
Vinšujem sám tieto slávne sviatky-
Krista Pána narodenie, aby vám dal  

Pán Boh zdravie, šťastie, božské  
požehnanie. A po smrti kráľovstvo 
nebeské aby ste obsiahnuť mohli.

Prajem všetkým 
Trnavčanom 
šťastné a veselé
vianočné sviatky
v kruhu rodiny, 
mier a pokoj v duši
v tejto zložitej  
a náročnej dobe.

Braňo Baroš 
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AKTUÁLNI ČLENOVIA 
OBČIANSKÉHO 
ZDRUŽENIA 
V DECEMBRI 2021

MANIFEST – 
DESATORO TRNAVY 
PRE KAŽDÉHO

1. Sme nezávislé 
regionálne združenie, 
ktoré vzniklo ako reakcia 
na potrebu vytvoriť jeden 
priestor na komunikáciu 
názorov a skutočných 
potrieb všetkých 
Trnavčanov.

2. Sme priestor na 
budovanie vyspelého, 
moderného a bezpečného 
mesta, v ktorom je radosť 
študovať, pracovať a žiť.

3. Sme úcta k histórii, 
tradíciám a duchovným 
aspektom nášho mesta 
v duchu slov „Kto nemá 
históriu, nemá ani 
budúcnosť“.

4. Sme podpora 
miestnych podnikateľov, 
investícií a zamestnanosti 
v našom meste.

5. Sme citlivý prístup 
k daňovým, parkovacím 
a iným poplatkom podľa 
možností obyvateľov 
nášho mesta.

6. Sme vyspelý 
a bezpečný dopravný 
systém a inteligentná 
parkovacia politika.

7. Sme čisté zelené 
mesto s množstvom 
oddychových zón 
a moderným odpadovým 
hospodárstvom.

8. Sme podpora športu, 
športových klubov 
a záujmových organizácií.

9. Sme priestor pre 
slušnosť, toleranciu 
a hrdosť na naše mesto.

10. Sme „jedno mesto 
a jeden tím“.

Ing. Kashif Butt_
zástupca pre menšiny

Mgr. Lucia 
Duchoňová_
zástupkyňa pre históriu

MUDr. Jana 
Fridrichová_
zástupkyňa 
pre zdravotníctvo

Martina 
Šarvaicová_
ekonómka, občianska 
aktivistka

Ing. Karol Križan _
zástupca pre dopravu 
a marketing

Matej Strapák _
futbalový brankár

Igor Záhradník_
člen

Ing. Ján Jobb _
zástupca pre životné 
prostredie a šport

Ing. arch. Róbert 
Suchý _
architekt

Mgr. Peter 
Klenovský_
zástupca pre sociálnu 
oblasť

PhDr. Miloš 
Krištofík_
zástupca pre dopravu 
a priemysel

Mgr. Rastislav 
Konečný _
člen

Martin Ješko_
člen

Naše občianske združenie si kladie za úlohu byť iniciátorom 
odbornej diskusie o smerovaní mesta Trnava. Je pripravené 
prijímať a spracovávať podnety občanov. Zároveň si kladie 
za úlohu prípravu dlhodobej vízie rozvoja mesta Trnava tak, 
aby mesto slúžilo všetkým občanom bez rozdielu a rovna
ko, nie iba niektorým vybraným skupinám. Trnava vždy bola 
mestom viery a práce. Žiaľ, dnes sú ľudia práce na chvoste 
záujmu mesta. Chceme to zmeniť!
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Naše vianočné zvyky 
a  tra dície výrazne 
ov plyvňovala blíz

kosť Bratislavy, Viedne 
a časť svojich zvykov do 
Trnavy priniesli aj pre
sídlenci spod Oravskej 
priehrady. 

Vzhľadom na to, že väč
šina obyvateľstva je rím
skokatolíckeho vierovy
znania, zvyky a  jedálny 
lístok boli tomu prispôso
bené. Jedli sa jedlá skla
dajúce sa z mnohých 
drobných častí, napr. šo
šovicová polievka. Veľké 
množstvo drobných 
vecí znamenalo bohat
stvo. Časom sa jedálny 
lístok v Trnave zjednotil. 
Výsledkom je zmes viace
rých národných kuchýň, 
napr. tradičného vyprá
žaného kapra k  nám na 
Slovensko priniesli Česi 
až po prvej svetovej voj
ne, keď nám pomáhali bu
dovať prvé slovenské in
štitúcie. Kapustnica je 
bezmäsitá, lebo Štedrý 
deň je pôstny deň. Jedálny 
lístok tvoria pupáky, oblát
ky s medom, kapustnica, 
ryba so šalátom a sladké 
koláče. 

