HISTÓRIA
MESTSKEJ VEŽE
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Prezentácia
prosperity mesta
V čase renesancie boli práve veže
symbolom prosperity a bohatosti
mesta.

Obrana mesta
Zvýšenie bezpečnosti voči nepriateľovi.

Meranie času

hlavné
funkcie

V podnikavom mestskom prostredí
mal čas hodnotu peňazí a aj prirodzené opodstatnenie. Lepšia koordinácia
času a obchodu v mestských oblastiach. Na veži boli a sú umiestnené
slnečné a mechanické hodiny, ktoré
informovali obyvateľov mesta o čase.
Nie je preto náhoda aj situovanie tejto
stavby. Je na verejnom, z okolia dobre
viditeľnom mieste, teda skoro v centre s nádherným výhľadom na mesto
a okolie.
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Veža
Symbol bohatej histórie
mesta je už niekoľko storočí
dominantou mesta Trnava.
V čase výstavby bola v Uhorsku zložitá politická situácia.
Južná časť bola obsadená
Turkami a aj ostatná časť krajiny bola trvalo ohrozovaná
ich agresiou.

HODINOVÝ
STROJ
V jadre starobylého opevneného
mesta stojí 56 metrov vysoká dominanta, ktorá púta svojím jednoduchým
vzhľadom, ale i službou ukazovať
presný čas. Už je to 290 rokov, čo bije

srdce Trnavskej veže v podobe takéhoto pozoruhodného hodinového stroja z dielne Franza
Langa, umiestneného v roku 1729 na poschodie
pod ochodzou. Interesantnosť tohto mechanizmu spočíva v tom, že funguje do dnešného
dňa bez akéhokoľvek elektrického pohonu.
Jeho hnacou silou sú už generácie ruky pánov
trnavského času z rodu
Nemčekovcov.

Európske hlavné mesto športu je
mesto s viac ako 499 999 obyvateľmi
Európske mestá športu sú mestá
s 25 000 až 499 999 obyvateľmi
Európske malomestá športu sú
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označené tie, ktoré majú do 25 000
obyvateľov. Od roku 2013 sa novo
vyhlasuje tiež Najlepšie európske
športové zariadenie. Európskym
hlavným mestom športu pre rok
2020 je Malaga (Španielsko). Získanie titulu Európske mesto športu je
signálom, že v rámci podpory športu
ide Trnava dobrým smerom. Tieto
kroky z dlhodobého hľadiska vedú
k vybudovaniu zázemia a vhodných
podmienok na športovanie bez
ohľadu na vek či výkonnosť a zlepšeniu povedomia o zdravom životnom
štýle.

Obec

Turistické informačné
centrum – Región Trnava

TIC – Región Trnava je pre všetkých návštevníkov
otvorené 7 dní v týždni. Okrem personálu, ktorý vám
veľmi rád a ochotne pomôže, tam nájdete aj rôzne suveníry,
pohľadnice, lístky na vybrané kultúrne podujatia či koncerty
a taktiež si môžete zarezervovať prehliadku mesta so
sprievodcom.
Nové priestory vám poskytnú lepší prehľad v ponúkaných
suveníroch a tiež viac miesta, aby ste sa mohli počas svojej
návštevy cítiť komfortne.
Otváracie hodiny TIC:
Pondelok – Nedeľa : 10.00 h – 17.00 h
e-mail : info@trnavatourism.sk
tel.č. : +42133 32 36 440
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Malý Berlín

BIELY
KOSTOL
Od čoho sa názov Biely Kostol
odvodzuje, je zrejmé. Kostol v osade Parna na malom
návrší bolo vďaka bielej farbe
vidieť z diaľky, tak sa postupne vžil tento názov.
Bílí kostel
V trnavčine obec poznajú ako “bílí
kostel”, ten je aktuálne zobrazený aj
v erbe. Miestny Kostol Krista Kráľa je
biely doteraz, hoci s tým pôvodným stredovekým má spoločné už len základy.

ZEM PARNA
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1244, keď kráľ Belo
IV. pridelil trnavským hosťom zem
Parna, ktorá predstavuje približne
dnešné územie obce. Biely Kostol
stáročia fungoval ako samostatné
sídlo, no v roku 1974 bol pričlenený
k mestu Trnava. Rozvoju Bieleho
Kostola tento krok nijako výrazne
nepomohol, preto sa v roku 1992
konalo referendum, v ktorom sa
rozhodlo o odčlenení.

