Župný spravodajca

pre občanov Trnavského samosprávneho kraja

Zámok v Holíči opäť ožil históriou
Druhý augustový víkend sa Holíč
po roku opäť niesol v znamení tradícií a histórie - areál zámku patril Tereziánskym slávnostiam s jarmokom.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci
projektu Tereziánsky remeselný dvor,
ktorý je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 a spolufinancovaný 85% z prostriedkov
Európskej únie a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Celkové náklady projektu predstavujú takmer
770 tisíc eur. Z toho vedúci partner
projektu a žiadateľ Mesto Holíč vo
výške vyše 601 tisíc eur a partner
projektu, rakúske mesto Hollabrunn
viac ako 168 tisíc eur.
Cieľom projektu je prostredníctvom
spoločných kultúrnych podujatí prehĺbenie spolupráce medzi obomi
partnerskými mestami. Partnerov
v projekte spájajú nielen spoločné
kultúrne aktivity ale aj spoločná história. Prvú aktivitu projektu, Sviatok

vína, odštartovalo mesto Holíč 12.
júna tohto roku slávnostným otvorením vinotéky, reprezentačných
priestorov mesta a zrekonštruovaným bastiónom zámku. Ďalšou aktivitou bol výtvarný happening, ktorého sa zúčastnili amatérski výtvarníci
z Rakúska a domáci neprofesionálni
výtvarníci z Klubu Genesis. Ich práce
si môže verejnosť prezrieť na výstave v priestoroch zámku pred čínskou
sálou až do konca augusta.
V rámci spomínaného projektu
sa počas druhého augustového víkendu uskutočnilo niekoľko ďalších
aktivít. V piatok a sobotu 13. a 14.
augusta sa v zámockom areáli konal
Tereziánsky remeselný jarmok. Návštevníci mohli obdivovať zručnosť i
tvorivý um ľudových remeselníkov,
ktorí tu v historických stánkoch ponúkali svoje výrobky. Výsledky umeleckého nadania a tvorivosti ponúkli
v priestoroch bastiónu v rámci podujatia nazvaného Tvorivé dielne a

ukážky remesiel ľudoví výrobcovia z
Holíča i Záhoria a Hollabrunnu. Svoje umenie predstavili rezbári, výrobcovia porcelánu, keramikári, minciar,
či výrobca prútených košíkov.
Sobotňajší program, nesúci sa podobne ako celé trojdňové podujatie
v historickom duchu, zatraktívnil historický sprievod. Na čele s vojenskou
jednotkou panovnícky cisársky pár
Mária Terézia s Františkom Štefanom
Lotrinským v dobových kostýmoch
zavítal na koči do dejiska Tereziánskych slávností, kde sa k nim pridal
aj primátor Zdenko Čambal s manželkou.
V rámci slávnostnej audiencie primátor privítal účastníkov podujatia,
medzi ktorými nechýbal sudca Najvyššieho súdu SR Milan Karabín a
odovzdal im svoje pozdravy.
V areáli jedného zo zámockých valov sa potom prítomní stali svedkami
dobového programu. Diváci mohli
vidieť dobové tance, žonglovanie ale
i šermiarske súboje a ukážky výcviku
a bojaschopnosti cisárskeho vojska.
Nedeľa popri ďalšom programe
patrila predovšetkým Tereziánskym
hodom. Návštevníci mohli ochutnať

netradičné špeciality z Holíča i Hollabrunnu. Z domácich jedál boli v
ponuke okrem iných holíčska sekanka i koláčiky, zašubraný regiment,
zelníky, ale aj bzdúšky, pagáčiky či
poľovnícky guláš. Partneri z Hollabrunnu mali pripravenú jablkovú
štrúdľu, krvavničky s kapustovým
šalátom, prasacie líca s varenými zemiakmi a makové slíže so slivkovým
lekvárom.
S aktivitami v rámci projektu Tereziánsky remeselný dvor bude mesto
Holíč pokračovať aj v roku 2011.
-ls, mh, foto: ls-

Spoločenské podujatie pre dôchodcov aj tento rok
Aj v tomto roku Trnavský samosprávny kraj
pripravil pre seniorov podujatie v rámci Mesiaca
úcty k starším ľuďom. Cieľom spoločenskej akcie
je uchovávať tradície. Celé podujatie sa nesie v
znení motta „Úcta k tradíciám“. Slávnostné podujatie organizačne zabezpečí Úrad TTSK v spolupráci s Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov
Slovenska (KOJDS) pre 200 dôchodcov z celého
regiónu TTSK.
Seniori si v rámci programu prezrú aj Strednú
odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na
vidieku v Trnave. Po prezentácii činnosti a akti-
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aktuality

vít organizovaných na základe Dohody o spolupráci medzi TTSK a KOJDS budú odovzdané
ocenenia zakladajúcim členom pri príležitosti
20. výročia založenia JDS na Slovensku. Po slávnostnom obede sa dôchodcovia presunú do
Divadla Jána Palárika v Trnave, kde príjemný
deň uzavrie divadelné predstavenie v podaní
klientov a zamestnancov DSS Zavar, režírované
pod vedením Stanislava Štepku a Juraja Nvotu.
Hostinec Grand je pôvodná hra Radošinského
naivného divadla.
-bf, ls-

