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Mať alebo byť

Leto prešlo nepozorovane a s pribúdajúcimi rokmi už aj prirodzene
rýchlejšie ako vlani. Dovolenku som trávil na Slovensku a po slovensky.
Prerobením podlahy v detskej izbe. Pri premiestňovaní nábytku som
s hrôzou zistil, koľko nepotrebných vecí som nazbieral za niekoľko rokov.
Popri dvoch kôpkach starých šiat a haraburdia putovalo do kontajnera
aj desať tašiek naplnených výstrižkami z novín a časopisov.
Realita chvíle a nedostatok priestoru v byte ma prinútili rozlúčiť sa
s niektorými článkami z tlače, ktoré som si roky zbieral. Pochopil som,
že ich počet sa nekontrolovateľne zväčšuje a nádej, že si nájdem čas vrátiť
sa k nim, sa pri zbežnom preberaní neúmerne zmenšovala.
Ich triedenie podľa tém by mi vzalo toľko hodín,
že na samotné čítanie by mi už nezostala ani minúta.
Skúsenosť so sťahovaním izby i rozhodovanie, čo si ponechať
a čo vyhodiť, sa mi vynorili pri jednej z mála víkendových prechádzok
v parku. Pomedzi stromy presvitali slabnúce lúče slnka a v príjemnom
vetríku sa pohojdávali prvé sfarbené listy na stromoch.
Pravidelne na jeseň sa bez váhania zbavujú svojich ozdôb, ktoré splnili
vo svojom vymedzenom čase svoju úlohu. V tichom pokoji nevedomej viery
v život prijímajú chudobu holých konárov a pripravujú sa na mráz i zimný
oddych. Vo svojom vnútri však uchovávajú to najpodstatnejšie.
Miazgu života.
Vďaka nej môžu pri prvých jarných lúčoch slnka
nanovo rozprúdiť zázrak života. V podobe nových pukov a listov.
Čo uchovávame my? Pri spomienke na stále plné supermarkety a kontajnery
ma prepadol v parku pocit, či to mnohokrát nie je len odpad. Nepotrebné
haraburdie. Som súčasťou zvláštnej civilizácie. Kupujeme a zavalíme si byty
tovarom, z ktorého veľké percento postupne skončí v košoch.
Platíme za kúpu i odstránenie odpadu. V zhone za všetkým,
čo ešte považujeme za dôležité, čo musíme mať, nemáme čas na seba,
iných, ani na uchovanie toho, čo nám pri pocite únavy vráti
zmysel vlastnej existencie.
Začínajúca sa jeseň vstúpila nielen do našich parkov a záhrad,
ale aj do môjho svedomia. To, čo som nestihol spraviť v lete,
oddýchnuť si, venovať sa blízkym, priateľom, a predovšetkým obnoviť
prameň vnútornej miazgy života, mám šancu urobiť teraz. Nemá cenu
predbiehať darovaný život honbou za tým,
z čoho väčšia čas končí v odpade.
Ten je zväčša recyklovateľný.
Osobný život nie.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Mesto stavia nové byty na Tajovského
Výstavba bytového domu na Tajovského ulici v Trnave sa začala v polovici septembra. Po jeho dokončení v meste pribudne osemdesiatosem nájomných bytov určených pre Trnavčanov.
Termín začatia stavby bol pôvodne stanovený na 15. júna. Trojmesačný sklz spôsobilo
budovanie horúcovodnej siete, ktorá na Prednádraží nahradila klasickú parovodnú sústavu. „V súčasných podmienkach je ťažká jej prevádzka, navyše, para patrí k najdrahším tepelným médiám v meste. Preto vedenie mesta umožnilo Trnavskej teplárenskej
spoločnosti, aby zrealizovala výmenu parovodnej sústavy za horúcovodnú ešte pred
začatím vykurovacej sezóny. Súbeh oboch stavieb v tejto lokalite nebol možný,“ povedal
vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Z celkového počtu osemdesiatosem bytov v novom dome na Tajovského ulici bude šesťdesiatštyri jednoizbových, šestnásť dvojizbových a osem trojizbových. V suteréne domu
vznikne päťdesiatštyri garáží, na vonkajšom priestranstve štyridsaťjeden parkovacích
miest. Uskutočnia sa aj sadové úpravy okolia. „Stavba je súčasťou veľkej humanizácie
sídliska Prednádražie, kde v ďalších etapách dobudujeme nový dopravný systém pre
peších, nové chodníky, trávniky, lavičky a fontánu,“ doplnil Dušan Béreš.
Celkové náklady na výstavbu budú približne 135 miliónov korún. Časť z tejto sumy pokryje úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a nenávratná dotácia zo štátneho rozpočtu,
zbytok bude financovať zo svojho rozpočtu mesto Trnava.
-eu-

Samospráva chce vybudovať južný obchvat
Mesto Trnava chce čím skôr vyriešiť neúnosnú situáciu spôsobovanú intenzívnou
nákladnou dopravou na Bratislavskej ulici a v blízkych obytných zónach. Uvažuje sa
preto o vybudovaní južného obchvatu.
„Intenzita dopravy na cestách prechádzajúcich cez mesto sa v poslednom období zvyšuje
a jej nepriaznivé účinky zhoršujú životné podmienky pre obyvateľov. Je to tak aj na Bratislavskej ulici a v okolí, kde ťažká doprava prechádza obytnou zónou, či už cez Ulicu Gábora
Steinera a Gorkého alebo v poslednom čase aj cez sídlisko Linčianska ulicami Nerudova
a Golianova na Mikovínyho. Presmerovanie dopravy do lokality, kde nebude mať taký nepriaznivý dopad na obyvateľov, je už nevyhnutné. Ideálnym riešením by bolo vybudovanie
južného obchvatu tak, aby doprava z Bratislavskej ulice prešla poza zastavané územie na
severný obchvat alebo na prevádzač na diaľnicu. Vzhľadom na to, že nie je možné v dohľadnom čase očakávať investíciu na tento účel od štátu, je potrebné, aby sa týmto zámerom zaoberalo Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s podnikmi v tejto lokalite.
Táto predstava vyšla aj z nového programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, kde
sa v súčasnosti pripravuje návrh riešenia prepojenia severného obchvatu a Bratislavskej
cesty jednoduchším a finančne akceptovateľným variantom,“ povedal vedúci úseku dopravy
a cestného hospodárstva Mestského úradu v Trnave Ing. Milan Hába.
Podľa jeho slov už v tomto roku bude určené vedenie trasy, prehodnotia sa majetkovoprávne vzťahy, zadefinuje sa šírkové usporiadanie komunikácie, križovanie či mostné
telesá. V budúcoročnom rozpočte mesta budú zaradené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie. „Ak by všetko išlo dobre, výstavba južného obchvatu
by sa mohla realizovať súbežne so severným a súčasne s ním by mohla byť aj dokončená,“
dodal Milan Hába.
-eu-
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Mesto sa pustilo do obnovy komunikácií
Jedným z bodov tretej aktualizácie rozpočtu mesta Trnava na rok 2006, ktorú
schválili poslanci mestského zastupiteľstva 5. septembra, bolo zvýšenie výdavkov
na čiastočné alebo celkové rekonštrukcie povrchov chodníkov a miestnych komunikácií vo výške 65 miliónov korún.

Finančné prostriedky mohli byť na tento účel dodatočne vyčlenené vzhľadom na
dobré hospodárenie mesta. „Dostal som úlohu vytipovať ulice, ktoré už naliehavo
potrebujú rekonštrukciu povrchu. Vedenie mesta prešlo tieto komunikácie a z nich
vybralo šestnásť ulíc, ktoré sú podľa ich názoru dopravne najdôležitejšie, lebo vytvárajú prepojenia jednotlivých častí mesta. Tie budú rekonštruované v prvej etape.
Ak stihneme, pustíme sa aj do ďalších. Mesto sa rozhodlo, že získané peniaze preinvestuje na tento účel ešte v tomto roku,“ povedal vedúci úseku dopravy a cestného
hospodárstva Mestského úradu v Trnave Ing. Milan Hába.
Na realizácii zámeru sa už pracuje. Priebežne sa pripravujú technické správy
o rozsahu prác, predkladané budú stavebnému úradu a zároveň sa použijú ako podklad pre dodávateľa, ktorý bude vyberaný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Od tohto postupu sa budú odvíjať termíny začiatku obnovy jednotlivých ulíc. Súbežne je pripravovaný aj projekt dočasného dopravného značenia.
„Rekonštrukcie budú na seba kontinuálne nadväzovať po častiach, aby sme nespôsobili v určitých lokalitách dopravné obmedzenia, ktoré by mohli skomplikovať
plynulosť a bezpečnosť dopravy,“ doplnil Milan Hába.
Postupne by mali byť zrekonštruované ulice Bulharská, Coburgova, F. Urbánka, gen.
Goliana – otoč, G. Steinera, Halenárska, Hatalova, J. Bottu, Saleziánska, Slnečná, Sv.
Cyrila a Metoda, Študentská, Veterná, Vladimíra Clementisa, Gavlovičova, G. Dusíka,
Lovecká, Markovičova, Poštová, Poľná a križovatka Študentská – J. Bottu.
-eu-

Obnovený bude ďalší úsek Veternej ulice
Prvá etapa rekonštrukcie miestnej
komunikácie na Veternej ulici v Trnave
bola ukončená 1. septembra. V rámci
projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií Mesto Trnava rozhodlo o zrekonštruovaní ďalšieho úseku.

„Musíme s uznaním kvitovať, že dodávateľ stavby dodržal termín realizácie aj napriek viac ako trojtýždňovému
časovému sklzu, spôsobenému odvolaním sa niektorých účastníkov výstavby.
Sme veľmi radi, že sa nám to napokon
podarilo. Verím, že sa výrazne zlepší
dopravný režim pre obyvateľov i návštevníkov tejto lokality. Zdá sa, že tu už ide aj
o kuriozitu, lebo na krátkom úseku od Bučianskej smerom k obchodnému reťazcu
až po Saleziánsku ulicu teraz máme až tri okružné križovatky,“ povedal s úsmevom
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vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš
a pokračoval: „O to viac nás však začal mrzieť zlý stav Saleziánskej a zostávajúcej
časti Veternej ulice. Preto sme sa rozhodli pokračovať v rekonštrukcii aj na týchto
úsekoch.“
Veterná ulica by mala do polovice októbra dostať nový povrch až za odbočku
k supermarketu. Opravené budú aj tri parkoviská, vznikne tu nové stojisko na kontajnery. Aj na Saleziánskej bude odfrézovaný povrch z liateho asfaltu a nahradený
novým, ktorý zvýrazní esovitú trasu komunikácie.
Rekonštrukcia bude financovaná z rozpočtových prostriedkov mesta Trnava
získaných predajom energetických zariadení.
-eu, foto: db-

V skratke
Začne sa rekonštrukcia amfiteátra

Vizualizácia amfiteátra po rekonštrukcii

V rámci tretej aktualizácie rozpočtu
mesta Trnava na rok 2006, ktorá bola
schválená 5. septembra na 23. zasadnutí
mestského zastupiteľstva, bolo vyčlenených 5 miliónov korún na prvú etapu rekonštrukcie trnavského prírodného kina
– amfiteátra. Projektová dokumentácia
je už hotová, 25. septembra sa uskutočnilo zasadnutie komisie výberového
konania na dodávateľa stavby. Za priaznivých okolností by sa mohli práce na
samotnej rekonštrukcii začať už koncom
októbra tohto roku.
V aktualizácii rozpočtu boli zvýšené
aj výdavky na dopravu o 67 miliónov
korún, ďalšie zvýšenie kapitálového rozpočtu bolo schválené na bytovú výstavbu, verejné osvetlenie, školstvo a vzdelávací systém, mládež a šport.

Pamätná tabuľa A. Wetzlerovi
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule
trnavskému rodákovi Alfredovi Wetzlerovi (1918 – 1988) sa uskutočnilo
v rámci Trnavských dní pokoja lásky
a porozumenia 14. septembra 2006
v Synagóge – Centre súčasného umenia.
Na tabuli, ktorej autorom je Mgr. art.
Tomáš Kucman, je nápis: Na pamiatku
Alfreda Wetzlera, trnavského rodáka,
väzňa koncentračného tábora Osvienčim
– Brzezinka, ktorému sa v roku 1944 podarilo ujsť a podať svedectvo o masovom
vraždení židov.

Vznikla spoločnosť TOMNET
Poslanci schválili 5. septembra na
23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trnave založenie spoločnosti
s ručením obmedzeným TOMNET so
stopercentnou majetkovou účasťou
Mesta Trnava. Úlohou spoločnosti
bude riadenie Trnavskej optickej metropolitnej siete, ponúkanie konektivity
jednotlivým operátorom za rovnakých
podmienok a zavádzanie nových moderných služieb. Jej prostredníctvom
môže mesto ako vlastník príslušnej
infraštruktúry
zamedziť
ďalšiemu
rozkopávaniu ulíc tým, že umožní pripojenie telekomunikačných operátorov
k existujúcej optickej sieti. Zároveň
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môže vytvárať opozíciu voči monopolne
sa správajúcim poskytovateľom služieb
a podieľať sa na určovaní pravidiel poskytovania informačných a komunikačných služieb, čo prinesie viacero výhod
pre obyvateľov Trnavy. Spoločnosť by
mala v budúcnosti zabezpečiť v oblasti
správy metropolitnej siete úplnú finančnú samostatnosť od mesta. Svoju činnosť
by mala začať v januári 2007.
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Nové všeobecne záväzné nariadenie
Všeobecne záväzné nariadenie č. 261,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Trnava, schválili poslanci
5. septembra na 23. zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Nové VZN je zverejnené
na vývesnej tabuli mestského úradu i na
webovej stránke mesta www.trnava.sk.
-eu-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

mesta Trnava na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 schválilo mestské zastupiteľstvo 5. septembra na svojom 23. riadnom zasadnutí
I. časť
Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Trnava schválilo mestské zastupiteľstvo už v roku 2002. Obsahoval množstvo zámerov a cieľov, prostredníctvom ktorých
mesto začalo vytvárať podmienky pre investorov, rozvoj malého a stredného podnikania, skvalitňovanie prístupu k tvorbe ľudských zdrojov a zvyšovanie príťažlivosti
mesta. Vzrastajúci prílev nových domácich aj zahraničných investícií v Trnave a okolí
si v posledných rokoch vzhľadom na zvyšujúci sa ekonomický rozvoj mesta vyžaduje stanovenie nových priorít. Z tohto dôvodu a v súlade s legislatívou začalo mesto
Trnava v roku 2005 vyvíjať aktivity smerujúce k spracovaniu nového rozvojového
dokumentu.
Od marca do júna tohto roku na ňom pracovala Komisia pre strategický rozvoj mesta
Trnava zložená zo zástupcov podnikateľskej sféry, štátnej a verejnej správy, neziskových organizácii a poslaneckého zboru MZ. Spracovateľom a odborným konzultantom
pri tvorbe programu boli spoločnosti BermanGroup a Academia Istropolitana Nova,
ktoré v predchádzajúcom období pripravovali Strategický plán ekonomického rozvoja
mesta Trnava. Výsledkom práce členov komisie ako aj ďalších zamestnancov mestského úradu je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava, ktorý určuje
rozvojové priority na obdobie rokov 2007 – 2013 a z hľadiska náročnosti niektorých
projektov sa počíta s výhľadom až do roku 2020.
Pri tvorbe tohto strategického dokumentu boli vytvorené štyri pracovné skupiny.
Každá z nich sa zaoberala jednou prioritnou oblasťou. V rámci štyroch prioritných
oblasti rozvoja mesta obsahuje program šestnásť zámerov, ktoré sú následne rozpracované do 50 cieľov, resp. projektov.
 Prvou prioritnou oblasťou sú ľudské zdroje a podnikateľské prostredie ako
základný predpoklad modernej ekonomiky. Táto oblasť obsahuje štyri zámery:

a) Zosúladenie ponuky vzdelávania a potrieb trhu práce. Zámer sleduje najmä skvalitnenie vzdelávania na školách a zosúladenie učebných odborov s potrebami trhu práce,
a to hlavne vytváraním partnerstiev medzi školami a zamestnávateľmi, ako aj organizovaním rôznych konferencií venovaných oblasti vzdelávania a trhu práce. Mesto sa
bude v rámci tohto zámeru aktívne angažovať, a to najmä prostredníctvom Programu
podpory vzdelávania a udeľovaním ceny primátora za mimoriadne študijné výsledky.
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b) Stabilizácia existujúcich podnikov, podpora investícií do odvetví s vyššou pridanou
hodnotou. Zámerom je aktívne spolupracovať s už etablovanými investormi v meste,
a to hlavne v oblasti poskytovania postinvestičnej starostlivosti a hľadania možností
ďalšieho rozvoja týchto spoločností prostredníctvom pravidelných vzájomných stretnutí s predstaviteľmi mesta. Cieľom mesta je podporovať odvetvia a činnosti s vyššou
pridanou hodnotou a túto orientáciu zreteľne deklarovať aj vo svojich marketingových
aktivitách.
c) Podpora malých a stredných podnikov a ich prepojenie na veľkých zahraničných
investorov. Veľmi dôležitou zložkou je podporovanie rozvoja malých a stredných podnikov najmä vytváraním priestorových podmienok na ich založenie a rast, ako aj hľadanie možnosti nadviazania spolupráce s veľkými investormi nielen na území mesta,
ale v celom regióne.
d) Posilnenie inovačného zázemia trnavského regiónu. Cieľom je najmä vytvoriť regionálnu inovačnú stratégiu, ktorá by určovala kroky potrebné k rastu inovačného
potenciálu regiónu, pritiahnutiu investícií s vyššou pridanou hodnotou a zavádzaniu
poznatkov z vedy a výskumu do praxe. Veľmi dôležitou aktivitou je zvyšovanie povedomia firiem o potrebách a možnostiach inovácií a znalostnej ekonomiky.
 Druhá prioritná oblasť je venovaná doprave a technickej infraštruktúre, ktorá
je základnou podmienkou vyváženého rozvoja v meste a celom regióne. Prílev
zahraničných investícií za posledné roky, sprevádzaný rastom kúpyschopnosti obyvateľstva, každoročne zvyšuje zaťaženie cestných komunikácií v meste. Vzhľadom na
veľmi zlú dopravnú situáciu v meste boli v rámci tejto prioritnej oblasti spracované
a navrhnuté tri zámery:
a) Dobudovanie vonkajšieho dopravného okruhu, ktorý počíta s dobudovaním severného
obchvatu mesta a súčasne s prípravou a postupnou realizáciou južného obchvatu mesta
tak, aby čo najskôr došlo k odklonu hlavne nákladnej dopravy z obytných zón.
b) Bezpečnosť a kvalita dopravy v meste je druhým zámer, ktorý si vyžiada zložité,
finančne náročné aktivity s cieľom prehodnotiť a vytvoriť novú politiku mestskej hromadnej dopravy a parkovania v meste. Potrebné je aj postupne zlepšovať priepustnosť
dopravy v meste a realizovať výstavbu cyklistických chodníkov, najmä za účelom prepojenia priemyselných zón s ostatnými časťami mesta.
c) Budovanie a modernizácia technickej infraštruktúry je zámer, ktorý predovšetkým
počíta s budovaním mestskej metropolitnej optickej siete a jej následným využívaním
zo strany úradov, škôl a neskôr aj širokou verejnosťou. Pozornosť je tiež venovaná
budovaniu a modernizácií technickej infraštruktúry, najmä z hľadiska lepšej koordinácie investičných aktivít na území mesta.
 Treťou prioritnou oblasťou sú Mestské životné prostredie a podmienky pre
voľnočasové aktivity ako základný predpoklad príťažlivosti mesta. Oblasť je
veľmi dôležitá z hľadiska atraktivity mesta a kvality života obyvateľov v budúcnosti.
V jej rámci bolo definovaných päť samostatných zámerov:
a) Skvalitňovanie a budovanie rekreačno-oddychových zón je zámer, ktorý má predovšetkým z pohľadu občanov veľký význam z hľadiska príťažlivosti a kvality bývania
v Trnave. Snahou je postupne budovať nové rekreačné plochy rovnomerne k obytným
zónam.
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b) Skvalitňovanie prostredia sídlisk. Zámerom mesta je postupná humanizácia vybraných obytných súborov, ako aj podpora obnovy bytových domov. Samostatnou snahou
mesta je legislatívnym spôsobom realizovať reguláciu hustoty zástavby a podobné
aktivity, ktoré vo vybraných častiach mesta nebudú dovoľovať stavebnú činnosť na
úkor zelených plôch.
c) Zatraktívnenie centra mesta. Snahou mesta je obnova pešej zóny a priestranstiev historického jadra mesta, ako aj realizácia obnovy amfiteátra a dokončenie obnovy hradobného systému.
d) Aktivity občanov vo voľnom čase. Mesto Trnava sa bude postupne snažiť vytvárať
pre ne možnosti. Cieľom je napríklad modernizácia a obnova nielen verejných športovísk, ale aj športových areálov pri základných školách a ich postupné sprístupňovanie
verejnosti. Mesto chce hľadať aj možnosti a projekty na podporu vyššieho využívania
športových a kultúrnych zariadení zo strany obyvateľov Trnavy.
e) Environmentálne projekty. Významná časť je venovaná napríklad zvyšovaniu environmentálneho povedomia obyvateľstva, zefektívneniu spôsobu spracovania komunálneho
odpadu, rekultivácii skládky a podobne.
(dokončenie v novembrovom vydaní NzR)

Nové centrum v škole na Vančurovej
Začiatkom septembra bolo otvorené Centrum učebných pomôcok a odbornej
asistencie na Základnej škole Vančurova 38 v Trnave. Zriadené bolo na základe

medzinárodnej Dohody o spolupráci vo vyučovaní prírodných vied – projekt
Vyhrňme si rukávy a vybudované z finančných prostriedkov mesta. Celkové
náklady dosiahli 664 tisíc korún.
Projekt La main a la pait (Vyhrňme si rukávy) sa experimentálne overuje a pilotne implementuje do prostredia slovenských škôl na základe projektu Ministerstva
školstva Francúzska a medzinárodnej dohody o francúzsko-slovenskej spolupráci
pri vyučovaní prírodovedných predmetov v základných školách (12. 5. 2005). Vyučovacia metóda „La main a la pait“ bola vo Francúzsku zavedená v roku 1995 z iniciatívy profesora Georgea Charpaka, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku (1992) a člena
francúzskej Akadémie vied. Jej cieľom je podporovať vyučovanie prírodovedných
predmetov na základných školách a v konečnom dôsledku podnietiť širší záujem
o technické a prírodovedné vzdelávanie.
Podstatou metódy je výber vhodnej témy, spoločné hľadanie otázok, formulovanie
problémov, hypotéz a navrhnutie vlastných postupov riešenia problému. Svoje postupy žiaci zaznamenávajú verbálne alebo kreslia. Hľadajú vhodný spôsob, ktorým
by svoje riešenie overili, a to buď vlastnou skúsenosťou, zistením z overených zdrojov alebo konzultáciami s odborníkmi. Učiteľ vystupuje viac v roli facilitátora, spolupracuje so žiakmi a usmerňuje ich na ceste objavovania.
Na otvorení centra sa okrem Mesta Trnava zúčastnili takmer všetky zmluvné
strany: PSA Slovakia, s.r.o., Ministerstvo školstva SR, Štátny pedagogický ústav,
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity i riaditelia a učitelia všetkých troch
trnavských škôl zapojených do projektu (Vančurova, Atómová, K. Mahra). Okrem
nich sú do projektu zapojené i Slovenská akadémia vied, Francúzska akadémia vied
a francúzsky PSA Peugeot Citroën.
odbor vzdelávania MsÚ
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 10. 1896  Narodil sa český maliar
a grafik Karel VOTLUČKA, ktorý v rokoch 1945 – 52 pôsobil v Trnave a na
svojich obrazoch zachytil mnohé zákutia
starej Trnavy (110. výročie).
1. 10. 1951  V Trnave bolo zriadené
Okresné vojenské veliteľstvo (55. výročie).
2. 10. 1621  V Trnave umrel ostrihomský
kanonik Mikuláš SARTORIUS, organizátor
a mecén duchovnej hudby (385. výročie).
3. 10. 1946  V Stupave sa narodila orientalistka a lingvistka Anna RÁCOVÁ,
prekladateľka z bengálčiny a angličtiny a odborná publicistka pôsobiaca na
UCM v Trnave (60. narodeniny).
12. 10. 2001  Akademický senát Trnavskej univerzity schválil návrh rektorátu TU na zriadenie Ústavu dejín
Trnavskej univerzity (5. výročie).
14. 10. 1951  V Bratislave tragicky
zahynul akademický maliar Štefan
POLKORÁB, ktorý pôsobil aj v Trnave,
tvorca mnohých obrazov s trnavskými
motívmi (55. výročie).
16. 10. 1961  V Trnave otvorili protialkoholickú záchytnú stanicu so 7 lôžkami
(45. výročie).
17. 10. 1916  V Trnave sa narodil pedagóg, dirigent, hudobný publicista a zberateľ ľudových piesní Ladislav GALKO,
držiteľ Ceny mesta Trnava in memoriam
(90. výročie).
17. 10. 1941  V Bábe sa narodil kňaz,
publicista a kazateľ Jozef SLAMKA,
ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave; čestný
občan mesta Trnava (65. narodeniny).
18. 10. 1641  V Trnave umrel Juraj
FORRÓ, rektor Trnavskej univerzity
a spolupracovník Petra Pázmaňa pri jej
zakladaní (365. výročie).
18. 10. 1881  V Smolinskom sa narodil
lekár a verejný činiteľ Gejza REHÁK,
ktorý pôsobil v Trnave, člen trnavskej
SNR a signatár Martinskej deklarácie
(125. výročie).

18. 10. 1931  V Trnave začal svoju
činnosť Živnostenský úverný ústav (75.
výročie).
19. 10. 1846  V Trnave sa narodil lekár
a prírodovedec Jozef PANTOČEK, priekopník röntgenológie a mikrofotografie
vo vtedajšom Uhorsku (160. výročie).
19. 10. 1866  V Ostrihome umrel kardinál Ján SCITOVSKÝ, uhorský prímas,
náboženský spisovateľ a pedagóg, ktorý
venoval 200 tisíc forintov na rozvoj trnavského gymnázia (140. výročie).
20. 10. 1931  V budove trnavského
gymnázia vznikol požiar, ktorý spôsobil
veľké škody najmä na streche a povale
budovy (75. výročie).
21.10.1831  Komisár krajinského palatína Karol ZAY úradne vyhlásil koniec cholerovej epidémie v Trnave (175. výročie).
22. 10. 1926  V Opoji sa narodil akademický maliar, grafik a monumentalista
Jozef DÓKA starší, ktorý žil a tvoril
v Trnave (80. výročie).
24. 10. 1811  V Lakšárskej Novej Vsi
sa narodil národný dejateľ, spoluzakladateľ a predseda Spolku sv. Vojtecha
v Trnave Šimon KLEMPA, trnavský kanonik a prvý redaktor Katolíckych novín
(195. výročie).
25. 10. 1876  V Martine sa narodil politik, právnik a publicista Milan IVANKA,
ktorý pôsobil ako advokát v Trnave, kde
spoluzakladal Hospodársku banku (130.
výročie).
26. 10. 1941  V Prahe umrela spisovateľka a publicistka Elena IVANKOVÁ,
rodáčka z Trnavy (65. výročie).
27. 10. 1696  V Trnave sa narodil historik a geograf Ján Krstiteľ NAJMAR,
autor historicko-geografického opisu
slovenských krajov (310. výročie).
28. 10. 1641 – V Ružindole sa narodil
Martin ČELEŠ, cirkevný historik a profesor Trnavskej univerzity prezývaný
Uhorský Cicero (365. výročie).
(P.R.)
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Aj nová výstavba dokáže upresniť dejiny
Ak investor náročky uskutoční výkopové práce bez predchádzajúceho archeologického výskumu, môže ísť o trestný čin

Súčasťou stavebného povolenia vydávaného stavebným úradom pri akejkoľvek
stavebnej činnosti musí byť vyjadrenie pamiatkového úradu. V ňom sú zapracované
podmienky, ktoré musí stavebník splniť. Jednou z nich môže byť aj vykonanie archeologického výskumu. O obrovskom význame dodržiavania litery zákona v tomto
ohľade svedčí mnoho cenných archeologických nálezov pri výkopových prácach.
V Trnave o ich nesmiernej dôležitosti pre poznanie histórie najlepšie vypovedá nedávny unikátny nález slovanských hrobov pri výskume Mgr. Jozefa Urminského na
Jeruzalemskej ulici, ktorý sa stal prvým hmatateľným dôkazom osídlenia na území
nášho mesta už v období Veľkomoravskej ríše.
Nález tohto typu sa vzhľadom na intenzívnu stavebnú činnosť v uplynulých storočiach v priestore trnavského historického jadra vyskytuje iba ojedinele. Škoda,
ktorú by v tomto konkrétnom prípade spôsobil stavebník, keby si nesplnil svoju
zákonitú povinnosť, je nevyčísliteľná. Podľa slov samostatného radcu na referáte
archeológie Krajského pamiatkového úradu v Trnave Mgr. Petra Grznára sa dá
prirovnať k vyhynutiu živočíšneho druhu. Napriek tomu však často investori archeologický výskum nezabezpečia a dokonca neohlásia ani výkopové práce. Stavebníci
by však mali zvážiť, že pri tom podstupujú riziko neplánovaného zastavenia prác
a následne aj nemalej finančnej pokuty, ktorá býva vyššia, než by bola cena nariadeného archeologického výskumu. Ak stavebník vedel, že uskutočňuje výkopové
práce v archeologickej lokalite, nesie podľa par. 249 Trestného zákona o poškodzovaní a znehodnocovaní kultúrneho dedičstva aj trestnoprávnu zodpovednosť.
„Problém je aj v tom, že laická verejnosť zväčša nevie rozoznať archeologický
nález. Väčšinou sa traduje, že by to malo byť nejaké zlato, mince, šperky, prípadne
ľudské kostry. Archeologickým nálezom však často býva aj objekt, ktorý si laik vôbec
nemusí všimnúť. Príkladom je nález zahĺbenej polozemnice v prejazde na Hviezdoslavovej ulici, ktorý významne prehĺbil naše poznatky o prvých mestských obyvateľoch. Šlo vlastne o zahĺbenú jamu veľkých rozmerov s drevenou konštrukciou
stien. Keďže drevená konštrukcia stien sa nezachovala, rozpoznať takúto významnú
archeologickú pamiatku mohol iba odborník – archeológ. V tejto súvislosti treba
zdôrazniť aj to, že akonáhle by bola táto alebo podobná archeologická situácia odťažená výkopovými prácami, je nenávratne stratená. Nikdy by sme sa už nedozvedeli,
čo na tom mieste vlastne bolo,“ pripomenul Peter Grznár a dodal:
„Trnava ako archeologická lokalita patrí medzi najvýznamnejšie mestá na Slovensku. Na akomkoľvek mieste mestskej pamiatkovej rezervácie môžeme očakávať archeologické nálezy z praveku, raného a vrcholného stredoveku, renesancie a baroka
až po súčasnosť. Význam Trnavy podčiarkuje aj skutočnosť, že je tu vysoká hladina
spodnej vody, ktorá často konzervuje taký typ nálezov, aké by sa na iných miestach
dávno bezo zvyšku rozpadli – výrobky z kože, dreva, drevené konštrukcie, riad,
obuv. Dozvedáme sa tak veľmi zaujímavé poznatky nielen o živote obyčajných ľudí
v stredovekej Trnave, ale v stredovekom meste ako takom. Preto je veľmi dôležité,
aby boli odborne sledované všetky výkopy.“

história

október 2006

Obavy stavebníkov, že pamiatkári neúnosne spomalia proces prípravy a výstavby,
nie sú celkom opodstatnené. Krajský pamiatkový úrad sa k žiadosti investora alebo
k oznámeniu stavebného úradu o územnom a stavebnom konaní vyjadrí spravidla
do pätnástich dní, aj keď zákonná lehota je tridsať dní. Ak aj vydá rozhodnutie
o uskutočnení záchranného archeologického výskumu predstihového typu, zdržanie
zvyčajne nepredstavuje viac ako dva týždne.
Najčastejšie však pamiatkový úrad nariadi len sledovanie výkopových prác osobou
oprávnenou vykonať archeologický výskum. Ak dôjde k nálezu, práce sa v dotknutej
časti stavby nakrátko zastavia, aby mohol archeológ dokumentovať situáciu. Zdržanie v takom prípade nebýva dlhšie ako dva – tri dni.
-eu-

Jedinečný objav na fasádach domu
na Radlinského ulici 3 v Trnave

Na jar tohto roku sa začali rozsiahlejšie stavebné práce na nárožnom meštianskom
dome na Radlinského ulici č. 3 v Trnave. Aj keď ide o dom, ktorý je evidovaný ako
národná kultúrna pamiatka, svojím vonkajším vzhľadom, nadobudnutým nevhodnou socialistickou úpravou fasád, nepôsobil z laického pohľadu ako zvlášť historicky cenná stavba. O to prekvapivejšie pre verejnosť bolo, keď sa po vytvorení
novej strechy začali na fasáde postupne odhaľovať písmená i celé slovné spojenia
historického latinského nápisu.

