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V rukách osudu, či osud v rukách?

Protesty v Tunisku, Egypte a Líbyi dominovali niekoľko týždňov
v hlavných udalostiach dňa aj u nás. Sprevádzali ich obavy i nádeje.
Hľadali sa nielen príčiny a súvislosti, ale odzneli i paralely s udalosťami
v roku 1989. V oboch prípadoch zohrali primeranú úlohu médiá.
Informovali a mobilizovali ľudí. V prípade Blízkeho východu sa výraznejšie
vyzdvihovali sociálne siete a internet. V pozadí ostali úvahy o ich
možnom účelovom použití na spustenie konfliktu. Ten v dejinách slúžil
väčšinou na riešenie nedostatku, napätí a kríz v daných regiónoch.
V kontexte s finančnou krízou tieto myšlienky majú svoje racionálne
jadro. Hlavne, ak v dobe médií čoraz viac nekriticky prijímame to,
čo sprostredkovane vidíme a počujeme. Nemá však zmysel strácať čas
a energiu pri rozvíjaní a šírení konšpiračných úmyslov ani okolo roku
1989 u nás, ani o súčasnom napätí v arabskom priestore. Podľahnúť
predstave, že náš život je iba v rukách osudu či moci, je pre osobnosť
človeka deštruktívnejšie ako žiť v ilúziách.
Je potrebné vnímať a rozlišovať širšie súvislosti i rastúce nebezpečenstvo
skrytej manipulácie. No najdôležitejšie je porozumieť osobným výzvam
života a doby. Ak námestia v roku 1989 alebo v roku 2011 zapĺňalo len
správne načasované spustenie emócií odporu či nadšenia, skôr či neskôr
podľahnú priami účastníci sklamaniam. Zdá sa mi, že na Slovensku vieme
o tom svoje. Dobehla nás realita, na ktorú sme neboli pripravení. Vedeli
sme, čo nechceme a málokto tušil, čo musí každý z nás spraviť pre
slobodnejší život. Boríme sa ním cez sklamania, rozčarovania a niektorí
nostalgicky snívajú po istote „plných hrncov“ z minulosti.
Hrnček var je však iba rozprávkou. Možno v nej žiť iba v detstve.
V dospelosti z rozprávok ostáva vedomie zmyslu života, schopnosť
rozlíšenia dobra od zla a nesenie zodpovednosti za rozhodnutia. Platí to
v osobnom i spoločenskom živote. Jedno bez druhého
už dnes nie je ani možné. Je rozprávkovo naivné čakať na dobro ustanovené
na ulici, zákonom či politikmi. Jeho presadenie, tak ako pôsobenie pozitív
demokracie, je podmienené žitím dobra a uplatňovaním demokracie
vo svojom okolí. Napriek pocitu osamelosti vo zväčšujúcom sa toku
negatívnych informácií. Dobro i demokraciu nemožno zredukovať
len do zákona či do volieb. Sú otvorenou výzvou
pre srdce a duše v každej dobe.
Pre každého z nás.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Jarné upratovanie v meste sa už začalo
Čistenie zelene a komunikácií
Čistenie a údržba zelene na verejných
priestranstvách v meste je v plnom prúde.
Od polovice februára začala mestská samospráva zabezpečovať ručný zber odpadkov.
Práce pokračujú jarným vyhrabávaním
trávnikov, slúžiacim nielen na odstránenie
menších nečistôt a odumretých častí porastu, ale aj na jeho prevzdušnenie. Popri tejto
činnosti budú vyčistené aj záhony krov, trvaliek a dvojročných kvetín. Počas troch marcových sobôt vykonávala spoločnosť A.S.A.
Trnava aj zber rastlinného odpadu zo záhrad
v lokalitách s rodinnými domami. Predpokladá sa, že jarná údržba zelene bude ukončená
približne do 16. týždňa tohto roka.
Verejná zeleň je rozdelená na dvanásť obvodov a ich údržbu realizuje šesť firiem. Zber
papierov a iných nečistôt je zabezpečený
prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich menšie obecné služby.
Mesto Trnava uvíta aj aktivity občanov
– dobrovoľníkov, týkajúce sa zlepšenia
čistoty verejných priestranstiev. Ak sa obyvatelia bytových domov rozhodnú, že sami
upracú svoje okolie, odvoz takto nazbieraného odpadu zabezpečí odbor dopravy
a komunálnych služieb mestského úradu
a poskytne občanom aj vrecia na zbieranie
menších nečistôt. Je však potrebné oznámiť
túto aktivitu vopred a dohodnúť sa o mieste
uloženia odpadu.
Jarné čistenie mesta sa netýka len zelene, ale aj komunikácií a spevnených plôch.
Ručné čistenie od hrubých nečistôt mesto
zabezpečuje priebežne, v 10. týždni tohto
roka sa začalo intenzívne ručné čistenie od
zimného posypu a o týždeň neskôr aj strojové čistenie.

Zber veľkorozmerného odpadu
Aj tento rok majú niektoré trnavské zberné
dvory počas jarného upratovania rozšírenú
prevádzku. Na Cukrovej a na Mikovíniho ulici
budú zberné dvory otvorené aj v nedeľu 3.

apríla od 9. do 15. hodiny. V sobotu 2. apríla
budú všetky zberné dvory v Trnave otvorené od 8. do 18. hodiny.
Obyvatelia mestských častí Modranka,
Oravné, Medziháj, Kočišské a Farárske budú
mať od štvrtka 31. marca do pondelka 4.
apríla k dispozícii veľkokapacitné kontajnery
na zber veľkorozmerných a biologických odpadov. Počas celého roka sa v Trnave uskutočňuje zber veľkorozmerných odpadov
prostredníctvom šiestich zberných dvorov
na uliciach A. Kmeťa, Mikovíniho, Cukrovej, J.
Bottu, Sasinkovej a Tajovského. Mesto týmto spôsobom vychádza v ústrety občanom,
ktorí sa potrebujú bezplatne zbaviť rôzneho
väčšieho odpadu z domácností a snaží sa
tak preventívne zabrániť vzniku čiernych
skládok.
Občania, ktorí nevyužijú túto ponuku
mesta a zbavia sa odpadu na miestach, ktoré nie sú na tento účel určené, dopustia sa
priestupku v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 171 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi, za ktorý im môže byť uložená pokuta
do výšky 165 eur. Právnickým osobám môže
primátor mesta za tento priestupok udeliť
pokutu až do výšky 6 638 eur.

Do upratovania
sa opäť pustili aj dobrovoľníci
Piaty ročník dobrovoľnej občianskej akcie
zameranej na jarné upratovanie Trnavy sa
uskutočnil v sobotu 26. marca. Jej účastníci
čistili od odpadkov chránené územie Kamenného mlyna pri riečke Parná.
Mesto tieto občianske aktivity víta,
preto igelitové vrecia na odpadky a odvoz
vyzbieraného odpadu zabezpečila trnavská
mestská samospráva. „Doposiaľ sme zvykli
upratovať parky L. V. Beethovena a J. Kráľa
na Prednádraží, tento rok sme sa po obhliadkach rozhodli, že vyčistíme priestor
v Kamennom mlyne, pretože tam bola teraz
situácia s odpadkami horšia ako v spomína-
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ných parkoch,“ povedal Matej Lančarič, ktorý túto akciu organizuje pravidelne každú
jar od roku 2007 spolu s lídrom trnavských
Greenpeace Dušanom Štefánikom a od roku
aj s Vilémom Kurzom. Na prvom ročníku bolo
okolo desať dobrovoľníkov, ale ich počet sa
každý rok zvyšoval, tento rok sa pridali aj
trnavskí skauti a záujemcovia sa hlásili tiež
prostredníctvom Facebooku.
Všetko sa začalo na jednom stretnutí priateľov, ktorí sa zhodli, že sa už viac nemôžu
pozerať na neporiadok v parku na ich sídlisku
a musia s tým niečo spraviť. Túto myšlienku
sa im podarilo úspešne zrealizovať, a to ich
povzbudilo, aby v tejto aktivite pokračovali.
Ich cieľom však nie je len samotné čistenie,
ale aj zvyšovanie environmentálneho povedomia ľudí. „Zároveň je to aj určitý signál pre
tých, ktorí v meste bežne odhadzujú odpad-
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ky. Informácie o tejto akcii sa k nim neraz
dostanú a niekedy vysvitne, že aj ich kamarát
sa na čistení podieľal. Práve tieto skutočnosti
ich následne donútia zamyslieť sa nad svojím
správaním. V tom lepšom prípade ho prehodnotia a rozhodnú sa, že už viac nebudú mesto
znečisťovať,“ dodal Matej Lančarič.
Organizovanie jarného čistenia mesta nie
je jeho jediná aktivita v tomto duchu. Založil
a každoročne organizuje aj benefičný hudobný festival Ekofest a výťažok z neho je vždy
venovaný na výsadbu zelene v meste. Súčasťou Ekofestu bývajú besedy na environmentálne témy, premietanie dokumentárnych filmov, vernisáže výstav aj prezentácie rôznych
environmentálnych organizácií.
O termíne a programe Ekofestu budeme
čitateľov aktuálne informovať aj v Novinkách z radnice.
-red-

Konečne vynesieme Morenu a prinesieme letečko
Na Kvetnú nedeľu 17. apríla o 15.30 h sa v Ružovom parku Trnavčania konečne
opäť zbavia Moreny a prinesú letečko. O zachovanie ľudových tradícií vítania
jari sa už niekoľko rokov snaží Mesto Trnava v spolupráci s Trnavským ľudovým cechom, Kalokagatiou – Centrom voľného času a deťmi z trnavských detských folklórnych súborov.
Deti najprv spoločne vyrobia v Kalokagatii veľkú Morenu, ktorú v spevavom krojovanom sprievode vynesú cez Ružový park a zapálenú hodia do Trnávky. Spoločnými hrami a spevmi, do
ktorých sa môžu zapojiť i všetci prizerajúci sa, privítajú jar, a potom spoločne prinesú letečko
do centra voľného času, kde budú zdobiť rôznymi technikami veľkonočné vajíčka, vyrábať veľkonočné ozdoby, pliesť šibáky a z vyfúknutých vajec pripravovať praženicové chlebíky.
Kvetná alebo baránková nedeľa pripadá na nedeľu pred Veľkou nocou a pripomína príchod Ježiša do Jeruzalema, kde ho vítali palmovými ratolesťami. Na Slovensku majú podobu
tradičných konárikov – bahniatok, ktoré ľudia prinášajú do kostola na posvätenie a doma
zakladajú za obrazy, zapichujú do trámov, dávajú do vázy a kedysi aj do poľa či do maštale.
V minulosti gazdovia posvätenými bahniatkami na jar prvýkrát vyháňali dobytok.
Deti nosili vŕbové halúzky – letečko ozdobené vajíčkami, mašľami z domu do domu a vinšovali, za čo dostali i malú odmenu. Morena sa vynášala v niektorých oblastiach Slovenska
dva týždne pred Veľkou nocou na Smrtnú nedeľu, v iných oblastiach v ten istý deň ako sa
prinášalo letečko, na Kvetnú nedeľu. Bola to figurína zo slamy, oblečená v kroji, ktorú niesli
dievčatá v sprievode spievajúc k rieke, a tam ju hodili zapálenú do vody. Tento obrad znamenal koniec zimy a privolanie jari.
Ku Kvetnej nedeli sa viažu aj pranostiky: Aká Kvetná, taká aj Veľkonočná nedeľa. Podľa
starých otcov Kvetná nedeľa s belasou oblohou a slnkom znamená, že možno dúfať v dobrú
úrodu obilia a hrozna by mali byť plné stodoly, ale i sudy s vínom. Jedna z pranostík už vplyv počasia z Kvetnej nedele vzťahuje i na jeseň – Kvetná nedeľa s chladom, november s mrazom.
Ivona TÁČOVSKÁ
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Trnava fandí hokeju na Trojičnom námestí
Tridsaťdva priamych prenosov zo zápasov MS 2011 v hokeji budú môcť sledovať Trnavčania a návštevníci mesta na veľkoplošnej obrazovke priamo na
Trojičnom námestí.
Spoločnosť Mediaflash, internetový portál www.trnava-live.sk, Agency J.H. a Mesto Trnava
ponúknu hokejovým priaznivcom počas 17-dňového maratónu pod názvom Trnava fandí
hokeju možnosť sledovať všetky zápasy slovenského tímu, ako aj ďalšie zaujímavé súboje
najlepších hokejistov sveta pod holým nebom od 29. apríla do 15. mája.
Na Trojičnom námestí vyrastie pódium s modernou veľkoplošnou obrazovkou s rozmermi
4x3 metre. Súčasťou fan zóny budú aj občerstvovacie stánky, lavičky na sedenie pre niekoľko
stoviek divákov a stánok so suvenírmi. Organizátori pripravujú v rámci akcie TRNAVA FANDÍ HOKEJU hudobné a kultúrne vystúpenia, program v centre Trnavy spestria aj zaujímavé súťaže.
„Hoci Trnava možno nie je typicky hokejové mesto, veríme, že obyvatelia mesta aj návštevníci
využijú túto jedinečnú možnosť fandiť slovenskému tímu spoločne na Trojičnom námestí. Naším
cieľom bolo priniesť do Trnavy niečo nové, a svojou troškou aj pomôcť snahám o oživenie a zatraktívnenie života v centre,” predstavili zámer organizátori akcie Ivan Novotný a Patrik Pokorný.
Zápasy MS 2011 sa začínajú vždy o 16.15 a 20.15 hodine. Na Trojičnom námestí budú každý
hrací deň odvysielané naživo vždy dve stretnutia. Fan zóna pod mestskou vežou bude otvorená denne najmenej hodinu pred popoludňajším zápasom až do 23. hodiny.
V priebehu tohto roka plánujú spoločnosť Mediaflash, internetový portál www.trnava-live.sk, Agency J.H. a Mesto Trnava zorganizovať v historickom centre Trnavy aj ďalšie zaujímavé eventy športového, kultúrneho a zábavného charakteru.
-red-

Mesto priebežne zabezpečuje civilnú ochranu
Napriek tomu, že na území nášho mesta a na Slovensku nehrozí nebezpečenstvo rádioaktivity v ovzduší, mestská samospráva reaguje na zvýšený
záujem občanov a médií o možnosti ochrany proti izotopom jódu po nedávnych tragických udalostiach v Japonsku. Občania, ktorí si v minulosti nevyzdvihli jódové profylaktiká, môžu tak urobiť každý deň na mestskom úrade
u informátorov na Trhovej ulici 3. Funkčné sú aj úkryty určené na ochranu
civilného obyvateľstva.
Podľa slov Márie Markovičovej z referátu civilnej a požiarnej ochrany mestského úradu, na
základe Zákona č.42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva musia vlastníci objektov zachovávať pôvodný účel úkrytov pre civilné obyvateľstvo. Mesto Trnava ako vlastník spravuje
a udržiava 22 úkrytov, z toho 13 prostredníctvom spoločnosti TT-KOMFORT. Vo vlastníctve
iných organizácií je ďalších 17 úkrytov. Všetky dovedna majú kapacitu 4 320 osôb. Okrem
toho sú súčasťou každého bytového domu pivničné priestory, ktoré sa v prípade mimoriadnej udalosti použijú ako jednoduché úkryty budované svojpomocne. Dovedna ich je 5 174
s kapacitou 82 786 osôb.
Nové úkryty sa v súčasnosti vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť budujú len vo výnimočných prípadoch, napríklad ako povinná súčasť výstavby veľkého hotela v blízkosti jadrového zariadenia. Odporúčania ako sa správať v prípade ohrozenia civilného obyvateľstva,
nájdu občania aj na webstránke mesta Trnavy www.trnava.sk.
-red-
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Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Mesto Trnava začalo realizovať rekonštrukciu tridsiatich šiestich stožiarov verejného osvetlenia na Čajkovského ulici. Práce budú pokračovať na Ulici L. van
Beethovena obnovou dvadsiatich dvoch stožiarov.
Dôvodom rekonštrukcie je skutočnosť, že technický stav verejného osvetlenia v týchto lokalitách už nezodpovedá súčasným
nárokom prevádzky. Jestvujúce svietidlá sú sodíkové, niektoré
bez optických krytov, ktoré sa v súčasnosti už nevyrábajú. Inštalovaním nových technických zariadení bude zabezpečené splnenie
náročných požiadaviek na efektivitu a údržbu celého zariadenia.
Energetická náročnosť navrhovaných zariadení je minimalizovaná
v čo najširšom rozsahu s ohľadom na platné normy STN EN13-201
č.1-4 s nadväznosťou na STN 73 6110 a bude jedným z hlavných
prvkov finančnej návratnosti.
Realizácia je súčasťou projektu Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká,
na ktorý mesto získalo nenávratný finančný príspevok 245 393,36
eur zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Projekt rieši obnovu
sto dvadsiatich dvoch stožiarov verejného osvetlenia vrátane nosných a podporných konštrukcií v piatich lokalitách mesta.
www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk

Modernizácia Základnej školy na Gorkého ulici
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Regionálneho operačného programu Dodatkom k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku schválilo Mestu Trnave nenávratný finančný príspevok vo výške 1 356 693,48 eur na realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave. Celkové oprávnené výdavky na
realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 428 098,40 eur.
Cieľom projektu je zlepšenie kvality poskytovaných služieb, zlepšenie podmienok na realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom zníženia energetickej náročnosti školského
zariadenia, zjednodušenie prístupu k vzdelaniu pre telesne postihnutých a rozšírenie možností moderného vzdelávania s pomocou informačno-komunikačných technológií.
Stavebná fáza projektu sa začala v júli 2010. V dvoch učebňových pavilónoch so siedmimi
triedami a jednom pavilóne s desiatimi triedami sa najskôr uskutočnili demontáže starých
okien a dverí, úprava podlahových plôch, demontáž vykurovacích telies a elektroinštalácie.
Namontované boli nové plastové okná a dvere, nové elektrické rozvody a v súčasnosti prebiehajú práce na kanalizačnom systéme. Do konca roka 2010 bola dokončená izolácia vonkajšieho plášťa objektov a montáž novej strešnej konštrukcie. V januári a februári 2011 sa
robili prípravné práce na rekonštrukciu strechy a výmenu okien na hlavnom pavilóne školy.
Začatie stavebných prác v hlavnom pavilóne školy oznámil zhotoviteľ stavby 15. februára.
V rámci projektu bolo už do školy dodaných päť počítačových zostáv aj so stolíkmi a stoličkami, a tiež pásový mobilný „schodolez“. Predpokladá sa, že stavebné práce budú ukončené
v máji 2011 a ďalšie aktivity projektu v novembri 2011. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, Európskym fondom regionálneho rozvoja.
-red-
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V SKRATKE
 Najkrajšou knihou o Slovensku
sú Dejiny Trnavy
Mesto Trnava zvíťazilo s prvým zväzkom Dejín
Trnavy v súťaži o Najkrajšiu knihu a propagačný
materiál o Slovensku v kategórii kníh o mestách. Vyhlasovateľmi súťaže sú Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.
 Začne sa prvá etapa
rekonštrukcie Cukrovej ulice
Ako sme už avizovali v Novinkách z radnice,
mestská samospráva chce zrekonštruovať
Cukrovú ulicu. Po otvorení kruhovej križovatky Trstínska – Cukrová, ktorú mesto zrealizovalo v roku 2009, jej zaťaženie značne vzrástlo, preto je rekonštrukcia tejto dôležitej
spojnice s Kopánkou logickým pokračovaním
spomínanej veľkej investičnej akcie mesta.
Rekonštrukcia Cukrovej ulice je rozdelená
na dve etapy. V čase uzávierky tohto vydania
NzR bola vypísaná verejná súťaž na dodávateľa prác prvej etapy, ktorá bude pozostávať
z výstavby chodníka pre peších, cyklochodníka a nového verejného osvetlenia. Deliaci
pás medzi komunikáciou a chodníkom bude
vysadený zeleňou.
Druhá etapa rekonštrukcie, ktorá sa dotkne
samotnej komunikácie, sa bude môcť začať až
po usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom, a tiež po ujasnení koncepcie výstavby
v tejto lokalite, vzhľadom na skutočnosť, že
niektorí vlastníci požadujú zmenu územného
plánu kvôli stavbe rodinných domov.
 Návšteva z Břeclavi
na trnavskej radnici
Na trnavskej radnici sa 17. marca uskutočnilo
pracovné stretnutie štatutárnych zástupcov
partnerských miest Trnavy a Břeclavi. Primátor mesta Vladimír Butko spolu so svojimi zástupcami Bystríkom Stankom a Kvetoslavou
Tibenskou rokovali o pokračovaní spolupráce medzi oboma mestami s českou delegáciou, ktorú viedol starosta Břeclavi Oldřich
Ryšavý. Na stretnutí sa vzájomne oboznámili