08. 02. o 20.00 h
Molly (AT), Fjordwalker (RU), Anacle (SK) — konzerty
Zaujímavosti
Murársky majster Jakub dňa 28. júna 1574 v dome
trnavského richtára písomne vyhlásil, že vežu, ktorú začal
stavať na rohu námestia, dokončí. Pomocníci mu boli
aj majster Bernát a Šebastián Merald. Ak by medzitým
niektorý z nich umrel, vežu dokončia tí, čo zostanú nažive.
Ak by sa neskôr na veži objavila nejaká chyba, zaväzujú
sa ju odstrániť na vlastné náklady. Už v roku 1590 boli na
veži hodiny.

Hodinový stroj si môžeme rozdeliť na tri časti.
Každú samostatne poháňa závažie. Na naťahovanie hodinového stroja sú potrební dvaja ľudia. Už v minulosti tvorili túto dvojicu vždy otec
so synom a inak tomu nie je ani teraz. Vzhľadom na nepretržitú prevádzku je nevyhnutné,
aby bol minimálne jeden z hodinárov vždy
prítomný v meste. Týmto spôsobom bol chod
hodinového stroja zabezpečený v minulosti
a vďaka dvom strážcom času – otcovi a synovi
je zabezpečený aj v súčasnosti.
Páni trnavského času, ako bývajú často poeticky označovaní, si odovzdávajú štafetu v podobe kľúčov od vzácneho hodinového stroja už
viac ako 100 rokov.

Už je to
290 rokov,
čo bije srdce
Trnavskej veže

KOMENTOVANÉ VÝSTUPY NA
MESTSKÚ VEŽU S HODINÁROM
17. 01. a 21. 02.
Exkluzívnou novinkou tohto roka sú pre všetkých návštevníkov
v ponuke aj komentované výstupy na Mestskú vežu s hodinárom Karolom Nemčekom, jedným z nástupcov generácií, ktoré
sa už viac ako 100 rokov starajú o chod hodinového stroja
v Mestskej veži. Výstup bude interaktívny, budete si môcť
vyskúšať natáčanie hodín a zároveň sa dozviete všetky detaily
o tom, ako hodinový stroj funguje, či rôzne autentické historky
zo života vo veži rodiny Nemčekovcov.
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Čo to vlastne znamená?
Európske hlavné mesto športu je
titul, ktorým je každý rok označené
jedno z európskych miest. Po vzore
európskeho hlavného mesta kultúry
udeľuje ACES (European Capital of
Sport Association) tento titul už od
roku 2001. Cieľom projektu je oceniť
význam športu v danom meste a podporiť jeho ďalší športový rozvoj.
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Región
Trnava

Palárik
GJK

Dňa 28. júla 1574 v dome trnavského richtára Juraja Schlegla písomne potvrdil murársky majster
Jakub pred richtárom a mestskou radou, že vežu,
ktorú už začal stavať, aj dokončí. Práce prebiehali
v 70. a 80. rokoch 16. storočia. Hranolovú vežu
postavili na rozsiahlom mestskom pozemku v severozápadnom kúte námestia. Vložili ju medzi
dva stredoveké domy, s ktorými ju aj stavebne
spojili. Do prízemia nebol priamy vonkajší vstup,
ale bol prístup zo susedného domu na námestí.
Na horné poschodia sa chodilo točitým schodiskom zboku – z dnešnej Štefánikovej ulice.

VEDELI STE,
ŽE TRNAVA JE
TENTO ROK
EURÓPSKYM
MESTOM
ŠPORTU?

Veď od koho iného by ste si mali vypočuť tieto vzácne slová, ak
nie od jedného z dedičov tohto krásneho povolania, ktoré je pre
túto rodinu životným poslaním z generácie na generáciu.
1,5 hodinový výstup sa bude konať vždy v piatok o 17.30 h v januári a februári raz mesačne. Počet miest je limitovaný na
15 osôb, preto je potrebné sa vopred nahlásiť a rezervovať si
svoje miesto v Turistickom informačnom centre – Región Trnava.
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Divadlo
Jána Palárika

07. 01. o 18.00 h
TROJKRÁĽOVÝ KONCERT

Tradičný koncert s Art Music Orchestra
bude opäť príjemnou bodkou za najkrajšími
sviatkami roka. Tentokrát s hosťom ľudovou
hudbou Javorníček.
07. 02. o 19.00 h
PREMIÉRA INSCENÁCIE LES

Jedným z vrcholov Ostrovského tvorby
je komédia Les, ktorú uvedie na doskách
DJP profesor Vladimír Strnisko, režisér,
dramaturg, pedagóg a popredná osobnosť
slovenského divadelníctva. Tešiť sa môžete
nielen na ruskú klasiku, ale aj výborné
herecké výkony.
15. 02. o 19.00 h
2.DIVADELNÝ PLES

V roku 2019 oživilo divadlo zabudnutú
tradíciu a začalo s organizáciou divadelných plesov, ktoré sa konajú v slávnostných
priestoroch Zrkadlovej sály. Program až do
ranných hodín opäť sľubuje výnimočnú tanečnú zábavu, lákavé ceny v tombole a iné
príjemné prekvapenia.

