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Úvodník

Často sa vo svojej funkcii stretávam s rôznymi názormi.
V mojej pracovni, aj mimo nej, sa stretávam s občanmi obce,
ktorí ma oboznamujú so svojimi problémami. Každý má svoj
názor a je veľmi ťažké určiť, čo je prvotné a čo nie, čo občan
a obec potrebuje skôr a čo má ešte čas. Niektorí žiadajú, aby
bola na ich ulici prednostne opravená lampa, opravené diery
na ceste, vyriešené susedské spory, dané nové dopravné
značenie a nie vždy pochopia, že sa všetko nedá realizovať
naraz a nie všetko je v mojej právomoci starostu. Rozumiem
týmto požiadavkám, veď sám som bol v ich situácii ako
občan Marianky a nie som vždy spokojný vtedy, keď mojej
žiadosti nie je vyhovené. Keď som sa stal poslancom, začal
som tieto problémy chápať a snažil som sa ich riešiť. Veľa
energie som venoval záchrane Mariánskeho údolia v čase,
keď mnohí boli presvedčení, že inžinierske siete cez údolie
mu neublížia. Nebolo jednoduché presadiť správnu
myšlienku, avšak vždy je potrebné ísť za svojim cieľom, aj
za cenu neporozumenia. Teraz ako starosta vnímam túto
situáciu ešte intenzívnejšie, pretože občan si nevie
predstaviť, koľko úsilia a času znamená pripraviť, vybaviť
a zrealizovať všetko potrebné pre obec. Mnohí to vnímajú ako
samozrejmosť, podanie žiadosti na kompetentný úrad.
Mnoho mojich dobrých nápadov a podnetov stroskotá na
neochote kompetentných orgánov, napr. Bratislavskej
integrovanej dopravy. Ďalším dokladom je podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, ktorá sa
pripravovala niekoľko mesiacov. Než sa vypracuje projektová
dokumentácia, hlavne ak sa jedná o architektonické dielo
(námestie 4.apríla), tak zladenie rôznych názorov na daný
problém vyžaduje trpezlivosť, trpezlivosť a ešte raz
trpezlivosť, veľa energie a optimizmu, že dané úsilie nie je
zbytočné. Následne nastupujú orgány a organizácie, ktoré sa
k danému projektu vyjadrujú a zase je čo robiť. Po jej zdolaní
príde posledná a zároveň najťažšia etapa - podanie žiadosti
a jej prijatie ústredným orgánom štátnej správy, ktorý výzvu
na podávanie žiadostí vypísal. Pred podaním sa uskutoční
ešte množstvo doplnení chýbajúcich informácií, ktoré daná
inštitúcia vyžaduje. Nakoniec po podaní a prijatí žiadosti nám
zostáva čakať a dúfať, že dotáciu dostaneme. Obec financuje
vyhotovenie a podanie žiadosti. V prípade, že žiadosť nebude
schválená, nepríjemne vytvorí dieru v rozpočte obce. Ak sa
projekt podarí, všetci sa tešíme, ak nie, musím si vypočuť
nepríjemnú kritiku na svoju osobu, napriek mojej snahe.

Viliam Bolgáč, starosta
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Každý rok na Svätú Annu slávime v našej dedine
hody. Rodiny a priatelia sa schádzajú, aby spoločne
v rodinnom kruhu oslávili dlhoročný sviatok. V tomto roku nás prišli pozrieť aj naši priatelia z Rakúska, zo susednej dediny blízko hraníc, Schlossbergu.
Zámok, žltú budovu ako dominantu dediny je
možné vidieť z našich okien. Po rokoch násilného
prerušenia susedských vzťahov sa snažíme opäť
nadviazať priateľské vzťahy s našimi susedmi
z druhej strany rieky Moravy. Priatelia zo Schlossbergu odohrali priateľský futbalový zápas s našimi
futbalistami, pripravujúcimi sa po dlhých rokoch na
vstup do regionálnej súťaže.
Večer sa uskutočnila v priestoroch reštaurácie
Pútnický mlyn diskotéka, ktorú moderoval DJ Miro
Kováč spolu s priateľom Vladom. Veselá zábava
pokračovala až do skorých ranných hodín.

Výročná púť
Významnou udalosťou v našej obci bola
návšteva J. Em. Jozefa kardinála Tomku, ktorý
svojou prítomnosťou poctil Marianku
a Mariánske údolie na sviatok Sv. Panny Márie
6. septembra 2009, kedy sa konala Výročná
púť. Jeho prítomnosť v najstaršom pútnickom
mieste na Slovensku znovu povzbudila veriacich
v ich viere. Kázal okrem iného aj o potrebe
spojenia sa všetkých kresťanov a ekumenizme
cirkvi. Spolu s inými významnými hosťami sa
omši zúčastnil aj J. E. Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup metropolita,
vladyka Peter Rusnák, gréckokatolický
bratislavský eparcha. Tešíme sa, že pri tejto
príležitosti prišlo na púť podstatne viacej
pútnikov ako na iné. Mariánske údolie sa opäť
dostalo do povedomia mnohých občanov
Slovenska. Omšu mohlo sledovať veľa občanov
aj na STV 1, ktorý zabezpečil priamy prenos.

Podanie žiadosti
na rekonštrukciu
námestia
Už vyše roka vedenie obce pracovalo na vypracovaní
projektovej dokumentácie „Rekonštrukcii Nám. 4.
apríla“. Prvá prezentácia návrhov pre vypracovanie
štúdie sa uskutočnila ešte vapríli minulého roka.
Teraz je už vydané stavebné povolenie apodaná
žiadosť na Ministerstvo výstavby aregionálneho
rozvoja SR onenávratný finančný príspevok zfondov
EÚ. Musím konštatovať, že sme nemohli podať
projekt vtakom rozsahu ako je potrebné, pretože vo
výzve na podávanie žiadostí onenávratný finančný
príspevok je veľa obmedzení. Bližšie ktejto
problematike neskôr Podstatné je, že žiadosť bola
podaná a prijatá!!!

Kanalizácia
obce Marianka
 Koncom mája tohto roka obec podala
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z fondov EÚ na akciu „Obec Marianka splašková kanalizácia“ na Ministerstvo životného prostredia SR, kde bola žiadosť
bez pripomienok prijatá. Nepríjemným
prekvapením pre mňa bolo, že pre vyčerpanie pridelenej čiastky finančných
prostriedkov na túto výzvu, nám žiadosť
nebola schválená. Okamžite som sa
rozhodol vypracovať a podať novú žiadosť.
Poveril som inú spoločnosť, ktorej
v prechádzajúcej výzve boli schválené
všetky žiadosti, ktoré podala. Dúfam, že
tento krát to vyjde a budeme úspešní!
 Veľmi zlú skúsenosť mám s budovaním
kanalizácie z Tálkov po Budovateľskej ulici,
cez Štúrovú ul. k Mariánskemu potoku.
Pôvodne obec navrhla realizovať túto vetvu
kanalizácie v rámci projektu podávaného
obcou, čo firma Aventínus Development
odmietla s odôvodnením, že termín ukončenia realizácie rok 2012, je pre nich
neskorý a potrebujú ju už v tomto roku.
Z toho dôvodu začali s jej realizáciou.
Po veľmi krátkom čase však prerušili práce
na stavbe. Na dôrazné upozorňovania
zo strany obce, aby stavbu dokončili a dali
komunikáciu do pôvodného stavu, reagovali
tvrdením, že je finančná kríza a tým pádom
nemajú dostatočné finančné prostriedky na
dokončenie začatej práce. Po niekoľkonásobných rokovaniach, nie vždy príjemných, sa podarilo posunúť k tomu, že je
cesta na Štúrovej ul. v akom takom
poriadku.

Kostol
dotácia
Na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo
možné získať grand na opravu,
či rekonštrukciu kultúrnych
pamiatok. Na návrh p. Vargu
z Bystrickej ulice, občana Marianky, sa obec obrátila na
MVRR SR so žiadosťou o dotáciu na opravu Rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny
Márie v Mariánskom údolí,
ktorý je zapísaný v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu
ako Národná kultúrna pamiatka.
Dotácia nám bola pridelená vo
výške 33 000.- €, zmluva
medzi obcou a MVRR SR je už
uzatvorená.

Jesenné upratovanie
Na jar sme spoločne zažili nie len upratovanie, ale aj
spoločnú zábavu. V tomto duchu sme pokračovali aj
na jeseň. Občania mali k dispozícii šesť veľkokapacitných kontajnerov na domový odpad a opätovne
možnosť vyviesť z domácností nepotrebnú „bielu
techniku“. Sme radi, že bola táto možnosť využitá
v hojnom množstve a k šiestim pôvodným kontajnerom sa pridali ešte štyri. V priestoroch známeho
TUTA nám rodina Pírových umožnila varenie gulášu,
ktorého sa ujal Luboš Osuský a maminou Paulou.
Danka Pírová sa starala o dobré varené víno. Na
futbalovom ihrisku sa konal priateľsky odvetný futbalový zápas medzi starými pánmi Dúbravky a Marianky. Večer bola diskotéka, na ktorú prijali pozvanie priatelia Mira Kováča, DJ-a minulého storočia, DJ
Dušan Marušák, DJ Jozef Špalek a DJ Miro Mauer.
Zabávali sme sa do skorých ranných hodín.

Plyn Karpatská
Investori Pánskeho lesa dali prísľub, že v čase, keď
sa realizovalo budovanie kanalizácie na Karpatskej
ulici, do jedného roka vybudujú plyn cez celú ulicu.
Z tohto dôvodu sa nerobila konečná povrchová
úprava vozovky. Nakoniec plyn je vybudovaný, ale až
po dvoch rokoch bola konečne cesta od Kasinkého
až po Pánsky les zabetónovaná. Výhodou je, že
obyvatelia tejto ulice sa môžu pripojiť na plynové
vedenie. Bol by som nesmierne rád, keby túto
možnosť využili.
Musím skonštatovať, že tri roky po vybudovaní
vodovodu v tejto časti obce nie sú všetci obyvatelia
naň pripojení. To isté platí aj v prípade kanalizácie.
Zároveň s plynofikáciou Karpatskej ulice sa realizovala rekonštrukcia kotolne v ZŠ z pevného paliva
na plyn, na ktorú som spolu s pánom Júliusom Dubovským ešte v minulom roku zabezpečil 1,0 mil.Sk.
Podrobnejšie v inom článku.

Rekonštrukcia
Spoločenského domu
a obecného úradu
Budova spoločenského domu prestáva plniť svoju funkciu. Kúrenie je v dezolátnom stave, statika budovy je úplne nevyhovujúca. Urgentne sme museli
opraviť priestory toaliet. Potrebné je začať s prípravou jeho rekonštrukcie
alebo úplne novej výstavby. Začiatkom tohto roka som oslovil Ing. arch.Ivana
Jarinu, obyvateľa Marianky, aby vypracoval štúdiu „Rekonštrukcia areálu
spoločenského domu“. Pri tejto príležitosti sa posudzovali aj priestory obecného úradu. Tým, že naša obec, podľa schváleného územného plánu, bude
mať v budúcnosti viac ako tritisíc obyvateľov a už terajšie priestory sú kapacitne nevyhovujúce, začalo sa s prípravou projektovej dokumentácie aj pre
obecný úrad. Štúdia je už vypracovaná a je možné si ju pozrieť na webovej
stránke obce. Projekt je rozdelený na dve časti, obecný úrad a spoločenský
dom. V prvej etape sa bude rekonštruovať obecný úrad a v druhej spoločenský dom. Obidve časti však tvoria jeden celok. Ani v jednom prípade nemôžeme uvažovať o tom, že by obec realizovala túto akciu z vlastných prostriedkov
alebo pôžičkou z banky. Preto sa snažíme pripraviť projekt tak, aby bol schválený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja boli získané financie
z fondov EÚ.

Reakcia
poslancov
obecného
zastupiteľstva
na úvodné
príspevky
starostu pána
Viliama
Bolgáča.
Je prirodzené, že
úvodné príspevky
každého periodika by
mali patriť nejakej
„hlave“. V našom prípade je to starosta
obce. Počas celého
tohto volebného
obdobia to tak je
a považujeme to za
úplne prirodzené.
Avšak po prečítaní
starostovho úvodného
slova k tomuto číslu
Mariatálu musíme reagovať a to nasledovne.
Starostov úvodník
v tomto čísle je napísaný veľmi jednostranne, nevnímajúc
a prisvojujúc si prácu
poslancov obecného
zastupiteľstva, ako aj
iných aktívnych obyvateľov obce. Zároveň
považujeme za
potrebné konštatovať,
že jestvuje viacero
problémov, ktoré starosta doslova nezvládol. Preto je potrebné
chváliť, ale aj kritizovať. Týmto
vyjadrujeme
a „vyslovujeme
nahlas“, že akákoľvek
činnosť
na obecnom úrade je
kolektívna práca
a sám človek znamená a dokáže veľmi
málo, čo sme presvedčení, že
v Marianke počas
tohto volebného
obdobia je vidieť.
Všetci poslanci
obecného zastupiteľstva.

www. marianka.sk
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Tŕnistá cesta
k námestiu
sme informovali o tom, že obec
Už
zamýšľa upraviť Námestie 4. apríla
tak, aby sa stal naozaj hlavným verejným
priestorom, ktorý môžu obyvatelia a návštevníci Marianky využívať aj inak, ako dnes, kedy
je tento priestor iba kombináciou ciest
a parkovísk. Preto dala obec ešte v priebehu
vlaňajšieho roka vypracovať projekt, ktorý bol
v procese svojho spracovania okrem iného aj
verejne prezentovaný a prediskutovaný s obyvateľmi. Úprava sa týkala priestoru tzv. dolného námestia (priestor pred školou a trafostanicou), horného námestia (teda otočky
autobusov), priestoru medzi týmito dvomi
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časťami, ako aj priestoru hornej časti školského dvora, ktorý by sa mal zmeniť na
verejne prístupný park s ihriskom.
však cesta k uskutočneniu zámeru skrášliť
a oživiť námestie je dlhšia ako len vypracovať projekt. Ten je len na jej začiatku.
Samozrejme, ako by sa dalo predpokladať,
hlavným úskalím je získanie financií na
realizáciu. Naša obec pri svojej veľkosti (či skôr
malosti) má len minimum príjmov, ktoré
vystačujú ako-tak na zabezpečenie základných
služieb, ale ani zďaleka neumožňujú pomýšľať
na akékoľvek väčšie investície. A tak je pre nás
jednou z mála možností, ako sa k financiám

A

potrebným na rekonštrukciu námestia dostať,
požiadať o príspevok zo zdrojov Európskej
únie. To je však proces zďaleka nie jednoduchý, vyžadujúci veľa času, energie a samozrejme aj určité množstvo vlastných
zdrojov. V prvom rade je limitujúcou
skutočnosťou, že pre nás, ako obec
v bratislavskom kraji, je možnosť získania
prostriedkov z týchto fondov výrazne obmedzená, tak pokiaľ ide o ich maximálnu výšku,
ako aj účel ich použitia. Z tohto dôvodu sa
museli v pôvodnom projekte počas prípravy
dokumentov pre žiadosť robiť rôzne zmeny,
z ktorých niektoré boli skôr kozmetické, no iné
dosť zásadné. Museli sme zmenšiť celkový
rozsah riešeného územia, vypustiť niektoré
prvky (napr. schodiskové stupne k potoku,
niektoré kamenné múriky, časť plánovaných
svietidiel a lavičiek), zmeniť niektoré materiály
(napr. dlažby z kamenných na betónové). Tou
najdôležitejšou zmenou bola pravdepodobne
nutnosť ponechať v priestore námestia
súčasnú trafostanicu, premiestnenie ktorej
bolo jedným z najdôležitejších aspektov nášho
projektu - na jej mieste sa počítalo
s vybudovaním fontány, resp. malej vodnej
plochy. Problém spočíval v tom, že náklady na
toto premiestnenie, resp. vybudovanie novej
trafostanice, nie sú pre daný program, v rámci
ktorého žiadame o peniaze pre náš projekt,
oprávnenými nákladmi. T.z., že obec by tieto
náklady musela hradiť výlučne z vlastných
zdrojov a navyše by musela mať tieto zdroje
preukázateľne na účte ešte pred prípadným
pridelením prostriedkov EÚ. A keďže tieto
náklady sa odhadovali niekde medzi 200 –
300 tis. euro, museli sme pristúpiť k
zásadnému kompromisu a zatiaľ trafostanicu
na námestí ponechať v dnešnej podobe a na
dnešnom mieste. Dúfame však, že v priebehu
niekoľkých rokov sa nám podarí dostať
k zdrojom, ktoré by nám tento dôležitý krok
umožnili následne uskutočniť a dať námestie
do definitívne zmenenej podoby. V celom
procese prípravy žiadosti o financie a paralelne prebiehajúcich úprav projektu a vybavovania stavebného povolenia (čo predstavovalo
obdobie intenzívnej práce zhruba od marca
do októbra), sme sa však snažili zachovať
základný charakter budúceho upraveného
námestia, tak ako bol v projekte navrhnutý.
Táto snaha samozrejme ešte jednou skúškou
prejde – a to počas realizácie, ku ktorej,
v prípade, že sa nám financie podarí získať,
by mohlo dôjsť v budúcom roku, alebo v roku
2011.
úfam, že snaha a ochota všetkých zúčastnených ľudí dovedie projekt námestia do
úspešného konca na úžitok a radosť všetkých
Mariančanov. A samozrejme, ak ktokoľvek
z Vás má možnosť a ochotu prispieť
k realizácii, či už finančne, alebo inak, pomoc
je nadmieru vítaná.