so situáciou v mestských zastupiteľstvách
a o možnostiach ďalšej spolupráce. Už niekoľko rokov sa vinári z Břeclavi zúčastňujú
na súťaži Víno Tirnavia a pravidelne aj na
slávnostnom vyhlásení víťazov. Ďalšou
z oblastí, v ktorých už mestá aktívne spolupracujú, je prezentácia folklórnych tradícií
prostredníctvom spoločných alebo výmenných vystúpení folklórnych súborov z oboch
regiónov. V ďalšom období chcú samosprávy
hľadať možnosti prehĺbenia spolupráce aj
v oblasti športu či turistického ruchu. Po
ukončení pracovného programu stretnutia
sa štatutári oboch miest zúčastnili slávnostného vyhodnotenia vinárskej súťaže Víno
Tirnavia v Mestskej športovej hale.
 Richard Sulík navštívil radnicu
aj sídlo Trnavského samosprávneho kraja
Na pracovnom stretnutí s predsedom parlamentu SR Richardom Sulíkom 8. marca na
trnavskej radnici informoval primátor mesta
Vladimír Butko hosťa o problémoch samospráv, ktoré vznikajú pri prijímaní legislatívy
v parlamente bez prerokovania so zástupcami samospráv. Na mestá a obce kladie legislatíva často povinnosti bez vykrytia finančných
nákladov súvisiacich s ich uplatnením. Tento
problém hlavne v dobe krízy zväzuje samosprávam ruky v oblasti rozvoja a investícii.
Richarda Sulíka prijal v sídle Trnavského
samosprávneho kraja aj jeho predseda Tibor
Mikuš, ktorý v rozhovore vyjadril názor, že vyššie územné celky nemôžu byť financované iba
z nestabilných zdrojov. „Potrebujeme naviazanie aj na nepriame dane a zabezpečiť stabilný
výhľad financovania do budúcnosti. Decentralizácia akýchkoľvek kompetencií musí byť sprevádzaná zároveň aj fiškálnou decentralizáciou,
pretože nie je možné prijímať nové úlohy bez
toho, aby boli dostatočne zabezpečené.“ Trnavský župan v závere pripomenul aj problém
ťažkej nákladnej dopravy, ktorá obchádza spoplatnené úseky po cestách 2. a 3. triedy, ktoré
majú v správe vyššie územné celky.
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 Projekt Podpory komunitnej
práce v Trnave
Mesto Trnava na základe výzvy MPSVR SR
prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja
spracovalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektu Podpora komunitnej práce v Trnave v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zámerom projektu
je podpora komunitnej práce v prostredí
marginalizovanej rómskej komunity na Coburgovej ulici v Trnave. Hlavnú aktivitu projektu tvorí práca dvoch terénnych sociálnych
pracovníkov v Komunitnom centre (KC), kde
poskytujú klientom sociálnu pomoc, základné sociálno-právne poradenstvo, sprevádzanie, pomoc pri spisovaní návrhov a žiadostí,
vykonávajú osvetu, a pod. Komunitná práca
je uspôsobená potrebám cieľovej skupiny,
sociálni pracovníci komunikujú s klientmi ich
jazykom a služby sú poskytované bezplatne.
Celkové náklady projektu na obdobie od júla
2011 do júna 2013 sú 36 912 eur, výška požadovanej dotácie je 35 066 eur.
 Prednáška o liečbe a prevencii
infekčných chorôb kože
Ďalšia prednáška cyklu Škola verejného zdravia bude mať názov Infekčné ochorenia kože,
liečba a ich prevencia. Uskutoční sa 28. apríla
o 17.00 h v zasadacej miestnosti bývalého
Tatraskla na Trhovej ulici, prednášať bude
prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD., prednostka Infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice
v Trnave. Garantom podujatia je prof. MUDr.
Bohumil Chmelík, PhD., z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.
 Aerobik maratón
na podporu boja proti rakovine
Mesto Trnava – Kancelária Zdravé mesto
a Kalokagatia – Centrum voľného času
v spolupráci s Aerobic studiom N01 v Trnave
organizujú 15. apríla od 8. hodiny v Mestskej
športovej hale aerobikový maratón na podporu boja proti rakovine. Súťažiť budú žiaci
a žiačky II. stupňa základných škôl a študenti
stredných škôl z Trnavy. Súťaž pozostáva
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z piatich kôl, cvičiť sa bude 5 x 30 min s desaťminútovými prestávkami. Jednotlivé kolá
budú pozostávať z rôznych druhov cvičení,
napríklad aerobik, tae-bo, power joga, dance
aerobik a zumba. Pre všetkých účastníkov je
zabezpečený pitný režim a občerstvenie.
 Deň narcisov po pätnásty raz aj v Trnave
15. apríl 2011 už 15-krát – týmto jednoduchým
heslom sa v tomto roku opäť pripomíname,
aby sme pomohli tým, ktorí pomoc potrebujú.
Deň narcisov – celoslovenská verejná zbierka
určená na podporu boja proti rakovine – sa
v piatok 15. apríla od 8. do 20. hodiny uskutoční aj v našom meste na Trojičnom námestí, pri
supermarketoch na Veternej, Clementisovej
a Spartakovskej ulici a pred obchodným centrom na Ulici F. Urbánka. Pokladníčky budú
označené narcisom a logom, ktoré je na celom území Slovenska jednotné, žiadne iné sa
nesmie používať. Jednotne označení budú aj
dobrovoľníci. Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov prerozdeľuje LPR do
celého Slovenska na projekty v oblastiach
psychologicko-sociálnej starostlivosti o onkologických pacientov, služieb na zlepšenie kvality ich života a prenosu výsledkov klinického
a základného výskumu do diagnostiky, liečby
a rehabilitácie.
 Výtvarná súťaž Zem je len jedna
Mesto Trnava – Kancelária Zdravé mesto a Kalokagatia – Centrum voľného času v Trnave
organizujú pri príležitosti Dňa Zeme výtvarnú
súťaž, ktorá sa uskutoční 18. apríla od 8.30
h v priestoroch Kalokagatie na Streleckej
ulici v Trnave. Súťaž je určená žiakom 8. a 9.
ročníka základných škôl a osemročných gymnázií, každá škola môže do súťaže prihlásiť
jedno dvojčlenné družstvo. Témou výtvarnej
súťaže je Život vo vzduchu a vo vode. Vyhodnotené budú prvé tri miesta, diplom pre školu
získajú všetky zúčastnené družstvá.
 Pozvánka na stretnutie
s cestovateľom a spisovateľom
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozýva
všetkých cestovateľov i „domasedov“ na
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stretnutie s cestovateľom, dobrovoľníkom,
spisovateľom, fotografom Michalom Knitlom. Beseda s ním nielen o jeho knihe Na
juhoamerickej vlne sa uskutoční 7. apríla
o 17. hodine v čitárni knižnice. Vstup je voľný, súčasťou podujatia bude autogramiáda
a predaj kníh so zľavou.
Michal Knitl pochádza z Limbachu. Študoval na
Fakulte manažmentu Univerzity Komenského
v Bratislave. Strávil pätnásť mesiacov v Južnej
Amerike. Venoval sa dobrovoľnej práci, turistike
a couchsurfingu (nízkonákladové cestovanie)
a na základe vlastných skúseností napísal cestopis. Kniha Na juhoamerickej vlne rozpráva
o Uruguaji, Argentíne, Čile, Brazílii, Paraguaji, Bolívii, Peru a Ekvádore. Obsahuje 200 strán a 372
fotografií vrátane množstva praktických rád na
cesty po tomto nádhernom kontinente.

vého prostredia. Diváci mohli postupne na
festivale vidieť aj najlepšie snímky z iných
slovenských a českých festivalov študentských filmov. Cieľom takýchto projekcií je
ukázať študentom, čo všetko sa robí na iných
školách a inšpirovať ich k vlastnej tvorbe.
Novinkou v tomto ročníku bol projekt Dokumentárne Slovensko, ktorý predstavil päticu
slovenských dokumentárnych filmov, ktoré
sa bežne k divákom nedostanú.

 FREJM 2011
Festival študentskej tvorby Frejm priniesol
v druhej polovici marca postupne viac ako
40 hodín programu. Podujatie je organizované Fakultou masmediálnej komunikácie
UCM v Trnave a aj keď je určené najmä jej
študentom, všetky aktivity boli prístupné
a otvorené aj širokej verejnosti.
Dominantou programu je každoročne Súťaž nových filmov, na ktorej sú prezentované
filmy a videá študentov fakulty. Najlepšie práce sú ocenené a posielané na rôzne slovenské
i medzinárodné festivaly a prehliadky. Kvalita
prihlásených diel je podľa slov organizátorov stále vyššia a vyššia, čo sa potvrdilo aj
v tomto roku. Frejm má za úlohu podporovať
študentov fakulty v umeleckej činnosti. A to
nielen vo filmovej tvorbe. Okrem projekcie
súťažných filmov majú návštevníci počas
dvoch týždňov možnosť navštíviť aj niekoľko
sprievodných aktivít.
Súčasťou programu boli preto aj tento rok
hudobná párty, literárny večer, tematické
workshopy či výstava fotografií FotoFrejm,
ktorá sa každoročne uskutočňuje v unikátnych priestoroch „fakultného” atómového
krytu v suteréne školy na Skladovej ulici.
Program bol ďalej tvorený prednáškami či
besedami s hosťami z televízneho a filmo-

 Uzávierka Hraničnej ulice v Modranke
Odbor investičnej výstavby bude realizovať
rekonštrukciu telesa miestnej komunikácie
na Hraničnej ulici v Trnave – Modranke.
Práce sú rozdelené na dve etapy. Prvá etapa
uzávierky bude od 1. apríla do 30. apríla 2011
na úseku od križovatky s Rajčurskou ulicou
po IBV Vodná. Obchádzková trasa povedie
cez Rajčurskú, Bosniacku a Vodnú ulicu do
IBV Vodná a naopak. Počas druhej etapy od
1. mája do 31. mája 2011 bude uzávierka na
úseku od IBV Vodná po križovatku s Vodnou
ulicou, obchádzková trasa povedie z IBV
Vodná cez Vodnú, Bosniacku, Pútnickú a Seredskú ulicu.
 Čiastočná uzávierka na Bernolákovej ulici
Bernolákova ulica v Trnave, na ktorej je štátna cesta III/05131, bude od 1. apríla do 15.
októbra 2011 čiastočne uzavretá . Dôvodom
uzávierky, o ktorej vydáva rozhodnutie Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie Trnava, je výstavba kanalizácie.
Práce sa budú uskutočňovať v štyroch etapách, prvá etapa od 1. apríla do 30. mája,
druhá etapa od 30. mája do 15. júla, tretia
etapa od 15. júla do 30. augusta a štvrtá
etapa od 30. augusta do 15. októbra 2011.
Podľa postupu prác budú smerom z Bernolákovej ulice uzavreté ulice Žitná, Daxnerova,
Železná, V. Paulíniho Tótha, Hattalova a Sasinkova. Vjazd na Žitnú a Železnú ulicu bude
povolený z Vančurovej ulice, na Sasinkovu
ulicu z Clementisovej ulice, na Daxnerovu, V.
Paulíniho a Hattalovu bude vjazd povolený
z Palárikovej ulice.
-red-, -mich- TTSK
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Po päťdesiatich rokoch na veži zastali hodiny
Ak patríte medzi tých, ktorí nenosia hodinky, prípadne si čas na hodinkách porovnávate s časom na trnavskej mestskej veži, isto ste si všimli, že pred niekoľkými týždňami na veži prestali fungovať hodiny. Problém nastal v hodinovom
stroji, v ktorom sa opotrebovali niektoré ozubené časti a pastorky. Členovia
rodu Nemčekovcov z trnavskej Kopánky, ktorí sa starajú o hodiny už viac desaťročí, preto v týchto týždňoch intenzívne pracujú na výmene potrebných
súčiastok tak, aby hodiny opäť presne ukazovali čas.
Hodiny v renesančnej mestskej veži
boli postavené v roku 1729 a napriek úctyhodnému veku mávajú
odchýlku len 30 sekúnd za 24 hodín.
Hodinový stroj z dielne Franza
Langera (odbíjajúci aj štvrťhodiny)
umiestnili na piate poschodie mestskej veže a bol vraj vtedy prvý na
Slovensku, ktorý poháňal až päť
ciferníkov. Štyri sú v bežných vežových ciferníkoch, piaty je na strane
námestia umiestnený v nižšej časti
mestskej veže. Tristokilogramové
závažia visia na tridsať metrov
dlhom lane a spúšťajú sa v priestore zaskleného hranola siahajúceho do tretieho poschodia. K piatim ciferníkom môžeme na veži pripočítať ešte šieste – slnečné hodiny.
Mestské hodiny si svoju prvú opravu po vybudovaní vyžiadali po približne sto rokoch.
A potom každých zhruba päťdesiat rokov bolo potrebné vymeniť niektoré opotrebované súčiastky. Ako pripomenul Karol Nemček mladší, ktorý je už v štvrtý v generácií
rodu Nemčekovcov starajúcich sa o mestské hodiny, aj tento raz zastal hodinový stroj
po približne päťdesiatich rokoch nepretržitého fungovania.
Oprave (tá bude na hodinovom stroji datovaná vročením 2011) predchádzalo dlhšie pozorovanie ako stroj funguje, a kde sa vyskytujú nepresnosti v meraní času. „Stroj treba
naťahovať raz za 24 hodín, takže sem chodíme každý deň. Keď sme zbadali, že hodiny neukazujú presný čas, bolo potrebné zistiť, kde je chyba. Bolo dosť zložité nájsť ozubené koliesko, ktoré bolo potrebné vymeniť, preto sme si na ne dávali rôzne značky, až sme zistili,
že na jednom z nich, presne na jednom mieste, nastáva problém,“ hovorí Karol Nemček
mladší a pokračuje: „Aby sme si mohli aj časovo širšie rozvrhnúť opravy hodín, stále je
potrebné zisťovať, v akom rozsahu bola pred päťdesiatimi rokmi vykonaná oprava. Takže
okrem samotnej práce na hodinovom stroji ma čaká aj skúmanie v archívoch.“
A vymeniť zopár súčiastok tiež nie je jednoduché. Keď sa chcú dostať k srdcu, musia
stroj „otvoriť“ rozpolením, do „otvoreného“ hodinového stroja musia tieto súčiastky
vsunúť. Ako majster hodinár pripomína, musia dať pozor, aby sa im všetky fungujúce
a do seba zapadajúce súčiastky nerozsypali. Náhradné diely na takéto hodiny, samozrejme, neexistujú. Každý kus treba samostatne vyrobiť. Majstri sa nájdu nielen v Bratislave,
ale aj v Trnave. „Treba vždy osloviť buď odborných kováčov alebo majstrov, ktorí vedia
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najprv zistiť štruktúru materiálu a potom ho vyrobia, pretože každá súčiastka (pastorok, teda ozubené koleso s malým počtom zubov a väčšie ozubené kolieska) je z iného
materiálu. Je potrebné byť precízny a postupovať tak, aby sa nič neunáhlilo. Aj preto
takáto oprava trvá aj niekoľko týždňov. Samozrejme, jednoduchšie je vymeniť pastorok ako ozubené kolieska, pokiaľ ide o spôsob výmeny náhradnej súčiastky,“ hovorí so
záujmom nad klasickým mechanickým strojom Karol Nemeček mladší, ktorý študoval
elektrotechniku a pracuje v jednej modernej trnavskej prevádzke. Starostlivosť o historický hodinový stroj je preňho zážitkom, ale aj zodpovednou prácou, pretože si uvedomuje, aké významné postavenie mali hodiny na mestskej veži v historických obdobiach
nášho mesta. „Momentálne sme zadali do výroby štyri bronzové puzdrá a dva pastorky.
Hneď ako budú hotové, príde na rad tortúra s vkladaním do hodinového stroja. Potom
spustíme stroj do prevádzky a budeme pozorovať presnosť hodín. Všetko si to jednoducho musí sadnúť, nová súčiastka nepracuje tak ako predchádzajúca a musia si vzájomne
urobiť vôľu,“ hovorí Karol Nemeček mladší.
Začiatkom apríla by teda hodiny opäť mali slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta.
Podľa doterajších štatistík by ďalšia oprava mala nasledovať približne v roku 2061.
A ako dodal Karol Nemček mladší, životnosť takéhoto stoja by nemala byť obmedzená
ani po ďalších dvesto rokoch prevádzky.
Text a foto: Martin JURČO

Minister podporí presťahovanie vojenského archívu
Minister obrany SR Ľubomír Galko je v poradí piatym ministrom, ktorý prisľúbil
Vojenskému archívu v Trnave presťahovanie do nových priestorov.
Aj jeho štyria predchodcovia – Liška, Fedor, Kašický i Baška sa problémom uskladnených
vojenských dokumentov zapodievali, no archív nielenže nezmenil sídlo, ale nezačala sa ani
výstavba nového. Na tento účel dokonca trnavská radnica už pred niekoľkými rokmi vyčlenila za symbolickú korunu pozemok na Malženickej ceste, plány hovorili o ukončení výstavby
v roku 2010. Zatiaľ však nebol poklopaný ani základný kameň.
V čom je problém? Ako vždy, v peniazoch. Ľ. Galko po tom, ako sa v sprievode riaditeľa inštitúcie Jozefa Petráša a novinárov 18. marca prešiel po objekte bývalej Trnavskej univerzity na
Univerzitnom námestí a videl jeho stav, povedal, že určite musí prísť ešte raz. A dodal, že by nebolo od veci urobiť výjazdové rokovanie vlády medzi dokumentmi, poukladanými po tisíckach
na dlážkach, lebo police by ich už ani neuniesli, pod padajúcou omietkou bývalej telocvične, či
na studených chodbách a dokonca v plechových garážach národnej kultúrnej pamiatky – impozantného objektu, ktorý si zaslúži, aby nebol pre verejnosť uzavretý, ale aby bol čo najskôr
excelentne zrekonštruovaný, mohol dýchať bežným životom a byť posolstvom správ o svojej
mimoriadnej minulosti do času, kým sa z neho stali socialistické kasárne.
Minister obrany povedal, že uchovanie dokumentov, ktoré sa v archíve nachádzajú, sme
dlžní budúcim generáciám. Bude jeho snahou nájsť peniaze na začatie výstavby nového objektu, nevedel však nateraz uviesť žiadny, ani výhľadový termín. V archíve, ktorý je centrálnou registratúrou ministerstva, je spolu 33 kilometrov spisov, v nich je 13 miliónov osobných
spisov vojakov, 974 archívnych škatúľ mobilizačnej dokumentácie, 15 040 zväzkov spisovej,
46 812 zväzkov finančnej a materiálovej, 5 350 zdravotnej a 8 861 justičnej dokumentácie.
A k tomu ďalšie a ďalšie. Kapacitne budova potrebám archívu už dávno nevyhovuje, za šesť
rokov narástli archiválie o osem kilometrov a spolu vážia možno okolo tisícky ton.
Pamätníci si možno spomenú aj na pokus spred niekoľkých rokov presťahovať archív do
bývalého skladu ovocia a zeleniny v Bratislave, ktorý sa skladal z plechových hál, a tiež na ne-
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transparentný pokus o dodávateľa stavebných prác. Podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola pripravená k začatiu výstavby, má mať archív dva hlavné objekty – administratívu
a archív. V administratívnej budove bude k dispozícii 4 887 m2 úžitkovej plochy a pracoviská
pre 120 osôb. Archív pre písomnosti má byť päťpodlažný s úžitkovou plochou 10 714 m2. Objekt musí spĺňať špecifické podmienky pre tento druh nehnuteľnosti, pri jeho projektovaní
architekt Milan Dvorský vychádzal zo skúseností okolitých krajín a požiadaviek najmodernejších technológií, pretože na Slovensku sa podobná budova nestavala niekoľko desiatok rokov. Vojenský archív s pôsobnosťou pre celú SR sídli v Trnave od roku 1967, po presťahovaní
z Hradca Králové. Jeho sťahovanie odborným pracovníkom, ak k tomu niekedy príde, zaberie
viac než jeden rok. Komu stará budova potom pripadne, nie je ešte rozhodnuté.
Dáša ONDRUŠKOVÁ, redaktorka TASR

Na Terrano faune uvedú teráriovú maľovanku
Nevšedné stretnutie s exotickými druhmi zvierat sa uskutoční v nedeľu 17.
apríla od 9. do 14. hodiny v Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave na Zavarskej ulici.
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave patrí medzi najstaršie odborné školy v meste.
Už o rok oslávi deväťdesiatku a hoci by sa zdalo, že vekom
patrí k seniorom, široká ponuka študijných odborov a pestrá
paleta jej aktivít svedčí skôr o opaku.
Chovateľský krúžok školy rezonuje nielen medzi jej študentmi či absolventmi. Prezentácie netradičných živočíchov
terárií v rámci mesta či regiónu sľubujú vždy zaujímavé
pohľady – hady či škorpióny v rukách študentov, potkany či
obrovské šváby vzbudzujú zvedavosť, obdiv a občas strach.
„Niet sa však čoho báť,“ ubezpečuje MVDr. Vladimír Holkovič,
ktorý chovateľský krúžok vedie, „je potrebné zvieratám
rozumieť a vedieť, čo potrebujú.“
Aktivity SOŠ sa však nekončia a nezačínajú chovateľským
krúžkom. Škola sa prirodzenou cestou vyprofilovala na
organizátora jedného z najlepších chovateľských podujatí na Slovensku. „Už po piatykrát
zastrešíme výstavno-predajnú akvaristicko-teraristickú burzu Terrano fauna Trnava, ktorá
prerástla do rozmerov mimo mesta a regiónu. Každoročne ju navštívi niekoľko tisíc ľudí
– chovateľov a obdivovateľov exotickej živej prírody, akváriových a teráriových zvierat,“
pýši sa touto jedinečnou akciou jej organizátor Mgr. Martin Broniš.
Podľa jeho slov nikdy nekoncipovali burzu ako čisto komerčné podujatie. „Vzdelávacie
aktivity, súťaže a ďalší sprievodný program tvoria už neoddeliteľnú časť nášho podujatia
a dotvárajú jeho atmosféru,“ vysvetľuje svoj pôvodný zámer.
Aj tohtoročná jar sľubuje naozaj veľa. Široký sprievodný program je zárukou, že z výstavno-predajnej burzy hneď tak neodídete. V rámci burzy Terrano fauna Trnava odznejú
odborné prednášky na akvaristické a teraristické témy, pripravené sú obľúbené súťaže
laboratórnych myší a obrovských švábov, výhercovia získajú značkové teraristické potreby
a krmivo. Samozrejmosťou sú desiatky vystavovateľov, chovateľov a predajcov jašterov,
hadov, obojživelníkov, pavúkov, ako aj zástupcov vodného sveta – akváriových rybičiek,
rakov a krevetiek. Domáci a zahraniční hostia ponúknu i široký sortiment chovateľského
príslušenstva od akvárií a terárií až po umelé rastliny. Samozrejme, nebudú chýbať ani živé
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– kaktusy, sukulenty, či skalničky vám predstavia s odbornými radami členovia Klubu kaktusárov a sukulentárov Islaya Trnava. Unikátnym nielen v rámci regiónu, no i Slovenska je krst
už druhej časti detskej akva-teraristickej maľovanky, ktorú pripravil autorský tím v zložení
Martin Broniš, Štefan Čambal a Peter Hoffmann. Publikácia vyšla s finančným príspevkom
mesta Trnavy a Nadácie Trnava Trnavčanom a pripravená bola s cieľom rozvinúť a priamo
podporiť záujem tej najmladšej generácie detí o aktívnu ochranu živej prírody.
Kompletný program s podrobnými informáciami je možné nájsť na oficiálnej stránke
burzy TERRANO FAUNA Trnava – www.terranofauna.eu.
-mb-

