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Modlitba o zmierení
R

az som počul o modlitbe sv.
Tomáša Akvinského, ktorý sa
modlil k Bohu (asi týmito) slovami,
Bože pomôž mi rozlíšiť veci, ktoré
svojou vôľou a činmi ovplyvniť viem,
od vecí ktoré ovplyvniť neviem,
a daj mi silu zmieriť sa s tým čo
na svete zmeniť nedokážem...
Utkvela mi v pamäti.
Denno denne narážame na prekážky a mnohokrát je ťažké odhadnúť, či sú vôbec tieto prekážky
prekonateľné, alebo len Don
Quijotsky bojujeme s veternými
mlynmi a zbytočne strácame
čas ... V správe vecí verejných je
tých skutočných, ako aj tých
historicky a spoločensky vyfabulovaných
prekážok enormné
množstvo. O to viac
poteší, keď sa po čase
ukáže, že rozhodnutie
na základe vlastnej intuície a sedliackeho rozumu, prekonať
takéto prekážky bolo v konečnom
dôsledku správne. Napriek tomu,
že na začiatku, pred rokom, dvoma
situácia vôbec nevyzerala nádejne,
že ešte dnes vzbudzuje takéto
rozhodnutie u niektorých ľudí
rozpaky, je však už nepochybné,
že čas dá správnemu rozhodnutiu
vždy za pravdu. Za pravdu, že iné,
alebo lepšie rozhodnutie v tom
čase nebolo možné.
Som presvedčený, že medzi také
rozhodnutia určite patrilo rozhodnutie postaviť polyfunkčné centrum
so stovkami metrov štvorcových
obecných priestorov a to „bez
koruny“ z verejných zdrojov.

N

ám. 4 apríla sa postupne mení na skutočnú
oddychovú zónu obce. Už ani nie samotnou
stavebnou činnosťou realizovanou spoločnosťou
Vodohospodárske stavby – ekologický podnik a.s.,
ktorá bola 30.05.2014 ukončená, ale postupnou
zmenou jeho užívania. Jednoducho už to nie je parkovisko cez ktoré sa preháňajú autá, ale miesto kde
sa stretávajú mladí, bicyklujú sa deti, prechádzajú sa
turisti a návštevníci. Teda námestie v pravom slova
zmysle.
Tí, čo si ťažšie zvykajú na akékoľvek zmeny – brblú
a frflú ako vždy, my ostatní sme vďační za každú,
i malú zmenu k lepšiemu. Áno, môžeme filozofovať
pri pive, že mohol byť projekt rekonštrukcie námestia odvážnejší, zelenší, kvalitnejší, prepracovanejší ...
možno by niektorých uspokojil, len vtedy keby to bol
ich vlastný projekt .... Ale to tak býva: po vojne je
generál každý – najmä u nás v Marianke ...
Tak, ako som písal v úvodníku, ja osobne som sa
sústredil na veci ktoré na námestí zmeniť viem.
Výber projektanta a odsúhlasenie projektu námestia
na verejných zhromaždeniach občanov bolo z roku
2009. Preto filozofovať nad úpravami a zmenami
samotného dávno schváleného projektu by bolo
zbytočné. Čo však projekt neriešil a čo by zásadne
negatívne ovplyvňovalo vzhľad námestia aj po jeho
rekonštrukcii bola stará trafostanica. Po troch
rokoch žiadostí, rokovaní a hľadania alternatív s jej
vlastníkom ZSE – distribúcia a.s. sa nám ju podarilo
z námestia dostať preč. Ani si neviem predstaviť,
ako by vyzeralo zrekonštruované námestie, keby tam
ta stará ošarpaná „dominanta“ skutočne zostala !
Uf.

N

amiesto trafostanice tak vznikol priestor pre
umiestnenie prvej skutočnej Marianskej fontány.
Inžinierske siete na prevádzku fontány sú pripravené, stačí len vybrať tú správnu, ktorá bude skutočnou dominantou nášho námestia a ktorá nám vytvorí
prostredie v ktorom sa budeme dobre cítiť. Na vý-

R

ozhodnutie - napriek
mnohým vážnym,
desaťročia trvajúcim neprekonateľným prekážkam
a neskrývanej
nevôli viacerých
dotknutých
osôb - postaviť
Južnú cestu, ktorej
význam a dôležitosť už dnes
potvrdzujú aj jej
neprajníci.
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Projekt Regenerácie nám. 4 apríla
v Marianke je spoufinancovaný z fondov európskej únie, v rámci operačného programu Bratislavského kraja.

Prekládka starej trafostanice
z námestia sa tiež javila ako vec
nemožná, na naše pomery extrémne
nákladná, dnes si nové námestie so
starou „trafačkou“ už ani nevieme
predstaviť...

Mnohokrát sa sám pozerám 3 roky
späť a snažím sa vyhodnotiť, čo by som
pri dnešnom poznaní vývoja vecí robil
inak, lepšie. Sám si však uvedomujem,
že to je zvrátená úvaha nerešpektujúca
čas a vývoj. V takých situáciách však
vždy človeka uspokojí vedomosť, že
všetko čo v danom čase robil, robil
s plným pracovným nasadením a v zá-

ujme väčšiny obyvateľov obce.
Píšem tieto riadky najmä tým z nás,
ktorí od počiatku neverili, že sa
spomínané projekty podarí dokončiť,
neverili a nechcú veriť, že dokončené
projekty budú efektívne a budú mať
zmysel a opodstatnenie. Tým, ktorí sa
s našim úspechom, ktorý zlepšuje život
nás všetkých nevedia stotožniť a preto
podávajú výzvy a podnety na kontrolu
obce od daňového úradu počnúc, cez
prokuratúru a Úrad pre verejné obstarávanie až po ministerstvá končiac ... Čo
chcú títo ľudia dosiahnuť ? Komu tým
škodia ?... Mojej osobe (?), nie, nám
všetkým priatelia.
Sú aj takí, ktorí z našich drobných

Rekonštrukcia nám. 4. apríla
stavbu fontány však v súčasnosti obecné
finančné zdroje nie sú. Obraciame sa preto
na Vás s prosbou nájdenia možností iného
finančného zabezpečenia výstavby fontány.
Fontána by určite vedela byť súčasne aj
zaujímavým propagačným nástrojom vybraného podnikateľského subjektu...

Ď

alším dôležitým ale neviditeľným
prvkom zrekonštruovaného námestia,
na ktorý pôvodný projekt nepamätal je
jeho odvodnenie – dažďová kanalizácia.
Staré odvodňovacie kanály na námestí boli
upchaté a nedostačujúce a preto každá
búrka nechávala na námestí množstvo ílu
a blata. Bez dostatočného odvodnenia
plôch námestia by voda čoskoro narobila
nemalé škody.
Pri téme námestia sa mnohí opakovane
pýtajú na jeho budúcu prejazdnosť, tak,
ako sme boli zvyknutí. Nakoľko projekt
rekonštrukcie námestia neriešil vytvorenie
komunikácie (na výstavbu ktorej ani nie sú
euro fondové peniaze použiteľné) a celé
námestie bolo projektom definované ako
pešia zóna, nie je v súčasnosti a počas

päťročného monitorovacieho obdobia
projektu možné zmeniť časť námestia
na komunikáciu bez finančných a sankčných dôsledkov voči obci. Aj vzhľadom
na uvedené, sme využili obecnú plochu
na mieste starých potravín na vybudovanie
novej spevnenej parkovacej plochy pre
osobné autá, ako náhrady za obmedzený
vjazd áut na námestie.
Na záver, tí čo chcú a vedia snívať nech
privrú oči a uvidia naše námestie so
zurčiacou fontánou, okolo ktorej sú už
vzrastlé zelené stromy a pod nimi ľudia
na lavičkách, múr z bielych tehál na okraji
námestia sa stratil v zelenom páse fareb-

ných kríkov a stromov, pri budove školy
je stále, jednoduché drevené pódium pripravené na pravidelné spoločenské akcie,
smerom do kopca ku zastávke na zelených terasách vyrastajú nové krásne dominanty – gaštany a platany, dlažba námestia z jednej aj druhej strany budovy školy
prechádza do otvorenej verejne prístupnej
zelenej záhrady s okrasnými drevinami
a kvetmi. Námestie v celosti tak poskytuje aj moderné spevnené plochy ako aj
ucelené trávnaté plochy na všestranné
využitie...
Toľko vízia.
Touto cestou si dovoľujem úprimne poďakovať Ing. arch. Borisovi Hrbáňovi za pomoc, ochotu a trpezlivosť pri implementácii projektu námestia do života.
Prvú skúšku dospelosti zažije naše
vynovené námestie už 28.06.14. kedy sa
na námestí bude konať tradičné letné Marianske podujatie Mariatálfest. Mariatálfest
2014 spojíme aj s oficálnym otvorením
zrekonštruovaného námestia za prítomnosti významných hostí.

úspechov zase nadobudli možno
úprimný dojem, že v záujme našej
obce a jej obyvateľov dokážeme aj
skutočne nemožné. Napríklad, že
obec má právomoc určovať komu
bude patriť vlastníctvo kanalizácie
a ostatných inžinierskych sietí
na území obce, že má možnosť
rozhodovať o cudzom majetku,
stanovovať vlastníkom ďalšie mnohokrát opodstatnené podmienky,
alebo požiadavky nad rámec zákona... Mnohé z takýchto požiadaviek
pramenia zo skutočne dobrého
úmyslu alebo šlachetného cieľa, ale
bohužiaľ sú v kategórii : „skutočne
nemožné“.

Jednoducho, so skutočnosťou sa
niekedy treba vedieť zmieriť.
Toľko krátke zamyslenie.
Doba je však dynamická, najmä
tu v Marianke, a preto niet času
na dlhšie úvahy. Napred sa ísť
musí!
V poslednom čase sa nám podarilo
trochu upraviť vonkajší vzhľad - tvár
našej obce najmä regeneráciou
Námestia 4 apríla, výsadbou zelene
pozdĺž Karpatskej, úpravou okolia
Obecného úradu a Polyfunkčného
centra. Rozbehli sme však konečne
aj aktivity skryté pod povrchom výstavbu splaškovej kanalizácie.
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Rekonštrukcia školy
Už začiatkom júla budú firmou HÍLEK, a.s. zahájené stavebné práce na rekonštrukcii objektu školy v Marianke. Celková investícia predstavuje
sumu 237 tisíc eur. Predmetom rekonštrukcie bude najmä zateplenie obvodového plášťa objektu a vybudovanie sedlovej strechy, vďaka
ktorej sa jednak zbavíme nekonečného problému so zatekaním do budovy školy a súčasne budú môcť vzniknúť v podkroví nové priestory pre
budúce rozšírenie priestorov najmä materskej škôlky, ktorá v súčasnosti praská vo švíkoch. Otázkou zostáva, či po ukončení rekonštrukcie
budeme mať voľné finančné zdroje na to, aby sme súčasne dokázali dobudovať aj interiér podkrovia tak, aby sme v septembri boli schopní
prijať do škôlky väčšinu z vyše
20 detí, ktorých prihlášku sme
museli z kapacitných dôvodov
zamietnuť.
To však už závisí trochu aj
od ochoty rodičov a priateľov
našej školy tejto veci napomôcť.
Nie menej dôležitým výsledkom rekonštrukcie by mal byť
aj nový, oveľa krajší vzhľad
budovy školy. Budova školy
sa tak stane súčasťou nového
námestia spolu s ktorým
bude vytvárať centrum našej
obce, na ktoré budeme môcť
byť hrdí. V priebehu letných
prázdnin by sme radi dokončili aj nové oplotenie detského
ihriska.

Splaškové kanalizácie v Marianke
5 rokov čakania na zahájenie projektu
výstavby splaškovej kanalizácie z prostriedkov európskej únie sme nelenili.
Z iniciatívy pani Juríčkovej z Bystrickej
ulice sme zabezpečili stavebný projekt
a financie z envirofondu na výstavbu
kanalizácie na Bystrickej ulici, na ktorú
sa v eurofondovom projekte akosi
zabudlo a koncom minulého roka sme
funkčnú kanalizáciu na Bystrickej ulici
aj dokončili. Vďaka tomu došlo k napojeniu a sfunkčneniu aj starej splaškovej
kanalizácie na Lesnej a Budovateľskej
ulici do ktorej je napojených aj časť obyvateľov na Pírovom vŕšku.
Vďaka aktivite pána Jeckela z Tálkov sa
opravou protispádov developerom Aventínus development s.r.o. sfušovanej
kanalizácie Tálky – Štúrova ulica a následným namontovaním čerpadiel podarilo po technickej stránke plne sfunkčniť
aj túto kanalizáciu. Všetky uvedené úseky
boli prečistené a skontrolované kamerovými skúškami, ktoré preukázali ich plnú
funkčnosť!
V súčasnosti najmä vďaka pánovi Troščákovi prebieha aj výstavba prepojenia
roky zabudnutej a nefunkčnej kanalizácie
na Púpavovej ulici popod Karpatskú ulicu

4

Mariatál

na Kanalizačný zberač na Spodkoch. Veríme, že čoskoro aj obyvatelia Púpavovej
ulice si svoje „vlastné produkty“ nebudú
už ďalej ako doteraz sporiť doma, ale
budú ich tiež posielať do čistiarne odpadových vôd ...
Ostatná obec čakala na výstavbu
kanalizácie na základe projektu: Obec
Marianka – splašková kanalizácia financovaného z prostriedkov európskej únie,
ktorá bola začiatkom júna 2014 zahájená
dodávateľom: Marián Sahúl - STAVEKO.
V súčasnosti sú zrealizované kanalizačné
vetvy na Námestí 4. apríla od starých
potravín až po kláštor, Kamenná ulica,
vo výstavbe je Podhájska ulica, Školská
ulica – za potokom. V najbližších dňoch
bude zrealizovaná vetva na Krátkej ulici
a bude zahájená výstavba kanalizácie
na Karpatskej ulici. Následne prídu
na rad Družstevná ulica, Borinská ulica,
Športová ulica, a Potočná ulica. Časový
plán, ktorý je zverejnený na webovej
stránke obce sa s ohľadom na skutočný
postup prác bude priebežne aktualizovať
a dopĺňať o ďalšie z vyššie uvedených
ulíc. Upozorňujeme na postup dodávateľa, ktorý na každej ulici vždy najskôr
zhotoví hlavnú vetvu a až následne reali-

zuje jednotlivé kanalizačné prípojky.
Tak, ako bolo kedysi jednoduchšie povedať kde v obci kanalizácia je, o pár mesiacov bude zase jednoduchšie uviesť
ulice, kde kanalizácia nie je. Neodkanalizovaná zatiaľ zostane Poľná ulica, časť
Štúrovej – nad cintorínom, a horná časť
Borinskej ulice.
Vybudovanie splaškovej kanalizácie
v obci je len prvým krokom k cieľu.
Súčasne s výstavbou jednotlivých kanalizačných stôk je nevyhnutne potrebné
zabezpečiť, aby si jednotliví obyvatelia
objednali vybudovanie prípojok a tieto
prípojky aj napojili na domovú kanalizačnú sieť . Len tak sa nám podarí naplniť
ciele projektu, na splnenie ktorých sa
obec Marianka zmluvne zaviazala voči
Ministerstvu životného prostredia SR.
V prípade nesplnenia uvedených cieľov,
ktoré sú definované konkrétnym počtom
riadne napojených obyvateľov na kanalizačnú sieť, hrozia našej obci sankcie
v podobe povinnosti vrátiť poskytnuté
prostriedky z EU! A okrem toho, v prípade nenapojenia všetkých obyvateľov
na kanalizáciu by sme sa naďalej museli
hanbiť za už tradičný zápach (splaškov)
pravidelne sa šíriaci po našich uliciach.

