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Vážení
občania,
blížiaci sa koniec roka je
pre každého z nás obdobím bilancovania roku
odchádzajúceho a snívania svojich plánov a vízií
v roku budúcom. Aby
mal človek silu ísť ďalej,
silu zvýšiť pracovné nasadenie, silu dotiahnuť
veci až do úspešného
konca, je nevyhnutné
práve teraz sa na chvíľu
zastaviť, obzrieť sa
dozadu a spomenúť si
na ľudí. Ľudí, ktorí sa
v posledných 12 mesiacoch nezabudnuteľne
vryli do pamäte, vďaka
svojej ochote a snahe
pomôcť, podporiť dobré
nápady. Je pre mňa
úžasným zistením, koľko
takýchto šikovných ľudí
v obci máme a priznám
sa Vám, že som na to
nadmieru pyšný! Mnohí
pomohli finančne na rekonštrukcie ciest, iní
bez nároku na odplatu
pomohli niečo opraviť,
priviezť, zorganizovať.
Ďalší prišli, poradili, vybavili, pochválili...
Všetkým úprimne zo
srdca ĎAKUJEM !
Sú to ľudia s veľkým „L“
ktorí dávno pochopili že
keď pomôžu, pomôžu
obci, teda sami sebe
a nie nejakému starostovi... Pri spomienke
na takýchto Ľudí som
skutočne hrdý
Mariančan.
A kde všade som
tých LUDÍ stretol ?
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Karpatská – horný úsek
V auguste sme za pomoci združenia obyvateľov z Panského Lesa a príspevkov mnohých
obyvateľov obce  vyzbierali sumu 46.000 EUR
na rekonštrukciu asfaltového povrchu na Karpatskej ulici a časti športovej ulice. Rekonštrukčné
práce boli úspešne dokončené. Na základe stanoviska dopravného inšpektorátu v Malackách

bol spracovaný projekt dopravného značenia.
V dohľadnom čase bude preto na Karpatskej
ulici aj nové dopravné značenie, ktoré prispeje
k vyššej bezpečnosti. Krátky vynechaný úsek
asfaltu  pri Pútnickom mlyne bude dokončený
budúci rok, následne po ukončení stavebných
prác na Pútnickom mlyne.
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Konečnú úpravu pa

Budovateľská, Lesná
Po nekonečných 3 mesačných peripetiách
súvisiacich s projektovou a zmluvnou  prípravou  
sa nám podarilo zorganizovať a zahájiť rekonštrukciu Budovateľskej a Lesnej ulice. Nevyhnutnou súčasťou tejto rekonštrukcie je uzemnenie
všetkých inžinierskych sietí tak, aby následne
vybudovaná cesta nemusela byť najbližších 5
rokov zo žiadneho dôvodu opakovane rozkopávaná. Okrem elektrického vedenia, telefónneho
vedenia, plynovodu, obecného rozhlasu, vedenia
obecného osvetlenia a káblovej televízie (náklady
na vedenia  znášali na základe zmlúv prevádzkovatelia jednotlivých inžinierskych sietí) sme
do výkopov uložili aj káble pre budúci kamerový
systém obce, ktorý zabezpečí vyššiu bezpečnosť
pre nás všetkých. Súčasťou rekonštrukcie uvedených ulíc nie je len samotná výmena povrchu, ale
aj maximálne rozšírenie uvedených ulíc, tak aby
boli bezpečne nielen prejazdné ale aj priechodné.
V súvislosti s rozšírením križovatky oboch ciest
bolo nevyhnutne potrebné upraviť terén aj v okolí
sochy Tálenskej Panny Márie, a to vytvorením tzv.
výhybní – rozšírených úsekov ciest umožňujúcich
bezpečné obchádzanie motorových vozidiel.
Na kritických úsekoch oboch ciest bude potrebné zhotoviť úplné nové betónové teleso cesty.
Predbežné celkové náklady  uvedenej stavby
sa šplhajú do výšky 80.000,- EUR. Veríme že
k doposiaľ vyzbieranej čiastke 45.000,- EUR
prispejú aj ďalší obyvatelia, aby sme mohli tento
zámer aj úspešne dokončiť. To, že Pírov vŕšok
používa na prístup domov skoro polovica obyvateľov obce (ak aj nie, tak počas budúcoročnej
rekonštrukcie Štúrovej ulice určite bude...) je
dostatočný dôvod na to, aby sme sa spoločne
postarali o jeho vzhľad. Za ochotu  pomôcť

pri tejto na Marianske  pomery obrovskej akcii
ďakujeme najmä Marekovi Mojtovi a Dušanovi Makovickému. Podotýkam, že s prosbou
o pomoc pri organizácii tejto stavby sme oslovili
viacerých stavebných inžinierov v obci. Bohužiaľ
neúspešne...
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Chodníky
Výstavbu chodníkov v Marianke vnímame ako
veľkú výzvu nielen my „domajší“, ale aj pani
premiérka vlády SR, Iveta Radičová, ktorá nás
na základe žiadosti obce podporila dotáciou
vo výške 25.000 EUR. Pevne veríme, že
ihneď po právoplatnom ukončení územných
a stavebných konaní sa na jar budúceho
roka budeme môcť pustiť do ich výstavby.
Prioritou je výstavba chodníka na Karpatskej
ulici v starej časti obce. Chodník bude jednostranný, budovaný vždy na tej strane cesty
kde to priestorové pomery umožnia. Účelom
je získať možnosť bezpečného a pohodlného
prechodu chodcov po chodníku od tabule
„Marianka“ až po napojenie na existujúci
chodník v Panskom lese... Veríme, že chodník
ocení každý, kto zažil ten nepríjemný pocit
kráčať večer po okraji Karpatskej ulice plnej
rútiacich sa áut...
Dokumentáciu ku chodníkom nájdete
na stránke obce: www.marianka.sk

Karpatská
Na základe niekoľkomesačných rokovaní
s developerom „14 RD Marianka - Vinohrady“ spoločnosťou Koruna finance, a.s. sa
nám podarilo uzavrieť Zmluvu o úprave svahu
na Karpatskej ulici, ktorá bude pozostávať nielen z terénnych úprav značne zerodovaného
svahu, ale aj výstavby odvodňovacích žľabov
pozdĺž Karpatskej ulice a komplexnej výsadby
okrasných krovín a stromov. Dúfame že
spoločnosť Koruna finance, a.s. svoj záväzok
riadne splní a my sa už v lete budúceho roka
budeme tešiť z esteticky upraveného okraja
hlavnej cesty v Marianke.

Námestie
Nakoľko podľa nami získaných informácií
bude zo strany implementačnej agentúry
čoskoro zverejnená výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z fondov EÚ na rekonštrukciu Námestia 4 apríla, už teraz
s Borisom Hrbáňom pripravujeme všetky
potrebné podklady tak, aby sme tento krát
boli na 100 % úspešní. Verím, že sa nám to
podarí a srdce Marianky dostane novú krajšiu
tvár. V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou
Námestia 4 apríla sme absolvovali rokovania
na úrovni predstavenstva ZSE Distribúcia,
a.s. s cieľom premiestniť existujúcu trafostanicu na iné vhodné miesto, tak aby táto
neznehodnocovala budúci vzhľad námestia
na okraji pamiatkovej zóny obce.

Škola

Zostaňme ešte na námestí. Tam na nás smutne hľadí ošarpaná budova školy, ktorá svojím výzorom priam prosíka o rekonštrukciu. V spolupráci s Ivanom Jarinom
máme spracovanú krásnu štúdiu ako by z vonku škola mohla vyzerať, keby... Keby
sme mali dostatok financií. V prvom kole, sa začiatkom budúceho roka pustíme
do výmeny okien, na ktorú sme v septembri tohto roku získali dotáciu vo výške
21 500,- EUR. V najbližších mesiacoch prebehne výberové konanie na dodávateľa okien. Následne budeme znovu žiadať o dotáciu aj na úpravu fasády a výstavbu podkrovia školy.