Poobede pred Štedrým 
večerom väčšina otcov 
zobrala deti sánkovať do 
Promenády, aby mohli 

mamy a babky variť šted
rovečernú večeru. Prišli 
domov pekne premrznutí 
a hladní. Večera sa začína
la o 19. hodine. 

Otec rodiny privítal pri 
stole celú rodinu. Vo ve
riacich rodinách sa celá ro
dina pomodlila. Bolo zvy
kom dávať deťom medový 
krížik na čelo. Verilo sa, že 
ten, kto dostane takýto krí
žik na čelo, bude obľúbený. 
Potom bol prípitok, víno 
alebo tvrdý alkohol.

U nás doma každý do
stal kúsok oblátky s me
dom. Potom si ešte roz
krojil jabĺčko na hviezdičku 
a rozlúskol jeden vlašský 
orech. Keď bol orech zdra
vý, bol zdravý celý rok aj 
majiteľ orecha. Ak bol 
orech hnilý, mohol oča
kávať zdravotné problé
my. Nič sa nevyhadzova
lo, ale všetky zbytky sa 
zhrnuli dohromady a dali 
zvieratám. 

Do každého rohu stola 
sa pod obrus dávali šupiny 
z kapra, aby sme na budú
ci rok mali dostatok peňazí. 

Prvým chodom veče
re boli pupáky (bobájky). 
Vždy ich spolu s makovní
kom a orechovníkom pri
niesla stará mama. Pupáky 
boli kúsky cesta, maličké 
štvorčeky, ktoré sa zaliali 

horúcim mliekom a posy
pali cukrom a makom. Mak 
symbolizoval hojnosť. 

Pokračovalo sa ka
pustnicou, vysmážaným 
kaprom so zemiakovoma
jonézovým šalátom. 

Po večeri sme sa ne
vedeli dočkať, až zazvoní 
zvonček, aby sme mohli 
ísť pre darčeky. Stromček 
bol vždy živý a  ozdobe
ný vlastnoručne vytvore
nými papierovými reťaza
mi a salónkami. Salónky 
sme pár týždňov pred 
Vianocami vyrábali celá 
rodina spolu tak, že sme 
si nastrihali jemný hod
vábny papier na obdĺžni
ky. Na dvoch stranách sme 
na papieri nastrihali tenké 
strapce. Fondántový cuk
rík sme zabalili do papiera 
a do pozlátky. Cvernu sme 
zaviazali pod a nad cukrí
kom, aby nevypadol a sa
lónka bola hotová. Reťaze 
sme lepili z pásikov fareb
ného papiera. Počas roz
dávania darčekov nám 
hrali vianočné koledy 
z  veľkého rádiogramo
fónu. Darčeky rozdával 
vždy najmladší člen rodi
ny. Nebolo ich veľa, no boli 
sme šťastní a vďační aj za 
to málo. Veriaci išli o pol
noci do kostola na sláv
nostnú omšu.

Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, 
pripravujeme už štyri týždne dopredu. Počas Adventu, ktorý nám 
v sebe nesie posolstvo očakávania príchodu malého Ježiška, ľudia 
chodia do kostola, kupujú či pripravujú darčeky pre svojich blízkych, 
ozdobujú si svoje. Prichádzajú vianoce 1966

O tom, ako vyzerali 
vianočné sviatky, 
štedrovečerná večera, 
či radosť pod stromčekom, 
sa s nami rozhodol podeliť 
náš kolega Karol Križan. 

