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Vážení spoluobčania
Marianky.
Prichádza k Vám už
siedme číslo 
ča sopisu
MARIATÁL, do
ktorého
prispievajú
hlavne
poslanci
obecného
zastupiteľstva,
starosta obce,
ako aj ďalší
prispievatelia, ktorí
zaujímajú stanoviská,
alebo chcú informovať
o dianí v obci.
Tak, ako v predchádzajúcich
vydaniach informujeme Vás
o aktivitách obecného úradu,
komisií, ale aj o ľudovom lie -
čiteľstve, receptúrach na chutné
jedlá a tiež prezentujeme zopár
vtipov. V každom čísle Mariatálu
sú aj príspevky „špecifické“,
kto ré reagujú na situáciu aktuál -
neho obdobia. V tomto vydaní
sú to články JUDr. Juriku, práv -
nika obce, ktorý inicioval petíciu
na záchranu ihriska a príspevok
v ktorom nám ozna muje, že
zvažuje kandi datúru na  funkciu
starostu obce v najbližších
komunálnych voľbách dňa
27.11.2010. V druhom polroku
tohto roku budeme zrejme
svedkami rôznych vystúpení
a diskusii občanov o osobnos -
tiach a ich programoch. Pred
voľbami sa budeme snažiť vydať
ešte jedno číslo Mariatálu a dať
priestor všetkým tým, ktorí budú
kandidovať na funciu starostu
a poslancov Obecného zastu -
piteľstva. Doterajšie vedenie
obce bude zase skladať účty zo
svojho pôsobenia. Načúvajme,
hodnoťme pozorne.
Skončil sa školský rok, deti
domov doniesli vysvedčenia.
Spokojní sme so známkami
u niektorých detí viac, u nie kto -
rých menej, lebo takto to v ži -
vote býva. Aj ja osobne to
poznám u vnukoch a vnučkách.
Venujme sa cez prázdniny
deťom podľa možnosti, lebo si
to zaslúžia. Mariančania majú
nádherné a šikovné deti. Videl
som to zvlášť pri detskom
futbalovom turnaji. Ich úsilie,
hru, radosť i smútok, ale najmä
ich rozžiarené očká.
Taktiež sú pred nami dovolenky,
užívajme si ich v pohode
a zdraví. Všetko najlepšie
občanom Marianky praje

Milan Olexa, 
predseda redakčnej rady.
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Na druhý pokus sa obci
podarilo získať nenávrat-
ný finančný príspevok
na dobudovanie kanali-
zácie. Hlavný kanalizač-
ný zberač je hotový už
od roku 2007, je však

potrebné dokončiť zvyš-
né stoky kanalizácie a tým

odkanalizovať prevažnú časť
obce. Z toho dôvodu som

začiatkom roka 2009 kontaktoval
spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vypra-
covávanie a podávanie žiadostí o nenávrat-
ný finančný príspevok z fondov EÚ
a nadviazali sme spoluprácu. 

Stavebné povolenie sa realizovalo na
základe už vydaného právoplatného územ-
ného rozhodnutia. Z časových dôvodov
nebolo možné ho rozšíriť a tak bolo
potrebné vypracovať projektovú dokumen-
táciu (PD) pre stavebné povolenie a
následne nakoniec získať právoplatné sta-
vebné povolenie. Vzhľadom k tomu, že
uzatvorená zmluva s projektantom, ktorý
vypracoval PD pre územné rozhodnutie
bola pre obec nevýhodná, odstúpilo sa od
nej. Odstúpením od zmluvy, zahŕňajúc aj

náklady spojené s vyplatením odstupného
a vypracovaním novej PD pre stavebné
povolenie, obec ušetrila cca 30 tis. €/900
tis. Sk. Časová náročnosť celkovej prípravy
spôsobila, že stavebné povolenie nado-
budlo právoplatnosť dva dni pre termínom
podávania žiadosti na Ministerstvo životné-
ho prostredia SR (MŽP SR). Aj napriek
našim vtedajším snahám skončilo toto kolo
neúspešne.  

Následne bola vyhlásená druhá výzva 
s termínom podávania žiadostí 23.11.2010.
Tento krát som zvolil inú spoločnosť, ktorá
mi bola odporučená JUDr. Jurikom. Na
stretnutí s ňou som sa uistil, že to vyjde
a nemýlil som sa. Bolo nám pridelených 
2 172  tisíc. €. Takúto čiastku dotácie
obec ešte vo svojej histórii nedostala. Po
uzatvorení zmluvy s MŽP SR sa začne prí-
prava výberového konania na dodávateľa
stavby. Dôležité je vyhnúť sa chybám pri
verejnom obstarávaní a dodržať jeho 
transparentnosť. 
Bola to namáhavá a vyčerpávajúca práca,
ale vyplatila sa. V prípade vyhnutiu sa kom-
plikáciám je predpokladaný termín začatia
stavebných prác október tohto roku a
ukončenia sa predpokladá na jar 2013. 

Čo všetko

sa u nás 

udialo?

KANALIZÁCIA

OBECNÁ ZABÍJAČKA
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FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
Vo februári 2010 sa po dlhšom období usporiadala v oprave-
nom spoločenstvom dome fašiangová zábava. S
organizačnými prípravami sa začalo už niekoľko týždňov
vopred zabezpečením hudobnej produkcie, občerstvenia vráta-
ne večerného menu, naaranžovaním výzdoby priestorov a pod.
Týmto by som chcel veľmi pekne poďakovať Petrovi a Anke 

Foltínovcom za pomoc pri výzdobe sály, DJ-ovi Mirovi
s Vladom ... za vytvorenie vynikajúcej atmosféry, pani Helene
Sivákovej za výborné organizačné rady pri zabezpečovaní bufe-
tu a mládeži za bezplatnú celovečernú obsluhu. Výťažok
z predaja v bufete a zo vstupného pribudol do obecnej poklad-
ne. Pozvanie prijal aj starosta Mestkej časti Bratislava –
Záhorskej Bystrice pán Kubovič a aj jej prednosta Edo Pokorný
s manželkou. Plná sála sa zabávala do neskorého rána.

�

Obec (starosta) v spolupráci s Obecným športovým
klubom (Július Du bovský) usporiadala 
v sobotu 12.12.2009 Obecnú zabíjačku. Hlav nými pri-
pravovateľmi boli majstri mäsiari p. Marián Németh,
Karol Mader, Rudo Kristl, Ľuboš Osuský spolu
s pomocníkmi Henrich Danko, ktorý poskytol potrebné
nástroje, Veselá Silvia, Maderová Bronislava, Bolgáčová
Daniela. Kotle a kotliny boli zapožičané od fary a od
Milana Pokorného. Príprava a výroba sa uskutočnila v
kuchyni spoločenského domu. Neskôr sa výrobky pre-
dávali na Nám.4.apríla spolu s vareným vínom. Výťažok
z predaja išiel na činnosť MS SČK a punč a na nákup
hračiek do materskej školy.
Celkovo sa vyrobilo 450 „jitrničiek“, 450 „jelítek“, 15
veľkých tlačeniek, pečienky, ovar a surové mäso.
Navrhoval som, aby sa zabíjačka uskutočnila vo forme posedenia spojeného s konzumáciou zabíjačkových výrob-
kov, vareného vína a teplého punču v priestoroch spoločenského domu. Tu by si občania mohli v teple posedieť,
zajesť, vypiť a pozhovárať sa. Nakoniec sa však, aj napriek mojim upozorneniam, presadil variant predajnej akcie.

V priebehu dopoludnia sa
všetky mäsové výrobky
vypredali a tým, čo prišli
poobede sa bohužiaľ už
neušlo. Zima a predaj
vonku na námestí spôso-
bili, že si väčšina ľudí iba
nakúpila a odniesla tovar
domov, bez zúčastnenia
sa na spoločnom posede-
ní.
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Pán Kovačič
Luďo
V našej obci sa usadil bývalý občan
Marianky, teraz s trvalým bydlis kom
v Stupave p. Kovačič, ktorý pred
nejakým časom ešte spával 
v pivnici pri potravinách. Niektorí
občania Marianky sa mu snažili
pomôcť a vybavili mu bývanie, stravu
a istým spôsobom aj opateru.
Nebolo by to však zadarmo, ale na
oplátku za vykonanie určitých
pomocných prác. Bohužiaľ si pán
Kovačič zvolil tú ľahšiu cestu nične-
robenia a tak postupne prišiel 
o možnosť bývania a žitia aspoň na
určitej úrovni. Vybral si život bezdo-
movca. Je to jeho slobodná voľba,
len s negatívnym vplyvom na jeho
okolie, či sa to týka „bývania“ na
autobusových zástavkách, pri potra-
vinách alebo naposledy pri kostole.
Viac krát som sa osobne snažil, a aj
ostatní poslanci a obyvatelia Ma -
rianky, ho prepraviť do Stupavy, kde
má trvalý pobyt. Odviezli ho už aj
policajti, avšak vždy sa vrátil, čí už
pešo alebo prostredníctvom nejaké-
ho odvozu. Našli sa aj jeho zástan-
covia, ktorí  ho obhajovali argument-
mi, že  však nič zlé nerobí. Toho roč -
ná zima bola preňho kritická. Omrzli
mu nohy a na určitý čas bol hospita-
lizovaný v nemocnici v Malackách.
Po jeho prepustení sa nechal pri-
viesť do Marianky, kde sme ho však
neprijali a poslali sanitkou do Stu -
pavy. Spával na zástavkách, kde po
sebe zanechával špinu a nepríjemný
zápach po vlastných výkaloch, čo
čakajúcich ľudí  nútilo stáť aj počas
zimy, mrazu, či dažďa mimo krytej
časti zastávky. O tri dni sa zase pre-
miestnil do Marianky a tento kolo-
beh sa opakoval každé dva týždne.
Pri riešení jeho situácie sa tváril
nezúčastnene. Začiatkom apríla mu
sociálne oddelenie Mestského úradu
v Stupave vybavilo ubytovanie v útul-
ku Sv. Lujzy na Krčméryho ulici na
Patrónke. Vedúci útulku mu začal
vybavovať nový občiansky preukaz,
avšak kým ho polícia v Malackách
stihla vydať, tak z útulku odišiel 
a samozrejme sa usídlil znova 
v Marianke. Tieto problémy s jeho
umiestnením v útulku sa opakovali
minimálne trikrát. Naposledy bol na
to isté miesto odvezený pánom
poslancom Olexom a to po jeho
vlastnej iniciatíve a prísľube, že
v útulku zostane natrvalo.

Viliam Bolgáč

Dňa 11.3.2010 sa uskutočnila návšteva
mesta Budišov nad Budišovkou, s ktorým
sme nadviazali družobné styky. Na spoloč-
nom zasadnutí obecných zastupiteľstiev
bola schválená a podpísaná Zmluva o vzá-
jomnej spolupráci medzi mestom Budišov
nad Budišovkou a obcou Marianka.
Družobné styky by mali poskytnúť možnosť
obyvateľom obcí, rôznym spoločenským
organizáciám a spolkom vzájomne spozná-
vať a využívať krásy Moravskosliezského
kraja na jednej strane a Malých Karpát a
Bratislavského kraja na strane druhej.
Tak ako bolo dohodnuté sa dňa 10.6.2010

uskutočnila návšteva z družobného mesta
Budišov nad Budišovkou u nás. Prišiel zás -
tupca starostu p. Nemec, p. farár páter Petr
Fichna, historik, vydavateľ a majiteľ spoloč-
nosti Vlastenecký poutnik p. Petr Anderle,
vedúca odboru služieb a spoluorganizátorka
Cesty porozumenia p. Bc. Markéta Dobe -
šová. Starosta mesta Budišov nad Budi šov -
kou Ing. František Vrchovecký sa pre zane-
prázdnenosť ospravedlnil. Prerokovali sme
ďalší postup pri realizácii vzájomnej spolu-
práce. Následne si hostia prezreli Mariánske
údolie a previedli sme ich aj Bratislavským
hradom.