S Ivanom Jarinom a Julom Dubovským pripravujeme projekt krytého pódia
v priestoroch športového areálu tak, aby už budúcoročné letné kultúrne podujatia
mohli prebiehať v príjemnom a upravenom prostredí. Koncom leta sme očakávali výzvu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ
na výstavbu krytej športovej haly v priestoroch športového areálu. Bohužiaľ výzva
nebola doposiaľ zverejnená. Očakávame, že sa k tomuto, pre všetkých športovcov v obci nevyhnutne potrebnému projektu, budeme môcť čoskoro znovu vrátiť.

Spoločenský Linka č.37
dom
Napriek tomu, že pre mnohých z Vás
budova spoločenského domu vyvoláva tie
najkrajšie spomienky, spomienky na detstvo a starú školu, bohužiaľ na základe
stanoviska odborníkov prišiel čas prepustiť
miesto novej stavbe. Búracie povolenie
je už právoplatné, priestory sú vypratané
a tak očakávame skoré zahájenie búracích
prác. V súčasnosti prebieha pripomienkové
konanie k projektu nového spoločenského
domu predloženého zo strany investora.
Nakoľko celú výstavbu má podľa zmluvy
zabezpečiť súkromný investor výhradne
z vlastných zdrojov, v novom objekte budú
okrem pre nás potrebnej spoločenskej sály
s kuchyňou aj priestor pre lekára alebo
knižnicu o celkovej výmere 186m2 ( spoločenská sála) + 48m2 ( kuchyňa) + 59m2
(rozptylový priestor) + 64m2( nebytový
priestor) + 8m2 + 9m2 (sociálne zariadenia)
aj byty a komerčné priestory vo vlastníctve
súkromného investora. Veríme, že tento nie
štandardný projekt sa podarí zrealizovať
a už čoskoro budeme mať nové priestory
pre spoločné stretnutia.

Ak už hovoríme o Karpatskej ulici,
predpokladáme že už čoskoro
po nej prejde prvá riadna linka
MHD č.37. Rokovania ohľadom
predĺženia tridsaťsedmičky sme
zahájili už v januári tohto roku.
Veríme, že “do roka a do dňa“ sa
kvalitnejšia hromadná doprava
v obci stane skutočnosťou. Podotýkame, že MHD bude stáť v obci
na všetkých troch existujúcich
zastávkach. Je potrebné si uvedomiť, že projekt MHD bude skúšobný tak pre DP Bratislava a.s., ako
aj pre obec. Po uplynutí prvých
mesiacov bude potrebné vyhodnotiť jeho efektivitu (s ohľadom
na značne vysoké prevádzkové
náklady, ktoré bude platiť obec vo
výške do 1.200,- EUR/mesačne)
a v prípade jeho úspešnosti „doladiť“ všetky prvotné nedostatky.
V tej súvislosti sme požiadali
DP Bratislava a.s., o vytvorenie
osobitného tarifného pásma pre
Marianku tak, aby sme aj za hranicou Bratislavy mohli v budúcnosti
používať predplatné lístky.

Mariatál
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Južná cesta
Odťaženie Štúrovej a Budovateľskej
ulice najmä od nákladnej dopravy a teda
výstavba Južnej cesty zostáva pre nás
naďalej prioritou riešenia dopravnej situácie veľkej časti obce. Týka sa to najmä
v súčasnosti dopravne ťažko dostupných
lokalít Tálky, Kraciny, Ovsisko a Lúky, ale
aj Potočnej, Podhájskej a Bystrickej ulice.
Obec zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie pre prvú etapu výstavby
Južnej cesty – od Starých časov po Mariansky potok. Na výstavbu Južnej cesty
máme zazmluvnených prvých 30.000
EUR. Voči územnému konaniu však podali
námietky - nesúhlas s výstavbou prvej etapy Južnej cesty páni Kušpál a Katrenič...
Tí istí pani, ktorí sa pričinili o zdemolovanie Štúrovej ulice, tí, ktorí mali pôvodne
sľúbiť že Južnú cestu vybudujú ....
V tejto súvislosti ďakujeme pánovi Petrovi
Foltínovi, ktorý nám pomáhal strojom
aspoň dočasne upraviť Štúrovu aby bola
prejazdná.

Cintorín
Dôležitým ukazovateľom kultúrnosti
každej obce je stav obecného cintorína
a domu smútku. Na účely podrobnej
evidencie hrobových miest sme zakúpili vďaka daru vo výške 3.300,-EUR
špecializovaný softér, ktorý umožňuje
väčšiu prehľadnosť a tým aj efektívnejšiu
starostlivosť o cintorín. Po tom ako Rudo
Ambra nanovo vymaľoval priestory Domu
smútku, Mária Savková, Milenka Makovická, Zorka Statelová a Marta Harmannová pomohli kúpiť, ušiť a zavesiť nové
závesy. Dom smútku je znovu decentným
miestom poslednej rozlúčky pre každého
z nás. Z časových dôvodov sme už nestihli nanovo natrieť fasádu domu smútku
a oplotenie cintorína. Na cintoríne pripravujeme projekt výstavby urnového hája.

Obecný úrad
Na záver, ešte jeden veľký úspech. A tým
je kolektív pracovníčok OcU, ktorý s doslova chlapským nasadením zvládol veľké
upratovanie a maľovanie na obecnom
úrade. Alenka, Ľubka a Marta – ďakujem.
Rovnako sa nám za pomoci Adama Windischa konečne podarilo obnoviť obecný
archív a to vrátane vytvorenia počítačovej
databázy archivovaných dokumentov.

4
MA-1H .indd 4

Splašková kanalizácia Marianka
Projekt budovania splaškovej kanalizácie je najväčším investičným a súčasne aj najkomplikovanejším projektom v obci. Problémovým nie je len samotné technické riešenie
stavby, ale aj proces výberu dodávateľa stavby prostredníctvom verejného obstarávania.
Aktuálne platná právna úprava podmienok verejného obstarávania značne sťažila a tým
aj predĺžila celý proces.
V žiadnom prípade to však neznamená neúspešnosť projektu. Nakoľko sa do súťaže
o výstavbu našej kanalizácie prihlásilo 24 firiem, je potrebné do druhého kola vyselektovať len tie najkvalitnejšie z nich. Skoro všetci vylúčení kandidáti podali voči vylúčeniu
námietky, o ktorých musí rozhodnúť Úrad pre verejné obstarávanie. Ako je každému
zrejmé, ide o časovo a administratívne náročný proces, ktorý musíme spoločne pretrpieť
a dočkať sa prvého výkopu.
V súvislosti s výstavbou kanalizácie je potrebné spomenúť letnú petičnú akciu obyvateľov Bystrickej ulice, ktorí sa domáhali okamžitého zaradenia Bystrickej ulice do výstavby splaškovej kanalizácie. Nakoľko ich požiadavka bola bez diskusií opodstatnená, obec
Marianka objednala vyhotovenie novej projektovej dokumentácie pod názvom: Marianka splašková kanalizácia – Bystrická ulica a následne bola v októbri podaná žiadosť
o poskytnutie finančnej pomoci z Envirofondu. Voči stavebnému povoleniu na výstavbu
kanalizácie na Bystrickej ulici podali prostredníctvom spoločnosti Aventínus Development, s.r.o. odvolanie známi to páni Kušpál a Katrenič...

Pokuty,

strašiak pre ľudí?
Alebo prečo sa slušní a ohľaduplní
ľudia pokút nemusia báť.