„Trnava to s vínami vie“
Ocenenie ako hrom predniesla pri otvorení 9. ročníka súťažnej výstavy vín VÍNO TIRNAVIA
popredná slovenská enologička Gabriela Vojteková. Ocenenie, ktoré hrialo pri srdci všetkých,
čo sa na jeho príprave podieľali. Či už to boli organizátori i organizátorky z Mesta Trnavy,
alebo vinárskeho spolku Vincech.
Ocenenie dobre padlo i preto, že „odborné“ reči, čo sa začali viesť o ročníku 2010, ktorý
mal byť takmer katastrofálny, síce poznačili účasť vinárov a sčasti i počet vzoriek, ale nakoniec sa minuli výsledkom. Právoplatnými kritikmi boli tí, čo po oba dni, 18. a 19. marca 2011,
navštívili trnavskú Mestskú športovú halu a vychutnali si 407 vzoriek, ktoré prešli rukami,
a najmä ústami, členov ôsmich degustačných komisií.
Udelených bolo 30 zlatých a 94 strieborných medailí, šampiónov sme mali šesť, dvoch víťazov
kategórií a siedmim vinárom sa ušli zvláštne ocenenia. Cenu primátora mesta dostal Matyšákov
Rizling rýnsky, cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Zvolenského Modrý Portugal
zo Suchej nad Parnou, moravská slamová Pálava z ELESKA získala cenu starostu mesta Břeclav,
tá istá firma bola za kolekciu malokarpatských vín ocenená predsedom Malokarpatskej vínnej
cesty. Spolok svätého Vojtecha ocenil ľadové Veltlínske zelené z pivnice Modrana Štiglica. Došlo
aj na Devín, na Slovensku vyšľachtený, v oboch prípadoch bobuľový výber – Ružindolský Šulanov
dostal cenu Okresného výboru záhradkárov a Trnavský spolok priateľov vína Vincech dal svoje
ocenenie najvyššie hodnotenému Devínu z Vína Mrva a Stanko. Táto známa trnavská vínna firma
zároveň dostala aj ocenenie časopisu Vinotéka ako najlepšie slovenské vinárstvo roka 2010. Dvaja
šampióni putovali na Moravu, do Metroflory Milotice, boli to neskoré zbery Rulandského šedého
a Sauvignonu, ďalšími sa stali Cabernet Sauvignon rosé z VINS Vinosady a Frankovka modrá rosé
od Masaryka zo Skalice. Všetky vína boli ročník 2010. V červených dominoval Alibernet z Mojmíroviec a medzi sladkými bolo šampiónom ľadové Veltlínske zelené, opäť od Štiglica z Modry.
Pre úplnosť, víťazmi kategórií sa stali červený Don Velder z Agro-Movino Veľký Krtíš a Sekt
Pálfy z Nitry. Úplne podrobné výsledky možno nájsť okrem iného v oficiálnom katalógu
výstavy, no ako glosoval situáciu trnavský primátor Vladimír Butko, „jedna vec je víno v katalógu, druhá víno vo fľašiach, a potom naliate v poháriku. Tam až oceníme kvalitu, a pre
konzumenta neviditeľnú prácu vinohradníka a vinára.“ Trnavská súťaž je jednou z prvých
nominačných na Slovensku do Salónu 100 najlepších vín za rok 2010 a dokázala, že tohto
ročníka sa v žiadnom pohári báť nemusíme. Len aby ho bolo.
Rozsahom skromnejšie, no kvalitou veľmi zaujímavé bolo výstave Víno Tirnavia predchádzajúce vínne stretnutie v atraktívnom priestore bývalej ortodoxnej synagógy, kde tak, ako
potom športovej hale, ukázala sa sila prostredia, v ktorom sa víno nalieva a degustuje. Bola
to totiž jedna z vydarených vinárskych prezentácií a aj jej dominovalo víno ročníka 2010,
Pesecká leánka z Čajkova. Z červených sa najviac páčil „parnosušiansky“ Modrý Portugal
z Ružovej doliny z dobrého ročníka 2009 a vínnym prekvapením bolo ovocné ríbezľové víno
z Modry. Aspoň tak rozhodli návštevníci. Zrejme bude v tom kus pravdy, že – tentoraz už bez
úvodzoviek – Trnava to s vínom vie.
Edo KRIŠTOFOVIČ, Vincech Trnava
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Učil nás nielen fakty, ale aj postoj k životu
Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v nedeľu 6. marca v sále
Marianum prevzal z rúk primátora mesta Trnavy Ing. Vladimíra Butka Uznanie
za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy aj stredoškolský profesor
Milan Krahulec.
Pôsobil na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave, kde
pedagogicky viedol študentský časopis Blesk, ktorý
dosiahol mnohé celoslovenské ocenenia. Neskôr aj
s Novým Bleskom prešiel na gymnázium na Hviezdoslavovej ulici, ktoré sa zmenilo na športové gymnázium a sídli na Bottovej ulici, kde taktiež úspešne pôsobí Nový Blesk. Starý Blesk je časopisom študentov
Gymnázia Na Hlinách.
Ocenený Milan Krahulec povedal: „V súčasnosti mi
chýbajú pedagógovia, ktorí svoje povolanie nepovažujú za remeslo, mal by vzniknúť dobrý vzťah učiteľ
– žiak. Nemusí byť vždy ideálny, ale len vtedy sa dá
žiak formovať.“ Práve v tomto zmysle mu bol vzorom
jeho profesor na gymnáziu, Artúr Sundany.
Profesora Krahulca mali radi nielen študenti, ale
aj kolegovia. Takto si na neho spomína poetka Eva
Jarábková: „ Rozmýšľala som, koľko musí byť v človeku veľkorysosti a pokory, keď sa, sám s ambíciou
literatúru tvoriť, celý život venuje tvorbe cudzej,
a v prípade mladých ľudí veľakrát sebavedomie vysoko prevyšuje talent. Vždy to ten Milan
vedel a dokázal, že sme mu verili. Mladí ľudia aj ja, jeho veľmi dospelá kolegyňa. Pred štyrmi rokmi, keď mi Milan robil korektúry básnickej zbierky Ži hlavou, strávili sme spolu zopár
pekných tvorivých hodín. Ak označil v texte zlé miesto, bolo zlé a darmo som mu vyčítala, že
kým ho neoznačil, bolo dobré. Ale povedal mi, že mám básnický talent a ja som mu uverila,
lebo mamička, režisér a Milan majú vždy pravdu. A ešte musím dodať, že Milan stále trochu
haraší. Jedna moja báseň sa končí veršom: Úzko, je mi tak úzko, a Milan doplnil – ako ňadrám
pod blúzkou. Ale inak nedopĺňa, iba dáva výkričníky na okraj textu. Milanov výkričník znamená: pozor, stojíte mi za to, aby som vás čítal.“
Milan Krahulec sa narodil v košickej pôrodnici, ale jeho rodičia žili v Pavlovciach, kde otec
bol riaditeľom dvojtriedky a matka učiteľkou. Keď v roku 1944 evakuovali do Nového Mesta
nad Váhom, aj cestou späť, spoznal hrôzy vojny, spustošenú krajinu, aj odvlečenie blízkeho
človeka do gulagu. Ako dieťa najradšej čítal rozprávky Jozefa Cígera Hronského. I dnes obdivuje jeho krásny jazyk a ilustrácie J. Vodrážku. Neskôr otec dostal miesto v Klčovanoch. Na
Vysokej škole pedagogickej v Bratislave vyštudoval slovenčinu spolu s budúcou manželkou
Valikou. Veľa do života mu dal básnik Pavol Bunčák, ktorý im prednášal svetovú literatúru.
Umiestenku dostali do Štúrova, ale po skončení vojenskej služby začal učiť v Trnave. Ešte
na východe doma hovorili spisovne, ale medzi deťmi šarišsky. Toto nárečie ovláda dodnes
a hnevá ho, keď v rozhlase alebo v televízii sa niektorí umelci tvária, že hovoria šarišsky, ale
je to od tohto nárečia dosť ďaleko.
Ako učiteľ aj čitateľ preferuje poéziu pred prózou. Ale jeho najobľúbenejším autorom je
Karel Čapek, kde nachádza myšlienky o hľadaní pravdy o človekovi, ako aj Vitezoslav Nezval.
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Veľmi blízko má k Štefanovi Žárymu, má rád Timravu aj Tajovského, Kollára, Hollého, Chalúpku, Sládkoviča, Bottu, Jesenského, Krasku, Petra Jaroša a Ruda Slobodu. Prekladmi F. Villona
ho oslovil Ján Stacho.
Jeho najvydarenejší študenti nie sú činní v literatúre, ale sú veľmi úspešní vo funkciách,
ktoré zastávajú. V prvom rade je to Patrik Herman, ktorý sa uplatnil v televízii, má tam zaujímavú aj potrebnú reláciu, ale podľa jeho učiteľa má na viac, lebo je dobrým novinárom,
a tam je jeho poslanie. Popri Patrikovi sú to aj Viera Kuracinová a Silvia Szabová. Viera Kuracinová Levitt, riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave v rokoch 2002 – 2005 a súčasná
riaditeľka Knight Campus Art Gallery, CCRI, USA si spomína:
„Keď som uvažovala o tom, v čom bol pre nás profesor Krahulec výnimočný, opakovane
sa mi vynáralo slovo humanista. Teda niekto, kto je učiteľom v tom najširšom zmysle slova,
niekto, kto nás učil nielen fakty, dátumy alebo mená, ale aj postoj k životu a k svetu. Myslím
si, že to vyplývalo z toho, že hoci sme boli len študenti gymnázia, profesor Krahulec nám
veril. Veril našej kreativite i vtedy, keď sme sami možno ešte o nej nevedeli, a podporoval ju
bez toho, aby nám čokoľvek diktoval. Dokázal prelomiť generačný rozdiel, ale i odstup medzi
učiteľom a žiakom, a stal sa človekom, ktorého sme rešpektovali preto, že sme chceli, a nie
preto, že sme museli. Ak si správne pamätám, v tiráži časopisu Nový Blesk sme ho volali ’pedagogický nadhľad’ namiesto ’pedagogický dozor’. Mám skúsenosť, že ľudia, ktorí sú skutočnými osobnosťami, nepotrebujú na seba upriamovať pozornosť, nepotrpia si na tituly alebo
pocty a životom prechádzajú vľúdne a s humorom. Profesor Krahulec je takýmto človekom
a som veľmi rada, že sa jeho nadhľad stal súčasťou i môjho pohľadu na svet.“
A takto si na svojho profesora spomína oddaný a vďačný študent Patrik Herman, čerstvý
nositeľ ceny OTO za publicistiku:
„Profesor Krahulec u mňa rozvinul to, čo vo mne objavila jeho manželka – tiež profesorka slovenčiny, ktorá ma učila – novinársky talent. Len vďaka nim som dnes tým, čím som!
Roky v školskom časopise Blesk, ktorý viedol, boli tými najkrajšími v mojom živote. Boli sme
slobodní vo vyjadrovaní názorov a podporoval nás v tom. Vďaka nemu časopis získal v celoslovenských súťažiach jedno víťazstvo za druhým. Chýba mi jeho humor, vtipno-inteligentné
poznámky, jeho filozofické rozjímanie. Každá škola má svoju učiteľskú legendu – profesor
Krahulec je jednou z nich. Na profesora Krahulca sa nedá zabudnúť! Dal mi do života – toho
pracovného aj súkromného – veľa skúseností a odvahy. Možno si to ani neuvedomuje, ale to,
že som dnes už pätnásť rokov na televíznej obrazovke, je jeho obrovskou zásluhou. A veľmi
si vážim aj to, že jeho pomoc a podpora sa neobmedzovala iba na školskú pôdu, ale dokázal
ma podržať a veľmi mi pomohol aj mojom osobnom živote. Toto nie sú zdvorilostné frázy,
to je úprimné vyznanie človekovi, ktorý v mojom živote veľa znamená. Kiež by takýchto
’človekov’ bolo na svete viac!“
Jeho úspešných žiakov je veľmi veľa a profesor mal obavu, aby na niektorého v našom
rozhovore nezabudol. Napríklad, Mário Nikoliny, o ktorom niekde napísal, že raz bude prezidentom. Irena Biháriová, ktorá sa nebála nastoliť aj kritické problémy. Riaditeľ športového
gymnázia Jána Herdu Jozef Jančovič a riaditeľ Gymnázia Na Hlinách František Klotton. Ďalej
sú to: Veronika Mariotová, Vojto Aneta, Ivan Kubani, Pavol Serina, Miloš Mrva, Martin Butko,
Zuzana Vančová, Ivan Tvaroška a mnohí iní, ktorí ho stále navštevujú. Milan Krahulec s humorom jemu vlastným hovorí, že ich návštevy sú pre neho štátnym sviatkom a pamätným
dňom zároveň.
V dobe, keď sa v masmédiách stretávame s „rýchlokvasenými“ celebritami, vulgárnosťou
a primitívnosťou, stretnúť skutočného človeka je veľkým sviatkom. Nedeľa 6. marca 2011
bola veľkým sviatkom.
Margita KÁNIKOVÁ, Foto 4F
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Na univerzite začali budovať novú tradíciu
Korene Trnavskej univerzity siahajú až do 17. storočia a terajšia univerzita
aspoň symbolicky nadväzuje na toto obdobie. Aj preto sa sami študenti rozhodli pripraviť oficiálne prijímanie prvákov do študentského stavu. Zatiaľ sa
do prvých historických beánií Trnavskej univerzity zapojili len dve fakulty
– filozofická a pedagogická. „Zapísaním“ prvých začínajúcich študentov dvoch
fakúlt začínajú novú spoločenskú tradíciu tých, čo žijú na akademickej pôde.
Aj keď Trnavská univerzita začiatkom roka
mediálne žila – najmä voľbou rektora a pochybnosťami okolo mandátov členov akademického senátu univerzity či dodnes nevymenovaného rektora, akosi v tomto ruchu
zaniklo spoločenské podujatie, ktorým žili
predovšetkým študenti univerzity. Akcia
sa uskutočnila začiatkom marca v mestskej športovej hale a pri jej organizovaní
pomohlo samotným študentom aj Mesto
Trnava. Na podujatí, ktoré malo charakter
veľkého koncertu, vystúpili skupiny Polemic, October U2 Revival či Hudba z Marsu.
Zľava dekanka Filozofickej fakulty TrUni Marta „Beánia pre študentov aj pre pedagógov je
Dobrotková, dekan Pedagogickej fakulty TrUni dôležitý okamih celej univerzity. Podobné
Pavel Híc a zastupujúci rektor Andrej Filipek.
podujatia mi doteraz chýbali, pretože tu ide
o akési budovanie vzťahov naviac. Na beániách sa možno trocha menej formálne stretávajú
pedagógovia so študentmi, vytvára sa pohoda a priestor pre vzájomnú komunikáciu. Je dobré,
že také niečo sa teraz začína budovať aj na Trnavskej univerzite,“ povedal zastupujúci rektor
Trnavskej univerzity Andrej Filipek.
Univerzitnú akciu prišli podporiť aj ďalšie fakulty univerzity a podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom niekoľkých stoviek domácich študentov a „domácich“ pedagógov, ktorí
podčiarkli najmä iniciatívu študentov pri technickej realizácii podujatia. A ako pripomenul
zastupujúci rektor Trnavskej univerzity Andrej Filipek, univerzita pred viac ako jeden a pol
rokom založila združenie, ktoré spája absolventov univerzity a súčasnú vysokú školu. Aby
aj študenti, ktorí študujú práve teraz, sa mohli stretnúť s tými, čo tu študovali pred nimi
a mohli sa vzájomne obohacovať.
Ako povedal organizátor beánie Karol Klobušický z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, podľa historických análov tento zvyk pochádza zo včasného stredoveku z univerzitnej
oslavy zvanej „depozícia“ (v preklade odkladanie rohov). Nový študent univerzity, nazývaný beanus (teda nováčik) sa pri nástupe pokladal za nevychované zviera z poľa bez vzdelania. Podľa
tradície musel na univerzitnej oslave nosiť masku so zvieracími rohmi a klami, ktoré mu obradne a posmešne odstránili a „spravili“ z neho človeka. „Dnešnú beániu sme teda s humorom
nazývali aj odrohovanie. Myšlienka nášho podujatia vznikla asi pred rokom. Povedali sme si, že
aby sa Trnavská univerzita mohla stať naozaj univerzitou, chýba tu život študentov a aj takéto
budovanie genia loci. Aby si študenti uvedomili, že toto je naša alma mater, ktorá nás posiela
do sveta. Som taký hobby historik, zaujíma ma to a rád dodržujem tradície, pretože mám rád
tú silu, ktorá drží strom v zemi. V rámci oficiálneho programu sa študenti zapíšu do kroniky,
prijmeme ich do stavu študentského a rektor univerzity požehná kroniku pre zapisovanie ďalších študentov v budúcich akademických rokoch,“ dodal Karol Klobušický.
-maju-
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
3. 4. 1951 – V Trnave sa narodil filmový
a televízny kameraman RICHARD KRIVDA,
tvorca 4 celovečerných hraných a viacerých dokumentárnych, prírodopisných
a vzdelávacích filmov (60. narodeniny).
4. 4. 1551 – Kráľ FERDINAND nariadil, aby
sa voľby trnavského richtára zúčastnili
všetci mešťania, aby sa tak vyhlo národnostným sporom (460. výročie).
4. 4. 1926 – V Šúrovciach umrel kňaz, publicista, editor a zostaviteľ nenotovaného
Katolíckeho spevníka IGNÁC ŠOHAJDA, ktorý
študoval na gymnáziu v Trnave (85. výročie).
5. 4. 1811 – V Budmericiach sa narodil
národovec, pedagóg, ovocinár, publicista a priekopník vydávania slovenských
školských učebníc JURAJ HOLČEK, ktorý
po štúdiách teológie v Trnave pôsobil
ako kňaz v Majcichove, Trstíne, Veselom
a v Jablonici (200. výročie).
7. 4. 1736 – V Košiciach umrel bývalý profesor Trnavskej univerzity SAMUEL TIMON,
zakladateľ prvej koncepcie slovenských
národných dejín (275. výročie).
7. 4. 1931 – V Pezinku sa narodila herečka
ASTÉRIA KUFELOVÁ, členka súboru Krajového divadla v Trnave a neskôr riaditeľka
Mestského kultúrneho strediska v Trnave
(80. narodeniny).
9. 4. 1736 – V Bratislave umrel básnik a pedagóg FRANTIŠEK KIRIŠ, profesor a rektor
Trnavskej univerzity (275. výročie).
10. 4. 1936 – V Bratislave umrela BOŽENA
KUTLÍKOVÁ, dcéra Michala Miloslava Hodžu,
osvetová pracovníčka a členka dobročinných spolkov, ktorá po vydaji bývala
v Trnave, kde hrávala ochotnícke divadlo
(75. výročie).
10. 4. 2001 – V Trnave umrel stredoškolský pedagóg a športový funkcionár FRANTIŠEK NEITZ, profesor a riaditeľ Gymnázia
Jána Hollého v Trnave (10. výročie).
13. 4. 1936 – V Le Havre vo Francúzsku
sa narodil hudobník a hudobný pedagóg
RENÉ NÁVOJ, ktorý pôsobil ako učiteľ na
ZUŠ v Trnave (75. 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 (85. výročie).
17. 4. 1841 – V Trnave umrel kníhtlačiar
a mestský funkcionár JÁN KRSTITEĽ JELÍNEK,
majiteľ známej tlačiarne, z ktorej vyšla väčšina prác bernolákovcov (170. výročie).
19. 4. 1666 – V Trnave umrel profesor
a rektor Trnavskej univerzity ŠTEFAN KERESTEŠ (345. výročie).
19. 4. 1986 – V Košiciach umrel trnavský
rodák JÁN LICHNER, architekt, pedagóg
a odborný publicista, dlhoročný riaditeľ
Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (25. výročie).
20. 4. 1986 – V Trnave umrel lekár BOHUMIL
PÍSEČNÝ, v rokoch 1976 – 85 riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Trnave (25. výročie).
22. 4. 1586 – V Trnave umrel cirkevný
hodnostár a náboženský spisovateľ MIKULÁŠ TELEGDI, zakladateľ podľa neho nazvanej tlačiarne v Trnave (425. výročie).
23. 4. 1561 – Do Trnavy prišli prví jezuitskí
pedagógovia, ktorých povolal MIKULÁŠ
OLÁH, aby vyučovali na mestskej škole
(450. výročie).
23. 4. 1886 – V Trnave sa narodil učiteľ,
publicista a politik PAVOL TEPLANSKÝ, poslanec a minister (125. 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 (+1732).
26. 4. 1951 – V Trnave umrel pedagóg,
spisovateľ a prekladateľ JÁN DETRICH, riaditeľ ľudovej školy v Horných Zeleniciach
a v Trnave, autor učebníc a informačnej
monografie o Trnave (60. výročie).
28. 4. 1831 – Viedenské úrady povolili stavbu divadla v Trnave (180. výročie).
P.R.
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Trnava – malý Rím či malé Bordeaux?!
Z dejín trnavského vinohradníctva a vinárstva I.
Hoci sa obdobie stredoveku mylne pokladá za „obdobie temna“, pre trnavské vinohradníctvo
bolo zlatým časom rozvoja a nebývalej prosperity. Dnešnému čitateľovi môže znieť názov
príspevku zvláštne, možno až ironicky, no historicky bola stredoveká Trnava (v tesnom závese s Bratislavou) najväčším slovenským vinárskym mestom, cez ktoré prechádzali hektolitre
vína do okolitých krajín a mohlo pripomínať svetoznáme Bordeaux, len bez mora. Trnavčania
vlastnili množstvo vinohradov v chotároch dnešnej Rače, Vajnor, Svätého Jura, Pezinka, Vinosadov, Modry či na panstve Červený Kameň, ale aj v Šintave alebo Hlohovci. Rovnako zakladali nové vinice v katastroch svojich štyroch poddanských obcí – Brestovian, Hrnčiaroviec,
Modranky a Parnej, neskôr v Ružindole.
Čo bolo príčinou tohto stavu? Prečo trnavskí mešťania vlastnili vinice na tak širokom páse
od Malých Karpát po Váh? Dôvod bol veľmi jednoduchý. Oplatilo sa im to, pretože obchod
s vínom bol veľmi výnosný. Po víne bol dopyt. Voda bola totiž často kontaminovaná, víno sa
teda pilo vo veľkých množstvách ako bezpečný každodenný nápoj, často riedený vodou či
doplnený o rôzne prísady a korenia. Používalo sa aj ako dezinfekcia či liek. Rovnako dôležité je
napísať, že stredoveká klíma bola teplejšia ako v neskoršom období. To znamenalo, že viniču
sa dobre darilo aj na rovinatých pôdach, nielen na úbočiach Malých Karpát. Vinohrady sa tak
tiahli od Bratislavy až po Váh a Dunaj. V okolí Trnavy prakticky nebolo obce, v ktorej by neboli
vinohrady. Mladí obyvatelia mnohých týchto dedín už azda ani netušia, že ich dávni predkovia
boli vinohradníkmi. Len opustené sochy svätého Urbana či erby týchto lokalít dokazujú túto
skutočnosť. Za mnohé príklady uvedieme aspoň neďaleké Šelpice, ležiace na rovine 6 km od Trnavy. Historicky ide o významnú usadlosť strategicky umiestnenú na starej Českej ceste, kde
vinohradníctvo tvorilo tak významnú činnosť, až sa dostalo do znaku obce. Ten tvorí v modrom poli vľavo umiestnený strieborný vinohradnícky nôž, v pravej časti doplnený o zelený
vinič s dvomi zlatými strapcami hrozna. V novoveku vinohradníctvo prestalo byť z niekoľkých
príčin ziskové, preto vinohrady pustli a postupne sa menili na poľnohospodársku pôdu.
Počiatočné investície do vinohradov boli veľké, výnosy však neskôr mnohonásobne prekračovali náklady. Na založenie vinohradov bol potrebný kapitál, preto nie je prekvapujúce,
že okrem panovníka, najvýznamnejších feudálov a cirkevných inštitúcií sa do pestovania viniča zapojila podnikavá meštianska obchodnícka vrstva. Tvorili ju najmä pozvaní nemeckí prisťahovalci – hostia, ktorí prichádzali prevažne z oblasti Bavorska a Rakúska. Musíme mierne
poopraviť bežne rozšírený názor, že hostia boli pozývaní do Uhorska až po tatárskom vpáde
(1241 – 1242), kedy boli mnohé oblasti takmer úplne vyľudnené. Najnovšie sa stále presvedčivejšie posúvajú začiatky nemeckej vinohradníckej kolonizácie malokarpatskej oblasti prinajmenej na začiatok 13. storočia, i keď tá nebola ani zďaleka taká intenzívna, ako po roku
1242. Mnohí kolonisti boli odborníci v pestovaní viniča a v dorábaní kvalitného vína. Dnes to
azda vyznieva prekvapivo, no nemecké vína boli v 10. až 13. storočí žiadanejšie a známejšie
než francúzske. To bol možno tiež jeden z dôvodov pozývania najmä nemecky hovoriacich
kolonistov. Nemci sa ukázali v našich podmienkach ako veľmi aktívna komunita, ktorá využívajúc privilégia a daňové zvýhodnenia veľmi rýchlo odhadla potenciál a rentabilitu obchodu
s miestnym vínom. Začali uplatňovať nové a moderné spôsoby pestovania viniča a čoskoro
zabezpečili malokarpatskému vínu veľmi dobrú kvalitu. Aj vďaka tomu a svojim kontaktom
v predošlej domovine išlo víno z našej oblasti na odbyt. Bol to aj prípad Trnavy.
Meštiansky kapitál vznikal najmä z obchodu a Trnava bola významným miestom styku
zahraničných kupcov a domáceho trhu. Podľa všetkého sa tu už v 12. storočí usadzovali
prví nemeckí a čoskoro azda aj valónski kupci. Založili si kostol, zasvätený Sv. Mikulášovi,
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patrónovi obchodníkov. Na základe
komparácie s vývojom vinohradníctva v okolitých lokalitách (Bratislava, Svätý Jur, Pezinok, Modra)
a
najnovšími
interpretáciami,
predpokladáme, že už v čase pred
udelením privilégií slobodného kráľovského mesta v roku 1238 boli
obyvatelia dnešnej Trnavy veľmi dôležitými hráčmi v obchode s vínom
a panovník už iba potvrdzoval tejto
lokalite významný hospodársky
status, ktorý tu vznikal niekoľko desaťročí predtým. Usudzujeme teda,
že aj rozvinutý obchod s vínom bol
okrem iných skutočností príčinou,
prečo práve Trnava získala ako prvá
na území dnešného Slovenska tieto
výsady. Svedčí to o veľmi silnom
ekonomickom vplyve, ktorý komunita tu žijúcich hostí nepochybne
musela mať. Napokon, zmienené privilégium bolo adresované najmä im
a vystavené na ich podnet. Obchodovanie s vínom generovalo veľký kapitál, vďaka ktorému
sa táto kupecká elita vedela presadiť aj u panovníka a vymôcť si od neho nové úľavy. Z nich
sa za najdôležitejšiu pokladá oslobodenie od platenia mýtnych poplatkov, čo malo podporiť
ešte väčší rozvoj obchodu – aj s vínom.
Po tatárskom vpáde prichádzali do Trnavy ďalší nemeckí hostia, ktorí investovali do kúpy
nových vinohradov. Ich prenikanie pod úbočia Malých Karpát a získavanie viníc nadobudlo
veľmi veľké rozmery v druhej polovici 13. storočia, odkedy ho máme už písomne doložené.
Tento proces nadobudol taký rozsah, že ho bolo potrebné regulovať. Nie je preto prekvapivé, že všetky prvé písomné zmienky o vinohradníctve z tohto obdobia vo Svätom Jure,
Pezinku či neskôr Modre sa týkajú práve Trnavčanov a riešenia rôznych sporov ohľadne
poplatkov miestnym zemepánom.
O čo pri týchto kontroverziách išlo? Zjednodušene možno napísať, že zemepáni chceli
väčší podiel na zisku, ktorí pre seba trnavskí mešťania vytvárali. Šľachtici síce podporovali
rozvoj vinohradníctva na svojich pozemkoch, lebo im to prinášalo viac peňazí ako ktorákoľvek iná poľnohospodárska činnosť, no čoskoro sa snažili zvyšovať poplatky, pretože videli, že
obchod s vínom je veľmi výnosný a chceli na ňom participovať vo zvýšenej miere.
Prvá nepriama zmienka o vinohradníctve v Trnave je z roku 1258, kedy sa vo falze mestskej
listiny píše o novej výsadbe vinohradov niekde v tesnej blízkosti mesta. V roku 1270 upravila
listina uhorského kráľa Štefana V. poplatky, ktoré mali Trnavčania platiť zo svojich vinohradov
na majetkoch šľachticov v Bratislavskom komitáte. Mešťania sa totiž sťažovali u panovníka,
že tam od nich požadujú v období pôstu a v čase oberačiek nové neobvyklé poplatky. Podľa
tejto listiny mali Trnavčania odovzdávať majiteľom pozemkov z jednej vinice ročne jeden
džber vína a dva denáre. Zaujímavé je, že sa tu už spomínajú aj hostia z trnavských poddanských dedín Hrnčiarovce, Modranka a Nová Ves, pre ktorých platili rovnaké podmienky. V roku
1291 si Trnava nechala túto listinu konfirmovať aj panovníkom Ondrejom III.
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Ďalšie informácie o trnavskom vinohradníctve pochádzajú z prostredia Svätého Jura.
V listine Tomáša zo Svätého Jura z 25. februára
1278 sa stanovili Trnavčanom nové platobné
podmienky. Z tejto písomnej zmienky, ktorá
je prvou zachovanou správou o svätojurskom
vinohradníctve, sa však dozvedáme aj o stave
vtedajšieho vinohradníctva vo všeobecnosti.
Podľa tejto písomnosti, trnavskí mešťania, ktorí majú vo Svätom Jure usadlosť a vinohrady,
sú povinní zaplatiť z jedného celého vinohradu
120 denárov. Z tejto sumy mali tretinu odviesť
pred začatím prvých prác vo vinohrade a zvyšok pred oberačkou. Za vinohradnícke (horské)
právo, ľudovo označované ako Bergrecht, mali
podľa zaužívaného zvyku odviesť dávku v naturáliách, konkrétne vo víne (5 štvrtí svätojurského okovu) a k tomu poplatok dva denáre.
Ak majiteľ nemá dediča, po zaplatení sumy
Šliapanie hrozna v roku 1716
40 denárov mohol svoj vinohrad komukoľvek
predať. Tí mešťania, ktorí vo Svätom Jure vlastnili len vinohrad, v prípade sporov mali byť
predvolaní pred trnavský mestský súd a nie pred svätojurského zemepána. Na konci listiny
sa uvádza, že Tomáš sa zaväzuje, že ak Trnavčania zaplatia novozavedený poplatok 120 denárov, môžu naďalej nerušene užívať svoje vinohrady a budú rešpektované ich všetky staré
slobody, ktoré mali už v dávnych časoch svojich predkov. Posledná veta výrazne naznačuje,
že Trnavčania s veľkou pravdepodobnosťou využívali vinohrady vo Svätom Jure už dlho pred
získaním privilégia slobodného kráľovského mesta v roku 1238.
Rovnako sa dozvedáme, že už v roku 1278 tu platilo staré zvykové vinohradnícke právo.
Jeho uplatňovanie však mohlo byť kodifikované iba na rozvinutej až vyspelej úrovni ekonomických, právnych a majetkových vzťahov vo vzťahu k vinohradníctvu, pričom tento stav sa
spravidla formoval dlhé desaťročia. Ak sa teda v tejto oblasti už v tom čase vinohradnícke
právo používalo, je to ďalší významný faktor, ktorý poukazuje na starobylosť tradície pestovanie viniča v tejto lokalite. Dôležité je tiež, že v listine sa spomína aj nemecký ekvivalent
vinohradníckeho práva, doslovne sa píše quod vulgaliter purgrecht dicit, teda, že ľudovo je
nazývané ako Bergrecht. To je jednoznačným signálom o prítomnosti nemecky hovoriaceho
obyvateľstva v tejto oblasti, ktorí pôsobili v trnavskom vinohradníctve.
Veľmi podobnú dohodu spísali Trnavčania v roku 1295 s komesom Pavlom a komesom Kozmom, synmi komesa Kozmu z Pezinka. Táto listina je pre zmenu prvou správou o pezinskom
vinohradníctve. Podľa nej, Trnavčania majúci usadlosť a vinohrad na pezinskom panstve,
majú tiež platiť za celý vinohrad 120 denárov, teda rovnako ako vo Svätom Jure. Okrem
toho za polovičný vinohrad mali povinnosť zaplatiť 60 denárov a za štvrtinový 30 denárov.
Z titulu vinohradníckeho (horského) práva museli Trnavčania odviesť za celý vinohrad dva
okovy vína a poplatok 2 denáre. K tomu treba ešte prirátať mýtne – poplatok za vyvezenie
vína z mesta, 6 denárov za každý sud. Okrem toho sa platila pisárovi suma dvakrát ročne po
4 denáre za jednu celú vinicu. Je teda zrejmé, že obchod s vínom bol veľmi výnosný, pokiaľ
boli Trnavčania ochotní platiť všetky tieto poplatky. Okrem toho, zmienka o celom, polovičnom či štvrtinovom vinohrade svedčí o výraznej majetkovej diferenciácii, ktorá tu vládla, čo
znamená, že okrem výsadby nových vinohradov sa rozloha starších vinohradov zmenšovala