NÁVŠTEVA Z BUDIŠOVA

Ani tento rok sa nezaobišiel bez skrášlenia
našej obce v podobe jarného upratova-

nia. Občania mali možnosť si nechať vyviesť
smeti v pristavených kontajneroch a vykonal
sa aj zber bielej nepotrebnej techniky. Úsilie
obyvateľov Marianky sa odzrkadlilo nie len na
ich súkromných pozemkoch a záhradkách,
ale aj na verejnom priestranstve Nám. 4.aprí-
la a v priestoroch dvora materskej školy.
Obec dala odviesť suť, nahromadenú odstrá-

nením bývalej jedálne základnej školy, na
riadenú skládku a zarov nala povrch dvora
dovezenou zeminou, čím sa pripravili pod-
mienky na jeho splanírovanie a zasiatie trávy.
V tomto štádiu pomáhali predovšetkým rodi-
čia detí navštevujúcich MŠ ako aj učitelia
MŠ a ZŠ. 
Touto cestou by som im, ako aj všetkým
občanom, ktorí sa zúčastnili tejto akcie
chcel poďakovať za priloženie ruky k dielu. 

JARNÉ UPRATOVANIE 

�
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Od nepamäti sa hovorí, že aký kraj, taký
mrav. Nič proti ľudovej múdrosti, ale platí

to aj dnes? V tom výroku totiž nemožno pre-
hliadnuť kusisko predsudku. Kraj môže byť
hornatý, teplý, neúrodný - skrátka je taký, aký
je. A mrav? Niekto ho meria podľa vzdialenosti
od Bratislavy a pre niekoho už žiaden mrav ne-
existuje. 

Mrav, či skôr miestne spoločenské pome-
ry, môžeme najlepšie okúsiť, ak niekde

na cestách chceme zahnať hlad, alebo riešiť

nejakú naliehavú potrebu – WC je možno naj-
spoľahlivejším indikátorom miestnych mravov.
Rovnako ako cesty, ulice a chodníky, po kto-
rých sa chceme niekam dostať.

Marianka – čo sa týka miestnych komuni-
kácii – sa naozaj nemá čím chváliť.

Obzvlášť jednou z nich, ktorú hojne využívajú
všetky vekové kategorie: Ide o spojnicu, tiah-
nucu sa od Štúrovej ulice popod Tálky až do
Záhorskej Bystrice. Jej hojná využívanosť je da-
ná predovšetkým konečnou zastávkou linky
MHD v Záhorskej Bystrici, keďže autobusové
spojenie Marianky s okolím je i naďalej prinaj-
menšom skromné. Stretávam tu školákov,
pútnikov, turistov, cyklistov, mamičky
s kočíkmi, psíčkarov a taktiež nemálo áut
v oboch smeroch. 

Pred rokmi to bol celkom príjemný začiatok
či koniec mnohých túr. Neskôr bolo treba

na mostíku ponad potok prekračovat betóno-
vé bloky, či hlinený val - netuším, kto sa takto
duchaplne realizoval a po dôvodoch pátrať ne-
mienim. Neskôr tie bloky ktosi zhodil do poto-
ka a hlinený val sa postupne rozšliapal a
rozjazdil. Teraz – po dlhom čase - sú spomí-
nané bloky opäť na mostíku, ale tvária sa, že
len kvôli autám… Výstavba rodinných domov
na obidvoch stranách potoka tiež dosť zmenila
charakter cesty, ale zďaleka nielen ona. 

Snáď jediné, čo sa nezmenilo, je modrá tu-
ristická značka, aj keď z Marianky smerom

na Stánisko od istého času pokračuje dvoma
rôznymi trasami. Ale to len na okraj. V každom
prípade turistický chodník vo voľnej prírode sa
na nič netvári – je aký je a treba na ňom rátať
so všetkým. Ale brodiť sa v blate, či čeliť kade-
jakým nástrahám prakticky medzi domami –
to už môže vyviesť z miery aj ostrieľaného tu-
ristu. A vôbec, cesty by mali ľudí spájať, u tejto
cesty sa však s ľuďmi ako keby vôbec nepočí-
talo… 

Užletmý pohľad na niektoré z detí, ktoré
sa práve vrátilo zo školy a cestovalo

MHD, napovie, ako je vonku a ani netreba vy-
strčiť nos z domu: 
- Dieťa prišlo zahádzané blatom (najčastejší

prípad) – vonku je mokro. 
- Dieťa prišlo zaprášené – vonku je sucho. 
- Dieťa nie je zablatené ani zaprášené (naj-
lepší, ale dosť zriedkavý  prípad) – vonku
začalo mrznut.

- Dieťaťu trvala cesta viac ako 30 minút – je
poľadovica.

- Dieťaťu trvala cesta viac ako 30 minút a
dieťa hromží, prípadne je špinavé na rôz-
nych miestach – je silná poľadovica.  

Som presvědčený, že takáto dôležitá spojni-
ca by si zaslúžila nielen primerane uprave-

ný povrch a pravidelnú údržbu, ale i osvetlenie.
Zrejme je v tomto prípade hlavným nešťastním
hraničná čiara medzi okresmi, ktorá ju pretína.
A zrejmé je aj to, že problém nevyrieši jeden
človek - nech by to bol hoci aj starosta - ale že
je nevyhnutná dohoda a ochota minimálne
dvoch. Zatiaľ je to však len historka podobná
tej o Skalickej šibenici – „Enem pro nás s pro
naše dzeci!“. Tým viac, že ide o obce, ktoré
vďaka intenzívnej výstavbe už takmer splýva-
jú… 

Ajto totiž patrí k životnému prostrediu –
duch vzájomnej ústretovosti či ľahostaj-

nosti. Od toho totiž závisí veľa vecí – i tá cesta
(či skôr necesta), i to WC, i celková pohoda či
nepohoda – teda mrav ako taký. A vnímavý
človek dokáže čítať z mnohých znakov a nene-
chá sa len tak niekým alebo niečím ukecať.
Zdá sa teda, že prastaré príslovie dnes platí
skôr opačne – aký mrav, taký kraj. Nie je dôle-
žitá jeho hornatost, či priemerná ročná teplota,
ale jeho pohostinnost, to, ako sa tu cítime.
Teda žiadne predsudky. A toto určuje človek,
nie príroda.

Som rád, že Marianka bude mať nové ná-
mestie, nový obecný úrad, že konečne do-

stane to, čo si vzhľadom na svoj význam
zaslúži. Ale zaslúži si aj dobré cesty, tak miest-
ne, jako aj prístupové. Lebo pokiaľ budú také,
aké sú, tak mnohé dobré veci v tejto obci stra-
tia efekt. 

Aby sa potom nestalo, že z nejakej súkrom-
nej televízie príde snaživá redaktorka a - po-
dobne jako aj nedávno v Mariánskom údolí -
vyrobí asi takúto reportáž o úpadku obce: 

„Kedysi boli ulice v Marianke plné ľudí, dnes
sú ulice prázdne – sklamaní Mariančania
prestali chodiť pešo…“    

Peter Vyskočil

Keď CESTA ĽUDÍ NESPÁJA,
ale  rozdeľuje

�
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okolo kaplnky 
sv. Floriána v  Marianke

Len par krátkych informácii o svätom Floriánovi:
� Svätý Florián (Florián z Lorchu,   je katolícky svätec,  patrón hasičov,  pekárov, hrnčiarov,

hutníkov, taktiež ako  ochranca pred neúrodou, búrkou aj   suchom.
� Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára Diokleciána v Cetii (dnešný

Zeiselmauer v Rakúsku). Za pokus o vyslobodenie zatknutých a uväznených 40 kres ťan -
ských legionárov bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. 

� Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns (v tej dobe nazývanej Aniza). 
Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne utopený vo vodách Enns. Legenda
hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho
pred zhanobením stráži veľký   orol. 

Návrh rozšírenia
priestoru 

Som obyvateľom Ma rian -
ky, vyše troch ro kov po -
skytujem právne poraden-
stvo obci.  Na základe
mojich doterajších skúse-
ností s agendou obce
a po zvážení mojich osob-
ných možností, uvažujem
o kandidatúre na funkciu
starostu obce Ma rianka.
Moja úvaha vyplýva najmä z poz nania, že
výkon miestnej samosprávy so všetkým, čo
k tomu patrí, má v Ma rian skych pomeroch
veľké rezervy. Môj úmysel som dal na vedo-
mie súčasnému starostovi a požiadal som
tiež predsedu redakčnej rady o uverejnenie
tohto článku v obecnom spravodaji Mariatál.

V Marianke bývam 10 rokov, počas ktorých
som mohol vnímať rôzny prístup starostov
k veciam verejným - od ich ignorovania, cez
výlučné presadzovanie záujmov developerov,
až po úplnú neschopnosť čokoľvek v záujme
obce vykonať.

Ak sa aj v posledných rokoch v obci niečo
budovať začalo, často to bolo za nejasne
dohodnutých podmienok, a preto mnohé
veci ostali celé mesiace, až roky nedotiahnu-
té (plyn Karpatská, kanalizácia Štúrova, opra-
va ciest po ich rozkopaní, zlepšenie dostup-
nosti SAD, lávky na Potočnej, chodníky, ...). 

Jednou z príčin, prečo sa práve Marianka
neustále „motá v bludnom kruhu“ a neroz víja
tak, ako to možno vidieť v iných, aj rovnako
malých obciach na Slovensku, je okrem
iných aj osoba starostu. Vzhľadom na tradič-
ne zaužívané priority občanov Marianky, resp.
kritériá pre výber starostu vo voľbách,  bola
často možnosť voľby značne obmedzená.  

Nahlas sa pýtam, prečo v chorobe hľadá-
me lekára aj keď nepochádza z Ma rianky,
v sporoch právnika, tiež bez ohľadu na to
či je alebo nie je rodený Ma riančan? 
Mož no práve preto, že uprednostňujeme
od borníka, ktorý náš problém vyrieši 
čo naj rýchlejšie a naj efek tívnejšie v náš
prospech. 

Prečo potom problémy vo veciach verej-
ných, teda problémy týkajúce sa nás všet-
kých v Marianke zverujeme ľudom, ktorí sa
v tej kope zákonov a iných predpisov často
sami topia, alebo neefektívne trápia a to
v konečnom dôsledku, na škodu všetkých
obyvateľov Marianky...
Obava, či by niekto „cudzí“ vôbec mohol byť
dobrým starostom, či by vedel lepšie hájiť
záujmy obce a jej obyvateľov nie je namieste.
Pokiaľ má kandidát na starostu skutočne
úprimný záujem riešiť veci verejné a hlavne
má predpoklady obec Marianku zastupovať 
a viesť, je nepodstatné, či ho s Mariankou
spája 10 alebo 100 rokov života.
Preto som presvedčený, že tak ako som 
v postavení advokáta dokázal úspešne hájiť
práva mojich klientov, rovnako úspešne
dokážem obhájiť aj záujmy obyvateľov obce
Marianka, aby život v Marianke bol krajší 
a nebol len prežívaním s kopou „neriešiteľ-
ných“ problémov.

JUDr. Radovan Jurika, advokát, 
vek 38 rokov. 