Dnešná mladá generácia, 
ktorá je, žiaľ, počas 
celého roka neustále 
atakovaná elektronickými 
zariadeniami, má v tomto 
období výbornú príležitosť 
odložiť mobily a počítače, 
a zamyslieť sa nad 
hodnotami rodiny a teplom 
medziľudských vzťahov. 
Celým svetom otriasa oveľa 
nebezpečnejšia pandémia, 
ako je covid. Závislosť na 
sociálnych médiách nás 
oberá o to, čo sme budovali 
desaťtisíce rokov, o našu 
ľudskosť.

Vianoce v 60. rokoch

Vianoce v Trnave.
Pamätáte?

(Karol Križan)
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TRNAVA POTREBUJE  

Rozhodol si sa založiť 
združenie Trnava pre 
každého. Čo ťa k tomu 
viedlo?
V  Trnave som sa narodil, 
prežil väčšinu svojho živo
ta a chcel by som, aby bola 
Trnava pre nás všetkých aj 
spoločnou budúcnosťou. Aj 
to je jeden z dôvodov, pre
čo sme vytvorili občianske 
združenie Trnava pre kaž
dého, ktorého som v  sú
časnosti lídrom. Vnímame 
absenciu reálnej diskusie 
o dôležitých krokoch vede
nia mesta a o jeho fungo
vaní. Bez akejkoľvek disku
sie s obyvateľmi mesta sa 
vytvárajú rôzne štúdie, pro
jekty, realizujú sa stavby, ne
zodpovedná finančná poli
tika. Mesto Trnava plní sny 
iba niektorých záujmových 
skupín. Chýba tu reálna kon
cepcia na všetkých úrov
niach nášho života, ktorá 

by sa realizovala v prospech 
všetkých Trnavčanov a, sa
mozrejme, nie posledný rok 
pred voľbami.

Do akej miery to zmenilo 
tvoj život v uplynulých 
mesiacoch?
Vstup do „politického rin
gu“ zintenzívnil môj osobný 
aj profesný život na plnej 
čiare. Oveľa viac vnímam 
reálne problémy vo svo
jom okolí, reálne problé
my bežných Trnavčanov. 
Intenzívne pociťujem „ná
dej“, ktorú ľudia vkladajú 
do myšlienok a sľubov, kto
ré naše občianske združe
nie prezentuje, najmä čo 
sa týka zmeny politickej 
kultúry v  Trnave a  parti
cipatívneho spolurozho
dovania všetkých obča
nov o budúcnosti nášho 
mesta. Samozrejme, cí
tim aj stratu vlastného 

súkromného života. Je to 
však daň, s ktorou človek 
musí počítať v prípade, že 
chce slúžiť verejnému zá
ujmu, a byť každý deň na 
ňu pripravený. Ešte aby to 
tak vnímali aj moji blízki; 
som im nesmierne vďačný 
za obeť, ktorú kvôli môjmu 
rozhodnutiu musia sami 
v osobnom živote prinášať.

Kto sú tvoji 
spolupracovníci, na 
aké oblasti sa chcete 
zamerať?
V našom občianskom zdru
žení sú ľudia z rôznych ob
lastí verejného aj súkromné
ho života v Trnave. V tíme 
máme lekárku, umel
ca, historičku, podnikate
ľov, sociálnych pracovní
kov, občianskych aktivistov, 
športovcov, starých aj mla
dých Trnavčanov, rodených 
aj prisťahovaných. Oblasti 

nášho záujmu pokrývajú 
takmer všetky aspekty ži
vota bežného Trnavčana. 
Ak mám vyzdvihnúť nejakú 
oblasť, je to najmä doprava, 
parkovanie, životné prostre
die, starostlivosť o mestskú 
zeleň, rozvoj dobrých pra
covných príležitostí v Trnave 
a s tým súvisiaca podpora 
podnikateľského prostre
dia v Trnave. Chceme v pr
vom rade bohatých a spo
kojných Trnavčanov, mesto 
má k tomu iba vytvárať ide
álne podmienky.

Ako vnímaš súčasnú 
Trnavu?
Trnava je v súčasnosti jed
no z  najkrajších sloven
ských miest. Treba si však 
uvedomiť, že to je dôsle
dok zodpovedného spra
vovania a  vedenia mes
ta v dvoch dekádach po 
Novembri ´89. Ak by vtedy 

OVEĽA 
VIAC...