D

Boris Hrbáň, člen KVR

areálu
obecného
A
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úradu v Marianke

áš ateliér dostal z obce Marianka požiadavku na vypracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie areálu Obecného úradu
v Marianke tak, aby rekonštrukcia stavieb spĺňala požiadavky na funkčne využitie a zároveň zveľaďovala priestor a pozývala občanov
obce svojím priaznivým vzhľadom.
Náš návrh sa snaží nadviazať na existujúce okolie a rešpektovať jedinečný charakter Marianky a zároveň sleduje súčasne svetové trendy
riešenia tohto druhu objektov.

N

Celá štúdia sa delí
na dve etapy:

 Prvá etapa predstavuje
najmenší zásah do prostredia.
Jedná sa o rozšírenie vnútorného
priestoru Obecného úradu –
vrátané úpravy jeho exteriérového
výrazu.
Na prízemí bude ako doteraz
umiestnená pošta, kapacitne
upravená spoločenská miestnosť
(75 stoličiek), podateľňa,
komunikačné priestory a kotolňa,
na poschodí budú: kancelárie,
zasadacia miestnosť a v dodatočne vytvorenej časti podkrovia
sa bude nachádzať archív so
skladmi. Kapacitne objekt bude
pripravený na 13 zamestnancov.
 Druhá etapa pojednáva
o prestavbe areálu ako celku,
vrátane novostavby spoločenského domu. V súlade
s Územným plánom budú
novostavby prekryté sedlovými
strechami. Výnimku stanoví
jestvujúca budova Obecného
úradu, ktorá je k vôli funkčným
požiadavkám dotvorená nadstavbou s modernou pultovou
strechou. Strecha svojou nižšou
časťou rešpektuje vedľajší rodinný
dom a svojou vyššou časťou
poukazuje na hlavný vstup a zdôrazňuje otvorenosť námestia.
Spoločenský dom bude prepojený mostíkom s Obecným úradom.
Celý areál uzatvára menší objekt
s nájomnými priestormi. Do objektu vedie bezbariérový vstup.
túdia celého areálu bola odsúhlasená stavebnou komisiou pri Obecnom úrade v Marianke. V súčasnosti pripravujeme projekt
rekonštrukcie Obecného úradu (prvú etapu) v podrobnosti potrebnej na získanie európskych fondov, s ktorých sa má celá stavba
realizovať.
Náš ateliér má skúsenosti s podobnými projektami, ktoré sa už úspešne sa realizujú np. rekonštrukcia Obecného úradu a námestia sv.
Michala v obci Stará Bystrica, či práve schválený projekt rekonštrukcie námestia a parku sv. Floriána v tej istej obci, alebo projekt
rekonštrukcii námestia v Čadci, ktorý čaká na schválenie. Viac info na stráne www.van.jarina.sk

Š

Moan Jarina
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KRIŽOVATKA

pri Tálenskej P. Márii
SA BUDE ROZŠIROVAŤ
Jednou z mnohých kultúrnohistorických pamiatok v našej
obci je aj socha Tálenskej
p.Márie na pilieri. Tento sedem metrov vysoký, his-
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torický vertikálny signál, situovaný na križovatke ulíc Budovatelská-Lesná, tvorí významnú kompozičnú dominantu
v celkovej siluete našej dediny v smere
od hlavnej cesty do Marianky
a v prístupe smerom od
Záhorskej Bystrice.
Viditelnosť piliera so

sochou z jeho bezprostrednej blízkosti je
v súčasnosti obmedzená málo udržiavanou náletovou strednevysokou zeleňou.
Existujúce pomery križovatky (úzke nevyhovujúce cesty) už neumožňujú v súčasnej
dobe bezkonfliktné riešenie dopravy
a pohyb peších v tejto lokalite je kritický.
Parcela č. 377 v tvare trojuholníka medzi
ulicami Lesná, Budovateľská a parcelou
č. 601/2, na ktorom sa nachádza pilier so

Pôvodný stav

sochou P. Márie, je v majetku Farského
úradu v Marianke. Z iniciatívy RKFÚ,
stavebnej komisie a občanmi bývajúcimi v okolí vznikla nasledovná myšlienka:
novým priestorovým riešením
lokality na parc č. 377 dosiahnuť
vyhovujúce dopravné podmienky pre
autá apeších
vytvoriť nové kultivované
prostredie smožnosťou odpočinku
adostatkom zelene pri historickej
pamiatke blízkosti hlavného námestia
zviditeľniť toto miesto na
pútnickej trase zo Záhorskej
Bystrice
docieliť zvýšenie úrovne životného
prostredia vtejto lokalite
Marianky.

1.
2.
3.
4.

Tieto body boli postupne premietnuté
do jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie . Vydané stavebné povolenie a samotný projekt SP boli
podkladom pre spracovanie realizačného projektu tejto stavby v oktobri 2009.
Podla možností združených finančných
prostriedkov sa bude stavba realizovať
etapovite.

A ako by to tam malo
vyzerať?
Výškové a pôporysné trasovanie komunikácií v mieste križovatky ostane
nezmenené, rozšíri sa však
o dvojmetrový pás, ktorý umožní zlepšenie dopravných pomerov pre automobily aj peších. Pôjde o pojazdný chodník
šírky 2 m s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby. Bude vytvorený nový prístup na susediaci pozemok. Múriky a
schody, ktoré lemujú podstatnú časť
novovytvorených plôch budú zrealizované z prírodného kameňa. Centrálny kruhový oddychový priestor s pitnou
fontánou bude slúžiť obyvateľom na relax
a umiestením prvkov drobnej architektúry (podsvietené lavičky po obvode kamenného múru, smetný kôš,
informačná tabuľa, ...) sa skultivuje dané
prostredie na „malé námestíčko“
Podstatnú úlohu pri výslednom pôsobení nového priestoru bude zohrávať nízka
a stredne vysoká zeleň.
Novonavrhovaná zeleň bude tvoriť
okrem okrasnej funkcie aj funkciu stabilizácie svahov. Kompozične bude dotvárať celé okolie piliera so sochou a bude
ho esteticky a farebne oživovať
v rôznych ročných obdobiach.

Stanislav Ondruš, KVR

Nové dopravné
značenie
v Mariánskom údolí
V Mariánskom údolí nám v lete
pribudlo nové dopravné značenie.
Ešte pred výročnou púťou, ktorá
bola 6. septembra, sme sa snažili
osadiť aspoň tie najdôležitejšie
dopravné značky, ktoré vymedzujú
pešiu zónu v Mariánskom údolí.
amotnej realizácii nového dopravného značenia
predchádzalo zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie a jej odsúhlasenie na
dopravnom inšpektoráte v Malackách.
Cieľom osadenia dopravného značenia je základná
dopravná informovanosť pre návštevníkov údolia
a „dopravný poriadok“ v údolí. Doteraz bolo zvykom,
že návštevníci údolia, ktorých stále pribúda, jazdili
autami krížom-krážom cez údolie, bez ohľadu na existujúcu asfaltovú komunikáciu a parkovali doslova
kdekoľvek, kde ich to napadlo. Nové dopravné značenie vymedzuje priestor pešej zóny, kde je povolený
vjazd, len obyvateľom Partizánskej ulice, Stromovej
ulice a k odberu vody zo Svätej studne a taktiež
vymedzuje parkoviská pre návštevníkov údolia. Na
parkovanie v údolí sú navrhnuté štyri parkoviská. Prvé
pozdĺžne parkovanie pozdĺž vjazdu do Mariánskeho
údolia. druhé pri vjazde do údolia po ľavej strane
medzi prvou a druhou Mariánskou kaplnkou, tretie
pred farou a štvrté za poslednou šiestou Mariánskou
kaplnkou po ľavej strane pre odber vody zo Svätej
studne.
Skúsenosť s novým dopravným značením počas
tých cca troch mesiacov je taká, že pozorní vodiči si
značky všimnú a zvyčajne ich rešpektujú, ale je dosť
aj takých vodičov, ktorí na upozornenie reagujú, že si
žiadnu značku nevšimli. Teda bude chvíľu trvať, kým
si na nové značenie návštevníci údolia zvyknú a budú
ho rešpektovať. Je to aj na nás všetkých, aby sme
toto dopravné značenie rešpektovali a taktiež trpezlivo upozorňovali niektorých nevšímavých návštevníkov
údolia.
Vzhľadom k tomu, že nie všetci motoristi ovládajú
pravidlá, ako jazdiť v pešej zóne, tak sme na značku
Pešia zóna, nechali na spodný okraj značky natlačiť
aj maximálnu povolenú rýchlosť v tomto prípade
20 km/h, spomalovač ktorý pribudne najneskôr na jar
a zákaz státia, lebo stáť sa môže len na vyhradených
parkoviskách.
Na doplnenie ešte uvádzam, že sú pripravené
a v krátkej dobe budú osadené ďalšie dopravné
značky pre lepšiu orientáciu vodičov pri vjazde a pri
výjazde z údolia.
Dušan Makovický, KVR
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Ako starosta plní svoje
predvolebné sľuby?
Väčšina stavebníkov nevie aké kompetencie má Komisia pre výstavbu a rozvoj
(ďalej len KVR), zväčša známa pod názvom „stavebná komisia“ a aký je jej vzťah
k stavebnému úradu. Samotné územné konania, stavebné konania,
vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí
je v právomoci stavebného úradu, nie v právomoci KVR.
 KVR je, v zmysle zákona iba
poradným orgánom obecného
zastupiteľstva.
 V posledných rokoch bol stavebný úrad presunutý na obce a jej
„prednostom“ je starosta obce.
Stavebný úrad predstavuje výkon
štátnej správy. Stavebný úrad nie je
predmetom rozhodovania samosprávy (obecného zastupiteľstva),
ale štátnej správy.
 KVR ani Obecné zastupiteľstvo
nemá v zmysle zákona oprávne-nie
priamo zasahovať do stavebných
konaní. Vzájomné vzťahy sú graficky znázornené nižšie.

 Ako vidno zasadania KVR sú
zmysluplné výlučne v prípade,
pokiaľ starosta akceptuje odporúčania KVR. Záujem o takúto formu
spolupráce starosta proklamoval
po vytvorení komisií po voľbách
2006.

8
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 Nakoľko sme v KVR neboli presvedčení o efektivite spolupráce,
vykonali sme začiatkom roku 2007
kontrolu činnosti stavebného
úradu. Zistili sme, že stavebný úrad
nevedie žiadnu vlastnú agendu,
nemá kompletný zoznam vydaných
povolení (!) a pod. Tiež jednoznačne nevyhodnocuje súlad projektov
s platnými regulatívami územného
plánu (veľkosť pozemku, podiel
zastavanosti, podiel zazelenenia
plôch, maximálna výška objektov
a pod.).

v ďaľšom kroku aj na informácie
verejnosti o prebiehajúcich konaniach. Súčasná prax informovania
vyvesením na úradnej tabuli je
veľmi zastaralá a nepraktická pri
takom množstve stavebných povolení, aké sú vydávané v našej obci.

 V záujme zefektívnenia spolupráce medzi KVR, starostom
a stavebným úradom sme navrhli

 KVR zo začiatku prejednávala
všetky žiadosti o stavebné povolenia, územné rozhodnutia a pod. Po

aby pracovník stavebného úradu
evidoval všetky projekty do elektronickej tabuľky, ku ktorej by mali
prístup členovia KVR, poslanci,
starosta a stavebný úrad.
 Takáto evidencia mala slúžiť

 Napriek niekoľkomesačnej
snahe o zavedenie uvedenej evidencie sa starosta elektronickej
evidencii bránil s odôvodnením, že
na to na stavebnom úrade nie je
„dostatok času“.

zhruba roku sa spôsob výberu projektov zmenil a KVR sa zaoberala
projektami, ktoré vybral starosta
ako problematické.
Bohužiaľ projekty, ktoré mali byť,
bez akýchkoľvek pochybností predložené na KVR, starosta

z neznámych dôvodov nepredložil.
 Išlo napríklad o schválenie
„radovej“ zástavby na Spodkoch
(2007), povolenie úpravy stavby
pred dokončením na Ovsisku
(2007), ako aj ďalšej stavby na
Ovsisku (2009), ktorá porušovala
3 regulatívy platného Územného
plánu, veľká stavba v Panskom
lese (2009) a pravdepodobne rad
ďaľších stavieb na ploche 2 ha
a pod.
 Zarážajúce je, že žiadosť
o územné rozhodnutie, kde boli
prekročené hneď 3 záväzné regulatívy, plocha objektu presiahla
300 m2 a bol prekročený aj podiel
zastavaných plôch, ako aj max.
výška objektu starosta nepovažoval
za potrebné na KVR predložiť !?!
 Porušenie Územného plánu starostom pri vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia
skonštatoval aj prokurátor.
 Nesúhlas s vydaním stavebného
povolenia deklarovala KVR
v dvoch zápisniciach z tohto roku.
Starosta napriek tomu následne
vydal aj stavebné povolenie.
Dopady, ktoré uvedené povolenie
malo na susedov, starostu zdá sa
netrápia. Projektová dokumentácia
sa menila aj po vydaní stavebného
povolenia aj vďaka tomu, že
neexistovala verzia projektov opečiatkovaná stavebným úradom.
Nasledovný postup starostu sa dá
pomenovať iba ako aktívna spolupráca starostu so stavebníkom.
 Po odvolaní sa susedov síce
starosta najskôr podpísal rozhodnutie o zastavení stavby, keďže už
bolo pripravené pracovníkom stavebného úradu (ktorý už na stavebnom úrade nepracuje), ale
neskôr odvolanie stavebníka obratom, dokonca pred uplynutím
zákonnej 30 dňovej lehoty preposlal na Krajský stavebný úrad (iné
konania sa riešia spravidla omnoho
dlhšie ako v zákonnej lehote 30
dní, napr. aj viac ako rok). Krajský
stavebný úrad opäť obratom (v
lehote pár dni) uvedené rozhodnutie o zastavení stavby zrušil. Ak by
mal starosta záujem “dotlačiť” stavebníka k úprave projektu v súlade
s ÚPN, mohol jednoducho počkať
s preposlaním odvolania stavebníka na KSÚ aspoň zákonom stanovených 30 dní, tak ako v iných
prípadoch.
 Pre ilustráciu, na žiadosť susedov o obnovenie konania, starosta
dodnes nereagoval (!!!). A to
napriek tomu, že žiadosť bola

podané skôr ako odvolanie stavebníka
...
 S uvedeným postupom starostu bolo
nespokojné obecné zastupiteľstvo,
ktoré prijalo uznesenia zamerané na
nápravu tohto stavu. Starosta uznesenia
nepodpísal, tým výkon týchto uznesení
pozastavil. Dôvody pozastavenia uznesení sú na webovej stránke obce.
 Pripomeňme si, pre pamäť, čo mal
starosta vo svojom volebnom programe
v roku 2006, a prečo ho ľudia volili:

“Čo konkrétneho mám v pláne pre
obec urobiť?
Mojou prvoradou prioritou je aby
v Marianke platili zákony nielen pre
obyvateľov ale aj pre investorov.
Obnoviť suverenitu a nezávislosť rozhodovania obecného zastupiteľstva od
vplyvu investorov.
Prijímať rozhodnutia na základe širokej
diskusie so zapojením celej rady obyvateľov na významných postoch ako aj
diskusiou s investormi.“
 Je zaujímavé sledovať, ako je starosta neaktívny v riešení drvivej časti problémov a na druhej strane nečakane
aktívny, pri obhajobe záujmov niektorých investorov. Mrzí to o to viac, že
sme starostu osobne podporovali a
verili sme minimálne úprimnej snahe
o zmenu stavu.