Prekaždú obec je prospešné keď sa
rozširujú úzke komunikácie o spo -

ločné priestory a vznikajú uličky s malými
námestiami, chodníkmi, so zákutiami, aby sa
vyzdvihol kontext obce.
Práve preto poslanci Marianky oslovili Ateliér
VAN JARINA sro,  aby vypracoval predbežný
návrh úprav obecných priestorov okolo Ka -
plnky sv. Floriána na ul. Budovateľskej v Ma -
rianke. Inšpiráciou pre riešenie námestia
v Marianke bola pre nás urbanistická
„Rozprávka o tenkých uličkách“  pána
architekta Stana Ondruša. Kaplnka
sv. Floriána sa
nachádza 

pri vstupe do Marianky na pútnickej ceste zo
Záhorskej Bystrice. Na pútnických miestach
sa vždy zdôrazňovali križovatky, kde sa na -
chá dzali kaplnky, kríže, alebo sochy svätcov
– skrátka pozastavenia pre modlitbu, oddych
a meditáciu pre pútnikov. 
Pri našom návrhu rekonštrukcie tohto pries -
toru  sa chceme v prvom rade sústrediť na
rozšírenie komunikácii a vytvorenie aspoň
krátkeho úseku chodníka pre peších
a cyklistov. 

Samotná kaplnka bola síce zrekonštruovaná
v roku 2002, ale je ešte potrebne upraviť svah
okolo nej. Bolo by vhodné, aby sa vy tvorilo
malé námestie aj za kaplnkou, do oporného
múru by sa mohli umiestniť se de nia v kamen -
ných nikách, kde by sa pod kamennými
klenbami dalo precítiť čaro  „mníšskeho, stro -
hého sedenia“.  Nad nimi na tera se plánujeme
rozmiestniť  lavičky pod jestvujúcimi stro -

mami. Malé námestie  by
bolo  čiastočne vydláž -
dené,  mohlo by sa  do

zadnej ste ny  ka -
pln -

ky umiestniť zdroj pitnej vody, položiť
starý mlynský kameň upros tred námestia

– symbol sv. Floriána, alebo vytvoriť fontánu,
alebo by sa mohlo umožniť umiestnenie v ka -
mennom múre votívnych darov od pútnikov.
Pokiaľ by sa podarilo, použilo by sa zopár
bridlicových platní v opornom múre, alebo v
dlaž be  na zdôraznenie charakteru dediny. Na
námestí by sa umiestnila informačná tabula o
histó rii Marianky, o svätom Floriánovi,  mapa
Ma rianky.  
Koncepčné práce sme len začali – radi uvíta -
me Vaše návrhy a pripomienky, aby nám tam
všetkým žijúcim v Marianke bolo príjemne.

Ivan Jarina

KANDIDÁT 
na funkciu starostu 
obce Marianka



Bude zlikvidované
futbalové ihrisko 
v  Marianke?
Dôvodom reálnej hrozby straty obecného
futbalového ihriska je tá skutočnosť, že
pozemky pod ihriskom nie sú doteraz
majetko - právne vysporiadané, a to napriek
tomu, že ešte začiatkom osemdesiatych
rokov minulého storočia boli všetky pozemky
pod ihriskom od pôvodných vlastníkov
riadne vykúpené! Vďaka  nedôslednosti,
resp. právnej nevedomosti predchádzajúcich
starostov obce, však neboli Kúpne zmluvy
zapísané do pozemkovej knihy resp. katastra
nehnuteľností, a teda obec napriek tomu, že
nepochybne je vlastníkom pozemkov pod
ihriskom, nikdy ako vlastník týchto
pozemkov nebola zapísaná. 

Kompetentní zase
niečo odflákli.
Dôsledkom takto odfláknutej evidencie
majetku obce bolo, že pozemky pod
ihriskom ostali naďalej evidované na ich 

pôvodných vlastníkov napriek tomu, že títo
ich už pred 30 rokmi predali štátu (resp.
obci Marianka) a dostali za tieto pozemky
od štátu zapalatené ! Viacerí dedičia po
pôvodných vlastníkoch pozemkov sa ani
netaja úmyslom už raz predané pozemky
pod ihriskom znovu predať - vidiac len vidinu
vlastného zárobku ! V súčasnosti je sedem z
ôsmych pozemkov nachádzajúcich sa pod
futbalovým ihriskom evidovaných vo
vlastníctve iných osôb ako obce Marianka !
Súdne konanie o určenie vlastníka
pozemkov bude  dlhé a finančne nákladné. 

Stavebné pozemky
„Na ihrisku“ ?
Vyzývam touto cestou všetkých domnelých
vlastníkov pozemkov pod ihriskom, aby
prehodnotili svoj postoj k veci, v záujme
spravodlivého a mimosúdneho urovnania.
Prosím Vás, dajte šancu mládeži v Marianke,
teda aj Vašim vlastným deťom a vnukom,

aby mali možnosť  dostatočných športových
aktivít vo vlastnej obci, dajte šancu aj
ostatným obyvateľom obce, teda aj Vám
aVašim susedom, aby sme v budúcnosti
mali kde tráviť spoločné chvíle .
Touto cestou chcem súčasne poďakovať
pani Veronike Belešovej, ktorá po objasnení
právnych okolností, ako prvá akceptovala
mimosúdnu dohodu o vlastníctve pozemku 
v prospech obce Marianka.
Nezahadzujme  aj to málo čo v obci máme,
ale naopak, dajme spoločne možnosť tomu,
aby  sme obec mohli zveľaďovať a tým
rozvíjať aj spoločenský, kultúrny a športový
život nás všetkých. 
Vyzývam všetkých obyvateľov obce, ktorým
nie je ľahostajný osud Marianky,  aby sa
pripojili k tejto iniciatíve o záchranu futbalo -
vého ihriska a formou spoločnej výzvy vy -
jadrili jednoznačne svoj postoj.  Doposiaľ sa
k tejto výzve svojím podpisom na podpiso -
vých listinách v Pútnickom Mlyne a šenku 
u Johana pripojilo vyše 100 obyvateľov
Marianky.
Netvárme sa, že sa nás to netýka,
nečakajme, že sa to vyrieši samo, vyjadrime
nahlas svoj názor!

JUDr. Radovan Jurika
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na záchranu futbalového ihriska
v  Marianke

Futbalové
ihrisko v  Marianke je jed-

nou z  posledných voľných plôch
pre rozvoj športového a  spolo čen -

ského života v  Marianke. Jeho bu dúcnosť
je však reálne ohrozená tým, že tak, ako
mnohé iné miesta v  obci, sa aj táto verej-

ná plocha čoskoro môže stať pred me -
tom výstavby rodinných do mov tak,

ako sme tomu svedkami v  iných
častiach obce. 

VEREJNÁ VÝZVA
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sa konalo v nedeľu, 18. apríla
2010 v opravenom a príjemne
pôsobiacom Spoločenskom
dome v Marianke. Na úvod sme
si minútou ticha pripomenuli
obete leteckého nešťastia poľ-
ských politických a štátnych
predstaviteľov v Smolensku. 
Aj keď počasie bolo v deň akcie
priaznivé, účasť bola slabšia ako
po iné stretnutia. No to neubralo
na zábave, ktorú nám sponzor-
sky zabezpečili manželia Silvia
a Otto Kollmannovci. Svojou
hudbou spestrili príjemné popo-
ludňajšie posedenie účastníkov
stretnutia. Kto mal chuť, ten si
zatancoval a kto nie, ten si
zaspieval alebo hodoval na
pohostení nachystanom v rámci
akcie. Ako bonus sme podávali

guláš a pivo od pátra Augustína. Nechýbala ani bohatá tombola, naprázdno neodišiel žiaden účastník. Všetko toto zabezpečo-
vala komisia v spolupráci s Obecným úradom a samozrejme sponzormi. Tak ako aj po minulé roky nám sponzorsky prispel 
p. Ing. Makovický a Potraviny Katka. Svojou prácou prispeli aj poslanci a členovia komisie. Srdečná vďaka za pomoc.
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Organizátorom sobotňajšieho dňa 19. júna 2010 robilo vrá-
sky na čele počasie, ktoré bolo do piatka daždivé a pred po -
veď počasia na sobotu tiež nebola pre akciu pod holým
nebom priaznivá. V školskom areáli sa dopoludnia chystal
futbalový turnaj a popoludní na veľkom ihrisku zápas
„Starých pánov Marianky a Stupavy“ a po jeho skončení
country večer – Jánske ohne. 
Stretli sme sa na ihrisku už po štvrtý raz, futbal začal 
o 18,00 hodine, na našu veľkú radosť za slnečného počasia
a množstva fanúšikov, ktorí sa v dobrej futbalovej nálade pre-
sunuli z jedného turnaja na druhý. Na trávnik sa proti sebe
postavili dve mužstvá, ktoré podali dobrý výkon.
Povzbudzovaný boli fanúšikmi a ich trubkami, ktoré nene-
chali žiadny sluchový bubienok v kľude. Zápas, hoci vyrovna-
ný, predsa mal svojho víťaza a tým sa stalo mužstvo
Marianky. Po skončení zápasu bolo podané občerstvenie
pre futbalistov, ktoré pripravil a sponzorsky zabezpečil  
p. Ján Móza. 
A mohla začať druhá časť akcie „Country“ pri ohni.
Trampské piesne v podaní skupiny „FLEKOŠ“ , pekný 
západ slnka a zvuk praskajúceho dreva v ohni bol ako
z romantického filmu. Návštevníci sa mohli občerstviť
v bufete u Johana, posedieť pri ohni a možno i stretnúť pria-
teľov, ktorých už dávno nevideli a stráviť s nimi pekné chvíle.
Večer sa prehupol do neskorých nočných hodín a bol čas
ukončiť podarenú akciu. 
Tak, ako pred začiatkom, aj na koniec bolo treba upratať
a pobaliť veci, pozbierať smeti a uhasiť oheň. Moje poďako-
vanie patrí každému jednému, kto priložil ruku k dielu, či už
prevážaním lavíc a stolov, kosením a hrabaním trávy,  stava-
ním a skladaním stanu pre hudbu,  upratovaním, zabezpeče-
ním dreva, prípravou a hasením ohňa a množstva ďalšej
drobnej práce.

Edita Radačovská

Jarné stretnutie 
seniorov 

LETO PRICHÁDZA



Ak nie piecť, 
tak určite zjesť! 
Jedno jablko denne má regeneračné
a detoxikačné účinky na náš organizmus,
pôsobí ako „domáci lekár“. Skúsme
ho teda zaradiť do nášho jedálnička
každý deň a pozitívne účinky sa
určite čoskoro dostavia.

Každý šťavnatý kúsok
jablka zásobuje telo
energiou, spoľahli-
vo uhasí smäd
vďaka obsahu
ovocných kyse-
lín a dobre
zasýti. Veľmi
veľa výživných
látok sa nachá-
dza už v šupke,
preto by sa pri
konzumácii jablko
nemalo šúpať. 