V súčasnosti sa primárne
o chod hodinového stroja
stará najmladší z generácie trnavských strážcov času Karol.
Aj jeho život je spätý s hodinovým strojom a pravidelnými
návštevami Mestskej veže od
útleho detstva.

Rok 2020 je rokom slovenského divadla
a preto sa diváci Divadla Jána Palárika
môžu tešiť na viacero špeciálnych podujatí,
o ktorých bude divadlo postupne informovať na svojej webovej stránke a sociálnych
sieťach.

V druhej polovici sezóny, od začiatku roka
do júna, trnavské divadlo pozýva na rodinné divadelné nedele. Rozprávky z dielne DJP aj hosťujúcich súborov, zážitkové
čítania, čarovné prehliadky i rozprávkové
dobrodružstvá čakajú na najmenších aj
ich rodičov, pretože Trnavské divadlo je
stále „pre deti a mládež“.
Viac na www.djp.sk.

Galéria
Jána Koniarka

30. 01. — 15. 03.
Michal Černušák, Marek Kvetán
ČIERNY KVET

Profilová prezentácia dvoch popredných
slovenských a regionálnych umelcov, ktorá
ukáže ich aktuálnu tvorbu za posledné obdobie a má ukázať podobnosti ich programov v rozličných médiách:
Černušák (maľba), Kvetan (objekty).
06. 02. — 22. 03.
ENTROTOPIA 2.0

Medzinárodný výmenný výstavný projekt
medzi helsinskou asociáciou umelcov
a OZ Publikum.sk

Západoslovenské
múzeum

Hlavná budova Západoslovenského múzea sídli
v komplexe budov bývalého kláštora klarisiek.
Ten sa v dejinách Trnavy spomína už v roku
1239. Spolu so zaujímavými zbierkami a výstavami tak samotný priestor umocňuje zážitok
z návštevy múzea. V budove Západoslovenského múzea môžete vidieť tieto expozície:
Archeologická expozícia
Dotkni sa hliny
Kampanologická expozícia
Klarisky v Trnave
Krása zašlých čias
Ľudová úžitková hrnčina
Ľudový textil trnavského regiónu
Oratórium
Osobnosti športu TTSK
Príroda Malých Karpát
Sakrálne pamiatky
Štefan Cyril Parrák — pocta kráľovi zberateľov
Otváracie hodiny:
Ut — Pia 8.00 h — 17.00 h
So — Ne 11.00 h — 17.00 h
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Mestské
hradby majú
rozmer
800 x 700 m
Výstavbu mestského opevnenia V 13. a v 14. storočí nahrádzali pôvodv Trnave si vyžiadal obrovský rozvoj né valy tehlovými múrmi z pálených
mesta. V čase jeho vzniku šlo pravde- tehál, ktoré sa omietali celoplošne.
podobne o jedno z najväčších opev- V 15.-16. storočí pred Dolnou a Hornou
není v Uhorsku. Má takmer pravidel- bránou vybudovali pre ich dokonaný obdĺžnikový tvar s rozmermi asi lejšiu ochranu pravouhlé barbakany.
800 x 700 metrov. Výstavba opevne- V 18. storočí zanikla obranná funkcia
nia začala v 13. storočí a prebiehala hradieb. K ich vnútornej stene začavo viacerých etali pribudovávať
pách, postupne
menšie objekty,
TOTO OPEVNENIE VYboli vybudované
alebo hradby rohradby, brány MEDZOVALO PLOCHU 56 zoberať ako staha, KTOROU SA TRNAVA vebný materiál.
a systém vodnej
obrany. Trnavské V 13. STOROČÍ ZARADILA V 19. storočí boli
opevnenie bolo
zbúrané mestské
prechodným ty- MEDZI NAJVÄČŠIE MESTÁ brány pre potreV STREDNEJ EURÓPE.
pom medzi starýby komunikácií.
mi drevozemnýNapriek mnohým
mi valmi a stredovekými murovanými zásahom sa dodnes zachovala pohradbami. V prvej fáze boli vybudo- merne veľká časť opevnenia.
vané drevozemné valy a veže, ktorých takmer dva metre hrubé steny Ak by vás táto téma zaujala,
z pálených tehál neboli omietané, ale
prehliadku mestských hraupravené tzv. škárovaním. Ku každej
zo štyroch mestských brán viedol dieb so sprievodcom si mômost ponad vodnú priekopu. Vždy žete rezervovať v Turistickom
dve protiľahlé brány spájala cesta informačnom centre – Región
vedúca naprieč celým mestom.
Trnava.
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SMOLENICE
Trnava 19 km
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Veselý spev, dobrá nálada, chutné
jedlo a ruky plné práce – to je
tradičná dedinská zabíjačka, ktorá
sa bude konať v obci Dolná Krupá
od skorých ranných hodín. Môžete
prísť ochutnať a kúpiť si domáce výrobky, veselo si zaspievať a stráviť
čas v príjemnej atmosfére.
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Medovinárstvo Apimed otvorilo v Dolnej Krupej nový zážitkový areál
MEDOLANDIA. Okrem štýlovej predajne, prezentačných a degustačných priestorov tu nájdete aj reprezentatívne priestory pre obchodných
partnerov a ideálne podmienky pre konferencie či školenia. Záujemcovia
o firemné akcie, konferencie, workshopy a teambuildingy majú k dispozícii
celé podlažie s plochou takmer 200 m2. Okrem samotnej konferenčnej
miestnosti s kapacitou 48 miest nechýba oddychová zóna, veľká terasa s
výhľadom na Malé Karpaty, kuchynka a osobitná počítačová miestnosť. Na
stretnutie s obchodnými partnermi je ako stvorený salónik v historizujúcom
slohu. V reštaurácii Mária Henrieta vám radi pripravia vynikajúci obed alebo
večeru, ktorú si môžete ozvláštniť prehliadkou medovinárskych priestorov,
pivníc či degustáciou lahodných medovín Apimed.