Dušan Statelov,
člen KVR

VYHLÁSENIE
starostu k KVR
Po nástupe do funkcie starostu, stavebný
úrad nefungoval tak, ako mal. Bolo potrebné postupne urobiť kroky, ktoré neboli jednoduché, pretože pracovník stavebného
úradu má veľmi vysoké požiadavky na
vzdelanie a jeho finančné ohodnotenie je
veľmi minimálne. Zamestnanec, ktorý
v tom čase pracoval na stavebnom úrade
bol nespoľahlivý, ale nebolo možné nájsť
zaňho náhradu. Neskôr nastúpila pracovníčka, ktorá bola v Marianke iba jeden deň
a prácu vykonávala doma. Napriek tomu,
že sa snažila, nestíhala urobiť všetko tak
ako bolo potrebné. Komisia KVR o týchto
faktoch vedela. To, že kontrola nedopadla
podľa predstáv niektorých členov ma
neprekvapila. Chcem však pripomenúť.
Zo strany starostu bol na začiatku volebného obdobia ústretový krok, že súhlasil
s kontrolou stavebného úradu zo strany
KVR. Vzhľadom k tomu, že činnosť stavebného úradu sú prenesené kompetencie
štátu na obec a je len na starostovi, či si
dá do toho hovoriť. Preto si dovoľujem
p. Statelovovi oponovať, že tak ako jeden
poslanec sa snaží riadiť nielen školstvo
a mailovú poštu starostu, tak p. Statelov sa
snaží riadiť stavebný úrad. Ako náhle sa to
nedarí podľa jeho predstáv, samozrejme,
je zlý. Tento postup, ktorý chce p. Statelov
zaviesť, nemá oporu v zákone.
Samozrejme akosi pozabudol na to najdôležitejšie – Južnú cestu, ktorá trápi väč-

Stanovisko predsedu komisie pre výstavbu a rozvoj
Vzhľadom k tomu, že vyššie uvedený text sa týka komisie pre výstavbu a rozvoj pripájam krátke stanovisko.
To, že kontrola a riadenie stavebného úradu zo strany Komisie pre výstavbu
a rozvoj nemá oporu v zákone je pravda a zároveň aj podstatou článku. Má však
oporu v „Štatúte komisie pre výstavbu a rozvoj pri obecnom zastupiteľstve
v Marianke“ z ktorého citujem:
ČI. III.
Poslanie komisie
Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán
obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti
stavebnej a rozvoja obce.
V oblasti stavebnej zameriava svoju činnosť hlavne
na dodržiavanie stavebného zákona a ÚPNS pri
realizácii nových stavieb, rekonštrukcii a na celkový
rozvoj a vzhľad obce.
V oblasti kultúrneho dedičstva obce zameriava
svoju činnosť na ochranu pamiatkovej zóny obce,
národných kultúrnych pamiatok, a pamätihodností.
V oblasti rozvoja obce zameriava svoju činnosť na
výhľadové rozvojové projekty a navrhuje ich financovanie.
Komisia iniciuje prípravu zmien v ÚPNS a zúčastňuje sa na procese aktualizácie ÚPN.
Štatút komisie schválilo obecné zastupiteľstvo na
začiatku tohto volebného obdobia a starosta s ním
v celom rozsahu súhlasil. Všetci členovia Komisie
pre výstavbu a rozvoj vykonávajú svoju činnosť na
úkor svojho voľného času bez akýchkoľvek finanč-

ných náhrad. Keď v rámci svojej činnosti poukazujú na niektoré evidentné prešľapy starostu je logické že sa mu to nepáči, ale aj na to tu je táto komisia. A to, že starosta vydal niekoľko stavebných
povolení v rozpore s aktuálnym územným plánom
je fakt. Každý kto robí, robí aj chyby a kontrola je
tu na to aby sme ich mohli naprávať.
Pán Statelov sa v rámci svojej činnosti v komisii
vyjadruje aj k projektom v iných lokalitách obce,
nie len v tých, ktoré sú v jeho blízkosti. Napríklad
veľmi veľa času a energie venoval obhajobe záujmov obce v otázke diaľničného tunela D4, kde sa
zúčastnil takmer všetkých rokovaní, na ktoré ho
delegoval starosta. Zorganizoval spoločné stanovisko viacerých obcí k EIA.
Navrhované regulatívy aktualizovaného územného
plánu obce boli výsledkom rokovania, kompromisov a hlasovania všetkých členov stavebnej komisie. Týchto rokovaní sa zúčastňoval
a k navrhovaným regulatívom sa vyjadroval aj starosta.
Dušan Makovický,
predseda komisie pre výstavbu a rozvoj

šiu časť obce. Pozabudol na to, ako od
roku 2006 vymýšľa rôzne varianty jej riešenia (samozrejme bez reálneho základu ako
napríklad tunel), len aby určitým spôsobom spomalil, resp. znemožnil výstavbu
Južnej cesty, ktorá by odbremenila podstatnú časť obce od ťažkých nákladných
a osobných automobilov, ktoré teraz jazdia
po Štúrovej ulici, kde je cesta vlastne
úplne zničená – toto mu nevadí!!!
Nevníma, že aj autá, ktoré jazdili na jeho
stavbu, boli priamo pod oknami obyvateľov
Štúrovej a Bystrickej. Južná cesta by mala
viesť od bývalého družstva po poľnej ceste
(pozemok je vo vlastníctve cirkvi) cez
Mariánsky potok cez Bystrickú ulicu
k Tálkom. Posledné sedenie na obecnom
úrade v podstate nič nevyriešilo, pretože
obyvatelia bývajúci na časti Bystrickej ulice
(od Mariánskeho potoka po kríž), vyhlásili,
že radšej budú jazdiť po blatistej ceste,
ako by mali pred nimi jazdiť iní, pretože sa
prisťahovali do tichej časti obce a to si
chcú aj naďalej udržať. Ostatní obyvatelia
Marianky sú pre nich nepodstatní.
Pán Statelov vlastní veľký pozemok na
Lúkach, ktorý, ako on sám deklaroval,
nebude využívať ako stavebný pozemok.
Opak je pravdou, koncom minulého roka si
dal vyňať celý pozemok z pôdneho fondu,
aby mohol na ňom stavať. Nie je tomu dosť
a ešte aj napriek viacnásobného uisťovania, že tam stavať nebude, dal si postaviť
samostatnú kanalizačnú šachtu ako prípojku k vlastnému pozemku za peniaze iných.
Na jeho pozemku bude stáť päť rodinných
domov. Je až zarážajúca jeho starostlivosť
o obec, ale len v blízkosti jeho domu, pretože aj on súhlasil s niektorými stavbami –
stavebnými povoleniami, proti ktorým
v jeho blízkosti brojí.
Rád konštatujem, že sa veľkou mierou
zaslúžil o návrh zmeny územného plánu
obce. Zaobstaral spracovateľa územného
plánu a pričinil sa o záväzné regulatívy.Tieto sa na KVR prejednávali tak dlho
a so žiadnym výsledkom, že to niektorých
členov prestalo baviť a prestali chodiť na
komisiu a nedohodnúť sa na ničom.
Dôvodom okrem iného bol aj p. Statelov,
pretože stále presadzoval neakceptovateľné regulatívy. Ukázalo sa to aj pri predložení Návrhu UP na posúdenie Krajskému stavebnému úradu v Bratislave, ktorý ich
neakceptoval žiadal o ich prepracovanie.
Keď mu veľmi záleží na Marianke, prečo
nepodporí obec aj tým, že sa prihlási
k trvalému pobytu? Predsa by obec

dostala o niečo viac peňazí.

Viliam Bolgáč,
starosta

Mariatál
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FOND ROZVOJA MARIANKY D
- Po roku opäť krátka informácia o fonde rozvoja Marianky. Pre nadväznosť a oživenie pripájam identický text z Mariatálu 2/2008, doplnený
o aktuálne čísla roku 2009.

Jedna z prvých vecí, ktorú sa súčasné vedenie obce snažilo presadiť, aj napriek niektorým neprajníkom,
je Fond rozvoja Marianky. Fond rozvoja Marianky bol založený uznesením č. 4/2007-9, na rokovaní
obecného zastupiteľstva dňa 5.6.2007. Vedomí si toho, že bez peňazí sa ťažko „varí“, sme potrebovali
naštartovať systém, ktorý nám umožní transparentne, jednoduchšie prijímať (možnosť prijímania bola aj
pred tým), ale aj požadovať finančné prostriedky pre obec. Obec má veľký nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj infraštruktúry, opravu obecných objektov, prípravu a tvorbu nových projektov, ...
Transparentnosť pri týchto finančných prostriedkoch je veľmi dôležitým prvkom. Aspoň krátka rekapitulácia stavu Fondu rozvoja Marianky k 30. 11. 2009:

PRÍJMY
za rok 2007
za rok 2008
za rok 2009

381.000,- Sk
396.000,- Sk
420.860,- Sk

12.647,- €
13.145,- €
13.970,- €

1.197.860,- Sk

39.762,- €

56.168,- Sk
40.000,- Sk
216.450,- Sk
40.000,- Sk

1.864,- €
1.328,- €
7.185,- €
1.328,- €

Úhrada faktúry – projekt premostenie
PD úprava námestia:
Mzdové náklady pracovníčky pre prípravu fondov:
Dušan Balco – verejné obstarávanie
„Cesta Partizánska ul. - Panský les
Kotolňa v budove ZŠ a MŠ

33.139,- Sk
90.378,- Sk
120.000,- Sk

1.100,- €
3.000,- €
3.983,- €

30.126,- Sk
291.314,- Sk

1.000,- €
9.670,- €

VÝDAJE SPOLU

917.575,- Sk

30.458,- €

PRÍJMY SPOLU

Výdaj v roku 2007, 2008
Projekt na stavebné povolenie premostenia
Partizánska ul. – Panský les
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ a MŠ
Čiastková úhrada projektu rekonštrukcie námestia
Mzdové náklady pracovníčky pre prípravu fondov

Výdaj v roku 2009

Zostatok na účte Fondu rozvoja Obce Marianka k 30.11.2009 je 9.304,- €, t.j. 280.285,- Sk.
Aspoň toľko pre stručnú informáciu o fonde. Vzhľadom na zaokrúhľovanie na celé eurá pri prepočtoch,
uvedené údaje nie sú úplne presné. Presné a detailné informácie o príjmoch (kto a v akej výške prispel) a o výdajoch fondu sú k nahliadnutiu na obecnom úrade. Samozrejme že Fond rozvoja Marianky
je v pohybe a k termínu tlače tohto čísla Mariatálu už budú doplnené čísla na strane príjmov, aj na
strane výdajov.
Predseda stavebnej komisie,
Dušan Makovický

ňa 3.12.2009 som sa stretol
v Pútnickom mlyne
s pánom starostom
Bolgáčom a pánmi Jurčíkom
a Horínkom. Od pána Jurčíka som
sa dozvedel, že
1) kúpil od majiteľov pôdy zastupovaných pánom Nitranským
3,6 ha pôdy v dobývacom
území štátneho lomu nachádzajúceho sa v katastri našej obce
2) požiada a s veľkou pravdepodobnosťou sa stane (vzhľadom
na to, že je vlasníkom pôdy
v dobývacom priestore) správcom tohto lomu
3) poverí a prevedie na p. Horínka
všetky právomoci a povinnosti
vyplývajúce zo správcovstva
tohto lomu
4) ako správca lomu nemieni
obnoviť ťažobnú činnosť v lome
5) vykoná len nevyhnutné terénne
úpravy na zvýšenie bezpečnosti, vzhľadom na to, že niektoré
časti sú staticky narušené a
zvetrané
6) sa bude snažiť časom zrušiť
dobývací priestor v lome a vráti
pozemky pôvodným majiteľom
7) ďalej chce použiť pozemky na
svoje podnikateľské aktivity
v súlade s Územným plánom
obce Marianka
8) mu je ľúto, ale o aktivitách
a zámeroch poslancov
Makovického a Kopačku nevedel a jednoducho sa chopil
podnikateľskej príležitosti,
ktorú mu ponúkol p. Nitranský,
ako zástupca majiteľov uvedených pozemkov, cez
p. Horínka
9) ako správca lomu umožní za
minimálny poplatok obci aby si
odviezla akékoľvek množstvo
kameňa, ak ho bude potrebovať
p. Horínek nás uistil, že
10) bol ponukou p. Nitranského
prekvapený, pretože pár dní
predtým ani netušil, že
pozemky sú na predaj
11) oslovil p. Jurčíka s možnosťou
odkúpenia uvedených pozemkov
12) nemal ani tušenie, že
o uvedené pozemky má
záujem obec
13) vykoná ako správca lomu
všetky opatrenia potrebné na
zabránenie nelegálnych vývozov odpadu do lomu
na uvedené som konštatoval, že
14) napriek našej polročnej snahe

LOM
bce Marianka.
o
ia
d
e
tr
s
ro
p
o
éh
usím hovoriť
priatelia životn
Milí susedia a a mi nepíše ľahko, pretože mlanca Dušana
Tento článok s arení polročného úsilia posl čo najmenej pocio sklamaní a zmmňa. Rád by som sem vloži vdu a budem sa snaMakovického ana to, že nie vždy hovoria pravidel ja. Rád by som
tov, vzhľadom kty, tak ako som ich zažil a koľvek zúčastnený
žiť len zhrnúť fa dná len o môj pohľad a ktolne inak. Začnem od
uviedol, že sa je
losti a fakty úp
a
d
u
é
n
va
o
is
p
mohol vidieť o
konca.
sa musíme novej situácii prispôsobiť, prijať ju a akceptovať snahy
nových majiteľov pozemkov
15) sa zúčastníme výberového konania na správcu lomu na Banskom
úrade (na čo ma p. Jurčík upozornil, že on ako majiteľ pozemkov
má oveľa väčšiu šancu, čo mu
potvrdili na uvedenom úrade)
16) nemôžu v lome robiť akékoľvek
úpravy bez vedomia Obvodného
úradu životného prostredia
17) v lome sa nachádza niekoľko druhov rastlín a živočíchov chránených zákonom
18) rekultivácia lomu môže prebehnúť
len na základe projektu schváleného orgánmi štátnej správy
so starostom sme nového majiteľa
ubezpečili, že
19) podporíme ako obec všetky aktivity vedúce k skultúrneniu
a vyčisteniu uvedených pozemkov
20) privítame akékoľvek aktivity
vedúce k využitiu územia v súlade
s Územným plánom obce.
takto môže skončiť polročné úsilie. S tým sa človek zmieri, pretože
veci aj nevychádzajú. Čo však
neviem celkom stráviť, sú niektoré
fakty a otázky týkajúce sa celej situácie. Pozemky v lome sme chceli kúpiť
pre obec z viacerých dôvodov:
a) vlastníctvom pozemkov by pravdepodobne získala správcovstvo, čím
by rozhodovala o všetkom, čo sa
v ňom bude diať a tým by získala
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kontrolu nad všetkými aktivitami
v lome
b) správcovstvom by mala právomoc
zrušiť dobývací priestor a vrátiť
pozemky bývalým majiteľom
(dohodnuté s banským úradom)
c) na základe vlastníctva pozemkov
by mohla vypracovať projekt revitalizácie lomu s podporou
Obvodného úradu pre ŽP (predjednané)
d) na základe projektu získať peniaze
z EÚ a štátnych fondov na realizáciu projektu
e) bývalú trafostanicu, ktorá je súčasťou týchto pozemkov, ponúknuť
spolku Permon, ktorý by v prípade
záujmu mohol vytvoriť múzeum
ťažby bridlice v katastri obce
Marianka a mal vlastný priestor
pre ďalšie aktivity.
Skončilo to však inak. Na verejnom
zasadaní OZ minulý týždeň boli
schválené zmluvy o kúpe, ale tesne
pred podpísaním zmlúv odstúpili predávajúci od dohodnutých podmienok
a predali pozemky novému záujemcovi, ktorým je p. Jurčík. Tým sa situácia zásadne zmenila.
Čo bude ďalej? Neviem. Celú situáciu
budeme monitorovať, kontrolovať
dodržiavanie zákonov a aktívne,
v rámci právomoci obce, pri revitalizácii lomu, pomáhať.