história

apríl 2011

dedením, predajom jeho časti, atď. Tento stav musel byť teda nesporne výsledkom dlhšieho
procesu. Napokon, J. Baďurík pri analýze tejto listiny predkladá hypotézu, že Trnavčania
museli vlastniť vinohrady v okolí Pezinka už pred rokom 1208, kedy bolo toto územie darované komesovi Tomášovi. Podľa neho by totiž po roku 1208 Trnavčania už len ťažšie získavali
väčšie plochy vinohradov od nového zemepána, pretože ten mal mať záujem o rozvoj panstva a prosperitu „vlastných ľudí“ a nie „cudzích mešťanov“. V tomto prípade môžeme tento
názor rovnako aplikovať aj na Svätý Jur, ktorý získal správca kráľovských pivníc komes Sebeš
v roku 1209. Existenciu vyspelého vinohradníctva už 13. storočí potvrdzujú aj miery na meranie množstva vína. Z roku 1270 máme doložený trnavský okov, neskôr tiež bratislavský
(r. 1271), svätojurský (r. 1278), pezinský (r. 1295) či račiansky (r. 1296). Základnou mernou
jednotkou pre celú oblasť bol bratislavský okov. Jeho starší variant mal 65,82 litra, mladší 54,
29 litra. Na základe uvedených skutočností tak môžeme rozvoj trnavského vinohradníctva
klásť minimálne na začiatok 13. storočia, a pravdepodobne aj skôr.
Expanzia Trnavčanov v oblasti vinohradníctva pokračovala aj v 14. storočí. Spolu s tým však
pokračovali aj snahy o zvyšovanie poplatkov pre nich. V roku 1326 sa trnavskí mešťania obrátili na panovníka Karola Róberta s prosbou o zníženie veľmi veľkých poplatkov z vinohradov,
ktoré mali v chotároch Modry a Vinosadov. Panovník rozhodol nasledovne: Dávky mali cudzí
majitelia vinohradov odovzdávať na jar a v čase vinobrania. Na jar boli povinní platiť za jeden
celý vinohrad dve penzy denárov, za polovičný vinohrad jednu penzu a za štvrtinový 20 denárov. Počas oberačky sa poplatky stanovili na dve penzy denárov z celej vinice a 4 okovy vína,
jednu penzu denárov a 2 okovy vína z polovičnej vinice a napokon 20 denárov a 1 okov vína zo
štvrtinovej vinice. Ako mýto sa platilo 8 denárov za každý sud vína naložený na voz.
Zjednodušene možno napísať, že až do konca 16. storočia sa zachovali podobné písomnosti, ktoré opakovane poukazujú na snahy rôznych zemepánov a majiteľov panstiev vo Svätom
Jure, Pezinku, Modre či na Červenom Kameni zabraňovať Trnavčanom v ich vinohradníckej
činnosti, či na pokusy o zvyšovanie poplatkov pre nich. Tí sa naopak bránili a pomoc hľadali
(a často nachádzali) u panovníkov, ktorí im za poplatok radi potvrdzovali ich privilégia a výsadné listiny. Pre ich časté opakovanie a veľké množstvo ich nebudeme na tomto mieste
uvádzať. Podstatné je, že Trnava vychádzala z týchto sporov väčšinou víťazne a zachovala si
pozíciu jedného z najväčších obchodníkov s vínom v Uhorsku.
O výnosnosti vína svedčí aj fakt, že v roku 1348 uzatvorilo mesto zmluvu s ostrihomskou kapitulou, od ktorej si Trnavčania prenajali vyberanie desiatku z vinohradov na Kráľovej hore za
ročný poplatok 20 hrivien denárov. Bolo to pre nich výhodné, pretože vybrané desiatkové víno
mohli výhodne predať a získať viac, ako zaplatili kapitule. Odchod s vínom v 14. storočí prekvital, Trnava bohatla a významne tomu pomohol aj fakt, že mesto ležalo na hlavnej obchodnej
trase – tzv. Českej ceste medzi Prahou a Budínom, odkiaľ mali kupci veľmi dobré napojenie na
ďalšie zahraničné trhy. Trnavské víno sa preto nepilo ani tak v Uhorsku, ako skôr na Morave,
v Čechách, v Sliezsku či v Poľsku. Tento trend pretrval aj v 15. storočí. Mestské účty v tomto
čase prezrádzajú, že po Bratislave mali práve Trnavčania najviac vinohradov v celej malokarpatskej oblasti. Pre lepšiu predstavu uvedieme aspoň niekoľko čísiel. Z účtovného záznamu
z roku 1419 sa dozvedáme, že v trnavskom chotári sa dorobilo približne 19 500 okovov vína
a ďalších 11 800 okovov priviezli zo svojich okolitých obcí či nakúpili inde. Mesto tak malo spolu
31 300 okovov vína, čo je v prepočte asi 1 699 277 litrov vína. Už o tri roky neskôr (r. 1422)
mesto vyviezlo približne 40 800 okovov vína, teda neuveriteľných 2 215 032 litrov vína!
Ťažký zásah dostalo trnavské vinohradníctvo počas husitských vpádov na územie dnešného Slovenska, kedy bolo mesto v rokoch 1432 – 1435 obsadené oddielmi Blažeka (Blažka)
z Borotína. Ten vyberal od okolitých miest a obcí tzv. holdovací poplatok – inak povedané
dnešným jazykom – výpalné, aby neobral úrody hrozna. Rovnako husiti vymáhali desiatok
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z hrozna. Množstvo vína, ktoré Blažkove oddiely v Trnave vypili či vyliali, však nespôsobili Trnavčanom také problémy, ako obnova vinohradov po ich odchode. Počas husitskej
okupácie mesta si totiž mnoho trnavských vinohradov prisvojili obyvatelia okolitých obcí,
ktorí ich neskôr odmietali vydať späť. V roku 1435 musel preto panovník Žigmund Luxemburský prikázať obyvateľom Svätého Jura, Modry, Vinosadov, Hlohovca, Šintavy a panstva
Červený Kameň, aby nebránili Trnavčanom pri obrábaní ich vinohradov či nepýtali od nich
iné poplatky, ako len tie, ktoré boli zaužívané pred husitskými nájazdmi.
Okrem vinohradov v bezprostrednej blízkosti pohoria Malých Karpát sa snažili Trnavčania o výsadbu nových viníc aj vo svojom chotári a na pôde trnavských poddanských dedín
v Hrnčiarovciach, Modranke, Brestovanoch a Ružindole. V 15. storočí sú doložené aj vinohrady v chotári mesta v časti Kráľová, Syslová, Nemečanka či Peklo. Názvy vinohradov pri
Trnave boli napr. Mitrsperg (Stredný vrch), Jungperg (Mladý vrch), Inferno (Peklo), Mons
Luporum (Vlčia hora) či Mons Rosarum (Ružová hora).
PhDr. Martin HRUBALA, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku
Ilustrácie: z archívu Malokarpatského múzea v Pezinku
(Pokračovanie v budúcom vydaní)

Herec Matej Einziger a baroková reduta
K dejinám zábavy v 2. polovici 18. storočia

2. časť: Plesy

Matej Einziger prišiel v roku 1770 do
Trnavy so zámerom, že tu bude uvádzať
divadelné predstavenia a organizovať
verejné fašiangové plesy. Na dnešnej
Štefánikovej ulici č. 38 kúpil dom a na
poschodí vybudoval tanečnú sálu.
Verejné plesy sa pravdepodobne pred
Einzigerom v meste nekonali. Všeobecne
sa bály organizovali v sálach hostincov
(zariadenia, ktoré poskytovali stravu
a ubytovanie). Aká bola situácia v Trnave
v roku 1770? Všetky hostince vo vnútornom meste sa nachádzali na hlavnej
komunikácii spájajúcej Dolnú a Hornú
bránu: na Hlavnej ulici hostinec U zlatej
hviezdy (dom č. 29 – Svatého pasáž) a U zlatej koruny (dom č. 19 – roh Hlavnej a Trhovej ulice),
na námestí mestský hostinec U čierneho orla (na mieste dnešného divadla) a na Štefánikovej ulici
hostinec U paštéty (dom č. 41) a U zlatej ruže (dom č. 32 – roh Štefánikovej a Hradobnej uličky).
V tomto období nemal ani jeden vhodnú miestnosť na konanie plesov. Potvrdzuje to vývoj v 70-tych rokoch 18. storočia, mimo reduty sa verejné bály robili v súkromných domoch. Prvý ples
U čierneho orla sa zorganizoval v roku 1782. Hostinec U zlatej hviezdy sa do konania bálov zapojil
tiež v 80-tych rokoch, keď ho kúpil Eberhard Valc (prvý doložený ples v roku 1785).
Einziger usporiadal prvé plesy na fašiangy po dokončení reduty. Rok 1771 možno považovať za začiatok tradície konania verejných plesov v Trnave. Tieto organizované veľké tanečné podujatia, ktoré mali charakter spoločenskej udalosti, treba odlíšiť od príležitostného
tancovania pri hudbe v krčmách a hostincoch. Hoci sa na báloch na jednom mieste zabávali
urodzení aj neurodzení, a načas sa zotreli hranice medzi spoločenskými stavmi, plesajúci tu
prezentovali postavenie a majetok.
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V roku 1773 vyšlo nariadenie o konaní verejných bálov v čase fašiangov, ktoré znížilo ich
výnosnosť, a bolo zdrojom kontroverzií medzi Einzigerom a mestskou radou. Väčšina bodov
sa týkala podmienok, za akých sa mali konať maškarné bály:
1. masky sa mohli nosiť iba na verejných báloch, nie v súkromných spoločnostiach,
2. bály do deviatej nedele pred Veľkou nocou sa mohli konať do tretej hodiny rannej, potom
do piatej hodiny, posledný fašiangový deň do pol dvanástej v noci (za porušenie hrozila pokuta 100 zlatých), ples sa nesmel konať 1. februára (pred Hromnicami),
3. zákaz vstupu služobníctvu, ostatní mali vstup povolený, ale nesmeli mať neslušné masky
(najmä cirkevného charakteru),
4. tancovať sa mohlo v maskách aj bez nich, po opustení plesu sa museli ihneď zložiť,
5. zákaz nosenia zbraní tajne alebo verejne, zákaz ísť na ples s ozbrojeným služobníctvom,
6. zákaz chodiť po ulici v maske, povoľovalo sa chodiť prezlečený bez masky na tvári,
7. zákaz hazardných hier,
8. zo sumy zaplateného vstupného sa 6 % odviedlo pre chudobných alebo siroty, z členov
mestskej rady sa vybral plesový komisár, ktorý dohliadal nad slušnosťou, bezpečnosťou
a poriadkom.
Posledný bod citlivo zasiahol usporiadateľov, pretože ich pripravil o časť zisku. Namiesto
paušálneho poplatku začali platiť percentuálnu daň. Na porovnanie: za 18 bálov konaných
v roku 1771 a 1772 zaplatil Matej Einziger 18 zlatých, v roku 1776 za 15 bálov odviedol
komisárovi 48 zlatých. Einziger sa kvôli zvýšenému zaťaženiu ozval hneď po fašiangoch
v roku 1773. Požiadal, aby šesťpercentný poplatok nemusel platiť z celej vybranej sumy, ale
z čistého zisku – teda po odrátaní nákladov na hudobníkov a mestských strážnikov. Komisár
Komáromy uviedol, že na 14 plesoch sa na vstupnom vybralo vyše 1 000 zlatých. Vstupenky
sa predávali po 20 a 40 grošoch, päť vstupeniek bolo za 25 zlatých (ak nerátam päť najdrahších vstupeniek, počet plesajúcich pri nižšom vstupnom by bol 3 081 a pri vyššom vstupnom
1 541 za celé fašiangy). Komisár nezabudol podotknúť, že Einziger mal významný zisk z predaja občerstvenia, a preto nebol dôvod, aby platil nižšiu daň, ako stanovil predpis. Matej
Einziger sa odvolal a argumentoval, že v Bratislave sa platí 6 % z čistého zisku. Mestská rada
to však nepovažovala za dôvod na zmenu svojho rozhodnutia.
V Trnave sa získané peniaze rozdeľovali medzi sociálno-charitatívne zariadenia: mestský
lazaret a mestský špitál. Ustanovenie komisára znamenalo, že usporiadatelia bálov sa dostali
pod priamu kontrolu mesta. Viac ako na verejný poriadok dozeral na vybrané peniaze a nepriamo na bálové podnikanie.
Rok 1774 priniesol Einzigerovi ďalšie nepríjemnosti: konkurenciu a zvýšené poplatky.
Okrem mestských drábov mal platiť aj plesového komisára – dva zlaté za každý bál, na ktorom dohliadal. Einziger odmietol platiť takéto „diéty“ komisárovi. Ten sa ich však nechcel
vzdať a odrátal si ich z čiastky určenej pre lazaret a xenodóchium. Mestská rada rozhodla,
že pre chudobných by išlo málo peňazí a „diéty“ má uhradiť usporiadateľ bálov. Einziger mal
teda platiť aj komisára, ktorého vysielalo mesto a jemu samotnému bol iba na príťaž.
Hoci sa poplatky za bály po roku 1773 zvýšili, stále boli finančne zaujímavé. Príprava a organizovanie fašiangových zábav si však vyžadovali isté znalosti a skúsenosti. Možno práve
z týchto dôvodov Einzigera prvé tri roky nikto z domácich neohrozoval. Prvý konkurent
sa objavil v roku 1774 – Matej Rajtmajer, komorník grófa Forgáča. Dá sa predpokladať, že
vzhľadom na svoje zamestnanie sa vyznal v usporadúvaní bálov. Rajtmajera voči Einzigerovi
znevýhodnilo, že nemal vlastnú sálu. Plesy pripravil v Mentlerovom dome na dnešnej Halenárskej ulici č. 6 (predtým dom grófa Krištofa Erdődyho). Na vstupnom sa vybralo iba 147
zlatých. Práve nízka účasť plesajúcich bola najväčšou nástrahou za vidinou dobrého zárobku.
Náklady boli pomerne vysoké, ako to dokazuje konečný účet za plesy v hostinci U zlatej
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hviezdy v roku 1793. Vybrané vstupné vo výške 187 zlatých a 40 grošov nestačilo ani na vyplatenie hudobníkov. Tento fakt potvrdzuje aj jediné objavené podrobné vyúčtovanie plesu
U čierneho orla z 27. januára 1841. Predaj vstupeniek vyniesol takmer 210 zlatých, náklady
tvorili 171 zlatých (najvyšší podiel tvoril honorár pre hudobníkov – 90 zlatých).
Mateja Rajtmajera prvotný neúspech neodradil v ďalšom plesovom podnikaní. Na fašiangy
roku 1775 si vybral na konanie verejných bálov sálu v dome Berchtoldovcov. Pripravoval ich
s istým trnavským klampiarom a krajčírom. Proti tomu sa ozval Einziger, ktorý si chcel vymôcť u mestskej rady zákaz Rajtmajerových plesov (cudzie plesy mu znižovali zisky a Rajtmajer nebol trnavským mešťanom). Mestská rada nepodporila požiadavku trnavského herca,
pretože nemal výlučné právo na konanie plesov.
Ešte väčšie pohoršenie vyvolal Rajtmajerov úmysel u baróna Jána Weissa a jeho manželky
grófky Anny Márie Berchtoldovej. Na prevádzku berchtoldovského domu (na rohu Hviezdoslavovej a Hollého ulice) nemali žiadny dosah, pretože bol v správe veriteľov. Svoju nádej
vkladali do mestskej rady. Barón sa domnieval, že privilégium na usporadúvanie verejných
plesov dostal od kráľovnej Márie Terézie iba Matej Einziger. Ďalej pripomenul, že veriteľ nebol ani trnavským mešťanom, a keďže nemal meštianske práva, nemohol robiť ani verejné
plesy. Barón Weiss žiadal aj v mene ostatných susedov, aby mestská rada vydala úplný zákaz
na konanie plesov v berchtoldovskom dome. A práve posledné uvedené bolo s veľkou určitosťou dôvodom na protest. Dom, aj keď v rukách veriteľov, bol stále ich domom. A niekto si
dovolil raniť ich šľachtický stav a honor, keď sa v ich dome mali zabávať ľudia, ktorých sami
nepozvali. Odpoveď mestskej rady bola nekompromisná: bály mohol organizovať ktokoľvek
a kdekoľvek za podmienok stanovených v nariadení z roku 1773. Plesy v berchtoldovskom
dome sa tešili dobrej návštevnosti, na vstupnom vybral Rajtmajer viac ako dvojnásobok
oproti predchádzajúcemu roku.
Plesy v Einzigerovej redute patrili až do jeho smrti v roku 1782 k najvýznamnejším spoločenským podujatiam trnavských fašiangov. Matej Einziger nasadil latku vysoko, sumy za
vstupné u konkurentov nedosahovali ani polovicu v porovnaní s Einzigerovými. Honosná
sála, profesionalita a profesia zabávača zaručovali kvalitu, kvôli ktorej Trnavčania uprednostňovali verejné bály v redute. Viac ako dôstojným nástupcom Einzigera sa stal Matej Rajtmajer, ktorý po jeho smrti prevádzkoval redutu (dom kúpil v licitácii za 3930 zlatých spolu so
zariadením tanečnej sály). Rajtmajer však musel obstáť v konkurencii hostincov U čierneho
orla a U zlatej hviezdy.
Mohlo by sa zdať, že zábavu a veselenie počas fašiangov nemohlo nič pokaziť či prerušiť.
Ak však ležal na smrteľnej posteli panovník, muselo smútiť celé kráľovstvo. Stalo sa to na
konci vlády Jozefa II., keď kvôli jeho chorobe boli zrušené plesy (Jozef II. zomrel 20. februára
1790). Rajtmajerovi a hostinskému U zlatej hviezdy zákaz spôsobil nepredvídané škody a odmietali zaplatiť poplatky za plesy, ktoré ešte stihli uskutočniť.
V usporadúvaní verejných plesov pokračoval od roku 1796 Jozef Hoffman, ktorý v dome
na Štefánikovej ulici č. 38 prevádzkoval aj kaviareň. V roku 1816 predal kaviareň a kúpil hostinské právo a znamenie hostinca U zlatej koruny.
Zmena storočí sa na organizácii verejných plesov neprejavila. Hlavnými miestami zábavy
zostali reduta (od roku 1816 pod názvom hostinec U zlatej koruny), hostinec U zlatej hviezdy
a mestský hostinec U čierneho orla. Aj závisť a žiarlivosť na úspech plesov v redute sa
preniesol do nového storočia. V roku 1829 podali hostinskí z Čierneho orla a Zlatej hviezdy
mestskej rade návrh, aby sa konanie verejných plesov v Trnave začalo regulovať. Navrhli,
aby sa bály konali iba trikrát do týždňa: v nedeľu U čierneho orla, v utorok U zlatej hviezdy
a v stredu U zlatej koruny – skrátka v jeden deň iba na jednom mieste. Prax bola taká, že
termíny plesov si každý usporiadateľ určoval sám, napr. v roku 1813 sa konalo 31 fašiango-
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vých plesov a počas piatich dní si mohli obyvatelia každý deň vybrať z troch plesov. Hoffman
sa v úhľadne napísanom liste odvolával na slobodu podnikania a odhalil pozadie a pohnútky
žiadateľov. Uviedol, že mestská rada by nikdy nezakázala nejakému remeselníkovi alebo
obchodníkovi, aby v čase trhov zatvoril dielňu či obchod, aby niektorý iný mohol predať
svoj horší tovar. Tento útok sa podarilo Hoffmanovi odraziť, ale víťazstvu sa netešil dlho.
Už v 30-tych rokoch 19. storočia zostavoval mestský kapitán s usporiadateľmi plesov pre
každé fašiangy harmonogram konania bálov. Mestská vrchnosť tak prakticky začala určovať
termíny a počty plesov.
Fašiangy sú časom veselosti a neviazanej zábavy, čo sa odrazilo aj v literatúre. Z druhej
polovice 18. storočia pochádzajú žartovné dialogické scénky Pijanské nešpory k božskému
Bakchovi, ktoré využívajú nešporové obrady na fašiangovú oslavu boha vína Bakcha (latinské
pomenovanie pre fašiangy – bacchi feriae – znamená dni Bakcha) a bohyne úrody Cerery.
Víno, pálenka, čašník, tabak, dobré pivo nech
ostanú vždycky s nami!
Ako bolo na fašiangy, i teraz i vždycky i po
všetky čaše čiaš! Kameň!
(úryvok z Pijanských nešporov k božskému Bakchovi, Anonym, 1761?)
Mgr. Roman MACURA