Aktuality z Marianskych lokalít (častí)
Tálky
– lokalita stále nemá dobudovanú a teda ani skolaudovanú
cestnú sieť (a tiež verejné
osvetlenie) funkčne napojiteľnú
na sieť miestnych komunikácii obce čo potvrdil svojím
nedávnym stanoviskom aj
Krajský dopravný inšpektorát.
Lokalita má vďaka občianskemu združeniu Tálky a pánovi
Jeckelovi funkčnú, ale vďaka
nečinnosti a sabotovaniu zo
strany developera neskolaudovanú kanalizáciu. Plynovod
je nefunkčný. Dostupnosť pre
nákladnú dopravu a stavebné
stroje je v súčasnosti už sčasti
možné zabezpečiť cez Južnú
cestu.
Panský les
- lokalita má funkčnú a skolaudovanú kanalizáciu – 2 roky
v nútenej správe BVS, a.s.,
účelové komunikácie a verejné
osvetlenie v správe Občianskeho združenia Panský
les, teda nie v správe obce.
Občianske združenie Panský
les požiadalo stavebný úrad
o povolenie zriadenia rampy
na Karpatskej ulici pri vstupe
do lokality, avšak tento zámer
nebol schválený. V lokalite je
(vďaka vybudovanej a v tomto
roku skolaudovanej tlakovej
stanici) funkčný ale doposiaľ
neskolaudovaný vodovod,
nakoľko BVS, a.s. napriek pôvodným zmluvným záväzkom
a stanoviskám prevádzku
tohto vodovodu odmieta.
Plynovod je funkčný a skolaudovaný.
Spodky
– lokalita má funkčné a skolaudované všetky inžinierske siete
(voda kanalizácia elektrika plyn).
Všetky komunikácie (a verejné
osvetlenie) boli odovzdané
do správy obce. Problém
mimoriadnej zastavanosti
lokality je riešený v spolupráci
medzi obcou a developerom
vytvorením oddychovej zóny
– obecného detského ihriska
so zázemím zabezpečeným
prevádzkou Marialand a zelenej

odychovej zóny pod názvom
Komunitný park. Cieľom
projektu komunitného parku je
vytvorenie verejnej zelene za aktívneho prispenia a zapojenia sa
samotných obyvateľov lokality.
Obec zabezpečila osadenie
futbalových bránok a výsadbu
pásov zelene pozdĺž Karpatskej
ulice ako aj pozdĺž betónových
plotov. V súčasnosti vytvárame
v priestore parku umelý kopec
na športové aktivity. V ďalšom
kole očakávame aj väčšiu účasť
a aktivitu samotných obyvateľov.

úradu, ktorá popri novom
Polyfunkčnom centre vyzerá
ako škaredé káčatko. V spolupráci so Slovenskou poštou,
a.s. súčasne vynovíme aj
interiér pošty a jej zamestnancom zabezpečíme kvalitnejšie
pracovné podmienky. Projekt
rekonštrukcie obecného
úradu sa pozdržal z dôvodu
rozšírenia požiadaviek obce
o vytvorenie bezbariérového
vstupu do objektu. Do októbra by mal byť aj obecný úrad
zrekonštruovaný a v novom
šate.

V rámci projektu oporných múrov obec v marci zabezpečila
výstavbu oporného múru na Štúrovej ulici pod cintorínom, vďaka čomu bol kolízny úsek komunikácie v rámci možností
rozšírený . Nám. s.v. Floriána za kaplnkou by už koncom augusta
podľa zmluvy o dielo uzatvorenej v týchto dňoch so zhotoviteľom
malo skrášľovať túto časť obce.
Centrum
- Štúrova ulica bola začiatkom
tohto roka kompletne dobudovaná a to napriek pochybovačským rečiam mnohokrát práve
zo strany tých, ktorí jej stavom
boli najviac dotknutí. Ako to
už v Marianke býva, zopár
už spokojných obyvateľov
Štúrovej ulice doposiaľ zabudlo zaplatiť úhradu za nimi
objednané novovybudované
prípojky, ktoré bez ostychu
užívajú a to s argumentáciou,
že nech to zaplatí obec. Teda
v preklade – nech to za nich
zaplatíte vy všetci ...
Rovnako nenecháme napospas ani budovu obecného

Spoločenká sála
v Polyfunkčnom centre je už
kompletne vybavená audio – video technikou ako aj kamerovými
a zabezpečovacími systémami.
Staré stoly a stoličky z bývalej
spoločenskej sály budú musieť
ešte chvíľu vydržať, pokiaľ si
našetríme na nové... Prvé „šesťdesiatky“ a iné rodinné akcie
sú už v pláne prenájmov sály
objednané.
Športový areál
- Mariansku mekku športu
taktiež nenechávame napospas.
Po tom ako obec v minulom
roku zabezpečila uzemnenie
elektrických a vodovodných rozvodov dokola celého futbalové-

ho ihriska, ako prípravu na večerné osvetlenie a zavlažovanie
trávnika na ihrisku, pristúpili
sme v tomto roku k výstavbe
nového oplotenia pozdĺž hraníc
všetkých pozemkov, ktoré majú
v budúcnosti tvoriť športový
areál. Teda v maximálnom
možnom rozsahu. Už v súčasnosti je zrejmé, že rozsah
verejných a športových aktivít
bude narastať, čo je dobré.
Snahou obce je okrem iného
organizovať celé leto pravidelné
sobotné koncerty v amfiteátri,
ktorý sa nachádza v športovom areáli a vytvoriť tak ďalšiu
kultúrnu a spoločenskú tradíciu.
Krátkozraké by bolo očakávať,
že sa všetky ďalšie športové
a kultúrne aktivity budú dať
organizovať len na ploche
futbalového ihriska bez vzniku
nedorozumení a konfliktov.
Areál, tak ako je v súčasnosti
oplocovaný do budúcna zabezpečí dostatok rezervnej plochy
aj pre ďalšie aktivity v tomto
priestore ako sú výstavba krytej
haly, bežeckej trate, mantinelového ihriska, tenisového kurtu,
skateboardovej rampy, cvičnej
plochy pre psíčkarov atď. Rôzne
úvahy zaznievali nie len ohľadom
druhu oplotenia areálu, ale aj
samotnej potreby jeho oplotenia. Tak, ako si každý z nás svoj
súkromný majetok chráni, je
povinnosťou obce zabezpečiť
primeranú ochranu aj majetku
verejného. Akýkoľvek ďalší rozvoj
športového areálu, s ktorým sú
spojené nemalé investície, by
bez zabezpečenia ich ochrany
v prvom, ale nie v neposlednom
rade oplotením nebol v daných
podmienkach reálne možný. Voľba druhu oplotenia areálu vyplynula z veličín ktoré sú pre obec
prioritné, ako sú cena, trvácnosť
a bezúdržbovosť .... Z uvedeného dôvodu severný a východný
okraj areálu je oplotený plotom
z betónových tvárnic. Oplotenie
západného a južného okraja
areálu, vzhľadom na ich terénnu
neprístupnosť je navrhované
klasickým pletivovým plotom.
JUDr, Radovan Jurika,
starosta
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Tabuľky nepustia
Vážené dámy, Vážení páni
- moje štandardné oslovenie,
jednoducho obyvatelia Marianky
bez ohľadu na formálne trvalý
pobyt, alebo bez neho.

D

ovoľte mi sa krátko podeliť
s Vami o moje dojmy po sedem
a pol ročnej skúsenosti na stoličke
poslanca obecného zastupiteľstva
v Marianke, zástupcu starostu. Čo
vlastne táto práca obnášala, čo ma
na nej tešilo, čo rmútilo.
Z môjho pohľadu ma motivovalo
predovšetkým odhodlanie spraviť
niečo pre miestnu komunitu v tíme
nadšencov, ľudí, z ktorých mnohí
nehľadeli na svoj voľný čas, prostriedky a námahu, ktorú vynaložili v prospech všetkých obyvateľov Marianky.
Veľakrát to znamenalo len podporiť
tých, ktorí sa svojou iniciatívou snažili
urobiť niečo pre nás všetkých, obyvateľov Marianky.
Samozrejme boli aj protiklady, ľudia,
ktorí sledovali aj, alebo len svoje
osobné záujmy, klientelizmus. Tomu
sa asi vyhnúť ani moc nedá, ľudia sú
rôzni. Sú rôzni nielen na stoličkách
poslancov v zastupiteľstve, ale aj
všeobecne. Rozoznať sa to časom
dá, či už podľa prejavov a hlasovaní
v obecnom zastupiteľstve, korešpo-
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denciou, alebo vystúpeniami z pléna
na rokovaniach obecného zastupiteľstva. Rozoznať sa to dá, veci sú
zvyčajne transparentné, netreba veriť
na duchov a záhadné fakty, “klamanie
telom”, jednoducho použiť zdravý rozum. Tu, veľakrát, nebolo jednoduché

zaujať zásadný postoj, ísť do konfrontácie, podporiť aj nepopulárne
rozhodnutia. Veď najjednoduchšie je
byť neutrálny, alebo ešte inak – byť
populistický I keď je to krátkozraké
a zdravý rozum káže inak.
Celé hodnotenie práce obecného
zastupiteľstva do veľkej miery závisí
nielen od práce poslancov, komisii,
ale hlavne od jedinej osoby – starostu
obce. Vačšinu návrhov “kadiaľ ísť”
spracováva a následne sa stará o re-

alizáciu práve starosta. Nechcem tu
klásť na papier oslavné ódy na nášho
súčasného starostu obce, tu realita
hovorí sama za seba. Ničmenej, ako
som už spomenul, ľudia sú rôzni a čo
nikdy nechýba sú kritici od “A” po “Z”
všetkého, nech by ste urobili čokoľvek. Z tohto pohľadu, najjednoduchšie je asi nerobiť nič (lepší prípad,
horšie už je nechať po sebe len spúšť)
a práve takáto kritika ma primäla
k tomu, aby som načal jednu citlivú

tému – informačné tabuľky na dielach, ktoré sa v obci podarili.
Osadné informačné tabuľky a to len
na väčších investičných celkoch,
ktoré sa v obci podarilo vybudovať
hovoria o tom, kedy a ako sa podarilo
tieto diela vyfinancovať, zrealizovať
a kto bol v čase realizácie, “pri kormidle” v obci. Keď sme zvažovali či
je, alebo nie je dobré, vybudované
diela takto označiť, prišli sme k záveru, že by to malo mať všeobecne
pozitívny dopad na budúcnosť obce.
Ľudia jednak veľmi ľahko zabúdajú,
ako príklad aj obrazom pripomeniem
jednu z prvých veľkých investičných
akcii – rekonštrukciu dôležitej dopravnej tepny – Pírovho vŕšku.
Je jednak dobré si pamätať čo tu
v tejto obci po kom ostalo a v neposlednom rade zastávam názor,
že pokiaľ sa za každého ďalšieho
starostu, “kormidelníka” obce,
nerozmiestni aspoň časť nových tabuliek, tak sedel na stoličke starostu zbytočne, ku škode nás všetkých.
Toto sú hlavné ciele informačných
tabuliek na nových chodníkoch,
cestách, infraštruktúre. Nič sa
predsa neurobilo len tak, samé
od seba.
Moja úcta pán statrosta, za posledných tri a pol roka sa niet za čo
hanbiť. Držím palce každému budúcemu kormideľníkovi obce, ale aj
s odkazom – “tabuľky nepustia”.

Obec Marianka
príjme
do pracovného
pomeru
s nástupom ihneď zamestnanca na pozíciu právnika.
Požiadavky na pozíciu:
● právnické vzdelanie,
● prax v odbore výhodou,
● dobré komunikačné
zručnosti,
● znalosť práce s PC,
● samostatnosť,
● bezúhonnosť, sociálna
empatia.
Záujemcovia doručia svoj životopis poštou, alebo
e – mailom na adresu:
Obec Marianka,
Školská 32,
900 33 Marianka,
Tel. číslo: 02 – 65936694,
E-mail:
obec@marianka.sk

Ing. Marcel Porges
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Kam
s dažďovou
vodou

Nikto nechce mať zatopený dvor, či podmáčané základy domu. Každý
majiteľ domu je preto nútený myslieť na to, že nie sú len slnečné dni.
Aj tu platí, že niečo musíme, niečo môžeme a niečo sa jednoducho
nedá. Keď však poriadne zaprší, nastane „hodina pravdy“. Aké máme
vlastne možnosti?
Do verejnej kanalizácie? Určite nie,
aspoň v Marianke nie. V dnešnej dobe sa
buduje takmer výlučne tzv. delená kanalizácia, kde sa splaškové vody odvádzajú
oddelene od dažďových. Sú však aj výnimky. V každom prípade má konečné slovo
správca kanalizácie a pre nás je záväzný
obsah zmluvy, ktorú s ním uzatvoríme.
Do dažďovej kanalizácie? Určite áno,
ale takú v Marianke nájdeme iba v novších
okrajových častiach. Pokiaľ to aj technické
podmienky umožňujú, nemáme zo zákona
povinnosť sa na ňu napojiť, ako v prípade
splaškovej kanalizácie. Ak však takáto
možnosť existuje, je vhodné ju využiť, aj
keď táto služba býva spravidla spoplatnená.
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Do žumpy? Predpisy to nezakazujú,
avšak vzhľadom na pomerne drahý vývoz
si to každý určite rozmyslí… Dá sa však
uvažovať o využití odstavenej žumpy, ktorú
po náležitom vyčistení osadíme vhodným
čerpadlom a využívame ako zásobáreň
vody na polievanie.
Do studne? Je to jedna z možností, rozhodne však nie vtedy, ak studňu využívame ako zdroj pitnej vody.
Do vsakovacieho zariadenia? Najlepšie riešenie, avšak vybudovanie vsakovacieho zariadenia niečo stojí. Najlepšie
nechať návrh vsakovacieho zariadenia
na projektanta, aby bolo správne dimenzované. Možností je viac – od najjednodu-

chších vsakovacích rigolov cez vsakovacie
šachty až po tzv. Elwabloky, dostupné
na našom trhu. Pri využití vsaku je vhodné
najskôr overiť vsakovacie schopnosti
podložia, a to buď odhadom, alebo jednoduchým vsakovacím testom. Pri odhade
tu v Marianke možno vychádzať z prevládajúceho výskytu málo vodopriepustných
hlín, ktoré umožnia vsak vody v rozmedzí
0.1 až 1 m za deň. Ak chceme presnejší
údaj, do jamy (napr. pri kopaní základov)
v hĺbke uloženia budúceho vsakovacieho
zariadenia nalejeme vodu a pozorujeme
rýchlosť poklesu jej hladiny.
Na cestu? Voda z cesty musí byť
nejakým spôsobom odvádzaná, ale to
neznamená, že je povolené vypúšťanie
dažďových vôd z nehnuteľnosti na cestu. Nezáleží na tom, či je cesta v správe
obce, alebo Regionálnych ciest – oficiálny súhlas na vypúšťanie dažďových
vôd na cestu nedostaneme. Je len vecou
správcu komunikácie, ako sa s takýmto
nakladaním s dažďovými vodami vysporiada.
Na chodník? V Marianke už máme
aj nejaké tie chodníky a ich odpratávanie v zimnom období je podľa zákona