Často sa stretávam s názorom, že pokuty obec zaviedla, len aby získala
od obyvateľov vyššie príjmy do obecnej kasy. Zámerom obce však v skutočnosti je dosiahnuť oveľa vyšší cieľ. Tým je v prvom rade poriadok a čistota
v obci, rešpektovanie verejného záujmu nad súkromným, dodržiavanie slušnosti v susedských vzťahoch. Čo to teda znamená ?
Ak niekto v obci vypúšťa žumpu do potoka, na ulicu, do záhrady – zaslúži si
pokutu, taktiež to platí na vypúšťanie súkromných ČOV na ulicu.
Ak niekto v obci rozhadzuje smeti, vytvára čierne skládky odpadu, alebo spaľuje smeti a nezapojí sa do zberu odpadu – zaslúži si pokutu.
Ak niekto v obci poškodzuje, obmedzuje, alebo akokoľvek ohrozuje verejné
cesty a priestranstvá – zaslúži si pokutu.
Ak niekto v obci ruší nadmerným hlukom, alebo v čase obmedzenia hlučnosti
obťažuje hlukom susedov, alebo iných obyvateľov – zaslúži si pokutu.
Ak niekto stavia stavbu bez povolenia, alebo v rozpore s povolením, tiež ak
nemá stavbu označenú a oplotenú – zaslúži si pokutu.
Ak budeme všetci dodržiavať pravidlá slušnosti a ohľaduplnosti, všetky zákony a nariadenia o pokutách budú zbytočné a nám sa bude žiť lepšie, krajšie,
zdravšie a príjemnešie.

Verím, že v budúcom roku sa po tomto zahrievacom kole roku 2011
dostaneme do plných otáčok tak, aby nám Marianka krásnela doslova
pred očami.
K tomu prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný krok do nového roku.
Radovan Jurika
starosta
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Archív

D

lhé roky, desiatku rokov, bol archív obce Marianka v dezolátnom stave.
Spisy boli nahádzané v krabiciach od banánov, bez akéhokoľvek systému a nájsť v takomto archíve niečo bola pre pracovníčky obecného úradu
práca niekedy aj na pol dňa. Určite mi všetci dáte za pravdu, že nielen
v časoch obrovského stavebného boomu, ktorý naša obec momentálne
zažíva, je funkčný archív nevyhnutnosťou pre normálne fungovanie stavebného a obecného úradu v Marianke. Radikálna zmena k lepšiemu prišla
v júni tohto roku, keď archív dostal nové regály, linoleum a po vymaľovaní
mi už nič nebránilo pustiť sa do neporiadku vytvoreného rokmi ľahostajnosti.

P

očas nasledujúcich troch mesiacov a 255 hodín práce mi prešlo
rukami viac ako 1000 spisov a projektových dokumentácií stavebného
úradu a desiatky spisov obecného úradu. Každý jeden spis a projektová
dokumentácia boli zaevidované v elektronickej databáze a označené
podľa mena stavebníka, spisového čísla, názvu projektu a dátumu vydania
rozhodnutia. Takto označené spisy boli následne v nových regáloch
rozdelené na stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, zmeny stavby
a stavebníka, územné rozhodnutia a zoradené podľa dátumu vydania
rozhodnutia. Databázu skompletizovaného archívu následne dostali
do počítačov pracovníčky stavebného úradu ako aj starosta obce. Preto
ak dnes potrebujú na úrade nájsť stavebné povolenie, povedzme aj z roku
1992, môžu ho v databáze vyhľadať podľa všetkých horeuvedených kritérií
a po pár sekundách vedia, v ktorom regále a na ktorej polici sa nachádza. Nájdenie napríklad aj takto starého spisu už netrvá pol dňa, ale je
otázkou niekoľkých minút čo nielen zamestnancom obecného úradu, ale
aj všetkým obyvateľom Marianky značne uľahčí život. Obec Marianka má
po dlhých rokoch konečne funkčný archív a záleží iba na ľudoch, ktorí prídu po nás, či tento funkčný systém udržia a budú ho ďalej rozvíjať, alebo
celý archív po rokoch opäť skončí v krabiciach od banánov.
Adam Windisch

Cestovný ruch
a propagácia
– rok 2011 nám prial
striedavo...
P

ôvodný zámer – propagovať našu obec ako miesto hodné
záujmu turistov sa sčasti daril prostredníctvom podujatí
Spolku PERMON Marianka. Využili sme jeho aktivitu pri propagovaní Marianky ako obce so starou, takmer zabudnutou
baníckou históriou. Zdôraznili sme pritom spätosť
banskej činnosti, aktívnou
už na konci XVI. storočia,
s pôsobením Rádu pavlínov, na ktorých pozemku
sa v tom čase povrchovo
ťažila bridlica, obsahujúca
mangánovú rudu. Tieto fakty
sme uverejnili v brožúrke,
vydanej na počesť významného 150. výročia priemyselnej ťažby bridlice - „Čierny
mramor z Marianky, alebo
- po stopách slávnej ťažby
mariatálskej bridlice“ (ISBN
978-80-970679-0 -3).
Publikácia vyšla v náklade
500 exemplárov a rozšírili sme z nej viac ako 100 kusov na
4. stretnutí banských miest a obcí Slovenska v Rožňave medzi
návštevníkov a odbornú verejnosť. Spolok PERMON Marianka
ako jeden z účastníkov stretnutia obdržal Pamätný list primátora Rožňavy MUDr. Vladimíra Laciaka a Gemerského baníckeho spolku Bratstvo Rožňava. Tomuto podujatiu predchádzala operatívne zorganizovaná výstava kópie portrétu Rožňavskej
Metercie 30. apríla 2011 pred Excercičným domom.

Na nej sa okrem turistov a výletníkov viacerí hostia: Ing.
Jaroslav Malchárek, CSc., predseda Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska, JUDr. Dušan Vilim, výkonný
tajomník Združenia, J. E. Mons. František Rábek, vojenský
ordinár Ozbrojených síl SR, p. Augustín Juraj Kardoš, správca
farského úradu v Marianke a ďalší. Sprievodným podujatím
bola aj „promócia“ našej brožúrky. Vyprevádzali sme ju do
sveta čitateľov poprášenú marianskou drvenou bridlicou. Jej
slávnostnými promotórmi boli naši hostia.
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Aj keď vystavovaný portrét
„navštívil“ našu obec iba
na tri (3!) hodiny, odborný
výklad o histórii obrazu
z roku 1513, podaný Ing.
Karolom Tománym z Baníckeho múzea v Rožňave bol
podrobný a zaujal prítomných tak, že sa po vernisáži živo zaujímali o ďalšie
podrobnosti.
           
období volieb 2010 sme v novembri (20.11) uviedli medzi pamätihodnosti
obce aj prícestnú kaplnku sv. Barbory, patrónky baníkov. Pri jej budovaní
pomáhal aj najstarší člen Spolku PERMON Marianka, p. Štefan Pavlík z Borinskej
ulice, Ing. Marian Pavlovič, Ivan Paška, Jozef Kráľ a Ján Sand. Nezištnú pomoc poskytol dodávkou elektrického prúdu poskytol ďalší náš člen, MUDr. Tibor Hlavatý.
Proti nepriaznivým zrážkam vybavil striešku kaplnky klampiarsky zhotoveným
krytom p. Milan Murko ml. Aktuálnou informačnou tabuľou je dnes už priestor pri
kaplnke doplnený a slúži prechádzajúcim turistom, i obyvateľom Pánskeho lesa.

V

J

eseň tohto roka bola
suchá. Meteorológovia
ju zaraďujú ako najsuchšie
obdobie troch mesiacov
bez poriadnych zrážok
za posledných sto rokov!
Napriek tomu Marianka
mala svoju – už VII. výstavu húb – v priestoroch
spoločenského domu,
zrelých na rekonštrukciu...
Organizátorov nepriaznivé,
horúce počasie neodradilo.
V okolí Marianky sme nazbierali vyše osemdesiat druhov húb. Za pomoci priateľov
z ratíškovického mykologického krúžku, ktorí priniesli z Moravy ďalšie exempláre
húb, sa nám podarilo vystaviť 112 druhov zaujímavých „stielkatých bezchlorofylových organizmov“ (ako ich odborne nazývajú mykológovia)!