Pramene:
Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava: Magistrát mesta Trnava.
Literatúra:
Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. III. Barok. Próza, dráma a ústna ľudová slovesnosť. Zostavil
Jozef Minárik, Bratislava 1997.

Prví jezuiti na Slovensku
Žiadna komunita nevstúpila tak výrazne do
dejín mesta Trnavy ako Spoločnosť Ježišova (jezuiti). Trnavská univerzita so svojimi
zariadeniami: katedrálou, internátmi na
Hollého a Halenárskej ulici, tlačiarňou, knižnicou, archívom, lekárňou, observatóriom,
záhradou Stella, botanickou záhradou,
vilou a farmou v Bielom Kostole nemá v dejinách mesta paralelu. A to bola len
materiálna báza. Pedagogickým, tlačovým a duchovno-morálnym pôsobením
(univerzitná tlačiareň vydala vyše 5 000 titulov v rozličných jazykoch) znamenala nevyčísliteľný prínos do kultúry a duchovnej formácie nielen mesta, ale
celého národa a štátu, resp. národov a štátov – v historickom kontexte.
Je práve 450 rokov odvtedy, čo prišli jezuiti prvý raz do Trnavy.
Trnava – slobodné kráľovské mesto, obývané Slovákmi, Nemcami a po Moháči aj Maďarmi, mala
v prvej polovici 16. storočia tri kláštory: dominikánsky, františkánsky a klariský. V období nastupujúcej reformácie sa rozhodovalo o primárnom význame škôl. Evanjelici boli o prsia v predstihu,
mali vzdelaných rektorov. Paradigmou ako riešiť situáciu stala sa mestská škola v Trnave.
Roku 1543 padol do rúk Turkov Ostrihom, sídlo arcibiskupa prímasa Uhorska – a do Trnavy
sa prisťahovala Ostrihomská kapitula s arcibiskupom aj so svojou školou. O rok nato načrtol arcibiskup Mikuláš Oláh spojenie mestskej a kapitulskej školy a jeho 41 bodov slávnych
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artikulov nasmerovalo ďalšiu perspektívu školy. Mal to byť typ školy medzi gymnáziom
a univerzitou. Oláh plánoval ukončenie školy s titulom bakalára. V tom istom roku doplnil artikuly základinou školy s majetkami v Krásnej nad Hornádom a v Bíni. Zostával však základný
problém: Kto bude na škole trvalo učiť? V októbri 1558 pozval arcibiskup na rozhovor jezuitského viedenského rektora de Vittoriu, ktorý práve navštívil Kláštor pod Znievom a Trnavu.
De Vittoria po stretnutí s arcibiskupom mu predložil 17. marca 1559 požiadavky na založenie
kolégia. Tie boli: budova pre kolégium, fundácia pre 13 osôb a vlastný kostol. Arcibiskupovi
odporúčal, aby sám napísal generálovi Lainezovi do Ríma a žiadal dohodnutý počet osôb. List
do Ríma napísal Mikuláš Oláh až 16. septembra 1559 (medzitým potreboval čas aspoň na čiastočné splnenie požiadaviek de Vittoriu) a informoval generála, že povedľa katedrály zriadil
školu, ktorá má príjmy z fundácií v Krásnej nad Hornádom, chce ju zveriť jezuitom, žiada desať profesorov teológie, mali by však vedieť po slovensky, nemecky a maďarsky – v Trnave
sa rozpráva týmito jazykmi.
Generál Spoločnosti Ježišovej Lainez už 24. októbra 1559 poslal de Vittoriovi inštrukcie
prostredníctvom provinciála Petra Kanízia, ktorý tiež súhlasil so zriadením kolégia v Trnave.
Chápe starostlivosť arcibiskupa, jeho snahu otvoriť seminár a školu v Trnave. Riešenie sa
predĺžilo, zasahoval doň aj kráľ Ferdinand I. aj pápež Pius IV.
Prv než by šiesti jezuiti zriadili kolégium v Trnave, čakali vo Viedni, zúčastňovali sa na cirkevných synodách: na prvej 23. apríla 1560 a o rok na druhej, sa zúčastnil aj de Vittoria (Oláh
vtedy navrhoval zriadiť kolégium v Banskej Bystrici) a mával duchovné príhovory k účastníkom, redigoval závery synody, ale predovšetkým kontaktoval osobne a z prvej ruky situáciu
kléru v Uhorsku, to ho presvedčilo o nutnosti pomoci.
Ferdinand I. vydal 1. januára 1561 zakladaciu listinu kolégia v Trnave. So súhlasom Sv. stolice daroval trnavským jezuitom na večné časy Krasňanské opátstvo a Biňanské prepošstvo
ako finančné zabezpečenie kolégia. 23. apríla 1561 prišiel do Trnavy prvý rektor kolégia páter Ján Seidel, ktorý práve získal v Ingolstadte doktorát teológie, a s ním Anton Ghuse. Ten
hneď po príchode vyučoval na mestskej škole. V polovici augusta 1561 sa začalo so stavbou
kolégia, Ferdinand I. ju zveril svojmu architektovi Pietrovi Ferraboscovi, ktorý práve v Trnave
spevňoval hradby. Stavba na rohu terajšej ulice Jána Hollého a Mikuláša Schneidra Trnavského mala roku 1564 už dve poschodia, kaplnku, dve učebne, izby pre jezuitov, kuchyňu, jedáleň. Arcibiskup venoval v testamente na kúpu domu 500 zl a v testamente poručil kolégiu
ďalších 2 000 zl. Pri slávnostnom otvorení kolégia pred Vianocami 1561 bola trojdňová dišputa z humanitných vied, filozofie a teológie v kostole sv. Michala. Po Vianociach sa už v škole
vyučovalo. Žiakov bolo vyše sto. Jezuitská komunita mala v Trnave 11 členov. Rektorom bol
páter Ján Seidel, moravský Nemec, Tomáš Zdelarič, Chorvát, bol ministrom (ekonómom)
a učil rétoriku a gréčtinu. Jediný komunikoval v Trnave so Slovákmi a Chorvátmi. Gerard Hero
prednášal humanitnú literatúru. Teodorik Kanízus učil gramatiku. Ešte tu boli piati novici
(predstavení plánovali v Trnave noviciát pre Uhorsko) a dvaja bratia: krajčír a kuchár. Spory
s kapitulou komplikovali komunite život, (žiaci sa nezúčastňovali na slávnostných bohoslužbách v dóme) a naviac Seidel urazil v kázni kanonika a mestského farára Mikuláša Telegdiho.
Roku 1562 vypukol v Trnave mor, jezuiti školu zavreli a podľa pôvodnej praxe rádu venovali
sa chorým. V tejto službe zomrel Teodorik Kanízius, Jakub Samolius a novic Štefan Eiseman.
V októbri 1562 prišiel do Trnavy nový rektor Španiel Hurtado Perez.
Škola sa otvorila až vo februári 1563. Roku 1564 posilnil komunitu Ján Aschermann z Moravy a roku 1565 páter Ján Matejov z Krakovian , prvý známy jezuita Slovák. Keď arcibiskup
Oláh otvoril r. 1566 v Trnave seminár podľa úprav Tridentského koncilu, poveril Matejova
jeho vedením. 18. augusta 1566 sa stal novým rektorom kolégia Peter Hernát, ktorý prednášal filozofiu a teológiu na univerzite v Dillingene. Vkladali sa do neho veľké nádeje.
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Pôvodne bola škola umiestnená v budove fary a v mestskej škole popri dome. Potom sa
vyučovalo v kolégiu a v dome nemeckého kazateľa. Škola (gymnázium) mala päť tried, tri nižšie gramatické a dve vyššie humanitné. Súčasne pôsobila v meste aj mestská škola s vyššími
triedami. Obidve školy sa konečne spojili až po Veľkej noci 1567 a spojenú školu viedli potom
jezuiti. Nie nadlho.
Chaotické politicko-spoločenské pomery, nedostatočná duchovná formácia, nevyriešené
materiálne zabezpečenie kolégia (majetky v Bíni okupovali Turci, majetok v Krásnej nad Hornádom bol v neporiadku, 3. mája 1567 zhorela časť mesta a zhorelo aj jezuitské kolégium, 9. mája
ochorel a zomrel rektor Peter Hernát – boli to všetko údery, ktoré kolégium neprežilo.
Arcibiskup bol nešťastný, ale bezmocný. Generál rehole rozhodol, cisár Maximilián i arcibiskup súhlasili – a 15. septembra kolégium SJ v Trnave zrušili. Členovia sa rozišli do iných
domov. Budovu prevzal do správy trnavský farár Mikuláš Telegdi. Čo sa ešte po požiari zachovalo, rozdali chudobným. Polovicu záhrady pridelili novému semináru.
Trvalo takmer 50 rokov, kým páter Martin Káldy na jeseň roku 1615 prevzal kľúče od bývalého dominikánskeho kláštora sv. Jána a priľahlej gotickej katedrály, aby tam jezuiti v rokoch
1615 – 1773 rozvinuli grandióznu organizačnú a stavebnú činnosť v súvislosti s Trnavskou
univerzitou a jej zariadeniami. To je však už druhé, najslávnejšie obdobie prítomnosti jezuitov
v Trnave. Medzi prvým a druhým príchodom jezuitov do Trnavy boli to Kláštor pod Znievom,
Šaľa, Makovické panstvo, Humenné, Bratislava, Košice, kde na Slovensku jezuiti pôsobili.
Presnejšiu predstavu o budove kolégia SJ v Trnave v rokoch 1561 – 1567 možno si urobiť
rekonštrukciou z veduty Jozefa Jägra z rokov 1740 – 1742, ktorá zachytila stav ešte pred
výstavbou Convictus nobilium (šľachtického konviktu, terajší Arcibiskupský úrad) v rokoch
1747 – 1754.
Jozef ŠIMONČIČ
Kresba: Rekonštrukcia budovy kolégia SJ v rokoch 1561 – 67 (Dejiny Trnavy, 2010, s. 211)

Richtári Trnavy v stredoveku VII.

(1455 – 1472)

Predchádzajúce rozprávanie o trnavských mestských funkcionárov sa skončilo v roku 1455
celkom zámerne, pretože od tohto roku sa nasledujúcich viac ako dvadsať rokov nevpisovali
do hlavnej mestskej knihy žiadne záznamy zo zasadnutí mestskej rady či vyúčtovania mestskej pokladnice. Súviselo to azda so široko vedenou agendou mesta, ktorá v tomto období
už evidovala svoje rozhodnutia a priebeh výkonu správy v špecializovaných knihách podľa
druhu agendy. Nepriamo o nich vypovedajú aj iné záznamy. Hlavná účtovná kniha tak stratila
načas svoj význam a postavenie v písomnej produkcii mesta. Keď sa potom začala v roku
1478 opätovne používať, slúžila takmer výlučne už len na memoriálne (pamätné) záznamy
a jurisdikčné vyhlásenia mestskej rady pre vyberačov mestských príjmov o ich bezúhonnosti a správnom vyúčtovaní. Takýto záznam znamenal, že po jeho zavedení do mestskej
knihy už nik v budúcnosti nesmel obviňovať dotyčného mestského úradníka z akýchkoľvek
nedostatkov a podlžností voči mestu, ktoré by prípadne vyplývali z jeho pôsobenia vo zverenom úrade. O konkrétnych sumách sa však už v tom čase viedli záznamy v iných účtovných
mestských knihách, žiaľ, do dnešných dní nezachovaných, naše poznatky o rozsahu mestských financií sú tak pre toto obdobie obmedzené. Zložitá je aj situácia pre bližšie poznanie
pomerov v mestskej správe, pretože bádateľ je v tomto období odkázaný načas na iné druhy
historických prameňov. V období rokov 1456 až 1478 sú to vlastne takmer výlučne len listiny,
čo však súčasne znamená, že informácie sú len útržkovité a ich rekonštruovanie je zložité.
Z tohto dôvodu vlastne ani presne nevieme, kto do roku 1463 zastával najvyššiu mestskú
funkciu – úrad richtára. Jeho meno možno opätovne nájsť až v dokumente z uvedeného
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roku, no je pozoruhodné, že je to tá istá osoba Jakuba Mogerdorfera (z Modranky), richtára,
ktorý bol vo funkcii už aj v roku 1455. Nie je dokonca vylúčené, vzhľadom na významné
spoločenské postavenie člena tohto starého šľachtického trnavského rodu, že vlastne bol
v richtárskom úrade nepretržite počas celého obdobia rokov 1455 až 1463. Celkom paradoxne táto situácia okolo nedostatku historických prameňov však znamená, že situácia v meste
bola pokojná a stabilizované pomery umožňovali mestu opätovný rozvoj.
Svedectvom o tom je aj niekoľko kráľovských nariadení, vydaných v prospech mesta. Už
v roku 1456 napríklad kráľ Ladislav V. zakázal všetkým svojim úradníkom obťažovať Trnavčanov vyberaním kráľovskej krajinskej dane z ich poddanských dedín Hrnčiarovce, Ružindol,
Modranka a Brestovany, nazývanej komorský zisk (lucrum camerae). Inou svojou listinou,
no vydanou v ten istý deň – na sv. Juraja (24. apríla) zakázal svojim kráľovským mýtnikom
vyberať od trnavských obchodníkov mýtne poplatky, pretože mesto dostalo mýtne slobody
od uhorských kráľov a najmä od kráľa Žigmunda a kráľa Albrechta. V roku 1457 kráľ bránil aj
práva Trnavčanov pri ich vinohradníckom podnikaní, keď zakázal Michalovi Orságovi z Gutu
a grófom z Pezinka vyberať iné poplatky za trnavské vinice na svojich majetkov, než ako to
určujú starobylé trnavské privilégia. Podstata sporu spočívala najmä v tom, v akých mierach
majú Trnavčania odvádzať povinné viničné dávky – či podľa trnavských mier alebo bratislavských. V tom druhom prípade by to znamenalo zdvojnásobenie poplatkov. Napokon aj
nový kráľ Matej I. Korvín poskytol trnavským mešťanom ochranu v ich spore s Ostrihomskou
kapitulou o výške a spôsobe platenia cirkevného desiatku (čo bol spor, ktorý sa tiahol trnavskými dejinami cez celý stredovek). Kráľ preto v roku 1458 najskôr potvrdil Trnavčanom,
aby nevyplácali desiatky z plodín a dobytka inak, než starobylým zaužívaným spôsobom,
a najmä nie v peniazoch, a následne zakázal kapitule porušovať takéto trnavské zvyklosti
a vyžadovať od mesta nové spôsoby platby desiatku. Ako teda vidno z týchto kráľovských
opatrení, mesto opätovne zažívalo obdobie relatívnej prosperity a spoločenskej vážnosti.
Čo sa však týka mestskej správy, podobne ako nemáme v uvedenom období žiadne údaje
o v tom čase existujúcom richtárovi, sú skromné naše poznatky aj o ostatných mestských
funkcionároch. Vieme však, že v roku 1457 boli mestskými prísažnými (konzulmi) dvaja významní zástupcovia najvyššej mestskej society – šľachtic Ondrej Modrar a bohatý mäsiar. Na
ich žiadosť a z poverenia mestského magistrátu dosiahli u panovníka Ladislava V. potvrdenie
privilegiálnej listiny kráľa Karola I. z roku 1326 o trnavských viniciach v Modre a Malom Tŕní,
ktoré potvrdili aj králi Ľudovít I. (1359) a Žigmund Luxemburský (1436). Ondrej Modrar, ako už
bolo skôr spomenuté, bol synom Pavla Modrara (v roku 1442 kremnického richtára, od tohto
roku aj držiteľ panstva Veľká Ida) a vnukom Erharta Modrara, trnavského richtára, ktorý
v tejto funkcii pôsobil v roku 1424. Ako vieme, v roku 1440 časťou uhorskej šľachty zvolený
nový uhorský kráľ Vladislav Jagelovský zhabal Modrarovcom všetky ich trnavské majetky
a najmä dom na Františkánskej ulici, pretože podporovali protikráľa a legálneho dediča uhorskej koruny Ladislava V. Nemožno pochybovať o tom, že keď sa mladý Ladislav V. ujal vlády
v krajine, čo sa stalo v roku 1453, Modrarovci boli rehabilitovaní v plnej miere a vrátili sa im aj
ich trnavské majetky. Okrem domu na Františkánskej ulici a ďalších nehnuteľností im patril aj
Kamenný mlyn pri Trnave, ktorý Ondrej Modrar prostredníctvom svojej matky Anny niekedy
pred rokom 1472 predal šintavskému kastelánovi Mikulášovi Bydimu a jeho manželke Magdaléne, inak aj vdove po bývalom trnavskom richtárovi Mikulášovi Dremelovi, za 400 zlatých.
Ondrej sa stal hlavným reprezentantom a dedičom modrarovských majetkov (najmä panstva Veľká Ida na východnom Slovensku) po roku 1460, keď jeho otec Pavol zomrel. Kariéra
Ondreja Modrara vyvrcholila v roku 1463, keď sa stal kremnickým komorským grófom.
Významnou postavou v trnavských dejinách bol aj prísažný mešťan a mäsiar Egid. Bol nepochybne slovenskej národnosti a jedným z najbohatších Trnavčanov, ktorý vlastnil dom na
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hlavnom (dnes Trojičnom námestí). Bol tiež vlastníkom dvoch jatiek, ktoré neskôr odkúpil od
neho mäsiar Juraj (neskorší trnavský richtár), od majiteľov Korlátskeho panstva mal v zálohovej držbe mlyn v Bučanoch a vlastnil aj vinicu nazývanú Wiennart v Horných Orešanoch,
ktorú testamentárne odkázal farskému kostolu. Mäsiar Egid zomrel v roku 1463 bez potomkov a preto odkázal všetok svoj majetok trnavskému farskému kostolu pod podmienkou,
aby farár pravidelne vydržiaval kaplána, ktorý by pri oltári sv. Alžbety slávil bohoslužby pre
Slovákov a kázal v ich reči.
O niektorých ďalších menách trnavských prísažných sa potom dozvedáme až z písomností
z roku 1463, kedy – ako sa už spomenulo – bol richtárom Jakub Mogerdorfer; boli nimi Štefan Kreyczer, Michal Schereng a bývalý richtár Štefan Kübelvirt. Aj tu vo všetkých prípadoch
išlo o významných mešťanov a v prípade Štefana Kreyzera aj neskoršieho richtára. V tomto
roku sa však mestská rada postarala o významné privilégia, ktorými Matej I. Korvín rozšíril
výsadný charakter mesta a jeho majetkov. Práve pri týchto príležitostiach vystupujú uvedení zástupcovia Trnavy. Tak už 11. januára spomenutého roku kráľ udelil mestu právo na dva
výročné jarmoky, ktoré sa mali sláviť na sviatky sv. Juraja (24. apríl) a vždy na šiestu nedeľu
(dominica Invocavit) pred Veľkou nocou. Súčasne kráľ potvrdil mýtne slobody trnavských
obchodníkov aj na pohraničných tridsiatkových staniciach a potvrdil tiež vlastníctvo Brestovian v poddanskej držbe mesta na základe darovacej listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1280.
Na ich príhovor tiež kráľ potvrdil privilégium kráľa Žigmunda z roku 1396, ktorým tento
potvrdil mešťanom právo rúbať drevo a lámať kameň a vápno na území panstiev hradov Korlátka, Dobrá Voda, Ostrý Kameň, Smolenice a v Horných Orešanoch, a to najmä pre potreby
svojich vinohradov.
Pri novej voľbe richtára na sviatok sv. Juraja v roku 1463 si na jedno funkčné obdobie
Jakub Mogerdorfer a Štefan Kreyzer svoje úrady vymenili a novým richtárom sa na nasledujúci rok stal Kreyzer. Len zo záveru jeho pôsobenia (z roku 1464) poznáme údaj o jeho
úradovaní, ktoré však bolo o to významnejšie, že sa mu podarilo získať od panovníka rozšírenie trnavských slobôd aj na všetky poddanské dediny Trnavy – čím sa zrovnoprávnilo
ich obyvateľstvo s trnavským meštianstvom. Privilégium malo význam najmä v otázke trnavského vinohradníctva a poľnohospodárstva vôbec, pretože týmto aktom sa obyvatelia
takýchto dedín stali držiteľmi rovnakých mýtnych a daňových slobôd ako mešťania a mohli
svoj tovar slobodne vyvážať po krajine. Od roku 1464 sa do richtárskeho úradu vrátil Jakub
Mogerdorfer, no bolo to jeho posledné funkčné obdobie. V tejto pozícii predstúpil v máji
roku 1464 pred kráľa Mateja I. a žiadal o potvrdenie daňových slobôd pre Trnavčanov, čomu
kráľ vyhovel. Následne v roku 1465 prevzal richtársku funkciu opätovne Štefan Kreyzer.
O tomto Kreyzerovom funkčnom pôsobení sa prakticky dozvedáme len z jedinej listiny,
ktorú 10. septembra 1465 vyhotovil verejný notár a klerik Valentín, syn Demetera z Trnavy.
Listinu dala vyhotoviť abatiša klariského kláštora Marta v prospech trnavských minoritských
mníchov Bartolomeja z Veľkého Varadína (dnes Oradea v Rumunsku) a Pavla z Budína, aby
obaja zastupovali trnavské klarisky na všetkých inštitúciách a súdoch. Richtár Kreyzer v listine vystupuje ako svedok celého aktu a spolu s ním aj prísažní Štefan Kübelwirt, Mikuláš
Razel, Michal Schrank, Juraj Čech (Pehem) a Mikuláš Kuschner. V nasledujúcich troch rokoch
však nemáme žiadne údaje o čelných predstaviteľoch mesta. S menom ďalšieho trnavského
richtára sa totiž stretáme až v roku 1468, kedy ním bol už spomenutý Juraj Čech (Pehem).
V tomto roku totiž asistoval pri vovedení do držby šľachtica Petra Néheza a jeho príbuzných
do vlastníctva hradného panstva Ostrý Kameň. Spolu s ním tu vystupuje aj bývalý richtár
Kreyzer, no teraz vo funkcii mestského radného – konzula. Juraj Čech nepochybne patril
k najvýznamnejším osobnostiach neskorostredovekej Trnavy. Ako vypovedá jeho prímeno,
pochádzal najskôr niekde z prihraničnej oblasti s českým kráľovstvom a patril k významným
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predstaviteľom slovenskej národnosti v tomto období. Aj z nasledujúcich rokov, kedy poznáme meno trnavského richtára – ide o roky 1471 a 1472 – bol ním práve Juraj Čech. V roku
1471 spoločne s prísažnými mešťanmi Matejom Marienom, notárom, mäsiarom Michalom
a krajčírom Václavom (vo všetkých prípadoch išlo zrejme o slovenských mešťanov) získal pre
mesto od kráľa Mateja I. potvrdenie úpravy predaja trnavského vína. V roku 1472 zase vydal
svedeckú listinu o predaji Kamenného mlyna Ondrejom Modrarom šintavskému kastelánovi
Jurajovi Bydimu. Až do roku 1478 nie sú známe žiadne pramene, ktoré by nás podrobnejšie
informovali o personálnom obsadení hlavných trnavských mestských úradov. Až keď v roku
1478 začal mestský pisár opätovne z príkazu mestskej rady zapisovať záznamy zo zasadnutí
mestskej rady do hlavnej účtovnej knihy mesta, poznamenával pritom dôsledne informáciu
o tom, kto práve aktuálne vykonával richtársku funkciu, neskôr k tomuto údaju pridal aj
informáciu o mestskom kapitánovi. To však už bolo v čase, keď sa tento, pôvodne kráľovský
úrad, dostal do rúk trnavských mešťanov.
doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Ocenenie Pavla Straussa aj pre trnavského rodáka
Ladislav Burlas: Za dôležité považujem... porozumieť globalizácii, interkontinentálnej diskusii bez toho, aby sme stratili svoju identitu.“
V nitrianskom Divadle Andreja Bagara si prevzal Cenu
Pavla Straussa hudobný skladateľ a muzikológ, trnavský rodák Ladislav Burlas. Ocenenie pomenované po
lekárovi a filozofovi Pavlovi Straussovi udelila už po
šiesty raz Kulturologická spoločnosť a Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. Na stretnutí nielen uviedli Burlasovo
dielo, ale umelec si zaspomínal aj na svoje rodné
mesto. Druhým oceneným bol divadelný režisér a herec Jozef Bednárik.
Ocenenie hudobnému skladateľovi Ladislavovi Burlasovi bolo spontánnou iniciatívou študentov kulturológie. Nominácie totiž navrhujú práve oni a schvaľuje
ich komisia. Zakladateľ ocenenia Jozef Leikert dodal,
že: „...študenti kulturológie pociťovali potrebu vyjadriť sa k rôznym osobnostiam, ktoré pôsobia v našom kultúrnom priestore. My sme chceli
poukázať naozaj na trvalé hodnoty, teda na osobnosti, nie na celebrity. Cenu chceme dávať
za trvalý prínos do kultúry a umenia. Celoštátna cena udeľovaná univerzitou neexistuje ani
v Európe ani vo svete, teda taká, pri ktorej by študenti boli aj iniciátormi oceňovania.“ Ako
na tlačovej besede a v kultúrnom programe Ladislav Burlas pripomenul, udelenie ceny Pavla
Straussa si mimoriadne váži aj preto, že: „...táto cena je nepolitická. Navrhujú ju študenti
a schvaľuje ju komisia a ja nemusím mať pocit, že som dnes zaviazaný nejakej spoločenskej
skupine, teda okrem všetkých dobrých kolegov v kultúre,“ povedal Ladislav Burlas.
Súčasťou podujatia bolo uvedenie Burlasovho diela Planctus (dielo interpretoval Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala), ktoré v čase vzniku získalo aj Cenu Zväzu slovenských skladateľov za rok 1968. Neskôr sa však pre motiváciu a tému (okupácia ČSSR vojskami
Varšavskej zmluvy v roku 1968) sa na dlhé roky na koncertných pódiách nehrala. Slávnostné
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laudatio Ladislavovi Burlasovi predniesol známy lekár, študent Pavla Straussa a milovník Trnavy, lekár Karol Kappeler.
A ako Ladislav Burlas ako predstaviteľ slovenskej hudobnej moderny prekonával predchádzajúce prúdy? „Dosť ťažko, pretože tie desaťročia boli plné protirečení. Bolo to závislé na
mnohých vplyvoch, umeleckých, mocenských, aj zo zahraničia. Napriek okolnostiam tie desaťročia priniesli množstvo kvalitných diel,“ hovorí Ladislav Burlas. A čo považuje zo svojich
skladateľských, umelecko-estetických, teoretických za najdôležitejšie? „Asi vo viacerých
oblastiach mám niečo za sebou, pre mňa je najdôležitejšia pedagogická oblasť. O tom nie je
veľa záznamov, ale myslím si, že sa mi podarilo vychovať množstvo žiakov v našom odbore,
dnes už docentov a profesorov. Za dôležité považujem, že sa mi podarilo udržať nielen kontinuitu, ale pripraviť dnešných mladých vedcov a umelcov pre širšiu komunikáciu so šírym
svetom, nielen v rámci EÚ. Porozumieť globalizácii, interkontinentálnej diskusii bez toho, aby
sme stratili i svoju identitu,“ hovorí skladateľ, ktorý si spomenul aj na rodnú Trnavu a rodný
dom na Ulici E. M. Šoltésovej, v ktorom sa začiatkom apríla 1927 narodil. „Môj otec ma už ako
dieťa dal učiť hre na husle, potom som sa počas gymnaziálnych štúdií zoznámil s Mikulášom
Schneiderom Trnavským. S ním som potom preberal nielen teóriu, ale aj hru na husle. Keď
som zmaturoval, tak ma poslal s listom skladateľovi Eugenovi Suchoňovi do Bratislavy. Ten
zalomil rukami a povedal: Bože môj, pán kolega, vy chcete študovať hudbu? Veď z toho sa
nedá vyžiť (smiech). No a dnes zisťujem, že mal sčasti pravdu, a teda ono to také jednoduché
nie je. Kedysi štát hudbu dotoval a chcel za to niečo. Dnes je to otázka trhu, a toto nás dostáva do novej situácie, ktorú musia umelci a kultúrni pracovníci zvládať. To je nová výzva,“
hovorí Ladislav Burlas.
V doterajších ročníkoch Ceny Pavla Straussa získali ocenenie napríklad herečka Emília Vášáryová, básnik Milan Rúfus či spevák Peter Dvorský.
Text a foto: Martin JURČO