O význame meštianskeho domu pred
terajšími prácami vypovedali hlavne
renesančné zaklenutia priestorov,
zachované v pivniciach, na prízemí aj
v časti poschodia, ako aj rozsah objektu. Podľa doteraz známych skutočností
je to renesančná stavba, ktorej starší
– gotický pôvod, aspoň v jadre, nie je
možné vylúčiť. O jej význame svedčí aj
zistenie existencie v súčasnosti zamurovaných renesančných arkád na poschodí dvorovej fasády hlavného krídla.
Zaujímavosťou je tiež skutočnosť, že dnešný objekt vznikol zlúčením zástavby dvoch
pôvodne samostatných parciel – parcely so spomínaným renesančným dvojkrídlovým nárožným objektom a zadnej hospodárskej parcely trnavskej radnice s renesančným prízemným hospodárskym krídlom v uličnej čiare dnešnej Vajanského
ulice. Tento stav v princípe zachytáva aj najznámejšia trnavská veduta od trnavského grafika Jozefa Jägra z rokov 1740 – 42. Na nej je dom znázornený aj s arkierom
(výklenkom uloženým na konzolách) na nároží Radlinského a Vajanského ulice. Po
pričlenení zadnej parcely radnice k meštianskemu domu, čo sa mohlo udiať až po
roku 1742, bol celý objekt neskorobarokovo upravený. Pôvodné hospodárske krídlo
radnice bolo nadstavané a v uličnom priečelí výrazovo zjednotené s prednou časťou,
čím sa vytvoril do Vajanského ulice jednoliaty celok. Styk oboch častí bol zreteľný
len v strechách, ktoré ostali odčlenené štítovým múrom. Už koncom 90-tych rokov
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20. storočia neunikli
pozornosti pamiatkárov
i vlastníkov samovoľne odhalené fragmenty
historickej omietky s maľovanými
písmenami
vo vlysovom páse pod
podstrešnou – korunnou
rímsou na Vajanského
ulici. Zistenie bolo o to
prekvapujúcejšie, že po
Detail veduty Jozefa Jägra s domom na Radlinského ulici
skúsenostiach so socialistickými adaptáciami historických objektov sa predpokladalo odstránenie historických omietok fasád aj u domu na Radlinského č. 3, o to viac, že vtedy boli veľmi
nevhodne prebudované okenné otvory. Unikátnosť nálezu fragmentov nadchla aj
vlastníka objektu akad. mal. Petra Günthera, ktorého zámerom bolo v súvislosti
s nevyhnutnou opravou strechy, z dôvodu bezprostrednej náväznosti na konštrukciu
strechy, odhaliť a zreštaurovať nápis s rímsami a dozvedieť sa tak čosi z utajenej
histórie zaujímavého objektu, ktorý doteraz nepútal príliš pozornosť.
Reštaurátorské práce realizoval Mgr. art. Peter Koreň v spolupráci s murárskym
majstrom Jarom Petráčkom. Veľkým otáznikom pred začatím reštaurovania bol
okrem obsahového významu textu aj rozsah jeho skutočného zachovania a teda
možnosť následného prezentovania buď iba fragmentov textu bez možnosti rozpoznania jeho obsahu, alebo v lepšom prípade celého textu. Zároveň bolo možné
overiť pravdivosť spomínanej veduty z hľadiska existencie nárožného arkiera, ktorý
bol na nej znázornený. Odpoveď na tieto otázky prinieslo plošné odhalenie korunnej
rímsy s vlysom na vrstvu s nápisom pri reštaurátorskom prieskume, ktorý odhalil
aj viaceré zaujímavé skutočnosti. Potešiteľný bol najmä veľký rozsah zachovania
textu, ktorého pôvod bol zaradený do obdobia renesancie, do 1. polovice 17. storočia. Zároveň sa potvrdil mladší pôvod poschodia zadnej časti krídla na Vajanského
ulici, keďže na jeho rovnako profilované rímsové ukončenie fasády omietková vrstva
s nápisom neprechádzala. Zistená bola tiež neobvyklá výtvarná úprava rímsových
profilov, vymedzujúcich zhora i zdola šírku pásu s nápisom. Išlo o farebnú maľovanú úpravu, ktorá mala nepravidelnou sieťou žiliek odtieňov okrovej, červenej, sivej
a čiernej farby budiť dojem, že rímsy sú vytvorené z mramoru. Rovnakou technikou
boli upravené aj nadokenné rímsy, ktoré však neboli omietané ako sa predpokladalo, ale kamenné. Zároveň bola potvrdená pravdivosť Jägrovej veduty, čo sa týka
existencie nárožného arkiera. Prekvapujúce však je, že nebol jediným arkierom
objektu. Bolo zistené, že ďalší arkier bol situovaný v polohe nad bránou prejazdu.
Oba zanikli v 2. polovici 18. storočia pri neskorobarokovej úprave domu, pri ktorej
bolo pričlenené k pôvodnému meštianskemu domu radikálne prestavané hospodárske krídlo radnice. Zároveň bolo barokovou omietkou prekryté renesančné riešenie
vlysu s nápisom, ktorý odvtedy čakal vyše 200 rokov na svoje znovuodhalenie. Sondami bolo potvrdené zachovanie historických omietok aj v nižších polohách uličných
fasád, pričom v mieste styku s domom na Radlinského č. 2 bolo zistené maľované
iluzívne nárožné kvádrovanie s bordovou farebnosťou.
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Celková koncepcia a metóda reštaurátorskej obnovy závisela predovšetkým od
zdarného vylúštenia celého textu. Vylúštenie textu umožnilo jeho úplnú prezentáciu, a to aj vďaka tomu, že zachovaný rozsah originálu obsahoval kompletnú škálu
písmen, ktoré slúžili ako vzory pre dopĺňané chýbajúce časti. Spôsob obnovy sa
musel tiež vysporiadať s tromi rozličnými formami nálezu, a to: s obnovou zachovaného originálu, s doplnením chýbajúcich častí nápisu na pôvodnej ploche vlysu a doplnením časti textu v polohe zaniknutých arkierov, teda na nepôvodnej, neskorobarokovej ploche vlysu. Z tohoto hľadiska bolo dôležité poukázať na nepôvodnosť formy
– teda umiestnenia textu a súčasne originálnosť jeho obsahu v polohe arkierov, čo
bolo priznané inou veľkosťou písma. Ostatné dopĺňané časti nápisu boli zjednotené
so zachovaným originálom.
VENITE FILII AVDITE ME, TIMOREM DOMINI DOCEBO VOS – QVIS
EST HOMO QVI VVLT VITAM DILIGIT DIES VIDERE BONOS PROHIBE
LINGVAM TVAM A MALO ET LABIA TVA NE LOQVANTVR DOLVM DIVERTE A MALO ET FAC BONVM INQVIRE PACEM – ET PERSEQVERE
EAM – PSALMO XXXIV X XII 16
„Poďte, deti, čujte
ma,
naučím
vás
bázni Pánovej. Miluje
niekto život a chce
požívať dobro v šťastných dňoch? Zdržuj
svoj jazyk od zlého
a svoje pery od reči
úlisnej. Unikaj pred
zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň“. (Preklad podľa: Sväté písmo Starého
a Nového zákona. Slovenský ústav svätého Cyrila Metoda. Rím 1995. Žalm 34 (33),
verš 12 – 15, s. 1039.)
Našťastie sa zachovala viac ako polovica nápisu vo vlyse (podčiarknuté slová alebo
časti slov v nápise chýbali). Tá sa teda stala vodidlom pri dopĺňaní chýbajúcich slov.
Vďaka bohatej zbierke kníh Písma Svätého v knižnici Spolku svätého Vojtecha
v Trnave (približne 500 kusov) vydaných tlačou v rôznych jazykoch v rozmedzí
takmer päťsto rokov, bolo možné zistiť, ktorý žalm je napísaný vo vlyse a doplniť
chýbajúce slová tak, ako sa používali v 16. a 17. storočí. Ide teda o žalm 33, verš 12
až 15, pričom v nápise je označený ako žalm 34, verš 15 až 12. Túto nezrovnalosť je
predbežne možné pripísať nepozornosti pisateľa textu, ale nedá sa tiež vylúčiť, že sa
tento omyl bude dať vysvetliť i iným spôsobom.
V priebehu prvej polovice 17. storočia bol dom postupne v rukách štyroch vlastníkov. Určeniu, ktorý z nich bol iniciátorom takýchto veľkolepých úprav objektu, a tiež
i presnému datovaniu vzniku nápisu, zatiaľ zabránila baroková prestavba objektu.
Vtedy boli posledné dve číslice z vročenia na konci textu prekryté novou úpravou
štítového múru v styku pôvodnej a pričlenenej časti domu. Otázky, kto bol tvorcom
nápisu, či budova nemohla slúžiť v danom období na iný než obytný účel a mnohé
ďalšie, zostávajú zatiaľ nezodpovedané. Snáď prebiehajúci archívny výskum prinesie na ne odpoveď.
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Dôležité však je, že vďaka enormnej túžbe vlastníkov a zároveň investorov – akad.
mal. Petra Günthera a Eriky Güntherovej – po poznaní histórie objektu, môžeme
dnes všetci obdivovať krásu unikátneho nálezu, ukrytého pred zrakmi Trnavčanov
už celé storočia. Význam nálezu spočíva nielen v jeho veku a výtvarnej hodnote.
Jedinečné, a to nielen pre Trnavu, je mramorované stvárnenie ríms, ale najmä
uplatnenie renesančného nápisu na fasádach meštianskeho domu, čo nemá obdobu
v rámci širšieho regiónu. Neoceniteľná je tiež výpovedná hodnota textu. Zreštaurovaný nález tak prispel nielen k výtvarnému, architektonickému a historickému
zhodnoteniu objektu, ale i celého historického jadra Trnavy. Potešiteľné je, že vlastníci objektu zamýšľajú čo najskoršie nadviazať na doteraz vykonané práce celkovou
obnovou uličných fasád s cieľom prinavrátiť na základe ich reštaurátorského doskúmania v maximálnej možnej miere renesančný výraz pôvodnej časti meštianskeho
domu.
Ing. Milan KAZIMÍR, Mgr. Zuzana RÁBIKOVÁ foto: -eu-

Nočné verše promenád do tretice
„Noc má svoju poéziu, noc má svoju magickú moc,“ uviedla PhDr. Adriena Horváthová nevšedné podujatie s názvom Nočné verše promenád, ktoré sa uskutočnilo v noci zo
16. na 17. júla v Parku Antona Bernoláka. Už po tretí raz sa stretli pri tejto príležitosti
v nočnom parku trnavskí milovníci poézie. Acka, ako mnohí z nich dôverne oslovujú
autorku scenára a fundovanú moderátorku Nočných veršov promenád, svojím šarmom
a srdečnosťou dokázala vykúzliť teplú rodinnú atmosféru. Aj vďaka tomu bolo podujatie
od prvej chvíle radostným stretnutím v duchu priateľstva, lásky a porozumenia.
Poézia básnikov Trnavskej skupiny – trnavských konkretistov, ako sú Ján Stacho, Miroslav Válek, Jozef Mihalkovič, Ján Šimonovič, Ján Ondruš a Ľubomír Feldek, odznela
v podaní Jozefa Šimonoviča, Magdalény Kuciaňovej, Stanky Borisovej, Titusa Holiča
a Gréty Partelovej.
Vzácnym hosťom tejto noci bol maestro William Schiffer, svetoznámy výtvarník,
medailér, ktorý dlho žil a tvoril v Paríži, no nikdy nezabudol na rodnú Trnavu. Básnik
Stanislav Pius mu venoval báseň Zlomky Trnavy, ktorú v slovenčine predniesla Magdaléna Kuciaňová a v ľubozvučnej francúzštine Mária Zacharová. V podaní M. Kuciaňovej
zaznel i Zvon básnika Teodora Križku, dlhoročného predsedu celoslovenskej literárnej
súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva, ktorú každoročne poriada literárny
klub Bernolák v Trnave. Obľúbený trnavský hudobník a spevák Marián Mrva sa postaral o hudobný predel, po ktorom nasledovalo voľné pódium veršov.
Titus Holič upútal nielen vlastnou tvorbou, ale aj vynikajúcou pamäťou, keď prednášal
dlhé texty z básnickej tvorby Jána Smreka. Gréta Partelová predstavila ukážku z poézie
Romana Krča Krella a oslnila aj presvedčivou interpretáciou veršov Rudolfa Dilonga.
Prvýkrát vystúpila pred trnavskou verejnosťou Gabriela Gotthardová so svojou vlastnou
poéziou, ktorú uviedla mottom v časomiere zo Selaniek Jána Hollého.
Doznievali slová, doznievali tóny. V tichu noci utíchlo i kúzlo slova a hudby. Končila
sa jedna teplá letná noc, kedy sa krása slova snúbila s čistotou ducha a dobrotou srdca.
Milovníci poézie sa rozchádzali do svojich domovov naplnení vďakou a nádejou, že aj
o rok, i o dva sa budú môcť opäť na tomto mieste stretnúť tí, ktorí s pokorou prijímajú
živé SLOVO ako dar. Potom i skromný nápis pod súsoším Antona Bernoláka nezostane
iba nápisom: „...tu máte slovo moje o reči vašej.“
-gg- (skrátené)
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Folklórna mozaika z Trnavskej brány
Tri dni od 18. do 20. augusta patrila
Trnava účastníkom a divákom medzinárodného folklórneho festivalu
Trnavská brána. Pri slávnostnom
predstavení knižky Ľudové piesne
a zvyky Trnavskej roviny od autorov
Alexandra Móžiho a bratov Blažekovcov, ktorá sa uskutočnila v rámci
festivalu 19. augusta v Divadle Jána
Palárika, primátor Trnavy Štefan
Bošnák povedal: „S vášnivými folkloristami bratmi Blažekovcami som
sa zoznámil pred vyše tridsiatimi
rokmi. Veľa sme diskutovali o folklóre v trnavskom regióne. Neskôr prišli za mnou aj
ďalší s myšlienkou založiť v našom meste tradíciu folklórneho festivalu. Tak sa zrodila Trnavská brána a jej mimoriadne priaznivá odozva presviedča všetkých, že toto
folklórne podujatie má v našom meste opodstatnenie i budúcnosť.“
 Peter Rajter, vedúci folklórneho súboru Trnafčan:
Bola tu pestrosť súborov z celého Slovenska. Veľmi sa mi páčili napríklad Železiar z Košíc, a tiež brnenský Vojenský umelecký súbor Ondráš so svojimi Čertovinkami. S „Ondrášistami“ zakotvili o jedenástej večer naši „Trnafčani“ na diskotéke v jednom podniku
na Zelenom kríčku. Spočiatku to bolo divné, dídžej vypol muziku a diskotékovým levom
na chvíľu nečinne ovisli sánky. Ale len na chvíľu, lebo keď začali trnavskí folkloristi
odpaľovať ľudovky, Brniaci sa pridali a napokon aj diskotékové levy a levice. Spoločne
s folkloristami začali spontánne tancovať tance, aké možno v živote neskúsili, a boli tým
pravdepodobne sami milo prekvapení, lebo s nami vydržali až do štvrtej hodiny ráno.
 Najstarší z Chudobovcov, člen súboru Fľajšovan, Oravská Lesná: Je zaujímavé,
že folklór už nie je doménou iba určitých rázovitých dedín a ich okolia ako napríklad
Východná, Zuberec, Terchová, ale úspešne sa etabluje i v mestských centrách určitých
oblastí. Liptov sa prezentuje v Ružomberku, východ v Košiciach, stredné Slovensko
v Banskej Bystrici a západné na Myjave, v Bratislave a teraz už aj v Trnave, ktorá je
prirodzeným centrom okolitých dedín so živým folklórom. Trojičné námestie v Trnave
bolo počas koncertov plné publika, ktoré spievalo spoločne s so spevákmi a stávalo
sa, že potleskom si vyžiadalo aj opakovanie. To je povzbudzujúce. Myslím si, že tento
folklórny festival má veľkú budúcnosť.
 Roman Mrva, člen folklórnej skupiny Hrnčarovan:
Na festival sme si pripravili improvizáciu pytačiek pred svadbou. Voľakedy to bolo
v Hrnčiarovciach tak, že nevesta musela mať veno a ženích tiež niečo také, čo mohlo
byť v manželstve prínosom. Možno to bolo lepšie ako teraz, keď sa ľudia zoberú a až
potom zistia, že ten druhý vlastne nemá peniaze a neoplýva ani inými „prínosmi...“
 Vladimír Drobný, vedúci mužskej speváckej skupiny Kátlovani:
Páči sa nám, že sa v Trnave páčime. Možno tu Kátlovani oslávia o rok dvadsiate výročie
svojho vzniku. V súčasnosti máme desať spevákov, dvoch harmonikárov a na svojom
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konte už dve CD, na ktorých sú piesne z Kátloviec a okolia. Posledné CD má názov Tie
Kátlovské vinohrady. Už devätnásť rokov sa Kátlovani stretávajú každý piatok, aby si
zaspievali. Je to fantastické. Chlapi na pár hodín vypadnú od žien a tie ich na krátky
čas nechajú žiť... Alebo je to naopak?
 Miroslav Sklenár, člen folklórnej skupiny Verešvaran:
Ja mám tiež z tohto trnavského festivalu dobrý pocit, lebo má trošku iný štýl ako napríklad v Terchovej, na Myjave alebo u nás. Náš festival v Červeníku berieme už štyridsaťdva rokov ako dožinkové slávnosti. Tu je všetko skoro nové a na tomto námestí
sa mi páči. Je to také otvorené, plné. Má to grády...
 Oľga Mičková, vedúca folklórnej skupiny Šulekovo:
V našom vystúpení sme sa predstavili Trnavčanom autentickými piesňami z Bereksegu (Šulekova) a jeho najbližšieho okolia. Sú v knihe piesní z Bereksegu, ktorú sme
vydali. Piesne, ktoré sú v nej, sme zbierali vyše tridsať rokov. Boli sme odjakživa vidiecka folklórna skupina, ale keď sa obec Šulekovo pripojila k Hlohovcu, stali sme sa
zrazu folklórnou skupinou mestskou...
 Martin Ryška, harmonikár DFS Trnavček pri Kalokagatii – CVČ a tiež FS Trnafčan:
Je dobré, že Trnava má folklórny festival, lebo v tejto oblasti je to ešte neprebádaný
región. Trnavská brána sa dobre rozbieha. Divák má možnosť od rána do večera sledovať
ľudové zvyky okolitých dedín a zvyky iných, i zahraničných regiónov. A večer bol na námestí folklór ako remeň. FS Železiar z východného Slovenska to tu riadne roztočil.
Na medzinárodnom folklórnom festivale Trnavská brána, ktorý zorganizovalo mesto
Trnava v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom, Trnavským ľudovým cechom
a folklórnym súborom Trnafčan, sa zúčastnilo tridsať folklórnych súborov s osemsto
päťdesiatimi účinkujúcimi z celého Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Lotyšska. Festival je súčasťou projektu kultúrnej spolupráce bez hraníc medzi
Brnom a Trnavou s názvom TRNky-BRNky a uskutočnil sa pod patronátom Medzinárodného visegrádského fondu.
Marián MRVA, foto: I. Kopčáni