29. 02.

Fašiang s mladým vínom
a čerstvými zabíjačkovými špecialitami spojený s vystúpením
Klubu milovníkov vojenskej
histórie Glotz.
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TURNAJ

15. 02.
Zabíjačka na Mlyne
12.00 – 17.00 h
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Trnava 14 km

Pochovávanie basy sa bude
konať v kultúrnom stredisku
v Dolnej Krupej. Do tanca Vám
zahrajú a zaspievajú veselé
piesne. Občerstvenie bude
zabezpečené.
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DOLNÁ KRUPÁ
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Svetový deň
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JASLOVSKÉ BOHUNICE
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KATARÍNKA
A HRAD DOBRÁ VODA
1 Naháč
2 úzkokoľajová trať
3 Katarínka
4 Dobrá Voda
Dĺžka trasy: 9,4 km
Náročnosť: ľahká
Čas: 4 h

Dĺžka trasy: 3 km
Náročnosť: ľahká
Čas: 45 min.
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NÁUČNÝ CHODNÍK
SMOLENICE
1 Kostol
2 Molpír
3 Smolenický zámok
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Ročník podujatia: 7. ročník
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TROJKRÁĽOVÝ
KONCERT

06. 01.

POCHOVÁVANIE BASY

05. 01.

22. 02.
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BIELY KOSTOL

Trnava 7 km

CYKLOTRASA
— Trnava — Biely Kostol — Cífer
— Hrnčiarovce nad Parnou — Trnava

Mestský
zimný
štadión

ZAVAR

HRNČIAROVCE NAD PARNOU

Trnava 5 km

Dĺžka trasy: 68 km, Náročnosť: stredná, Čas: 5,5 h
3

Obecná zabíjačka,
maškarný bál,
pochovávanie
basy

Trnava 9 km

(Február)

CYKLOTRASA
— Trnava — Kopánka — Špačince — Dolné Dubové
— Kátlovce — Dechtice — Dobrá Voda — Trstín
— Horná Krupá — Dolná Krupá — Trnava

22. 02.