Mnohí Trnavčania sa pýtajú, kto je vlastne Braňo Baroš?
V nasledujúcom rozhovore sme mu položili zopár otázok, 
ktoré by vás mohli zaujímať.
_ 
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neboli vytvorené dobré 
podmienky rozvoja, ťaž
ko by dnes bolo možné in
vestovať do rozvoja oddy
chových zón, cyklistiky, atď. 
Životný štýl sa v súčasnos
ti výrazne odlišuje od toho 
spred desiatich či dvad
siatich rokov, preto je ire
levantné porovnávať, aké 
boli možnosti vyžitia vtedy 
a dnes. Trnava bola a bude 
vždy bohatá na históriu, na 
kultúru, na šikovných ľudí.
 
Ktoré miesta sú ti 
najbližšie?
I  keď som vyrastal na 

Prednádraží, dlho žil v cen
tre a v súčasnosti bývam 
v Modranke, mám rád rov
nako každú časť Trnavy. 
Všade je dobre, všade žijú 
dobrí ľudia, v každej časti 
Trnavy nájdete dôvod, pre
čo práve tam prežiť časť 
alebo aj celý život. Ak mám 
byť konkrétnejší a osobnej
ší, je to asi malý kostolík sv. 
Heleny na začiatku pešej 
zóny. Nikde v  Trnave ne
nájdem takú pokojnú at
mosféru na osobné po
okriatie a na vnútorný relax, 
ako práve v interiéri tohto 
staručkého chrámu. A po
sledné roky, ako obyvateľ 
Modranky, podobné poci
ty prežívam pri prechádz
kach popri potoku Trnávka.

Ktoré veci považuješ za 
negatíva?
Je viac oblastí, riešení 

a rozhodnutí, kde by som 
v riadení mesta šiel vlast
nou cestou. Každý projekt, 
zmenu v živote mesta tre
ba riešiť tak, aby nedochá
dzalo k diskriminácii niekto
rých skupín obyvateľstva. 
Hlavne v oblastiach dopra
vy, parkovania, budovania 
cyklotrás, v kultúre, v prí
stupe k  miestnym podni
kateľom. Ako najväčšie ne
gatívum v celom procese 
riadenia mesta vnímam ab
senciu slušnosti, vzájomnej 
ohľaduplnosti, úcty a ocho
ty komunikovať. Chod mest
ského úradu si tiež zaslúži 

hlbší audit, preveriť, čo fun
guje a čo je zbytočné.

Máš k dispozícii 
výsledky prieskumu, 
podľa ktorého jedným 
z najväčších problémov 
Trnavy je doprava. Čo sa 
podľa teba v tejto oblasti 
zanedbalo?
Možnosti a riešenia sú rela
tívne obmedzené; jedným 

z  riešení je rozširovanie 
ciest, čo je pravý opak 
ich súčasného zužovania 
na úkor cyklochodníkov. 
Kým však nebude k  dis
pozícii ďalší obchvat, ne
možno v tejto oblasti oča
kávať zásadné zlepšenie. 
Skeptický som aj k systé
mu inteligentných križo
vatiek, ktorý chce mesto 
za nemalé peniaze reali
zovať. To je systém vhod
ný do veľkých sídel s nie
koľko stotisíc obyvateľmi. 
V našom meste to budú 
zbytočne vyhodené penia
ze. Vysoko opomínanou 

a  zanedbanou oblasťou 
v rámci dopravy je MHD. 

Chýbajú vhodné riešenia, 
ako tento spôsob dopravy 
zatraktívniť pre obyvateľov, 
chýba aj vhodné vylade
nie grafikonu MHD. Naším 
cieľom a riešením je naprí
klad poskytnúť čo najšir
šej časti obyvateľov Trnavy 
MHD zadarmo. Týmto 

spôsobom vieme azda 
najvýraznejšie ovplyvniť 
množstvo áut na cestách 
a pomôcť životnému pro
strediu v Trnave.

Aký je tvoj názor na 
rezidenčné parkovanie?
Rezidenčné parkovanie má 
význam v centre mesta. Na 
sídliskách to nie je ideál
ny spôsob riešenia. Tam by 
som preferoval skôr rozširo
vanie parkovísk o nadzem
nú časť a riešenie parkova
nia aj dopravným značením 
v prospech vlastníkov pri
ľahlých domov a bytov.