V

ýstavu skvele dopĺňali - ako už
býva tradíciou – minerály a horniny z Malých
Karpát a exkluzívne
snímky starých banských diel z Malých
Karpát – vo formáte
3D – zhotovené na
množstve výprav do
tajomného podzemia
nášho, najzápadnejšie položeného, horstva Karpatského oblúka. Boli dielom nadšencov zo Spolku pre montánny výskum. K prehliadaniu fotografií boli pre návštevníkov pripravené špeciálne okuliare a detským návštevníkom výkresy a pastelky.
Deti sa mohli zapojiť do kreslenia a tak vyplniť živosť výstavy! Tento rok naša prezenčná listina zaznamenala návštevu viac ako 240 záujemcov tradičného podujatia.
Do konca tohto roka Komisia pre cestovný ruch a propagáciu obce plánuje
stretnutie na šachtágu Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku, ktorý sa bude
konať 3.decembra v Pezinku. Na tento banícky sviatok je pozvaný aj starosta našej
obce, JUDr. Radovan Jurika, pretože naša obec patrí medzi banské mestá a obce
Slovenska.
S baníckym pozdravom Zdar Boh!
PhDr. Ján Sand – predseda Spolku PERMON Marianka         
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Poznáte p
Marianka je obec, ktorá v pomerne
malom priestore poskytuje mnoho pamiatok, najmä sakrálneho charakteru.
Pamiatky z obdobia baroka možno zaradiť medzi najvýznamnejšie barokové
lokality a objekty na území Slovenska.

Z

áujemcom doporučujeme dvojčíslo časopisu
PAMIATKY A MÚZEA č. 5 - 6/1992, kde v článku „Pútne miesto Marianka (Mariatál), autora
Ivana Rusinu, str. 54 - 59 je venovaná pozornosť pamiatkam pútneho miesta so zameraním
na Kostol Narodenia Panny Márie. Vieme doceniť
skutočnosť, že pamiatky v Marianskom údolí sú
zaradené medzi také skvosty barokového umenia
na Slovensku, akými je napr. Dóm sv. Martina
v Bratislave, kalvária v Banskej Štiavnici, kláštor
v Jasove alebo kaštieľ v Sv. Antone?
Potvrdzujúcim faktom uvedených skutočností
bolo vyhlásenie časti katastrálneho územia našej
obce ako „Pamiatková zóna obce Marianka“
vyhláškou č. 3 Okresného úradu Bratislava - vidiek
z 26. januára 1993 a oznámením v čiastke
1. Vestníka vlády SR zo 16. 6. 1994. Územie pamiatkovej zóny zahŕňa Nám. 4. apríla, Marianske
údolie a najbližšie okolie. Zo strany príslušných
kompetentných orgánov a najmä obce by bolo
potrebné vykonať jej označenie. Nemôžem si odpustiť poznámku – pamiatková zóna to nie je len
vymedzujúca hranica, ale aj jej najbližšie okolie.
Myslíte si, že jej okrasou sú alebo budú rôzne
vznikajúce alebo monštrózne stavby z minulosti,
najmä v okolí Nám. 4. apríla? Ja určite nie...
Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien sa zmenil
systém evidencie pamiatkového fondu. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu - registri
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok je
v našej obci evidovaných 17 pamiatok.
Pamätihodnosti obce, ktoré nie sú evidované
v „Ústrednom zozname pamiatkového fondu“ sú
vedené v „Evidencii pamätihodností obce Marianka“ schválenej uznesením Obecného zastupiteľstva v Marianke č.4/2006-5 z 24. rokovania
konaného dňa 24.mája 2006. Zaradenie pamätihodnosti do evidencie na úrovni obci je podporným argumentom pre návrh poskytnutia rôznych
typov dotácií na jej ochranu a záchranu. Obec
nestojí ani cent.Záujemcovia aktuálnu textovú
a tabuľkovú časť nájdu na webe Spolku Permon
Marianka www.marianka.eu v sekcii „Obec“.
V súčasnosti je v registri nehnuteľných pamätihodností – nehnuteľné veci – registrovaných 10
pamätihodností, v registri nehnuteľných pamätihodností – kombinované diela človeka a prírody
– 17 pamätihodností a v registri hnuteľných
pamätihodností – 8 pamätihodností.

Mariatál
19.12.2011 11:42

pamätihodnosti obce,
ktorá je Vašim domovom?
Bližšie informácie o všetkých pamiatkach
obce nájdete na webovej stránke Spolku
Permon Marianka www.marianka.
eu Možno a oprávnene si dávate otázku:
prečo nie na obecnom webe? Nevieme.
Je to otázka na obecný úrad a niektorých
bývalých a súčasných poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí mali alebo majú
problém s našimi návrhmi.
Na najbližšie rokovanie obecného
zastupiteľstva ako návrh nášho spolku
predkladáme návrh na zaradenie do „Evidencie pamätihodností obce Marianka“
hrobov významných osobností z histórie
obce, ktorí sú pochovaní na miestnom
cintoríne:

Hrob Jozef
Talčík (1812 –
2.5.1897)
Miestny
cintorín
v Marianke,
foto: J. Kráľ,
november 2011
farár
najdlhšie
pôsobiaci farár
v Mariatáli
- 34 rokov
Poznámka: bližšie
informácie
v Mariatáli
č. 5/2004,
str. 19
Hrob Prof. Jozef Kostka
(29.1.1912 – 30.9.1996)
Miestny cintorín v Marianke,
foto: J. Kráľ, november 2011

Hrob Gustáva Langa
(28.4.1920 – 26.6.1944)
Miestny cintorín v Marianke,
foto: J. Kráľ, november 2011
poľný pilot, letec
z povolania, rotník
Poznámka:
Mariatál, mimoriadna príloha
apríl 2004

sochár a keramik, národný
umelec
Poznámka: bližšie informácie
v Marianskom
Permone č. 1/2009, str. 18

Hrob Dr. František Pečenka,
(1.11.1927 – 8.9.1999)

Miestny cintorín v Marianke,
foto: J. Kráľ, november 2011
odborník v oblasti kardiológie
Žil v USA . Bol jedným z vynálezcov patentovaného kardiostimulátora.

Súčasne podávame návrh na zaradenie
do „Evidencie pamätihodností obce
Marianka“ podstavca kríža z roku 1930
na bývalej pútnickej ceste cez lokalitu
„Lúky“ zo Záhorskej Bystrice
do Marianky
Veríme, že zápis pomôže vyvolať iniciatívu na jeho obnovu.
Bližšie informácie o všetkých pamiatkach obce nájdete
na webovej stránke Spolku
Permon Marianka
www.marianka.eu Možno
a oprávnene si dávate otázku:
prečo nie na obecnom webe?
Nevieme. Je to otázka na obecný úrad a niektorých bývalých
a súčasných poslancov obecného zastupiteľstva.

Podstavec kríža, z roku 1930
Bystrická ul.,
foto: J. Kráľ, august 2011
Z uvedeného je zrejmé, že naša obec
má skutočne množstvo pamätihodností. Možno aj ďalších, doposiaľ
neobjavených, neznámych a zatiaľ
zabudnutých. Porozhliadnime sa okolo
seba a nezabúdajme.
Jozef Kráľ, výkonný tajomník Spolku
Permon Marianka
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Potrebujeme v Marianke

ďaľšie zastavané územie

na mieste dnešného lesa?
Vážení obyvatelia Marianky. Nie je zvykom, že píšem na túto
tému, ale ako poslanec obecného zastupiteľatva mám pocit,
že je potrebné informovať verejnosť o probléme, ktorým sme
sa zaoberali na poslednom zastupiteľstve v Marianke
dňa 7. decembra 2011.