č.135/1961 Zb.o pozemných komunikáciach
vecou obyvateľov priľahlých nehnuteľností.
Takže ak z našej strechy v zime cez dažďový
zvod na chodník natečie voda a primrzne
a niekto si pred našim domom zlomí nohu,
môžeme mať problém, pokiaľ sa poškodený
začne domáhať svojich práv. Okrem toho,
pri dlhšietrvajúcom vypúšťaní dažďových vôd
na chodník môže dôjsť k podomletiu či poškodeniu zámkovej dlažby, pričom opravu si
následne obec ako investor môže od dotyčných občanov nechať prefinancovať.
Do potoka? Bez súhlasu správcu toku
(teda Slovenského Vodohospodárskeho
podniku) nie. Prax je, bohužiaľ, taká, že
do potoka sa bez súhlasu púšťajú aj iné ako
dažďové vody – ak chodievame napríklad
po Školskej ulici, nedá sa to nevidieť... Ak
nám správca toku dá k vypúšťaniu dažďových
vôd súhlas, treba vedieť, že podľa zákona sa
– na rozdiel od vyčistených splaškových vôd
- vypúšťanie dažďových vôd nespoplatňuje,
aj keď ide o väčšie stavby, či celé obytné súbory. Pokiaľ však nejde len o vody zo striech,
môže správca za istých okolností požadovať
dobudovanie odlučovača ropných látok.
Čo legisdlatíva? Každý vlastník nehnuteľnosti by si mal riešiť min. 95% všetkých dažďových vôd na svojom pozemku – pokiaľ nemá
možnosť dažďové vody odvádzať mimo neho
(napr. do dažďovej kanalizácie). Pokiaľ však
nemáme vsakovacie zariadenie a bývame
v Marianke, pri poriadnom daždi sa nám
nemusí vsiaknuť ani polovica toho, čo naprší
– a čo nevsiakne musí niekam odísť. Legálne
či nelegálne. Legislatíva však nepustí – keď
dažďové vody spadnú na našu parcelu, stávame sa ich dočasným majiteľom. Zbavovať
sa ich tým, že ich necháme stekať na susednú parcelu bez predchádzajúcej dohody s jej
majiteľom, je neprípustné. Ak je majiteľom
parcely sused, určite nám to nedovolí. Ak
je majiteľom parcely (či cesty) obec alebo
štát, môžeme sa utešovať tým, že tak robia
aj ostatní, A to sa dá len dovtedy, kým niekto
kompetentný konečne nezačne robiť poriadky. Problém je v tom, že všeobecne platný
zákon č.409/2006 Z.z. o odpadoch pojem
„odpadová dažďová voda“ nepozná. Avšak
vody, ktorá sa na našej parcele nevsiakne
do zeme, sa potrebujeme zbavovať, takže
jednoznačne hovoríme o vode odpadovej.
Na druhej strane, žiadny zákon nepožaduje
povinné budovanie vsakovacích zariadení, tak
ako sa napríklad požaduje mať pre likvidáciu
splaškových vôd minimálne žumpu, pokiaľ
nie je k dispozícii obecná kanalizácia.
Dažďové vody a EÚ: Po skúsenostiach
s nedávnymi veľkými povodňami v Európe
vydala EÚ viacero nových smerníc, zameraných najmä na nápravu negatívnych dôsledkov nesprávneho odlesňovania (holorubov)
a budovana lesných ciest, orania pôdy so
sklonom nad 12% a v neposlednom rade
tzv. zapečaťovania územia - betónovanie,

asfaltovanie, zastrešovanie a iné nepriepustné pokrývanie územia. To všetko spôsobuje
urýchľovanie odtoku dažďovej vody a s tým
spojenú eróziu pôdy, odnos splavenín,
záplavy, preťažovanie kanalizácií, zanášanie
vodných nádrží a, samozrejme, majetkové
škody a straty na životoch. Preto je snaha
čo najväčší podiel dažďových vôd likvidovať
priamo na mieste vsakovaním.
Ako to riešia inde: Niektoré obce
na Záhorí, ležiace na viatych pieskoch, majú
jednoducho šťastie – dažďové vody vsakujú
do podložia rýchlo a prakticky všade. Vo viacerých „menej šťastných“ obciach môžeme
vidieť pozdĺž hlavnej cesty dažďové priekopy,
preklenuté vjazdmi k jednotlivým bránam. Je
to jednoduché a všestranne účelné riešenie,
dokonca zodpovedá požiadavkám EÚ. Inde
sú po okrajoch cesty vybudované betónové
žľaby, ktoré však – na rozdiel od priekop
– slúžia len pre odvádzanie vody z cesty.
V novších obytných súboroch sa spravidla
buduje samostatná dažďová kanalizácia
so zaústením do toku, prípadne do vsaku.
V istej obci napríklad došlo pred rokmi
v rámci rekonštrukcie hlavnej cesty k nelegálnemu napojeniu viacerých dažďových vpustí
na pôvodne delenú splaškovú kanalizáciu
– vraj nebola iná možnosť. Keď zaprší, príval
vody vyplavuje aktivovaný kal z čistiarne
odpadových vôd do potoka a tým dochádza
k mnohým problémom. Správca cesty je už
roky tlačený k náprave, avšak neustále sa
bráni tvrdením, že rozhodujúci podiel dažďovej vody nepochádza z cesty, ale zo striech
okolitých domov. Tým je obec nútená pátrať
po tom, kto kam vypúšťa dažďové vody
a či ich náhodou neodvádza priamo do kanalizačnej prípojky – takých prípadov totiž
vôbec nie je málo. Je to pohodlné a zvonka
nikto nič nezbadá. Ak však správcu kanalizácie napríklad napadne vložiť pod niektorý
kanalizačný poklop dymovnicu a dotyčnému
sa z dažďového zvodu vyvalí farebný dym, je
usvedčený z porušenia zmluvných podmienok. Je to jeden z legálnych spôsobov, ako sa
s problémom vysporiadať. Naproti tomu, výuste dažďových zvodov na cestu sa zvyčajne
prehliadnuť nedajú, takže potom je už vecou
obce, do akej miery je pre ňu tento problém
závažný a do akej miery sa dá vôbec reálne
riešiť.
Slovo na záver: Na prvý pohľad vyzerá
problém likvidácie dažďových vôd pomerne
zložitý a nedotiahnutý. Prírode však nemožno
rozkázať, aby sa správala podľa nejakých
tabuliek, či noriem. Vždy však máme možnosť k ideálnemu riešeniu sa aspoň priblížiť,
aj keď možnosti bývajú značne obmedzené.
S trochou kreativity a ohľaduplnosti sa však
určite s problémom uspokojivo vysporiadame.
Peter Vyskočil

Pálením lístia, trávy
a ďalších zložiek
bioodpadu porušujete
zákon a škodíte okoliu

Zákaz
vypaľovania
a pálenia
Podľa zákona 314/2001 Z.z.
vypaľovanie a pálenie porastov
a iného materiálu je striktne
zakázané.
Zakázané je:
- vypaľovanie porastov a trávy,
- spaľovať trávu, burinu, kríky,
haluzina a podobne,
- zakladať oheň v priestoroch
a miestach, kde by mohlo
dôjsť k jeho rozšíreniu.
Za porušenie zákona môže
fyzická osoba dostať pokutu
331 € v blokovom konaní
na mieste. Preto žiadame
občanov, aby sa zbavili biologického odpadu – kompostovaním, alebo využitím služby
na zberných dvoroch.
Opadané lístie teda radšej
nepáľte. Nekonáte len protizákonne, ale škodíte tak aj
životnému prostrediu, sebe
a svojmu okoliu. „Jeho zneškodňovaním vznikajú jedovaté
látky, ktoré sú zdrojom ohrozenia pre pôdu, vodu, vzduch
a ľudí. Práve u ľudí spôsobujú
rakovinové ochorenia pečene,
močového mechúra, žalúdka,
pľúc a poškodzujú imunitný,
centrálny, nervový a dýchací
systém. Uvedené problémy
vznikajú najmä skládkovaním
a tiež spaľovaním. A práve toto
si ľudia pri spaľovaní lístia
a ďalších zložiek bioodpadu
vôbec neuvedomujú,“
ODFOŤTE SVOJHO NEPRISPOSOBIVÉHO SUSEDA A POŠLITE NA OBECNÝ ÚRAD

Roman Neumahr
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Marianka má svoju

Kaplnka sv.
Studne v Marianskom údolí
Foto: Jozef
Kráľ, 10.6.2014

poštovú
známku!
Pondelok 10. marec 2014 sa zapíše
do dejín našej obce. Po rokoch vydávania poštových príležitostných pečiatok
k významným udalostiam z histórie našej
obce – konkrétne prvá poštová príležitostná pečiatka bola vydaná 12.9.1997
z príležitosti 70 rokov od príchodu Tešiteľov do Marianky – bola v uvedený deň
v Bazilike Minor Narodenia Panny Márie
v Marianke pri sv. omši, ktorú celebroval vojenský ordinár Mons. František
Rábek, požehnaná poštová známka
z emisie „Veľká Noc: Ukrižovanie –
vitráže obdobia romantizmu“ s nominálnou hodnotou 0,45 eura.

Známka
pripravená
na inauguráciu
Foto: Jozef Kráľ, 10.3.2014
Príležitostná
inauguračná
pečiatka
Zdroj: pofis.sk
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z dielne Juraja Rafaela Donnera, jedného z najväčších sochárov baroka.
     Pred vchodom do kaplnky boli 23.
4. 1981 umiestnené kópie týchto sôch
– vľavo sv. Pavol pustovník, vpravo sv.
Anton Eremita – vyrobené v dielňach „
Uměleckých řemesel „ v Brne. Stali sa
majetkom Slovenskej národnej galérie
v Bratislave a po reštaurovaní od decembra 1981 tvoria súčasť expozície
pôvodného barokového umenia.

Ú

stredným motívom známky je
scéna vitráže jedného z okien
v Kaplnke sv. Studne v Marianskom
údolí – Ježiš Kristus na kríži, po jeho
pravom boku Panna Mária, zľava sv.
Ján Evanjelista.

Kaplnka
sv. Studne
Rotundovú kaplnku nad prameňom,
kde podľa legendy bola nájdená
zázračná soška, dal v rokoch 1696 –
1697 za 1000 zlatých postaviť knieža
Pavel Eszterházy a krajinský personál,
barón Ján Macholányi, ktorý je so
svojou rodinou zobrazený na jednej zo
stropných malieb.
Stavbou kaplnky marianske údolie
dostalo nový kultový priestor. Keďže aj v kaplnke sa slúžili omše, bol
16.mája 1722 v kaplnke posvätený
nový barokový oltár, ktorý nahradil
pôvodný spráchnivelý oltár. Pôvodný
predný oltárny obraz, ktorý znázorňoval
narodenie Panny Márie bol odcudzený.
Motívom zadného obrazu bol rozhovor
Ježiša so samaritánkou o živej vode pri
Jakubovej studni. Tento obraz v roku
1998 reštauroval akad. Maliar Ladislav
Pavlovský a v súčasnosti je umiestnený
na jednej z chodieb exercičného domu.
Steny a klenby kaplnky zdobia staršie
premaľované i novšie nástenné maľby
s výjavmi legedy o založení pútnického
miesta. V nikách kapnky je umiestnených osem sôch svätcov, v poradí
od vstupu z pravej strany: sv. Barbora,
sv. Roch, anjel zvestovania, sv. Katarína, sv. Mikuláš, mníška, sv. Tomáš a sv.
Terézia. Časť z nich zhotovil Ľudovít
Gode pravdepodobne v roku 1750,
spolupracovník Juraja Rafaela Donnera.
Pred kaplnku boli premiestnené r. 1877
sochy pustovníkov sv. Antona a sv.
Pavla, ktoré boli súčasťou pôvodného
barokového oltára z r. 1736 kostola
Narodenia Panny Márie pochádzajúce

Známka (vľavo) – skutočná vitráž
v kaplnke
Foto: Ján Madarás, 2014
Známka má rozmery 26,5 x 33,9 mm
a ofsetovou technikou ju vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha. So známkou
vyšla obálka prvého dňa (FDC).
Na FDC je reprodukovaná vitráž z kaplnky, na FDC pečiatke je kaligraficky znázornené meno „Mária“. Autorom grafic-

Ochrana bridlicovej štôlne
v záverečnej fáze
Pripravujeme slávnostné
otvorenie portálu spojené
s požehnaním štôlne

Obálka prvého dňa vydania (FDC)Zdroj:
pofis.sk
kej úpravy známky, ako aj FDC návrhu a pečiatky
je akademický maliar Vladislav Rostoka. Rytcom
prítlače na FDC je František Horniak.
Po oficiálnej časti si mohli záujemcovia zakúpiť
známku, FDC, celinovú pohľadnicu a známkový
zošítok s 10 ks známok. Poštová známka platí
vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom
styku od 10. marca 2014 až do ukončenia
platnosti.
Jediným mínusom tejto významnej udalosti bola
nízka účasť verejnosti na inaugurácii známky.
Žiaľ okrem mňa a vykonávajúcich akt inaugurácie známky som nepostrehol účasť žiadneho
z obyvateľov našej obce. Čo bolo tomu príčinou? Možno časovanie aktu na pracovný deň,
lepšie spropagovanie akcie a pod.

V

šetkým, ktorí sa pričinili o vydanie predmetnej poštovej známky je potrebné úprimne
poďakovať. Najmä ich zásluhou sa Marianka so
svojou známkou s číslom emisie: 559 natrvalo
„zapísala na večné veky“ do všetkých celosvetových katalógov poštových známok (v Európe
sú najznámejšie katalógy Michel – Nemecko
a Zumstein – Švajčiarsko).

B

ohatá banícka minulosť obce Marianka, ktorá sa odvíjala od povrchovej
a podzemnej ťažby čiernych marianskych
bridlíc, je vďaka aktivitám baníckeho Spolku
Permon Marianka známa už nielen mariančanom, ale aj širšej verejnosti. Do dnešných
dní sa bohužiaľ veľa z nej nezachovalo.
Slávna Šifrová jama východne od obce
a s ňou súvisiace ťažobné a prevádzkové
objekty sú definitívne stratené. Jej existenciu pripomína aspoň informačná tabuľa
Slovenskej banskej cesty a kaplnka svätej
Barbory, patrónky baníkov, ktoré sú umiestnené na mieste bývalej bane v Panskom
lese na Karpatskej ulici.
Šťastie však praje pripraveným. V roku
2005 bol viac – menej náhodne odkrytý
vchod do zabudnutej a zatopenej štôlne
za III. barokovou kaplnkou v Marianskom
údolí. O „Bridlicovej štôlni“, lebo taký
je zatiaľ jej pracovný názov, sme písali
na stránkach Mariatálu už viackrát. Jej

Stav počas
stavebných prác,
11.6.2014
Foto: Jozef Kráľ

ale jeho ochrana. V súčasnosti sa realizuje
terénna úprava v okolí novovybudovaného
vstupného portálu a práce vo vnútornom
priestore za portálom. Celkovým cieľom je
vytvoriť chránený priestor na miniexpozíciu
histórie a ťažby bridlice v Marianke, v ktorej
vopred ohlásení návštevníci nájdu písomné
a obrazové informácie o štôlni, exponáty
v podzemí nájdeného baníckeho náradia
a vzorky ťažených bridlíc. Osvetlený vstupný
priestor za portálom umožní pohľad nielen
na exponáty a bridlicovo – tehlovú výmurovku starej pivnice, ale aj pohľad od zábradlia
do tyrkysovo zelenej priezračnej vody
v štôlni.