Aké látky 
obsahuje jablko?
- vodu (až 84%) 
- vlákninu, vďaka ktorej má blahodarný

účinok na náš metabolizmus 
- veľa pektínu, ktorý na seba viaže škodli-

viny a odvádza ich z tela von 
- nenasýtené tuky
- vitamín C
- minerály: draslík, vápnik, horčík 
- rad antioxidantov, ktoré znižujú riziko

ochorenia na rakovinu
- vysoký obsah fruktózy

V ľudovom liečiteľstve sa jablko dodnes
využíva ako skvelý univerzálny liek pri
rôznych zdravotných ťažkostiach

� bolesti hlavy, závraty, poruchy trávenia,
chudokrvnosť - na to všetko zaberá
surové, varené, alebo pečené jablko 

� chrípka, prechladnutie - prejde rýchlej-
šie ak denne zjete niekoľko surových
jabĺk, osvedčilo sa pitie jablčného
džúsu  

� horúčka - teplotu zráža opäť nastrúha-
né jablko a jeho šťava 

� kašeľ - odvar z jabloňových kvetov upo-
kojuje a zmierňuje záchvaty kašľa 

� zápcha - kyslé jablká podporujú činnosť
čriev, hnačka - jesť nastrúhané jablká 

� nadváha, obezita - pitie jablčného octu
spaľuje tuky, potláča pocit hladu (jablč-

ný ocot je možné zakúpiť si hotový
v obchode) 

� popáleniny, omrzliny, nehojace sa rany,
jazvy - prikladajte si čerstvú kašičku
z nastrúhaných jabĺk 

Liečivé účinky jabĺk prejavujúce sa
po ich konzumácii
� znižuje krvný tlak a hladinu

cholesterolu 
� posilňuje imunitný systém, srdce

a krvný obeh 
� stabilizuje hladinu cukru v krvi 
� podporuje trávenie 
� blokuje tvorbu žlčníkových a obličko-

vých kameňov 
� povzbudivo pôsobia na nervovú

sústavu 
� chránia mozog pred Parkinsonovou

a Alzheimerovou chorobou 
� vďaka vysokému obsahu železa pomá-

hajú pri málokrvnosti 
� pôsobia močopudne a brzdia tvorbu

kyseliny močovej 
� pčistia črevá a zamedzujú množeniu

škodlivých mikroorganizmov v nich 
� posilňujú ďasná 

Edita Radačovská

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
pripravil pre občanov Marianky prednášku
o kolorektálnom  karcinóme (rakovine hrubého
čreva a konečníka). Prednáška sa konala
v Spoločenskom dome v utorok 9.marca
2010. Účastníci prednášky boli oboznámení
s tým, čo tento pojem znamená a ako sa mu
dá predísť. Táto choroba je na najvyšších stu-

pienkoch dôvodov úmrtnosti občanov
Slovenskej republiky, preto ju nie je možné brať
na ľahkú váhu. Po obšírnom vysvetlení predná-
šajúcej sa mohli občania pýtať na konkrétne
veci, ktoré ich zaujímali. Každý na záver dostal
test na samovyšetrenie.  
Organizátorov milo prekvapila vysoká účasť a aj
ako sa ľudia zaujímajú o tento problém a hlavne
o svoje zdravie. Preto v MS SČK rozmýšľame
nad ďalšou aktuálnou témou, ktorá by zaujala
a ktorú pripravíme na jeseň tohto roku.

Prevencia
nášho zdravia

Zázrak menom 
JABLKO

Viete o ňom všetko?
Sladké, voňavé, šťavnaté ... Jablko je jedno

z najzdravších druhov ovocia. Aj napriek tomu
jeho konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú

exotické ovocie. Vieme o ňom 
naozaj všetko? 

NÁŠ TIP: Vyskúšajte skrášľu-
júcu pleťovú masku z jablka
a medu
Jablko nadrobno nastrúhajte, pri-
dajte lyžičku medu a natrite na
tvár. Vďaka vitamínom
a minerálom sa Vaša pleť vyživí
a napne. Čerstvá jablčná šťava
zhydratuje a zregeneruje aj 
pokožku pŕs a šije.
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VMariatáli 02/2009 sme Vás informovali 
o neobjektívnej reportáži televízie Markíza

o Marianke s názvom "Pútnické miesto chátra",
ktorá bola odvysielaná 23.11.2009. Informácie
v reportáži boli z veľkej časti nepravdivé 
a pravdu skresľujúce. Zo záverov reportáže
vyplývalo, že Farnosť Marianka získala finančné
prostriedky z verejných zdrojov v roku 2009 v
desaťtisícoch eur, ale v údolí “ich nie je vidno”.

Dalo sa predpokladať, že takáto reportáž
vyvolá následnú kontrolu kompetentných

orgánov štátnej správy, čo bolo možno aj cieľom
"objednávateľa" tejto klamlivej reportáže, pretože
redaktorka TV Markíza pri príchode na farský
úrad podotkla, že prišli na podnet "anonymných"
e-mailov. Reakcia na seba nenechala dlho čakať a
začiatkom januára sa nahlásili na kontrolu
pracovníci hneď Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej Republiky. O tom, že kontrola bola
dôsledná a hĺbková svedčí aj to, že trvala viac ako
jeden mesiac. Pre informáciu uvádzame prepis
úvodu záznamu o výsledku kontroly, ktorý hovorí
o rozsahu a predmete kontroly a prepis záveru,
ktorý hovorí o výsledku kontroly. Samozrejme pre
objednávateľa spomínanej reportáže, ktorý by
chcel poznať detailne Záznam o výsledku
kontroly, je tento k dispozícii k nahliadnutiu na
farskom úrade.

Úvod kontroly:
Podla poverenia predsedu NKÚ SR c.
1593/03 z 11.01.2010 vykonali pracovníci
NKU SR kontrolnú akciu "Kontrola obnovy
národných kultúrnych pamiatok so zameraním
na lokality svetového kultúrneho dedičstva",
ktorej účelom bolo zhodnotiť koncepciu
obnovy národných kultúrnych pamiatok 
v Slovenskej republike a preveriť postupy

prideľovania finančných prostriedkov, osobitne
na lokality svetového kultúrneho dedičstva;
preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov, hos podárnosť a účelovosť
pri čerpaní finančných prostriedkov na ich
obnovu. Kontro la bola vykonaná v čase od
10.02.2010 do 12.03.2010 u prijímateľa
dotácie Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
Marianka, Nám. 4. apríla, Marianka za obdobie
do konca roku 2009.
Predmetom kontrolnej akcie bolo zistiť stav 
v poskytovaní dotácie na ochranu a rozvoj
kultúrneho dedičstva na obnovu vybraných
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok
evidovaných v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu [dalej len "NKP"].
Predmetom boli NKP nachádzajúce sa v areáli
pútnického miesta v obci Marianka. V rámci
grantového programu MK SR "Obnovme si svoj
dom" boli Rímskokatolíckemu farskému úradu
Marianka v kontrolovanom období poskytnuté
dotácie na obnovu vybraných NKP. Dotácia
bola poskytnutá na projekty na základe zmlúv
uzatvorených medzi MK SR a prijímateľom
dotácie, v súlade s výnosom MK SR a
metodickým pokynom MK SR. Na poskytnutie
dotácie nebol právny nárok. Počas kontroly bol
zistený stav celkovej obnovy predmetnej NKP.

ZÁVER KONTROLY:
Kontrolou bolo zistené, že kontro -
lovaný subjekt pri použití dotácie
dodržal všetky stanovené zmluvné
podmienky a pri nakladaní s verej -
nými finančnými prostriedkami
zabezpečil ich hospodárnosť, efek -
tívnosť a účelnosť a nebolo zistené
porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov.
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Téma na prípadný reparát
reportáže TV Markíza o Svätom údolí v Marianke

V máji sa začali práce na kompletnej rekonštrukcii organa,
ktorý sa nachádza na empore v lodi. Organ pochádza
z roku 1941, kedy ho do kostola dodala firma Rieger
z Krnova.  Reštaurátorský výskum preukázal, že do organo-
vej skrine bolo vtedy zakomponované takmer celé priečelie
staršieho organa z roku 1899, ktoré bolo zdobené orna-
mentmi a rezbami v novobarokovom duchu. Vzácnosťou na
priečelí skrine sú dve figurálne maľby a reliéf so znakom

PRÁCE V  KOSTOLE 
POKRAČUJÚ

z našej farnosti

Poskytnuté finančné prostriedky z verej ných
zdrojov v sume 178 668,00 EUR, určené na
obnovu a revitalizáciu NKP v areáli pút -
nického "Svätého miesta" farnosti Marian ka,
tvorili za nedbatelnú položku [4,16%] vo
vzťahu k celko vým odhado vaným nákladom
na obnovu všet  kých NKP. V kontrolovanom
prípade zá chra ny uvedeného kultúrneho
dedičstva možno konštatovať, že bola
realizovaná najmä zo súkromných zdrojov
veriacich.

V Prílohe č.2 záznamu je doložená obrazová
dokumentácia z obnovy NKP, ktorou je doku -
mentované vecné vykonanie prác na realizácii
obnovy Mariánskych kaplniek. Uvedená
realizácia bola financovaná okrem grantového
systému MK SR aj z rozpoč tovej kapitoly
Úradu vlády SR, MF SR a MZP SR.
Záznam o výsledku kontroly bol vypracovaný
12.03.2010 

Záverom reportáže TV Markíza 
z 23. 11. 2009 redaktorka Darina Mikolá -

šová konštatovala: "Situáciu v pútnickej 
Ma rianke budeme aj naďalej sledovať".
Predpokladám, že aj tento rok sa nám podarí
vo Svätom údolí v Marianke urobiť kus roboty
tak, ako je to naplánované, napr. aj rekon -
štrukciu sa motnej Lurdskej Jaskyne a jej
okolia.

Pokiaľ TV Markíza a pani Darina Mikolá šová
jej záverečné slová z reportáže mysleli úprim -
ne, tak výsledok kontroly NKÚ SR  
a práce, ktoré vykonáme v lete a v jeseni
2010 by mohli byť vhodnými témami pre
prípadnú reportáž TV Markíza o Svätom údolí
v Ma rianke v novembri 2010.

Dušan Makovický



Misie začínali 1. mája tým, že správca far-
nosti P. Augustín symbolicky odovzdal

kľúč od svojej farnosti misionárom
a požehnal misiám aj misionárom. Kľúč bol
po celý čas misií na vankúšiku pred oltárom.

Každý deň boli dve až tri sv. om še
s misijnými kázňami zaujímavých tém.
Stavovská náuka pre ženy, pre mužov, pred-
náška „Katolícke manželstvo za dverami spál-
ne“. Stretnutia a akcie s mládežou návšteva
školy a Obec ného úradu. 

Počas sv. omše s misijnou kázňou „Láska“

bola obnova manželských sľubov. Cez celý
náš krásny kostol stáli manželské dvojice
oproti sebe. Spoločne opakovali manželské
sľuby a úžasné bolo sledovať ich čakanie,
kedy pristúpia k oltáru a kňaz im zviaže ruky
položí na nich svoje ruky a modlí sa za nich.

Bolo to v piatok 7. mája. Po tejto sv. omši
bola krížová cesta v uliciach Marianky.
Príprava tejto „cesty“ bola vykonaná s veľkou
láskou a ochotou za pár hodín. Všetkých 14
zastavení žiarili novotou.

Nech Pán žehná všetkých, ktorí sa na prípra-

ve krížovej cesty podieľali. Kňaz,
ktorý krížovú cestu viedol vykoná-
val modlitby rozjímavým spôso-
bom. Jeho slová museli pohnúť
každou dušou, ktorá sa úprimne
tejto cesty zúčastnila. Ba aj božia
príroda sa postarala svojimi obraz-
mi o naše duchovné prežitie času
na tejto bohumilej pobožnosti. Do
po zornosti Vám dávam portál Ma -
rian ky, kde sú umelecky zachytené
výjavy prírody fotoaparátom p. Ing.
Ivana Pašku.

Nedeľa 9. mája bola posledným
dňom misií. V závere bol požehnaný
misijný kríž a tiež kríže, ktoré sme si
odniesli do svojich domovov. 

Chcem upriamiť pozornosť na
sošku „Nepoškvrnenej Panny
Márie“, ktorá bola požehnaná
a zanechaná tu v Marianke za úče-
lom jej putovania po našich rodi-
nách. Verím, že sv. Panna požehná
príbytok každej rodiny, ktorá ju
s úctou prijíma a dôveruje v jej
orodovanie u nášho Pána Ježiša
Krista. 