Začína sa Trnavská hudobná jar 2011
Hlavnou udalosťou tohtoročnej Trnavskej hudobnej jari je 130. výročie narodenia hudobného skladateľa a národného umelca Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorý bol vyhlásený za Trnavčana 20. storočia.
Otvárací koncert podujatia sa bude konať v predveľkonočnom období – na Piatu pôstnu
nedeľu. Tóny vybraných pasáží z oratória Mesiáš od G. F. Händla zaznejú 10. apríla o 19.30
h v Kostole sv. Jakuba. Hudobné dielo bude uvedené v interpretácii Trnavského komorného orchestra pod vedením Alžbety Ševečkovej a Miešaného speváckeho zboru Cantica
Collegium Musicum z Martina so zbormajstrom Štefanom Sedlickým.
Druhé vystúpenie tohto koncertného cyklu sa odohrá v pondelok 2. mája o 19.00 h
v západnom krídle radnice. Komorný večer bude patriť dvom talentovaným huslistkám
z Českej republiky – Ivane Kovalčíkovej a Ivane Frajtovej, ktoré vystupujú pod umeleckým
menom Due in Eterno. V programe husľového recitálu figurujú skladby od domácich aj
zahraničných autorov.
Slávnostným zakončením Trnavskej hudobnej jari bude koncert pod názvom Pocta
Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému, ktorý sa uskutoční v utorok 24. mája o 19,00 h pri
príležitosti umelcovho výročia v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika. Na pódiu vystúpia
huslista Vladimír Harvan, violista Dimitrij Kopčák, violončelistka Katarína Kleinová, klaviristka Zuzana Suchanová a v jednej zo skladieb bude hosťovať huslistka Lucia Harvanová.
-mž-
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Kde dnes stojí Trnava, kedysi bolo šíre more
Skúmať morské živočíchy sa dá aj bez neoprénu a kyslíkového prístroja, dokonca i bez toho, že by odborník čo i len vstúpil do vody. Že ako sa to dá? Ak si vyberiete za predmet záujmu fosílie staré milióny rokov, ktoré sa dajú i dnes nájsť
na viacerých lokalitách nášho územia. V Západoslovenskom múzeu v Trnave je
od 10. marca sprístupnená nová prírodovedná výstava pod názvom Bolo u nás
more. Autora výstavy, geológa RNDr. Miroslava Hornáčka sme v tejto súvislosti
požiadali o rozhovor.
Keď si otvoríme internetovú
stránku Západoslovenského
múzea v Trnave, hneď v úvode sa dozvieme, že sa špecializuje na niekoľko tematických okruhov. Ako jedna zo
špecializácií s celoslovenskou
pôsobnosťou sa uvádzajú
bezstavovce v odbore paleontológie. Čo to znamená?
Znamená to, že zbierkový fond
paleontológie Západoslovenského múzea v Trnave je zameraný
na nižšie živočíchy – lastúrniky,
ulitníky, koraly, machovky, červy, hlavonožce, kôrovce, a pod. Skameneliny zbierame na
území celého Slovenska a v blízkom zahraničí. More v minulosti nerešpektovalo súčasné geografické hranice ani hranice štátov.
Ako veľký je zbierkový fond k tejto špecializácii?
Zbierkový fond bezstavovcov tvorí asi tri štvrtiny celej našej paleontologickej zbierky.
Kde na Slovensku sa dajú takéto nálezy nájsť?
Rozoznávame dva typy paleontologických lokalít. Prvým typom sú príležitostné výkopy súvisiace so stavebnou činnosťou, na ktorých je výskum časovo obmedzený – Dubová, Borský
Mikuláš, Smolenice, Trstín. Druhým typom sú pieskovne, kameňolomy a prírodné odkryvy,
kde je možné zbierať dlhodobo. Mnohé z takýchto odkryvov sú v súčasnosti už chránenými
paleontologickými náleziskami, napríklad Sandberg pri Devínskej Novej Vsi.
Z akého obdobia pochádzajú vystavené skameneliny?
Exponáty pochádzajú z obdobia mladších treťohôr (miocén) – eggenburg (22 miliónov rokov) a baden (17 miliónov rokov).
Zaujímavá je mapa, na ktorej je rekonštrukcia pravekého mora na území strednej
Európy pred 17 miliónmi rokmi. Z nej je zrejmé, že územie, kde teraz žijeme (Trnava) nebolo nikdy pobrežím, ale dnom mora. Prečo sa nezachovali usadeniny mora
aj tu?
Ale zachovali sa, ibaže sú vo väčšej hĺbke, a navyše sú prekryté mocnými vrstvami naviatej
spraše. Napríklad, pri Dolnom Dubovom, kde táto spraš nie je a more tam bolo podstatne
plytšie, sa dajú nájsť skameneliny už pri hlbšej orbe.
Na výstave sú vedľa seba vystavené vzorky staré niekoľko miliónov rokov a schránky súčasných živočíchov, ktoré si aj dnes ľudia nosia domov z dovolenky ako suveníry. Ide o tie isté živočíchy, ktoré sa za milióny rokov nezmenili?
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Niektoré sa vývojom mierne zmenili, ale väčšina z nich je totožných so živočíchmi žijúcimi
i dnes, napríklad v Stredozemnom mori.
Ako vznikli fotografie, ktoré zachycujú ulity veľké v skutočnosti asi jeden milimeter?
Fotografovanie bolo veľmi zložité, lebo nám chýba technické vybavenie. Skameneliny sme
fotografovali v našom ateliéri cez binokulárnu lupu vo väčšom rozlíšení a následne boli fotky
zväčšené.
Okrem bezstavovcov sú na výstave aj fosílie rýb. Vedeli by ste povedať, aké ryby žili
vtedy v moriach na našom území?
Z bežnejších typov rýb tu žili hlavne sardinky a slede. Časté boli raje a žraloky (žralok tigrí,
žralok piesočný, žralok mako).
Čo zaujímavé a výnimočné ste počas svojej paleontologickej praxe našli?
Najzaujímavejším a najväčším nálezom bola časť kostry veľryby Mesocetus hungaricus, ktorú som našiel ešte ako študent v Rohožníku v hlinisku cementárne. V tom období som tam
našiel aj úlomok spodnej čeľuste delfína s množstvom zubov.
PaedDr. Simona JURČOVÁ

Kreslený humor Ivana Košického
Známe kreslené postavičky dedkov a babiek, a pri nich texty v írečitej „trnafčine“ – tak si pamätáme nezabudnuteľné kreslené vtipy Ivana Košického.
Sprevádzali nás pravidelne pri listovaní časopisu Kultúra a život Trnavy. Práve
v deň všetkých humoristov a vtipkárov – prvého apríla sa otvára v Západoslovenskom múzeu v Trnave výstava Kreslený humor Ivana Košického.
MUDr. Ivan Košický (20. 4. 1943 – 3. 12. 2004) bol členom
Slovenskej komory zubných lekárov. No mnohí Trnavčania si ho pamätajú nielen ako zubára, ale aj ako človeka
so zmyslom pre humor, ktorý mal rád prírodu, umenie
i cestovanie. Aktívne sa zapojil do kultúrneho diania
mesta, keď sa stal spoluiniciátorom vzniku mesačníka
Kultúra a život Trnavy (1970 – 1990), kam pravidelne
prispieval ako publicista článkami so zdravotníckou a kultúrnou problematikou. Preslávili ho však najmä jeho nezameniteľné kreslené anekdoty. Využívanie trnavského
nárečia ho predurčilo k ilustrovaniu publikácie Dr. Petra
Horvátha Malý slovár trnafsko-slovenský. Kreslené vtipy so slovenskými textami uverejňoval v regionálnych novinách i v celoslovenských periodikách. Venoval sa i kresbe a grafike,
pripravoval návrhy drobnej grafiky, ako sú pozvánky, plagáty, novoročenky, a pod. Aktívne
sa venoval turistike a chodeckému športu, bol spoluorganizátorom chodeckých podujatí
a spoluautorom mesačníka Malokarpatský diaľkoplaz. V ňom je uverejnených veľa jeho turistických zážitkov, humoristických poviedok a kreslených vtipov.
Ivan Košický mal široký okruh záujmov, precestoval temer celú Európu. Venoval sa zberateľstvu, bol členom viacerých spoločností a sústredil peknú zbierku pohľadníc, časopisov a tyrnavík. Na sklonku roka 2004 nás všetkých nečakane zasiahla správa o jeho tragickej smrti.
Výstavou v Západoslovenskom múzeu si chceme pripomenúť Ivana Košického práve tým,
čo ho najviac preslávilo – jeho kreslenými vtipmi. So spomienkou na jeho humor sa vráti
i spomienka naňho ako na človeka – zarastená tvár s okuliarmi, športová postava, rýchly
krok – pre známych a priateľov prosto – IČO KOŠICKÝ.
Simona JURČOVÁ

novinky
z radnice

kultúra

Čipkárstvo je aj v Trnave stále živou technikou
Tradíciou nazýva odborná verejnosť istú kategóriu, ktorá vyjadruje prenášanie
kultúrnych hodnôt koncentrovaných v kolektívnom vedomí z generácie na
generáciu. Túto myšlienku si zobrali k srdcu v Západoslovenskom múzeu v Trnave
a pripravili Školu tradičných remesiel. V nej sa raz za dva mesiace budú venovať
jednej oblasti ľudovej kultúry. Začali úspešne v marci Kurzom paličkovanej čipky
a budú nasledovať aj ďalšie oblasti. Ako potvrdili skúsenosti organizátorov prvej
časti cyklu, takouto myšlienkou sa obohacujú aj malé kolektívy jednotlivcov
v oblasti „odvetví“ ľudovej kultúry.
Kurz paličkovanej čipky hneď vygeneroval niekoľko záujemkýň o túto starú techniku
pletenia na poduške, ktorá na naše územie prišla už v polovici 16. storočia s chorvátskou kolonizáciou z Čiech a z Nemecka s banským obyvateľstvom. Tak sa (zatiaľ o jednu
členku a neskôr možno o ďalšie) obohatí aj Klub trnavských paličkárok, ktorý je voľným
záujmovým združením v Trnave s približne dvadsiatimi členmi. A práve toto združenie remeselne zabezpečovalo stretnutie v múzeu. „Aj keď sme väčšinou členky päťdesiatničky
a dôchodkyne, vďaka tomuto kurzu sme sa zoznámili aj s niektorými nádejnými paličkárkami. Našou najmladšou členkou je v súčasnosti 23-ročná Terézia Kšiňanová. Pravidelne sa
stretávame v priestoroch trnavskej radnice, no aktívne paličkovanie prichádza na rad až
v sezóne, keďže vtedy sú lepšie svetelné podmienky. Naše stretnutia vždy v utorok podvečer sú teda aj o výmene skúseností, tipov na paličkovanie alebo materiálov, ktoré nie
sú na trhu až také frekventované,“ hovorí členka Klubu trnavských paličkárok Eleonóra
Konečná.
A práve rozširovanie takýchto klubov či podchytenie jednotlivcov, ktorí nie sú organizovaní, chce aj škola remesiel v múzeu. Ako pripomenula organizátorka školy remesiel
Aneta Cintulová, etnografka zo Západoslovenského múzea v Trnave: „Remeselné kurzy
budú v Západoslovenskom múzeu v Trnave počas celého roka každý párny mesiac, výnimkou budú letné prázdniny. Keďže podobná aktivita v Trnave zatiaľ chýbala, rozhodli sme
sa vyplniť túto medzeru. Zároveň chceme cieľavedome podnietiť záujem verejnosti o ľudové remeslá. Dôležité je podchytiť nadaných jednotlivcov a podporiť ich vlastnú tvorivú
činnosť v danej oblasti. V neposlednom rade chceme prispieť k tomu, aby sa zachovala
a rozvíjala kontinuita ľudových remesiel.“
Škola remesiel teda nepísane nadviazala na niektoré úspešné a zaujímavé nedeľné
popoludňajšie stretnutia s tradičnou kultúrou, na ktoré si zvykli návštevníci múzea počas sviatkov (napríklad popoludnie, počas ktorého sa predstavovali trnavskí remeselníci
z oblasti fúkania skla, práce s drôtom či paličkovanej čipky). Cyklu Škola remesiel sa môžu
zúčastniť najmä laici či začínajúci záujemcovia o remeslá. Hlavným cieľom je, aby frekventanti za jedno popoludnie získali základné informačné a technické znalosti v oblasti
určitej remeselnej činnosti. Záujemcovia vidia remeselníkov priamo pri práci, a pod ich
odborným vedením si vyskúšajú vlastné tvorivé schopnosti. Na každé stretnutie môžu
prísť bez predchádzajúceho prihlásenia. „Na kurze paličkovanej čipky sa stretli úplní začiatočníci, ktorí sa od paličkárok dozvedeli základné informácie, napríklad, čo k paličkovaniu
potrebujú, kde sa dá zakúpiť materiál, alebo aké sú prvé kroky paličkárskej technológie.
Na podujatie však prišli i záujemcovia, ktorí si už paličkovanie predtým vyskúšali a zaujímali sa o zložitejšie techniky, ale i modely konkrétnych problémov, na ktoré pri paličkovaní riešili,“ hovorí Aneta Cintulová.
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Na prvom stretnutí sa hovorilo nielen o technikách, ale aj druhoch a vzoroch paličkovanej
čipky. Ako pripomenula paličkárka Eleonóra Konečná, naše mesto nemá svoju typickú paličkovanú čipku, a tak sa orientujú najmä na šoporniansku a krakoviansku čipku, ktoré vynikajú bohatou farebnosťou. Kedysi bola najmä súčasťou krojov, neskôr sa začala objavovať aj
na záclonách, rôznych bytových doplnkoch ako sú prestierania či pokrývky postelí a podobne. „Pôvodne bola súčasťou výzdoby sviatočného ľudového, predovšetkým ženského odevu. Zdobili sa ňou volány (tacle) na rukávcoch, obojky (krézle), svadobné polky. V mužskom
sviatočnom odeve zdobila konce rukávov košieľ,“ dopĺňa etnografka Aneta Cintulová.
Po februárovej paličkovanej čipke bude nasledovať v predveľkonočnom období práca
s kraslicami. Harmonogram a výber kurzov závisí nielen od záujmu verejnosti, ale aj od viazanosti jednotlivých remesiel či remeselných zručností na ročné obdobia a sviatky. Západoslovenské múzeum má už pripravené ďalšie tri spoločné stretnutia. V júni budú pokračovať
kurzom drôtovania, v októbri sa budú venovať ozdobám a figúrkam zo šúpolia a v decembri
zdobeniu medovníkov.
Martin JURČO

Maliar Svatopluk Havrlík inšpirovaný Trnavou
Svatopluk Havrlík (1908 – 1966) je Trnavčanom známy ako umelec, ktorý v období prvej Československej republiky namaľoval niekoľko veľmi pekných obrazov Trnavy. Menej je už známe, kto vlastne tento človek bol, ako sa do Trnavy
dostal, koľko času tu pobudol a kam odišiel.