Trnava má bohatú 
športovú históriu. Ako 
vnímaš podmienky 
jej ďalšieho rozvoja 
v meste?
Mesto by malo vytvoriť 
ideálne podmienky na roz
voj všetkých druhov špor
tu, ktoré sú atraktívne pre 
Trnavčanov a do ktorých 
sa aktívne zapájajú. Máme 
tu jednu mestskú športo
vú halu, ktorú mesto často 
využíva na iné účely, ako 
by mala slúžiť. Potom za
niká jej význam a mnohé 
športové zoskupenia musia 
hľadať náhradné priestory 
pre svoje aktivity. Finančne 
mesto musí tiež rovnocen
ne pristupovať ku všetkým 
klubom a druhom športu. 
Trnava – to je futbal, hokej, 
cyklistika, basketbal, dávno 
zabudnutá hádzaná, bojové 
športy, florbal, golf, atletika,… 

TRNAVA – TO NIE JE HRAČKA, KAVIAREŇ,  
ANI CYKLOTRASA. TRNAVA JE KRÁĽOVSKÉ  
MESTO, SO STÁROČNOU HISTÓRIOU, KTORÉ 
MUSÍ PATRIŤ VŠETKÝM TRNAVČANOM!

ROZHOVOR
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treba hľadať a nájsť vhodné 
riešenia, aby žiaden klub 
nemal pocit, že je piatym 
kolesom na voze, že jeden 
druh športu je mestom pre
ferovaný na úkor ostatných 
odvetví. A v neposlednom 
rade mesto musí nájsť spô
sob, ako podporovať mla
dé talenty, výchovu budú
cich aktívnych športovcov. 
Jeden z možných spôsobov 
je napríklad vybudovanie 
samostatnej športovej zák
ladnej školy s vlastnými os
novami a personálom. 

Čo kultúrny život 
a podujatia?
Je tu nemálo zaujímavých 
podujatí. Za veľký problém 
však považujem uprednost
ňovanie moderných poduja
tí a alternatívneho umenia 
pred tradičnými a klasický
mi formami. Úplne bol zatla
čený napríklad Tradičný tr
navský jarmok, ktorý spájal 
generácie Trnavčanov a fa
núšikov nášho mesta. Mesto 
namiesto toho uprednost
nilo „privezené“ street 
food festivaly. Taktiež ume
nie z  „ulice“ a gýč dostá
va prednosť pred „klasikou“ 
a hodnotným umením, čo 
je z môjho pohľadu výrazný 
prejav úpadku spoločnosti. 

Majú podľa teba 
obyvatelia dostatok 
relevantných 
informácií o dianí 
v meste, predovšetkým 
o hospodárení mesta?
Na prvý pohľad sa môže zdať, 
že áno. Viazané peniaze sú 
však v niektorých oblastiach 
neraz využívané podľa po
trieb a individuálnych pred
stáv záujmových zoskupe
ní okolo vedenia mesta. 
Participatívna účasť na inves
tovaní v meste je minimálna. 
Obyvatelia v konečnom dô
sledku ani netušia, kde v bu
dúcnosti skončia ich zvýše
né dane a poplatky.

Ako vnímaš zámer mesta 
poskytnúť vlastné 
pozemky cyklistickému 
zväzu?
Vybudovanie cyklistického 

areálu by bolo nepo
chybne prínosom z  po
hľadu rozvoja cyklistiky. 
Problém však vidím v spô
sobe, akým sa o tom roz
hodlo. Je to ďalší z preja
vov arogantného prístupu 

k správe verejných peňazí 
a majetku mesta. Súčasné 
vedenie mesta kritizo
valo za aroganciu pred
chádzajúce vedenia KDH 
a Smeru. Sami ale arogan
cii v Trnave nasadili zlatú 
korunu. Neexistuje žiadna 
verejná diskusia o tejto in
vestícii, neexistuje žiadna 
dlhodobejšia prezentácia 
pozitív, ktoré by výstav
ba areálu pre Trnavčanov 
priniesla. Verejnosť netuší, 
akými prípadnými náklad
mi sa na uvedenom projek
te bude musieť mesto ešte 
podieľať.