Túžim, aby táto obec posvätená
celé stáročia krokmi a modlitbami
pútnikov mala obyvateľov žijúcich
v láske a porozumení ako jedna
rodina a preto končím svojou mod-
litbou, ktorú sa denne modlím za
obnovu duchovného života:

Otče, modlím sa za OBNOVU Marianky.
Prosím, vylej svojho Ducha na svoj ľud

a daruj nám nový obraz tvojej slávy,
novú skúsenosť s tvojou mocou,

novú plnosť viery v tvoje Slovo
a nové zasvätenie sa tvojej službe,

aby tvoja láska rástla medzi nami
a tvoje kráľovstvo prišlo k nám.

Otília Pavlíková
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rehole paulínov, ktoré pochádzajú ešte z barokového
organa z 30-tych rokov 18.storočia. Organovú skriňu
v súčasnosti reštauruje akad.soch. Miroslav Černák, aby
sa mohla vrátiť na jeseň na pôvodné miesto v pôvodnej
podobe. Organový nástroj je v rukách iného odborníka –
Dalibora Lipku, ktorý pochádza z Krnova a špecializuje sa
na opravy organových nástrojov.

Začiatkom júna sa rozbehli práce na záverečnej etape
reštaurovania dolnej časti stien v lodi kostola. Steny sú

tu zdobené barokovým spôsobom v podobe umelého
mramorovania, čo je omietková napodobenina prírodného
mramoru. Ide o náročnú technológiu spracovania omietky,
ktorá musí byť robená s maximálnou pozornosťou a pre-

cíznosťou.  Výsledkom práce reštaurátorov bude taká
úprava stien a polostĺpov lode, ktorá bude úplne zladená
s originálnou barokovou výzdobou z 18.storočia.

Pri prácach na organovej empore došlo v posledných
dňoch k objavu kamenného portála, ktorým sa vchá-

dzalo na staršiu emporu – predchodkyňu dnešnej.  Portál
má hrotitý tvar a bohatú profiláciu – ide o veľmi pekný
príklad malého gotického portála z obdobia  vzniku kosto-
la  (1377).  Portál nebude zamurovaný, ale sa zreštauruje
vo svojej pôvodnej podobe, aby mohol potešiť oko všet-
kých tých, ktorí vyjdú na emporu. 

Ivo Štassel

Ľudové misie – čas milosti 
Čas milosti prežila naša farnosť „Narodenia Panny Márie“ v Marianke, keď
privítala duchovných otcov a misionárov vincentínov z rehoľnej spoločnosti
sv. Vincenta de Paul, ktorí konali u nás ľudové misie od 1. – 9. mája 2010.
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V prvom májovom týždni sa uskutočnilo
stretnutie ohľadom prípravy a organizácie

ôsmej púte detí a mládeže Bratislavskej
a Trnavskej arcidiecézy. Termín púte bol
naplánovaný na 29. Mája a tak bol najvyšší čas
rozdeliť úlohy aby bola púť dobre pripravená.
Farskému úradu a tešiteľom pripadli už tradičné
úlohy: 

- zhotovenie keramických medailí
s mariánskym symbolom a s rokom konania
púte

- zabezpečenie propagačných materiálov
(záložky, pohľadnice, obrázky)

- zabezpečenie zdravotníckej služby
- odklonenie dopravy v údolí
- občerstvenie a už tradičný koník na jazdenie

detí na spestrenie celého podujatia.

Najprv sa začalo so zhotovením medailí.
Hlinu na ich zhotovenie nám poskytol

keramikár Peter Lužák zo Záhorskej Bystrice.
V piatok podvečer sa zišla „pracovná skupina“,

v ktorej mali zastúpenie všetky vekové kategórie
– od detí až po dôchodcov. Aj keď niektorí
z nich boli pri tejto akcii po prvý krát, podarilo
sa zhotoviť vyše 1400ks medailí. Po presušení
sa museli vypáliť - v ústrety nám vyšli
v diagnostickom centre v Záhorskej Bystrici.

Pred kaplnkou svätej Anny boli naplánované
vystúpenia detských speváckych zborov.
S televízie Lux nám zapožičali pódium, takže
ich bolo vidieť a každý si vyskúšal svojich pár
minút slávy „na doskách, ktoré znamenajú
svet“. 

Na občerstvenie boli pripravené už tradične
párky z firmy Berto z Vysokej pri Morave,
rožky sponzorsky dodala pekáreň z Pezinka
a vitamíny na osvieženie vo forme jabĺčok
odsponzorovala firma Bony Fructi z Dunajskej
Lužnej.

Konečne prišla sobota – deň púte a s ním aj
dlho očakávané pekné počasie. Organizátori

a pomocníci sa už od skorého rána zvŕtali
okolo svojich povinností aby bolo všetko
zabezpečené k priaznivému priebehu púte.
O tom, že tak bolo svedčili spokojné tváre
detí a ich sprievodcov.
009_deti.jpg

Púť bola ukončená pontifikálnou svätou
omšou, ktorú celebroval bratislavský
arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský.

Ďakujem všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zapojili do organizácie
a samotného priebehu púte. Veľkým plusom
tohtoročnej púte bolo aj odklonenie dopravy 
v údolí, čo značne prispelo k celkovej
bezpečnosti účastníkov púte. Vďaka patrí aj
obyvateľom Partizánskej a Stromovej ulice
ktorí využili alternatívny prístup cez Pánsky les.

Juraj Kardoš

Púť detí a  mládeže

fara@marianka.sk

Z vystúpenia detských speváckych zborov
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Vážení priatelia, milé dievčatá
a chlapci,
koniec školského roka sa nezadržateľne blíži a mne nezo-
stáva iné, len zaželať Vám krásne prázdniny a veriť, že sa
po lete opäť stretneme. Vždy na konci školského roka si
vzdychneme : ,,ako ten rok rýchlo ubehol.“ A keby sme si
mali pripomenúť to dôležité, čo sa počas roka udialo,
možno by nám to trvalo veľmi dlho. Napriek tomu sa chce-
me pochváliť rôznymi zaujímavými súťažami, celoslovenský-
mi akciami, do ktorých sa zapojili aj naši žiaci.

V literárno-výtvarnej súťaži ,,zelený a modrá“ nás úspešne
reprezentoval  žiak  4. ročníka Kristian Žuzič , ktorý sa
umiestnil na  1. mieste . Žiaci Dávid Polner a David Dzuha
za svoje literárne práce získali čestné uznania.

V Nitre, v literárnej súťaži v próze, bol ocenený žiak 3.roční-
ka Samuel Švec, získal  3.miesto.

V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína  v prednese
prózy sa na 2 mieste umiestnil žiak 4. ročníka Dávid Polner. 

Okrem literárnych súťaží sme sa zapojili do matematickej
pytagoriády i do súťaže GENIUS –LOGICUS.

Naše deti boli ocenené aj vo výtvarných súťažiach ,,Modrá
kvapka“ a súťaž ,,Biodiverzia“. Našim deťom nie sú ľahos-
tajné ani deti z iných krajín a preto sme sa zapojili do celo-
slovenskej akcie UNICEF-  ,,HAITY“ a  ,,MODRÝ
GOMBÍK“,v ktorej sme vyzbierali 208,47 eur. Deti osobne
odovzdali vyzbierané peniaze pánovi riaditeľovi UNICEFU
Ing. Miroslavovi Kaňovi.

Naši žiaci už tradične pripravujú pre svojich najbližších via-
nočnú besiedku, program ku dňu matiek pre všetky
mamky, babky, tety...v obci. V areály školy sa tešíme na
sviatok našich detí, ktorý spoločne oslavujeme aj
s deťmi  s materskej školy. 

V rámci telesnej výchovy tak ,ako po iné roky, aj v tomto
roku sme sa zúčastnili plaveckého výcviku v plavárni
,,Malina“ 
v Malackách. Deti boli za svoju odvahu  a plavecké
schopnosti odmenené ,,Mokrým vysvedčením.“

V rámci ,, VOM“ /veselej olympiády málotriedok/ sme
si zmerali sily v rôznych veselých športových súťažiach
s deťmi z málotriednych škôl okresu Malacky, získali
sme 3.miesto-krásny putovný pohár. Už teraz sa tešíme
na ďalší ročník  ,,VOM“ , ktorý sa uskutoční v našej
škole v Marianke.

V  škole sme zrealizovali veľa zaujímavých a poučných akti-
vít začlenených do vyučovacieho procesu v rámci prvouky
a prírodovedy. Prostredníctvom zážitkového učenia deti tvo-
ria rôzne básne, plagáty, píšu slohy o tom všetkom, čo zaži-
li, čo videli, či ochutnali alebo ovoňali. Dúfame, že ich toto
učenie obohatí a podporí ich tvorivosť.
Za úspechy , ktoré našu školu preslávili patrí vďaka predo-
všetkým žiakom a ich pani učiteľkám.

Prajeme Vám príjemné zážitky pri objavovaní reálnych , či
duchovných hodnôt.

Tatiana Smidová

KAPITOLU ŠKOLSTVA V TOMTO ČÍSLE MARIATÁLU
ZAČNEME PRÍHOVOROM RIADITEĽKY ŠKOLY MGR.
TATIANY SMIDOVEJ A PANI UCITEĽKY ANGLICKÉHO
JAZYKA ING. ZUZANY VITEKOVEJ.
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Učíme sa po anglicky. Prečo vlastne?Aby sme sa dostali  na dobré školy,  aby sme rozumeli  textom pesničiek,
dohovorili sa pri cestovaní, aby sme si raz našli dobrú prácu, a aby mali
radosť naši rodičia.Vyučovanie môže byť aj zábavné, a to vtedy, keď sa hrajú hry, strihá, lepí
a čosi vytvára.  Angličtina je potom  „vedľajším produktom“,  často sa ale
lepšie  zapamätá  ako pri klasickom učení. A najľahšie je to s pesničkami,
deti často bez toho, aby poznali doslovný preklad, si zapamätajú text
omnoho ľahšie ako dospelí. Rytmus  má čarovnú moc.
Nebýva  to však vždy také ružové. Počas školského roka sme sa museli
prehrýzť aj cez gramatiku alebo slovnú zásobu. Tretiaci a štvrtáci urobili niekoľko pekných miniprojektov:   „My best

friend, Guess my animal, My dreams“ – Môj najlepší priateľ, Uhádni moje
zviera, Moje sny.Dostal i sme aj listy z Fínska, na ktoré deti napísali pekné odpovede. Vo
Fínsku sú už prázdniny, ale na jeseň sa možno dočkáme odpovedí zase
my.
Mala som radosť, keď niektorí malí lingvisti dokázali vytvoriť z anglických
slov rýmy a všelijak ich poprekrúcať a popretáčať. Každá lekcia končila so  Selfevaluation - Sebahodnotením, keď mal každý
žiak  sám ohodnotiť svoj pokrok. Väčšinou sa  deti zhodnotili primerane,
občas sa niekto nadhodnotil, mňa viac mrzelo, keď sa podhodnotil.Milí prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci, ďakujem Vám za všetku snahu, ktorú

ste vynaložili, za Vašu šikovnosť, pretože každý z Vás má nejaký  zvláštny
talent, ktorým sa odlišuje od ostatných.Aj za Vašu úprimnosť a občasné nezbedníctvo. Aj ja som sa pri Vás kade-
čo naučila. 
Prajem Vám, aby ste mali radi angličtinu, a aby  Váš život bol bohatší
a krajší o každý  cudzí  jazyk, ktorý sa naučíte.