Zo scény Trienále plagátu Trnava 2006
Vernisáž už 6. medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov z celého sveta,
Trienále plagátu Trnava 2006, na ktorej boli vyhlásení víťazi, sa uskutočnila 13.
septembra v Divadle Jána Palárika.
Pravidlá súťaže a ocenenia, ktoré môžu afišisti (tvorcovia plagátov) na TPT 2006
získať, sme už v Novinkách z radnice uverejnili. Dnes na tieto informácie nadviažeme uverejnením mien víťazov najväčšej prehliadky grafického dizajnu, aká sa kedy
na Slovensku konala (je zapísaná aj v kalendári UNESCO).
V A kategórii profesionálnych tvorcov získal prvé miesto Francúz Sébastien Courtois za divadelný plagát, druhé Erich Brechbühl zo Švajčiarska a tretiu cenu (za
čiernobiely plagát s výraznou typografiou) Bartosz Łukaszonek z Poľska. Tieto plagáty nájdete v obidvoch priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave, ktorá súťaž
organizuje, teda v Kopplovom kaštieli a v Synagóge – Centre súčasného umenia.
Zvláštnosťou Trienále plagátu Trnava, ktorá mu zabezpečuje nielen obľubu u afišistov, ale zároveň aj istotu a opodstatnenosť do budúcnosti, je súťažná kategória
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B, do ktorej posielajú svoje práce školy (tento ročník ich bolo až 42) a samostatní
študenti. Túto kategóriu si tentoraz prisvojili ženy: prvé miesto získala Kristin
Metho z Nemecka, druhé Švajčiarka Xenia Jöri a tretie poputovalo tiež do Nemecka
Tine Werbsovej. Ocenené plagáty nájdete spolu s ostatnými sviežimi študentskými
prácami vystavené v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
Hlavnú cenu na tomto podujatí, ktoré je svojím významom šieste z dvadsiatich
podobných na svete, Cenu Andyho Warhola, získal iránsky afišista Majid Abbasi.
Iránsky grafický dizajn je jedinečný a významovo porovnateľný napr. s poľským.
Autori z Iránu často vyhrávajú rôzne súťaže, ale Majid Abbasi získal takéto vysoké
ocenenie prvýkrát.
Okrem týchto cien bolo udelených viacero ďalších, ktoré svedčia o tom, že toto
podujatie je ostro sledované aj Trnavou ako mestom a krajom a, samozrejme, dôležitými slovenskými profesijnými výtvarnými inštitúciami: Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja poputovala tiež do Iránu, získal ju Mehdi Saeedi, Cenu
primátora mesta Trnava dostal Radovan Jenko zo Slovinska, Cenu rektora VŠVU
Joanna Skrzypiec z Poľska. Cena Slovenského centra dizajnu patrí Jiřímu Světlíkovi z Českej republiky, ktorý si po ňu ako jediný z ocenených autorov aj osobne
prišiel. Čestné uznanie medzinárodnej poroty TPT 2006 získal významný slovenský
grafický dizajnér profesor Ľubomír Longauer za celoživotné dielo v oblasti plagátovej tvorby a zásluhy o propagáciu plagátu, a dodávame, že bol aj autorom celkového
vizuálu tohtoročného trienále.
Prekvapením bola Cena predsedu prípravného výboru TPT 2006 Dušana Juneka,
ktorú udelil zakladateľovi spriateleného Medzinárodného bienále grafického dizajnu v Brne, čestnému hosťovi, 86-ročnému Janovi Rajlichovi st. O dobrých kontaktoch s Brnom svedčí aj to, že kurátorkou tohto ročníka TPT bola významná česká
afišistka a skutočná milovníčka plagátu Marta Sylvestrová. Okrem brnianskej
bratskej pomoci je však pre toto podujatie veľmi dôležité zastrešenie organizáciou
ICOGRADA (Medzinárodná rada asociácií grafických dizajnérov). Jej viceprezident
Weejay Archary z Juhoafrickej republiky udelil Cenu ICOGRADA autorovi Shi Wei
Eric CAI z Číny za čiernobiely plagát, ktorý je zrozumiteľný aj bez slov. Prináša
posolstvo o prevrate v malom čínskom meste, zaujímavá typografia hovorí o zemepisnej šírke a dĺžke na jeho určenie.
Aj samotní členovia medzinárodnej poroty, ktorí posudzujú užší výber zo všetkých
zaslaných plagátov, sú ocenení cenou, tzv. Master’s Eye Award. Každý ročník ju
získavajú špičky vo svojom odbore z rôznych krajín, tento rok ju dostal predseda
Alain le Quernec (Francúzsko) a ostatní členovia poroty: profesorka Gertrud Nolte
(Nemecko), Tadeusz Piechura (Poľsko), Karel Míšek (Česká republika) a známy
grafický dizajnér z Trnavy Jozef Dóka ml. Niektorí plagátovú tvorbu sami vyučujú
a zároveň sú držiteľmi mnohých ocenení z iných medzinárodných súťažných prehliadok, Alain le Quernec získal aj hlavnú cenu na TPT 2003.
Medzinárodná porota sa o víťazoch vraj zhodla bez sporov, takisto aj na názore, že
študenti sa podľa kvality zaslaných prác len veľmi ťažko oddeľujú od profesionálov.
Rozhodovanie prebiehalo len pár dní pred vernisážou a nebolo ľahké, lebo silná konkurencia medzi autormi ich posúva stále k vyššej kvalite. V tomto ročníku hodnotila
porota 740 plagátov od 397 autorov z 32 krajín. (Užší výber z viac ako tisícky plagátov
zaslaných z celého sveta prebehol už v máji 2006, samotné trienále sa pripravuje
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s dvojročným predstihom. Na výstavu bola vyselektovaná asi polovica nielen z kvalitatívnych, ale aj priestorových dôvodov.) Silne zastúpené je najmä Poľsko, Čína, Japonsko,
Mexiko, Fínsko. Slovensko reprezentuje 74 autorov, z toho 15 grafických dizajnérov a 59
študentov.
Na vernisáži predseda prípravného výboru TPT 2006 Dušan Junek poďakoval
všetkým, ktorí sa podieľali na jeho náročnej príprave, najmä Adriane Čeleďovej ako
novej tajomníčke prípravného výboru a Anne Repášovej, ktorá pracovala na predchádzajúcich ročníkoch. Na záver riaditeľ GJK Vladimír Beskid upozornil na to, že tentoraz sa podarilo TPT obohatiť nielen o študentské workshopy, ako to bolo v minulých
ročníkoch, ale zároveň sa vytvorilo „dvojmestie“ plagátu Trnava – Bratislava. Zoznam
týchto akcií je uverejnený v informačnom servise NzR, informácie „zo zákulisia“ TPT
2006 prinesieme v budúcom čísle.
Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ

Svetlo farieb III – Retrospektíva
Pod týmto názvom bola v rámci Trnavských dní 15. septembra v Západoslovenskom múzeu otvorená monografická výstava známeho Trnavčana Miloša Balgavého ml.
Je známe, že v centre záujmu M. Balgavého ml. je umelecké
spracovanie skla, ale výstavu jeho sklených objektov tentoraz
dopĺňajú aj umelecké fotografie Jany Hojstričovej, ktoré vo veľkom
formáte interpretujú a približujú, a to nielen opticky, vystavené
diela. S týmto čírym a krehkým materiálom (už tieto vlastnosti
skla vytvárajú aj rôzne jeho symbolické odkazy) pracuje M. Balgavý (nar. 1955) už dlhé roky. Prvé kontakty s ním získal v ateliéri svojho otca, keramikára Miloša Balgavého st., keď obdivoval vzhľad sklených glazúr. Po absolvovaní Strednej
školy umeleckého priemyslu v Bratislave študoval na Vysokej škole výtvarných umení na
Oddelení sklárskeho výtvarníctva u Václava Ciglera a Askolda Žáčka. Ako na vernisáži
povedala kurátorka výstavy Beata Balgavá, odvtedy sa stali ním umelecky opracované
tvary optického skla jeho osudom. Jeho práce majú komorný charakter, napriek tomu však
pôsobia monumentálne nezabudnuteľným dojmom. Jednou z najdôležitejších zložiek Balgavého skla je spolupráca so svetlom, jeho lámanie a hra s vnútornými šošovkami, ktoré
výrazne obohacujú minimalistické geometrické tvary diel o ďalší – intímny, zvnútornený
rozmer... Balgavý sa dodnes zúčastnil mnohých samostatných i kolektívnych výstav doma
i v zahraničí, okrem vlastnej galérie však v Trnave naposledy vystavoval pred takmer
dvadsiatimi rokmi v Galérii Jána Koniarka. Na súťažných prehliadkach získal mnohé
významné ocenenia, ale málokto vie, že jeho meno (a samozrejme tvorba) sú momentálne
umiestnené na 4. mieste v rebríčku stovky najlepších umelcov v European Studio Glass
Asociation. Sám výtvarník si však viac váži fakt, že jeho diela boli zakúpené do verejných
i súkromných zbierok nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v Poľsku, Francúzsku, Holandsku, Švajčiarsku, Nemecku, Veľkej Británii, Kanade a Taiwane.
Výstavu sklených objektov M. Balgavého ml. nájdete v budove bývalého klariského
kláštora v refektári na prvom poschodí. Umelec si prial v tomto priestore vystavovať,
odkedy ho v 90. rokoch po renovácii prvý raz uvidel. O jeho vhodnosti nemožno pochybovať, každého návštevníka zaujme odraz historických architektonických detailov v leštených plochách vystaveného skla. Autorkou ozvláštnenej inštalácie je architektka Zuzana
Nádaská.
Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ
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Oskár Čepan v Zrkadlovej sieni divadla
Vernisáž výstavy Čestného občana mesta Trnava 2006 (in memoriam), významného
literárneho teoretika a historika Oskára Čepana (1925 – 1992) sa uskutočnila v rámci Trnavských dní 16. septembra v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.
Ako na vernisáži, ktorej sa zúčastnila aj manželka O. Čepana pani Nadežda Čepanová,
zdôraznila kurátorka Barbara Bodorová, výber výstavného priestoru je priam symbolický. V trnavskom divadle si totiž O. Čepan vytvoril svoj úprimný a otvorený vzťah k literatúre a umeniu vôbec, ako 19-ročný tu sám navrhol a zrealizoval tri divadelné scény,
a začal sa venovať aj teoretickej práci.
Oskár Čepan sa narodil v neďalekom Cíferi, do Trnavy však prišiel ešte v detstve
a navštevoval tu gymnázium. V Bratislave vyštudoval slovenský jazyk a filozofiu. Celý
život pracoval ako vedec v Literárnovednom ústave SAV. Dnes je všeobecne známy ako
významný literárny bádateľ, teoretik, kritik a esejista, uznávaný amatérsky archeológ
a autor zaujímavých štúdií o modernom výtvarnom umení.
Až do konania výstavy Výtvarník Oskár Čepan v Galérii Jána Koniarka (december
2005 – január 2006), nebolo všeobecne známe, že sa Čepan zaoberal aj samotnou výtvarnou tvorbou. Jeho dielo malo viacero polôh, súčasná výstava v divadle ho predstavuje
ako tvorcu čistej geometrickej abstrakcie. Zastúpený je tu predovšetkým výber z denníkov – skicárov, kresieb a malieb geometrického charakteru zo 60. rokov, teda z kľúčového
obdobia Čepanovej tvorby. V období ich vzniku nebola prezentácia takýchto diel možná.
Barbara Bodorová predpokladá, že O. Čepan patril k prvým tvorcom abstrakcie tohto
typu na Slovensku. Bol silne inšpirovaný dielami významných svetových umelcov, najmä
ruskou avantgardou – Kazimírom Malevičom a Vladimírom Tatlinom.
Aj v týchto dielach má však Trnava svoj ohlas. Ide o motív veží kostola sv. Mikuláša,
ktorý sa ako večný symbol objavuje už v Čepanových raných realistických kresbách,
neskôr v kolážach surrealistického charakteru zo 40. rokov, v geometrickom období
a v literárnych kolážach, na ktorých Čepan pracoval v 80. rokoch a ktoré osobne odkázal
Slovenskému národnému literárnemu múzeu v Martine. Terajšia výstava pozostáva
z výberu z diel O. Čepana, ktoré v roku 2005 venovala Galérii Jána Koniarka Nadežda
Čepanová.
Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ

YESENCIA

Galéria Hoechst – Biotika Martin
od 21. septembra do 3. decembra
kurátor: Vladimír Beskid

Výstava trnavských umelcov Márie Balážovej a Blažeja
Baláža YESENCIA v martinskej galérii Hoechst-Biotika
predstavuje výber prác z posledných rokov oboch autorov. Kurátor Vladimír Beskid
nazval svoj sprievodný text k výstave príznačne Esencia geometrie a textu.
Popredná predstaviteľka geometrickej abstrakcie Mária Balážová (1956) pokračuje
v svojej dynamike výstav posledného obdobia, v ktorom boli jej práce predstavené na rôznych kolektívnych výstavách v Prahe, Tókiu, Budapešti, Krakove či Zlíne, v súčasnosti aj
na kolektívnej výstave Spříznení v Národní galerii v Prahe. Na výstave v Martine predstavuje obrazy, grafiky a kresby z rozsiahleho cyklu Hadia geometria, z „červeného obdobia“.
Tieto znakové postmoderné geometrie majú rôzne podkoncepcie: znaky kultúrnej pamäti,
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modifikácie rôznych písmových platforiem, či aditívno-konceptuálne vytvárané konkrety.
Novinkou sú dekonštruované systémy, resp. chaotické zhluky v nových kresbách.
Blažej Baláž (1958) vystavuje výber zo svojho rozsiahleho výskumu lingvistického zamerania, voľne združeného pod základný spájajúci termín TREPTOMACHIA.
V tomto prípade volil komornejší výber niektorých „horizontálnych“ maľbových textov
(CELEVRITI, UMENIE ŽOBRAŤ, UMENIE PREŽIŤ), so silným sociálno-kritickým
kontextom. Iné texty, horizontálno-vertikálne digitálne tlače a kresby, často založené
na autorovej doméne – makarónskom texte, prinášajú arteficiálnejšie problémy, i keď
nechýbajú ekologické, etické a politicko-sociálne konotácie.
Pre B. Baláža je to už druhá samostatná výstava v krátkom čase, v apríli mal samostatnú výstavu v Brne (Galerie Kabinet) pod názvom TREPTOMACHIA.SK. Zúčastnil
sa viacerých kolektívnych výstav doma i v zahraničí – Trois Rivieres (Kanada), Praha,
Plzeň, Zlín, Tókio. Obaja autori sú vysokoškolskými pedagógmi, učia na Trnavskej univerzite. Mária Balážová ako docentka a Blažej Baláž vo funkcii mimoriadneho profesora,
vedúceho Katedry pedagogiky výtvarného umenia.
-bb-

Starí horskí vlci v Oláhovom seminári
Začiatkom septembra bola Múzeu knižnej kultúry
– Oláhovom seminári otvorená výstava kresleného
humoru Ivana Baja. Narodil sa v roku 1935 v Bratislave,
ale detské roky i väčšinu svojho života prežil v Trnave.
Kresliť začal už v škole, pokračoval v tejto činnosti na
vojne a neskôr mu to tak akosi prischlo aj v horolezeckom
oddieli. V Bratislave pri manderláku mali horolezci svoju
skrinku s oznamami, a tam sa začali objavovať jeho prvé
kreslené vtipy. Popri svojej psychologickej praxi sa venoval celý život prírode. S tým súvisí aj záľuba v turistike,
horolezectvo, jaskyniarstvo, v lete hubárčenie, v zime
lyžovanie a vôbec všetko, čo súvisí s ochranou prírody.
Počas plodného kresliarskeho obdobia sa jeho práce
objavovali pravidelne v časopisoch Krásy Slovenska
a Kultúra a život Trnavy, vyšla mu knižka Smiech na
lane v troch vydaniach, preložili a vydali ju tiež v Poľsku,
v rámci horolezeckých zväzov vyšla v bývalej NDR a v Bulharsku. Okrem kresleného
humoru má na konte nespočetné množstvo návrhov na drobnú grafiku: pozvánky, plagáty, oznámenia, bulletiny, PF-ky a podobne.
Západoslovenské múzeum v Trnave usporiadalo výstavu kresieb Ivana Baja v Múzeu knižnej kultúry, pretože jeho dielo je späté s tlačou. Do konca roka 2006 tu bude
vystavených približne sto prác z jeho bohatej niekoľkoročnej kresliarskej kariéry. Sú to
väčšinou kresby tušom a čiernym fixom, niektoré sú kolorované. Tematika úzko súvisí
s autorovými záľubami.
V sprievodnom texte k výstave si môžeme prečítať: „Hrdinami ,bajovín’ sú starí
horskí vlci, smoliari horských strmín, čo ustavične prežívajú nikdy sa nekončiacu reťaz
trampôt, ale napokon sa vždy pozviechajú, narovnajú, opäť sa naviažu na lano a vždy sa
znova a znova – nezmari – púšťajú do nových dobrodružstiev. Prečo vlastne? Snáď preto,
že sú vždy nové a nové vrcholy v našom živote...“
-sj-
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Výstava z tvorby Romana Krča Krella
Fantázia a preludy zhmotnené do diel
z kovu, plastov i ďalších materiálov, tak by
sa dali v krátkosti charakterizovať práce
Romana Krča Krella. Časť z nich predstavuje
trnavskej verejnosti prostredníctvom výstavy,
ktorá bola v rámci Trnavských dní otvorená
na radnici.
Mladého trnavského rodáka objavil Wiliam
Schiffer, ktorý ho nazval sochárom vízií. Je
to príznačné pomenovanie. Krellovu tvorbu
je totiž ťažké zaradiť do teoretického smeru,
tak ako víziu nemožno jednoducho uchopiť.
Napriek tomu sa o to mladý trnavský sochár pokúša a svojimi dielami na pomedzí surrealizmu zhmotňuje hrôzu, chlad, des až po hľadanie zmyslu v nezmysle ľudskej krutosti.
Nie sú to diela, ktoré na prvý pohľad prinášajú divákovi pocit uspokojenia. Skôr naopak.
Znepokojujú, nútia rozmýšľať a hľadať symboliku odkazu. Možno aj preto si Roman Krč
Krell našiel svojich obdivovateľov viac v zahraničí, kde popri výstavách, napríklad v Paríži, zanechal aj svoju zvečnenú stopu v podobe sôch a súsoší pred významnými inštitúciami. Trnavská prezentácia počas dní lásky, pokoja a porozumenia bola tak nielen symbolickým zadosťučinením, ale aj ďalším konkrétnym naplnením každoročného stretnutia
rodákov. Uchovaním pamäte a tradície hľadať nové talenty a odovzdávať nastupujúcej
generácii skúsenosť priateľstva a silu ducha.
-pt-, foto: archív -rkk-