Kamenáč
Golf Trnava

MAŠKARNÝ PLES
PRE DETI

Dĺžka trasy: 30 km, Náročnosť: ľahká, Čas: 2,5 h
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Trnava 9 km

Náučný chodnik
Cyklotrasa
1
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Kúpalisko Castiglione
Smer Vladimíra Clemetisa
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DETSKÝ KARNEVAL
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1 Mestská veža (i)
2 Súsošie Najsvätejšej Trojice
3 Kostol Najsvätejšej Trojice
4 Kostol sv. Jakuba
5 Radnica
6 Evanjelický kostol a.v.
7 Kostol sv. Heleny
8 Kostol Nanebovzatia Panny Márie
9 Ortodoxná synagóga
10 		Synagóga Status Quo Ante
11 Kostol sv. Anny
12 Dom hudby
13 Súsošie sv. Jozefa
14 Karner
15 Mestské opevnenie
16 Bazilika sv. Mikuláša
17 Katedrála sv. Jána Krstiteľa
18 Komplex univerzitných budov
19 Galéria Jána Koniarka
20 Nádvorie/Malý Berlín
21 Hashtag #Trnava
22 Bernoláková brána
23 Slávia
24 Trnavský lanáč
25 Parčík Bela IV.
26 Amfiteáter
27 Severná veža
28 Divadlo Jána Palárika
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ZELENEČ
Trnava 7 km

CYKLOTRASA
— Trnava — Šelpice — Boleráz — Smolenice
— Jahodník — Horné Orešany — Košolná — Ružindol
— Biely kostol — Trnava

1

Dĺžka trasy: 50 km, Náročnosť: stredná, Čas: 5,5 h

CÍFER

Trnava 11 km
b
D

ŠENKVICE

Tip na ubytovanie

Na to, aby ste si vychutnali Trnavu naplno, odporúčame stráviť príjemné
chvíle v prostredí, kde sa budete cítiť ako doma a zároveň bude o vás
kráľovsky postarané. Preto odporúčame aj tieto ubytovacie zariadenia:
a, Holiday Inn****
b, Hotel Impiq****

c, Penzión Patriot***
d, Hotel Spectrum***

Svetový deň sprievodcov | 23. 2.

Trnava 26 km

Oslávte s nami svetový deň sprievodcov bezplatnou prehliadkou mesta. Vybrať
si môžete z dvoch tém. Stretnutie so sprievodcom bude o 14.00 a 16.00 hod.
pred Mestskou vežou. Jedna prehliadka cca 1 — 1,5 hodiny.
I. 14.00 h - Stretnutie kráľov – trasa
MV -> kostol sv. Jakuba -> Bazilika
sv. Mikuláša

II. 16.00 h - Hradobný systém – trasa
MV -> Bernolákova brána -> Sad A.
Bernoláka -> Dolná Brána.

*Zmena programu vyhradená

AQUAPARK
Hľadáte miesto, kde si oddýchnuť v uzimených dňoch? Zohriať sa môžete vo vodnom alebo wellness svete Aquaparku Trnava. Komplex ponúkajúci relax pre celú rodinu si navyše
v novoročnom období pripravil viacero noviniek, ktoré potešia návštevníkov.
- Aquapark spustil eshop, cez ktorý sa dajú kúpiť vstupy za zvýhodnené ceny
- Už pevnou súčasťou programu sa stalo piatkové nočné saunovanie.
V tento deň vždy od 20.00 do 23.00 dostávajú návštevníci k vstupu aj saunové ceremoniály a ovocné šaláty bez doplatku
- Wellness novinkou sú aj peelingy z vlastnej dielne trnavského aquaparku ako napr.
levanduľový či kávový
- Súčasťou pracovného tímu wellness komplexu sa stal aj fyzioterapeut, ktorý ovláda rôzne
liečebné techniky a metódy vďaka čomu sa sortiment ponúkaných procedúr opäť rozšíril
- 50 percentná zľava, ktorá sa bude dať uplatniť fyzicky na pokladni v deň zákazníkových
narodenín

C

MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN
Termíny korčuľovania
pre verejnosť:
Utorky a štvrtky
17.00 – 19.00 h
Soboty a nedele
14.30 – 16:30 h a 17.00 – 19.00 h
Sviatky a prázdniny
14.30 – 16.30 h a 17.00 – 19.00 h

Cenník:
Dieťa do 15 rokov: 2 €
Dôchodcovia, ZŤP: 0,70 €
Ostatní nad 15 rokov: 4 €
Sprievod na ľade: 2 €
Požičiavanie korčúľ: 3 €/pár
Šatňa/šatňová skriňa: 0,50 €
Brúsenie korčúľ: 4 €/pár
V cene verejného korčuľovania je zahrnuté
poistné vo výške 0,05 €/osoba. Osoby, ktoré majú trvalý pobyt v Trnave, môžu využiť
zvýhodnené ceny vstupného.