Milan Kopačka, komisia pre ŽP

Prehlásenie Komisie
pre životné prostredie
(na vedomie OZ, kontrolným orgánom obce
a občanom)
Ako poradný orgán starostu obce a v súvislosti
so zisteniami vykonanými v lokalite štátny kamenolom v katastri obce Marianka, týkajúcich sa
nelegálneho uloženia stavebného odpadu zo zbúranej starej jedálne miestnej školy, vydávame toto
prehlásenie:
Dištancujeme sa od protiprávneho konania starostu obce, ktorý svojím svojvoľným konaním, bez
nášho vedomia a vedomia iných poslancov, nechal
uložiť stavebný odpad z búracích prác v miestnom
kamenolome.
Upozorňujeme, že za tejto situácie hrozia obci
nemalé sankcie a nepríjemnosti, do úvahy prichádza aj prípadné vyvodenie trestnej zodpovednosti
konkrétnych osôb.
Ako jedinú možnú nápravu terajšej situácie vidíme
bezodkladný odvoz tohto odpadu na legálnu skládku, čím by sa dostal stávajúci stav do súladu so
zákonom.
Preto dôrazne žiadame starostu, aby v čo najkratšom čase vykonal nevyhnutné kroky a zjednal
tak nápravu svojho protizákonného jednania.
členovia Komisie pre životné prostredie

Stanovisko
starostu obce - Lom
Uvedomujem si, že som spravil nesprávny krok,
keď som súhlasil s odvozom stavebného odpadu
na nelegálnu skládku. V tom čase som sa
domnieval, že momentálne je to jediné možné
riešenie z dôvodu šetrenia finančných zdrojov
Obecného úradu v Marianke. Odvoz odpadu je
t. č. už nie do Stupavy, ale do Zohoru. Stál by
podľa jednej z ponúk okolo 180 000 Sk, čo je
6 000 EUR. Nie je pravda, že nikto o tejto akcii
z poslancov nevedel. Pán Makovický bol o tom
informovaný. Uvedený stav dám do poriadku.
Predaj pozemku bol veľkým prekvapením aj pre
mňa. Pán Kopačka uviedol všetko správne, až na
jeden fakt , a to cenu, za ktorú ho odkúpil pán
Jurčík. Zhruba za polovicu výmery zaplatil ráz
toľko ako ponúkla obec. Kúpne zmluvy sa prejednávali na obecnom zastupiteľstve a informácie
boli verejne prístupné.
Viliam Bolgáč, starosta

Prehlásenie predsedu
redakčnej rady
Z pracovného rokovania obecného zastupiteľstva
dňa 8.12.2009, pri diskusii k vyššie popísanému
problému jednoznačne vyplynulo, že starosta rozhodol o odvoze stavebného odpadu na nelegálnu
skládku samostatne, bez informovania poslancov
obecného zastupiteľstva. Pán Makovický nebol
pred vývozom o tom informovaný. Starosta na
záver diskusie sľúbil, že zabezpečí odvoz tohto
odpadu na legálnu skládku.
Milan Olexa, Predseda redakčnej rady
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Kultúra v Marianke
Hodnotenie činnosti, ktoré prislúcha komisii pre kultúru a sociálne veci nebude až také
náročné, pretože pod jej hlavičkou sa konali iba letné „ Country ohne“, tieto boli presunuté
z mesiaca jún na august, aby sa neprekrývali s pivným festivalom.
očasie v tomto mesiaci bolo až
P
príliš horúce a dovolenkové, aby
sa odohral avizovaný futbalový zápas.
Aj keď sme túto akciu pripravovali už
po tretí raz a mysleli sme si , že nás
nič nezaskočí opak bol pravdou.
Mužstvo futbalistov z Marianky sa
stretlo, ale nemalo súpera a to bol
dôvod prečo sa začiatok podujatia
odďaľoval do tej chvíle, kým niekoho
nenapadlo spraviť z jedného mužstva
dve a hrali proti sebe. A čuduj sa
svete, zábava bola hneď. Aj keď
podaktorí fanúšikovia neprijali takúto
alternatívu a zo športového ihriska
odišli, predsa ich zostalo ešte dosť na
povzbudzovanie a nabádanie k lepším
výkonom. Pokiaľ sa futbalisti potili
a to doslova na ihrisku, muzikanti si
pripravovali svoje nástroje, členovia
komisie za podpory poslancov prístrešok pre hudbu, aby boli krytý.
nách. Krátko pred polnocou sa pomaly končilo.
Bolo treba upratať areál, uhasiť oheň, poodnášať
lavice a stoly. Opäť práca pre členov komisie
a poslancov, ktorí priložili ruku k dielu. Pomoc
nám poskytol aj pán Mader s manželkou - ešte
v nedeľu ráno boli pozbierať smeti, ktoré nebolo
večer vidieť a zložili prístrešok. Touto cestou
ďakujem všetkým, ktorí pomohli a prispeli
k organizácii tejto letnej akcie.
Budúci rok sa budeme snažiť zorganizovať
túto akciu v termíne na to určenom - na Jána.

V doobedňajších hodinách táto skupina poslancov previezla drevo na vatru od pátra Augustína.
Nič nám už nebránilo začať. Vôňa pečienok,
ktoré za okienkom predávala usmiata pani Anka
sa šírila celým areálom a hudba k tomu navodila
tú správnu atmosféru. Ukončenie futbalu poskytlo
možnosť fanúšikom aj futbalistom schladiť si hlasivky a hrdlo občerstvením, ktoré zabezpečovala
„ Koliba u JOHANA“. Začala zábava, aká má byť.
Po západe slniečka sa zapálila vatra a prvé páry
sa objavili pri tanci. Spokojnosť nad akciou, ktorá
zo začiatku nevyzerala dobre, bola na oboch stra-
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Miestny spolok
Slovenského
Červeného kríža
Svoju činnosť v tichosti vykonáva
už pomaly 55 rokov. Okrem stanice prvej pomoci, kde každú stredu ordinuje obvodný lekár MUDr.
Magala spolu so sestričkou
a zástupcom nášho spolku,
zúčastňujeme sa aj pri pútiach,
ktoré sú v údolí a rôznych podujatiach organizovaných v obci, ak
sme prizvaný. Aby naše členky
boli správne pripravené na túto
prácu je treba ich preškoľovať
v podávaní prvej pomoci, tak
tomu bolo aj tento rok, keď sa
školenia zúčastnilo päť členiek
nášho spolku. Školenie sa konalo
v spoločenskom dome, kam bola
zabezpečená školiteľka
z Územného spolku. Príjemná
atmosféra a humorné chvíle pri
nácviku dýchania do figuríny spríjemnili osem hodín výučby.
Zakončenie bolo obedom, ktoré
nám priviezol pán Bubnič
z potravín Katka . Ako som spomínala na začiatku, náš spolok
oslávi budúci rok 55. výročie
založenia a preto sme požiadali
obec o príspevok na našu ďalšiu
činnosť, chceli by sme zakúpiť
nový materiál pre poskytovanie
prvej pomoci a rozšíriť naše rady
o mládež z Marianky, ktorá by
mala záujem o takúto prácu.

Edita Radačovská,
tajomníčka MS SČK

Milí obyvatelia Marianky!
Minulý rok presne v októbri ma oslovili známi z Marianky a opýtali sa ma, či by som nebola
ochotná nacvičiť s pánmi z Vašej krásnej Marianky niekoľko kolied, ktoré by zaspievali
24.12. na polnočnej omši. Mňa táto myšlienka nadchla, tak sme sa pustili do práce, vlastne
do spievania. Usilovne sme spievali každú nedeľu od 17:00 hod., niekedy hodinu, niekedy
dve. Stretávali sme sa na fare, zaspievali sme si niekoľko kolied a podarilo sa nám niektoré
zvládnuť aj dvojhlasne. Tí „skalní“ sme vydržali až do Veľkej noci. Myslím si, že polnočná
omša s „Mariánskymi hviezdami“ bola milým prekvapením a oživením vianočných sviatkov.
Možno sa pýtate prečo vlastne píšem tento článok do Vašich novín. Chcela by som pozvať
medzi nás všetkých pánov, ktorý majú chuť zaspievať si tento rok na chóre koledy a potešiť
všetkých, ktorí na polnočnú omšu prídu. Privítame každého muža, ktorý si nájde v nedeľu
od 17.00 hod čas a má chuť spievať.
A ešte ste určite zvedaví, kto Vás to vlastne pozýva. Dovoľte , aby som sa Vám predstavila.
Volám sa Anna Štefániková, učím na ZUŠ spev a tu u Vás v Marianke sa cítim super.

Teším sa na Vás ja i „Marianské Hviezdy“ .

Anna Štefániková

C

z

Darčekový kupón
Už po dva roky dostali naši spoluobčania Darčekový kupón na
určitú čiastku, inak tomu nebolo ani v tomto roku. Hoci sa
všade píše a skloňuje slovo kríza a krátenie rozpočtu, v tom
našom sa vyčlenené eurá našli. Zastupiteľstvo obce vyčlenilo
na jednu osobu staršiu ako 75 rokov s trvalým pobytom
v Marianke a žijúcu v Marianke 18 € a k tomu ako bonus od
Potravín KATKA ďalšie 1 €, takže celková cena poukazu bola
19 €. Touto cestou ďakujem za sponzorský príspevok potravinám KATKA.
Dúfam, že aj touto poukážkou sme urobili radosť
v predvianočnom čase našim spoluobčanom.

Edita Radačovská,
predseda komisie pre kultúru a sociálne veci
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NOVINKY Z NAŠEJ FARNOSTI
TELEVÍZIA
MARKÍZA
v Marianke dňa
23.11.2009.

Písomný záznam
z reportáže „Pútnické
miesto chátra“
z 23/11/2009:

Dňa 23.11.2009 bola v televízii
Markíza, vo večernej relácii
„Slovensko Dnes“ odvysielaná
reportáž s titulkom „Pútnické
miesto chátra“. Informácie
vyslovené redaktorkou TV Markíza
pani Darinou Mikolášovou, ktoré boli
odvysielané v tejto reportáži boli
z veľkej časti nepravdivé a pravdu
skresľujúce. Reportáž bola
spracovaná bez použitia dostupných
informácií podložených
argumentami, s možnosťou
overenia, ktoré pred aj počas
reportáže poskytli správca farnosti
páter Augustín a starosta obce
Viliam Bolgáč a bola zameraná na
podanie len negatívnych, nie
objektívnych informácií.

Úvod hlásateľky TV Markíza:
Najstaršie slovenské pútnické miesto Marianka
pri Bratislave chátra. Zanedbané kaplnky, nedokončený kostol, či chátrajúce sochy. To všetko
sa nedá prehliadnuť, chodí sem čoraz menej ľudí
a kedysi vyhľadávané miesto akoby upadalo do
zabudnutia.

V nemom úžase som
sledoval túto reportáž
a kládol som si otázky
prečo? a pre koho? bola
spracovaná takáto
reportáž, v ktorej
spracovatelia opomenuli
všetko to čo sa za posledné
roky v Mariánskom údolí
urobilo.

Okoloidúci pán:
...No, tá strecha, stará už čo ja viem....

Ľudia zvyčajne chodia do
Mariánskeho údolia s pokorou
a modlitbami načerpať energiu a sily
na riešenie svojich väčších či
menších problémov, alebo len tak
potešiť sa na duši a načerpať sily do
ďalších dní. Mariánske údolie,
ktorého prostredie je nádherné, je tu
pre všetkých, pre veriacich aj pre
neveriacich. Na každého vplýva
rôzne a každý si z neho odnáša
niečo iné, svoje. Spracovatelia
reportáže si zrejme odniesli ťažobu
na duši a zlý pocit. Ale čo je ďaleko
horšie tento pocit odniesli aj pre
ďalších divákov TV Markíza, ktorí
sledovali tento program a nepoznajú
Mariánske údolie osobne.
Veď, urobte si obraz sami.
Prikladám prepis
odvysielanej reportáže a aj
spoločnú písomnú reakciu
Farského úradu a Obecného
úradu.
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Redaktorka v Marianke:
Sme na najstaršom pútnickom mieste na
Slovensku, kedysi sa tu schádzali státisíce pútnikov, dnes tu nie je vôbec nikto. Smutné
a opustené, také je miesto modlitieb a prosieb,
ktoré zdá sa teraz samo prosí o pomoc.
Páter Augustín:
To je Váš pohľad. Človek, ktorý tu nie každodenne je, tak vidí skutočne, že sa tu urobilo tohto
roku hodne práce.

Pán naberajúci si vodu zo Svätej studne:
Či by to mohlo byť, ... no myslím si že asi áno, na
to že je to pútnické miesto...
Redaktorka v Marianke:
Rozsiahlou rekonštrukciou prechádza zdá sa
najmä kostol, okolie však pustne. V takomto
stave je napríklad Svätá studňa v Marianke, v
ktorej sa kedysi podľa legendy našla soška Panny
Márie. Ľudia veria, že voda tu má zázračné účinky, do fliaš ju však naberajú práve z tejto hrdzavej
rúrky, a to nie je všetko, zatvorené sú nie len
stánky, ale aj toalety a lavičky v okolí chátrajú.
Páter Augustín:
Samozrejme, že miesto by mohlo vyzerať omnoho lepšie, lenže všetko vlastne záleží od financií.
Starosta obce Marianka:
Tento rok obec odsúhlasila a zároveň aj teda
poskytla Mariánskemu údoliu 420. tis. Korún, no
a teraz cez obec a Ministerstvo výstavby sme
získali 33 tis. euro na kostol.
Telefonát s p. Jozefom Bednárom,
hovorcom Ministerstva kultúry:
Súbor národných kultúrnych pamiatok v Marianke
bol takto v roku 2009 podporený sumou 60 tis.
euro.
Redaktorka v Marianke:
Situáciu v pútnickej Marianke budeme aj naďalej
sledovať. Darina Mikolášová, TV Markíza.

Písomná reakcia
Farského úradu
a Obecného úradu:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Marianka
Nám. 4 apríla 20,
900 33 Marianka,
IČO: 34 011 404
Titl.
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
V Marianke, dňa 27.11.2009

Vec: Písomná reakcia
na reportáž TV Markíza
odvysielanú dňa
23.11.2009 o pútnickom
mieste v Marianke.
Dňa 23.11.2009 televízia Markíza, vo
večernej relácii „Slovensko Dnes“ odvysielala reportáž s titulkom „Pútnické miesto chátra“. Informácie v reportáži boli
vytrhnuté z kontextu, doplnené negatívnymi pochmúrnymi zábermi ( prasklín na
stenách budov), a teda zjavne účelovo
pravdu skresľujúce. Zo záverov reportáže
vyplýva, že napriek skutočnosti, že
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Marianka
( ďalej len „farský úrad“) získala v roku
2009 z verejných zdrojov finančné prostriedky v desaťtisícoch eur práve pre
Mariánske údolie, tieto prostriedky boli
použité farským úradom na iný ako určený
účel, kompetentní sú nečinní a nechávajú
Mariánske údolie chátrať. Týmto bolo
poškodené dobré meno tak Obce
Marianka, ako aj farského úradu
v Marianke, súčasne došlo k zásahu do cti
a dobrej povesti predstaviteľa farského
úradu pátra Augustína Juraja Kardoša.
Reportáž bola spracovaná so zameraním na podanie len negatívneho, nie
objektívneho obrazu. V tejto súvislosti
poukazujeme na nasledovné citácie
z odvysielanej reportáže :
„Najstaršie slovenské pútnické miesto
Marianka pri Bratislave chátra. Zanedbané
kaplnky, nedokončený kostol, či chátrajúce sochy, to všetko sa nedá prehliadnuť.
Chodí sem čoraz menej ľudí a kedysi

vyhľadávané miesto akoby upadalo do
zabudnutia“.
„Súbor národných kultúrnych pamiatok
v Marianke bol v roku 2009 podporený
sumou 60 tis. Euro“.
Nepravdivosť a skreslenosť odvysielaných informácií spočíva v tom, že všetky
finančné prostriedky, ktoré boli farskému
úradu z verejných zdrojov kedykoľvek
poskytnuté na účely revitalizácie
Mariánskeho údolia boli preukázateľne
na tento účel aj účelne a efektívne
použité. Tieto skutočnosti vieme podrobne preukázať a zdokumentovať.
Súčasne vieme preukázať, že tak farský
úrad, ako aj zástupcovia Obce Marianka
v posledných rokoch vykonávajú maximálne úsilie za účelom získania finančných prostriedkov, či už z verejných
alebo súkromných zdrojov. Rovnako
vieme podrobne zdokumentovať všetky
aktivity a činnosti, ktoré obec a farský
úrad v posledných rokoch vykonali za
účelom revitalizácie Mariánskeho údolia.
Veríme, že závery predmetnej reportáže
televízie Markíza boli vytvorené nie
s cieľom úmyselnej diskreditácie farského úradu a obce, ale len v dôsledku
nedostatočného preverenia resp. nedostatočného získania informácií zo strany
redaktorov televízie Markíza, nevyhnutných k vytvoreniu objektívneho obrazu
o priebehu revitalizácie Mariánskeho
údolia.
V zmysle zákona č. 308/2000 Z.z., §
21, týmto vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. žiadame
o odvysielanie opravy v nasledovnom
znení:.