Jozef Kráľ, výkonný tajomník
Spolku Permon Marianka
III. marianska kaplnka so vstupom do pivnice so štôlňou, stav
6.3.2008

SPOLOK PERMON MARIANKA
V SPOLUPRÁCI S OBCOU MARIANKA A SPOLKOM PRE MONTÁNNY VÝSKUM

organizuje a pozýva na

jubilejnú

X. výstavu húb
v Marianke

september 2014, spoločenská sála “Polyfunkčného objektu” pri obecnom úrade

história pravdepodobne siaha do konca 17.
až začiatku 18. storočia. Od objavu pred
takmer desiatimi rokmi sa v štôlni uskutočnilo niekoľko prieskumných akcií, ktoré potvrdili výnimočnosť tohto starého banského
diela. V prvom rade je to jediné zachované
podzemné dielo na ťažbu bridlice na Slovensku, najbližšie historické banské dielo pri
Bratislave a jedinečne zachovaný podzemný
priestor, ktorý dokumentuje technológiu
ťažby a spracovania marianskej bridlice
v stredoveku. Trvalo zatopené priestory
hlavnej, vyše 20 m dlhej chodby a troch
podzemných komôr, z ktorých najväčšia má
rozmery 8 x 6 m sú vďaka prítomnosti vody
dokonale zakonzervované.
Ambíciou Spolku Permon Marianka preto
nie je trvalé sprístupnenie štôlne verejnosti,

Podrobné informácie o štôlni, ktorej požehnanie je naplánované na sobotu 28.3.2014
o 15.00 hod. – nájdu návštevníci aj pred
vstupným portálom. Informačná tabuľa
v slovenskom a anglickom jazyku je jedným
z výstupov projektu budovania „Sandbersko
– pajštúnskeho geoparku“ v rámci popularizácie geológie pod kuratelou Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky
a Štátneho geologického ústavu Dionýza
Štúra v Bratislave.
Podrobné a bližšie informácie o aktivitách
Spolku Permon Marianka, baníckej histórii
obce a banských pamiatkach obce nájdete
na www.marianka.eu
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Geologický ústav SAV

presný dátum, čas a program výstavy bude zverejnený v dostatočnom časovom predstihu na www.marianka.eu
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Kultúrna komisia – uplynulý polrok

B

ude, alebo nebude tento
rok stavanie „ Máje“, to
bola najčastejšia otázka
na konci mesiaca apríla.
A bolo. Hoci podmienky neboli práve ideálne, vzhľadom
na rozkopané námestie.
Ale sa našiel kúsok miesta
na hudbu a posedenie pri
nej. Partia nadšencov okolo
Petra Hanúska a Jana Mózu
pripravila peknú akciu,
v spolupráci s obcou

a komisiou kultúry a sociálnych vecí, ako každý rok.
Mládenci boli doobeda
v lese pripraviť Máju, zatiaľ
pani Hela Turčanová plietla
veniec, ktorý ju každoročne
zdobí a v kolibe už chystali
pečienky na večer.
Hudbu nám zabezpečoval
DJ Miro a Hostinec u Zeleného stromu nám poskytol
priestor a elektrické napojenie pre hudbu. Nič nám

nebránilo začať peknú akciu.
Počasie nám prialo, obyvatelia Marianky sa začali
pomaličky schádzať a ozvali
sa prvé údery kladiva na zarazenie Máje. S pribúdajúcimi minútami sa Mája viac
a viac vyrovnávala. Po posledných úderoch hrdo stála
a námestie sa mohlo začať
veseliť. Obdiv patril chlapcom, ktorí ju postavili, pretože to nie je také jednoduché

Májové akcie v amfiteátri

H

neď prvá májová sobota
nám nevyšla, lialo a bolo
zima. Takže skupina RANČ
bola na poslednú chvíľu odvolaná a akcia zrušená. Blížila
sa ďaľšia sobota a s napätím
sme čakali ako si snami
počasie pohrá, ale tento raz
nám to vyšlo, hoci nie úplne
pretože bolo dosť chladno,
ale po prvých country tónoch
sa ľudia zohriali pri tanci.
Hrala nám country skupina
OUKEY. Niekoľko nadšencov
založilo oheň, aby to malo
tú správnu atmosféru a dalo
sa aj zohriať. Rozchádzali
sme sa niečo pred pol nocou
a dobre naladení na ďalšiu
sobotu, ktorá bude. No ako
predtým, aj teraz to nevyšlo

12 Mariatál

a počiasie nám to nedoprialo. Akciu so skupinou FELICITYS sme nakoniec zrušili.
24.mája bolo celý deň pekne
a slnečno, no ako sa blížila
hodina začiatku akcie, tak sa
začalo zmrákať. A veru napršalo riadne. S člemni skupina
ATAK sme sedeli na ihrisku
a čakali kedy búrka prehrmí.
Nakoniec vykuklo slniečko
a zostalo pekne teplo, mohla
sa začať zábava. Parket bol
plný tancujúcich a zabávajúcich sa hostí. No a prišla
posledná sobota a s ňou
zábava trochu iného druhu.
Skupina MINIBAND zo Smrdák hrala piesne pre všetky
vekové kategórie a rôzne
žánre. Počasie bolo pekné

ako v okolitých obciach, kde
stavajú Máje žeriavom. Sme
už asi jediný pri Bratislave,
kto takto tradične a ručne
Máju stavia.
Veselica a príjemné posedenie trvali do polnoci. Ten,
kto chcel, si zatancoval
a kto nie, iba počúval hudbu.
Dúfajme, že aj budúci rok sa
takto stretneme už na novom námestí.

a k tomu patrila aj dobrá
nálada, ktorú mal každý, kto
sa chcel zabaviť. Ako sme
sa dobre zabávali na parkete
aj mimo neho, tak sa páčilo
aj našim muzikantom, ktorí
boli v Marianke po prvý raz
a prekvapilo ich krásne prostredie našej obce. Účastníci tejto akcie nechceli pustiť
kapelu preč, tak dobre sa zabávali. Po celý mesiac nám
zabezpečoval občerstvenie
na akciách pán Mário Bubnič a jeho cigánske pečienky
voňali a chutili výborne.
K tomu všekému chladený
nápoj podľa chuti a spokojnosť je u každého. Dúfam,
že tieto sobotné akcie budú
pokračovať aj v lete. Už sa
tešíme.

Naši jubilanti
Anna DORAZILOVÁ
Emil POŽGAY
Gizela ŘÍHOVÁ
Anna HAVLÍKOVÁ
Jozefa LACHKOVIČOVÁ
Alojz ŠEVČÍK

90. rokov
90. rokov
85. rokov
80. rokov
80. rokov
80. rokov

ANGLIČTINA V DEVÍNSKEJ

Miestny odbor Matice slovenskej

Učíme angličtinu tak aby ste sa
vedeli porozprávať
Necháme vás hovoriť, lebo hovoriť sa
naučíte iba hovorením.

vašu jazykovú obratnosť. Reagujete
na veci, ktoré sa dejú okolo vás, zdokonaľujete sa v malej spoločenskej
konverzácii.

Píšeme učebnice na mieru
Napredujete vďaka originálnym
slovensko-anglickým písomným
záznamom, v ktorých nájdete vaše
príbehy, vaše komentáre a odpovede
na vaše potreby v oblasti gramatiky
a slovnej zásoby.

English Club je originálne
prostredie
plné dobrej energie a pozitívnych
ľudí. Pozrite si referencie našich
klientov a príďte na hodinovú konzultáciu zdarma. Začať môžete už zajtra.

Ponúkame klubové podujatia
Pripravujeme zážitky, ktoré zvýšia

English Club, Slovinec 24, Devínska
Nová Ves 0911 103 177
www.thinkenglish.sk

v Marianke pripravil dňa 20. júna 2014 besedu na tému Andrej
Hlinka v dejinách Slovenska. Prednášku zabezpečil Jozef M.
Rydlo, bývalý poslanec NR SR, historik a vzdialený príbuzný A.
Hlinku. Pred účastníkmi besedy prezentoval zaujímavé poznatky
o otcovi národa, ktoré získal pri štúdiu archívnych materiálov
doma i v zahraničí. Toto podujatie bolo súčasťou mnohých
akcií, ktoré organizujú mieste
odbory Matice slovenskej pri
príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku.
Milan Olexa,
predseda Miestneho odboru
Matice Slovenskej v Marianke
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Ako dokáže jedno hrdzavé lešenie zatriasť vzťahmi v speváckom zbore

alebo CHORUS AUGUSTINI AKTUÁLNE
Milí čitatelia občasníka Mariatál,

nadväzujúc na predchadzajúce články priateľa V.Páleníka o činnosti
speváckeho zboru Chorus Augustini (ďalej už len CHA) mi pripadla
milá úloha Vám priblížiť naše spevácke aktivity za obdobie, ktoré
uplynulo od posledného vydania Mariatálu v r. 2013 (pre nepravidelných čitateľov tohto časopisu pridávam len kratučkú poznámku,
že CHA je mužské spevácke teleso, ktoré pôsobí už 4. sezónu pri
miestnom chráme Narodenia Panny Márie, Baziliky Minor, pod vedením jeho zbormajstra Roberta Dinuša).

J

edným z hlavných poslaní zboru Chorus Augustini, okrem prezentácie kresťanskej chrámovej hudby, je aj aktívne obohacovanie
omšových liturgií najvýznamnejších kresťanských sviatkov, slávených
v miestnej Bazilike Minor, chrámovým spevom. CHA tak činil aj tento
rok počas sviatkov Veľkonočnej vigílie. Zbor okrem pôsobivých trojhlasích pašií si naštudoval a počas obradov predniesol aj špeciálne
skomponované, resp. pre CHA R.Dinušom upravené žalmy, ktoré
spolu s piesňami Panis Angelicus, Parce Domine, Jesu Salvator
Mundi a Ave Verum Corpus posunuli prežívanie veľkonočnej liturgie
do novej umelecko-duchovnej dimenzie. Osobné pochvalné uznanie
od M.Dvorského dodnes hreje a dáva nám príjemné zadostučinenie
za vynaloženú námahu počas nácvikov. Pre úplnosť dodávam, ze
CHA obohatil pašiami a chrámovým spevom aj slávenie Veľkonočných obradov vo Vysokej pri Morave, kde pôsobí náš zbormajster
R.Dinuš ako organista.

Musica Sacra

A

ko bolo už predznačené v článku o aktivitách CHA v poslednom Mariatáli, vrcholným vystúpením zboru CHA na “domácej
pôde” v r. 2013 bol Vianočný koncert, v ktorom si náš zbor výskúšal
novú umeleckú polohu, a to naštudovaním a prednesom 1. časti
vianočnej pastierskej hry Ex Harmonia Pastoralis od P.G.Zruneka
(z 18. storočia). Hra je napísaná pre zmiešaný zbor, a preto nám
pri jej prednese vypomáhalo ženské spevácke teleso z Vysokej pri
Morave. Hudobný doprovod zabezpečovalo Filasovo kvarteto Harmónia, ako aj množstvo ďaľších inštrumentalistov. Čiastočne hraná
a spevácky pestrá hra s hudobným doprovodom mala mimoriadny
divácky ohlas a bola nevšedným umeleckým zážitkom ako pre
divákov tak aj pre samotných účinkujúcich. Pre rok 2014 si CHA
plánuje doštudovať kompletnú Zrunekovu hru, tj. aj s jej 2. časťou.
Už teraz v predstihu si Vás dovoľujeme pozvať na Vianočný koncert
CHA 2014.

Z pohľadu významu možno už teraz s istotou povedať, že z plánovaných vystúpení CHA pre rok 2014, bolo vrcholným vystúpením
nášho zboru jeho účasť na hudobnom festivale Musica Sacra 2014,
ktorý sa tento rok konal v nedeľu, 18.5.2014 v chráme Narodenia P.Márie v Marianke, a to pod patronátom Mons. F.Rábeka, hl.
ordinára OS a OZ SR a súčasne predsedu Rady pre vedu, vzdelanie
a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Po organizačnej stránke
celý priebeh festivalu zabezpečoval CHA vo vlastnej réžii s finančným príspevkom z obce Marianka.
Festivalu Musica Sacra 2014 sa okrem CHA (zbormajster Robert
Dinuš) zúčastnili aj zmiešaný mládežnícky zbor A-Cappella-Chor Via
Lentia z Viedne (zbormajster Thomas Pulkner) a spevácke združenie
Campanula z Jihlavy (zbormajster Pavel Jirák).

Z

ačiatkom roka 2014
sa náš zbor Chorus
Augustini predstavil na velmi netradičnom podujatí,
a to na slávnostnej sv.
omši Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Slovenskej armády,
koncelebrovanou vdp. Mons. F.Rábekom (sídliacom v Marianke),
pri príležitosti 10.výročia jeho založenia. Po skončení sv. omše boli
všetci členovia zboru pozvaní na slávnostnú večeru do priestorov
Policajnej akadémie. Počas spoločenských rozhovorov sme dostali
množstvo osobných pochváľ a poďakovaní za doprovodný liturgický spev od mnohých osobností z prostredia ozbrojených zložiek
SA a OZ. Samozrejme najviac nás tešila pochvala a poďakovanie
od vdp. Mons. F.Rábeka.
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Festival sa začal poobede jeho otvorením riaditeľkou festival p. Veronikou Linsbauer. Nasledovali privítacie príhovory viacerých osobností našej obce, a to p. starostu JUDr. R.Juriku, miestneho farára
Tomasza Preicendanta, za Rehoľu bratov tešitelov mal osobitné
privítanie a príhovor páter Marek Vadrna. Osobne prišiel pozdraviť
účastníkov festivalu aj konzul Rakúskej republiky na Slovensku
Dr. Josef Markus Wuketich. Po otváracích príhovoroch sa každý
zbor predstavil krátkou piesňou v otvorenom priestranstve pred
Bazilikou. Symbolicky nám v tom čase požehnali aj nebesia, keď
cez utíchajúci dážd (trval takmer 3 dni bez prestania) sa objavilo
dlhoočakávané slnko.