Michal Lošonský: Na vlnách porozumenia
Sú chvíle, keď sa nás dotkne harmónia sveta tak, že sa
cítime jeho súčasťou bez toho, aby sme sa v ňom strácali. Rezonanciu duše vyvoláva nielen ticho meditácie, ale
i neporušená príroda, reč či umenie odkazujúce k neuchopiteľnému. Tieto okamžiky, niekedy len zlomky sekundy,
sa nestrácajú, ale poznačia natrvalo ľudské vnútro a pomáhajú neprepadnúť strachu, dlhodobej beznádeji či pocitu
zbytočnosti. Z tejto roviny pramenia i slová knihy Na vlnách
porozumenia, ktoré vďaka svojim zdrojom majú silu nanovo
rezonovať.
Po prvýkrát to bolo počas totality i krátko po jej páde,
keď sme sa na vlnách rádia Slobodná Európa snažili zachytiť niekoľko kvapiek živých slov. Už samotné vedomie
o ich existencii obnovovalo nádej a pomáhalo prekonávať
NA VLNÁCH
strach. Napriek vzdialenosti, fyzickej neprítomnosti, nás
POROZUMENIA
MICHAL ŽELIAR
spájalo slovo v éteri. Potvrdzovalo, že človek, akokoľvek
izolovaný, sledovaný alebo vyhnaný, ktorý dokáže myslieť
a konať v širšom kontexte sveta a slobody, tu nezostáva sám. Práve pocit osamelosti je
najsilnejšou zbraňou totality, ktorou sa lámali charaktery, priateľstvá i zdravá myseľ.
Sila slov, ktoré prinášali porozumenie, však napriek zmene systému nestratila nič na
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aktuálnosti. Keď sa porozhliadneme a započúvame, čo ľudí okolo nás trápi, zistíme, že
reptanie, dezilúzia, nedôvera v pravdu a spravodlivosť, či pocit osamelosti akoby stále
dominovali, a to i napriek mnohým technickým vymoženostiam.
Potvrdzuje sa skúsenosť zachytená v jednom z príhovorov Michala Lošonského, že
peniaze a sloboda nestačia, pokiaľ nám chýba širší kontext života, hľadanie zmyslu
existencie a vedomie domova. Prázdno, ktoré po týchto hodnotách zostalo, hovorí o tom,
že sme v minulosti stratili aj čosi viac ako len štyridsať rokov. Nestačí len mechanicky
prebrať demokratický systém. Potrebné je vrátiť do života ducha a slovám obsah, ktorý
rezonuje a časom nestráca na sile výpovede. Slová tejto knihy to potvrdzujú. Úvahy v nej
sú symbolicky rozdelené do štyroch tematických celkov. Prvé dve – Pamäť a Roztrúsené dedičstvo – pripomínajú, čo nesmieme na ceste k demokracii rozhodne stratiť. Tretí
celok pod názvom Kultúra a vzdelanie odkazuje k tomu najpodstatnejšiemu, o čo by nám
v demokratickom štáte malo ísť, aby sa aj samotný výkon politiky stal vecou verejnou.
Takýto názov nesie aj posledná časť knihy.
Nie je to cesta ľahká a jednoduchá, tak ako žiadna zmysluplná životná cesta. Ale zdá
sa, že iba na nej sa nás môže dotknúť v úvode spomínaná harmónia.
Pavol TOMAŠOVIČ

Margita Kániková: Život na troskách nádeje
Nádej sprevádza človeka životom ako verná družka. Neverná je tá, ktorá nepramení v duši, ale v ilúzii ľahkého
života. Trosky mnohých týchto nádejí sprevádzajú jednotlivcov i celé národy. Jednou z nich bola aj predstava beztriednej spoločnosti, rovnosti všetkých a plánovanie spoločného života iným. Na pozadí nielen tejto utopistickej
nádeje, respektíve snahy o jej presadenie v spoločnosti,
odvíja Margita Kániková príbeh vo svojej už tretej knihe
Život na troskách nádeje, ktorej prezentácia sa uskutočnila v septembri v rámci Trnavských dní.
Osud rodín, ktorých životy boli spojené s Trnavou,
autorka vsadila do historického kontextu slovenských
dejín od druhej svetovej vojny až po dnešok. Prelína sa
tak príbeh a osud národa so životom konkrétnych postáv
v kontexte svetového diania. Aj preto k najdôležitejším
odkazom knihy patrí skutočnosť, že dejiny netvoria iba
veľkí a mocní tohto sveta, ale sú vždy odrazom odvahy
a zlyhaní tých najobyčajnejších ľudí. Každého z nás.
Na rozdiel od Trnavských impresií, kde Kániková naznačila atmosféru doby pomocou
mozaiky viacerých obrazov, má jej tretia kniha príbehovú kontinuitu. Prelínanie niektorých historických skutočností so životom knižných postáv však miestami pôsobí nereálne. No to neznamená, že by si Život na troskách nádeje nenašiel svojich čitateľov. Mnohí
knihu prečítajú jedným dúškom. Hlavne u mladších čitateľov môže vyvolať túžbu po
dôslednom poznaní dejín vlastného národa, ako aj snahu po porozumení obdobia rokov
1940 až 1990, ktoré už upadá do zabudnutia. A nemalo by. Ak nechceme ďalšie desaťročia stavať život len na nádeji, ktorá nepramení v ľudských srdciach a dušiach, ale iba
v snívaní o raji na Zemi. Nie všetci totiž na troskách opravdivej nádeje prežili.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Kronikár skoro neuveriteľných príbehov
Keď má človek narodeniny, tak dostáva od
rodiny, priateľov a známych rozličné darčeky.
Taký je u nás zvyk. Náš jubilant, známy trnavský hudobník a publicista Marián „Makar“
Mrva si k svojmu blížiacemu životnému jubileu, ktoré oslávi v novembri, daroval darček
sám. Napísal knihu humorných spomienok
na minulosť s názvom Láska v čase slintačky,
v ktorej sa prejavil ako výborný pozorovateľ
a rozprávač. Pôvodným povolaním učiteľ,
neskôr profesionálny hudobník, novinár a istý
čas aj súkromný prepravca osôb, precestoval
veľkú časť Európy a Ázie a mnohé zážitky z ciest sa objavujú aj v jeho knižnej prvotine.
Svoju novinku prezentoval na nedávnych Trnavských dňoch. Po jej slávnostnom uvedení,
ako ináč – hudbou, sme sa utiahli na chvíľu nabok od ruchu, aby som mu mohol položiť
niekoľko zvedavých otázok.
Marián, ty si známy najmä ako hudobník, čo sa stalo, že si nás teraz všetkých prekvapil spisovateľským debutom?
No, dnes už to asi nie je až také veľké prekvapenie. Veď všetky príbehy, ktoré sú v mojej
knihe, boli už postupne uverejnené v Novinkách z radnice. Ale ešte pred niekoľkými
rokmi, keď som pracoval v redakcii istého trnavského týždenníka, jestvovali iba v mojej
hlave. Čo – to z nich som niekedy dával k dobru v úzkom kruhu počas služobných ciest,
no na písomné spracovanie som vtedy vôbec nepomýšľal. Kolegovia sa na niektorých
fragmentoch príbehov tak smiali, až im slzy tiekli. A keď sedel za volantom náš fotograf
Miško Čapkovič, občas nebolo isté, či služobné auto od samej veselosti nezapichneme
rovno do priekopy. Nezabudnem, ako raz celý červený od smiechu vyhlásil: „Takto som
sa ešte nygdy nenasmál!“ Spoločne s kolegyňou Elenkou Ursinyovou, ktorá sa teraz po
rokoch ujala aj skompletizovania mojich príbehov a prípravy knihy do tlače, mi vtedy
svorne zavelili: „ To musíš napísať!“ Takú odozvu som nečakal – myslím, že na začiatku
som bol najviac prekvapený ja sám...
Kniha má čaro prežitého. Témou tvojich viacej menej úsmevných historiek sú autentické príhody. Nebojíš sa negatívnej odozvy niektorých ľudí, ktorých menovite
spomínaš?
Ako vidíš, zatiaľ som to prežil. Možno práve preto, lebo vo väčšine príbehov nefigurujem
iba ako ich rozprávač, ale aj ako priamy účastník. Ak v nich majú moji spoluhráči „maslo
na hlave“, mám ho aj ja. Nie je vylúčené, že majú na tú istú udalosť celkom iné spomienky, rozdiel je však len v uhle pohľadu. Takmer nič som si nevymyslel. Situačný humor,
ktorý je v nich zachytený, sa vlastne ani nedá vymyslieť. A to ma na tom celom najviac
fascinuje. Pravda, trvalo to dlho, kým príhody dostatočne vyzreli a vylúpli sa z uschnutých šupiek nepodstatných okolností, aby som ich mohol začať servírovať...
Ako ťa poznám, máš v zálohe ešte množstvo ďalších zážitkov. Chystáš aj ich pokračovanie?
Počkaj, ono to nie je až tak jednoduché. Táto knižka by asi nevyšla bez finančnej podpory Klubu priateľov Trnavy a Nadácie Trnava Trnavčanom. Patrí im za to moja vďaka
a rovnako aj všetkým ostatným, ktorí nejakým spôsobom prispeli k jej vydaniu. Inak,
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s muzikou som sa dostal do rozličných krajín aj v tých časoch, keď sa veľmi nedalo cestovať. Prešiel som skoro celú Európu a bol som aj na takých exotických miestach ako je
Mongolsko, Sibír, Kazachstan či Kirgizsko. A keďže na cestách sa vždy niečo prihodí,
zaujímavých zážitkov mám dosť aj na niekoľko ďalších kníh. Len, ako som už povedal,
najprv musia dozrieť. Napríklad, teraz píšem o zborovej súťaži cirkevných piesní v Rakúsku, ktorú som absolvoval kedysi v dobách už začínajúcej normalizácie s Akademickým zborom PdFUK pod vedením nezabudnuteľného dirigenta Jožka Potočára.
Ďalšie prekvapenie si vychystal aj tým, že si svoju knihu dokonca aj sám ilustroval.
Odkedy kreslíš?
Neuveríš, ale už odmalička. Dokonca už v 4. triede jeden z mojich výtvorov poslali na
výstavu do bývalej NDR (Nemecká demokratická republika, pozn. redakcie). O niekoľko
rokov moja „výtvarná kariéra“ pokračovala zhodou okolností znova vo východnom Nemecku, kde som od jedného Nemca v Rudolstadte získal svoj prvý 5-markový honorár
za jeho karikatúru. Okrem toho, pred časom som mal aj takú malú výstavku kresieb
s hudobnou tematikou v trnavskom Káčku. A dodnes, aj napriek viacerým sťahovaniam,
mám doma polovicu jednej izby zapratanú starými kresbami.
A čo poézia? Spomínam si, že v lete pred dvomi rokmi si na podujatí Nočné verše
promenád s veľkým úspechom zarecitoval vlastnú minibáseň o tom, ako ti v atómovom veku ukradli deku.
Ha-ha. Čo si ty všetko nepamätáš. To bol v skutočnosti angažovaný minipríbeh a rým
sa do neho prikmotril akosi sám od seba. Ale vážne: Viac sa venujem hudbe a o poéziu
sa pokúšam iba v textoch niektorých piesní, ktoré spievam na vystúpeniach s Old Boys
Jazz Bandom. Mám však aj niekoľko príležitostných „hexametrov“, ktoré dávam občas
k dobru na obveselenie spoločnosti priateľov. Záleží na inšpirácii, či už tekutej alebo
dvojnohej.
Marián, alebo skôr Makar, ako som zvyknutý, ďakujem za rozhovor, želám ti veľa
čitateľov, dobrú pamäť, veľa inšpirácie a k tvojmu blížiacemu sa jubileu všetko naj
naj naj!
Peter RADVÁNYI, foto: -eu-

Zborová ideologická diverzia proti režimu
Ako chceli v rakúskom chudobinci nakŕmiť polievkou Akademický spevácky zbor
Univerzity J. A. Komenského
V rakúskom Spittali sa v dňoch 6. až 9. júla uskutočnila medzinárodná súťaž v zborovom speve, na ktorej sa zúčastnil i Akademický zbor UK z Trnavy. Vo veľmi silnej medzinárodnej konkurencii obsadil vo folklórnej súťaži tretie a v klasickej súťaži piate miesto.
Je to veľký úspech tohto mladého štvorročného telesa. Akademický zbor UK udržuje
družbu s niekoľkými zbormi i v zahraničí. V roku 1970 vystupoval v Jerevane a v októbri
budúceho roku má odcestovať na zájazd do Fínska, kde má družbu so Sibeliovou Univerzitou v Helsinkách.
Trnavský hlas, 26. júla 1972