ODPOVEĎ:
„Mariánske údolie prosí
o pomoc“
Najstaršie pútnické miesto na Slovensku - Mariánske údolie (v obci Marianka) pri Bratislave je jedinečným komplexom nádherných historických a sakrálnych objektov počnúc dominantnou
stavbou Mariánskeho kláštora ( exercičného domu), spolu s kostolom Narodenia Panny Márie, pokračujúc do údolia
šiestimi Mariánskymi kaplnkami, až po
kaplnku Svätej studne v samotnom srdci
údolia, pričom nemožno opomenúť 12
kaplniek krížovej cesty týčiacich sa nad

svätým údolím. Všetky uvedené sakrálne stavby, ( ktorých veľkú časť tvoria
národné kultúrne pamiatky) sú od
počiatku vsadené do prírodného lesného prostredia Malých Karpát.
Bratislavčania tráviaci aj v tomto ročnom období svoj voľný čas nielen vo víre
nablýskaných a vysvietených obchodných centier, ale občas aj v lone malokarpatskej prírody, vstupnou bránou
do ktorej Marianka a Mariánske údolie
nepochybne je, vedia, že upršaný,
sychravý mesiac november po opadaní posledných listov zo stromov v lese
pôsobí na prvý pohľad trochu zašednuto, smutne, opustene... Sme však presvedčení, že duchovnú silu, ktorú toto
miesto neustále vyžaruje a ktorú chodia
mnohí ľudia pravidelne čerpať, toto
miesto malo a naďalej má nie len za
nepriazne počasia, ale aj v tých najpochmúrnejších mesiacoch, rokoch či
desaťročiach....
Práve vďaka tejto sile a odhodlaniu
zástupcov obce a farského úradu sa
podarilo za posledné roky zrekonštruovať
a zreštaurovať drvivú väčšinu najviac
poškodených objektov, ktoré by bez
nevyhnutých a často nákladných zásahov
inak ani neexistovali. No tak, ako nie
každý z nás rovnako intenzívne „vidí“
resp. vie vnímať a precítiť duchovný rozmer Mariánskeho údolia, nie každý z nás
je schopný v Mariánskom údolí vidieť
roky nákladných reštaurátorských
a rekonštrukčných prác, ktorým musel
predchádzať nevyhnutný podrobný architektonicko - historický a umelecko
– historický reštaurátorský prieskum,
odborné posudzovanie statiky, zabezpečenie odvlhčenia jednotlivých objektov...
V roku 2009 farský úrad zahájil rekonštrukciu lode kostola Narodenia Panny
Márie v rámci ktorej zrealizoval aj
odvlhčenie kostola, samozrejme vrátane
archeologicko – historických prieskumov. V súčasnosti sa Mariánsky kostol,
ako jeden z mála historických svätostánkov, môže pochváliť novou kamennou
dlažbou s inštalovaným podlahovým
kúrením! V kostole máme úplne nové
lavice z masívneho dubového dreva,
ktoré boli osadené len pred dvomi
týždňami.... Bočné oltáre lode kostola
ešte čaká postupná rekonštrukcia podláh, výzdob, malieb,....
V roku 2009 sme tiež zabezpečili
odstránenie vzdušného elektrického
vedenia v Mariánskom údolí a nahradili

ho vedením podzemným. Súčasne sme
zrealizovali aj nové osvetlenie
a ozvučenie údolia. V tomto roku sme
taktiež zrealizovali nový chodník pre
peších popred zrekonštruované
Mariánske kaplnky. V auguste sme
zabezpečili nové dopravné značenie do
Mariánskeho údolia.
Na rekonštrukciu Mariánskeho údolia,
ako celku sme v roku 2005 vyhlásili
architektonickú súťaž. Následne bola
spracovaná kompletná projektová dokumentácia. Od roku 2006 podávame žiadosti o finančné príspevky na rekonštrukciu údolia na rôzne domáce ako aj
medzinárodné fondy a inštitúcie, avšak
zatiaľ len s drobnými, čiastkovými úspechmi... .
Áno, mariánske údolie prosí o pomoc .
Rovnako ako prosia všetci tí, čo sa
aspoň postupnými malými krôčikmi snažia urobiť pre tento krásny kút Slovenska
maximum. Prosia aspoň o podporu
namiesto dehonestovania časovo, ako
aj finančne nákladnej práce len preto, že
jej výsledky nie je vidieť hneď na prvý
pohľad.
Touto cestou si dovoľujeme i pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov
pozvať do Mariánskeho údolia všetkých
ľudí dobrej vôle, aby sme si navzájom
pomohli načerpať dostatok pozitívnej
energie, aby tak individuálne ako aj naše
spoločné ciele, túžby a predsavzatia
mohli byť čo najskôr plnohodnotne
naplnené. Pri nedávnej výročnej púti
v Marianke, ktorá sa uskutočnila dňa 6.
septembra, kde hlavným celebrantom
nedeľnej svätej omše bol J.E. Jozef
Kardinál Tomko, bolo v Mariánskom
údolí podľa nezávislého odhadu okolo
10.000 pútnikov. Na budúcoročnú púť
si dovoľujeme pozvať tak divákov televízie Markíza ako aj televíziu Markíza
s pevnou vierou, že dovtedy sa budeme
môcť spoločne tešiť z ďalších úspešných krokov pri revitalizácii Mariánskeho
údolia.
S úctou
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Marianka
páter Augustín Juraj Kardoš
správca farnosti
K vyššie uvedenému sa pripája
aj Obec Marianka.
Ing. Viliam Bolgáč,
starosta Obce Marianka
Spracoval Dušan Makovický
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ž dávnejšie sme sa zaoberali myšlienkou
pozvať do Marianky Jozefa kardinála Tomka.
U
Myšlienka začala byť reálna, keď v marci pri
príležitosti mením i narodenín ( 85 rokov ) pán
kardinál zavítal do Bratislavy. Tam, na stretnutí
v Primaciálnom paláci, som pána kardinála po
gratulácii pozval na septembrovú púť. Následne
išla do Vatikánu písomná pozvánka a potom sme
už s napätím očakávali odpoveď. Odpoveď prišla
koncom mája a bola na našu veľkú radosť
pozitívna.
Až teraz, keď píšem tento príspevok, som zistil
zaujímavú skutočnosť. List od pána kardinála, že
prijíma naše pozvanie má dátum 25. mája
a presne v tento deň sme začali s prácami na
rekonštrukcii lodi kostola. Takže sa začalo
pracovať na „dvoch frontoch“. Na kostole a aj na
prípravách na Výročnú púť.
Práce na rekonštrukcii kostola boli naplánované
tak, aby boli zhotovené podkladné sanačné
omietky , dlažba a lavice. Takmer všetky
naplánované práce sa do púte s Božou pomocou
a úsilím obetavých ľudí podarilo zrealizovať.
Neboli vyrobené len lavice a tak nám počas púte
poslúžili provizórne lavičky.
K púti sme chceli pripraviť aj údolie.
Západoslovenská energetika uskutočnila
rekonštrukciu vzdušného vedenia, ktoré bolo
nahradené káblom uloženým do zeme. Z toho
dôvodu bolo nutné riešiť aj nové osvetlenie
údolia a súčasne aj ozvučenie. Aj tieto práce sa
vďaka obetavým pracovníkom a Bohu známemu
sponzorovi podarilo zrealizovať.
Zostával ešte priestor Lurdskej jaskyne. Zbúral
sa starý prístrešok, priestor pre bohoslužby sa
rozšíril a zhotovil sa centrálny nástup k oltáru. Na
celú plochu sa položil koberec a tak sa vytvoril
dôstojný priestor na slávenie svätej omše.
Očakávala sa veľká účasť pútnikov, preto bolo
potrebné riešiť aj dopravu. Po jednaniach na
Dopravnom inšpektoráte, Dopravného podniku
Bratislavy a s majiteľmi pozemkov a komunikácií
sa podarilo dopravu zorganizovať na výbornú.
Autobusy s pútnikmi mohli prísť na konečnú
zastávku na „ Kasínskom“, kde pútnici vystúpili
a autobusy odchádzali parkovať na pripravené
parkoviská pod obcou. Osobné automobily mali
pripravené parkoviská na poli, na kukuričnisku
a pútnici boli prepravovaní kyvadlovou, ktorá
premávala medzi Záhorskou Bystricou
a a Mariankou.
Slávnostnou svätou omšou o 15:00 hod, ktorú
celebroval Mons. Róbert Bezák, arcibiskup
Trnavský začal dvojdňový program Výročnej
púte. A potom nadišiel dlho očakávaný deň, kedy
sme v Marianke privítali otca kardinála Jozefa
Tomka. Privítalo ho aj slniečko, vyzdobená kópia
sošky Panny Márie Tálenskej, krojovanci,
dychová hudba Šarfianka, detský súbor Melódia
a množstvo pútnikov. Svätú omšu, ktorú vysielala
v priamom prenose Slovenská televízia, na
prvom programe, koncelebroval arcibiskup
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, Ordinár
ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky Mons. František Rábek, bratislavský
gréckokatolícky biskup vladyka Peter Rusnák
a veľa kňazov.
V homílii otec kardinál pripomenul dobu 2.
svetovej vojny, keď do Marianky peši putovali cez
hory z Bratislavského seminára, aby Panne Márii
zverili svoje povolanie a aj vojnové ťažkosti celej
Európy. Aj dnes každý prináša svoje radosti,
bolesti a potreby a chce prosiť našu nebeskú

Ďalšie
práce na
Mariánskych
kaplnkách
vo Svätom
údolí
očas niekoľkých posledných
mesiacov ďalej pokročili práce
na pamiatkovej obnove šiestich kaplniek vo Svätom údolí. Po predchádzajúcich sanačných prácach, kedy
boli k základovým murivám priložené
vertikálne izolácie, sa realizovalo prisypanie základov štrkom. Najviac
zdevastované vlhkosťou bolo murivo
oltárnych stolov – tu sa muselo pristúpiť k náročnému systému
odvlhčenia pomocou podrezania,
vďaka čomu mohli byť tieto barokové
prvky zachované a zachránené pred
zničením.

P

Matku o pomoc. Hlavný dôvod púte je však
oslava narodenín Márie, matky Božieho syna,
matky Cirkvi a našej spoločnej Matky. Vyzdvihol
krásu údolia v blízkosti Bratislavy, ktoré nás má
inšpirovať prednášať svoje prosby Márii, pretože
jej starostlivosť o našu časnú i večnú budúcnosť,
nás k tomu povzbudzuje.
Spomenul aj negatíva našej spoločnosti, za ktoré
máme čo odprosovať.
Povzbudil však aj k optimizmu, veď je tu aj veľa
dobra. Lenže dobro je vždy skryté, nekričí.
Nakoniec všetkých prítomných vyzval: „Ako
ozajstní pútnici sa tu v Marianke vrúcne modlíme
slovami najstaršej mariánskej modlitby z 3.
storočia :

Na slávnostnom obede otec kardinál povedal, že
je z dnešnej púte povzbudený. To nech je spolu
s Božím požehnaním najkrajšou odmenou pre
všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
pri rekonštrukcii kostola a príprave Výročnej púte.
K tomu pripájam aj svoje srdečné poďakovanie
a zahrnutie do modlitieb.
páter Augustín, správca farnosti

Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá
Božia rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého
nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná
Amen “
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ekné jesenné počasie vytvorilo šancu na
to, aby sa dokončil vonkajší plášť kaplniek. Reštaurátori preto ukončili na všetkých
kaplnkách náročné úpravy profilovaných
omietkových prvkov a mohli následne pristúpiť k vonkajším náterom. Farebnosť bola
vybratá po viacerých skúškach a po namiešaní niekoľkých farebných vzoriek, aby
mohla byť docielená čo najpresnejšia vernosť s pôvodnou barokovou predlohou.

P

o zreštaurovaní boli na pôvodné miesto
na vrchole štítov osadené kovové krížiky
a boli vyspravené a doplnené chýbajúce
stupne pred vchodmi do kaplniek.
Vyspravené boli aj tepané barokové mreže
situované vo vstupoch, pričom reštaurátor
si dal záležať na oprave pôvodných krabicových zámok. Okolo kaplniek boli položené
okapové chodníky z ušľachtilého kameňa.

P

plnému dokončeniu obnovy v neskorej
jeseni zabránila vlhkosť – starý nepriateľ kaplniek. Voda, ktorá sa desaťročia
kumulovala v základoch a v stenách, sa
nestačila vysušiť za jednu sezónu a skrížila
reštaurátorom plány na dokončenie obnovy
fresiek. Aby nedošlo k ešte väčším škodám,
bude nutné počkať so záverečnými úpravami vnútorných stien do jarných mesiacov,
kedy sa stav zavlhnutia opäť vyhodnotí.
Z tohto dôvodu nebola vo vnútri kaplniek
ani položená dlažba. Dá sa však povedať, že
tento rok bolo urobené pre záchranu
a obnovu cenných barokových kaplniek
maximum. Veci netreba uponáhľať, veď
problémy s vlhkosťou sa vedia nepekne
vypomstiť, ak sa nevyriešia dôsledne
a s rešpektovaním technologických zásad a
daností.

Ú

Ivo Štassel

Pomník svätého
Pavla pustovníka sa reštauruje
ozornosť návštevníka, ktorý vkročí na nádvorie pred pútnický chrám, sa
P
zväčša upriamuje na stavbu kostola, kaplnku svätej Anny, exercičný dom.
Až po detailnejšom rozhliadnutí sa pozornosti neunikne sochárske dielo pod
stromami na zatrávnenej ploche medzi lavičkami - pomník svätého Pavla
pustovníka. Pomník predstavuje sv. Pavla pustovníka, patróna pavlínov (rehoľa,
ktorá až do roku 1786 bola majiteľom celého údolia). Na podstavci je
osadené výtvarné dielo v podobe kľačiaceho svätca Pavla pustovníka, ktorý sa
chrbtom opiera o palmový strom a ruky má roztiahnuté v adoračnom geste.
Pamiatková hodnota diela spočíva v jeho veku, historických okolnostiach
vzniku a v jeho výtvarnom pôsobení.
Pomník dal v roku 1714 zhotoviť ostrihomský arcibiskup kardinál Kristián
August, ktorý si od roku 1712 vybral Mariatál za svoje sídlo. Tu sa mu tak
zapáčilo, že sa stal doživotným mecenášom rehole a ctiteľom Panny Márie
Tálenskej. Svoju úctu vyjadril mnohými dotáciami a darmi na opravu,
údržbu a dostavbu areálu. Jedným z jeho pamätných diel bolo aj zriadenie
spomínaného pomníka. Vtedy bolo ešte nádvorie pred kostolom ohradené,

pomník stál tesne pred múrom. Neskôr, keď múr zbúrali, sa pomník ocitol
na voľnom priestranstve, tak, ako ho poznáme aj dnes.
Vzhľadom na skutočnosť, že pomník bol značne narušený prírodnými
vplyvmi a vandalmi (odlomená ruka, rameno, chodidlá), boli zahájené práce
na jeho reštaurovaní. Dňa 16.októbra 2009 boli všetky súčasti prevezené
do ateliérov Vysokej školy výtvarných umení , kde budú pod vedením
Mgr.art Gabriela Strassnera reštaurované. Všetko prebieha so súhlasom
Krajského pamiatkového úradu, ktorý vydal k tomuto zámeru rozhodnutie.
Socha je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu pod číslom 454/5.
Veríme, že reštaurovaním sa prinavráti pomníku jeho pôvodný vzhľad a tým
vyznie jeho krása a posolstvo.

fara@marianka.sk

Milena Makovická
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Obnova mariánskeho
kostola sa chýli ku koncu
jednom z predchádzajúcich čísel Mariatálu
V
sme písali o pamiatkovej obnove interiéru
pútnického kostola – špeciálne jeho lode
s bočnými kaplnkami. Hovorilo sa o nálezoch
náhrobných dosiek, kryptových priestorov
a podzemných murív – všetko zvyškov starších
stavebných dejín kostola.
edzičasom obnova interiéru opäť pokročila.
Archeologický výskum bol ukončený
a výkopy boli zasypané – nie však hlinou ako
predtým, ale štrkom. Podľa projektu odvlhčenia
murív boli pod úroveň terénu uložené všetky
zásypové vrstvy a vetracie kanály v špeciálnej
skladbe a tiež rozvody podlahového kúrenia. Po
technologickej prestávke bola navrch položená
nová kamenná dlažba, ktorá bola po stránke
farebnosti a rozmeru prispôsobená pôvodnej
barokovej opukovej dlažbe z 18. storočia. Bolo

M

to preto, lebo hlavnou myšlienkou obnovy
lode kostola bolo podporiť barokový charakter vnútornej výzdoby stien a klenby a
dosiahnuť harmonický celok starých
a nových prvkov interiéru.
o lode boli umiestnené nové drevené
lavice podľa návrhu akad.soch. Dušana
Králika. Keďže interiér kostola je skvostným
prejavom barokovej architektúry
a umeleckých remesiel, boli aj lavice prispôsobené charakteru autentického historického vnútrajška – boli navrhnuté tak, aby
zohľadňovali tvarové a materiálové špecifiká
tohto pamiatkového priestoru.
nštalácia rozvodov kúrenia, položenie dlažby a osadenie lavíc bolo urobené
v predstihu pred reštaurátorskýmu prácami
s tým zámerom, aby bol kostol pripravený

D

I

Kostol
- nový stav loď
Kostol
- nový stav loď

Kostol - starý stav loď

Kostol - starý
stav loď

prijať čo najskôr návštevníkov ešte počas jesennej pútnickej sezóny. Tento cieľ bol splnený
a kostol už dlhšiu dobu opäť slúži svojmu účelu.
Ostáva však dokončiť ešte niektoré práce, aby
sa interiér lode mohol zaskvieť v plnej kráse.
Predovšetkým je to dokončenie omietkových
prác v dolnej časti stien, kde bude úlohou reštaurátorov citlivo doplniť výzdobu umelého mramorovania tak, aby bola po farebnej aj tvarovej
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Upratovanie vo Svätom údolí
Na začiatku sa s nami počasie pekne zahralo.
Chvíľkami to vyzeralo, že sa nám rozprší, ale
nakoniec sa počasie prispôsobilo.
Po chvíli sa každý chopil nejakého náradia
a začalo sa pracovať. Pracovali všetci bez
ohľadu na vek. Aktívne sa zapájali malí i veľkí.
Niektoré menšie deti si poprinášali vlastné
pracovné nástroje prispôsobené ich veľkosti.
Avšak pracovali rovnako šikovne a usilovne
ako dospelí. Netrvalo to dlho a dalo sa krásne
odpozorovať ako sa spoluprácou všetkých ľudí, ktorí prišli pomôcť začalo sv. údolie meniť.
Lístia ubúdalo z minúty na minútu Popri ceste
sa vytvárali kopy nahrabaného lístia, ktoré sa
zvážali do lesa. Po pár hodinách už bola väčšina práce za nami.