Na

zastupiteľstvo sme dostali žiadosť
p. Spála, majiteľa súčasného lesa
nad Mariankou (nad futbalovým ihriskom) územia o rozlohe 41.482m2, (4 hektáre) so
žiadosťou o súhlas s vypracovaním urbanistickej štúdie a následne zmenu územného
plánu, kde by sa na obrázku vyznačené
územie preklasifikovalo z lesného
pozemku na pozemok stavebný.
Dôvod, ktorý p. Spál uviedol je zhodnotenie
jeho majetku (ktorý nadobudol v posledných dvoch rokoch). Zámer, ktorý uvádza je
poskytovanie sociálnych služieb, stacionár
pre dôchodcov, sanatóriá, ozdravovne. V žiadosti sa tiež uvádza plánovaný výrub
existujúceho lesa bez ohľadu na rozhodnutie obce. (viď obr.)
Inými slovami žiadateľ požiadal o predbežný
súhlas obce na začatie procesu plánovania
zástavby vyznačeného územia - extravilánu,

8
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dnešného lesa. Začiatok procesu - urbanistickú štúdiu urobí na vlastné náklady, ..., len
žiada o principiálny súhlas obce so začatím
procesu zmeny funkčného využitia predmetného územia, dnešného lesného pozemku
na pozemok stavebný. Návh takéhoto
uznesenia tentokrát „o chlp“ neprešiel (traja
poslanci boli za, jeden proti, dvaja sa zdržali
hlasovania, jeden poslanec bol neprítomný). Tiež to znamená, že toto neschválené
uznesenie nenájdete medzi zverejnenými
prijatými uzneseniami obecného zastupiteľstva, preto o tom podávam informáciu
na tomto mieste.
Na tomto mieste tiež ďakujem dvom členom
stavebnej komisie – pánovi Brestovanskému a pánovi Štasselovi, ktorí jednoznačne
nedoporučili obci začatie procesu zmeny
funkčného využitia tohto územia.
Kompletnú žiadosť p. Spála si viete stiahnuť z linky: www.marianka.sk/dokumenty/ROK-2011/Obecne_zastupitelstvo/2011_12_07_OZ/Jurika/Spal_ziadost.
pdf

Pri tejto príležitosti spomeniem varovný
príklad z bratislavskej kauzy Kráľova hora
(pôvodne rekreačné územie v lese medzi
Karlovou Vsou a Devínom), kde sa dnes
musí organizovať veľká petícia s 20.000
podpismi za zachovanie tohto územia,
aby sa zvrátilo zlé rozhodnutie mestských
poslancov.
Nuž, čo k tomu dodať, kataster Marianky má neúmerne vysokú zastavanosť už
teraz. Ľudia v Marianke bývajú práve kvôli
blízkosti lesa, les je chápaný ako dôležitý
a samozrejmý prvok bývania v Marianke.
O verejnoprospešnej funkcii lesa snáď
málokto pochybuje, nehovoriac o tom, aké
zaťaženie existujúcej infraštruktúry obce by
plánovaný zámer spôsobil. Upozorňujem tiež
na precedens, ktorý by takéto rozhodnutie
zastupiteľstva mohlo spôsobiť – sú ďalšie
oblasti lesa nad Mariankou, kde by sme
podľa vzoru tohto rozhodnutia mali potom
postupovať obdobne. Aj preto mám pocit,
že verejná diskusia na túto tému je potrebná, sledujte prosím vývoj tohto problému,
pomôžte, pýtajte sa kompetentných. Les je
les, chráňme si ho, čo k tomu viac dodať.
Marcel Porges
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Odchody autobusov linky č. 37
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Kultúra a sociálna oblasť
Blížia sa najkrajšie sviatky roku Vianoce, všetko rozvoniava vanilkou a škoricou, všetci máme
doma plné ruky práce aby sme nachystali všetko na vianočný stôl a nič nám nesmie chýbať.
Káždá gazdinka si upratuje ako o dušu, hoci počas celého roka sa upratuje pred vianocami sa
musí ešte raz a všetko. No ja by som sa chcela spolu s Vami na chvíľu zastaviť a obzrieť sa
do letného a jesenného času a na všetky akcie, ktoré komisia kultúry a sociálnych vecí pre
Vás v tomto roku organizovala. Začnime pekne po poriadku.

JÁNSKE OHNE
Stalo sa už tradíciou, že na Jána, alebo približne v tom období sa
koná kultúrno - športové popoludnie na miestnom športovom ihrisku. Začína sa futbalom a pokračuje ďalej country večerom a vatrou.
Nebolo to inak ani tento rok. Počasie nám prialo, dá sa povedať, že
všetko klapalo. Drevo na vatru nám sponzorsky zabezpečili páni Peter
Hanúsek a Pavel Turčan, bolo ju treba ešte postaviť a tejto práce sa
ujal pán Roman Pápay s pomocníkmi. Prvá časť bola pripravená, začali sa chystať lavice a stoly, zdobiť vlečka na ktorej bude hrať hudba.
Tejto práce sa ujali členovia komisie kultúry aj ich rodinný prílušníci,
za pomoci Jula Dubovského. Všetko bolo pripravené, o bufet sa po-

staral pán Mário Bubnič a personál bufetu pani Maderová a Veselá so
svojimi manželmi mali čo robiť, aby stíhali v tom neskutočnom teple
obslúžiť káždého zákazníka k spokojnosti. Pomaly sa začali schádzať nadšenci futbalu a country popoludnia. Každý, kto prišiel aspoň
máličko oblečený v county kostíme dostal pero s logom podujatia
a na ruku dostávali všetci svetielkujúci krúžok ako vstupenku. Toto zabezpečil pán Mário Bubnič. Medzi tým sme pripravili súťaže pre deti
aj dospelých. Deti mali množstvo súťaží beh s vajíčkom na lyžičke, iba
na okraj behali detičky do šesť rokov. Na lyžičke mali surové vajíčko
a z dvadsiatich vajec sa rozbilo iba jedno aj to až za cielovou páskou,
takže nám rastie šikovná generácia. Ďalším programom pre deti bol
hod diskom a hod granátom, tieto disciplíny absolvovali staršie deti
a aj tie sa dobre zabávali. Granáty a disky lietali na všetky možne
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HODOVÁ ZÁBAVA

Nie je ničím novým, že
na hody v Marianke vžd
tento rok k tomu nepr
išli ani kolotoče, tak to y prší,
vy
lo, že sa ani nič nedeje.
No skupina nadšencov zeravedením starostu obce
pod
spravila peknú akciu v
„Hodovej zábavy“ v ho
po
dobe
sti
stalo tradíciou do tanca nci u Zeleného stromu. Ako sa
tom sa striedal personá hral pán Miro Kováč a za pull
bová. Starosta prispel hostinca p. Siváková a p. Drátiež vínkom bielym a če
na rozprúdenie dobrej
rveným
ná
sa na terase a hoci po lady a tá veru bola. Sedelo
ča
vydarila a končila sa v sie navyzeralo dobre akcia sa
skorých ranných hodin
ách.
to cesto poďakovať ešte raz všetkým sponzorom od samého začiatku
za návrh plagátov pani Alene Gábovej, za tlač p. Neumahrovi, a za
organizáciu celej komisii kultúry a sociálnych vecí , p. Porgesovi za fotografovanie celého podujatia ako aj ľuďom už spomínaným v článku
za rôzne príspevky a dary na toto pekné letné popoludnie , ktoré sme
spolu prežili.