Na prvý pohľad bežná novinová správa, no v tých časoch to bol takmer zázrak. Mladí
ľudia, ktorí sú dnes v tom istom veku ako vtedy členovia akademického speváckeho
zboru, nemusia zborovo spievať ani robiť iné mimoriadne, vládnucu stranu ospevujúce
úkony, aby mohli vycestovať do Rakúska. Pred tridsiatimi štyrmi rokmi však v Čes-
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koslovensku zúril „normalizačný proces“ a obyčajní našinci bez straníckej legitimácie
alebo iných zvláštnych zásluh sa len veľmi ťažko predierali cez železnú oponu do bájneho sveta zahnívajúceho kapitalizmu.
Riadený zborový spev síce vyzeral z ideologického hľadiska na prvý pohľad celkom
nevinne, ale napriek tomu je ťažké zdôvodniť, ako mohla všetkými masťami mazanej
spravodajskej službe uniknúť taká maličkosť, že v hlavnej kategórii festivalu v Spittali
sa súťaží v sakrálnych piesňach. Tie sa u nás vtedy nesmeli interpretovať na verejnosti
a sledovanie veriacich bolo veľmi populárne. Sliediči stávali pred bohoslužbami pred kostolmi, zapisovali si mená, čísla áut, ktoré tam parkovali, a potom to udávali orgánom.
Posledným klincom do rakvy zahraničného zájazdu akademického zboru by mal byť
za normalizačných okolností fakt, že dirigenta Jozefa Potočára vraj vyhodili normalizátori z komunistickej strany za to, že v roku 1968 jeden slovenský zbor pod jeho
taktovkou zaspieval vo Vatikáne pápežovi. Dodnes mi nie je jasné, prečo nás napriek
tomu všetkému vtedy do Rakúska pustili.
Akademický zbor UK tvorili väčšinou študenti katedry hudobnej výchovy PdFUK
v Trnave, ale pedagóg a dirigent Jozef Potočár si na medzinárodné zborové kolbištia
bral do nášho zboru ako posilu aj kvalitných spevákov zo Zboru Slovenskej filharmónie
a iných špičkových zborov. Pred zájazdom sme mali niekoľko sústredení na Smolenickom zámku. Ráno sa začínalo hlasovou rozcvičkou. Spevácky trojuholník, dokonalé
precvičenie rezonančných a iných dutín v zborových hlavách, intonačné cvičenia,
správne dýchanie a uvoľnenie. Až potom začal dirigent hniesť ako sochár hlinu hlasy
spevákov a ich duše do neuveriteľného súzvuku, ktorý bol raz éterickým pianom a inokedy burácal ako hrom. Napríklad pri nácviku upravenej slovenskej ľudovej piesne
od známeho Petra Ebena Prečo si neprišiel raz rozzúrene vyskočil od klavíra a začal
kričať na sopranistky a altistky:
„Ako to tak môžete..., takú krásu..., TAK ODFLÁÁKAŤ!!!“ Potom im vysvetlil, čo
musí v tom speve cítiť a predviedol, ako to majú zaspievať, aby v tom zaznela smutná
výčitka, ale aj túžba a láska. Ženy ho počúvali s otvorenými ústami a milovali ho.
Niektoré chodili roky do zboru zďaleka iba kvôli nemu. Keď vystúpil na pódium, ako
veľký mág hypnotizoval nielen zbor, ale aj obecenstvo. Speváci, či už sólisti alebo zboristi, pod Potočárovým vedením hravo znášali psychický tlak svetových súťaží a podávali najlepší výkon, akého boli vôbec schopní.
Naše dva autobusy už stáli na colnici v Bergu. Bola to tortúra. Každý z nás musel
dať colníkovi potvrdiť vyplnené colné a devízové priznanie a v ňom uviesť, aké cenné
predmety a koľko korún vyváža von. Tie musel aj doviesť naspäť. Beda, ak korunky
v zahraničí minul alebo stratil. Potom bol popoťahovaný a ak sa štorcoval, mohol byť
obvinený aj z ohrozovania devízového hospodárstva. Basbarytón Jožko Móric smutne
pozeral na obrovské zatvorené oceľové baranidlo, za ktorým sa nachádzalo Rakúsko
a utrúsil: „Dokiaľ nebudeme na druhej strane tej obludnej závory, neuverím, že sme
na slobode.“
Colné prehliadky trvali niekedy celé hodiny, ale Potočár mal recept i na to. Keď nás
začali prehliadať, postavil sa v autobuse a zavelil: „Bodaj by vás čerti vzali!“. Vzápätí
sa autobusom rozľahla zborová odpaľovačka Eugena Suchoňa. Strohí colníci zneisteli,
potom sa začali usmievať a nakoniec pod tlakom veľkého umenia vycúvali. Bolo to fajn,
lebo väčšina z nás pašovala nejaké peniažky, cigarety a aspoň jedno Savetskoje igristoje“, za ktoré vraj na Mexikoplatzi vo Viedni v tom čase dávali 60 šilingov.
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Konečne sa hraničné baranidlo otvorilo a naše autobusy sa dostali zaň. Rakúski colníci na nás vôbec neboli zvedaví. Sledovali sme, ako pokojne ubieha slobodná zem za
oknami nášho autobusu a čudovali sa, ako sa teraz majú tí Rakúšania. Pár rokov po
vojne ešte nemali čo jesť a Československo im posielalo vlaky s obilím...
Večer sme sa konečne dostali do nádherného mesta Spittal, ktoré je centrom Oberkärntenu. Potom, ako na zavolanie, sa zrazu objavil v našej ubytovni ďalší Slovák, môj
priateľ, emigrant a Trnavčan Janko Muránsky aj so svojou fínskou priateľkou. Bývalý
spolužiak zostal v západnom Nemecku po študentskej brigáde v roku 1970. Teraz študoval v Darmstadte jadrovú fyziku. Boli sme v kontakte. Písal som mu, kedy a kde
sa prvýkrát objavím v slobodnom svete, a tak ma prišiel pozrieť. Jasné, že som oboch
ilegálne ubytoval v našej izbe.
Súťaž IX. medzinárodného ročníka CHOR BEWERB sa odohrávala v zámku Porcia,
jednom z najkrajších renesančných zámkov v Rakúsku. V hlavnej súťaži sme spievali
klasické sakrálne skladby a v tuhej konkurencii sme sa umiestnili na piatom mieste.
My, študenti, sme však boli naštvaní a sklamaní, lebo nám vôbec nedochádzalo, aký
úspech to bol v kontexte doby pre zbor zo socialistického tábora. Vo folklórnej súťaži
sme mali v programe piesne Prečo si neprišiel, Pri potoku sedela od M. Schneidera
Trnavského, Trávnice od A. Moyzesa a Bodaj by vás čerti vzali od E. Suchoňa. Poslednú
skladbu sme kvôli frenetickému aplauzu publika museli opakovať. V tejto kategórii
sme získali fantastické tretie miesto.
Po úspechu sa objavil problém. Vynikajúci starší tenor, význačný jazykovedec s titulmi pred i za menom, ktorého, asi omylom, ubytovali v našej študentskej izbe, stretol
v meste kňaza – Slováka zo Žiaru nad Hronom. Ten po vojne emigroval a teraz slúžil
omše v neďalekom mestečku Heiligeblute. Keď sa dobrotivý kňaz dozvedel o našom
zbore, srdce mu ustrnulo nad úbohými chudobnými a hladnými slovenskými študentmi. Nebolo to celkom tak – hladní sme neboli a rakúska strava sa nám veľmi páčila. To
však kňaz nevedel, v najlepšom úmysle dal postaviť pre náš zbor v mestskom chudobinci na stôl osemdesiat pariacich sa polievok a osobne nás prišiel pozvať na obed.
Vedenie zboru sa zdesilo. Preboha, čo keď sa o tom dozvedia rakúski novinári...
Týždne sa na tom budú živiť v bulvárnej tlači. Naši to budú doma pozerať v rakúskej
televízii a celý zbor zatvoria, až bude čierny...!
Politicky zodpovedný vedúci zájazdu (politruk) z vedenia PdFUK bol však aj vynikajúci zborový spevák a duša spriaznená s dirigentom. Po dohode s ním vyslal za kňazom
diplomatickú misiu, ktorej sa podarilo tikajúcu a pariacu sa mediálnu bombu zneškodniť. Škoda. Veľmi by nás zaujímalo, ako sa stravujú najchudobnejší Rakúšania.
Pobyt v Rakúsku sa chýlil ku koncu a hostitelia nám pripravili autobusový výlet do
Alp, pod najvyšší vrch Rakúska Grossglockner. Keď sme po raňajkách vyšli k pripraveným autobusom, rakúski hostitelia nám priniesli dva veľké koše čerstvých žemlí. Aj
z nich sa parilo. To tiež nebolo v programe. Ďalšia bomba?
Zástupca dirigenta sa v neblahej predtuche Rakúšanov spýtal, prečo tie žemle priniesli. Majiteľ ubytovne ho dobromyseľne ubezpečil, že cesta je dlhá, budeme hladní
a že nebude od veci, keby sme si mohli dačo zahryznúť.
To už náš politruk nevydržal, sčervenal a zreval: „Kto to spáchal??? Veď ja vám to
spočítam, až budete čierni!!!“
Problematický jazykovedec z našej izby pokročil dopredu a s ním aj jeho priateľ,
tenor z filharmónie. Pokrčil plecami a zakňučal: „My sme si len mysleli..., čo ak naozaj
vyhladneme...?“
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Na diplomatické rokovanie už nebol čas. Kým Rakúšania s nechápavým výrazom
v tvárach odnášali koše pariacich sa žemlí, ja som v tom zmätku zašil v autobuse môjho
emigranta i s Fínkou. Kecám. To sa zašiť nedalo. Všetci už vedeli, že so zborom chodí
jeden slovenský emigrant s frajerkou. Jožko Potočár nás však stmelil do takého fantastického kolektívu, že nikdy nik o zborovej „ideologickej diverzii“ príslušné orgány u nás
doma neinformoval. Nik nám to nespočítal a neboli sme z toho ani čierni. Nedozvedeli
sa ani o zakázaných stretnutiach Akademického zboru UK so slovenským kňazom
– emigrantom, ani o pariacich sa osemdesiatich polievkach v mestskom chudobinci,
a pravdepodobne už vôbec netušili, že sme sa v kapitalistickom svete prezentovali s cirkevnými piesňami.
Marián MRVA

Futbalový štadión Antona Malatinského
po náročnej letnej rekonštrukcii v novom, podmanivom šate

O Trnave sa hovorí ako o meste veží a futbalu. Päť majstrovských hviezdičiek na
klubovej vlajke Spartaka pripomína nezabudnuteľnú éru, keď slávni „bílí andeli“
trénerskeho mága Toni-báčiho Malatinského povýšili slovenský Rím na futbalové
hlavné mesto krajiny.
Utorok 19. september 2006 vojde do trnavskej histórie najpopulárnejšej loptovej
hry. Mesto Trnava v rekordne krátkom
čase necelých troch mesiacov dokázalo
malý zázrak. Do premeny chátrajúceho
štadióna na najkrajší futbalový stánok
na Slovensku putovalo z mestskej kasy
88 147 000 Sk. Slovenský futbalový zväz
prispel štvormiliónovou čiastkou.
Večernú parádu otvorilo vystúpenie
hudobníkov a mažoretiek z Novej Dubnice. Najmladšiu spartakovskú generáciu,
majstrov SR 2006 v hale i na otvorenom Primátor mesta Štefan Bošnák oficiálne otvára
ihrisku v kategórii mladších žiakov Mestský futbalový štadión A. Malatinského.
(tréner Milan Malatinský), po exhibičnom Pri tomto historickom okamihu mu asistoval
minizápase odmenil primátor mesta Ing. legendárny futbalista Spartaka Ladislav
Štefan Bošnák futbalovými loptami. Prvý Kuna (päť majstrovských titulov, 424 zápasov
v drese „bílích andelov“), vľavo moderátor
muž trnavskej radnice vzápätí oficiálne
slávnostného podvečera Jaroslav Lieskovský.
otvoril vynovený štadión. Čestný výkop
Foto: František Drgoň
mal nezabudnuteľný elegán Ladislav
Kuna, ktorý v prvej lige odohral v spartakovskom drese 424 zápasov (najviac zo slovenských futbalistov) a bol pri všetkých piatich majstrovských tituloch Trnavy na prelome
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia.
Mestský futbalový štadión Antona Malatinského v podmanivom šate (nový vyhrievaný trávnik, rekonštrukcia západnej tribúny a umelého osvetlenia) už teda slúži svojmu
účelu. Nie je to však jediná investícia mestského magistrátu do futbalu v poslednom
období. Spomenúť treba predovšetkým kompletnú prestavbu mestského areálu Lokomotíva (ihrisko s najmodernejším umelým trávnikom tzv. tretej generácie, rozsiahla tréningová plocha o rozmere troch futbalových ihrísk).
-lies-
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Zo servisu mestských športových podujatí
 TRNAVA CUP VO FUTBALE STARŠÍCH DORASTENCOV – Mestský športový areál Lokomotíva na sídlisku Družba bol dejiskom kvalitne obsadeného medzinárodného futbalového
turnaja starších dorastencov Trnava Cup 2006. Podobne ako pred rokom, aj teraz sa
stretli vo finále oba zahraničné tímy. Starší dorastenci 1. FC Slovácko zvíťazili nad
rovesníkmi z poľského klubu MSPN Górnik Zabrze 2:0. Ďalšie poradie: 3. ZTS Dubnica nad Váhom, 4. FC Spartak Trnava, 5. ViOn Zlaté Moravce, 6. Slovan Levice, 7. FK
Lokomotíva Trnava, 8. ŠKP Dúbravka. Za najlepšieho hráča vyhlásili Patrika Ivanoviča
(Spartak Trnava). Víťazov dekorovali zástupcovia oboch usporiadajúcich zložiek – za
mesto Trnava zástupca primátora Eduard Čechovič, za FK Lokomotíva prezident klubu
Peter Moravčík.

 WORLD HARMONY RUN OPÄŤ V TRNAVE – Medzinárodný tím športovo-spoločenského
podujatia World Harmony Run 2006 po roku opäť zavítal do Trnavy. Svetovú štafetu
harmónie (štart európskej vetvy 2. marca v Lisabone, cieľ 10. októbra v Londýne) tvorili bežeckí poslovia z Bulharska, Česka, Litvy, Maďarska, Nemecka, Poľska, Ruska,
Srbska, Ukrajiny, Veľkej Británie a zo Slovenska. Po dva dni ich sprevádzali domáci kondiční športovci, na čele so zakladateľom Klubu rekreačného behu v Trnave Mgr. Jánom
Szabom. V najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku ich privítal poslanec
MZ, člen komisie mládeže a športu Ing. Augustín Pullmann. Hostia sa zapísali do pamätnej knihy mesta. Čestným štartérom ďalšej etapy bol primátor mesta Ing. Štefan
Bošnák, ktorý na horiacu pochodeň priviazal stuhu v žlto-modrých farbách Trnavy.

 SVETOVÝ POHÁR F3J – Na 19. ročník Trnavskej F3J sa prihlásilo 64 pilotov (doteraz

najviac) z Česka, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Slovinska, Talianska, Turecka a zo
Slovenska. Za usporiadateľský trnavský magistrát ich privítal prvý muž radnice Ing.
Štefan Bošnák. Túto tradičnú súťaž rádiom riadených termických modelov vetroňov technicky realizoval MCT 03 Trnava pod vedením Františka Bachratého. Pohár primátora
mesta Trnavy si odniesol Primož Rižner (Slovinsko) s maximálnym počtom 2000 bodov.
Družstvá premiérovo súťažili o Pohár predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Ing.
Tibor Mikuš odovzdal svoju trofej trojčlennému tímu slovinských reprezentantov. Vydarená súťaž z programu Svetového pohára bola generálkou na naše ME 2007.

 MEMORIÁL MARIÁNA HIRNERA – Pamiatku nezabudnuteľného trnavského hádzanára

storočia Mariána Hirnera, 164-násobného reprezentanta (podľa záznamov jeho brata
Jozefa), si prišli uctiť štyri kluby. Táto brankárska legenda nečakane zomrela vlani vo
veku 51 rokov. Z rúk primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka ním venovaný putovný
pohár prevzali hádzanári 1. MHK Košice. Strieborný stupienok obsadil ŠKP Bratislava
(za oba kluby Marián niekoľko sezón chytal), bronzová priečka pripadla HC THP Topvar
Topoľčany a štvrté miesto obsadil usporiadajúci HK 47. V jeho drese ako hosť sa predstavil Mariánov syn Rastislav, brankár nemeckého SpVgg Altenerding.

 LESNÝ BEH KAMENNÝM MLYNOM – Mesto Trnava, Trnavský olympijský klub a cen-

trum voľného času Kalokagatia pripravili 27. ročník Lesného behu Kamenným mlynom,
tradičnú oslavu založenia Klubu rekreačného behu v Trnave, najstaršieho na Slovensku
(vznikol 2. septembra 1977). Najrýchlejší čas 32:15 min dosiahol na 8,9 km trati popredný slovenský triatlonista Andrej Orlický. S 15-sekundovým odstupom dobehol obhajca
vlaňajšieho prvenstva Ľuboš Ferenc (obaja Trnava), tretí skončil Peter Tomič (Galanta,
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33:33). Štvrté miesto v absolútnom poradí obsadil obdivuhodný veterán Štefan Gažo
(Trnava, 36:58). Šiesta finišovala prvá žena – Zuzana Csejteyová z Nitry (38:23).

 JARMOČNÁ CYKLISTICKÁ ČASOVKA – Víťazom 14. ročníka časovky Trnavských 6666 m

sa stal Filip Kristl z Banskej Bystrice v novom traťovom rekorde 8:34,65 min (doteraz
Mário Varga, AŠK Dukla Trenčín, 8:36 min v r. 1995). V absolútnom poradí bol druhý
Marián Valášek (CK Generali Trnava, 8:44,05), tretí Peter Horváth (Slávia Nové Zámky,
9:04,44). Na Malženickej ceste štartovalo rekordných 168 pretekárov (vlani 157) rôzneho
veku, výkonnosti a kvality bicykla. Preteky boli zároveň premiérou majstrovstiev SR
energetikov. Titul získal Marián Hlbocký (CK Generali Trnava) 9:44,39.

 SÚŤAŽ TRNÁV V POŽIARNICKOM ŠPORTE – Do programu Tradičného trnavského jar-

moku patril aj 12. ročník nevšednej medzinárodnej súťaže osemčlenných družstiev v požiarnickom športe (štafeta 8 x 50 m + požiarny útok). O pohár primátora mesta súťažili
štyri slovenské a české mestá i obce s názvom Trnava. Minuloročný primát zopakovali
hostia z Trnavy pri Třebíči. Ing. Štefan Bošnák dekoroval vecnými cenami aj osemčlenné
družstvá na ďalších miestach: 2. Kátlovce (mimo konkurencie), 3. Trnava – mesto, 4.
Trnava pri Laborci, 5. Trnava pri Zlíne.

 MESTSKÝ ATLETICKÝ ŠTADIÓN ANTONA HAJMÁSSYHO – Na návrh atlétov Slávie, pri-

pomínajúcich si polstoročie založenia oddielu, schválili poslanci MZ mesta Trnavy nový
názov, ktorým si Trnavčania uctievajú významnú osobnosť kráľovnej športov. Od poslednej septembrovej soboty, vyhradenej pre tradičný jesenný míting Trnavské memoriály
2006 (výsledky prinesieme v ďalšom vydaní Noviniek z radnice), v športovej lokalite Na
rybníku oficiálne máme Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho.

 PÄŤDESIATA TRNAVSKÁ HODINOVKA – Najstarší vytrvalostný beh na dráhe v trvaní

60 minút máme v Trnave (premiéra bola 10. 11. 1977). Pretože viacero sezón sa bežala
jarná, letná i jesenná Trnavská hodinovka, v pondelok 18. septembra 2006 vošla do
análov jej päťdesiata kapitola. Mesto Trnava, centrum voľného času Kalokagatia a atléti Slávie zaprezentovali na štarte 37 dospelých bežcov a v rámcovej 12-minútovke 32
detí a dorastencov. Hlavné preteky vyhral majster SR v maratóne Štefan Lehen z Jaslovských Bohuníc (16 200 m), zo žien bola prvá Katarína Pokorná (MAC Rača, 14 320 m).
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Maratónci a kulturisti pozývajú
 POD MALÝMI KARPATMI AJ O MAJSTRA TRNAVY – V sobotu 14. októbra o 10. h odštar-

tujú pred Študentským domovom Miloša Uhra na Ulici Jána Bottu 32. dejstvo Malokarpatského maratónu (42 195 m). Preteky sa pobežia pod záštitou primátora mesta
Trnavy Ing. Štefana Bošnáka a dekana MtF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, CSc.
Vysokoškoláci štrnásty raz budú súperiť o medaily vo svojich medzinárodných majstrovstvách SR. Mestský magistrát zasa zastrešuje šampionát Trnavčanov. Je určený iba
bežcom a bežkyniam s trvalým bydliskom v našom meste. Lanský titul príde obhajovať
Ing. Milan Vago z usporiadajúcej TJ STU (pobeží svoj 90. maratón bez jediného vzdania
sa). Absolútne prvenstvá v 65-člennom pelotóne hrdinov v maratónkach z troch krajín
si vlani odniesla z Trnavy známa dvojica Vladislav Lipovský (MBO Strážske) – Andrea
Bérešová (Kryha Bratislava). Na pretekárske pole čaká okruh cez Zvončín (okraj obce),
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šport/Zdravé mesto

Horné Orešany, Smolenice (miestna časť Smolenická Nová Ves), Lošonec, Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou. Prvých vytrvalcov budú môcť skalní atletiky privítať
v cieli (Ulica J. Bottu) okolo 12.30 h.