Interiér Havrlíkovho ateliéru v Trnave, čiernobiela fotografia, ateliér Kabáth, 2. polovica 30. rokov
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Narodil sa 22. 6. 1908 v mestečku Bavorov v južných Čechách. Vplyv na jeho umeleckú výchovu mal jeho otec Mikuláš,1 ktorý bol učiteľ a vo voľnom čase sa tiež venoval maľovaniu.
Učil ho bavorovský maliar – figuralista Josef Jakší, žiak AVU v Prahe (prof. F. Ženíšek). Mikuláš
Havrlík maľoval predovšetkým juhočeskú krajinu a usporiadal aj niekoľko výstav z vlastnej
tvorby. Zúčastnil sa v Prahe v galérii Platýz na „výstave diletantov“, ktorá bola prezentáciou
toho najlepšieho zo súvekej amatérskej výtvarnej scény.2 Takéto rodinné umelecké zázemie
poskytlo Svatoplukovi Havrlíkovi prostredie, v ktorom sa vyvíjal jeho vzťah k umeniu a kresliarska zručnosť, a tak sa prirodzene formovala i jeho túžba stať sa maliarom. Po maturite na
reálnom gymnáziu v Příbrami odišiel študovať na Štátnu umelecko-priemyslovú školu v Prahe k profesorovi Kyselovi (1926 – 29), odtiaľ potom k prof. Nejedlému na AVU v Prahe (1929
– 31). S touto školou sa zúčastnil niekoľkých študijných pobytov v zahraničí: v Maďarsku, Rumunsku, na Balkáne, v južnom Francúzsku – v okolí mesta Toulon, v Taliansku a v Mníchove.
V roku 1931 strávil dva a pol mesiaca v mestečku Cap Ferato pri Monte Carle, odkiaľ podnikal
výlety po južnom Francúzsku. Krátky čas pobudol aj v Paríži.3 Popri AVU bol zapísaný aj na
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity (1926 – 28), odbor profesúra kreslenia.
Po ukončení štúdií sa dal na učiteľskú dráhu. Od roku 1931 bolo jeho prvé pôsobisko na
reálnom gymnáziu v Brne, kde vyučoval dva roky. V období prvých desaťročí I. ČSR bol nedostatok kvalifikovaných učiteľov na Slovensku, a preto sem mnohí českí a moravskí učitelia
odchádzali na niekoľko sezón učiť. Svatopluk Havrlík prišiel ako učiteľ kreslenia na Reálne
gymnázium v Trnave v šk. roku 1933/34. Trnava bola v tomto období provinčné mesto, kde
však história dýchala z každej budovy v centre. Historické zákutia Trnavy ho oslovili ako
umelca a vznikol tak celý rad olejomalieb s trnavskými námetmi, z ktorých prvé sú datované
už rokom 1933. Väčšina však pochádza najmä z polovice 30. rokov. Z jediného súvekého katalógu Havrlíkovej trnavskej autorskej výstavy z roku 1937 sa dozvedáme, že býval na Dlhej
ulici č. 20, v tzv. vile dr. Plechlu, na staršom trnavskom predmestí (z 19. stor.) nazývanom aj
Spiegelsaal (podľa konkrétnej dobovej budovy). Tento katalóg je jedným z mála dobových
zdrojov s fundovanou umenovednou informáciou o autorovi. Text napísal Dr. Eugen Dostál,
profesor dejín umenia na Masarykovej univerzite v Brne a do slovenčiny ho preložil prof.
Emanuel Blumauer, Havrlíkov kolega z gymnázia. Dr. Dostál označuje za východisko autorovho výtvarného štýlu techniku impresionistov. Z tohto jedinečného textu vyberáme:
„Preložený do Trnavy, vcítil sa chytro do duše tohto malého slovenského mesta a urobil
ho predmetom svojho zobrazovania. Na mnohých obrazoch z Trnavy verne podáva monumentalitu niektorých stavieb, v iných nám zasa ukazuje poéziu chudobnej periférie. Často
musíme pred týmito Havrlíkovými obrazmi myslieť na Utrilla, ktorý líčil podobne intuitívne
podstatu periférie parížskeho predmestia. Účinnosť farieb a formálne prvky rovnakým dielom prispievajú k výrazu jeho obrazov.“
Výstava bola zaujímavá aj tým, že sa konala priamo v ateliéri autora, trvala iba niekoľko dní
(od 4. do 12. decembra 1937) a bola prístupná denne od 14. do 18. hodiny, v sobotu a nedeľu
od 10. do 12. hodiny. Z interiéru bytu sa zachovali tri historické snímky, čiernobiele fotografie z dielne trnavského fotoateliéru Kabáth. Sú jedinečným dobovým dokumentom, ktorý
predstavuje vzhľad Havrlíkovho bytu počas jeho niekoľkodňovej výstavy. Pamätníci spomínajú, že Havrlík údajne pripravoval takéto predvianočné výstavy v Trnave pravidelne.
I keď umelec pôsobil ďaleko od domova, rád sa vracal cez prázdniny do svojho rodného kraja, o čom svedčia viaceré články uverejňované v regionálnom periodiku Vodňanské noviny
(z r. 1936, 1937 a 1941). V článku z roku 1937 sa spomína, že Havrlík v lete tohto roku podnikol študijnú cestu po západoeurópskych galériách a múzeách. Navštívil Viedeň, Innsbruck,
Zürich, Paríž, Londýn, Brusel, Antverpy, Gent, Rotterdam, Haag, Amsterdam, Naadren, Kolín
nad Rýnom a Frankfurt.4
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Pôsobenie na trnavskom gymnáziu ukončil 31. 8. 1938 a od septembra prešiel na III. Štátne slovenské reálne gymnázium v Bratislave.5 V roku 1939 (rozdelenie Československa – pozn. aut.) bol prinútený ako Čech opustiť Slovensko, odišiel do Choltíc a odtiaľ do Pardubíc, kde učil na gymnáziu (1939
– 41). Potom ešte učil na reálnom gymnáziu v Chrudimi (1941 – 43), následne učiteľské povolanie
opustil a venoval sa iba maliarstvu. Od r. 1956 žil v Prahe, kde aj o 10 rokov neskôr zomrel.
Svatopluk Havrlík bol maliar, na ktorého výrazne vplýval impresionizmus, jeho maľby majú
štruktúru a temperament. Je autorom mestských zákutí (Bavorov, Brno, Trnava, Pardubice,
Praha, a pod.), maliarom rodnej juhočeskej krajiny (Vodňansko, Prachaticko), zátiší i portrétov, a ilustrátorom. Ilustroval knihu Josefa Biskupa Procitnutí (1931). Namaľoval cyklus Môj
rodný Bavorov, ktorý bol ocenený ČAV v r. 1941 a 1945. Zaujímal sa o etnologické pamiatky,
sám bol zberateľom ľudového umenia a autorom publikácie Lidové umění na Příbramsku
(1945), ktorú aj ilustroval. Písal populárne články súvisiace s ľudovým umením do súčasných
periodík, napr. O betlehemoch na Příbramsku (1949). Bol členom dvoch významných umeleckých združení, slovenskej Umeleckej besedy v Bratislave a Spolku výtvarných umelcov Aleš
v Brne. Zúčastňoval sa viacerých súborných výstav oboch týchto združení, napr. v r. 1932
súbornej výstavy Aleš klubu v Brne. Svatopluk Havrlík bol výtvarne veľmi činný, čo sa odrazilo aj na množstve autorských výstav. Viac ráz vystavoval v Brne, ďalej v Bratislave, Trnave,
Ostrave, Břeclavi, Pardubiciach a v ďalších mestách a mestečkách Čiech, Moravy a Slovenska.6 Zúčastnil sa výstav aj v zahraničí, napr. výstavy slovenského umenia v New Yorku v roku
1938. Jeho obraz Michalská ulička v Trnave kúpila v roku 1941 Moravská galéria v Brne, obraz
Zima na Trnávke kúpili do Baťovej galérie v Zlíne, Národná osveta v Prahe kúpila obraz Hrubý
kostol v Trnave, atď. Diela Svatopluka Havrlíka sa dodnes nachádzajú v zbierkach Slovenskej
národnej galérie v Bratislave, Západoslovenského múzea v Trnave, Galérie Jána Koniarka v Trnave, Východočeskej galérie v Pardubiciach, v Příbrami, Bavorove a v iných inštitúciách.
Do Trnavy sa Svatopluk Havrlík dostal ako mladý absolvent akadémie (mal 25 rokov) plný
elánu a chuti, ktorého túžba maľovať dostala inšpiráciu v podobe množstva predlôh navôkol.
Popri pedagogickom pôsobení na reálnom gymnáziu usilovne tvoril. Za dobu svojho pôsobenia v Trnave (1933 – 1939) vytvoril desiatky obrazov, na ktorých zachytáva autentické, dnes
už dobové a mnohokrát aj zaniknuté zákutia tohto historického mesta. Niektoré zostali v trnavských domácnostiach, no mnohé – práve s námetom Trnavy – sa dostali aj za hranice.
PaedDr. Simona JURČOVÁ

Poznámky:
1
Otec Mikuláš Havrlík a matka Aloisie Soukupová. Manželka Vera, rod. Píšová z Pardubic, deti: Svatava,
Radslava, Aleš. Príbuzný Petr Kompiš – spisovateľ.
zdroj: http://www.spolek-prokop-pribram.cz/materialy/Vyroci-kalendarium2008.pdf
2
Za Mikulášem Havrlíkem. Otavan IV., 1919 – 1920, s.88.
3
Knechtl J.: Prof. Svatopluk Havrlík. Vodňanské noviny 3, 1936, č. 5, s. 4 – 5.
4
Vodňanské noviny 4, 1937, s. 12
5
Molnár,J., Matoušek,B., Horváth,P.: Gymnázium Jána Hollého v Trnave v prvej polovici 20. storočia. (1900
– 1953). Trnava, 2009, s. 28 – 29
6
Akad. malíř prof. Svatopluk Havrlík... Vodňanské noviny 8, 1941,č. 9, s. 7.
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Svetový pohár IDSF Open 2011 v tanečnom športe
Mestská športová hala v Trnave bude patriť 30. apríla a 1. mája 450 párom
z pätnástich štátov
Medzi najvýznamnejšie podujatia v trnavskej termínovej listine sa od r. 1999 radí medzinárodný festival Grand Prix Tyrnavia o Pohár primátora mesta v tanečnom športe. Tento
rok sa obdivovatelia spoločenských tancov stretnú v hľadisku Mestskej športovej haly 30.
apríla a 1. mája.
Do podmanivého sveta elegancie, krásy a tanečného umenia ich pozve približne 450
párov z pätnástich štátov. Súťažiacich rozdelia do vyše dvadsiatich vekových a výkonnostných kategórií. Vo vrcholnej previerke dospelých pôjde o otvorenú konfrontáciu profesionálnych i amatérskych tanečníkov.
Od prvého ročníka GPT patrí riaditeľský post zakladateľovi známeho jarného sviatku
spoločenských tancov Miroslavovi Balúnovi. „Aj prostredníctvom Noviniek z radnice si dovoľujem pozvať na náš festival všetkých tanečníkov a divákov. Verím, že opäť raz strávime
v trnavskej hale nezabudnuteľný víkend. Po oba dni vyvrcholí tanečný maratón večerným
galaprogramom. Začne sa o 19.00 h. V sobotu dostane priestor štandard, kým prvomájový
večer bude vyhradený latine,“ povedal zanietený propagátor a medzinárodný rozhodca.
Popri vrcholných súťažiach sa môžu zapísať do účastníckych zoznamov všetci ctitelia
tejto ušľachtilej záľuby, počnúc neregistrovanými deťmi (po oba dni od desiatej hodiny)
a končiac rovnako obdivuhodnou skupinou striebrovlasých matadorov. Tiež teraz sa najväčším diváckym lákadlom stane zápolenie elitnej skupiny o body do rebríčkov Svetového
pohára IDSF Open 2011. Štvrťfinálové a semifinálové kolá otvoria o 15.00 h.
Jednu z dvoch hlavných kategórií IDSF, štandardné tance, vyhrala vlani fínsko-slovenská
dvojica Anton Kurttila – Kristína Ondrovičová. Keďže fínsky hosť sa po ročnom študijnom
pobyte na Slovensku vrátil domov, do krajiny tisícich jazier, jeho partnerka z bratislavského KTC sa predstaví v inej pozícii – na poste členky organizačného štábu GPT 2011. „Ako
súťažiaca som viackrát mala možnosť oceniť žičlivú atmosféru v trnavskej hale. Tamojšie
publikum tomuto odvetviu naozaj rozumie, veď športové spoločenské tance majú v malom Ríme dlhoročnú tradíciu. Bude mi potešením, ak Trnavčania prijmú za svoj aj nový
termín na prelome apríla a mája. Rozhodli sme sa preň v záujme ďalšieho skvalitňovania
tohto obľúbeného medzinárodného sviatku,“ uviedla K. Ondrovičová.
Mimochodom technickí realizátori 13. ročníka GPT z dvoch popredných tanečných centier, karloveského a trnavského, by radi už natrvalo zapasovali svoj cezhraničný festival
práve do tohto dátumu. Totižto, kvôli neustálym presunom Veľkej noci doteraz vyskúšali
pre svoj medzinárodný projekt rôzne dátumy – v marci, apríli a máji. Keďže víkendové dni
30. apríl a 1. máj 2011 nekolidujú v Európe so žiadnym významným mítingom zo svetového
kalendára IDSF, možno očakávať kvalitné účastnícke pole. Vrátane výprav z partnerských
miest Trnavy. Najpočetnejšia skupina pricestuje z Varaždína.
Záujemcovia o jednu z vrcholných prehliadok v celom stredoeurópskom regióne si
vstupenky môžu kúpiť v predpredaji na Trojičnom námestí – v kancelárii na prízemí
Mestskej veže.
Kto zasadne na uvoľnený trón po lanskej dvojici Kurttila – Ondrovičová? Bude to prvý
raz trnavský pár? Odpoveď (aj) na tieto otázky spoznáme v sobotu 30. apríla večer pri
dekorovaní víťazov štandardných tancov World Cup IDSF Open.
Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Pozvánky na aprílové športové podujatia
 SPARTAK V APRÍLI – Trnavskí „bílí andeli“ sa na začiatku jari udržujú v popredí ligovej
tabuľky. Zverenci trénerského odborníka Dušana Radolského sa počas apríla predstavia
v dvoch domácich zápasoch a trikrát budú za vytúženými bodmi cestovať na ihriská súperov. Aprílové menu ponúkne trnavským priaznivcom aj niektoré kvalitné lahôdky. Spartak
najskôr 2. apríla o 17.30 navštívi štadión v Zlatých Moravciach, kde sa predstaví proti domácemu ViOnu. V rovnakom čase o týždeň na Štadión Antona Malatinského pricestuje Tatran
Prešov. 16. apríla znovu o 17.30 bude súperom spartakovcov Dubnica. V ďalšom kole (23. 4.
o 17.30) sa v Trnave pripraví malé západoslovenské derby a proti červeno-čiernym nastúpi
FK DAC Dunajská Streda. O týždeň sa Spartak stretne s Košicami na ich štadióne. Tradičný
duel na východe republiky aj domáca konfrontácia s Dunajskou Stredou sľubujú okrem
kvalitného futbalu a množstva gólov aj dobrú atmosféru. Tú však rozhodne ponúkne aj Slovenský pohár. Do vytúženého finále ostáva Trnavčanom posledná prekážka, ktorá však stojí
za zmienku. V semifinále tejto súťaže skríži cestu Spartaku Trnava jeho dávny a najväčší rival
Slovan Bratislava. Tento žreb tak zabránil zopakovaniu minuloročného finálového zápasu.
Semifinále sa hrá systémom vonku – doma, a tak sa futbalové Slovensko môže tešiť na dve
búrlivé konfrontácie oboch tradičných klubov. Prvý zápas sa koná 5. apríla v Bratislave, odveta o dva týždne v Trnave. Na víťaza tejto bitky bude v bystrickom finále čakať lepší z dvojice
MŠK Žilina – ViOn Zlaté Moravce.
 STRELCI SPOMÍNAJÚ – Národné strelecké centrum v Štrkoch bude patriť v apríli dvom
memoriálom. V dňoch 13. – 17. apríla sa uskutoční Memoriál Vojtecha Vargu. Meno Varga je vo
svete streleckého športu podnes živé, tretiu generáciu Vargovcov výborne reprezentuje vnuk
Erik, ktorý už niekoľko rokov dosahuje popredné priečky v rebríčku ISSF. Erik Varga reprezentoval Slovensko aj na L.O.H. v Pekingu a v disciplíne TRAP obsadil 9. miesto. 19. apríla sa začne
deviaty ročník druhého aprílového podujatia v Národnom streleckom centre, a to Memoriál
Jozefa Čavaru. J. Čavara bol nadšeným vyznávačom streleckého športu a priviedol k nemu
mnoho ďalších, z ktorých sa niektorí dostali aj do reprezentácie Slovenska.
-eg-

Úspešný ročník Veľkej ceny Trnavy v plávaní
Šesť dráh, päť krajín, dva dni aj dva rekordy. A okrem toho jeden bazén, 35
klubov a vyše 350 plavcov i plavkýň. A veľa dobrej nálady. Aj to bola Veľká cena
Trnavy 2011, opísaná rečou čísel.
Krytá plaváreň Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa v dňoch 12. – 13. marca zmenila
na festival plaveckého športu. Tradičné podujatie Veľká cena Trnavy, predtým známe ako
Pohár mesta Trnavy, napísalo už svoju tridsiatu siedmu kapitolu a trnavská pôda sa opäť
stala centrom plávania na Slovensku. Pri zrode podujatia stála dvojica Ladislav Hlavatý – Mikuláš Lihán a dnes ho organizuje Plavecký oddiel TJ STU Trnava v spolupráci s Trnavským
samosprávnym krajom, Mestom Trnavou, MTF STU Trnava a Slovenskou asociáciou univerzitného športu.
Dvadsaťpäť metrov dlhý bazén rozdelený na šesť súťažných dráh bol počas konania
Veľkej ceny Trnavy koloseom mladých plavcov aj svedkom výborných výkonov. Okrem
domáceho Plaveckého oddielu STU Trnava pozvanie prijali aj plavecké kluby z rôznych slovenských miest a mozaiku pretekov doplnili zahraniční priatelia plávania. Pretekári z Českej republiky, Maďarska, Poľska spolu so zástupcom chorvátskeho plávania – Mladost
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Záhreb vytvorili spolu s domácimi výbornú atmosféru a plaváreň skutočne žila plávaním.
Celkovo sa súťažilo v 26 disciplínach a radosť z umiestnenia mali aj trnavskí pretekári.
V disciplínach 200 m a 100m voľný spôsob ženy skončila na výbornom druhom mieste
Elena Fábryová, a na stupienok víťazov sa postavila v disciplíne 50 m voľným spôsobom,
kde skončila tretia. Druhé miesto si vybojovala aj Barbora Bartovičová v kategórii žiačok
na 100 m polohové preteky a Juraj Klátik v disciplíne 200 m prsia muži získal tretie miesto.
Tretia skončila aj Monika Púchla v disciplíne žien 200 polohové preteky. Víťazný pocit si
vychutnala Barbora Tomanová, ktorá časom 1:24:89 vyhrala pretek na 100 m polohové
preteky žiačok a takisto mladší zo súrodeneckej plaveckej dvojice Púchlych Tomáš. Ten
zvíťazil v disciplíne 100 m polohové preteky – žiaci časom 1:05:31. V rovnakej kategórii
získal tretie miesto pre trnavské plávanie Adam Halas. Okrem víťazného umiestnenia sa
Tomáš Púchly do histórie Veľkej ceny Trnavy zapísal aj ziskom dvoch slovenských rekordov. V kategórii 13. ročných žiakov 100 m voľným spôsobom dosiahol čas 56:48 a čas 2:
03:75 v disciplíne 200 m voľným spôsobom. Výbornú úroveň podujatia podčiarkla aj účasť
trojnásobného olympijského plavca Květoslava Svobodu z Komety Brno, ktorý zároveň
v troch disciplínach obsadil prvé miesto.
37. ročník Veľkej ceny Trnavy tak môžeme smelo označiť za vydarený. Podujatie sa nieslo
v duchu poctivej organizácie, ktorá bola zvládnutá na jednotku. Azda sa dočkáme aj vytúženej 50-ky. Pri nadšení organizačného štábu aj súťažiacich o tom netreba pochybovať.
-LvH-

Poznáte nás...?

RC Spartak Trnava

Anglické trávniky sú kolískou najpopulárnejšej hry na svete.
Málokto však vie, že Angličania okrem futbalu vymysleli oveľa
viac loptových hier. Dobrým príkladom je mestečko Rugby. Práve
jeho názov nesie aj stále populárnejší šport, ktorí si mnohí mýlia
s americkým futbalom. No ragby je originálne a tradičné zároveň.
Hrá sa všade vo Veľkej Británii, v Austrálii, Južnej Afrike i vo Francúzsku či na Novom Zélande. A svojich vyslancov má aj v Trnave.
RC Spartak Trnava, tak ako jeho futbalový bratranec, vyznáva
červeno-čierne farby. Hoci je história klubu pomerne mladá (tento
rok v máji oslavuje obligátne prvé narodeniny), jeho potenciál je
veľký a rýchlo sa rozvíja.
Klub zatiaľ využíva na svoje tréningy areál futbalového klubu v neďalekej Chtelnici. Práve
na tomto ihrisku sa vlani v auguste uskutočnil prvý ročník turnaja Rugby 7’S. Podujatie obohatili ragby tímy z Košíc a Bratislavy, aj družstvá spoza rieky Moravy. Práve zápas medzi RC
Spartak Trnava a RC Slovan Bratislava naznačil, že derby medzi dvoma susednými baštami
športu na západe krajiny nájde odozvu aj v ragby. Počet členov klubu je 20 a prichádzajú
ďalší. V spolupráci so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Trnave pripravujú záujmový krúžok so zameraním na ragby. Ragby je na Slovensku stále tak trochu neznámou, napriek tomu, že ide o atraktívny európsky šport. Preto je jedným z cieľov RC Spartak Trnava
dostať túto hru do povedomia verejnosti a aj mládeže.
Hrajúcim prezidentom klubu je Mgr. František Čapkovič. Pre nadšencov, priaznivcov ragby
alebo jednoducho pre ľudí so záujmom o šport v Trnave je ďalším prameňom informácií
o ragby a RC Spartak klubová webstránka www.rugbytrnava.sk.
Eduard GUNIŠ
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Mesto Trnava ďakuje všetkým sponzorom,
ktorí prispeli k úspešnému priebehu 16. reprezentačného plesu
mesta Trnavy a zároveň podporili jeho charitatívnu myšlienku
HLAVNÍ SPONZORI
Cora Geo, s.r.o.
PCA Peugeot, s.r.o.
SAD Trnava, a.s.
BUS PARTNERS SERVICES, s.r.o., Bratislava
TSS Grade, a.s.
TT-Komfort, s.r.o.
SPONZORI
.A.S.A. Trnava, s.r.o.
Cesty Nitra, a.s.
ČSOB Banka, a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka Trnava
Dušan Bajnák, stavebné a maliarske práce
J.H. Agency
JM Vinárstvo Doľany
JUPET - stavebná firma, Juraj Krištofík
JUDr. Renáta Zmajkovičová
Ladislav Marko - WOFIS

MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline
Novák Miroslav Horné Orešany
Peter Pejkovič EKO REKREA
Potraviny SANTOS Trnava
PREMT, s.r.o.
PROVA Slovakia, s.r.o.
Relax team, s.r.o.
Rigstav spol. s r.o.
SD COOP Jednota
SEMAT, a.s.
Siemens, s.r.o.
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava
Štúdio krásy, Jeruzalemská 33, Trnava
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
TT-IT, s.r.o.
TVORSAD
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Víno Matyšák
Vít Riha, Agrostav
VÚJE, a.s.