Dnes je veľmi populárna 
a zároveň dôležitá 
agenda životného 
prostredia. Aký je podľa 
teba jeho stav v Trnave?
Životné prostredie má via
cero rovín. Jednou z nich je 
napríklad problém so skla
dovaním a likvidáciou od
padu v Trnave. Mesto zatiaľ 
nepredložilo žiadne reálne 
riešenie, ako sa dlhodobo 
vysporiadať so stále rastú
cim množstvom odpadu. 
V OZ máme pre túto ob
lasť nachystané viaceré al
ternatívy, ako nezanechať 
budúcim generáciám ne
gatívnu ekologickú stopu. 
Ďalšou rovinou je oblasť 
starostlivosti o stávajúcu 

a  novovysadenú zeleň. 
Novovysadená zeleň 
v mnohých prípadoch ne
vydrží ani jedno vegetačné 
obdobie, neraz to vyzerá 
tak, že v mnohých častiach 
mesta sa sadí „len pre oko“. 

Kosenie trávnikov poslúži
lo iba na zviditeľnenie sa 
pred voľbami a popularizá
ciu na sociálnych sieťach. 
Nevidíme žiadny systém 
permanentnej starostli
vosti. Zeleň, ktorú v našom 
meste vysadili naši rodičia, 
ktorá rástla 40–50 rokov, 
musí násilne ustupovať 
projektom, ktoré vytvára 
vedenie mesta. Architekti 
ju nedokážu zakompono
vať do svojich projektov 
napriek tomu, že je neod
deliteľnou súčasťou mesta 
už niekoľko desiatok rokov. 
Oveľa jednoduchšie je vy
tvoriť zelenú lúku a vysadiť 
zeleň, ktorá prinesie úžitok 
o ďalších 10 až 20 rokov. 

Pred dvoma rokmi 
vypukla pandémia 
covid-19. Čo si si počas 
jej trvania uvedomoval 
najviac?
Táto pliaga v mnohých prí
padoch asi najlepšie od
kryla skutočné charaktery 
ľudí, stav našej spoločnos
ti. Odhalila oblasti verejné
ho aj osobného života, kto
ré sú dlhodobo opomínané 
a zanedbávané. Azda naj
markantnejšie to vidno na 
nedokonalom zdravotníc
kom systéme, ktorý sa za 
desiatky rokov posunul len 
minimálne. 

Zdravotníci, lekári, 
sestričky, obslužný 
personál, ktorí si 
v tejto dobe zaslúžia 
našu najväčšiu 
úctu, ostávajú stále 
nedocenení a na 
chvoste finančného 
toku. Nik nehľadá 
spôsob, ako týchto 
ľudí v systéme udržať,  
ako ich lepšie 
motivovať za výkony, 
ktoré najmä v tejto 
ťažkej dobe musia 
podávať. 

Čo sa samotného covidu 
týka, nehľadajú sa správ
ne a vhodné prístupy, ako 
ľudí liečiť od už od prvé
ho momentu identifikácie 
ochorenia. Problém začína 
byť akútny až v momente, 
keď ľudia klopú na dvere 
nemocnice v už rozvinu
tom štádiu choroby. Tiež 
osveta okolo očkovania 
nie je správne nastavená. 
Ľudia majú prirodzený od
por k tomu, čo im je násil
ným spôsobom podávané, 
preto sa nemôžeme poza
stavovať nad tým, že naša 
spoločnosť je preočkova
ná len minimálne. Ak by sa 
viac kládol dôraz na pozi
tíva a prínosy očkovania, 
boli by sme ako spoločnosť 
v tomto smere určite ďalej. 

Vstupujeme do nového 
roka. Čo pri tejto 
príležitosti zaželáš 
Trnavčanom?
Ako veriaci človek všetkým 
prajem veľa Božích milos
tí a požehnania pre ich ro
diny a najbližších. Želám 
všetkým veľa zdravia a síl 
v novom roku, úspechov 
v osobnom i pracovnom 
živote a  v  neposlednom 
rade najmä šťastie, ktoré
ho zdrojom bude šťastie 
a  radosť ľudí, ktorí nás 
obklopujú. Buďte štastní, 
aby aj ľudia vo vašom oko
lí boli šťastní! Kiež je čo naj
viac Trnavčanov šťastných 
a hrdých na naše krásne 
mesto! 
 (red)
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Chýbajú nám elity
... spieva 
v jednej 
piesni skupina 
No Name. 
Pomenúva 
príčinu 
dnešného 
stavu 
spoločnosti, 
a nielen 
slovenskej.