▼

strany. Deti boli oceňované darčekmi, ktoré sponzorsky zabezpečil
do všetkých súťaží aj pre dospelých pán Mário Bubnič. Disky a granáty nám zabezpečil pre súťažiacich pán Peter Demko. Okrem toho
bola pre deti pripravená aj jazda na koníkoch pána Dušana Statelova,
ktorý ochotne prišiel a vozil deti po okolí. Neskôr sa konali súťaže pre
staršiu generáciu ako je pitie piva a preťahovanie lanom. Tu nastala
kuriózna situácia, kde sa zmobilizovali „marianské
baby a doslova pretiahli marianských chlapov“. Za víťaztvo dostali kartón piva. Bola to príjemná zábava, prišiel na rad hlavný program s country
hudbou „TOTEM“ z Bratislavy. Spestrením tejto kapely bol ich hosť z Kanady, ktorý svojím vystúpením
obohatil program a pre veľký úspech ho prítomní ani
nechceli pustiť z „ pódia“. Hral totiž originál country
z Canady. Začala sa zábava aj tanečná, pri vlečke sa
tancovalo do polnoci. Keď sa začalo zmrákať zapálila
sa vatra a prišlo posledné prekvapenie večera pre
deti, hladať poklad na veľkom ihrisku. Každý poklad
mal svetielkujúci krúžok, takže ho deti mohli z ďaleka vidieť. Čím viac sa stmievalo, tým rýchlejšie sa
blížil koniec. Ten aj prišiel, rozchádzali sme sa okolo
polnoci. Ešte bolo treba popratať lavice, stoly, pozbierať smetie. Ruky, ktoré pomáhali pripravovať túto
akciu, ju aj ukončovali a teda upratovali, či to bol už
pán Miro Kováč, Milan Kopačka, Milan Radačovský,
pán Mader, pani Mária Fotlínová, pani Ľuba Pápayová a mnoho ďalších. Rozchádzali sme sa s dobrým
pocitom, že nám to vyšlo a keď nás ešte aj účastníci
pochválili za dobrú akciu, máli sme z toho ešte lepší
pocit, že práca nebola zbytočná. Preto chcem aj tou-
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SÚSEDÉ SÚSEDOM
Tradičné stretnutie sa konalo 13.08.2011, tento rok opäť
na rozhraní obcí Marianky a Záhorskej Bystrice na „Vlkovkách“. Aj keď sa začiatok nezačínal práve najlepšie a organizácia bola z našej strany nekoordinovaná, pekné podujatie
sa nakoniec vydarilo. Rôzne súťaže pre deti a dospelých boli
oceňované z oboch strán, na svoje si prišli všetci súťažiaci.
Hudbu zabezpečoval nám dobre známy DJ Miro so svojím
kamarátom, sprievodné slovo mal Julo Dobovský. V programe
vystúpil Bystrický zbor a Chorus band z Marianky. Na konci svojich vystúpení si zaspievali aj spolu, bez nácviku a bol
to pekný zážitok počuť pieseň Na Kráľovej holi v ich podaní.
Každý účastník tohto podujatia dostával nálepku našej obce,
aby bolo možné spočítať prítomných. Tieto nálepky nám vyrobil tak ako aj na akciu Jánske ohne p. Bohuslav Blecha ml.
firma - „BOBO“ ako sponzor podujatia. Dobrá hudba, nálada
a počasie prispeli k tomu, že akcia mala dobrý ohlas. Po skončení akcie prišiel rad na upratovanie a odvoz aparatúry. Toto
zabezpečovali p. Mário Bubnič a Julius Dubovský. Upratovať
pomáhali členky komisie p. Alenka Pápayová a p. Alenka Havlíková -Kováčová. Za čo im pekne ďakujem. Poďakovanie patrí každému kto priložil ruku k dielu a pomohol s organizáciou.

MIKULÁŠ
VIANOČNÉ
BALÍČKY

V čase prípravy tohto čísla
Mariatálu sa pripravuje aj
pre najmenšie deti Mikuláš.
Dúfam, že všetko dobre
dopadne. Toto podujatie
sa pripravuje spolu s farou
v Marianke. Prajem Vám
pekné stretnutie.

Po rokoch keď našim seniorom nad 75
rokov boli dávané poukážky na nákup
v potraninách v Marianke sme zmenili
darček z finančneho na vecný. Pretože
nie všetkým vyhovovalo nakupovať
v Marianke, tohto roku sme rozdali
balíčky pre všetkých rovnaké v hodnote
12,-€. Balíčky boli rozvezené člemni
komisie do domácností.

A tak ako som na začiatku začínala, že sa blížia
najkrajšie sviatky roka
Vianoce, dovoľte mi
popriať Vám láskyplné
a požehnané prežitie
týchto sviatkov.
Za komisiu
kultúry a sociálnych vecí
Edita Radačovská
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JESENNÉ STRETNUTIE SENIOROV
Tieto pekné stretnutia boli vždy dva krát do roka, no tentokrát to nevyšlo, pretože spoločenský dom je v havarijnom
stave a nebolo možné tam počas celého roku organizovať
žiadne podujetia. Preto sme sa rozhodli osloviť správcu
farnosti v Marianke pátra Augustína, či by sme mohli toto
stretnutie usporiadať v Exercičnom dome. Nevidel v tom žiaden problém a tak sme sa spolu s Vami stretli 13.11.2011
v týchto pekných priestoroch. Podujatie nám spestril program detí z Materskej škôlky pod vedením učiteliek. Aj keď
s trémou, ale predsa vystúpili a začali spievať a recitovať
pre Vás, ktorí ste sa zúčastnili. Deti mali radosť, že svoj
talent mohli predviesť verejne a pre nás to bolo veľmi milé
spestrenie poobedia. Detičky dostali za svoj výkon sladkú
odmenu. V programe sme pokračovali spevom dvoch učitelie Ľudovoumeleckej školy z Bratislavy. Tieto dámy sprevádzali na klavíri ďalieho účinkujúceho hosťa „Chórus band“
. Sálou sa niesli piesne a dobrá nálada. Na stoloch bolo
pripravené občerstvenie v podobe chlebíkov a zákuskov.

Rôzne druhy sladkého a slaného pečiva. Toto všetko zabezpečila komisia z obecného rozpočtu. Vínko na stôl sponzorsky zabezpečil starosta
obce JUDr. Radovan Jurika. Pri vstupe dostal káždý účastník tohto stretnutia hrnček s logom podujatia. Tieto logá nám sponzorsky vyrábal tak

ako aj na predchádzajúcich akciách p. Blecha firma „ BOBO“. Boli sme
radi, že ste sa stretli a páčil sa Vám program aj priebeh stretnutia. Mnohí
z Vás pri odchode ďakovali za príjemne strávené popoľudnie.
Mne zastáva iba poďakovať komisii a p. Augustínovi za spoluprácu a teším sa na Vás opäť nabudúce. Vďaka patrí aj sponzorom.
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Sedem statočných trocha inak

alebo Moja púť do Santiaga de Compostela

Časť 1.

Ako sa to celé začalo

Ak

by ma pred časom niekto oslovil
s návrhom, že „poď s nami na peší
čunder do Španielska, bude to len necelých 200 kilákov“, tak by som ho považoval
za nie celkom normálneho. Čuduj sa svete,
takýto návrh, presnejšie pozvánku zúčastniť
sa chlapskej púte z Marianky do Santiaga de
Compostela v Španielsku, som dostal začiatkom leta od môjho priateľa Vlada Páleníka.
A nielen ja, ale aj všetci členovia chlapského
speváckeho zboru Chorusband v Marianke,
kde sa s Vladom pravidelne stretávame pri
našich speváckych nácvikoch.
Vlado sa tento rok prehupol cez 60-tku a dospel do veku, v ktorom sa každý muž vedome
či nevedome obzerá späť, že akú brázdu to
vlastne vyoral (tá Vladova vzbudzuje úctu).
Takže akosi logicky som ho chápal, že chce
pri tejto príležitosti podniknúť niečo mimoriadne. Ale aj tak, šlapať pešo takú diaľku v našom veku, bez tréningu? Hovoril som si, že to
asi nemá dobre premyslené. A že ani netuší,
čo taká „šlapačka“ reálne obnáša. Proste, že
asi žartuje. Vlado nežatroval. Pobláznil celkove 6-tich spevákov z Chorusbandu a objednal letenky. Také to bolo „jednoduché“.
Ja osobne som sa neprihlásil. Mal som akúsi
vážnu výhovorku, aj keď som tušil, že niečo
dôležité idem prepásť. Nasledujúce tri mesiace som sledoval, ako postupne narastalo
odhodlanie skupinky - šestice odvážnych.
Nasledovali výber trasy, voľba ubytovní, príprava výstroja, prvé kondičné tréningy, ale aj
pochybnosti, či to zvládnu. S narastajúcim
záujmom som sledoval ich prípravu, až zrazu