Zuzana Viteková

Školstvo   

Občianske združenie 
pri ZŠ Marianka
Po úvode zo školy ešte pár slov zväčša zo súdka Občianskeho združenia
pri ZŠ Marianka a našich aktivitách za posledný polrok.
Začalo to hneď z kraja roku a to celkom „hustou“ fyzickou prácou.
Počasie nám prialo – začalo mrznúť, mali sme nasvietené basketbalové
ihrisko, aj bránky boli a tak u pár nadšencov vznikla myšlienka – skúsme to
premeniť na klzisko. Dali sme sa do práce, odhrnuli plochu od snehu



Popri podpore voľnočasových aktivít sme
neustali ani v pokračovaní plánovania
rekonštrukcie budovy školy. Opäť sme podali
projekt na zateplenie školy a výmenu okien.

I keď je naša žiadosť stále v poradí zdá sa
však, že vzhľadom na celospoločenský stav
financii sa tieto veci hýbu ďaleko pomalšie ako
v rokoch minulých. Žiaľ, celé to bez peňazí

z vonku asi nepôjde, ale po menších častiach
by sme snáď čosi zvládli aj tento rok. Veď aj
na minuloročnú rekonštrukciu sme prispeli
sumou 7000,-Eur. Hodne bude závisieť na
príjmoch z dvoch percent z daní, ktoré by
mohli byť koncom leta jasnejšie.
Na jar sme sa snažili trochu dovybaviť ihrisko -
obnovili sme poškodenú trampolínu

zakúpením náhradných dielov, dokúpili dve
lavičky a vymenili piesok v pieskovisku. Celé
v hodnote ~1000.- Eur so spoluúčasťou
sponzorov ~350.- Eur. 

15Mariatál

  v Marianke

a poliali. A takto to šlo každý deň, večer čo
večer, sedem dní v týždni. Pravdu povediac,
ani sami sme netušili, že to vydrží celý
mesiac. Ale ako som už spomenul, počasie
nám prialo, pri polievaní a čistení sme tiež
vydržali, takže z klziska na školskom dvore sa
stal hit tejto zimy a deti zo školy a škôlky si
ho užili nielen vo voľnom čase, ale aj na
hodinách telesnej výchovy. 



Trampolína (i keď prechodne nie tá naša, ale zato o číslo vačšia) bola
sprístupnená (postavili sme za asistencie detí) v prvú júnovú sobotu –
deň, kedy sme už tradične v spolupráci s ďalšími zorganizovali 

OSLAVU DŇA DETÍ
na školskom dvore. 
Na začiatku nechýbal výborný guláš – varili pani učiteľky zo školy pod
taktovkou pani Brnovej. Úvod popoludnia oživila jazda na koni od
Dušana Statelova a malí športovci - futbalisti a futbalistky z OŠK
Marianka pod vedením Stana Ondruša. V pestrých dresoch nám
predviedli ukážkový tréning, po ktorom si museli odskočiť na ligový
zápas do Lozorna. Ďalšie tohtoročné atrakcie sme vybrali s pani
riaditeľkou materskej školy Editou Marošovou. Najväčšej obľube sa
tešili autíčka na elektrický pohon a maľovanie na tvár. Na záver
samozrejme nechýbala hasičská striekačka. Akciu sme opäť financovali
z príspevkov z dvoch percent, príspevku obce a sponzorov (obchod
Marianka, reštaurácia Tuto, Lahôdky Bubnič, koliba u Johana, tlačiareň
Neumahr),  ktorým patrí naše poďakovanie.

Marcel Porges 



Nekompromisnosť vplyvu času sa pre-
ukázala aj na futbalovej sezóne
2009/2010. Akoby to bolo iba včera,
keď sa so zmiešanými očakávaniami
čakalo na prvý majstrovský zápas
obecného športového klubu na
mariánskom futbalovom štadióne po
dlhých rokoch.
Vývoj druhej, jarnej časti sezóny
s malými výnimkami presne kopíroval

vývoj tej prvej, jesennej. Z prvých
ôsmich zápasov druhej časti družstvo
OŠK získalo pekných 15 bodov.
Potom nasledovala séria bezbodových
zápasov s Vištukom, Plaveckým pod-
hradím, Miloslavovom a Čatajom.
Najočakávanejší zápas sezóny, derby
so susednou Borinkou, sledovalo vyše
200 divákov. Po celozápasovej preva-
he našich futbalistov sa zápas skončil

deľbou bodov, po remíze 2:2. Sezónu
naši futbalisti uzavreli prehrou 4:1
v Lábe, čím pomohli Lábu k postupu
do V. ligy. Takže v prvej futbalovej
sezóne po výluke OŠK Marianka obsa-
dila deviatu priečku v konkurencii
15tich klubov zo stratou jedného bodu
na ôsmu Borinku. Najlepším strelcom
nášho mužstva s deviatimi presnými
zásahmi sa stal Lukáš Dubovský hneď

17Mariatál

1  ŠK Báhoň 28  25 2 1 117:16 101 77 
2  ŠK Láb 28  18 6 4 81:28 53 60 
3  Slovan Vištuk 28  18 2 8 68:42 26 56 
4  CF Kaplná 28  17 4 7 67:33 34 55 
5  Miloslavov 28  17 3 8 86:46 40 54 
6  ŠK Čataj 28 13 2 13 55:51 4 41 
7  FK Sološnica 28  10 8 10 58:49 9 38 
8  TJ Borinka 28  11 5 12 59:55 4 38 
9  OŠK Marianka 28  9 7 12 50:69 -19 34 
10 Slovan Pernek 28  9 3 16 43:69 -26 30 
11 Družstevník Hamuliakovo 28  8 4 16 44:78 -34 28 
12 Plavecké Podhradie 28  8 2 18 44:91 -47 26 
13 Baník Pezinok B 28  6 6 16 30:80 -50 24 
14 FK Kuchyňa 28  6 2 20 31:96 -65 20 
15 ŠK Svätý Jur B 28  5 4 19 40:70 -30 19 
16 Voľný žreb 0  0 0 0 0:0 0 0

Zápasy jarnej časti:
Marianka Báhoň 0:1   (0:1)
Marianka Pernek 3:0    (kont.)
Sv. Jur „B“ Marianka 0:2    (0:1)
Marianka Hamuliakovo 3:3    (2:2)
Kaplná Marianka 1:1    (1:0)
Marianka Sološnica 2:2    (2:2)
Pezinok „B“ Marianka 3:4    (1:2)
Marianka Kuchyňa 3:2    (2:1)
Vištuk Marianka 3:0    (2:0)
Marianka Pl. Podhradie 3:4    (3:3)
Miloslavov Marianka 1:0    (0:0)
Čataj Marianka 5:2    (4:0)
Marianka Borinka 2:2    (1:1)
Láb Marianka 4:1    (3:1)

Poradie   Tím                                          Zápasy      V        R           P       Skóre           +/-        Body

Prvá futbalová sezóna za nami

�
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za osemgólovými strelcami Martinom
Novákom a Jozefom Bohušom.
„Možno skonštatovať že prvá futbalová
sezóna v Marianke dopadla podľa očaká-
vaní. S výnimkami niektorých zbabraných
domácich zápasov som s priebehom
sezóny spokojný. Dúfam že do tej budúcej
hráči nabrali potrebné skúsenosti a tým sa
nasledujúca sezóna môže pre nás vyvíjať
priaznivejšie.“ konštatoval Július Dubovský,
prezident OŠK Marianka.
„Táto sezóna nám dúfajúc umožnila nabrať
potrebné skúsenosti do tej nasledujúcej.
Veríme, že po miernom posilnení všetkých
postov naplníme predstavy fanúšikov
a budeme atakovať postupové pozície.“
po derby zápase s Borinkou povedal
Lukáš Dubovský, hráč a tajomník OŠK
Marianka.
V priebehu jarnej časti sa inštalovali aj
potrebné zábranné siete za obe futbalové
brány, pričom je klub povďačný hlavne
pánovi Ing. Petrovi Drobnému za materiál-
ne zabezpečenie, ďalej pátrovi Jurajovi
Kardošovi za prepožičanie lešenia. Za
manuálnu a odbornú pomoc ďakujeme
fanúšikom klubu Karolovi Maderovi,
Marcelovi Némethovi, Petrovi Demkovi,
Vladovi Brodzianskemu a hráčom Petrovi
a Ondrovi Majerčíkovým a Jurimu a Maťovi
Novákovým. Poďakovanie patrí aj ďalším
členom OŠK a to pánovi Ing.Miroslavovi
Pacherovi za finančný sponzoring krás-
nych, nových futbalových dresov pre druž-
stvá mužov a prípravky, a pánovi Ing.
Zdenovi Charvátovi za materiálnu
a technickú pomoc pri kosení nášho šta-
dióna.
„OŠK Marianka ďakuje všetkým nespome-
nutím zainteresovaným, fanúšikom, priaz-
nivcom a podporovateľom. Tešíme sa na
spoluprácu v nasledujúcej sezóne
2010/2011.“ Július Dubovský, prezident
OŠK Marianka.
Do budúcej sezóny 2010/2011 OŠK
Marianka prihlásilo aj družstvo mladšieho
dorastu (ročníky narodenia 1994, 95, 96,
97), ktoré bude hrať IV. dorasteneckú ligu
v konkurencii dvanástich mužstiev prevaž-
ne z vidieckej časti. Aj týmto vyzývame
zainteresované ročníky chlapcov, aby pre-
javili záujem o šport a prihlásili sa tréne-
rom Karolovi Maderovi a Petrovi Demkovi.
Všetci členovia OŠK Marianka držia palce
slovenským futbalistom na prebiehajúcich
Majstrovstvách sveta vo futbale 2010
v Juhoafrickej republike. 
Dovidenia v septembri 2010.

Lukáš Dubovský

�

Príprava na turnaj, 
ktorý sa uskutočnil v areáli základnej
školy, prebiehala v sobotu už od sko-
rých ranných hodín. Postavenie bránok
z horného ihriska, velkých stanov, lavi-
čiek  a komentátorského stanoviska –
to bola úloha pre všetkých čo prišli
pomôcť. Čakalo sa daždivé počasie,
takže roboty bolo neúrekom. Od pol
deviatej začali postupne prichádzať jed-
notlivé mužsvá, ktoré mali svoje šatne
prichystané spolu s občerstvením 
v základnej škole.

Šesť zápasov
v základných skupinách A a B prebie-
halo doobeda od pol desiatej. Všetky
zúčastnené mužstvá bojovali s velkou
vervou a predvádzali divákom, ktorí sa
zišli v hojnom počte, zaujímavé súboje.
Práve teraz, keď prebiehajú v Afrike
majstrovsvá sveta, mali na to úžasnú
motiváciu. Futbalové nádeje sa nene-
chali zahanbiť a veľa parádnych akcií,
striel a gólov roztlieskalo  prítomných
divákov. Hlavným komentátorom podu-
jatia bol prezident OŠK Julo Dubovský.
Presne o pol jedenástej odovzdal
mikrofón starostovi obce Viliamovi
Bolgáčovi, ktorý na slávnostnom otvo-
rení turnaja prvítal všetkých účastníkov.
V priebehu obedňajšej prestávky pre-
biehala súťaž v kopaní jedenástok.
Poobede pokračoval turnaj semifinálo-
vými zápasmi a záverečnými bojmi o
výsledné umiestnenie. Brno v semifiná-
le vysoko zvíťazilo nad Trnavou 10:0 a

Fonix FC nedal šancu našim domácim
chlapcom a dievčatám, ktorí napokon
po veľkom boji prehrali súboj o tretie
miesto s Trnavou 5:0. 