Ľudia s Marianky nám na posilnenie navarili
guláš, teplý čaj a pre dospelých bolo aj varené
víno. Postupne sme všetci nabrali nové sily na
dokončenie prác. Vymenili sme lyžičku za
hrable a lopaty a začali sme so záverečnými
prácami. S plnými bruškami nám to šlo o niečo ťažšie, ale urobili sme všetko čo bolo treba.
Odchádzali sme síce unavení a vyzimení , ale
s dobrým pocitom na duši, že sme mohli
pomôcť. Pár najvytrvalejších ľudí tam ešte
ostalo a pomohlo domácim poodvážať nahrabané lístie. Odmenou nám bol pohľad na sv.
údolie a krásny pocit s urobenej práce. Mohli
sme sa do sýta pokochať tým aký kus práce
sme urobili.
Františka Lesanská

Kostol
- starý stav
svätyňa

Kostol
- nový stav
svätyňa

stránke na nerozoznanie od barokového originálu.
V neposlednom rade bude treba dokončiť aj nasvietenie
interiéru lode – budú odstránené nevhodné žiarivkové
svietidlá a celý systém bude prerobený tak, aby vynikli
jemné výzdobné prvky na klenbe a stenách a aby vzácne fresky barokových majstrov opäť ožili a zjasneli pri
novom nasvietení.

Ivo Štassel
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Komentár
Vyššie uverejnený článok napísala študentka gymnázia sv.
Františka z Assisi v Bratislave. Už od roku 2005 nám pravidelne študenti tohto gymnázia a základnej školy
z Karlovej Vsi pomáhajú pri jesennom a jarnom upratovaní Svätého údolia. Počas týchto brigád je údolie doslova
zaplavené usilovnými deťmi. Prichádzajú so svojimi rodičmi a učiteľmi a hoci je medzi nimi aj veľa drobných detí
vždy urobia veľký kus roboty. Neodradí ich ani škaredé
počasie a obrovské množstvo napadaného lístia, vždy
svedomito pracujú. Naozaj, radosť na nich pozrieť! Za ich
často „hrdinské výkony“, sme im všetci, ktorí sa týchto
brigád zúčastňujeme, úprimne vďační. Bez ich pomoci by
údolie nebolo také ako ho poznáte.

Milena Makovická

Mikuláš
v Marianke
Je streda, 2.decembra 2009 a radi by sme Vám podali
informáciu o tohtoročnom priebehu dňa, na ktorý sa
tešia snáď všetky deti – na Mikuláša. Nóóó smola je,
že večer, kedy do Marianky zavíta Mikuláš je ešte len
pred nami, ale uzávierka pre odovzdanie príspevkov
do Mariatálu, je už tu.
Určite si mnohí spomeniete na vlaňajší Mikulášsky
večer. Vtedy sa asi po prvý raz v Marianke stretlo
naraz na jednom mieste tak veľa detí. Mikuláš rozdal
106 balíčkov! Aj tento moment bol asi hybnou silou,
prečo to zopakovať i tento rok, no trochu ináč.
Zámerom je, aby okrem dielničiek pre deti, a sladkej
odmeny od Mikuláša sa mohli stretnúť všetky mladé
rodinky aj tie, ktoré sa prisťahovali do Marianky len
v poslednom čase. Takýchto príležitostí v Marianke
veľa nemáme.
Keď pripravujeme niečo pre deti, vždy to robíme
s otvoreným, radostným srdcom plným lásky a tešíme
sa na radosť, prekvapenie, ktoré
potom čítame v tvárach detí.
V túto chvíľu pevne verím, že
takéto rozžiarené detské
očká sa nám podarí uvidieť.
Deti si v adventných dielničkách vyskúšajú svoju zručnosť
a pestré, milé výrobky s motívmi adventu a Vianoc si
odnesú domov. Snáď naozaj
uskutočnia dobrý skutok, ktorý
prisľúbia Mikulášovi vykonať a zážitok, ako ich Mikuláš obdaroval, či
čert vystrašil si dlho uchovajú v spomienkach a srdiečku.
Hoci prípravy na spomínaný večer sú plnom prúde
a v tejto chvíli neviem, ako to všetko dopadne, jedno
viem celkom presne – komu poďakovať. Poďakovanie
patrí tým, ktorí všetko zastrešujú: Farskému úradu,
Obecnému úradu – p. Radačovskej a Občianskemu
združeniu Tál.
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VĎAKA
 tým, ktorí sa postarali, aby
balíčky boli plnšie – J. Mózovi,
M. Bubničovi, p.Holíkovej
a obohatené o vitamíny
– V. Jánošovi
 pánom, ktorí nám zabezpečili
časť materiálu do dielničiek
- Neumahr, Savka, BOBO,
V. Jánoš
 tým, ktorí pripravili mlsoty,
punč –Neumahr, cukrovinky
–šikovné tetušky z dediny
a farského spoločenstva
 Ottovi a Sylvii, ktorí veľmi
ochotne prijali pozvanie
a nepochybujem o tom, že
budú pre deti i rodičov umocnením adventnej atmosféry,
ktorú sa pokúsime navodiť
 všetkým pomocníkom, ktorí
budú svedomito pri ôsmich
stoloch v dielničkách vyrábať
s deťmi všakovaké ozdoby, či
sa starať o podávanie občerstvenia...
 šikovniciam, ktoré na objednávku Mikuláša zabalia
a pripravia balíčky. Tešíme sa,
že Mikuláš zavíta do Marianky
a ďakujeme za ochotu
a nadšenie Mikulášovi,
anjelikovi a čertovi
 parí aj priateľovi, ktorí sa
postaral, aby stromček aj
tento rok zažiaril
 piatim úžasným osôbkam,
ktoré všetko pripravili.
Veľmi by sme si priali, aby sa
Mikulášske popoludnie vydarilo
a cez radosť Vašich detí prinieslo
aj Vám, rodičom radosť, šťastie
a adventné stíšenie.
Snáď z fotografií (verím, že sa
zaradia do tlače) vyčítame, ako
to v skutočnosti v Exercičnom
dome vyzeralo.

Milena Makovická
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Druhý polrok
tohto roku sa v škole v Marianke niesol
hlavne v znamení zásadných rekonštrukčných
prác. Začali sme tým, že na požiadavku

Školstvo v
zdrojov – obce Marianka (~10 000,- Eur)
a Občianskeho združenia pri ZŠ (~7 000,Eur). V neposlednom rade nám opäť pomohli
aj sponzori – firma Stavbuild, Techniks,
Očenáš - pomohli nám získať projekt a
technológiu plynovej kotolne takmer v
režijných cenách a firma Dekos – získali sme
zľavy na stavebnú činnosť.

Nová kotolňa
aK rozsahu
trieda
v škôlke
prác, do ktorých sme sa pustili.

dospievajúcej mládeže sme nasvietili
basketbalové ihrisko. Osvetlenie bolo
doladené tak, aby nerušilo okolie a umožnilo
hrať streetball aj po zotmení.

Rozhodovanie
Každý väčší projekt má niekoľko fáz – najprv
definícia toho, čo je treba zmeniť
(zrekonštruovať), potom hľadať zdroje
prostriedkov, žiadať a žiadať.
Keď sa podarí získať prostriedky, zamyslieť sa
nad tým, ako ich čo najefektívnejšie použiť.
Ďalej je to fáza realizácie, so všetkým tým, čo
k tomu patrí – podrobné rozpracovanie plánov
a výkresovej dokumentácie, výber dodávateľov,
riadenie rekonštrukčných prác.
Pravdupovediac, pred prázdninami sme boli
práve v tomto stave. Grantové prostriedky boli
na účte, zvažovali sme rozsah, do čoho sa
pustíme. Prišli sme k záveru, že najlepšie bude
riešiť toho naraz čo najviac, každý parciálny
zásah do budovy neskôr by generoval režijné
činnosti a neporiadok, ktoré by sa opakovali
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(jednou ranou viac múch …). Grantové
prostriedky, ktoré sme mali k dispozícii boli vo
výške ~33 000,- Eur. Celú rekonštrukciu sme
naplánovali v rozsahu vyššom ako ~50 000,Eur. K tomuto rozhodnutiu sme dospeli až po
zvážení združených prostriedkov z ďalších

Prvoradá bola likvidácia starej kotolne na
pevné palivo – koks. Nová kotolňa má
najmodernejšiu technológiu plynových
kondenzačných kotlov a vnútorné vybavenie na
plne automatizovanú, bezúdržbovú prevádzku.
Kotolňa samotná môže bežať na zemný plyn
ako aj propán.
Propánom kúrime žiaľ ešte i teraz, aj keď to
vďaka ústretovému prístupu firmy Probugas
nie je kritické – náklady na propán sú
zrovnateľné s nákladmi na koks. Pri zemnom
plyne samozrejme ušetríme.
V súvislosti so zrušením kotolne vznikla pre
škôlku veľmi pekná nová trieda, už s
plastovými oknami, tepelne izolovanou
podlahou, modernými radiátormi a novým
interiérovým vybavením. Priložené zábery
dokumentujú priebeh tejto časti rekonštrucie.

v Marianke

poh
z ve ľad
den
obc ia
e

Nová kuchyňa
Ďalšou zásadnou zmenou bolo zriadenie
kuchyne v budove školy. Stav doposiaľ
bol nevyhovujúci - strava sa varila
v prístavbe, prenášala sa do výdajne
v jedálni. Prístavbu bolo tiež potrebné
samostatne vykurovať a v rámci už
spomínaného projektu revitalizácie
Námestia 4.apríla mala byť táto stavba
odstránená. Problém bol vtesnať kuchyňu
do limitovaných priestorov školy.
Aj po konzultáciách s projektantom
stravovacích zariadení sme dospeli ku
nie ideálnemu, ale kompromisnému
riešeniu. Táto časť rekonštrukcie je
dokumentovaná na priložených záberoch.
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V budove školy na poschodí
bol v minulosti zriadený byt
pre riaditeľa školy. Miestnosti
boli rozdelené podľa
dispozície bytu, neskôr
využívané ako menšie učebne
a režijná chodba. Priestor pre
družinu bol zdieľaný s bežnou
triedou školy. Rozhodli sme sa
pustiť aj do poschodia. Byt
sme zrušili do novej, najväčšej
štvorosej triedy v škole.
Zachovali sme tiež kútik pre
krúžok varenia, pani učiteľky
zriadili v tejto miestnosti aj
školskú knižnicu. Nové osvetlenie, nové zariadenie, veľmi
príjemný priestor. Posúďte
sami na priložených záberoch.

NOVÁ MIESTNOSŤ
PRE ŠKD – DRUŽINA

NOVÁ IT UČEBŇA

V škole na poschodí bol takzvaný kabinet – sklad pre množstvo
za roky nazbieraných vecí vrátane starého nábytku, zatečený
strop. Škola potrebovala miestnosť pre IT technológie, jazykový
labák. Táto dvojosá miestnosť sa javila ako najvhodnejšie
riešenie. Pani učiteľky sa pustili do prázdninového upratovania pretriedili obsah. V rámci rekonštrukcie sme urobili novú
elektroinštaláciu, osvetlenie a vznikla pekná nová trieda –
kombinácia kabinetu a IT učebne. Priebeh a výsledok je
dokumentovaný na priložených záberoch.
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a prognóz školstva. Inštaláciu
sponzorsky zabezpečila pani
učiteľka Paiserová.
Cez Občianske združenie
sme podali žiadosť
o zamestnanecký grant VÚB
(pani Jurečková). Chceme
podporiť fungujúci hudobný
krúžok (zabezpečiť hudobné
nástroje). Na výsledok
v tomto čase čakáme. IT
pracovisko v škôlke
a časť literatúry je zachytená
na priložených záberoch.

Projekty
Toľko k prestavbe v budove školy.
Pomedzi to sme samozrejme
sledovali aj ďalšie vyhlásené výzvy.
S niektorými podnetmi sa ohlásili aj
rodičia, a teda sme podávali a podávali žiadosti. Niečo predsa len vyšlo.
Boli sme úspešní v zamestnaneckom projekte SLSP (pani Mustafová), získali sme príspevok
700,- Eur na trávnik na školskom
dvore. Niektoré projekty ešte
vyhodnotené nie sú, ale jeden sme
predsa len získali, a to projekt
z Ministerstva školstva – Informatizácia materských škôl s rozpočtom
3 600,- Eur (3 300.- Eur bol grant

z MŠ SR, OZ pri ZŠ prispelo sumou
200,-Eur a obec Marianka sumou
100,- Eur). V rámci tohto projektu
sme vybudovali nové kompletné IT
pracovisko v škôlke, nakúpili
množstvo literatúry pre deti, kurzu
angličtiny pre škôlkárov, režijného
materiálu, plátno pre dataprojektor.
Taktiež sme prekonfigurovali sieť
v budove školy a doviedli internet po
kábli aj do škôlky. Dnes všetko
funguje a využíva sa v prospech
školákov aj škôlkárov.
Koncom roka sme tiež nainštalovali
ďalších 5 počítačov, 2 notebooky
a dataprojektor, ktoré škola dostala
v rámci projektu Modernizácia
vzdelávacieho procesu zabezpečovaným Ústavom informácií

Život školákov – pohľad zo školy
Nedá sa samozrejme nespomenúť aj život školákov, ktorý bola j v tejto časti roka bohatý na akcie a zážitky.
Začalo to zápisom žiakov, ktorý sa konal 2.9.2009. Dobrým signálom je, že počet žiakov nám v škole stúpol,
tiež sme už obdržali navyše prostriedky na žiakov z Ministerstva školstva. Uvedený je záber z otvorenia
školského roka.

Cvičenie
v prírode

účastnili sme sa Veselej Olympiády Malotriedok,
ktorej 10. ročník organizovala Základná škola v
Z
Jabloňovom. V konkurencii 6 škôl sme si ako škola
vybojovali 2. miesto. Obzvlášť sa tešíme z 1. miesta,
ktoré získala naša prváčka Miška Závodská. Dobre
sme sa zabavili a za výkony sme dostali sladkú
odmenu a pekné ceny.

Pekné jesenné počasie sme
využili na ďalšie úlohy
z oblasti enviromentálnej
výchovy: absolvovali sme
pešiu túru z Marianky do
Záhorskej Bystrice. Cestou
sme poznávali prírodniny
a zbierali jesenné plody.
Na ihrisku sme rozvíjali
našu obratnosť, vytrvalosť
a šikovnosť.
slove mlieko sa
nachádza aj
V
slovo LIEK a tak
sme tento rok na
našej škole
oslavovali Deň
mlieka. Na desiatu
sme si priniesli
mliečne výrobky a
spoločne sme
tento deň oslávili
mliečnou hostinou.

škole nás navštívilo hudobné kvarteto. Jedinečným spôsobom
predstavili žiakom husle, violu a violončelo. Šancu so sláčikovým
V
kvartetom dostali aj Dominika Tarabová, David Dzuha, Dominik Dielessen
a Vaneska Gronesová a išlo im to výborne. Posúďte sami.

eň zdravej výživy v škole - 3. ročník týždňa zdravej výživy sa aj
tento raz vydaril. Chceme poďakovať rodičom, starým rodičom
D
a všetkým tým, čo sa podieľali na príprave nátierok aj jablkových

sme druhý ročník Literárnej čajovne - niesol sa
v duchu rozprávok Pavla Dobšinského.
A bsolvovali



dobrôt. Podujatie sa nieslo v znamení chutného jedla, ale aj osvety
o zdravej výžive. Mnohým deťom zachutilo to, čo predtým neobľubovali, alebo sa s tým ešte nikdy nestretli. Pri vedomostnej súťaži si
žiaci rozšírili svoje vedomosti a obohatili sa o nové chute a zážitky.
Už teraz sa tešíme na 4.ročník.

zábavy na škole sme si dopriali
kúzelníkom a artistom
Tsrochu

Škole, škôlke sme vytvorili podmienky, ktoré 1. septembra 2010 snáď pritiahnu všetkých predškolákov
zMarianky. Píšte, informujte sa, neváhajte.
skola@marianka.sk
www.marianka.sk
+421-2-65935233 – škola
+421-2-65935244 – škôlka
Marcel Porges, Komisia pre školstvo

Záver

Občianske združenie pri ZŠ
yužívanie jazykového laboratória sme už dokumentovali v rámci hodín angličtiny sme mali jeden deň, ktorý bol
V
„Orange“, teda oranžový. Hovorili sme o tom, čo všetko môže byť
orange, nielen pomaranče, ale aj listy na jeseň, aj slnko, keď
zapadá, aj tekvica – pumpkin, z ktorej robíme strašiakov. Súťažili
sme, kto bude mať v ten deň najviac orange vecí. Vyhrali oranžové
bojovníčky Emka a Dominika.
S pani učiteľkou angličtiny z Fínska, s ktorou nás spojil
Comenius, sme sa dohodli, že v priateľstve chceme pokračovať
aj spolu s deťmi. Vyskúšame Skype a písanie listov. Sme zvedavé,
ako to dopadne.
Niektorí z rodičov mali záujem o výučbu nemeckého jazyka.
Prihlásili sa štyri deti. Budeme sa snažiť nájsť lektora
v primeraných finančných reláciách. Samozrejme , ak by ste
o niekom vedeli, kontaktujte na skola@marianka.sk.
tiež pôsobí pobočka ZUŠ
zo Stupavy, pod vedením pani učiteľky
VJanettškole
Brezovskej.
Deti sa učia hrať predovšetkým na flautu.
Možno nás čaká aj založenie hudobného
súboru.
decembri sme zorganizovali Deň
otvorených dverí s prehliadkou
priestorov školy a učební, účasťou na
vyučovacích hodinách podľa vlastného
výberu, ukážkou slovenského jazyka,
matematiky, anglického jazyka, ukážkou
výchov a krúžkovej činnosti.
Informácie o mimoškolských
aktivitách, krúžkovej činnosti
a školskom vzdelávaní Vám
poskytli pani riaditeľka Mgr.
Tatiana Smidová pani učiteľky
Mgr. Dáša Brnová, Mgr.
Monika Paiserová, Zuzana
Viteková, pani vychovávateľka
Edita Kurelová.

