trnava.
Hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera
Trnavského 5
26. apríla o 18.00 h
LITERárna čítačka
Prezentácia časopisu LITER spojená s čítačkou a príjemnou, vážnou hudbou.

V spolupráci s Trnavským literárnym klubom.
Čitáreň KJF v Trnave. V prípade priaznivého počasia krst ohňom v knižničnej
záhrade.
28. apríla o 13.50 h
ROZHOVORY S...
Janou Jurišovou o knihe DOLPHINA:
Brušný tanec
Zábavné cvičenie, ktoré ovplyvňuje a telo
aj myseľ. V spolupráci s mestom Trnava.
Trnavčanka Ivana Jurišová je tanečnica,
ktorá vystupuje pod archaickým arabským
menom MUSHTAREE.
Hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera
Trnavského 5
KJF, Rázusova 1,
www.kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 782
e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk

Divadlo Jána Palárika
veľká sála

3. pondelok o 19.00 h █ DEREŠ
4. utorok o 10.00 h █ PINOCCHIO
19.00 h █ MANŽELSKÉ HRY
5. streda o 10.00 h █ DROTÁR
10. pondelok o 10.00 h █ UČENÉ ŽENY
11. utorok o 19.00 h
█ RODINNÉ ŠŤASTIE
20. štvrtok o 10.00 h █ TERASA
23. nedeľa o 16.00 h █ Benefičný koncert pre hospic SVETLO
24. pondelok o 10.00 h
█ HLADNÝ OBOR
19.00 h █ MANŽELSKÉ HRY
25. utorok o 19.00 h
█ PADAJÚCE HVIEZDY
26. streda o 10.00 h
█ BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
27. štvrtok o 10.00 h
█ FALOŠNÉ DÔVERNOSTI

19.00 h █ VŠETKO O ŽENÁCH
28. piatok o 19.00 h █ DEREŠ

štúdio

1. sobota o 19.00 h
█ MOTOREST alebo Robia to všetci
6. štvrtok o 19.00 h
█ MOTOREST alebo Robia to všetci
7. piatok o 10.00 h
█ PLEŠATÁ SPEVÁČKA
11. utorok o 10.00 h █ BÁSNIK A ŽENA
21. piatok o 19.00 h
█ MOTOREST alebo Robia to všetci
26. streda o 17.00 h █ Napřed je třeba
unést kříž, pak, aby kříž nás nesl
Miroslav Gabriel Částek, Brno
19.00 h █ MOC A SLÁVA
Miroslav Gabriel Částek, Brno
tel. 033/55 11 353
www.djp.sk
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Program kina Hviezda – marec 2006
01. – 04. 04. █ ŽIŤ PO SVOJOM
17.30 a 19.30 h
05. 04. █ CINEAMA 2006
Krajská prehliadka amatérskej filmovej
tvorby, začiatok o 16.30 h
05. 04. FILMOVÝ KLUB
06. – 09. 04. █ PANIC JE NANIC
o 17.30 a 19.30 h
10. – 11. 04. █ HOSTEL o 17.30 a 19.30 h
12. 04. FILMOVÝ KLUB
14. –18. 04. █ KARCOOLKA: Skutočný
príbeh o Červenej čiapočke
14. – 15. 4. o 15.30 a 17.30 h, 16. 4. o 13.30;
15.30 a 17.30 h, 17. 4. o 15.30 a 17.30 h, 18.
4. o 15.30 h
13. – 17. 04. █ CASANOVA o 19.30 h
18. 04. █ ŽENY PRO MĚNY o 17.30 h
INÝ UHOL – Prehliadka experimentálnej
a hranej tvorby
začiatok premietania o 19.00 h
19. 04. FILMOVÝ KLUB
20. – 23. 04. █ ZÁKLADNÝ INŠTINKT 2
o 17.30 a 19.30 h
24. – 25. 04. █ MNÍCHOV o 17.30 a 19.30 h
26. 04. FILMOVÝ KLUB
27. 04 – 01.05. █ SKROTENÁ HORA
o 17.30 a 20.00 h

FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA

Filmový klub premieta v kine Hviezda!!!
Staň sa členom Filmového klubu NAOKO
a využívaj klubové zľavy. Cena členského
preukazu na rok 2006 je iba 70 Sk.
Preukaz si môžete zakúpiť v pokladni kina
Hviezda, Paulínska 1, Trnava.
05. 04. █ KÁVA A CIGARETY o 20.00 h
STRATENÝ V LA MANCHA o 21.30 h
12. 04. █ POVIEDKY Z KUCHYNE
o 18.00 h
12. 04. █ COMPANY o 20.00 h
19. 04. █ EXIL o 18.00 h
19. 04. █ PROTI MÚRU o 20.00 h
26. 04. █ DETSKÉ HRY o 18.00 h
26. 04. █ ŠTĚSTÍ o 20.00 h
DETSKÉ PREDSTAVENIA
v nedeľu o 13.30 a 15.30 h
02. 04. █ JAZERNÁ KRÁĽOVNÁ
o 13.30 a 15.30 h
08. - 09. 04. █ ČAROVNÝ KOLOTOČ
8. 4. o 15.30 h, 9. 4. o 13.30 a 15.30 h
15. - 16. 04. █ KARCOOLKA
15. 4. o 15.30 h, 16. 4. o 13.30 a 15.30 h
23. 04. █ EŠTE JEDNA NOC
ŠEHEREZÁDY o 13.30 a 15.30 h
29. - 30. 04. █ NARNIA: LEV, ŠATNÍK
A ČARODEJNICA
29. 4. o 15.00 h, 30. 4. o 12.30 a 15.00 h