Elity zjednocujú, nepolarizujú. 
Ponúkajú produkt, prijateľný viacme
nej pre všetkých. Dnes, keď chýbajú, 
chce byť elitou kdekto, hlavne, aby 
sa odlišoval od iných. A nech je to aj 
v rozpore so zdravým rozumom, do
tyčná „elita“ s tým nemá absolútne 
žiadny problém. Veď predsa máme 
slobodu a demokraciu, tak sú všetci 
povinní akceptovať jej myšlienkové 
poryvy a z toho vyplývajúce výstupy. 
Problém je teda v tých ostatných, nie 
v tej samozvanej elite.

Toto všetko mi napadá, keď prechá
dzam popri Galérii Výklad blízko tr
navskej radnice. Priestor, v ktorom 
sa v minulosti mali možnosť svoji
mi výtvarnými dielkami prezentovať 
deti z materských a základných škôl 
v meste, ale aj rôzne trnavské zdru
ženia, už dlhšiu dobu patrí, prepytu
jem, modernému „umeniu“. 
Na vernisáži spravidla nebýva viac 
než desať účastníkov vrátane autora, 
primátora a štábu MTT. Názor na tie
to výtvory si urobte sami. Zostal som 

v šoku, že podobné aktivity podpo
ruje aj Fond na podporu umenia. Ak 
už teda sa takáto výstava má konať, 
nech ju pripravia v nejakej špecia
lizovanej galérii. Alebo azda očaká
vame, že tento typ umenia je urče
ný väčšine?
V takýchto situáciách si vždy spome
niem na rozprávku Cisárove nové šaty 
od Andersena. Povedať, že cisár je 
nahý, treba čo najskôr, inak na to všet
ci škaredo doplatíme.
(PV)

Takáto konštrukcia stála pred výkladom  
ako súčasť galérie, nič na nej nebolo

Najnovšie je vo výklade čierny  
papier nasvietený červeným svetlom

Takáto konštrukcia  
bola vo výklade

K tomuto sa nebudeme vyjadrovať

POSTREH Z MESTA – ZDANLIVÁ MALIČKOSŤ

Vybral som sa s dlhoročným priateľom a jeho manželkou 
z Bratislavy na prechádzku do historického centra. Chcel som im 
ukázať, čo je nové v Trnave, keďže už tu pár rokov neboli. Pomaly 
sme sa blížili k veži, keď sa zrazu obaja zasekli pred galériou. 
Neveriacky pozerali na roztrhané slipy vo výklade. Spomínaš 
si na ten vtip o Timurovi a jeho družine? – spýtal sa jej. A obaja 
vybuchli v spontánny smiech. Samozrejme, vtip som poznal aj ja. 
V 80-tych rokoch sme ho poznali prakticky všetci. A kým oni sa 
zabávali, ja som sa hanbil.
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O niektorých si myslíme, že 
sú starobylé, sprevádzajú 
však naše životy len nie
koľko generácií. Napríklad 
stavanie stromčeka nepo
chádza z predkresťanských 
čias, ako si mnohí myslíme, 
ale z Nemecka v 16 storočí. 
Ozdobené vianočné strom
čeky sa najprv nachádzali 
v remeselných cechových 
domoch. V 18. a 19. storo
čí sa zdobenie stromčekov 
rozšírilo aj do iných štátov. 
Najprv sa objavovali v mes
tách a neskôr na vidieku. 
Umiestnenie stromčeka či 
ihličia častokrát bývalo nad 
stolom. Bolo to preto, že ro
diny boli početné a v ma
lých domoch žilo spolu nie
koľko generácií. Stromčeky 
boli zdobené slamou, jabĺč
kami a  sušeným ovocím. 
Slama symbolizovala sln
ko a  zrodenie. Postupne 
sa meštianske zvyky meni
li a na stromčeky pribúda
lo viac skla a trblietavých 
ozdôb.
Tradícia daru 
V  čase zimného slnovra
tu sa už naši starí Slovania 
obdarovávali a  tak začali 
samotné rozdávanie dar
čekov. „Vo forme pozitívnej 
mágie, dobroprianí, dávali 
sa aj obetné dary, čo bola 