V

Vážení rodičia, všetci priaznivci nášho
združenia. Touto cestou by sme sa Vám radi
poďakovali za podporu v roku 2009.
Obdržané príspevky z 2% z odvodu daní sme
sa snažili čo najefektívnejšie využiť
v prospech školstva v Marianke, ale i okolia,
ktoré s ním súvisí.
Heslovite vymenujem akcie, ktoré
sme v tomto roku finančne
a organizačne podporili.

















Tlač plagátov k 2%
Výchovný koncert Očová
Príspevok na plavecký výcvik
Soft tenis do školy
Pozorovanie mesiaca
Sieťky na basketbalový kôš
Akcia Comenius v Marianke
MDD (občerstvenie, kúzelník,
trampolína)
Streetball + trávnik
Postre jedáleň
Letný tabor, tabuľa
Príspevok na projekt IT do MŠ
Kuchynka do škôlky
Koberec škola + podložky
pod stoličky v ŠKD
Dotácia rekonštrukcie budovy
školy
Nový prstenec na trampolínu

 Hore uvedený prehľad
podporených akcii z príjmov z 2%

a darov fyzických osôb znamenal
sumu ~12 400,-Eur. Najvyšším
príspevkom sme podporili
dobudovanie školského dvora
(streetball, trávnik) a rekonštrukciu budovy školy
(spolu ~10 000.-Eur).
 Popri tom sme zabezpečili aj
ďalšie externé zdroje - v tomto
roku to boli úspešné projekty:
projekt IT škôlka s dotáciou
3300,-Eur z Ministerstva školstva
zamestnanecký projekt SLSP
s dotáciou 696,-Eur
 Záverom ešte raz vďaka za
prejavenú dôveru, zachovajte nám
prosím priazeň aj v roku 2010.

V mene OZ pri ZŠ Marianka
členovia rady združenia:
Zuzana Viteková,
Broňa Maderová
a Marcel Porges.

Zápis nových prvákov
je naplánovaný na 5. februára 2009. Prváčikov určite čaká
veľký zážitok tak, ako tomu bolo i po iné roky. Najprv
zoznámenie sa s triedami, posedenie aj s rodičmi, program
školákov a už známy a očakávaný ceremoniál – „pasovanie
za prváka“. Formálny zápis je možné absolvovať aj v inom
termíne, všetko je možné dohodnúť s pani riaditeľkou školy.
Tešíme sa.
Kuchynka
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Futbalová prípravka v Marianke konečne naplno !!!

Podme pekne
poporiadku !!!
Mládežnícky futbalový duch v Marianke začal nanonovo posobiť niekedy okolo r. 2000. Dnes už statní
mladí muži – Jaroslav Zronek, Tibor Požgay, Maťo
Gaba, Śtefan Porubčan a mnohí další, akiste dlho
nezabudnú na prehru 0:3, ktorá bola celkom príjemná, pretože nás doma na velkom ihrisku nabili
dievčatá zo Slovana Bratislava, pod vedením
Romana Jasovského. Alebo na účasť na medzinárodnom turnaji EKONOMCUP, kde sme na silne
obsadenom turnaji skončili na peknom treťom
mieste. Od roku 2004 sa náš žiacky manšaft pravidelne každoročne zúčastňoval na zimných halo-

nastala možnosť, aby si pohybovonadané deti
- chlapci a dievčatá z našej dediny zmerali sily
v pravidelnej súťaži so svojimi rovesníkmi
v najoblúbenejšej a najrozšírenejšej hre na svete,
vo futbale.

vých turnajoch, kam ich ako účastníkov exhibícií
pravidelne pozývali organizátori z oz TÁL
v Marianke. Všetky tie aktivity bolo možné uskutočniť len za výraznej podpory našich sponzorov. Z našej dediny nám pomohli: fy. Metalfest, tlačiareň
Neumahr, Koliba u Johana, RKFÚ Marianka a naši
obyvatelia: Ing.Nozdrovický, Ing.Drobný,
Ing.Požgay, Ing.Porges, Ing.Makovický, najlepšia
cukrárka na Záhorí Alenka Zlochová, Śimon
Ondruš ml. a vela dalších, vymenovanie ktorých by
zabralo nemálo riadočkov v tomto článku. Velká
vďaka za podporu pri organizovaní medzinárodných
halových turnajov patrí vedeniu Slovenského futbalového zväzu, OBFZ BA-Vidiek, firmám
Managtermo, PC Revue, Victorysport, denníku
SME a mnohým iným.

Nová tvár mariánskeho
mládežníckeho futbalu
Od septembra tohoto roku, kedy oficiálne vznikol
futbalový klub OŚK Marianka, sa naše mužstvo prípravky zapojilo do pravidelnej súťaže
Bratislavského futbalového zväzu. O iniciátoroch
a ťahúňoch pri vzniku OŚK Marianka a k tomu patriacich aktivít (rekonštrukcia štadiona, šatní, trávnika atd.) už informovalo minulé vydanie Mariatálu.
Súťaž PMB2,kde hrajú ročníky 1999 a mladší, je
velmi vyrovnaná a jej účastníci už dlhodobo trénujú,
čo sa pochopitelne odráža aj na ich výsledkoch, ale
hlavne na kvalite hry v zápasoch a organizácie chodu klubu a celkového klubového života. (hracie
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Viacročné úsilie a snaha venovať sa futbalovej
mladi v našej dedine vyústili v tomto roku
do vzniku futbalovej prípravky, ktorá sa spoločne
s A-tímom dospelých zapojila do futbalových
súťaží pod názvom OŚK Marianka. Konečne

a tréningové plochy, technickohospodárske zázemie, propagácia, www.stránka,.... – takže máme
čo doháňať!)
Naše pravidelné tréningy začali šesť týždňov pred
začiatkom samotnej súťaže. Všetci sme sa pustili
do nich s velkou vierou a odhodlaním pod vedením trénerov Karola Madera a Stana Ondruša.
Postupne sa počet našich hráčov zvyšoval, zvyšuje sa dodnes a zvyšovať sa bude (silne veríme) aj
naďalej. Súčasný káder tvorí 18 hráčov.
V jesennej časti ročníka 2009/2010 sme odohrali
9 súťažných zápasov a tri priateľské stretnutia. Zo
súťažných šesť doma a tri na ihriskách súperov.
Naše výkony a výsledky boli na začiatku pochopitelne sprevádzané pôrodnými bolesťami, ktorým
by sa nevyhlo žiadne novovzniknuté detské muž-

stvo. Aj keď účasť na tréningoch bola až prekvapujúco velká a veľakrát aj stopercentná, v hernej
konfrontácii priamo v zápasoch sme ťahali neustále za kratší koniec. Dvojciferné prehry neboli výnimkou, ale celkovú motiváciu a chuť trénovať sa
napriek tomu trénerom za pomoci niektorých rodičov predsa len podarilo udržať. Presvedčili sme
tým všetkých naokolo, veriacich aj neveriacich, že
sa toto mužstvo posúva adekvátne k možnostiam
záujmu a výberu detí a celkovým možnostiam nášho novovzniknutého klubu OŠK Marianka. A ku
koncu jesennej časti, ked sme tri zápasy uhrali
s bilanciou 1 remíza, 2 výhry, sa už deti mohli naplno radovať. Ako nováčik súťaže sme z desiatich
mužstiev skončili na ôsmom mieste, ked sme za
sebou nenechali veľa mužstiev ale predsa len susednú dvanásťtisícovú Stupavu a bratislavskú
mestskú časť Vajnory. Pred nami skončili mužstvá
v tomto poradí: prvá ZŚ Kalinčiakova A, D.N.Ves,
Plavecký štvrtok, Lozorno, Rohožník A, Láb
a Zohor.

Predstavujeme mužstvo
OŠK Marianka
Mužstvo, v ktorom máme ako jediní účastníci súťaže aj dievčatá (na všetkých našich zápasoch
vzbudili obdiv a uznanie za predvedené výkony) je
nateraz zložené z trinástich chlapcov a piatich
dievčat. Sme na nich všetci hrdí, veď takto spolu
s chlapcami začínalo vela súčasných reprezentantiek Slovenska a súčasne hráčok špičkových mužstiev v zahraničných ligách!
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Dievčatá Lucka Nováková (túto zadáčku nám
závidí aj tréner žiačok Slovana Bratislava), Verča
Nováková, Kajuška Veselá s nádherným gólom do stupavskej siete, Emuška
Krajčušková a Dominika Tarabová sú
ozdobou nášho tímu.
Najmladší chlapci
v mužstve, ktoré stále nedočkavo čaká na domá-

ce neobjavené posily, Samino Lančarič,
Maťušo Žofčák a Zdenko Németh sú veľkým prísľubom do budúcich rokov a právom si ich
diváci na našich či už súťažných, alebo prípravných zápasoch veľmi oblúbili. Tréner Stupavy Ján
Katona len otváral oči nad dlhými autovými vhadzovaniami malého Zdenka v zápase so
Stupavou. Malý Maťušo dostal cenu najmladšieho

účastníka turnaja pri príležitosti 20.výročia 17. novembra v Devínskej novej Vsi. Škoda len, že svoj talent nemôžu naplno ukázať, zdokonalovať kvôli častej
chorobnosti. Náš brankár Riško Mader preukázal
v niektorých zápasoch svoj talent a po zlepšení výkopov a orientácie na čiare a v šestnástke môže byť oporou našich zadných radov v jarnej časti súťaže.
Rýchlonohý (v našom manšafte suveréjne najrýchjejší),
postupne aj po technickej stránke zlepšujúci sa
Kristián Źužič, pohybovo nadaný a neustále vrtkavý
Samko Jaroš, technicky zdatný Fildo Petráš
a Peťo Somogyi, obetavý a dokonca všetkých svojich síl hrajúci Janko Jarina, na svoju velkú šancu čakajúci Maťko Papay, fyzicky statní a zadné rady
strážiaci Eduscho Porges a Dejvid Polner, najnovšia a so silnou vôlou hrajúca posila Niko Jakubík,
ktorý kvôli futbalu prenechal bikros iným chalanom
a nakoniec Maťko Novák, ktorý je živým
a preukázaťelným príkladom dedenia futbalových génov (dedo-tato-syn) – to všetko sú naši hráči OŚK
Marianka.

Trénovať a trénovať
Náš káder (silne veríme, že cez zimnú prípravu pribudnú k nemu další adepti) začal hneď po skončení jesennej časti súťaže so zimnou prípravou v hale. Pravidelne
trénujeme, čím chceme všetkým dokázať, že naš zámer
stále sa zlepšovať nenechávame na náhodu a s plnou
vážnosťou sa pripravujeme na účasť na halových zimných turnajoch a hlavne na jarnú časť sezóny
2009/2010.

A na záver
Veľká vďaka patrí všetkým našim priaznivcom, podporovateľom a tiež rodičom. Sponzorsky sme
dostali krásne zápasové dresy a tréningové lopty pre
každého hráča. Vďaka všetkým tým, ktorí nám pomáhajú a budú pomáhať vytvárať podmienky pre rozvoj mládežníckeho futbalu v našej dedine. Bude treba vynaložiť
dosť úsilia pri organizácii klubového života, zabezpečenie aspoň minimálne vyhovujúcich podmienok na chod
nášho futbalu. Veríme, že spolu s rodičmi a ostatnými
priaznivcami, nadšencami a podporovatelmi dokážeme
robiť detský futbal na úrovni.

Futbalová sezóna
v polovici
V nedeľu 15.novembra uzavrelo posledné 14. kolo prvú, jesennú
časť futbalovej sezóny 6.ligy seniorov. Futbalisti Obecného športového klubu (OŠK) v Marianke majú za sebou zatiaľ, s výnimkou
záveru, úspešné pôsobenie. Zbabraný záver s dvomi nečakanými
prehrami vonku, s tabuľkovo slabšími súpermi, pripravili OŠK o 5.
východiskovú pozíciu pred zimnou prestávkou. Začalo to prehrou
11.kola v Plaveckom Mikuláši 5:3 (3:0) a pokračovalo
v predposlednom kole v Borinke prehrou 4:1(1:1). V poslednom
kole bol nad naše sily na postup ašpirujúci Láb avšak za výraznej
pomoci rozhodcu, ktorý dvoma rýchlo udelenými pokutovými
kopmi, našich výrazne pribrzdil. Láb v Marianke zvíťazil 0:5 (0:3)
a udržal si postupové nádeje.
Takže po jesennej časti sezóny OŠK Marianka obsadzuje, po
5tich výhrach, troch remízach a 6tich prehrách, 9. priečku
v konkurencii 15tich futbalových klubov. Na postupovej pozícii je
zatiaľ neporazený FK Báhoň, s ktorým sa naši futbalisti stretnú už
v prvom kole druhej časti 14. marca budúceho roka.
„Sme milo prekvapení ako futbal ako najväčší fenomén športu
dokáže spojiť priaznivcov a fanúšikov práve v našej obci. Hráči,
ale aj deti z družstva prípravky a aj starí páni, nielen pri domácich
zápasoch cítili podporu v hľadisku v dostatočnom počte a to
v akomkoľvek počasí. Veríme, že dôveru nesklameme. Aj týmto
spôsobom chceme poďakovať a pozvať všetkých, ktorí sa podieľali na obnove futbalu, fanúšikov, sympatizantov, hráčov, rodičov
a „starých pánov“ na posedenie pri vianočnej kapustnici
18. decembra v spoločenskej miestnosti pri obecnom
úrade v Marianke“.
Július Dubovský, prezident OŠK Marianka

Post Scriptum
V júni 2010
chystáme v Marianke:
Velký medzinárodný futbalový turnaj prípraviek ročník 2000 a ml.
za účasti zahraničných mužstiev z Čiech (1.Fc
Brno), Rakúska (Rapid Viedeň), Madarska (Raba
Eto Gyor) a popredných slovenských mužstiev (ŠK
Slovan Bratislava, Spartak Trnava, MFK Dubnica,
D.N.Ves, Žolík Malacky, MFK Petržalka)
Ak sa náhodou opäť pridá nový potenciálny sponzor (alebo sponzori), opäť nás to posunie o krôčik
ďalej, čomu sa už teraz veľmi tešíme.

za OŠK Marianka Karol Mader, Stano Ondruš
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Tabuľka 6.ligy seniorov po jesennej časti

Výsledky OŠK Marianka v jesennej časti:
FK Báhoň
Slovan Pernek
OŠK Marianka
Hamuliakovo
OŠK Marianka
Sološnica
OŠK Marianka
OŠK Marianka
Kuchyňa
OŠK Marianka
Plav. Podhradie
OŠK Marianka
Borinka
OŠK Marianka

OŠK Marianka
OŠK Marianka
ŠK Svätý Jur
OŠK Marianka
CF Kaplná
OŠK Marianka
Miloslavov
Pezinok „B“
OŠK Marianka
FK Čataj
OŠK Marianka
Vištuk
OŠK Marianka
Láb

5:0 (2:0)
4:2 (2:2)
3:3 (2:0)
0:3 (0:1)
2:2 (2:0)
4:0 (2:0)
2:1 (2:0)
0:0 (0:0)
2:4 (1:2)
2:0 (0:0)
5:3 (3:0)
2:1 (2:0)
4:1 (1:1)
0:5 (0:3)

Súpiska družstva mužov OŠK Marianka:
BRANKÁRI: Herceg Peter, Bobál Tomáš, Vajda Pavol
OBRANCOVIA: Slovák Tibor, Bohuš Jozef, Novák
Juraj, Dubovský Matúš, Dubovský Lukáš,
Bartkovský Dušan, ZÁLOŽNÍCI: Rastovič Dragan,
Bratina Peter, Novák Martin, Majerčík Peter,
Mesárosz Marián, Náter Andrej, ÚTOČNÍCI: Náter
Michal, Božík Štefan, Mesárosz Filip
Najlepší strelec OŠK Marianka: Bohuš Jozef
(6 gólov).
Lukáš Dubovský
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Zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských
autobusových liniek 2009/10
Platí od 13. decembra 2009 do 11. decembra 2010