Po

krátkom rozospievanií sa každý zbor odspieval niekoľko svojich piesní podľa vopred
určeného programu. Len pre zaujímavosť uvádzam,
že CHA finišoval svoje výstúpenie novonaštudovanou rytmickou piesňou Cantate Domino od G.O.
Pitoniho (17.stor.). Nadšené reakcie divákov ako aj
dlhé “standing ovation” po ukončení vystúpenia
každého zo zborov boli niečo, na čo Marianka ani
CHA ešte nie sú zvyknutí. Nie je tu priestor na detailné zhodnotenie výkonov jednotlivých zborov,
avšak neskromne treba povedať, ze hudobno-kultúrne podujatie tohto žánru Marianka už hodne dlho
nepamätá. Za všetkých by som si dovolil citovať
aspoň jedného zúčastneného odborníka na zborový
spev, p. Slavomíra Horvátha zo Záhorskej Bystrice
(nášho veľkého fanúšika), ktorý sa vyjadril, že “aj keď
programy jednotlivých zborov boli žánrovo značne
rozdielne, boli však velmi citlivo skombinované
a spolu vytvorili neopakovateľnú atmosféru festivalu,
čo len umocnilo umelecký zážitok pre návštevníkov
aj účinkujúcich. Sakrálna hudba v Bazilike bola týmto
festivalom nesmierne obohatená a potrebovala takýto úspech ako soľ. Bravo Marianka!”
Festival, ako býva tradične zvykom, bol ukončený spoločným vystúpením všetkých zborov piesňou Laudate Omnes Gentes s podporou
dychových nástrojov, ktoré záverečnými fanfárami urobili dôstojnú bodku za hudobno-umeleckou časťou festivalu.

Po

skončení festivalu sa konala tzv. neformálna čast programu,
kedy boli všetci účinkujúci včítane hostí pozvaní na večeru
s občerstvením. Po skvelom jedle (jeho prípravu zabezpečila na objednávku firma p. M.Bubniča a celý cattering s obsluhou špičkovo
zorganizoval I.Čilijak, člen CHA s pomocou našich detí) nasledovala
spoločenská časť festivalu. Netreba asi špeciálne zdôrazňovať jej
význam. Množstvo ďakovných e-mailov, plných superlatívov, ktoré
organizátori festivalu dostali od účastníkov, len dokresluje celkovú
atmosféru tohto večera. Predsavzatie, ktoré si členovia CHA dali
pred festivalom (nieslo sa v duchu “že moc sa nám do toho nechce,
ale keď už sme sa na to podujali, tak to spravme tak, že si to budú
účastníci ešte dobre dlho pamätať) sa podarilo naplniť do poslednej
bodky. Kedže celú prípravu ako aj priebeh festivalu si zabezpečoval
CHA vlastnými silami (najmä osobným nasadením viacerých členov
CHA a ich rodinnych príslušníkov), nebola počas prípravy núdza
o rôzne komické až stresové situácie. Najhorúcejší spor, ktorý
vyvolal búrlivé emócie a takmer rozkol v CHA, vznikol kvoli lešeniu na rekonštruovanom oltári v Bazilike. Časť členov bola za jeho
odstránenie aj za cenu dodatočných nákladov (hradených z našich
vreciek), väčšina bola za jeho ponechanie a prekrytie velkoplošnou
fotkou s látkovými plachtami. Ďalšie “nerváky” sme si vyrobili sami,
keď sme si vymysleli “darčekový set” pre účinkujúcich. Nakoniec
sme to zvládli za “5 min. 12”, keď každý účinkujúci dostal taštičku
s vkusným logom festivalu s fotkou Marianskeho kláštora, s flaštičkou vody zo sv. studne a s propagačnými materiálmi fary a obce.

Zatiaľ poslednou predprázdninovou aktivitou zboru CHA
bola májová návšteva obce
Pružina pri príležitosti výročia
úmrtia pátra Juraja Augustína Kardoša, dlhoročného
marianského farára.
CHA si po sv. omši uctil
jeho pamiatku zaspievaním
dvoch piesní pri mieste jeho
posledného odpočínku.

Aj

keď za úspechom festivalu Musica Sacra stál najmä team
organizátorov z členov CHA (Makovický, Čilijak, Ondruš,
Neumahr, Páleník, Ivica) aj s rodinnými príslušníkmi, punc profesionálnosti mu jednoznačne dodal moderátorský výkon Tomáša
Harmana, člena CHA. A samozrejme za všetko bol zodpovedný
hlavne jeden človek, člen CHA, ktorý nás na tento hudobný
festival včítane jeho zorganizovania v Marianke, tak trocha bezstarostne prihlásil. Ten pán sa volá Marcel Porges, je poslancom
miestneho zastupiteľstva a spoznáte ho veľmi ľahko podľa toho,
že na väčšinu akcií v Marianke sa na krátku chvílu objaví s fotoaparátom okolo krku a skoro to tak vyzerá, že bez neho sa nič
významné v tejto obci neudeje. A v skutočnosti ani neudeje. Kto
ho totiž poznáte trocha bližšie, zistíte jeden zaujímavý fakt. Že
tento chlapík je neuveritelný “makač v zákulisí”. Takže ďakujeme Ti Marcel, že si nás tak trocha ležérne prihlásil na Musica
Sacra a že si nám v CHA pomohol zdvihnúť tú pomyselnú latku
výkonnosti opäť o kúsok vyššie!
Záverom sa organizátori festivalu Musica Sacra 2014 chcú
špeciálne poďakovať starostovi obce, JUDr. R.Jurikovi a zastupiteľstvu za pridelenie a schválenie finančného grantu na tento
festival, tlačiarenskej firme p. R.Neumahra, člena CHA, za promptné vytlačenie samolepiek a všetkých propagačných materálov a tiež pánovi Ivanovi Paškovi, ktorý nám túto akciu ochotne
a profesionálne nafotil.

Najbližšie plánované
activity CHA sú
duchovný a liturgický spev
na Trojičnej púťi vo sv. údolí
(15.6.2014)
a účasť na programe Mari
atálfestu
(28.6.2014).
Všetci ste srdečne pozvan
í!
Peter Ivica, člen CHA
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Marianske hudobné leto
09.-16.August 2014
Po úspešnom prvom ročníku sa v auguste bude opäť
konať festival klasickej hudby Marianske hudobné
leto, ktoré organizuje Stredoeurópske fórum pre
hudbu, umenie a kultúru so sídlom v Marianke.

T

ohtoročný festival sa ponesie v duchu stretávania rôznych kultúr a vystupujúci umelci budú taktiež prezentovať klasickú i tradičnú hudbu svojej krajiny. Okrem koncertov v Pútnickom dome, Bazilike Minor a Spoločenskej
sále je pre publikum taktiež pripravené open-air vystúpenie
na námestí, podujatia v miestnych pohostinstvách, umelecká inštalácia a vernisáž.
Po celý týždeň budú už po štvrtý krát taktiež prebiehať Medzinárodné majstrovské kurzy a Junior kurzy, na ktorých sa
zúčastnia mladí hudobníci zo Slovenska, Maďarska, Slovinska, Rakúska, Argentíny, Japonska, Poľska a Čiech.
Festival otvorí operná diva Nao Higano spolu s Ensemble
Levante. Na ďalších koncertoch sa predstavia lektori majstrovských kurzov, medzi ktorých patrí husľový virtuóz Dalibor Karvay, poľská huslistka Anna Gutowska, sólový flautista Viedenských filharmonikov Karl-Heinz Schütz, slovenské
flautistky Marcela a Petra Lechtové.

Koncerty Marianskeho hudobného leta

Sobota 09. 08. 2014 / 19:00
Otvárací Galakoncert
Pútnicky dom.		
		

Na

otváracom galakoncerte
Marianskeho hudobného
leta vystúpi japonská sopranistka
Nao Higano spolu s Ensemble
Levante, ktorého zakladajúcimi
členkami sú flautistky Petra
a Marcela Lechtové.
Nao Higano spolupracovala
s mnohými renomovanými orchestrálnymi a komornými telesami
a ako sólistka hosťovala v Opere
SND, Opere BD Brno a ND Praha. Špeciálnu pozornosť venovala
štúdiu vokálnych kompozícií
slovanských, najmä súčastných
autorov, ktoré interpretovala
a premiérovo uviedla v európskych krajinách a v Japonsku.
V Marianke prednesie taktiež
piesne slovenských a japonských
skladateľov ako J. Cikkera, T.
Yanadu a i.
Flautistky Marcela a Petra Lechtové umelecky pôsobia v súčas-
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nosti vo Viedni, ale taktiež pravidelne hosťujú na Slovensku
a sú iniciátorkami festivalu Marianske hudobné leto. Marcela Lechtová je taktiež profesorkou na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.
Komorné teleso Ensemble Levante debutovalo v novembri
2010 v Centre Arnolda Schönberga vo Viedni. Vystupuje
v rôznych obsadeniach spolu s hosťujúcimi umelcami.
Od svojho vzniku vystúpilo na koncertných podujatiach
na Slovensku, medzi inými aj v Rakúskom kultúrnom fóre
a Mirbachovom paláci v Bratislave, Piešťanskom kultúrnom
dome a v zahraničí. V Marianke vystúpi spolu s americkým
klaviristom Danielom Overlym.

Nedeľa 10. 08. 2014 /11:00
Nedeľné matiné
Spoločenská sála

N

edeľné matiné odznie v podaní lektorov majstrovských
kurzov medzi ktorých patrí aj mladá poľská huslistka
Anna Gutowska a rakúska klaviristka so slovenskými koreňmi Petra Pogády prezentujú diela poľských a rakúskych
skladateľov. Na koncerte odznejú taktiež skladby od F.
Schuberta a F. Chopina.

Streda 13. 08. 2014 / 20:00

Hudba na námestí
Námestie 1.apríla

K

oncert komornej hudby na námestí v Marianke,
na ktorom sa predstavia účastníci medzinárodného
projektu „Music is calling. Let´s play togather!“. Projekt sa
uskutočnil v júli 2014 v talianskom meste San Salvo a zúčastnili sa na ňom styri európske krajiny. Zo slovenska na ňom
vystúpili 15 talentovaní mladí umelci. Na koncerte odznejú
skladby W.A.Mozarta, J. Offenbacha, L. Kupkoviča ai.

Štvrtok 14. 08. 2014
19:00

Dalbor Karvay & Karl-Heinz
Schütz
Pútnický dom

N

a večere venovanom sólovým sonátam a suitám
od klasicizmu po modernu slovenských, francúzskych, ruských
a rakúskych skladateľov vysúpi
sólový flautista Viedenských
filharmonikov Karl-Heinz Schütz
a slovenský husľový virtuóz Dalibor Karvay.
Karl-Heinz Schütz patrí k najrenomovanejším flautistom svojej
generácie a ako sólista a orchestrálny hráč vystúpil v mnohých
krajinách Európy, Ázie a Ameriky.
Je taktiež vyhľadávaným pedagógom a profesorom na viedenskom konzervatóriu.

Dalibor Karvay sa už od detsva prezentuje na slovenských
a medzinárodných pódiach. Je výhercom mnohých súťaží
medzi inými aj Eurovision Young Talent a Oistrachovej súťaže v Moskve.
Na koncerte zaznejú skladby od Eugena Suchoňa, Reinharda Süßa, Sergeja Prokofieva a i.

Piatok 15.0 8. 2014 / 19:30
Barok v bazilike
Bazilika Minor

B

arokový komorný koncert so sprievodom čembala a organu. Koncert je venovaný sviatku Nanebovzatiu Panny
Márie a uskutoční sa v prekrásnej barokovej Bazilike Minor.
Na koncerte vystúpi spolu s účastníkmi kurzov aj lektor
komornej hudby Miklós Albert.

Sobota 16. 08. 2014 / 11:00		
Junior matiné
Spoločenská sála

Sobota 16.08.2014 / 16:00

Záverečný koncert účastníkov majstrovských kurzov
Pútnický dom
Srdečne Vás pozývame na všetky podujatia Marianskeho
hudobného leta!
Podrobné informácie o festivale nájdete na stránke
www.cefmac.eu

IV. MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSKÉ KURZY - MARIANKA
09. – 16.08.2014

T

ýždeň plný hudby v Marianke prináša aj tento rok
kurzy pre huslistov, flautistov
a klaviristov. www.masterclass-cefmac.com/medzinarodne-majstrovske-kurzy/
majstrovske-kurzy o „Majstrovské kurzy“Medzinárodné
majstrovské kurzy už po štvrtý
krát ponúkajú mladým profesionálom, pedagógom ako aj
zanieteným amatérom možnosť
spolupracovať so špičkovými
slovenskými a zahraničnými
lektormi. Husľový kurz tento
rok povedie slovenský husľový
virtuóz Dalibor Karvay a profesorka Viedenskej univerzity
Anna Gutowska. Flautu bude
vyučovať prvý flautista Viedenských filharmonikov Karl-Heinz
Schütz, profesor Viedenskej
hudobnej univerzity a sólový
flautista Viedenských symfonikov Robert Wolf a renomovaná

slovenská flautistka a profesorka Cirkevného Konzervatória
v Bratislave Marcela Lechtová.
Tohtoročné kurzy sú rozšírené
o ponuku www.masterclass-cefmac.com/medzinarodne-majstrovske-kurzy/junior-kurzy
o „Junior kurzy“Junior kurzov,
ktoré ponúkajú možnosť mladým talentovaným hudobníkom
už od 8 rokov zlepšovať svoje
zručnosti v hre na hudobnom
nástroji pod vedením skúsených
pedagógov a renomovaných
umelcov. Junior kurzy povedie
taktiež flautistka Petra Lechtová.
Marianka svojou jedinečnou
atmosférou a prostredím,
ktoré dýcha kultúrou, históriou
a duchovnom už po minulé roky
hostila v lete umelcov a študentov z mnohých krajín a tento rok
privíta hudobníkov z viacerých
krajín Európy, ale aj z Argentíny
či Japonska.
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Zo života našej škôlky
Čas sa nadá zastaviť, spomaliť ani obmedziť.

S

končil sa ďalší školský rok, je
tomu tak aj v našej materskej škole. Niektoré deti odídu
na prázdniny, niektoré budú navštevovať škôlku aj počas letných
mesiacov, kedy škôlka prechádza
do tzv. letného režimu.
Na konci každého školského
roka je zvykom bilancovať, hodnotiť prežité.
Bilancovať desať mesiacov školského roka nie je ľahké, nakoľko
počas tohto času deti spolu
s pani učiteľkami plnili jednotlivé
zložky, úlohy výchovno-vzdelávacieho plánu, získavali nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti.
Obstáli však na „výbornú“.
Okrem školských – škôlkarských
povinností, sme hodnotili aktivity,
ktorými deťom spestrujeme,
spríjemňujeme, zatraktívňujeme
každodenný život v škôlke. Aktivity sú nad rámec daný výchovno-vzdelávacím plánom a učebnými
osnovami pre materské školy.
Naše aktivity:
● Spolu so základnou školou
realizujeme zamestnanecký
projekt VUB s názvom „Bezpečný príchod do školy“,
spolupracujeme s dopravným
policajtom, učíme deti ako sa
bezpečne správať na ceste, poznať dopravné značky. Z financií
získaných vďaka projektu sme
zakúpili pre MŠ a ZŠ interaktívnu tabuľu. Z financií OZ pri ZŠ
Marianka sme zakúpili detské
dopravné prostriedky a prilby.
Podarilo sa nám pre materskú
školu zakúpiť interaktívnu tabuľu
z výťažku z vianočných trhov,
kde časť dofinancovala Obec
Marianka.