Vyvrcholením celého 
turnaja bolo záverečné finále, 
v ktorom sa stretli zahraniční účastníci
z Brna a Székeszfehérváru. Obaja fina-
listi vyhrali s prehľadom svoje základné
skupiny. Záverečný finálový duel zdvíhal
divákov z lavičiek.Víťazne z neho napo-
kon vyšlo mužstvo našich južných suse-
dov, ktoré vo všetkých zápasoch pred-
vádzalo pohladný kombinačný futbal a
vo finále zdolalo české mužstvo 5:3.

na turnaji v Marianke

ŽIACKE
futbalové nádeje

Tretiu  júnovú sobotu, 19.06.2010, sa uskutočnil v Marianke
medzinárodný futbalový turnaj prípraviek. Domáci OŠK Marianka
hostil mladých futbalistov z troch slovenských a z dvoch zahranič-
ných mužstiev. Organizátorom z futbalového klubu OŠK Marianka
sa podarilo zabezpečiť účasť popredných zahraničných mužstiev,
českého mužstva 1.Fc Brno (tréner Petr Čejka) a maďarského
Fonix  Fc zo Székeszfehérváru (tréner Atilla Kovács). Z domácich
mužstiev sa turnaja zúčastnili  Fc Spartak Trnava (tréner Martin
Katuninec), Inter Bratislava s novým trénerom Jožkom Valacsayom,
FCL Devínska Nová Ves (tréner Walter Rischer)  a náš miestny
OŠK Marianka (tréner Stanislav Ondruš). 
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Techniku na vysokej úrovni, cit pre loptu a kombinácie,
obratnosť a rýchlosť,tvrdú strelu – to všetko mohli sledovať
diváci na zmenšenom futbalovom ihrisku v Marianke,v areáli
základnej školy.

Slávnostnému odovzdávaniu cien
po ukončení zápasov predchádzala tom-
bola. Poháre a diplomy, vecné ceny pre
jednotlivcov a všetky mužstvá odovzdávali
organizátori už za krásneho slnečného
počasia. Najväčším prekvapením pre všet-
kých boli futbalové čokoládové torty s ori-
ginálnym názvom klubu pre každé zúčast-
nené mužstvo. Najlepším strelcom turnaja
sa stal Dominik Szoboszlai s ôsmimi
gólmi zo Székesfehérváru, ktorý bol
zároveň vyhlásený aj za najlep-
šieho hráča. Najlepším branká-
rom sa stal náš Richard
Mader a Filip Fraňo zo
Spartaka Trnava bol vyhlásený
za talent turnaja.

A ako hralo naše
mužstvo?
Všetci sa urputne snažili 
a chceli dokázať prítomným
divákom, že futbal hrať
vedia. Aj keď v jarnej odvet-
nej  časti súťaže sa nám 
s výsledkami príliš nedarilo,
na turnaji sme ukázali, že
vieme zvládnuť zápasy aj 
s veľmi kvalitnými súpermi.
Remíza 2:2 s Interom,
účasť v semifinále a zápas
o tretie miesto je toho jas-
ným dôkazom. A to nám
chýbali Maťko Novák, ktorý
je po operácii kolena a
Samko Stassel. Kvôli cho-
robe sa nemohla zúčastniť
ani Emuška Krajčušková 
a Edko Porges bol v škole 
v prírode. Veľkú radosť nám
spravil Rišeno Máder, ktorý
svojím výkonom upútal
všetkých trénerov a stal sa
njlepším brankárom turnaja.
Sedemročný Zdenko
Németh sa veľmi snažil 
a dostal od organizátorov
cenu pre najmladšieho
hráča turnaja. Lucia Nová -
ková dostala za svoj výkon
cenu za najbojovnejšiu
hráčku turnaja. Svojím prí-
stupom a stále sa zlepšujú-
cou technikou prekvapila aj
Kajka Veselá.



Cenu od organizátorov 
za najlepšieho hráča mužstva
si prevzal Fildo Petráš, autor troch gólov, ktorý
spolu s naším rýchlikom Kilinom Žužičom riadne
podkurovali súperovým obranám. Pomohli nám aj
požičané posily z La mača Erik Záblacký a „omlad-
šený“ Vladko Pártl a požičaná posila zo Slovana
Vaneska Némethová. Za náš tým ešte nastúpili:
Dávid Polner, Maťko Hrbáň, Janko Jarina ( nastúpil 
v zápase s In terom proti svojmu spolužiakovi,
s ktorým sedí v jednej lavici), ďalej Domi nika
Tarabová, Niko Jakubík, Maťko Čilijak a Veronika
Nováková. 

Naše družstvo

Nováková

Mader

Petras



A čo dodať na záver? Vďaka
patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom pomohli a podporili toto športovos-
poločenské podujatie. Sponzorom, rodi-
čom, starostovi našej obce, členom Čer-
veného kríža, pani Lenke Vallovej z potra-
vín, pánovi Rysovi z Hostinca na námestí,
Jánovi Mózovi, Alenke Zlochovej a mno-
hým ďalším. Všetci svojim dielom prispeli
k vydarenému priebehu prvého ročníka
medzinárodného futbalového turnaja prí-
pravok. 

Za organizačný výbor turnaja:
Stanislav Ondruš,Karol Máder

Zápasy v skupinách
Marianka – Inter 2:2
Trnava - Dev. Nová Ves 7:4
Marianka - Brno 1:4
Dev. N. Ves - Székesfehérvár 1:10
Brno - Inter 9:1
Székesfehérvár - Trnava 7:7

Poradie v skupinách
Skupina A
1. FC Brno 2 13:2 6
2. OŠK Marianka 2 3:6 1
3. Inter Bratislava 2 3:11 1

Skupina B
1. Székesfehérvár 2 17:8 4
2. Spartak Trnava 2 14:11 4
3. Dev. Nová Ves 2 5:17 0

1 semifinále
Marianka -Székesfehérvár 3:6
2 semifinále
1. FC Brno - Spartak Trnava 10:0

Zápasy o umiestnenie
o 5.miesto:

Inter - Dev. Nová Ves             5:3
o 3.miesto:

Marianka - Spartak Trnava      0:5
finále:

Székesfehérvár - 1. FC Brno    5:3

Najlepší hráči turnaja v kategóriách:
najlepší hráč turnaja:
Dominik Szoboszlai (Székesfehérvár), 
najlepší strelec turnaja:
Dominik  Szoboszlai 
(Székesfehérvár) – 8 golov, 
Najlepší brankár turnaja:
Richard Mader (OŠK Marianka), 
talent turnaja:
Filip Fraňo (Spartak Trnava).

Najlepší hráči jednotlivých mužstiev: 
Bence Tóth (Főnix FC Székesfehérvár)
Fabian Matula (1. FC Brno)
Samuel Chrvala (FC  Spartak Trnava)
Filip Petráš (OŠK Marianka)
Peter Marks (Inter Bratislava)
Juraj Valík (FCL Devínska Nová Ves).

SENTENCIE:
Čo z toho, že zajtra bude lepšie, keď vždy, keď sa ráno zobudím, je dnes.
Sú tri etapy života: mladý vek, stredný vek a vyzerá dobre.
Nikto nie je taký veľký, aby sa do truhly nezmestil.
Kto sa ožení, zistí čo je štastie. Ale vtedy je už neskoro.
Podľa niekoho je najrýchlejšia na svete myšlienka, podľa iného zas svetlo.
Ja som však prišiel na to, že hnačka! Skôr, než som si stačil pomyslieť
a zasvietiť, som sa...
Viete, čo je paradox? Že táto strašná doba sa bude za pár rokov volať staré
dobré časy.
Hlupákovi cez rozum neprejdeš.
Peklo je prázdne, všetci diabli sú teraz medzi nami.

ZOPÁR VTIPOV:
- Aký starý je váš syn, ten čo s vami žije? 
- 35 alebo 38 rokov, teraz presne neviem.
- A ako dlho s vami žije? 
- 45 rokov.

- Strážmajster, keď ste zastavili obvineného, boli Vaše modré a červené
majáky v činnosti?
- Áno!
- Povedal obvinený niečo, keď vystúpil zo svojho auta?
- Áno, pane.
- Čo povedal?
- Že čo je to tu za diskotéku?

Príde trpaslík na čerpaciu stanicu a vraví pumpárovi:
- Prosím si dve kvapky benzínu a jednu kvapku oleja.
- Pumpár sa naňho pozrie a hovorí.“ A prdnúť do pneumatiky by si
nechcel“?

Pri písomke šepkal Jano svojmu kamarátovi:
- Ten učiteľ je ale idiot!
Učiteľ od tabule hovorí. 
- Nenapovedať! Každý na to musí prísť sám!

Babka spadne z trinásteho poschodia. Postaví sa omráčená a opráši sa.
Okolo sa nahrnie kopa ľudí, medzi nimi aj policajt a ten sa babky pýta,
babka čo sa tu stalo?
- Ja ti neviem synak, ja som teraz prišla.

Opitý poslanec zrazil autom dvoch ľudí. Na súde sa pýta kamaráta sudcu,
aký verdikt môžem očakávať? Sudca odpovedá: 
- No ten čo ti hlavou rozbil predné sklo dostane dva roky za vlámanie sa do
auta. A ten druhý čo ho náraz odhodil na pätnásť metrov dostane 4 roky za
útek z miesta činu.

Bratislavčan ide so svojím synom nakupovať. Tu uvidia muža, ktorému trčia
z klobúka pierka.
- Čo je to za muža, oco? – pýta sa syn.
- To je Nemec, - vysvetľuje otec.
- A kedy budeš Nemec Ty oco? – pýta sa malý ďaľej.
- Prečo by som mal byť Nemec?
- Lebo mamička Ti včera večer povedala: - môžeš si strčiť to Tvoje pero za
klobúk!

A na záver ešte jeden:
- Kedysi keď som sa pohádal so ženou, tak sme sa celú noc udobrovali
v posteli.
Dnes sa už radšej s ňou nehádam.

Milan Olexa  

A TERAZ NIEČO NA ZASMIATIE
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Očami návštevníka – čo bolo 
v sobotu 26.06.2010 
vidieť od rána do večera.

Aj tento ročník Mariatálfestu, zrejme
za silnej podpory sponzorov, ponúkol
bohatý program pre deti, dospelých aj
športovcov. Začalo sa to všetko od
skorého rána prípravami okolo stánkov
a detských atrakcii. Na nohách boli
organizátori aj účinkujúci.

druhý ročník 
prvého pivného 

festivalu 
na záhorí

Mariatálfest 2010 
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Doobeda sa uviedli 
deti z OŠK Marianka 
a zohrali na školskom
dvore zápas proti 
rodičom Vôbec sa 
s nimi nemazlili, 
natĺkli ich 11:1.

Medzitým členovia Chorus band Marianka 
– mužského speváckeho zboru za doprovodu
klavíra premazávali hlasivky 50% slivovicou.

Ale to už s prog -
ra mom na pódiu
začalo SALÓNNE
TRIO nasledované
fujarovým vystú-
pením Ľuba
Dubovského,
ktorý nielen
zahral na fujaru,
ale aj úžasne
zaspieval.



S malým 
oneskorením sa

Marianka dočkala 
– na pódium 
vypochodoval 

CHORUS BAND. 
Po chvíli hľadania

sme sa chytili a po
vystúpení s jedným
prídavkom hodnú
chvíľu neutíchali

„standing ovation“.



Na pódiu sa ďalej diali veci podľa programu, vystúpili kapely OuKeY,
ORBUS, IVAN TERRY ZEMAN A H3O HARVESTRI, UNTIL TO DIE, ON THE
ROAD a záver hudobnej produkcie patril oldies v podaní DJPROFESOR,
DUŠKO MARUŠÁK a DJ MIRO. Celé podujatie odmoderoval moderator
DISCO LEO.