Recepty zeleninových jedál – vyhlásenie súťaže
Vážení čitatelia, je čas, aby ste do súťaže zeleninových jedál, ktorú vyhlasujú Kancelária
Zdravé mesto Trnava a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, zaslali
svoje obľúbené recepty zeleninových jedál. Súťaž bude vyhodnotená na Dňoch zdravia,
víťazov odmeníme knižnými cenami. Recepty zasielajte na adresu Kancelária ZMT, Mestský
úrad v Trnave, alebo na moju mailovú adresu: bchmelik@truni.sk
Francúzska polievka zeleninová (julienne = žilien)
Pri väčších hostinách a banketoch podávané polievky majú cudzie mená, ako i táto, ktorá pri
nie veľkej práci a náklade dá sa i doma pripraviť a je chutná a záživná. K jej príprave berie
sa zelenina buď hotová, sušená, akú v obchodoch dostať, alebo svieža. Zo sviežej vezme sa
kaleráb, mrkev, jeden zeler (malý), paštrnák, pór, jemné listy z hlávok šalátových, prípadne
karfiol a malá hlávka kelu. Všetko pokrája sa na rezance, ktoré dajú sa na masle dusiť. Masla
vezme sa dľa toho, koľko polievky je treba, 10 – 15 deka. Zelenina nesmie sa pripáliť, ale ani
rozvariť, len voľne dusiť. Potom zaleje sa hovädzou polievkou (ak jesto, môžu sa kosti variť),
s ktorou sa ešte hodinu varí. Môže sa pridať i zelený hrášok, karfiol a chrest. Hlavné je, aby
polievka nevrela strmo, lebo by bola kalná (mútna).
Recepty prastarej matere zostavila Terézia Vansová, podľa tretieho, rozšíreného vydania z r.
1930 vydalo nakladateľstvo IKAR, Bratislava 1998.
Rubriku pripravuje prof. MUDr. Bohumil Chmelík, Trnavská univerzita
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POZVÁNKY
KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
 1. – 2. apríla od 18.00 h v oddelení pre
deti a v pobočkách Vodáreň, Tulipán
NOC S ANDERSENOM
11. ročník medzinárodného projektu
na podporu čítania, pri príležitosti
Medzinárodného dňa detskej knihy
a 206. výročia narodenia H. Ch. Andersena
Dobrodružná noc v knižnici v spoločnosti
priateliek knižnice – spisovateľky Evy
Kopúnkovej a ilustrátorky Oksany Lukomskej
 7. apríla o 17.00 h v čitárni
NA JUHOAMERICKEJ VLNE
Stretnutie s cestovateľom, dobrovoľníkom,
couchsurferom Michalom Knitlom
Súčasťou bude videoprojekcia, predaj kníh
so zľavou a autogramiáda
 28. apríla o 17.00 h v čitárni
XXL RODINNÉ BALENIE
Fórum humoristov pozýva na stretnutie so
zaujímavými osobnosťami
Hostia: spisovateľ a dramatik Peter Valo,
člen SND Oldo Hlaváček a člen skupiny Lojzo
Jozef Ciller
Moderuje Mikuláš Jarábek
 HODINA HUDOBNEJ VÝCHOVY
Hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe
hudobných skladateľov, hudobných
štýlov, smerov, období, druhov a foriem
(džez, muzikál, šansón, populárna hudba,
slovenská ľudová pieseň, impresionizmus,
staroveká hudba, stredoveká hudba,
baroková hudba). Hodina je doplnená
počúvaním ukážok z bohatej fonotéky
 HUDBA OKOLO NÁS
Hudobno-zábavné programy pre deti
v školských kluboch v popoludňajších
hodinách, Hudobné oddelenie, Ul. M.
Schneidera Trnavského 5
Záujemcovia o kolektívnu návštevu si môžu
dohodnúť termín osobne v hudobnom
oddelení, telefonicky (033/55 11 590) alebo

e-mailom hudobne_oddelenie@kniznicatrn
ava.sk

ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3
EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, DEJINY
TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE
A JAPONSKU, KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA,
ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA, ĽUDOVÝ ODEV
ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, PRÍRODA MALÝCH
KARPÁT, KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS, ŠTEFAN CYRIL
PARRÁK – POCTA KRÁĽOVI ZBERATEĽOV,
SAKRÁLNE PAMIATKY
 16. apríla o 14.00 h
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
Maľovanie kraslíc

 NEDELE V MÚZEU
v Západoslovenskom múzeu v Trnave
– klariskom kláštore
každú nedeľu od 15.00 h prezentácie DVD
pre návštevníkov
VÝSTAVY:
 KRESLENÝ HUMOR IVANA KOŠICKÉHO
Vernisáž v piatok 1. apríla o 15.30 h
Výstava potrvá do 23. 5. 2011
 BOLO U NÁS MORE
nová prírodovedná výstava
potrvá do 31. 12. 2011

pozvánky
 TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
súťažná prehliadka neprofesionálnych
fotografov organizovaná TOS
výstava potrvá do 16. 5. 2011
 KRÁSY ŽIVEJ PRÍRODY
predĺžená do 31. 12. 2011
 TRNAVSKÉ DROBNOSTI
predĺžená do 30. 4. 2012
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Z hliny i z kameňa
predmety z archeologickej zbierky ZsM
– Mgr. T. Kolon
DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY
DOBRA
AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE BABKY
A DEDKOVIA – expozícia hracích skriniek,
gramofónov a magnetofónov
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY – OLÁHOV
SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10
EXPOZÍCIA
 WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO
SOCHÁRA A MEDAILÉRA
VÝSTAVA
 MAPY A ATLASY
Výstava z historického knižného fondu
sprístupnená do 30. 9. 2011

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA
8. piatok 10.00  Eugène Labiche:
PRESTUPNÁ STANICA – VEREJNÁ GENERÁLKA
19.00 Eugène Labiche: PRESTUPNÁ STANICA
PREDPREMIÉRA
9. sobota 19.00  Eugène Labiche:
PRESTUPNÁ STANICA – PREMIÉRA
11. pondelok 19.00  PRESTUPNÁ STANICA
12. utorok 19.00  BENÁTKY POD SNEHOM
13. streda 19.00  VRÁTILA SA RAZ V NOCI
14. štvrtok 10.00  OSTROV OBJAVOV
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15. piatok 10.00  800 MÍĽ PO AMAZONKE
18. pondelok 10.00  ZMIERENIE alebo
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
19.00  VŠETKO O ŽENÁCH
19. utorok 10.00  ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM
19.00  TAJOMSTVO GRETY GARBO
27. streda  19.00 PRESTUPNÁ STANICA
28. štvrtok  10.00 MACO MAŤO hľadá
hniezdo
19.00  VŠETKO O MUŽOCH
Štúdio
2. sobota 19.00  PARVA ROMA
7. štvrtok 19.00  TAJOMNÝ POKOJ VECÍ
11. pondelok 10.00  TAJOMNÝ POKOJ VECÍ
14. štvrtok 19.00  PARVA ROMA

GALÉRIA JÁNA KONIARKA
 7. apríla o 18.00 h v Kopplovej vile
SKÚTER III – Bienále mladého slovenského
a českého umenia, vernisáž výstavy. Hosť
vernisáže: BIOS – audiovizuálny projekt,
ktorý oficiálne vznikol v marci roku 2010.
Duo tvoria absolventi Fakulty umení
Technickej univerzity v Košiciach, Ateliéru
grafiky a experimentálnej tvorby – Boris
Sirka (audio) a Jozef Tušan (video)
Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
Výstava potrvá do 6. júna 2011
VÝSTAVY MIMO GJK:
 14. apríla 2011 o 18.00 h v Galérii
Slovenského inštitútu, Berlín,
Zimmerstr. 27
Mária Balážová, Blažej Baláž:
Post-Geo-Text
Predstavenie tvorby dvoch regionálnych
umelcov na poli post geometrickej
abstrakcie a konceptuálneho textu
Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
Výstava potrvá do 16. mája 2011
Stále expozície GJK v Trnave
Kopplova vila
 JÁN KONIAREK – zakladateľ moderného
slovenského sochárstva
stála expozícia sochárskej tvorby
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 KLENOTY DOMOVA – slovenské klasické
umenie 20. storočia
 GALÉRIA PORTRÉTOV – výber
diel z kolekcie portrétneho žánru
reprezentujúcich vývoj portrétneho
maliarstva od konca 18.storočia po
súčasnosť zo zbierok GJK
Synagóga – Centrum súčasného umenia
EXPOZÍCIA JUDAÍK – z technických príčin
uzavretá do 13. 5. 2011.
AKCIE / AKTIVITY
 Tvorivé dielne
V priestoroch Galérie Jána Koniarka sa
uskutočňujú tvorivé dielne a výtvarná
tvorba k aktuálnym výstavám pre MŠ a ZŠ
(podľa záujmu škôl)
Západoslovenské múzeum, Galéria
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika
a Knižnica Juraja Fándlyho sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja

VEŽA PRI BERNOLÁKOVEJ BRÁNE
 6. marca od 10. do 14.00 h
KOMPÁNIA TRNAVSKÝCH ŽOLDNIEROV
ponúka bezplatnú prehliadku veže
spojenú so zaujímavým výkladom o dobovej
kuchyni, stredovekej Trnave, rytierstve
a mnohých iných útržkoch zo stredovekého
života našich predkov. Prehliadky sa budú
opakovať počas celého roka každú prvú
nedeľu v mesiaci

DIVADELNÉ ŠTÚDIO DISK
 28. apríla o 20.00 h ORGANON
Autori: B. Uhlár a kol. DISK, réžia: Blaho Uhlár
Účinkujú: Monika Babicová, Daniel Duban,
Monika Chudá, Miroslav Mihlálek, Petra
Sokolovská.
O inscenácii: Nástroj, prostriedok, pomôcka
myslenia a bádania - vysvetľuje slovo
organon Slovník cudzích slov. Tvorba
autorského divadla je sústavné vytváranie
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a popieranie mechanizmov rozmýšľania.
Metodika vzniku diela je sústavou princípov,
ktorá musí súznieť vo výslednej inscenácii.
Nad všetko je však postavená pravda
– pravdivosť hereckého výrazu,
ktorá je autentickým gestom s vysoko
civilným prejavom a hĺbkou zážitku,
ktorá zabraňuje dominovať banalite. Teda
organon je nástroj, prostriedok, pomôcka
myslenia a bádania, ktorého objektom
skúmania v tejto inscenácii je láska.
Projekt podporili: Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky, Mesto Trnava
Predaj vstupeniek v TINS v mestskej veži

ZDRAVÉ MESTO
 13. apríla o 16.00 h v zasadačke
Obvodného úradu na Kollárovej 8
VZDELÁVACIE POPOLUDNIE LIGY PROTI
REUMATIZMU
Témy prednášok: MUDr. Pavol Dobrovodský:
Očné komplikácie pri reumatických
ochoreniach, MUDr. Miroslava Kollárová:
Syndróm suchého oka, MVDr. Ingrid
Oppenbergerová: Prírodné kalcium pre celú
rodinu, Ing. Ivan Gallo:.Zdravie nie je všetko,
ale bez neho je všetko ničím,
Ľubica Balážová: Zdravo alebo chutne?
Oboje, Mgr. Iveta Kandlová: Výhodné
sporenie pre každého
 15. apríla od 8.00 h
na Trojičnom námestí,
pri supermarketoch na Veternej,
Clementisovej a Spartakovskej ulici
a pred obchodným centrom na Ulici
F. Urbánka
DEŇ NARCISOV – celoslovenská verejná
zbierka určená na podporu boja proti
rakovine, organizátori – Kancelária Zdravé
mesto Trnava a Klub Venuša – Liga proti
rakovine
 15. apríla od 8.00 h v Mestskej
športovej hale
AEROBIK MARATÓN
na podporu boja proti rakovine
Organizátori – Kancelária Zdravé mesto

pozvánky
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Trnava a Kalokagatia – CVČ v spolupráci
s Aerobic studiom N01 v Trnave

vystúpením detských folklórnych súborov
a hádzaním Moreny do Trnávky

 18. apríla od 8.30 h
v Kalokagatii na Streleckej ulici
ZEM JE LEN JEDNA – výtvarná súťaž
pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl
a osemročných gymnázií

MAMA KLUB na Limbovej ulici
Pre mamičky s deťmi každý pondelok,
utorok, štvrtok, piatok od 8.15 do 11.30 h
a od 15.30 do 18.30 h

 28. apríla o 17.00 h v zasadacej
miestnosti Tatraskla
Škola verejného zdravia
INFEKČNÉ OCHORENIA KOŽE,
LIEČBA A ICH PREVENCIA
prednáša prof. MUDr. Anna Strehárová,
PhD., prednostka Infekčnej kliniky Fakultnej
nemocnice v Trnave
Garant podujatia: prof. MUDr. Bohumil
Chmelík, PhD., FZaSP, Trnavská univerzita

KALOKAGATIA
4. apríla od 8.00 h v Mestskej športovej
hale – MAJSTROVSTVÁ OKRESU
V HÁDZANEJ stredné školy – dievčatá
5. apríla od 8.00 h v Mestskej športovej
hale – MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO
VOLEJBALE stredné školy, chlapci + dievčatá
8. apríla od 8.00 h v Mestskej športovej
hale – MAJSTROVSTVÁ OKRESU
V HÁDZANEJ stredné školy chlapci +
dievčatá
11. apríla od 8.30 h na futbalových
ihriskách na Rybníkovej ulici
MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VEĽKOM
FUTBALE stredné školy – finále
14. apríla od 9.00 h na atletickom
štadióne Antona Hajmássyho
ATLETIKA – stredné školy
15. apríla od 8.00 h v Mestskej športovej
hale
DEŇ NARCISOV – AEROBIK MARATÓN
základných a stredných škôl
17. apríla od 14.00 h v K-CVČ
KVETNÁ NEDEĽA – podujatia pre širokú
verejnosť spojené s maľovaním kraslíc
rôznymi technikami, pletením šibákov,

INTERNET PRE VEREJNOSŤ
Každý štvrtok od 13.00 do 16.00 h
POČÍTAČOVÉ KURZY
Každý štvrtok od 10.00 h

ŠPORT
 9. apríla o 17.30 h
na Štadióne Antona Malatinského
SPARTAK TRNAVA – TATRAN PREŠOV
Corgoň liga
 13. – 17. apríla
v Národnom streleckom centre Štrky
MEMORIÁL VOJTECHA VARGU
– Športová streľba
 19. – 23. apríla
v Národnom streleckom centre Štrky
MEMORIÁL JOZEFA ČAVARU
– Športová streľba
 23. apríla o 17.30 h
SPARTAK TRNAVA – FK DAC DUNAJSKÁ
STREDA Corgoň liga
 30. apríla – 1. mája od 10.00 h
v Mestskej športovej hale
GRAND PRIX TYRNAVIA
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Medzinárodná súťaž v tanečnom športe
Večerné galaprogramy o 19.00 h

AMFÍK CAFE
 1. apríla o 20.00 h BLUES MOTHER IN
LAW (Bluesová svokra), hosť večera duo
STEP-SISTERS
 5. apríla o 20.00 h RetroACT
EXperience Bosorak Tour 2011 (v podaní
M.Valihoru, O. Róžu, E. Vizváryho)
 24. apríla o 17.00 h OCHUTNÁVKA VÍN
 24. apríla o 20.00 h BYSTRÍK
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UNPLUGGED (Bystrík, P. Kadera, J. Rudík, M.
Macháček, P. Letovanec)
 26. apríla o 20.00 h JIŘÍ STIVÍN – český
jazzman, flautista, skladateľ
 9. 4. – 15. 5. MAJSTROVSTVÁ SVETA
V HOKEJI LIVE na projektore

KINO HVIEZDA
1. – 4. 4. o 17.30 a 19.30 h  AKO VIEŠ
5. – 7. 4.  VARIETÉ
5. 4. o 16.00 h, 6. 4. o 17.30 h, 7. 4. o 17.30
a 19.30 h
5. 4. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  HANK A MIKE
20.00 h  SUBMARINO
8. – 11. 4.  REŤAZOVÁ SPRÁVA
8. 4. o 19.30 h, 9. – 11. 4. o 17.30 a 19.30 h
12. 4. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  NESVADBOVO
20.00 h  SAMA V AFRIKE
13. 4. o 16.00 h  NESVADBOVO
18.00 h  NOC V KINE
14. 4. o 17.30 a 19.30 h  NESVADBOVO
15. – 18. 4. o 17.00 a 19.30 h  OBČIANSKY
PREUKAZ
19. 4. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  STRACH Z TMY
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20.00 h  NA CHVÍĽU SLOBODNÍ
20. 4. o 19.00 h  KONCERT SKUPINY
FERMÁTA
21. – 25. 4. o 17.30 h  KRÁĽOVA REČ
19.30 h  TRI DNI K SLOBODE
26. 4. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  TRIO BELLEWILLE
20.00 h  PARANOID PARK
27. 4. o 17.30 a 19.30 h  ČAS GRIMÁS
28. 4. – 2. 5.  BELLA
28. 4. o 18.30 a 20.00 h, 29. 4. – nehráme,
30. 4. – 2. 5. o 17.30 h
29. 4. – 2. 5. o 19.30 h  KRÁSNE VSTÁVANIE
DETSKÉ PREDSTAVENIA
2. – 3. 4.  MAČKY A PSI
2. 4. o 15.30 h, 3. 4. o 13.30 a 15.30 h
8. – 10. 4.  SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ
8. 4. o 17.30 h, 9. 4. o 15.30 h, 10. 4. o 13.30
a 15.30 h
16. – 17. 4.  NA VLÁSKU
16. 4. o 15.30 h, 17. 4. o 13.30 a 15.30 h
21. – 26. 4.  RANGO
21. – 22. 4. o 15.30 h, 23. – 24. 4. o 13.30
a 15.30 h, 25.4. o 15.30 h
29. 4. – 3. 5.  RIO
29. 4. o 17.30 h, 30. 4. – 1. 5. o 13.30 a 15.30
h, 2. 5. o 17.30 h, 3. 5. o 17.30 h

KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE
 1. apríla o 15.30 h
v Západoslovenskom múzeu
KRESLENÝ HUMOR IVANA KOŠICKÉHO
vernisáž výstavy
 1. – 2. apríla od 18. h
v Knižnici Juraja Fándlyho a pobočkách
NOC S ANDERSENOM
11. ročník medzinárodného projektu
na podporu čítania pri príležitosti
Medzinárodného dňa detskej knihy a 206.
výročia narodenia H. Ch. Andersena
 1. apríla o 20.00 h v Amfík Cafe
BLUES MOTHER IN LAW (Bluesová svokra),
hosť večera duo STEP-SISTERS

 3. apríla od 10.00 do 14.00 h vo veži
pri Bernolákovej bráne
KOMPÁNIA TRNAVSKÝCH ŽOLDNIEROV
PONÚKA BEZPLATNÚ PREHLIADKU VEŽE
mestského opevnenia spojenú so
zaujímavým výkladom o dobovej kuchyni,
stredovekej Trnave, rytierstve a mnohých
iných útržkoch zo stredovekého života
našich predkov
 5. apríla o 20.00 h v Amfík Cafe
RetroACT EXperience Bosorak Tour 2011
(v podaní M.Valihoru, O. Róžu, E. Vizváryho)
 7. apríla o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
NA JUHOAMERICKEJ VLNE

Stretnutie s cestovateľom, dobrovoľníkom,
spisovateľom, fotografom Michalom
Knitlom
 7. apríla o 18.00 h
v Kopplovej vile – Galérii Jána Koniarka
SKÚTER III – Bienále mladého slovenského
a českého umenia, vernisáž výstavy
 7. apríla o 19.00 h
v Dome kultúry Tirnavia
LÚČNICA
 9. apríla o 19.00 h
v Divadle Jána Palárika
Eugène Labiche: PRESTUPNÁ STANICA
Premiéra hry francúzskeho dramatika 19.
storočia – komédia
 10. apríla o 19.30 h v Kostole sv. Jakuba
Trnavská hudobná jar
KONCERT VENOVANÝ 800. VÝROČIU
PRVEJ ZACHOVANEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O TRNAVE
G. F. Händel: Mesiáš (výber)
Miešaný spevácky zbor Cantica Collegium
Musicum, zbormajster Štefan Sedlický
Trnavský komorný orchester, umelecká
vedúca Alžbeta Ševečková
 16. apríla o 14.00 h
v Západoslovenskom múzeu
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
Maľovanie a zdobenie kraslíc
 17. apríla od 9. do 14.00 h v Strednej
odbornej škole poľnohospodárstva
a služieb na vidieku v Trnave na
Zavarskej ulici
TERRANO FAUNA Trnava
Výstavno-predajná akvaristicko-teraristická burza. Súčasťou bude uvedenie detskej
akva-teraristickej maľovanky autorov
Martina Broniša, Štefana Čambala a Petra
Hoffmanna. Publikácia vyšla s finančným
príspevkom mesta Trnavy a Nadácie Trnava
Trnavčanom
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 17. apríla o 15.30 h
v Ružovom parku pri Trnávke
NA KVETNÚ NEDZELU – vynášanie Moreny
Mesto Trnava v spolupráci s Trnavským
ľudovým cechom, Kalokagatiou – Centrom
voľného času a deťmi z trnavských
detských folklórnych súborov
 20. apríla o 19.00 h v kine Hviezda
KONCERT SKUPINY FERMÁTA
 24. apríla o 20.00 h v Amfík Cafe
BYSTRÍK UNPLUGGED (Bystrík, P. Kadera,
J. Rudík, M. Macháček, P. Letovanec)
 26. apríla o 20.00 h v Amfík Cafe
JIŘÍ STIVÍN – český jazzman, flautista,
skladateľ
 28. apríla o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
XXL RODINNÉ BALENIE
Fórum humoristov pozýva na stretnutie so
spisovateľom a dramatikom Petrom Valom,
hercom Oldom Hlaváčkom a členom skupiny
Lojzo Jozefom Cillerom
Moderuje Mikuláš Jarábek
 28. apríla o 20.00 h
v Divadelnom štúdiu DISK
ORGANON
Autori: B. Uhlár a kol. DISK, réžia: Blaho Uhlár
 29. apríla o 17.45 h na Trojičnom
námestí
STAVANIE MÁJA
účinkuje folklórny súbor Trnafčan
 1. mája o 15.30 h pred Kostolom sv.
Jakuba
OD SV. FRANTIŠKA Z ASSISI PO SÚČASNOSŤ
– história rádu menších bratov františkánov
Tematická prehliadka mesta

V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do
termínu uzávierky. Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. Informácie o pripravovaných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie
(v tiráži) do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.
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 10. apríla o 19.30 h v Kostole sv. Jakuba
KONCERT VENOVANÝ 800. VÝROČIU PRVEJ ZACHOVANEJ PÍSOMNEJ
ZMIENKY O TRNAVE
G. F. Händel: Mesiáš (výber)
Miešaný spevácky zbor Cantica Collegium Musicum,
zbormajster Štefan Sedlický
Trnavský komorný orchester, umelecká vedúca Alžbeta Ševečková
Vstup zdarma

 2. mája o 19.00 h v západnom krídle radnice
DUE IN ETERNO (ČR)
Ivana Kovalčíková – husle, Ivana Frajtová – husle
Vstupné 2 eurá, dôchodcovia, študenti a držitelia preukazu ZŤP 1 euro

 24. mája o 19.00 h v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika
POCTA MIKULÁŠOVI SCHNEIDEROVI TRNAVSKÉMU
Vladimír Harvan – husle, Dimitrij Kopčák – viola, Katarína Kleinová –
violončelo, Zuzana Suchanová – klavír, Lucia Harvanová – husle
Vstupné 2 eurá, dôchodcovia, študenti a držitelia preukazu ZŤP 1 euro

Novinky z radnice nájdete aj na www.trnava.sk
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