● Oboznamovali sa s vodou, základmi plaveckých
zručností na plaveckom kurze v plavárni Malina
v Malackách.
● Už po tretíkrát sme mali
Veľkonočné
dielničky,
kde rodičia
spolu s deťmi
vytvárali krásne,
kreatívne diela
s veľkonočnými
motívmi.
Strávili
sme tak
príjemné
popoludnie
v tvorivej
atmosfére.

● Samostatnosť, odvahu,
spoluprácu, kamarátstvo si deti
vyskúšali a zdokonalili v škole
v prírode, kde zároveň spoznávali krásnu prírodu a blízke
okolie Osrblia.
● Návštevami divadelných
predstavení v Bratislavskom
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● S amotné fašiangové obdobie v spolupráci so základnou školou sme
zavŕšili a oslávili karnevalom, kde sa stretli princovia, princezné, policajti,
zvieratká a najviac spidermanov.

bábkovom divadle deti získavali
nové skúsenosti, zážitky a sociálne kontakty, naučili sa ako sa
správať v divadle, naučili sa mať
radosť a prejaviť ju.

● Na pozvanie p. Neumahra
sme mali možnosť pozrieť si
prácu tlačiarov, výrobu - tlač letákov a kníh, jednoducho prácu
v tlačiarni.

V škole
to žije...

Cesta ku šťastiu je diaľnica pre tých, ktorí
vedia, kde sú jej krajnice.
Vy ste vodič. Šťastnú cestu!

Š

● Zapojili sme sa do projektu „Zelená škola“, chceme
tak u detí, ale aj u rodičov
vzbudzovať väčší záujem
o ochranu prírody, zelene
okolo nás, plánujeme vysadiť
ďalšie stromčeky, kríky, založiť
bylinkový záhon.
● Našu škôlku navštívil V. Zetek so svojimi úžasnými divadelnými predstaveniami, kde sa
priamo deti zapojili do vystúpenia, herec kreatívne reagoval
na podnety samotných detí a oni
si tak odnášali nezabudnuteľné
umelecké zážitky.

● Sviatok „Dňa matiek“ si
deti s pani učiteľkami pripomenuli a uctili slávnostným programom v druhú
májovú nedeľu v exercičnom dome.
● MDD v spolupráci so základnou školu sme oslávili športom,
návštevou dopravných policajtov
a uvarením výborného kotlíkového guláša, deti dostali sladké
balíčky.
● Na koncoročný výlet sme
v tomto školskom roku išli
do ZOO v Bratislave.
● V závere školského roka sme
oslávili „Deň otcov“, rozlúčili
sa s predškolákmi opekačkou,
športovými súťažami a veselou
zábavou.
● Obecný festival deti spestrili
pesničkovým pásmom a škôlkarskou hymnou.

● Počas „Zúbkového dňa“ sa
deti naučili, že o zúbky sa treba
pravidelne starať, nebáť sa tety
zubárky, pozreli si inštruktážne
video, vyplnili pracovné listy
a za odmenu dostali balíčky
na ústnu hygienu.

Želám všetkým krásne,
slnečné leto, plné oddychu,
smiechu a spoločne strávených chvíľ.
Edita Marošová,
riaditeľka MŠ

ťastie spočíva v zapájaní
sa do hodnotových aktivít.
Veď aj my sme šťastní, keď sa
nám naše predstavy, plány či
predsavzatia plnia. V škole to
žije, každý deň nás učí pripraviť
sa na realitu, naučiť sa zvládať
ju aj s kompetenciou. Každý,
kto je úspešný sa vlastne nikdy
neprestal učiť a študovať.
Čas sa nedá zastaviť. Počas
striedania sa ročných období
sa naši žiaci zapojili do rôznych
vzdelávacích či mimoškolských aktivít. Najväčšie zmeny
nastali tradične v živote našich
najmenších prvákov. Bezstarostné detstvo sa neskončilo,
ale pribudli im povinnosti
naučiť sa čítať, písať, počítať
a byť dobrým kamarátom.
Okrem každodennej školskej
práce sa spoločne so svojimi
spolužiakmi zapojili do rôznych
zaujímavých podujatí.
Pomocou rôznych literárnych
súťaží ako je literárna a výtvarná súťaž Zlaty Dvônčovej
v Nitre Hviezdoslavov Kubín
i Zúbkové pramene, alebo
Literárna čajovňa sa snažíme
naďalej upevňovať čitateľské
zručnosti žiakov. Sme radi, že
v Zúbkových prameňoch v obvodnom kole v Stupave sme
obsadili jedno druhé miesto
– Martin Murko a dve tretie
miesta - Andrej Znamenáček
a Jakub Samuel Hlavatý.
Spolupracujeme s medzinárodnou organizáciu UNICEF,
pomáhame deťom v mnohých
krajinách vzdelávať sa i zabezpečiť základné potreby.
Naša škola v spolupráci s OZ
pri ZŠ a materskou školou
vyhrala projekt ,,Dopravná výchova“ vyhlásený VUB bankou.
Okrem spomínaných akcií sme
mali v januári ,,Deň otvorených
dverí „ pre rodičov našich
žiakov a budúcich prvákov,
ktorých sme 07.02.2014 paso-

vali do našej školskej rodiny.
V septembri by sa naša rodina
mala rozrásť o 15 kamarátov –
prvákov.
S pani Zimou sme sa počas
Fašiangu rozlúčili karnevalom.
Svoje plavecké schopnosti si
deti upevnili na plaveckom
výcviku v plavárni Malina v Malackách, ktorý sa konal v marci.
Školáci i škôlkari sa pripravili
aj na školu v prírode. Tentoraz
spoznávali život ľudí, prírodu
a blízke okolie Brezna - Osrblie.
Samozrejme, že v júni si
zmerali svoje športové sily žiaci
malotriedok okresu Malacky
vo VOM - Veselá olympiáda
malotriedok v Plaveckom
Mikuláši. V besede s lekárom
MUDr. Markom Štefánikom
sme sa dozvedeli, ako poskytnúť prvú pomoc pri úraze.
Po ukončení školského roka
budeme letný čas tráviť v dennom letnom tábore. Sprevádzať
nás budú na potulkách prírodou dobré nohy, veselá nálada,
či dobrá partia.
Prajem všetkým žiakom našej
školy veľa chuti, múdrosti,
energie do práce a nám,
učiteľom a rodičom trpezlivosť,
cit a porozumenie pre naše
ratolesti.

P.S.
Ako vieme, v každej škole príde ten čas, keď ju navštívime
naposledy.
Naši žiaci, či spolužiaci, milí
štvrtáci...
Zažili sme veľa krásnych chvíľ,
rozhovorov, pohladení, ale
občas aj sĺz...
V mene celého školského
kolektívu Vám prajem, aby ste
boli za múrmi našej školičky
pripravení na nové krásne
školské príbehy...
Tatiana Smidová ➤
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Naši malí
spisovatelia...
Máme talentovaných žiakov, ktorí opäť
ukázali svoju schopnosť v písaní vlastnej
tvorby.
X. ročník LITERÁRNO-VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ZLATY DôNČOVEJ V NITRE bol pre
žiakov 3.a 4. ročníka po štvrtýkrát úspešný. Priniesli sme si CENU POROTY za
príbeh – HROZIVÝ PIKNIK NA PAJŠTÚNE.
Cenu nám odovzdala pani docentka Vicénová, ktorá prednáša slovenčinu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Treba spomenúť, že súťaž má celoslovenský záber a Cenu poroty si naši žiaci vybojovali spomedzi viac ako 160 literárnych
príspevkov!

PROJEKT: BEZPEČNÝ
PRÍCHOD DO ŠKOLY
Vo februári tohto roku sme rozbehli spolu s MŠ projekt BEZPEČNÝ PRÍCHOD
DO ŠKOLY. Projekt je financovaný Nadáciou VÚB a zo zdrojov OZ pri Základnej
škole v Marianke.
Vypracovali sme plán dopravnej
výchovy, ktorý pozostáva z teoretickej
a praktickej časti. Dopravná výchova
je prierezová téma, ktorú začleňujeme
do učiva prvého stupňa, najmä do predmetov vlastivedy, telesnej výchovy, prírodovedy alebo etickej výchovy. Úlohou
školy je pripraviť deti ako účastníkov
dopravnej premávky na bezpečné prechádzanie po ceste či bicyklovanie sa.
Naše pani učiteľky z MŠ dávajú deťom
elementárne základy dopravnej výchovy,
aby dokázali správne reagovať na dopravné situácie.
Zakúpením kolobežiek, odrážadiel
a prilieb si deti budú môcť preveriť svoju

20 Mariatál

pripravenosť na samostatný pohyb
v cestnej premávke.
Aktivity, ktoré v rámci projektu realizujeme:
beseda s policajtom
z Dopravného inšpektorátu v Malackách,
nafotenie kritických
úsekov v obci (bez
chodníkov a bez
prechodov pre
chodcov),
návrh opatrení
na zvýšenie bezpečnosti a prezentácia
pánovi starostovi R. Jurikovi,
modelovanie dopravných prostriedkov,
vytvorenie básni na tému: Doprava –
VERNISÁŽ v priestoroch školy,
kreslenie dopravných značiek,
beseda s MUDr. Markom Štefánikom
- ako poskytnúť prvú pomoc pri úraze
zranenej osobe,
zakúpenie interaktívnej tabule,
vytvorenie pieskového stolu,
testy a pracovné listy pre jednotlivé
ročníky a deti z MŠ,
divadlo Dopraváčik Dodo a Lienka
Školienka,
dopravno-bezpečnostná akcia „Cibuľa,
Mrkva,“
návšteva dopravného ihriska v Stupave,
Aktivitami chceme dosiahnuť, aby deti
poznali dopravné značky, prakticky
uplatnili vedomosti získané aktivitami,
aby sa naučili reagovať v nepredvídaných situáciách a neposlednom rade,
aby automaticky používali reflexné prvky
a prilby.
Mgr. Monika Paiserová

Mariansky X Factor
V našej škole bolo zvučne. Po prvý krát sme
tento rok uskutočnili spevácku súťaž podobnú X
Factor.
Deti si pripravili doma pieseň, ktorú naštudovali
spolu s rodičmi. Spievali ľudové a populárne
piesne a hlavne spievali s radosťou, nadšením
aj so zaujímavým speváckym prevedením.
Napriek tréme, ktorú mali, všetci zaspievali ako
najlepšie vedeli. „Odborná porota“ z radov detí
určila víťazov:
Za 3. a 4. ročník zvíťazila Andrea Morávková
a Viktória Remeníková s piesňou V sieti ťa mám
od Kristíny
Za 2. ročník zvíťazil Radoslav Butáš s piesňou
Cesta od Tomáša Klusa.

Škola v prírode
- OSRBLIE
Často počúvame, že naše deti sú
málo samostatné.
Jednou z možností, ako sa naučiť
samostatnosti, je pobyt v škole
prírody. Je to veľká príležitosť.
Deti, bez rodičov, samé rozhodnú,
čo si oblečú, ako si uložia veci,
s kým budú na izbe... Je to jedinečná príležitosť ukázať, že “už sme
veľkí“... V tomto školskom roku sa
prihlásilo do ŠvP 32 žiakov. Žiaci
si v okolitej prírode Tatier vyvetrali
hlavu, načerpali nové sily.
Sme radi, že pobytom detí v škole prírody sa vzťahy v triede
zlepšujú. Deti sú k sebe úctivejšie,
kamarátskejšie a kolektív sa viac
utuží.
Toto je tiež spôsob, ako pripraviť
žiaka pre život. Veď naučiť sa
samostatnosti je veľkou devízou
v živote človeka.

Robia čo môžu...

DETSKÝCH IHRÍSK NIKDY NIE JE DOSŤ...
... a my sme vďační obci za ihrisko Marialand.

Kolektív ZŠ
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Naši žiaci spolu s pani učiteľkami sa pridali k ďalším dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou
troškou pri výstavbe KOMUNITNÉHO PARKU v Marianke. Rozdelili sme sa do dvoch
skupín. Skupina dievčat a chlapcov sa pustili do práce. Keďže chlapci majú viac sily,
chopili sa krompáču a kopali hlbšiu jamu pre ČIERNU BOROVICU. Dievčatá sa nedali
zahanbiť a vykopali jamu pre DUB MOČIARNY. Všetko sa to odohrávalo pod dozorom
pani Betky Ondrušovej, ktorá nám svojimi radami bola veľmi nápomocná. A ešte poriadne zaliať vodou a práca je hotová! Po práci nasledovala zábava a tak sme obsadili svojim
smiechom, džavotom a radosťou susedné detské ihrisko. Toto ihrisko prináša nové
pohybové aktivity a príjemné posedenie. Pani Janetta z Marialandu nás láskavo privítala
a ešte nám poskytla kanvu s vodu na zaliatie našich stromčekov. Určite ho opätovne
budeme navštevovať a to nie len kvôli našim stromčekom.

V minulosti sme informovali rodičov
o strave v školskej jedálni. Musíme
pripomenúť, že i napriek sťaženým
podmienkam si pracovníčky kuchyne
poradia so stále zvyšujúcim počtom
stravníkom. Na ploche, kde sa ledva
otočíte, musia pripraviť cca 110 porcii
jedál denne. Kvalita stravy sa zlepšila
donáškou čerstvej zeleniny a ovocia. Deti majú takmer denne prísun
čerstvého ovocia na desiatu, obed
olovrant. Zvýšil sa aj prísun šalátov,
a ako prílohu častejšie vidíme zemiakové pyré alebo opekané zemiaky.
Kuchárka musí vynaložiť veľa energie,
aby zosynchronizovala výdaj obedov
s prestieraním pre ďalších stravníkov
so spracovaním odpadu z odnesených
tanierov, no proste hektické pobehovanie v mini priestoroch a sledovanie,
čo je vtom danom momente najdôležitejšie. Dúfame, že v rámci nadstavby
našej školy sa vyrieši aj veľkosť jedálne
a kuchyne. Veď je nás už toľko, že sa
deti striedajú na obedoch v štyroch
etapách. Držíme palce, nech sa všetko
podarí a my si povieme v nových priestoroch „DOBRÚ CHUŤ !“

Dobrú chuť...
Naučiť deti jesť je niekedy nadľudský výkon. Nosia si
z domácnosti zlé návyky, nevedia zladiť stravu na tanieri so šalátom. Nevedia jesť príborom, používajú
radi lyžicu. Najväčším problémom je konzumácia
mäsa. Mnohé deti mäso nechávajú na tanieri, o šaláte zo zeleniny ani nehovoriac. Snažíme sa pri dozore
v jedálni vtipne a nenásilne pobádať deti k jedlu.
Chutia im väčšinou múčne, sladké jedlá. Na ,,Vareche“ zaraďujem jedlá, ktoré nie sú bežné ba až
netradičné. Sami si zvolia jedálny lístok, pripravia
produkty. Po krátkej inštruktáži sa pustia do varenia.
Sami dávkujú množstvo, sami dochucujú, solia.
Po zdravom zhotovení, chutnajú, či netreba niečo
vylepšiť. Servis jedla je tiež veľmi dôležitou časťou
celého krúžku ,,Varecha“. Používame kompletný
servis - servítky, prestieranie a kolektívne sadáme
k stolu. Samozrejmá je aj ponuka uvareného jedla
svojim spolužiakom, ktorí sa varenia nezúčastnili.
Mgr. Dáša Brnová

Úsmev detí
Dieťa sa hrá hravo,
Má svojich rodičov rado.
Keď sa mu niečo prihodí,
smiechom sa samo uzdraví.
Luisa Weiss

ANKETA

Pomaly sa končí školský rok
a našu školu ZŠ Marianka opustí 11 štvrtákov.
Chcete  sa podeliť s ich dojmami ? Tu sú:
Žiakom sme dali vyplniť anketu s nasledujúcimi otázkami:

Deti majú šťastný deň,
Dnes úplne všetko zjem.
Bude to veľká zábava,
u mňa aj veľká odvaha.
Matúš Hollý

Máš rád našu školu a prečo.
Zmenil by si niečo na škole? A čo?
Učíš sa pravidelne?
Ktorý predmet sa učíš najradšej?
Myslíš, že ťa učitelia hodnotia spravodlivo?
Cítiš sa v škole ohrozený?
Aký máš odkaz pre tvojho učiteľa?