Atrakcií pre deti bolo tiež bohate – nafu-
kovací bazén, trampolina, rodeo, mera-
nie rýchlosti kopnutej lopty, vozenie na
štvorkolkách, psíčkári zo Stupavy a sku-
pina historického šermu zo Stupavy.
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A počas celého programu príjemné posedenie pri pive a pečienkach.
Medzi hosťami sme našli aj olympijského víťaza v cyklistike pána
Antona Tkáča. Opäť snáď na budúci rok ....
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Športovci tiež neostali bokom. Prvý
krát sa predstavilo nádejné družstvo
dorastu pod vedením Karola Madera
kde v priateľskom zápase proti doras-
tu zo Stupavy (hrajú súťaž) remízovali
2:2. Potom nasledoval pohodový
zápas odrastených pánov z Marianky
proti odrasteným pánom zo Stupavy,
kde sme „nakúpili 0:2“ a v tomto
trende pokračovalo aj A-čko OŠK
Marianka, ktorým naložili futbalisti 
z rakúskeho Schlosshofu 1:5. Zápas
odohral a všetko moderoval prezident
OŠK Marianka p. Július Dubovský.

Marcel Porges

Záverom už len 
poďakovanie sponzorom, obci

a všetkým dobrovoľníkom, 
ktorých nebolo málo. Bez ich
výraznej podpory by sa akcia
v Marianke takého rozsahu

a spôsobu ťažko mohla 
uskutočniť. Z občanov

a organizátorov prispeli 
najmä pán Rado Jurika,

rodina Lahodových 
a rodina Neumahrových. 

Ďakujeme.
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Sardinkové 
raňajky
Potrebujeme: (na 30 porcií)
� 1 francúzska bageta (320 g)

Na cibuľovú nátierku:
� 1 konzerva sardiniek v oleji
� 150 g nátierkového  masla
� soľ,mleté čierne korenie
� 1 malá červená cibuľa
� 1 jarná cibuľka

Na horčicovú nátierku:
� 1 konzerva sardiniek v oleji
� 150 g nátierkového masla
� 1 šalotka � 1 PL dijonskej horčice

Na pikantnú nátierku:
� 1 konzerva sardiniek v oleji
� 1 PL rajčinového pretlaku
� 1 PL majonézy
� 1 čili paprička
� 1 PL nasekanej pažítky alebo petržle-

novej vňate

Postup: 
Bagetu najskôr nakrájame na tenké ko-
lieska. Plátky poukladáme na plech
vyložený papierom na pečenie a
vložíme do rúry vyhriatej na 190
°C. Pečieme ich, kým nezozlat-
nú. Potom ich necháme vy-
chladnúť.
Do misky vyklopíme sardin-
ky/aj s olejom/ a vidličkou
ich roztlačíme. Potom ich
premiešame s nátierkovým
maslom. Jarnú cibuľku očis-
tíme, cibuľu olúpeme.Všetko
nasekáme nadrobno a pridá-
me do rybieho krému.

Nátierku podľa chuti osolíme a okorení-
me
Rovnakým spôsobom pripravíme aj
zvyšné dve nátierky. Pri horčicovej pri-
dáme do základu olúpanú, nadrobno
pokrájanú šalotku a horčicu, do pikant-
nej rajčinový pretlak s majonézou a na-
jemno nasekanú čili papričku s
pažítkou alebo petržlenovou vňaťou. 
Nátierky natrieme na plátky bagety.
Chlebíčky dozdobíme podľa fantázie
kolieskami cibule,rajčinkami, mesiačik-
mi citróna, drvením korením

Ryžový nákyp 
s tvarohom 
a marhuľami.
Príprava:1 hodina 10 minút

Potrebujeme: (na 4 porcie)
� 250 g ryže � 1 l mlieka
� kôra z 1 citrona � soľ
� 80 g sušených marhúľ
� 4 vajcia
� 90 g práškového cukru
� 400 g marhúľ z kompótu
� 300 g mäkkého tvarohu
� 1 vanilínový cukor
� 75 g hrozienok
� 5 PL marhuľového džemu
� 60 g masla 
� medovka na ozdobu

Postup:
Ryžu dôkladne prepláchneme pod te-
čúcou vodou,najlepšie niekoľkokrát a

potom ju dá-
me

variť s mliekom, nastrúhanou citróno-
vou kôrou a štipkou soli. Ryžu uvaríme
úplne domäkka,až vznikne kašovitá
hmota. Sušené marhule nadrobno na-
krájame.Vajcia rozklepneme a oddelí-
me žĺtky od bielkov. Z bielkov
vyšľaháme tuhý sneh.Tri žĺtky vymieša-
me s cukrom a vmiešame spolu so su-
šenými marhuľami do ryže. Nakoniec
pridáme bielkový sneh.
Marhule scedíme. Tvaroh rozmiešame
s vanilínovým cukrom,so zvyšným
žĺtkom a s hrozienkami.Zapekaciu for-
mu vymažeme maslom a dáme do nej
polovicu ryžove kaše. Potrieme ju dže-
mom a vyložíme marhuľami,ktoré pre-
kryjeme vrstvou ochuteného tvarohu.
Naň rozotrieme druhú vrstvu ryžovej
kaše a obložíme vločkami masla.
Nákyp pečieme v predhriatej rúre pri
170 °C asi 40 minút.Potom ho ozdobí-
me medovkou a ešte teplý podávame. 

Staroanglický
kurací kotlík
Potrebujeme: (na 4 porcie)
� 60 g hrachu � soľ
� 60 g veľkých jačmenných krúp
� 400 g kuracích pŕs � 1 cibuľa
� 1 väčšia mrkva � 1 malý kaleráb
� 1 menší pór � asi 2 PL oleja
� mleté biele korenie

Postup:
Hrach namočíme do studenej vody a
cez noc necháme nabobtnať. Na druhý
deň ho scedíme,zalejeme čerstvou vo-
dou a varíme, kým nie je dostatočne
mäkký. Tesne pred koncom varenia ho
osolíme. Potom ho scedíme,vývar si po-
necháme.
Krúpy dôkladne prepláchneme pod te-

čúcou vodou a v osolenej vode uvarí-
me al dente. Scedíme ich a

necháme odkvapkať.
Kuracie mäso očistíme a nakrá-
jame na kúsky.Cibuľu olúpeme
a nasekáme nadrobno. Mrkvu
s pórom a kalerábom očistíme
a nakrájame na rovnako veľké
kúsky, ako sme pokrájali mä-
so.

V hrnci rozohrejeme olej a zvoľ-
na na ňom orestujeme cibuľu s

kuracím mäsom. Všetko zalejeme

recepty  
od pani Aleny ZlochovejRR ee cc ee pp tt áá rr
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vývarom z hrachu / podľa potreby doplní-
me vodou/ a necháme variť. Asi po 15 mi-
nútách vsypeme do polievky mrkvu s
kalerábom. Ked zelenina zmäkne, pridá-
me pór s hrachom a krúpami a prehrejeme
ich. Polievku dochutíme soľou a bielym ko-
rením a odstavíme.

Alsaský hrniec
Potrebujeme: (na 6 porcií)
� 900 g kyslej kapusty
� 120 g údenej slaniny
� 6 špekáčikov � 4 pikantné klobásy
� 6 bravčových rebierok
� 300 g údeného mäsa
� 1 údené bravčové koleno
� 900 g malých zemiakov
� 250 ml bieleho vína
� 125 ml jablkovej šťavy
� 2 PL masti
� 1 cibuľa � 1 jablko
� 1 až 2 bobkové listy
� 1/2 ČL sušeného tymianu
� 4 až 5 zrniek borievky
� soľ � mleté čierne korenie

Postup:
Na panvici rozpustíme polovicu masti.
Cibuľu ošúpeme,rozpolíme a nakrájame
na plátky, slaninu na malé kocky. Pridáme
na panvicu a opekáme za stáleho mieša-
nia asi 5 minút – cibuľa musí zmäknúť a
slanina zhnednúť.
Do liatinového hrnca dáme kapustu a zale-

jeme ju bielym vínom. Zakryjeme a dáme
na sporák. K vriacej kapuste pridáme sla-
ninu s cibuľou,očistené, na plátky pokrája-
né jablko,jablkovú šťavu, bobkový
list,tymian a borievky. Podľa chuti osolíme
a okoreníme. Na miernom ohni varíme asi
30 minút.
Na panvici rozohrejeme zvyšok masti a re-
bierka dohneda zo všetkých strán opečie-
me. Údené koleno a rebierka pridáme ku
kapuste a vložíme do rúry vyhriatej na 
150 °C. Za občasného premiešania zakry-
té pečieme 90 minút.
Zemiaky ošúpeme a varíme v osolenej vo-
dy asi 10 minút. Vodu zlejeme a zemiaky
pridáme do hrnca s kapustou a mäsom
/zatlačíme ich do kapusty/. Zároveň pridá-
me aj na plátky pokrájané údené mäso,
klobásy a špekáčiky. Zakryjeme a pečieme
ešte 30 až 45 minút. Hrniec podávame ho-
rúci spolu s pečivom alebo chlebom a pi-
vom.

Chlebové placky
Potrebujeme:
� 5 až 6 plátkov staršieho tmavého chleba
� 1 cibuľa � 30 g prerastenej slaniny 
� soľ � mleté čierne korenie
� 2 strúčiky cesnaku, mlieko � 2 vajcia
� pažítka � sušené oregano
� olej � 40 g fety

Postup:
Pltáky chleba pokrájame,dáme do misky,

pokropíme mliekom a necháme odstáť,aby
mlieko vsiaklo. Medzitým na oleji speníme
nadrobno pokrájanú cibuľu so slaninou.
Odstavíme po vychladnutí pridáme k chle-
bu spolu s vajciami,prelisovanými stručik-
mi cesnakua a nasekanou pažitkou.
Osolíme,okoreníme,posypeme sušeným
oreganom a premiešame. Z masy formuje-
me menšie placky a opečieme ich na pan-
vici na oleji z obidvoch strán.
Po opečení posypeme fetou a podávame.

Slaná roláda
Potrebujeme: (na 4 porcie)
� 500 g mrazeného lístkového cesta
� 150 g šunkovej salámy
� 150 g tvrdého syra na kocky 

nakrájaného
� 2 vajcia � soľ  � olej
� mleté čierne korenie
� fľaška nakladanej červenej 

papriky-kapie

Postup:
Cesto rozvaľkáme natenko. Na oleji urobí-
me z dvoch vajec praženicu a ešte do te-
plej primiešame na kocky nakrájaný
syr,salámu,kapiu. Dochutíme korením.
Zmes necháme vychladnúť a potom ju na-
trieme na vyvaľkané cesto. Zvinieme, po-
trieme vodou a uložíme na vypláchnutý
plech. Pečieme pri teplote 200 °C asi 40
minút.

Foto: Ivo Paška, Stanislav Ondruš, Dušan Makovický, Milena Makovická, Edita Radačovská, 
Zuzana Viteková, Monika Paiserová, Dušan Statelov, Marcel Porges

Super cuketovník
Potrebujeme: (na 4 porcie)
� 1 veľkú cuketu/patizon či tekvicu/
� 150 g eidamu � 2-3 cibule
� 4 strúčiky cesnaku
� 1 šálka polohrubej múky
� 1/2 šálky oleja � 4 celé vajcia
� 2 ČL Maggi Harmonia chuti
� 1/2 ČL korenia 
� petržlenovú vňať

Postup:
Cuketu a syr nahrubo postrúhame, pretlačíme cesnak, ci-
buľu a vňať pokrájame nadrobno.Všetko zmiešame s
ostatnými surovinami, dáme na vymastený a pomúčený
plech.Pečieme 40-45 minút pri 200 °C.
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