Narnia: Lev, šatník a čarodejnica

VIA CRUCIS
TYRNAVIENSIS
Tiché nesenie kríža
mestom
14. apríla
Veľký piatok

Odchody sú o 14.00 h z týchto stanovíšť:
 Družba – parkovisko pred Billou
 Prednádražie – konečná zastávka autobusov
na Mozartovej ulici
 Kopánka – farský kostol
 Tulipán – konečná zastávka autobusov
na Golianovej ulici

pozvánky
FESTIVAL
LUMEN 2006

apríl 2006

21. – 22. apríla

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov mladých nielen telom, ale i duchom, na hudobný festival gospelovej hudby Lumen. V dňoch 21. a 22.apríla
2006 sa v Mestskej športovej hale v Trnave uskutoční už jeho 14. ročník.
Festival Lumen je prehliadkou kvalitných slovenských a zahraničných gospelových skupín a patrí medzi najvýznamnejšie festivaly svojho druhu na Slovensku.
Organizuje ho Združenie saleziánskej mládeže DOMKA v spolupráci s Mestom Trnava.
Podujatie je pod záštitou Petra Dvorského a i tento rok privíta množstvo ľudí z Trnavy, širokého okolia a aj celého Slovenska, ktorí sa rozhodli prežiť festivalový víkend
v priateľskej atmosfére, umocnenej pozitívnym posolstvom a kvalitnou hudbou.
Program festivalu Lumen sa začína v piatok 21. apríla svätou Omšou o 16.30 h
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a o 18.00 h bude pokračovať koncertmi v športovej
hale. Ako prvá vystúpi a divákov privíta prvá slovenská Superstar Katka Koščová so
skupinou, pokračovať bude slovenská skupina The Raindown a Brian Martin (Anglicko). Na svoje si prídu i priaznivci tanečného divadla ATak, ktoré uvedie predstavenie
Pra(e)meň. V sobotu 22. apríla čakajú všetkých divákov koncerty hudobných skupín
Saleziáni, Lamačské chvály, Richard Čanaky, Timothy, Heaven’s Shore, Tretí deň,
Vždy@Všade, Judy Bailey (Nemecko) a GK.Real (Anglicko). Okrem koncertov nebudú
chýbať kvalitné workshopy, besedy, stretnutia so zaujímavými ľuďmi a autogramiády.
Ak si chcete urobiť pekne v duši a zažiť za málo peňazí veľa muziky, určite príďte
na festival Lumen a pozvite aj svojich priateľov. Tešíme sa na Vás.

piatok 21. apríla
16.30 h  Sv. omša
v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa
Mestská športová hala
18.00 h  začiatok festivalu Lumen
18.30 h  Katka Koščová so skupinou
19.30 h  The Raindown
20.30 h  nu company (DE)
21.45 h  Brian Martin (GB)
23.45 h  Tanečné divadlo ATak
– Pra(e)meň

sobota 22. apríla
09.00 h  Sv. omša
v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa

Trnavská univerzita
11.00 – 12.30 h  prednášky
14.00 – 15.30 h  prednášky
Mestská športová hala
13.30 h  Saleziáni
14.10 h  Lamačské chvály
15.10 h  Čanaky
16.00 h  Timothy
17.00 h  Heaven’s Shore
18.00 h  Tretí deň
19.00 h  Vždy@Všade
20.00 h  Judy Bailey (DE)
21.30 h  GK.Real (GB)
23:00 h  záver festivalu

Viac informácii na www.festivallumen.sk

novinky
z radnice

pozvánky

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2006
2. apríla o 19.00 h
Synagóga – Centrum súčasného umenia
Ensemble Damian & Chorus
Mauritiensis
ENDYMIO
Opera na barokové libreto z roku 1727
10. apríla o 19.00 h
Synagóga – Centrum súčasného umenia
Autorský koncert k 50. narodeninám
súčasného slovenského skladateľa
Vlada Godára
VLADO GODÁR – klavír
JURAJ ČIŽMAROVIČ – husle
JÁN SLÁVIK – violončelo
23. apríla o 19.00 h
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

28. apríla o 16.00 h na Hlavnej ulici

STAVIAME MY MÁJE
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