Deti majú veľký deň,
Radosť im doprajem.
Oslavovať budú celý deň,
aj sa s chuti zasmejem.
Natália Valentová

Na prvú otázku odpovedalo 83% detí, že sú
so školou spokojné. Cítia sa tu bezpečne
a niektorí žiaci preferujú školu pred domácim
prostredím. Často sa objavovali v odpovediach
slová: perfektná, dobrá, príjemná, kamarátska
atmosféra, uznali výhodu spojených ročníkov,

Dnes je pre nás veľký deň,
splnil sa mi pekný sen.
Že sme stále spolu,
raz hore a raz dolu.
Nella Stašeková
Deň detí je každý rok,
Spravím jeden šťastný krok.
Už som staršia, už som
vyššia,
rodičia sa zo mňa tešia.
Klára Albertová

Väčšina detí nechce nič meniť na našej škole.
Majú pozitívny vzťah k učiteľom a celému
rodinnému typu našej školy. Avšak tešili
by sa žiaci priestorovým zmenám a to
väčším počet triedam, samostatnému
školskému klubu, väčšej telocvični, väčšej
jedálni a na školskom dvore novým futbalovým bránkam.
Deti vyzdvihli fakt, že majú školské futbalové ihrisko.
Vzhľadom k veku si myslíme, že naše deti
nie sú zbytočne preťažované siahodlhým
učením sa. Uviedli, že príprava do školy im
trvá max 45 minút.
V obľube sú tieto predmety: TEV, MAT,
INF, SJL
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Dozvedeli sme sa, že vyučujúce sú
spravodlivé.

Podľa žiakov je v škole, príjemná atmosféra.
Z vtipných odpovedí sme sa dozvedeli, že žiak
sa cíti ohrozený diktátmi a písomkami.
Odkazy niektorých žiakov:
„Zriaďte piaty ročník.“
„Pani učiteľky, mohli by ste sa ubytovať v Marianke!“
„Páčite sa mi v sukni.“
„Vymaľujte školu z vonku aj triedy.“
„Dotazník bol super.“
„Kúpte nové futbalové bránky alebo aspoň
siete, ďakujem!“
Záver: Máme 42 žiakov, nespokojný bol len
jeden, ostatní žiaci sú pozitívne naladení,
chodia do školy radi, z horších známok nemajú
traumu, k učiteľom majú dôveru, sú veľmi
aktívne v mimoškolskej činnosti, radi reprezentujú našu školu. My, učitelia, môžeme byť
na nich len a len PYŠNÍ!!!!

Občianske združenie
pri ZŠ Marianka
Vážení rodičia, obyvatelia Marianky, všetci tí, ktorí podporujete činnosť nášho občianskeho
združenia pri ZŠ Marianka. Ďakujeme Vám za všetky príspevky, ktoré ste nám poukázali
aj tento rok z odvodu daní.
Krátkou správou aspoň stručne
uvediem niektoré z aktivít a investícii, ktoré sme v uplynulom
období financovali.
Od februára 2014 prebieha v ZŠ
a MŠ projekt Bezpečný príchod
do školy, ktorý sa nám darí
financovať aj vďaka získanému
grantu z Nadácie VÚB.
Každoročne prispievame
na školu v prírode podľa doporučenia učiteľského zboru tak,
aby sme umožnili účasť všetkým
žiakom. Snažíme sa podporovať voľnočasové aktivity detí,
príspevkom na krúžok Veda nás
baví, či letný futbalový kemp.
Tiež sme finančne podporili
letný tábor organizovaný našou
školou v prvý prázdninový
týždeň organizovaný pre všetky
deti z Marianky. A tiež každoročne uhrádzame štartovné
súťaže Genius Logicus. Okrem
pomôcok a športových potrieb
sme v uplynulom polroku riešili
autorizovanou firmou arboristické práce na školskom dvore,
ktoré súviseli najmä s údržbou
starších stromov. Čaká nás
ešte oprava preliezok a výsadba novej zelene. Tento rok
sme vypustili najväčšiu akciu
– organizáciu oslavy MDD pre
všetkých obyvateľov Marianky,
kvôli rekonštrukcii námestia
a priľahlých plôch v okolí školy.
Preto sme zbezpečili aspoň
sladký darček pre všetky deti
ZŠ a MŠ.
Sme presvedčení, že vzhľadom na perspektívu Marianky
samotnej, obsadenosť Materskej školy a už aj Základnej
školy nebolo naše úsilie najmä
v rokoch minulých márne. Príležitosť podporovať naše školské
zariadenie a mládež v Marianke
trvá i naďalej, preto vítame
každú pomocnú ruku a ochotu
prispieť. Ďakujeme za Vašu
priazeň.
Emília Jurečková

Skautská družina
Žraloci

Od začiatku júna v Marianke funguje nová skautská
družina – Žraloci. V spolupráci so základnou školou
ju založil 1. oddiel rodinného skautingu Mustangy
(1. zbor Badena-Powella v Bratislave).

O

ddiel Mustangy s 13-ročnou tradíciou vznikol pôvodne na ranči Abeland
v Lozorne. V súčasnosti sa jeho základňa
nachádza na Kolibe. Cieľom oddielu Mustangy je výchova mládeže a osobnostný rast
každého jednotlivca. Mustangy sa skladajú
z viacerých družín, z ktorých najmladším
prírastkom je práve družina Vašich detí –
Žraloci.
Oddiel Mustangy sa rozhodol pre nábor
v Marianke z viacerých príčin – tou najdôležitejšou bol fakt, že v obci už niekoľko rokov
chýba teleso, ktoré by sa venovalo výchove
detí, a to predovšetkým výchove detí v prvostupniarskom veku, čo je obzvlášť dôležité
obdobie pre formovanie osobnosti dieťaťa.
A čo skauting v Marianke za ten mesiac
stihol? Už počas týchto pár týždňov mali
decká nabitý program. Raz týždenne sa
stretávajú pred kostolom na dvojhodinových stretnutiach – družinovkách – kde sa
hrajú hry, deti sa venujú rozličným tvorivým
aktivitám, prehlbujú tímového ducha a učia
sa množstvu užitočných schopností. Už
na druhej družinovke si deti zvolili názov
družiny „Žraloci“ a v rámci tvorivej aktivity
si namaľovali vlajku s morskými živočíchmi.

V sobotu 14. 6. naši Žraloci zakúsili aj niečo
z medzioddielového skautingu. Zúčastnili
sa spoločnej výpravy oddielov Mustangy
a Divoké mustangy. Išlo sa do borinského
kameňolomu, cestou aj na mieste sa hrali
zaujímavé hry a výlet skauti zavŕšili zmrzlinou, čo sa najmä mladším obzvlášť páčilo.
Viaceré deti sa chystajú aj na letný skautský
tábor na strednom Slovensku v dátume
9. – 24. august, čo sa pokladá za čerešničku na torte skautskej sezóny.
Družinovky cez prázdniny nebývajú, ale
s novou vervou sa bude družina Žralokov
pravidelne stretávať už od nového školského roka (bližšie informácie o čase družinoviek sa objaví na www.mustangy.net). Vítané
sú všetky deti od 6 rokov vyššie – chlapci aj
dievčatá.
V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok
je možné kontaktovať nás e-mailom
(matej.gaba@gmail.com) či telefonicky
(0948 727 650), alebo jednoducho nájsť
dodatočné informácie na internetovej stránke
www.mustangy.net
Matej Gába
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Futbalová mládež

v Marianke rozširuje svoje rady
Potešiteľná a nádejná správa na začiatku tohto článku !!!
Po osemročnej práci s futbalovou mládežou sa  počet mužstiev
našich nádejných futbalistov opäť rozrastá.    

Trošilinku do histórie

Je to už osem rokov, čo trvá organizovaná
práca s našim futbalovým drobizgom v Marianke. Na úplnom začiatku /pod hlavičkou
občianskeho združenia TÁL/ sme organizovali
mládežnícke turnaje, kde v exibičných zápasoch pravidelne vystupovali naši malí futbalisti
zo ZŠ a MŠ v Marianke. Pred štyrmi rokmi, podobne ako mužstvo dospelých, sme poprvýkrát
nastúpili do pravidelnej súťaže prípraviek BFZ
pod hlavičkou OŠK Marianka. V súčasnosti
práve títo hráči tvoria základ mužstva žiakov,
ktoré vedie tréner Milan Jakubík. Toto mužstvo
hráva pravidelne každú sezónu súťaž BFZ.
V práve ukončenej súťaži futbalovej sezóny
2013/2014 štartovalo toto mužstvo v mestskej
súťaži starších žiakov, ktorej garantom bol
OBFZ Bratislava mesto. Takisto v súťažnom
ročníku 2014/15 nastúpia naši žiaci do mestskej súťaže starších žiakov.

A čo tí najmenší?

Mužstvo, zložené z ročníkov 2005, 2006,
2007 v uplynulej sezóne pravidelne trikrát
v týždni trénovalo pod drobnohľadom svojich
trénerov Stanislava Ondruša a Michala Hollého. Hrali sme prípravné zápasy a zúčastňovali
sa turnajov vo svojej vekovej kategórii. Rozširujeme kontakty s domácimi aj zahraničnými
klubmi, s ktorými sme často v kontakte pri organizovaní turnajov a vzájomných stretnutí. A to
všetko preto, aby sme čo najviac motivovali /
pokiaĺ to je v našich možnostiach realizovateľné/, naše nádeje a ich rodičov k pravidelnému
športovaniu. Našim cieľom je komplexné
rozvíjanie každého jednotlivca po osobnostnej
aj futbalovej stránke. Úzka spolupráca s jednotlivými klubmi priniesla zorganizovanie spoločných akcií, na ktorých si naši najmenší zmerali
sily s ostatnými klubmi, kde sa tiež pravidelne
a koncepčne venujú futbalovej mladi. Či je to
susedná Záhorská Bystrica, Devínska Nová
Ves, alebo mestské kluby Slovan a Domino.
Najdôležitejšou akciou práve ukončenej sezóny
bolo uskutočnenie miniligy štyroch mužstiev -
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turnaja na pokračovanie, kde každý s každým,
každý druhý týždeň hrali medzi sebou všetky
zúčastnené mužstvá. A v máji, na OPAČKOTURNAJI v našom športovom areáli v Marianke, nás svojou účasťou v rozhodcovskej
rovnošate podporil aj predseda komisie
mládeže futbalového zväzu pán Ivan Konečný.
Na záver sezóny sa 29.7. zúčastníme na turnaji
v Dev.N.Vsi, kam nás pozvali usporiadatelia
z domáceho FCL.

Futbalkemp 2014

V druhom prázdninovom týždni od pondelka
7.7. do piatku 11.7. organizujeme pre deti denný futbalový tábor. Je to forma modelovaného
sústredenia, na ktorom nás čaká vela futbalových a kultúrnospoločenských „povinností“.
Takouto formou chceme u detí ešte viac
rozvinúť ich športovú úroveň, utužiť vzťahy vo
vnútri kolektívu a prehĺbiť u nich vzťah k najrozšírenejšej hre na svete, k futbalu. K tomu budú
slúžiť tréningy na domácom ihrisku, zápasy
doma aj na ihrisku súpera, stretnutia so zaujímavými luďmi /budú medzi nimi aj futbaloví
reprezentanti SR/, pohovory s kolektívom,
kvízy, súťaže a ešte iné prekvapenia.

Blíži sa sezóna 2014/15

Po FUTBALKEMPE budeme mať futbalové
prázdniny. Ale nebudeme úplne leňošiť ani
cez prázdniny. V auguste počas letnej prípravy
budeme po dohovore s rodičmi absolvovať
individuáne tréningy. Ich hlavným cielom bude
príťažlivou formou individuálne zdokonalovať
základné herné činnosti jednotlivca a v užších
skupinkách sa tak pripravovať na novú náročnú
futbalovú sezónu. Čaká nás v nej opäť účasť
v minilige 2014/15. Už teraz ju pripravujeme
a zabezpečujeme logisticky po organizačnej
stránke celý systém súťaže.

Dve mužstvá prípravky

V novej sezóne budú vytvorené z ročníkov
2006,2007,2008,2009 dve mužstvá prípravok, ktoré budú od nového školského roku so
svojimi trénermi samostane trénovať podľa
stanovenej metodiky, akceptujúcej vek, fyzickú
a mentálnu úroveň našich malých futbalistov
a futbalistiek.

Čo nás čaká výhľadovo?

Už teraz sa zaoberáme zabezpečením priestorov pre zimnú prípravu v sezóne 2014/15.
V tomto nám dlhodobo vychádza v ústrety
susedná Stupava a riaditelstvo ZŠ s novou
športovou halou. Práve v nej organizujeme
už tretí rok zimné medzinárodné prípravkárske turnaje. Náš mládežnícky tréningový
zimný stánok budeme mať teda zatial stále
v susednej Stupave. Budeme tam dochádzať
na pravidelné tréningy a organizovať turnaje pre
našu mariansku futbalovú mládež. Je to síce
velmi náročné po ekonomickej a logistickej
stránke, ale iné nám zatial neostáva. Športové
aktivity a organizovaná práca s mládežou sa
bez materiálnotechnického zázemia nezaobídu.
Aj s rekonštrukciou šatní, hygienických zariadení a ostatných priestorov v našom súčasnom
športovom areáli sa musíme čím skôr rozhýbať.
Existujúce dve šatne bude pre štyri mužstvá
žalostne málo.
Ale v riešení výhľadových priestorových
podmienok v športovorekreačnom areáli,
ktorého súčasťou je aj futbalové ihrisko
s prislúchajúcou budovou, sa lady konečne
pohli. Športovorekreačný areál, zadefinovaný
v územnom pláne našej obce, bude slúžiť aj
pre potreby a rozvoj nášho organizovaného
športu. Naše obecné zastupitelstvo konečne
schválilo zadanie pre vypracovanie urbanistickoarchitektonickej štúdie. Sú to vlastne
základné noty pre vypracovanie štúdie, ktorá
bude riešiť okrem iného aj priestorové rozvojové možnosti existujúcich ale aj nových funkcií
v športovorekreačnom areáli. Nebude medzi
nimi určite chýbať športová hala, nadstavba
a dostavba existujúcej budovy, polyfunkčné
miniihrisko, detské ihriská a ostatné zariadenia.
Prvý krok je za nami, tak sa spoločne tešme
a dúfajme, že to nebude trvať strašne dlho.......
A na záver tri vety
1. Milé deti a rodičia, príďte medzi nás.
2. Kto miluje loptu, miluje aj futbal.
3. Čakáme na vás.
Stanislav Ondruš, Michal Hollý,
tréneri mužstva predprípravky

Obecný športový
klub Marianka
Si tímový hráč

a chceš patriť medzi nás?