som mal silný pocit, že aj ja by som to chcel
s nimi skúsiť. Lenže letenky boli už dávno
kúpené a moja strata času priveľká. Rozumove som sa zmieril s tým, že táto akcia je pre
mňa stratená. Asi týždeň pred ich odchodom
som to už „nevydržal s nervami“ a odhodlal
sa osloviť manželku aj zamestnávateľa o povolenie na cestu. Keďže v oboch prípadoch
bola odpoveď pozitívna, začal som horúčkovite zháňať letenku. Bohužiaľ, v tom čase bola
cena jednej letenky už príliš vysoká. Tento
fakt ma uviedol späť do reality. Takú čiastku
som nebol ochotný zaplatiť. A vtedy mi zavolal ktosi zo Student Agency, že má pre mňa
letenku do Santiaga za tretinovú cenu. Necelé tri dni pred plánovaným odchodom sa
neskutočné stalo realitou. V rukách som držal svoju vytúženú letenku. Tak neverte dnes
na zázraky. Obratom som o tom informoval
vedúceho skupinky. Vladova odpoveď bola
okamžitá a pôsobivá:
„Vážení priatelia, s radosťou vám oznamujem, že v piatok 15. októbra o 5:00 ráno, vyrazí z Marianky do Santiaga de Compostela
Sedem statočných!“

Časť 2.

Ako sa to celé udialo

V

„deň D“ sme vyrazili ráno o piatej
z Marianky na letisko Schwechat. Keďže moja letenka bola kupovaná na poslednú
chvíľu, do Santiaga som letel (s medzipristátím v Madride) samostatne. Počas letu
som si v mysli rekapituloval základné údaje
o „Svätojakubskej púti“ - ceste do Santiaga
de Compostela, ktoré som si v rýchlosti našiel na internete:

El Camiño de Santiago – Cesta svätého
Jakuba alebo Cesta pútnikov. Obyčajne sa
tento názov používa výhradne pre tzv. Francúzsku cestu (Camiño francés) z mestečka
Saint Jean Pied de Port, ktorej asi 100 kilometrový úsek je spolu s historickým jadrom
Santiago de Compostela zapísaný v zozname

svetového kultúrneho dedičstva. Už menej
sa vie o ostatných cestách: Pôvodnej ceste
z O Acebo, Severnej ceste z Ribadeo,
Striebornej ceste z A Canda, Portugalskej
ceste z Tui a Anglickej ceste začínajúcej
v prístavoch A Coruña alebo Ferrol na Atlantickom pobreží. Všetky cesty vedú ku katedrále na námestí Praza do Obradoiro. V jej
podzemí, v striebornom sarkofágu, sú údajne
uložené telesné pozostatky svätého Jakuba.
Svätý Jakub sedem rokov strávil v Galícii,
kde vyučoval evanjelium. V roku 44 n.l. však
zomrel mučeníckou smrťou v Jeruzaleme.
Na pokyn Heroda Agrippu bol sťatý. Jeho posledným prianím bolo byť pochovaný v Santiagu. Tým začína legenda, ktorej pravdivosť
mnohí spochybňujú. Z pôvodného hrobu totiž svätcove pozostatky vyzdvihli dvaja jeho
pomocníci. V prístave Jaffa sa nalodili na loď
bez plachiet a posádky. V priebehu siedmych
dní ich doviezli do Padrónu, mesta vzdialeného 20 km od Santiaga. Na mieste, ktoré bolo
počas ďalších 750 rokov úplne zabudnuté,
ho pochovali. V roku 813 pozostatky objavil
neznámy pútnik. Kopec jasne osvetlený hviezdami, bol zabudnutý hrob a súčasne miesto, ktoré dostalo meno Compostela. Podľa
latinského campus stellae – hviezdne pole.
Alfonso II. , kráľ Astúrie, postavil na tomto mieste kaplnku a svätého Jakuba vyhlásil
za patróna kresťanského Španielska. Svätý
Jakub, ako Santiago Matamoros, sa údajne
postavil v roku 844 po bok Ramira I. a v bitke pri Clavii mu pomohol poraziť Maurov.
Stal sa symbol rekonquisty a jeho popularita dosiahla svoj najvyšší vrchol v čase prvej
krížiackej výpravy (1085). Ešte v 14. storočí
púť na toto miesto vykonalo viac ako milión
pútnikov ročne.

V

lado vybral pre našu púť časť Severnej
cesty, ktorá sa nachádzala v provincii
Galícia. Plán bol prejsť asi 190 km počas
ôsmich dní. Paradoxne prvý deň sme „putovali“ z letiska v Santiagu taxíkom do východiskového bodu našej púte v protismere.
Do malebného mestečka Villa Franca del
Bierzo. Prespali sme v tzv „albergu“, čo je
názov siete lacných hotelov pre pútnikov. Nachádzajú sa roztrúsené na všetkých cestách
do Santiaga. Každý má svoju neopakovateľnú
atmosféru. Niektoré sú krajšie, novšie, iné
naopak. Jedno majú ale všetky spoločné. Poskytnú to najdôležitejšie. Postel a teplú sprchu. A tiež pocit bezpečia a oddychu. Miesto
na spánok po celodennom putovaní.
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● Ako Vlado vybavil večernú omšu a dojal
miestnu kostolníčku
● Ako sa Stano zoznámil s angličankou pri
„pílení dreva - sorry“
● Ako Roman s Peťom roztancovali krčmu
(O Mano, Bosorka, Ked odchádza
kapela, ...)
● Ako Maky paličku doviezol lietadlom
● A iné príbehy...

N
O

hladne putovania do Santiaga je treba
spomenúť aj takúto zaujímavosť. Vo východiskovom albergu dostane každý pútnik
tzv. „kredenciál“, čo je osobná karta pútnika. Tvorí ju papierová skladačka s podrobnou mapkou cesty a doporučenými miestami pre nocovania. Druhá strana je určená
pre pečiatky, ktoré pútnici zbierajú po celej
pútnej ceste. Každý jeden kostolík, každý
hotelik či alberg, každé domáce občerstvenie, reštaurácia, majú svoju vlastnú originálnu pečiatku. Pečiatky v kredenciáli sú dôkazom nielen o vykonanej púti, ale slúži aj ako
pamiatka na jednotlivé zastavenia počas
pútnikovej cesty. A závisí už len na konkrétnom pútnikovi, čo mu ktorá tá pečiatka pripomína – či rozjímanie pri gotickej madone
v jednom z mnohých kamenných kostolíkov
alebo ranné zohriatie sa šálkou teplej kávy
s chrumkavým croisantom. Alebo aj pohár
skvelého vínka po dobrom obede. V Španielsku bolo mimoriadne chutné a lacné.

N

asledujúce dni prekonáva naša partia v priemere od 22 do 30 km denne.
A tak presne podľa harmonogramu (Villafranca del Bierzo, La Faba, Triacastella, Sarria, Portomarin, Palas de Rei, Arzua, Pedrouzo, Santiago), po ôsmich dňoch šlapania,

nevnímajúc náhlu zmenu počasia, silný vietor a dážď, v posledý deň putovania stojí
sedem unavených, ale nesmierne šťastných
mužov z Marianky pred hlavnou katedrálou v Santiagu de Compostela. Šťastných, že sa dokázali premôcť, vzdať
sa na chvíľu civilizačného komfortu
a prekonať pešo po vlastných nie malú
vzdialenosť. Tých „Sedem statočných“
mužov boli títo Mariančania:
Vlado Paleník, páter Juraj Augustín, Marcel Porges, Roman Neumahr, Dušan
Makovický, Stano Hodek a Peter Ivica.

edá sa nespomenúť, že jeden z nás
si ten ten svoj 8 dňový kredanciál nešťastne zabudol na poslednom mieste púte.
V kancelárii pre výdaj certifikátov o absolvovaní púte. Neuveriteľnú zábavu nám urobila
predstava, že si dotyčný priateľ bude musieť
zobrať taxik a spätne obehať všetky už prejdené miesta. Našťastie sa jeho kredenciál
našiel.