medovina a koláče,“ hovorí 
historička Katarína Nádaská. 
Darčeky, ako ich poznáme 
dnes, vznikli omnoho ne
skôr. Poďakovať sa za ne 
môžeme kresťanom. „Na 
počesť, že sa narodilo bo
žie dieťa ako dar pre ľud
stvo, ako vykupiteľ.“
Darujme si blízkosť človeka. 
Darujme si radostné výkri
ky, voňavé škoricové rána, 
vanilkové objatia, prestretý 
stôl a na stole horiace svie
ce, ktoré nám pokojne bli
kajú do duší.
Vianoce sú symbiózou, pre
pojením nielen kresťanské
ho slávenia vianočných 
sviatkov, ale aj predkresťan
ských zvykov. Je to taktiež 
prenášanie tradície z jednej 
generácie na druhú.
Z  predkresťanských čias 
vnímame oslavu končiacej 
tmy, víťazstvo svetla a pozi
tívnej sily práve nastupujú
ceho svetla. Z kresťanskej 
symboliky je advent oča
kávaním narodenia Ježiša 
Krista – je to obdobie stí
šenia, zahĺbenia sa do seba 
samého, rozmýšľania o svo
jom živote. 
Advent je ako dobré víno, 
či dobrá medovina. Tiež 
dozrieva a čaká sa na pl
nohodnotný produkt. 

Je  ako záhrada plná ruží 
a  voňavých plodov, kto
ré dozrievajú ako múd
rosť otcov a mäkkosť mám. 
Nech nás táto nostalgia 
neprekvapí; je výsadou 
decembrových rán. 
Vianoce sú obdobím slova, 
prianí a koledovania. V mi
nulosti boli koledníci vní
maní ako nositelia šťastia, 
časom túto tradíciu pre
brali pohľadnice a smsky. 
Dnes pribudol messenger, 
whatsapp a iné. Podstata je 
však stále tá istá, že nieko
mu prajeme šťastie, zdravie 
a veríme, že sa mu to vyplní.
Tradíciou z  minulosti sú 
priania; želáte niekomu 
zo srdca len to najlepšie 
a nečakáte nič na oplátku. 
Zabaliť si do balíčka ochotu 
počúvať a pribaliť aj otvore
nosť iným názorom vedie 
k  základom zdravej spo
ločnosti, práve na nej stojí 
naša úcta a pocit spolupat
ričnosti, bez rozdielu, koľ
ko máme rokov, aké máme 
vzdelanie a  koľko máme 
peňazí.
Vianoce sú dni, keď srdce 
cítime na rôznych miestach. 
Vianoce sú vtedy, keď be
rieme srdce do dlaní a vkla
dáme ho do rúk iným.

(Martina Šarvaicová)

VIANOCE SÚ VTEDY, 
KEĎ BERIEME SRDCE DO DLANÍ 
A VKLADÁME HO DO RÚK INÝM

Najkrajšie sviatky 
roka sú pred dverami. 
Sú to sviatky 
pokoja a najmä 
spomalenia. Už druhý 
rok sú naše dráhy 
vplyvom pandémie 
výrazne spomalené. 
Neobiehame 
obchodné centrá, 
nekrúžime 
ako družice po 
vysvietených uliciach 
veľkomiest po celej 
Európe. Diaľky 
našich iskrivých 
komét majú kratšie 
brzdné dráhy a naše 
sny a túžby sme sa 
naučili premieňať 
na spoločné chvíle 
v kruhu bublín, 
ktoré sa merajú 
počtom ľudí na 
meter štvorcový. 
Niektorí sme si zvykli 
rýchlo, niektorí sme 
si nezvykli vôbec 
a pre niektorých 
to nebolo nič nové, 
čo by vykoľajilo ich 
trajektórie.
Nazrime teraz na 
adventné a vianočné 
tradície a zvyky 
okolia Trnavy.

VIANOČNÉ ZAMYSLENIE

8  12/2021