Tak príď k nám!!!
Radi privítame chlapcov aj dievčatá
do nášho klubu OŠK Marianka.
Príď sa pozrieť na tréning.
Kedy?...
Každý pondelok a stredu od 18.00hod.
Kde?...
Futbalové ihrisko Marianka
A čo treba?...
Dobrú náladu, chuť športovať, disciplínu
a ťahať za jeden povraz.
Ročník: 1999, 2000, 2001, 2002
Tréner: Jakubík Milan
Kontakt: 0903 638 419
Tešíme sa na teba !

Skončila sa piata futbalová sezóna
V piatej sezóne v novodobej
histórii klubu OŠK Marianka
sa náš tím prvýkrát predstavil v bratislavskej V. lige.
Oproti minulým sezónam sa
teda stretával s úplne inými
súpermi, čoho výsledkom
boli neraz veľmi zaujímavé
konfrontácie. Náš tím sa
umiestnil na konečnom 6.
mieste z 8 účastníkov, aj keď
treba podotknúť, že tímy zo
Záhorskej Bystrice a Hamuliakova sa po polovici súťaže
odhlásili.

V

súťaži hranej trojkolovo
boli výsledky tímu ako
na hojdačke. Veľká nevyrovnanosť výkonov sa odrazila
aj na konečnom umiestnení.
Podarilo sa nám dosiahnuť
niekoľko výborných výsledkov; druhý tím tabuľky ŠK

➤
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Krasňany sme ako jediný
tím v súťaži porazili vo
všetkých troch zápasoch,
s FA Bratislava sme
zaznamenali dve vysoké
víťazstvá (7:1 a 4:1) a taktiež sme dvakrát porazili TJ
Slávia Ekonóm Bratislava.
Na druhej strane sme
sa nevyhli zaváhaniam
a zbytočným prehrám,
mrzia hlavne 2 zápasy
s FK The Dragons a prehra
na pôde FA BA. Taktiež
mrzia zápasy kde sme sa
súperovi dokázali herne
vyrovnať, ale nepremietlo
sa to do bodového zisku
(FC Volkswagen BA, FK
Dúbravka BA). Jeden pozoruhodný výsledok sme
dosiahli aj v pohári BFZ,
kde sme v prvom predkole
porazili tím z vyššej súťaže
TJ Záhoran Kostolište
7:3. V ďalšom kole sme
po sympatickom výkone
už nestačili na účastníka
Majstrovstiev regiónu BFZ
ŠK Lozorno.
Celkovo nemôžeme hodnotiť sezónu ako úspešnú,
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pretože potenciál družstva
ho predurčoval, aby zabojovalo aspoň o 4. miesto.
Z pohľadu preradenia
družstva do bratislavskej piatej ligy, môžeme
konštatovať, že tento krok
bol opodstatnený. Tím
nemusel toľko cestovať
za svojimi súpermi a aj
z kvalitatívneho hľadiska
môžeme hovoriť o prínose.
Po tejto sezóne prebehne
reorganizácia futbalových
súťaží, sami sme zvedaví
ako sa to prejaví v našej
lige. Podľa posledných

informácií by mali v budúcom ročníku v našej lige
pôsobiť družstvá ako FK
Karlova Ves, TJ Jarovce BA
alebo TJ Čunovo, čo dáva
prísľub ďalších zaujímavých konfrontácií.
Na záver by som rád poďakoval všetkých hráčom,
divákom, funkcionárom
a všetkým ľudom, ktorí sa
podieľali na rozvoji futbalu
v Marianke za podporu počas celej sezóny a pevne
verím, že nás budú podporovať aj v ďalšej sezóne.

Hráči OŠK Marianka v sezóne 2013/2014:
Richard Štefko, Lukáš Dubovský, Marek
Hric, Peter Venglár, Dragan Rastovič, Martin
Kertes, Lukáš Šulík, Vladimír Riško, Radovan
Kamenský, Ondrej Majerčík, Ján Novysedlák, Marek Tokarčík, Tomáš Vích, Miroslav
Pekarčík, Filip Belej, Michal Bednárik,
Martin Novák, Pavol Jančovič, Thomas Issa,
Tomáš Kolenič, Jozef Scholtz, Juraj Ondruš,
Lukáš Konfráter, Štefan Božík, Rudolf Baran,
Dávid Volek a Radovan Suchánek.
Najlepší strelci: Dávid Volek 22 gólov,
Radovan Suchánek, Tomáš Kolenič a Michal
Bednárik po 7 gólov
Radovan Suchánek, Športový manažér

Jánske ohne
T

radične na Jána sa koná
v našej obci pekné popoludnie pod názvom Jánske
ohne, je to príjemné stretnutie
občanov na futbalovom zápase
a country hudbe. Nebolo to inak
ani tento rok. Akciu odštartoval
futbalový zápas Old Boys team
Marianka verzus Modrí gavalieri
z Interu. Zápas skončil výhrou
5 : 1 pre Old Boys team a cenu
pre výhercu prevzal kapitán
teamu p. Július Dubovský. Medzi
tým sa už

na pódiu pripravovala country
skupina KLARET z Plaveckého
Podhradia, aby nám spríjemnila zvyšnú časť večera. Bolo
pripravených niekoľko súťaží pre
deti aj dospelých, ako napríklad nosenie vajíčka na lyžičke,
alebo pitie nápoja v družstvách,
pre dospelých, ženy a mužov,
to bolo pitie piva. Množstvo
rozdaných cien deťom a aj
dospelým ukončilo súťažnú
časť a mohli sme sa venovať
tancu. Ako sa zmrákalo, začal sa
ochladzovať aj vzduch, preto sa
zapálila pripravená vatra, ktorá
dala akcii tú správnu atmosféru.
Nakoľko čas už pokročil a tma
zahalila celý areál mohli ísť deti
tradične hľadať na športovú
plochu sladké poklady večera.
Večerné prekvapenie v podo-

be ohnňovej šou začínajúcej
skupiny ELIAH Dance group
spestril program akcie. Bolo
na čo sa pozerať a po skončení
boli mládežníci odmenení potleskom, za čo im srdečne ešte
raz ďakujeme a tiež za to, že
vystúpili sponzorsky, bez nároku
na odmenu. Večer sa chýlil ku

koncu, mohli sme konštatovať,
že večer sa podaril, počasie nám
prialo a ten kto chcel sa bavil,
a kto nie, možno nabudúce.
Ďakujem účastníkom i pomocníkom pri organizovaní,
bufetárom aj športovcom.
Edita Radačovská
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IV. ročník Mariatálskeho Štvanca
s rekordnou účasťou bežcov z Marianky
V sobotu 7. júna viac ako 25 dobrovoľníkov z Marianky opäť zorganizovalo
bežecké preteky, ktoré si získavajú stále väčšiu obľubu spomedzi pravidelných
ale aj príležitostných bežcov. Dôkazom toho je aj účasť našich obyvateľov,
ktorá neustále rastie. Aby sme ešte viac podporili záujem aj úplných nebežcov,
pridali sme skúšobne kategóriu pre tých, ktorí behaniu zatiaľ neprepadli, ale
majú športového ducha a radi sa zabavia športovým zápolením. Posúďte sami
z priložených fotografii.
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Z kuchyne

pani Alenky Zlochovej

Krémová s údeným
syrom
4 PORCIE

Potrebujeme:
● 100g údeného syra ● 75g bryndze ● 200ml kyslej
smotany ● 1PL masla ● 150ml vody ● soľ ● petržlenová
vňať ● mletá rasca ● 50g hladkej múky ● 1ČL mletej červenej papriky ● 250g zemiakov ● 1/2 cibule ● 50g tuku

A znovu niečo na zasmiatie
Keď piješ, musíš poznať mieru!
Inak by si toho mohol vypiť málo.
Láska, ktorá nikdy nebýva vzájomnou, je láska k vlasti.
Čierne pivo je podstatne lepšie ako
svetlá budúcnosť.
Niektoré moderné lieky sú také
účinné, že ich môže užívať len
celkom zdravý človek!
Neodkladaj na zajtra to, čo možno
vypiť dnes!
Rýchlo jazdíš – pomaly ťa ponesú.

Postup:
Zemiaky ošúpeme a nakrájame na kolieska. Cibuľu
pokrájame nadrobno. V hrnci rozohrejeme tuk, na ktorom
do sklovita opečieme cibuľu, pridáme zemiaky a spolu krátko opečieme. Zaprášime múkou, pridáme papriku, rascu
a soľ. Podlejeme vodou a varíme, až zemiaky zmäknú.

Ak Vás po nociach trápi svedomie,
spite cez deň.

Ríbezľová roláda

Alkohol je metla ľudstva, ale jednotlivcom neškodí.

Potrebujeme:
Na cesto: ● 4 vajca ● 120g kryštálového cukru
● 1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker ● 100g hladkej
múky ● 1 balíček Pudingu Originál s čokoládovou príchuťou Dr. Oetker
Náplň: ● 250ml smotany na šľahanie ● 1 balíček
Želatínového stužovača Dr. Oetker ● 100ml vlažnej vody
● 200ml kefírového mlieka ● 250g čerstvých ríbezlí
Dozdobenie: ● ½ balíčka Polevy tmavej Dr. Oetker
● 50g čerstvých ríbezlí
Postup:
Na prípravu cesta vyšľaháme elektrickým šľahačom
na strednom stupni vajcia, cukor, vanilínový cukor do peny.
Zmiešame múku s pudingovým práškom a zľahka ručne
vymiešame do peny. Cesto nalejeme na plech vyložený papierom na pečenie a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry
a pečieme pri 200°C asi 12 minút. Upečený korpus ihneď
vyklopíme na papier vysypaný práškovým cukrom. Papier
na pečenie zľahka potrieme vodou a opatrne stiahneme.
Roládu stočíme a necháme vychladnúť.
Na prípravu náplne ušľaháme elektrickým šľahačom
na strednom stupni smotanu na šľahanie dotuha. Želatínový stužovač pripravíme s vodou podľa návodu na obale
a vmiešame kefírové mlieko. Nakoniec zľahka vmiešame
šľahačku. Náplň rozotrieme na vychladnutý korpus a posypeme ríbezľami. Zatočíme roládu a na 1 hodinu vložíme
do chladničky. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa
návodu na obale. Roládu polejeme rozpustenou polevou
a posypeme ríbezľami.

Najlepší spôsob ako prinútiť ženu
aby Vás pozorne počúvala, je
hovoriť zo sna.

Žena príde domov a kričí:
„Ty smilník, ja viem všetko... všetko
viem !!!
Chlap od stola hovorí pokojným
hlasom:
No tak daj, austrálska rieka na sedem???
Eutanázia
Včera večer sme sa s mojou ženou
zhovárali a prišla reč aj na eutanáziu.
K tejto citlivej téme o voľbe medzi
životom a smrťou som poznamenal:
„Nechcem, aby si ma nechala žiť
v takom stave, aby som bol závislý
na prístrojoch a živený tekutou
stravou z nejakej fľaše. Keby si ma
niekedy takto videla, vypni tie veci
čo ma držia pri živote“.
Ona vstala, vypla televízor, počítač,
chladničku a vyliala pivo do záchodu.
No nie je to škandál?
Auto patriace autoškole zastaví
na pumpe. Vyjde z neho slečna
a chce tankovať.
- Preboha, vypnite motor! – kričí
na ňu pumpár.
- To nie je motor! To sa klepe
inštruktor.
Skutočné policajné zápisy:
- Niekoľkokrát som ho vyzval aby
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zastal, ale on padal z okna ďalej.
- Vystreli som naňho zo služobnej
zbrane až potom, čo som strieľal
do vzduchu, ale to bolo tri dni pred
tým, a to zadržaný asi nepočul.
Služobný pes sledoval stopu niekoľko metrov a potom zaspal.
Zadržaný sa pri zatýkaní bránil, ako
keby vedel, že ho chceme zatknúť.
Nasadil som mu putá, a skôr ako
som sa spamätal, ušiel mi aj s policajným psom.
Vtipy o právnikoch:
Taxikár hovorí počas jazdy zákazníkovi:
- Pane poviem Vám skvelý nový
vtip o právnikoch.
- V poriadku, ale upozorňujem Vás
že som sudca!
- Nevadí, poviem Vám ho pomalšie.
Mladý ambiciózny advokát cestuje
autom na pojednávanie, až sa zrazu
ocitne pred nebeskou bránou.
Svätý Peter mu otvára bránu, avšak
advokát protestuje:
- Nerozumiem, veď som príliš
mladý na to, aby som zomrel, veď
mám len čosi po tridsiatke.
Svätý Peter sa pozrie do spisu,
listuje listuje a hovorí advokátovi:
- Nuž, ako pozerám, tak pozerám,
ale podľa toho koľko ste fakturovali
hodín Vašim klientom, by ste už
mali mať 140 rokov.
Lekár, inžinier a právnik diskutovali,
ktorá z ich profesií je najstaršia.
Lekár hovorí: „Na šiesty deň vzal
boh rebro z Adama a stvoril Evu.
Bol prvým chirurgom, preto medicína je najstaršia profesia.“
Inžinier hovorí: „Ale ešte pred tým
stvoril Boh nebo a zem z chaosu
a zmätku. Bol prvým inžinierom,
preto inžinierstvo je staršie ako
medicína.“
Právnik na to povie: „Áno, ale kto
si myslíte, že stvoril ten chaos
a zmätok?“
Inzerát: Kúpim vilu od poslanca
za cenu, ktorú uviedol v majetkovom priznaní.
Vraví mladý sudca svojmu staršiemu kolegovi:
- Zajtra mám jednanie s chlapíkom,
ktorý páli slivovicu. Čo myslíš,
koľko mu mám dať?
- No, viac ako štyri eurá za liter mu
nedávaj.

Ing, Milan Olexa, PhD.
Príklad pre dzeci na zakladnej
škole v 5. A
Deži, Demeter a Kevin šebe maju
rozdelic 160 evri.
Keľo kilometroch koľajnic chybuje na drahe Kysak – Margecany?
Do firmy nastúpil nový šéf,
o ktorom je známe, že je veľmi
prísny. Rozhliada sa po dielni
a vidí ako jeden mládenec sa
opiera o stenu a nič nerobí.

Šéf sa
chce pred zamestnancami ukázať aký je nekompromisný, ide
k tomu mládencovi a pýta sa ho,
„Aký máš plat“. Ten prekvapene
odpovedá 600 eur. „Tak tu máš
300 eur za da týždne a vypadni!
Viac ťa tu nechcem vidieť.“
Mládenec zobral peniaze
a odišiel. Šéf mal dobrý pocit
ako sa predviedol a pýta sa, čo
tu robil ten leňoch?
Jeden zamestnanec kľudne odpovie – „Doviezol nám pizzu.“
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