 KVALIFIKÁCIA KULTURISTOV NA MAJSTROVSTVÁ SVETA – Mesto Trnava zaradilo do

tohtoročného kalendára vrcholných športových podujatí aj 17. ročník medzinárodnej
súťaže Grand Prix Slovakia, najvýznamnejšiu kulturistickú galaprehliadku v celej SR.
Riaditeľskú taktovku v organizačnom štábe už tradične drží predseda domácej TJ Fortuna Ing. arch. Peter Uríček. Vo svojej vitríne má zlato a bronz z ME, ale aj desať titulov
federálneho šampióna. Už viacero rokov pôsobí vo funkcii generálneho sekretára Slovenskej asociácie kulturistiky a silového trojboja. Podľa jeho slov, trnavskí priaznivci uvidia
v sobotu 21. októbra o 15. h v Dome kultúry na Trojičnom námestí nominačnú súťaž reprezentantov SR na tohtoročný svetový šampionát v Ostrave. Bude medzi nimi aj minuloročný absolútny víťaz Štefan Havlík (Dukla Trenčín). Zo zahraničia by mali pricestovať
do „slovenského Ríma“ borci z Česka, Francúzska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Mexika,
Novej Kaledónie, Poľska, Rakúska a Tahiti. Diváci sa môžu tešiť na kvalitnú konkurenciu v troch hmotnostných kategóriách: do 75, do 87,5, nad 87,5 kg. Prestávky v súťaži
spestria exhibičné vystúpenia.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Trnavčania prispeli na boj proti rakovine
Počas charitatívnej kampane s názvom Na kolesách proti rakovine, ktorá sa uskutočnila 20. septembra pred radnicou na Hlavnej ulici v Trnave, sa vyzbieralo na
podobu boja proti rakovine 15 672 korún.
Vďaka patrí študentom Gymnázia Angely Merici, študentkám Strednej zdravotnej školy
v Trnave, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Kalokagatii – CVČ, všetkým
účinkujúcim a občanom, ktorí prispeli na verejnú zbierku.

Prednáška o možnostiach liečby bolesti
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás pozýva na prednášku 4. ročníka cyklu Zdravie
všetkými pohľadmi (Škola verejného zdravia) na tému Bolesť. Súčasné možnosti liečby
bolestí, ktorá sa uskutoční 26. októbra o 17.00 h v zasadačke na Trhovej ulici 2. Prednášať bude MUDr. Anna Danajová – Fakultná nemocnica v Trnave.

Recept na zeleninové jedlo
Baklažány a paprika s orechovou omáčkou
Potrebujeme: 700g baklažánov, 1 kg papriky, olej, 10 g orechových jadier, 5 – 6 strúčikov
cesnaku, soľ, čierne korenie, petržlenovú vňatku.
Ošúpané baklažány pokrájame na plátky a necháme odstáť pokým nevytečie šťava.
Opražíme na oleji. Papriku zbavíme semien, rozkrojíme na polovice a opečieme. Na zvyšnom oleji opečieme rozdrvený cesnak s hrubšie posekanými orechmi, trošku podlejeme
vodou, osolíme a necháme zovrieť.
Omáčkou polejeme baklažány a papriky rozložené na tanieri. Môžeme dochutiť korením a ozdobiť vňatkou. Podávame s chlebom a pohárom červeného vína.
Recept do súťaže Dni zdravia 2006 zaslala PhDr. Mária Iljevová z Trnavy.
Pripravuje MUDr. B. CHMELÍK
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Voľby do orgánov samosprávy obcí

sa uskutočnia v meste Trnava 2. decembra 2006 v čase od 7.00 do 20.00 h
Príprava volieb v našom meste prebieha už od mesiaca jún. Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 5. septembra uznesením č. 916/2006 určilo na území mesta
Trnava pre volebné obdobie 2006 – 2010 šesť volebných obvodov a 31 poslancov v nich
volených. Primátor mesta vymenoval 7. septembra zapisovateľku mestskej volebnej
komisie Vlastu Mišíkovú z radov zamestnancov mesta. Kancelária evidencie obyvateľov Mestského úradu v Trnave priebežne aktualizuje stály zoznam voličov a rovnako
rieši aj podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania.
 Do 23. októbra primátor mesta utvorí volebné okrsky a určí volebné miestnosti.
Do 28. októbra bude v spolupráci s mestskou volebnou komisiou zverejnený zoznam
zaregistrovaných kandidátov. Uvedené informácie nájdete na vývesnej tabuli mestského úradu, na internete a v oznamoch Mestskej televízie Trnava. Oznámenia
o čase a mieste konania volieb budú voličom doručené do 7. novembra.
 Za poslanca mestského zastupiteľstva môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d) zákona NR
SR č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva podávajú politické
strany, a to osobitne za každý volebný obvod, a nezávislí kandidáti. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi
jeho kandidatúru. Predmetná petícia musí obsahovať 400 podpisov.
Kandidátne listiny sa podávajú mestskej volebnej komisii do 9. októbra.
 Za primátora mesta môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo
výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d) zákona NR SR č. 346/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov, a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku.
Kandidátne listiny pre voľbu primátora môžu podávať politické strany a nezávislí kandidáti. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi
podporujúcimi jeho kandidatúru. Predmetná petícia musí obsahovať 400 podpisov.
Kandidátne listiny sa podávajú mestskej volebnej komisii do 9. októbra.
Všetci kandidáti musia mať trvalý pobyt na území mesta Trnava. Ďalšie informácie týkajúce sa podávania kandidátnych listín sú uvedené v zákone č. 346/1990 Zb.
o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
O ďalšom priebehu prípravy volieb do orgánov samosprávy obcí budete informovaní prostredníctvom vývesných skriniek mestského úradu, internetu a Mestskej
televízie Trnava.
Volebný obvod
č. 1 Trnava – stred (Staré mesto, Špiglsál)
č. 2 Trnava – západ (Prednádražie)
č. 3 Trnava – juh (Tulipán, Linčianska)
č. 4 Trnava – východ (Hlboká, Vozovka)
č. 5 Trnava – sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
č. 6 Trnava – Trnava – Modranka

Počet poslaneckých mandátov
5
6
5
7
7
1
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Kde budú veľkokapacitné kontajnery?
Mesto Trnava oznamuje občanom, že v mesiaci október budú v rámci jesenného
upratovania v meste opäť rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. Od 16. do 22.
októbra v mestskej časti Modranka, na Oravnom, Medziháji, ŠM 9. mája a na Kočišskom, od 23.do 29. októbra na Stromovej ulici (pri býv. PNZ) a na Ulici L. Janáčka.

Kontajnery budú priebežne odvážané a nahrádzané prázdnymi. Žiadame občanov,
aby do kontajnerov neukladali biologický odpad, napr. konáre stromov, časti viniča, ap.
Tento odpad treba ukladať vedľa kontajnerov (pri záhradkárskej oblasti na Golianovej
ulici na tradičné miesto), odkiaľ bude zvlášť odvážaný na spracovanie do kompostárne.
Opäť dôrazne upozorňujeme podnikateľské subjekty, že je zakázané vyvážať do
kontajnerov odpad z prevádzok. Akcia má poslúžiť výlučne občanom, aby sa zbavili
nadrozmerného odpadu. Voči firmám nerešpektujúcim tento zákaz môžu byť vyvodené sankčné postihy v zmysle platných právnych noriem.
Vo všetkých zberných dvoroch bude v čase jarného upratovania predĺžená prevádzková doba: V sobotu 28. októbra do 18.00 h, v nedeľu 29. októbra do 12.00 h.
Zároveň vyzývame občanov, aby využívali možnosť vyvážať nadrozmerný odpad
bezplatne do zberných dvorov priebežne počas celého roka. Bližšie informácie týkajúce sa prevádzky zberných dvorov je možné získať priamo na zberných miestach.
Prevádzkovateľom zberných dvorov je spoločnosť .A.S.A., s. r.o., tel. č. 5513754.
Zberné dvory
Priemyselná 5 (bývalé Technické služby), Cukrová ulica (za areálom Slávie), A. Kmeťa
(Kopánka), J. G. Tajovského (Prednádražie II), J. Bottu (pri ZŠ), Sasinkova ulica

Pomôžme zrakovo postihnutým ľuďom
Celoslovenská verejná zbierka Biela pastelka na pomoc nevidiacim a slabozrakým
ľuďom sa uskutoční od 17. októbra do 15. novembra

Nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáha na ich návrate do života v spoločnosti
aj Biela pastelka. Ako je to možné? Biela pastelka je celoslovenská verejná zbierka,
ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).
Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom života bez zraku a farebné
plochy, na ktoré možno nakresliť obrázok aj bielou farbou, predstavujú možnosti riešenia ťažkej situácie ľudí so zrakovým postihnutím.
V prvý deň zbierky, teda v utorok 17. októbra, budú trojčlenné tímy mladých ľudí ponúkať bielu pastelku v uliciach 120 miest a obcí. Dobrovoľníci budú odetí v čiernych a bielych tričkách s logom bielej pastelky a budú rozdávať aj informačné letáčiky. Do zbierky je
možné prispievať kúpou bielej pastelky za 20 Sk, zaslaním darcovskej SMS-ky v hodnote
30 Sk na číslo 820 v sieti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko alebo vložením peňažného daru na účet 4030016212/3100, ktorý je vedený v Ľudovej banke.
Výťažok zo zbierky Biela pastelka je určený na financovanie kurzov a aktivít, počas
ktorých si nevidiaci osvojujú nové zručnosti s cieľom nadobudnúť stratenú samostatnosť. Učia sa orientovať a samostatne sa pohybovať v priestore, čítať a písať bodové
písmo, pracovať s kompenzačnými a optickými pomôckami, variť, upratovať, starať sa
o seba a o domácnosť bez zrakovej kontroly.
Eva BEDNÁROVÁ, PR manažérka ÚNSS
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Začína sa jesenná deratizácia
Od začiatku mesiaca október sa v meste Trnava uskutočňuje celoplošná deratizácia v zmysle zákona č. 126/2006 Z. z. a v súlade s VZN č. 17/91. Jej cieľom je
zamedziť šírenie chorôb prenášaných hlodavcami a znížiť ich počet. Deratizáciu vykonávajú špecializované firmy položením návnad v obytných a rodinných domoch,
objektoch závodov, organizácií i súkromných podnikov. Ich vlastníci sú zo zákona
povinní umožniť vstup pracovníkom, ktorí sa preukážu príslušnými dokladmi. Celoplošná deratizácia bude ukončená 15. novembra.

Nové kalendáre mesta Trnava
Na základe priaznivého ohlasu na vydávanie stolových kalendárov a nástenných
kalendárov s trnavskými motívmi vydalo Mesto Trnava v tomto duchu aj kalendáre
na rok 2007. Nový kalendár Pozdrav z Trnavy predstavuje naše mesto v období 1918
– 1950 ako ho zobrazili historické pohľadnice. Obrázky citlivo odrážajú premeny
mesta, ukazujú, ako sa zachovávali zaujímavé objekty, ale na druhej strane i ako zanikali historické stavby a na ich mieste sa objavovali nové. Dokumentárnu hodnotu
historických pohľadníc oceňujú nielen zberatelia a nostalgickí rojkovia, ale i architekti, urbanisti a mnohí ďalší, pre ktorých sú neraz . dôležitým zdrojom poznania.
Nové kalendáre sú v predaji v mestskej informačnej kancelárii TINS na Trojičnom
námestí 1.
-mt-

Blíži sa Deň vínnych pivníc
Je tu čas oberačiek hrozna a výroby nového vína. K tomuto obdobiu neodmysliteľne patrí čoraz obľúbenejšie podujatie – Deň vínnych pivníc v Trnave, ktorý sa tento
rok uskutoční 4. novembra.

V ten deň budú mať opäť milovníci dobrého vína jedinečnú možnosť navštíviť
historické pivnice, z ktorých väčšina je sprístupnená verejnosti iba v tento deň,
a zároveň degustovať vína z rôznych oblastí Slovenska od malých i veľkých výrobcov. Vínne pasy budú v predaji posledný októbrový týždeň vo Vinotéke Dobrý pocit
a v mestskej informačnej kancelárii TINS na Trojičnom námestí 1.
-ko-

Podujatia Centra pomoci a vzdelávania
a neziskovej organizácie Svetlo
8. októbra o 15.00 h
v Kostole sv. jakuba
MIMORIADNA SV: OMŠA

z úcty k starým, chorým a ich opatrovateľom. Celebrovať bude Páter provinciál
brat Juraj Mihály, OFM.

17. októbra o 17.00 h
KURZ SPREVÁDZANIA CHORÝCH
A ZOMIERAJÚCICH

Prenáša PhDr. Patrícia Dobríková-Porubčanová, PhD. z Trnavskej univerzity.
Súčasťou prednášky budú informácie
o hospici Svetlo a OZ CPV.
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Kalokagatia – Centrum voľného času
Memoriál Márie Zavarskej

Dvanásty ročník celoštátnej súťaže vytrvalostných štafiet základných a stredných
škôl sa uskutoční 5. októbra od 11.00 h
na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho. Memoriál M. Zavarskej je súťaž
bežeckých štafiet chlapcov na 10 x 1000 m
a dievčat na 5 x 800 m. Prihlášky zasielajte do 2. októbra na adresu Kalokagatie
– CVČ, prípadne e-mailom (pozri vpravo
dolu).

Turistickým chodníkom
s Kalokagatiou...

Kalokagatia aj v tomto školskom roku
pokračuje v cykle turistických podujatí pre
deti a dospelých. Prvé stretnutie sa uskutoční v sobotu 7. októbra. Podrobnejšie

informácie vám poskytne Iveta Poláčková
– tel. 5511193.

Abeceda futbalistu a Rope Skiping

sa uskutoční 9. októbra o 13.00 h v Kalokagatii – CVČ na Streleckej ulici. Súťaž má
kategóriu žiakov a žiačok ZŠ a kategóriu
študentov a študentiek SŠ. Súťažiť sa bude
v hlavičkovaní a žonglovaní, v skákaní cez
švihadlo (Rope Skiping) pravou nohou, ľavou
nohou a znožmo. Prezentácia o 12.30 h.
Prihlášky zasielajte na adresu Kalokagatie
- CVČ, prípadne e-mailom do 2. októbra.

Juniormaratón

sa uskutoční v sobotu 14. októbra o 10.00
h. Žiaci a žiačky ZŠ majú trať dlhú 2 km,
dorastenci 4 km. Štart Juniormaratónu je
o 10.00 h pri MtF STU na Bottovej ulici.

Krúžky v Kalokagatii v školskom roku 2006/2007
HUDBA, SPEV, TANEC, UMENIE
Disko tance ZŠ, SŠ, Hip hop tance ZŠ, SŠ,
Brušné tance ZŠ, SŠ, DFS Trnavček MŠ,
ZŠ I. st., Hra na gitaru ZŠ II. st., SŠ, Dramatický ZŠ, Výtvarný MŠ, ZŠ, Keramický
MŠ, ZŠ,, Break dance ZŠ, SŠ, Hudobná
skupina ZŠ, II. st. ZŠ, Ľudové remeslá II.
st. ZŠ, SŠ, Textilný design ZŠ, SŠ
ŠPORT
Gymnastika dievčatá MŠ, ZŠ 1.,2.roč.,
Šach ZŠ, Turistika ZŠ, SŠ, Streľba zo
vzduchovky ZŠ, SŠ, Stolný tenis ZŠ, Mini
golf ZŠ, SŠ, JOGA SŠ, dospelí, Kalanetika
SŠ, dospelí

JAZYKY
Anglický jazyk, začiatočníci MŠ, ZŠ, pokročilí MŠ, ZŠ, Francúzsky jazyk, začiatočníci SŠ
TECHNIKA
Základy PC, WORD, EXCEL, grafický
skicár ZŠ, Programovanie SŠ, Tvorba
webstránok SŠ, lastikoví modelári ZŠ, SŠ,
Strojopis II. st. ZŠ, SŠ
INÉ
Kurz sebaobrany SŠ, dospelí, WHU SHU
ZŠ, SŠ, Ekologický ZŠ, SŠ, Materské centrum – MAMA klub, rodičia a deti

INFORMÁCIE: Prihlášky do jednotlivých záujmových útvarov: Kalokagatia – Centrum
voľného času, Strelecká 1, tel.: 55 111 93, web: cvc.trnava.sk

Konferencia o tepelnej energii
Druhý ročník medzinárodnej odbornej konferencie s názvom Tepelná energia – CZT
– energia pre všetkých sa uskutoční 5. a 6. októbra v Divadle Jána Palárika.
Súčasťou konferencie, ktorú zorganizovala Trnavská teplárenská, a. s., je aj sprievodná výstava, ktorá bude otvorená 5. októbra od 9.00 do 16.00 h, 6. októbra od 9.00 do 13.00
h. Vstup na výstavu je voľný, všetkých záujemcov srdečne pozývame.
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Galéria Jána Koniarka
TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2006
Medzinárodná súťažná prehliadka plagátu
13. september – 13. december 2006
Pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, predsedu Trnavského samosprávneho
kraja Tibora Mikuša a Medzinárodnej rady asociácií grafického dizajnu ICOGRADA
Výstava z cyklu Slovenská typografia
Galéria Jána Koniarka – Kopplov kaštieľ
Synagóga – Centrum súčasného umenia v XX. storočí dokumentuje vývoj typografie a tvorbu jej kľúčových osobnosti geneZápadoslovenské múzeum v Trnave
rácie 70. a 80. rokov, do 25. októbra
kurátorka: Marta Sylvestrová
Sprievodné výstavy a podujatia:
TRNAVA – BRATISLAVA: MESTÁ PLAGÁTU
Jozef Dóka – PLAGÁTY
Prvá galéria plagátu na ulici
výklady ČSOB, Hlavná 14, Trnava
do 10. decembra
IMAGINE.../ PRESTAV SI VŠETKÝCH ĽUDÍ...
Artforum, Štefánikova ulica 5, Trnava
Výstava víťazných plagátov a pohľadníc
slovenských študentov vyhlásenej Slovenským centrom dizajnu, do 29. októbra
Študent.tpt 03
Artforum, Štefánikova ul. 5, Trnava
Výber najúspešnejších študentských plagátov
z celého sveta z predchádzajúceho ročníka
TPT 2003, od 31. októbra do 13. decembra
TYPOGRAFIA II.
Dom umenia, Nám. SNP 12, Bratislava