Novootvorené kvetinárstvo

DAMI

Vás pozýva na predvianočné nákupy
Nová ulica č. 1, Stupava
(objekt vľavo na odbočke do Borinky)

tel. č. 0917469183

 Nový spoj č.9(X) – s odchodom Bratislava,AS o 7:20 hod.
s príchodom Stupava,aut.st.
o 7:55 hod. s možnosťou prestupu na spoj 102418/111
 Nový spoj č.13(c) –
s odchodom Bratislava,AS
o 6:10 hod. s príchodom
Stupava,aut.st. o 6:40 hod.
 Spoj č.19(c) – s odchodom
Bratislava, AS o 6:35 hod.
s príchodom Marianka,obec
o 7:00 hod. zmenený na čas
s odchodom Bratislava,AS
o 6:30 hod. s príchodom
Marianka,obec o 7:00 hod.
 Spoj č.57(Xf) – s odchodom Bratislava,AS o 14:30
hod. s príchodom Stupava,
aut.st. o 15:10 hod. zmenený
na čas s odchodom Bratislava,
AS o 14:25 hod. s príchodom
Stupava,aut.st. o 15:05 hod.
 Spoj č.89(Xf) – s odchodom Bratislava,AS o 16:50
hod. s príchodom Marianka,
obec o 17:25 hod. zmenený na
čas s odchodom Bratislava,
AS o 16:55 hod. s príchodom
Marianka,obec o 17:30 hod.
 Spoj č.95(X) – s odchodom
Bratislava,AS o 17:45 hod.
s príchodom Stupava, aut.st.
o 18:35 hod. zmenený na čas
s odchodom Bratislava, AS
o 17:40 hod. s príchodom
Stupava,aut.st. o 18:30 hod.
 Nový spoj č.4(c) – s odchodom Stupava,aut.st. o 6:45

hod. s príchodom Bratislava,
AS o 7:25 hod.
 Spoj č.18(c) – s odchodom
Stupava,aut.st. o 5:45 hod.
s príchodom Bratislava, AS
o 6:15 hod. zmenený na čas
s odchodom Stupava, aut.st.
o 5:40 hod. s príchodom
Bratislava,AS o 6:10 hod.
 Spoj č.84(X) – s odchodom
Borinka,Staré pece o 15:50
hod. s príchodom Bratislava,
AS o 16:40 hod. zmenený na
čas s príchodom Bratislava,
AS o 16:50 hod. Zmena trasovania spoja cez Marianku
 Spoj č.94(c) – s odchodom
Stupava,aut.st. o 18:40 hod.
s príchodom Bratislava,AS
o 19:10 hod. zmenený na čas
s odchodom Stupava,aut.st.
o 18:30 hod. s príchodom
Bratislava,AS o 19:10 hod.
Zmena trasovania spoja cez
Marianku
 Spoj č.100(Xf) –
s odchodom Marianka,obec
o 17:30 hod. s príchodom
Bratislava, AS o 18:05 hod.
zmenený na čas s odchodom
Marianka,obec o 17:35 hod.
s príchodom Bratislava, AS
o 18:10 hod.
Na spojoch linky bola vykonaná
zmena aktualizácie znamienok
prevádzkovania počas vianočných sviatkov a obdobia medzi
vianocami až nového roka.

A teraz niečo na zasmiatie
Včera sme boli u Fera na oslave,
chvíľu panovala pochmúrna nálada, ani piť sa nám nechcelo, ale
zrazu sa nám nálada zlepšila po
tom, keď Fero dostal telegram, že
mu zomrela svokra.

Kto sa ožení, zistí, čo je šťastie,
ale vtedy je už neskoro.

Príde chlapík k holičovi, sadne do
kresla a ako ho holič strihá,
padne otázka na dovolenku. Holič
poradí svojmu zákazníkovi, že najlepšia dovolenka je
v Taliansku: naj more, naj pláž,
naj kočky, Vatikán otvorený
24 hodín, naj pizza. Chlapík sa
dal nahovoriť a ide do Talianska:
more špinavé,
ženy špatné, pizza zhorená,
Vatikán zatvorený. Nasratý sa
vráti domov a ide k svojmu holičovi. Ten ho spoznáva a pýta sa ho
ako sa mu páčilo na dovolenke.
Chlapík na to no super, lepšie ste
mi ani poradiť nemohli, kočky
hore bez, pizza fantastická, more
teplé, Vatikán
otvorený a akurát slúžil omšu kardinál. Z milióna ľudí ukázal na
mňa prstom a hovorí

„Synu poď ku mne a pokľakni“,
dal mi ruku na hlavu
a pýta sa ma „Synu, ktorý neskúsený amatér ťa to strihal?“

Nie všetci Slováci pijú. Niektorí už
nemôžu.

Umierajúci inštalatér vzdychá na
smrteľnej posteli:
- Prečo musím zomrieť taký
mladý, veď mám iba tridsaťpäť
rokov!
Z rohu miestnosti sa ozve tajomný hlas:
- Podľa hodín, ktoré si zapisoval
svojim zákazníkom na fuškách,
máš už deväťdesiatpäť rokov.

Je oco doma? – pýta sa malého
chlapca sused.
- Nie, je u svojich známych.
- Hmm a kedy sa vráti?
Až bude amnestia.

Policajt zastaví mladú vodičku:
- Slečna, dnes to bude za päť stovák!
Kráska sa usmeje a odpovie:Obyčajne beriem tisícku, ale že
ste to vy, pán orgán....


Na úrazovej chirurgii sa starý
ujo Ďuro preberá z narkózy. Keď
lekár vidí, že chorý otvoril oči,
osloví ho:
- Ujo, mám pre vás dve správy.
Dobrú a zlú. Ktorou mám začať?
- Začnite tou zlou.
- Žiaľ, museli sme vám
amputovať obe nohy.
- Bože dobrotivý! A aká je tá dobrá
správa?
- Mám kupca na vaše
topánky...

- Na východe v jednej dedine ide
po ulici pohrebný sprievod.
- Mišo sa pýta svojho priateľa,
ktorý ide za truhlou, že koho
pochovávajú
- Moju svokru.
A prečo truhlu máte otočenú
a držíte ju bokom ?
Lebo svokra keď ležia na chrbte,
tak strašne chrápu.

- Doktor poúča pacienta. Tak, od
zajtra žiadny alkohol, Žiadne
nákupy a prestanete fajčiť.
A to už prečo pán doktor?
Aby ste mali peniaze na lieky,
ktoré Vám naordinujem.


- Poľnohospodár spadol pri milovaní z postele a zlomil si ruku.
Známy lekár mu to
uznal ako pracovný úraz
a do lekárskej správy napísal
„Spadol pri sejbe semena
zo starej mašiny“.

- Šéfe musíte mi zvýšiť plat.
A musím Vám povedať, že
ďalšie firmy majú o mňa veľký
záujem.
- A ktoré?
- Daňový úrad, telekomunikácie
a plynári.

- Hľadá sa pes. Má iba tri nohy.
Zvláštne znamenie: keď čurá,
padá na zem.

Zveruje sa matka dcére so svojími
obavami:
- nerada vidím tie tvoje výlety
s Ferom na motocykli.
Môže Ťa zaviesť do lesa a tam
bude chcieť bohviečo.
A ak mu nevyhovieš,
nechá Ťa ísť domov pešo.
- ale mami, prišla som už
niekedy domov pešo?
Vypracoval Milan Olexa
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Receptár
Koložvárska
kapusta
Potrebujeme: (na 4 porcie)

 150 g dlhozrnnej ryže  2 veľké cibule  2 strúčiky cesnaku  250 g prerastenej slaniny  600 g mletého
bravčového mäsa  5 párov ostrých
párkov  1 kopcovitá polievková lyžica
sladkej papriky  750g kyslej kapusty
 150 ml mlieka  150ml kyslej smotany  soľ.

Postup:
Ryžu predvaríme 5 až 6 minút v 1,5l
slanej vody, potom zalejeme. Cibuľu
a cesnak ošúpeme a najemno nasekáme. Na panvici na miernom ohni opečieme na kocky nakrájanú slaninu,
vyberieme a dáme do veľkej misy.
Párky ošúpeme a nakrájame. Na panvici necháme 2 polievkové lyžice tuku zo
slaniny a opečieme na ňom mäso i párky dohneda. Osolíme a pridáme k slanine. Cesnak a cibuľu opečieme na
panvici dozlatista. Primiešame mletú
papriku. Pridáme k mletému mäsu spolu s ryžou a poriadne zapracujeme.
Mlieko zmiešame s kyslou smotanou,
so štipkou mletej papriky a soľou.
Ohňovzdornú misu vyložíme polovicou
kyslej kapusty, na ňu dáme mäsovú
vrstvu a zakryjeme zvyškom kyslej kapusty. Navrch nalejeme mliečno-smotanovú zmes. Pečieme v rúre vyhriatej
na 180°C približne 60 minút. Po 30
minútach pečenia navrch nalejeme asi
200ml vody. Upečenú koložvársku kapustu poprášime mletou paprikou a
ozdobíme kyslou smotanou.

Pikantné
kuracie
rezne
Potrebujeme: (na 4 porcie)

 4 rezne z kuracích pŕs  soľ
 mleté čierne korenie  vegeta
 hladká múka  olej  3 lyžice
tatárskej omáčky  2 lyžice nastrúhaného údeného syra  jeden a pol lyžič-

ky hladkej múky
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 nasekaná petržlenová vňať  1 žĺtok

recepty
od pani Aleny Zlochovej
mäkké, zahustíme ho Solamylom.
Podávame s ryžou.

Postup:
Kuracie prsia pokrájané na plátky jemne naklepeme, osolíme, okoreníme
mletým čiernym korením, ochutíme vegetou a necháme 10 minút odstáť. Po
odležaní ich obalíme v hladkej múke a
prudko opečieme v panvici na rozpálenom oleji. Opečené rezne dáme do vymastenej zapekacej misy a podlejeme
výpekom. Tatársku omáčku zmiešame
so žĺtkom, s nastrúhaným syrom, mletým čiernym korením, hladkou múkou
a nasekanou petržlenovou vňaťou. Na
každé opečené mäso navrsvíme plnku
a vložíme do vyhriatej rúry zapiecť.
Podávame s uvarenými zemiakmi.

Stroganov
trochu inak
Potrebujeme: (na 8 porcií)

 1 000 g kuracieho mäsa  2 cibule
 2-3 nakladané uhorky  olej  vegeta  mleté čierne korenie  1 malý kečup  Solamyl

Postup:
Na rezance pokrájané kuracie prsia
zmiešame s kečupom, jednou nadrobno pokrájanou cibuľou a na malé kocky
nakrájanými uhorkami. Ochutíme, okoreníme a necháme na noc odležať v
chladničke. Potom na oleji speníme
druhú nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme mäso z chladničky a počas dusenia podlievame vodou podľa potreby.
Keď bude mäso

Šatôčky s nivou
a so šunkou
Potrebujeme: ( na 40 kúskov)

 100 g šunky  200g strúhaného
syra Nivy  6 lyžíc smotany balíček
(500 g ) lístkového cesta  hladká
múka na pracovnú dosku,

Na posypanie:

 sezamové semienka alebo mak

Postup:
Šunku pokrájame na jemné rezančeky.
Najmeno postrúhaný syr vymiešajte so
smotanou. Do syrovej zmesy pridajte
šunku a dobre premiešajte. Z lístkového cesta vyvaľkajte na pomúčenej pracovnej doske tenší plát a ozubeným
kolieskom ho rozkrájajte na štvorce
veľkosti 5 x 5 cm. Okraje potrite vajcom
rozšľahaným s trochou vody. Náplň rozdeľte do stredu štvorčekov. Každý prehnite do tvaru trojuholníka a okraje
dobre popritláčajte. Šatôčky potrite
zvyšným vajcom a vrch posypte sezamovými semienkami alebo makom.
Pečte pri teplote 200°C tak 15 až
20 minút.

Výborný
makový koláč

vňať  soľ  mleté biele korenie  tuk
a strúhanku na vymastenie a vysypanie
formy

Potrebujeme:

Zemiaky očistíme, pokrájame na kocky
a v slanej vode uvaríme domäkka.
Scedíme a horúce roztlačíme. Pridáme
maslo, 2 polievkové lyžice smotany a vymiešame hladkú kašu. Uvarené vajcia pokrájame na kolieska. Na dno vymastenej
a vysypanej formy rozložíme tretinu zemiakovej kaše a poukladáme polovicu koliesok vajec. Ochutíme korením a soľou,
zalejeme polovicou zvyšnej smotany a posypeme časťou petržlenovej vňate.
Pokračujeme ďalšou vrstvou - predchádzajúci postup zopakujeme. Ako poslednú
vrstvu rozotrieme zvyšnú zemiakovú kašu.
V rúre vyhriatej na 175 °C pečieme 30 minút. Zemiakovú paštétu podávame teplú
s listovým šalátom.

Postup:

 1 pohár (200 ml) kryštálového cukru
 7 vajec  6 lyžíc teplej vody  2 poháre
polohrubej múky  2 poháre maku
(nepomletého)  1/2 balíčka ky-

priaceho prášku

Plnka:

 400 ml mlieka  1 pohár kryštálového
cukru  Zlatý klas  250 g masla

Posýpka:

 100 g posekaných vlašských orechov
 1 lyžica masla  1/2 balíčka vanilínového cukru  2 lyžice kryštálového cukru

Postup:Cesto:
Cukor, 6 žĺtkov a teplú vodu vymiešame dopenista, postupne pridáme sneh zo 7 bielkov, preosiatu múku s kypriacim práškom
a nepomletý mak. Cesto rozotrieme na vymastený, múkou vysypaný plech a upečieme. Vychladnuté cesto pozdĺžne
prekrojíme. 20minút.

Plnka:
V mlieku rozmiešame 1 žĺtok, cukor, Zlatý
klas a za stáleho miešania uvaríme hustú
kašu. Keď vychladne, pridáme do nej
zmäknuté maslo vymiešame v mixéri.
Väčšiu časť plnky natrieme na prvý plát
cesta, pokryjeme druhým plátom a naň natrieme zvyšok. 25 minút.

Posýpka:
Orechy opražíme na 1 lyžici masla, pridáme vanilínový a kryštálový cukor. Za stáleho miešania necháme cukor rozpustit (nie
skaramelizovať). Vychladnutú posýpku rovnomerne rozdelíme na celý povrch koláča.
15 minút.

Plnené palacinky
Potrebujeme:

 1 l mlieka  2 vajcia  200 g hladkej
múky  soľ  olej na vyprážanie
 nátierkové maslo so šunkou
 150 g šunkovej salámy

Postup:
V miske rozšľaháme vajcia, pridáme múku
a soľ. Vymiešame cesto, z ktorého na panvici s rozohriatym olejom pečieme palacinky. Nátierkové maslo so šunkovou
príchuťou premiešame s posekanou pažitkou a natrieme na vychladnuté palacinky.
Na to poukladáme šunkovú salámu a zrolujeme. Pred podávaním oba konce palacinky kolmo zrežeme, aby
bolo vydieť náplň.

Cesto:

 5 vajec  260 g kryštálového cukru
 160 g polohrubej múky  1 prášok do
pečiva  100 g pomletého maku
 100 g pomletých orechov  8 lyžíc horúcej vody  8 lyžíc oleja

Krém:

 600 ml mlieka  60g krémového prášku
Zlatý klas  150 g kryštálového cukru
 2 balíčky vanilínového cukru  300 g
masla  250 g tvarohu  30 ml rumu,

K tomu:

 pikantný džem  tuk a múka na vymastenie a vysypanie foriem  pomleté orechy
na posypanie

Cesto:
Z bielkov vyšľaháme sneh, vysypeme 1/3
cukru a vyšľaháme na tuhý sneh. Žĺtky,
s cukrom vymiešame do peny, po lyžiciach
vmiešame horúcu vodu a olej. Žĺtkovú
hmotu vmiešame do snehu. Cesto rozdelíme na 2 rovnaké časti, do jednej pridáme
mak, do druhej orechy. Cestá nalejeme do
vymastených a múkou vysypaných foriem
na srnčí chrbát. Pečieme pri teplote
180°C asi 30 minút.

Krém:
V mlieku rozmiešame cukor, vanilínový cukor a krémový prášok a za stáleho miešania uvaríme hustý puding. Za občasného
miešania necháme vychladnúť na izbovú
teplotu (20 °C). Puding vyšľaháme. Maslo
zmäknuté na izbovú teplotu vymiešame do
peny, po malých častiach vychladnutý vyšľahaný tvaroh. Riadne premiešame.

Metrový koláč s tvarohovým
krémom:

Zemiaková
paštéta
s vajcami
Potrebujeme: (pre 4 osoby)

 800 g zemiakov  50 g masla
 150 ml sladkej smotany  5 natvrdo
uvarených vajec  posekanú petržlenovú
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Upečené, vychladnuté korpusy pokrájame na pláty. Každý plát potrieme džemom a krémom. Pri plnení stredame
makové a orechové pláty a ukladáme ku
sebe. Po naplnení všetkých plátov celý
koláč potrieme krémom a posypeme mletými orechami. Necháme stuhnúť. Po stuhnutí krájame šikmým rezom na ovály.
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Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech Vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší vašich vloží
radosť, šťastie,
pokoj boží.