MASTER’S EYE
Dom umenia, Námestie SNP, Bratislava
Reprezentatívna výstava tvorby členov
medzinárodnej poroty Trienále plagátu
Trnava 2006, do 25. októbra
ŠKOLA DIZAJNU
Galéria Sumec, Ivánska cesta, Bratislava
Výstava prác študentov súkromnej SUŠ
v Bratislave, do 31. novembra
Súčasťou Trienále je dvojjazyčný farebný
katalóg s reprezentačným výberom plagátov a súhrnnou faktografiou o autoroch.
Hlavný organizátor TPT 2006:
Trnavský samosprávny kraj
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Spoluorganizátori: Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Mesto Trnava, Vysoká škola
výtvarných umení v Bratislave, občianske
združenie POSTER, Západoslovenské múzeum

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
2. októbra o 10.00 h
KLASIKA A ZÁBAVA V ORCHESTRI
Živé vystúpenie dvoch orchestrov ZUŠ M.
Schneidera Trnavského: sláčikový orchester
a dixieland. Pri príležitosti Medzinárodného
dňa hudby. V spolupráci s mestom Trnava.
hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5
6. októbra o 15.00 h
S ABECEDOU DO VESMÍRU. Súťaž pre deti.
oddelenie pre deti, Rázusova 1
10. októbra o 10.00 h
ĽUDOVÍT ŠTÚR A MY. Vernisáž výstavy výtvarných prác detí – najkrajších návrhov

na príležitostnú poštovú známku. V spolupráci s mestom Trnava a regionálnymi
knižnicami Trnavského samosprávneho
kraja.
čitáreň KJF, Rázusova 1
12. októbra o 10.00 h
NEODLOŽIŤ SVOJE NÁDEJE – o živote a diele
Ľudovíta Štúra. Literárno-dramatické
pásmo pre študentov a verejnosť. V spolupráci s Literárnym informačným centrom.
Účinkujú: Helena Geregová, Jozef Šimonovič a Gregor Hološka
hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5
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10. – 13. októbra
JAZYK JE PRE NÁROD PRVORADÁ VEC. Výstava kníh k Roku Ľ. Štúra.
oddelenie odbornej literatúry KJF, Rázusova 1

nevidiacich a slabozrakých Slovenska
v Trnave.
čitáreň KJF v Trnave, Rázusova 1
Možnosť návštevy oddelenia pre nevidiacich od 11. do 17.00 h

16. októbra od 10.00 h
DEŇ DLHEJ BIELEJ PALICE
Deň otvorených dverí v oddelení pre nevidiacich KJF v Trnave

17. októbra o 14.00 h
MEDZINÁRODNÝ LITERÁRNY FESTIVAL
JÁNA SMREKA
Stretnutie účastníkov festivalu s trnavskými študentmi
V spolupráci so Svetovým kongresom básnikov.
Zrkadlová sieň Divadla J. Palárika

Darujte ich ľuďom tretieho sveta! Vyhlásenie zbierky starých či nepotrebných
okuliarov. Pripojením sa k výzve pomôžete ľuďom, ktorí si okuliare nevedia alebo
nedokážu zabezpečiť sami. Zberné miesto
bude v čitárni KJF do konca roku 2006.
Ľudia, ktorí čítajú rukami. Stretnutie
s nevidiacim knihovníkom PhDr. J. Bartekom a prezentácia kompenzačných
pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých.
V spolupráci s Krajským strediskom Únie

október – november
KNIHY ROZPRÁVOK ĽUBOMÍRA FELDEKA.
Písomná literárna súťaž pre deti.
oddelenie pre deti a pobočky
www.kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 782,
e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk

Západoslovenské múzeum
expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina,
Ľudový odev západného Slovenska

WILLIAM SCHIFFER
MAROKO OČAMI GEOLÓGA
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT

výstavy:
TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA
V spolupráci s Galériou Jána Koniarka
do 13. decembra

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO

Svetlo farieb III. – Retrospektíva
z tvorby umeleckého sklára Miloša Balgavého
MÓDA 20. STOROČIA
Výstava odevov a doplnkov zo zbierok Západoslovenského múzea
NA BICYKLI K PROTINOŽCOM
Výstava reportážnych fotografií cestovateľov Pavla Horvátha a Márie Nádaskej
v rokoch 2003 –2 005 po Ázii a Austrálii
do 31. októbra
ARCHITEKTONICKÁ VÝZDOBA KERAMIKY
Výstava keramiky zo zbierok múzea

ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Výrobky z prútia
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Trnavského, Dejiny cirkevného hudobného
spolku, Dvorana slávy dobra
výstavy:
AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
dlhodobá výstava v spolupráci so SSV
IVAN BAJO
Autorská výstava kresleného humoru
KNIŽNÁ GRAFIKA
Výstava zo zbierok múzea

pozvánky
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Building na Rybníkovej vás pozýva
3. októbra o 19.30 h
ALEX’S CINEMA – Prízračný svet, GB/USA, projekcia filmu s diskusiou. Vstup voľný.
10. októbra o 19.30 h
Odkiaľ prichádzame? Kto sme? Kam ideme?
ŽIVOT JE CESTA..., ALE KAM? – prednáška PhD. D. Jauru s diskusiou. Vstup voľný.
17. októbra o 19:30 h SANYLAND – dobrá muzika, radosť a pohoda
24. októbra o 19:30 h Večer s Danielom PASTIRČÁKOM
prednáška s diskusiou. Vstup voľný.
31. októbra ZATVORENÉ
BUILDING, Rybníková 14, 917 01 Trnava, www.the-building.com, tel.: 033/5504651,
0904 865 866, e-mail: infobuilding@yahoo.com

Divadlo Jána Palárika
veľká sála

2. pondelok 19.00 h █ MANŽELSKÉ HRY
3. utorok 10.00 h █ STATKY - ZMÄTKY
4. streda 10.00 h █ PEKIELKO A ANJELÍNKA
5. štvrtok 19.00 h █ PRODANÁ NEVĚSTA
Klicperovo divadlo Hradec Králové, ČR
6. piatok 14.00 h █ BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
10. utorok 19.00 h █ RODINNÉ ŠŤASTIE
11. streda h 19.00 h █ UČENÉ ŽENY
12. štvrtok 19.00 h █ DEREŠ
13. piatok 10.00 h █ PADAJÚCE HVIEZDY
18. streda 10.00 h █ HLADNÝ OBOR
19. štvrtok 18.00 h █ VŠETKO O MUŽOCH
VEREJNÁ GENERÁLKA
20. piatok 19.00 h █ VŠETKO O MUŽOCH
PREDPREMIÉRA
21. – 24. októbra █ GAVRANFEST 3
25. streda 19.00 h █ VŠETKO O MUŽOCH
26. štvrtok 19.00 █ VŠETKO O ŽENÁCH
30. pondelok 10.00 h █ FAUST A MARGARÉTA
31. utorok 10.00 h █ PEKIELKO A ANJELÍNKA

štúdio

2. pondelok 10.00 h █ PLEŠATÁ SPEVÁČKA
4. streda 14.00 h █ BÁSNIK A ŽENA
17. utorok 10.00 h █ BÁSNIK A ŽENA
21. – 24. októbra █ GAVRANFEST 3
27. piatok 19.00 h █ MOTOREST
alebo ROBIA TO VŠETCI

29. nedeľa 16.00 h █ HEROSTRATES A HVIEZDY
Scénické čítanie – NOVÁ SLOVENSKÁ BIOGRAFICKÁ DRÁMA

GAVRANFEST 3
21. – 24. októbra
veľká sála
21. sobota 19.00 █ VŠETKO O MUŽOCH
PREMIÉRA
22. nedeľa 19.00 h █ HĽADÁ SA NOVÝ MANŽEL
Divadlo WEST Bratislava
23. pondelok 10.00 h █ AKO ZABIŤ PREZIDENTA
THEATER ...UND SO FORT MÜNCHEN, Nemecko
24. utorok 19.00 h █ ZÁKAZ SMIAŤ SA
TEATAR GAVRAN, Chorvátsko
štúdio
22. nedeľa 16.00 █ LÁSKY GEORGA
WASHINGTONA Národní divadlo Brno, ČR
23. pondelok 19.00 h █ VŠETKO O ŽENÁCH
Mestské divadlo Ľubľana, Slovinsko
24. utorok 16.00 h █ KEĎ ZOMIERA HEREC
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Pri predstaveniach zahraničných súborov je zabezpečený simultánny preklad do slovenčiny.
Trojičné nám. 2, tel.: 033/5511 353 , 5511
354, www.djp.sk, e-mail: pokladna@djp.sk

tel. 033/55 11 353, www.djp.sk
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Program kina Hviezda
01. – 02. 10. █ SUPERMAN SA VRACIA
17.00 h, 19.45 h
03. 10. █ FILMOVÝ KLUB
04. – 05. 10. █ LEMRA LEMRAVÁ
17.30 h, 19.30 h
06. – 08. 10. █ RÝCHLO A ZBESILO 3:
TOKIJSKÁ JAZDA
17.30 h, 19.30 h
09. 10. o 19.00 h
Otvárací koncert Trnavskej hudobnej jesene
ECCE JAZZ – INTERJAZZIONAL BAND
10. 10. █ FILMOVÝ KLUB
11. – 15. 10. █ KLIK – ŽIVOT
NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
17.30 h, 19.30 h, 14. 10. iba o 19.30 h
13. 10. o 11.00 h █ TRNAVSKÉ
ZBOROVÉ DNI
II. festivalový koncert – svetská hudba
14. 10. o 16.00 h █ TRNAVSKÉ
ZBOROVÉ DNI
V. festivalový koncert – ZBORY ZBOROM
16. 10. DOM PRI JAZERE
17.30 h, 19.30 h
17. 10. FILMOVÝ KLUB
18. – 20. 10. █ LETS DANCE
18. 10. o 15.30, 17.30 a 19.30 h, 19. a 20.
10. iba o 15.30 h
19. 10. – 01. 11. █ KRÁSKA
V NESNÁZÍCH – celoslovenská premiéra
17.30 h, 19.30 h
26. 10. █ OZVENY BRNENSKEJ
ŠESTNÁSTKY v Trnave, prehliadka
krátkych hraných filmov
Podujatie v rámci projektu TRNky-BRNky



27.10. – 01.11. █ AUTÍČKA
27. 10. o 15.30 h, 28. a 29. 10. o 13.30
a 15.30 h, 30. a 31. 10. o 15.30 h, 1. 11.
o 13.30 a 15.30 h
DETSKÉ PREDSTAVENIA
v sobotu 15.30 a v nedeľu o 13.30 a 15.30 h
01. 10. █ DOBA ĽADOVÁ – 2
07. – 08. 10. █ ZA PLOTOM
14. – 15. 10. PINOKIO
20. – 21. 10. █ ČAROVNÝ KOLOTOČ
27.10. – 1. 11. █ AUTÍČKA
FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA
Priaznivcov Filmového klubu
upozorňujeme, že od SEPTEMBRA
2006 prišlo k zmene dňa premietania.
Premietať sa bude každý UTOROK.
Začiatok predstavení bude o 18.00 h
a 20.00 h, ak na programe nie je
uvedené inak.
03. 10. █
10. 10. █
17. 10. █
24. 10. █
31. 10. █

THX 1138
MOTOCYKLOVÉ DENNÍKY
NA VÝCHOD OD RAJA
DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY
DIEŤA

Program kina aj na teletexte MTT, str. 401

Náruč krásnych ruží pre seniorov
Mesto Trnava pozýva všetkých záujemcov na kultúrno-zábavný program
Náruč krásnych ruží, ktorý sa pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov uskutoční v stredu 4. októbra o 17.30 h v Dome kultúry Tirnavia.
Účinkovať budú Ivan Ožvát – tenor, Juliana Jamrišková – soprán, Helena
Veselská – soprán a koncertná klaviristka Viera Kunzová. Vstupenky budú
k dispozícii v TINS-e od 2. októbra.

október 2006

TRNAVSKÉ ZBOROVÉ DNI

XVIII. medzinárodný festival speváckych zborov
12. – 14. októbra
12. októbra o 19.30 h
v Kostole sv. Jakuba
I. FESTIVALOVÝ KONCERT

robotnícky spevokol BRADLAN
miešaný spevácky zbor TIRNAVIA
spevácky zbor gymnázií mesta
Trnava CANTICA NOVA

13. októbra o 11.00 h
v kine Hviezda
II. FESTIVALOVÝ KONCERT

B kategória – svetská hudba
miešaný spevácky zbor
IMERA, Valmiera, Lotyšsko
komorný miešaný spevácky zbor
PF UJEP NONA, Ústí nad Labem, ČR
miešaný spevácky zbor HADŽI RUVIM,
Valjevo, Srbsko
miešaný spevácky zbor TIRNAVIA,
Trnava
miešaný spevácky zbor SOL ORIENS,
Debrecín, Maďarsko
15.00 h na radnici
prijatie zbormajstrov u primátora
mesta Trnava
20.00 h v Kostole sv. Jakuba
III. FESTIVALOVÝ KONCERT
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU
Spevácky zbor slovenských učiteľov
pri DSZSU Trenčianske Teplice
dirigent: ŠTEFAN SEDLICKÝ

Lucia DUCHOŇOVÁ mezzosoprán
sólista SND Daniel ČAPKOVIČ barytón
spevácky zbor gymnázií mesta
Trnava CANTICA NOVA
Peter REIFFERS organ
dirigent: Gabriel KALAPOŠ
14. októbra o 11.00 h v Kostole
Najsvätejšej Trojice
IV. FESTIVALOVÝ KONCERT
A kategória – sakrálna hudba
miešaný spevácky zbor SOL ORIENS,
Debrecín, Maďarsko
miešaný spevácky zbor TIRNAVIA,
Trnava
miešaný spevácky zbor HADŽI RUVIM,
Valjevo, Srbsko
komorný miešaný spevácky zbor
PF UJEP NONA, Ústí nad Labem, ČR
miešaný spevácky zbor IMERA,
Valmiera, Lotyšsko
16.00 h v kine Hviezda
V. FESTIVALOVÝ KONCERT
ZBORY ZBOROM
organizátori:
Mesto Trnava,
Trnavský samosprávny kraj
a Trnavské osvetové stredisko
v spolupráci s Kostolom Najsvätejšej
Trojice, Kostolom sv. Jakuba,
Základnou umeleckou školou
M. Schneidera Trnavského
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Zdravé mesto/oznamy

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ
Otvárací koncert
9. októbra o 19.00 h v kine Hviezda

ECCE JAZZ
INTERJAZZIONAL BAND
Medzinárodné združenie špičkových
jazzmanov, ktorí sa predstavia Slovensku
originálnym podaním autorských skladieb
Pavla Bodnára
Borys Janczarski – tenorsaxofón –
sopránsaxofón (PL)
Stano Palúch – husle (SK)
Balázs Horváth – kontrabas (HU)
Martin Valihora – bicie (SK)
Franz Hofferer – perkusie (A)
Pavol Bodnár – klavír (SK)
Márta Théli – spev (HU)
program:
Marieli, Twelve Passion, Brook, Peacock Girl,
The Water Song, Indiana Twelve, Three Roses
For You, Have A Good Time In Puerto Rico,
Set Down, My Sun

10. októbra o 18.00 h
v Galérii Jána Koniarka

CELLOMÁNIA
štyria najlepší slovenskí violončelisti
Jozef Ľupták
Eugen Prochác
Jozef Podhoranský
Ján Slávik
program:
Ilja Zeljenka, Vladimír Godár, Tadeáš Salva,
Mariano Mores,
Peter Zagar, Ľubica Salamon-Čekovská,
Joseph Lamb

15. októbra o 18.00 h
v Galérii Jána Koniarka
JOVAN BOGOSAVLJEVIČ – husle
DRAGANA PETKOVIC – klavír

POCTA HOBOJU
Slovenský festivalík umenia
Hudba Trnave
20. októbra o 18:00 h
v Galérii Jána Koniarka
ŽILINSKÉ DYCHOVÉ TRIO
MICHAL ŠINTAL – hoboj
program:
Wolfgang Amadeus Mozart, Ladislav
Kupkovič, Darius Milhaud, Jacques Ibert, Ilja
Zeljenka – premiéra, Benjamin Britten

21.októbra o 17:00 h
Kaštieľ v Dolnej Krupej
ROBERT HOLOTA – hoboj
LADISLAV FANČOVIČ – klavír
program:
W. A. Mozart, D. Cimaroza, J. N. Hummel, F.
Poulanck

22. októbra o 18:00 h
v Galérii Jána Koniarka
IGOR FABERA – hoboj
MOYZESOVO KVARTETO
KOMORNÝ SÚBOR MESTA MODRA
program:
W. A. Mozart, L. Kupkovič – premiéra
B. Britten, F. Kramař

NOVINKY Z RADNICE – informačný mesačník mesta Trnava. Predseda redakčnej rady: Ing. Štefan BOŠNÁK,
primátor mesta. Šéfredaktor: Ing. Pavol TOMAŠOVIČ, tlačový tajomník. Redaktorka: Elena Ursinyová. Grafická úprava: Andrej Grossmann. Redakcia: Radnica, Hlavná 1, 917 71 Trnava. Číslo telefónu: 033/59 06 348. E-mail:
tomasovic@trnava.sk, ursinyova@trnava.sk. Registračné číslo: A 2003/17145. Náklad 5 000 ks. Redakcia nevyžiadané rukopisy a fotografie nevracia. Tlač: B-print, Dedinská 28 Trnava.