Peter Ivica, Potočná,
člen neformálneho mužského
speváckeho zoskupenia
Chorus Band v Marianke.

Pokračovanie
možno na budúce:

● Ako sa Páter naučil po španielsky
(loss typikos)
● Ako to Marcel vzdal s jeho angličtinou a prešiel na slovenčinu
● Ako Skautik objednával praženicu
● Ako sme sa zoznámili Alessandrou,
Jessicou a inými kamarátmi

Súvisiace užitočné linky
http://cestovanie.sme.sk/c/5161193/pesi-do-santiaga-de-compostela
www.postoy.sk/santiago2009“ http://www.postoy.sk/santiago2009
http://dalky.cz/cteni/c-svatojakubska-pout-cesta-do-santiaga-de-compostela.
http://dalky.cz/cteni/c-svatojakubska-pout-cesta-do-santiaga-de-compostela.
www.csj.org.uk/routes.
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Umelecký
večer
v našom
chráme
P

oslednú nedeľu cirkevného roka – na slávnosť
Krista Kráľa sa v pútnickom
chráme konal benefičný
koncert Miroslava Dvorského
a organistky Daniely Belancovej. Majstra Dvorského na
klavíri doprevádzal Róbert
Pechanec a zbor Pressburg
singers so zbormajsterkou
Jankou Rychlou. Zaplnený
kostol odmenil majstrovské
výkony účinkujúcich častým
potleskom, ktorý neutíchal po
odznení poslednej skladby.
Za krásny večer parí vďaka
predovšetkým majstrovi Dvorskému, ktorý rád prichádza
do nášho pútnického chrámu.
Poďakovanie patrí aj všetkým
účastníkom koncertu, ktorí
svojim finančným darom podporili rekonštrukciu organu.
Ďakujeme.

Milé prekvapenie v pútnickom údolí
S

táva sa už veľmi zriedkavo, že do Marianky prichádzajú pútnici aj s dychovkou. Výnimkou bola nedeľa, 25.
septembra, keď sa už v ranných hodinách
od námestia do údolia niesli tóny mariánskych pútnických piesní. Radosť sa ešte
znásobila, keď dychovka prišla na nádvorie
pred kostol a muzikanti boli vyparádení
v krásnych krojoch. Potom sa spolu s veriacimi vybrali na pobožnosť Krížovej cesty
a následne si „obsadili“ chorus a hudbou
obohatili liturgiu svätej omše o 10:30 hod.
Po svätej omši v parku pred kostolom
potešili prítomných zahraním viacerých
rezkých ľudových piesní. Mnohí z veriacich, hlavne tí starší, si radi pospomínali
na časy, keď to takto v Marianke bolo
takmer každú nedeľu počas pútí. Za takto
prežitú radosť patrí vďaka veriacim a dychovej hudbe z Červeníka.
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Hodová
slávnosť

v našej farnosti
T

ohtoročné „Mariatálske hody“ sme
slávili v nedeľu, 24.júla. Hodovú svätú
omšu odvysielala v priamom prenose Slovenská televízia. V minulosti už boli odvysielane prenosy svätých omší z kostola
aj od Lurdskej jaskyne, no hodová svätá
omša, ktorá býva na nádvorí kostola pred
kaplnkou sv. Anny, bola našou premiérou.
Po konzultáciách s pracovníkmi televízie
sme pred kaplnkou postavili pódium, aby
priestor slávenia eucharistie bol pre všetkých dobre viditeľný. Hlavným celebrantom sv. omše bol generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, Mons. Ján Orosch. Otec
biskup rád navštevuje Marianku a hoci
mal dovolenku, prisľúbil účasť. Vo svojej
homílii, okrem iného prirovnal kaplnku sv.
Anny k letnej kuchyni starých rodičov (sv.
Anna bola starou mamou Pána Ježiša).
Mnohí z nás, keď sme boli malí, sme pri
návštevách starých rodičov vedeli, že ich
nájdeme práve v letnej kuchyni a s rados-

Výročná púť

ťou sme k nim utekali.
K dôstojnému sláveniu svätej omše
prispela aj asistencia diakona Ivana zo
Stupavy, mladých mužov a chlapcov
z Marianky. Dievčatá oblečené v krásnych
krojoch nesúce obetné dary milo skrášlili
liturgiu.
Ako prejav úcty a vďaky sme otcovi
biskupovi na konci svätej omše darovali
obraz milostivej sošky Mariatálskej Panny
Márie namaľovanej na bridlici, ktorou

sa konala v dňoch
10. a 11. septembra. Krásne počasie
a slávnostná atmosféra privítali množstvo pútnikov. Hlavným celebrantom
svätej omše bol Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup - metropolita. Prvý koncelebrant bol Mons.
František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených
zborov SR. Druhým koncelebrantom bol dekan Ľudovít

bola v minulosti pokrytá strecha kostola.
Pekná účasť veriacich, krásne prostredie pred kaplnkou a slová otca biskupa
prispeli k umocneniu duchovného zážitku
zúčastnených. Vďaka televíznemu prenosu mohli spolu s nami slávnosť prežívať
aj veriaci na Slovensku i v zahraničí.
Svedčí o tom aj SMS, ktorú sme dostali
z Chorvátskeho ostrova Hvar : Dnešné
dopoludnie sme strávili pri sledovaní sv.
omše z Marianky. Tešíme sa.

Pokorný, ktorý prišiel v procesii so svojimi farníkmi zo
Záhorskej Bystrice. Pri svätej omši účinkovala dychová
hudba Šarfianka z Blatného a detský súbor Melódia z Považskej Bystrice. Počas tohtoročnej Výročnej púti sme si
pripomenuli 75. výročie posvätenia Krížovej cesty.
Za vydarený priebeh púte patrí vďaka všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na jej príprave.
Páter Augustín
Správca farnosti
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Vyhlásenie Baziliky minor
Ako

ste iste už mali možnosť počuť,
dňa 31. júla 2011 na sviatok blahoslavenej Zdenky Schellingovej pápežská Kongregácia pre božský kult a disciplínu sviatostí
vydala breve, ktorým sa kostol v Marianke
vyhlasuje za Baziliku minor (menšiu). Takto
sa náš starobylý kostol, najstaršie pútnické miesto na území historického uhorského
kráľovstva stal chrámom zviazaným špeciálnym duchovným putom s rímskym pápežom.
Táto radostná udalosť vyvrcholila decembrovou mesačnou púťou, keď do Marianky
zavítal náš Metropolita, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, doniesol príslušný
dokument rímskej Kongregácie a prečítal ho
jeho hovorca Jozef Halko. Potom pokračovala slávnostná bohoslužba vzdávania vďaky za

tento dar. Zúčastnili sa na nej okrem skalných
veriacich aj mnohé osobnosti kultúrneho
a verejného života. Slávnosť svojou prítomnosťou okrem arcibiskupa povzniesli aj iní cirkevní hodnostári. Prítomný bol vladyka Peter
Rusnák, eparcha bratislavskej gréckokatolíckej eparchie so svojimi vikármi, biskup – ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR
František Rábek a Marianku pri tejto príležitosti navštívil aj emeritný arcibiskup Bratislavsko – Trnavskej arcidiecézy mons. Ján Sokol.
Privítali sme aj zahraničné návštevy. Na slávnosti sa zúčastnil osvietený pán Bronislav Ignác Kramár, opát premonštrátskeho kláštora
Želiv neďaleko Prahy. Pozvanie dostal aj ostrihomský arcibiskup kardinál Péter Erdő, ktorý
sa síce zúčastniť nemohol, ale poslal za seba

dekana ostrihomskej kapituly László Vysnayia. Viedenský arcibiskup Christoph kardinál
Schönborn dostal pozvánku osobne do rúk,
prišla však neskoro a arcibiskup poslal aspoň
zdravicu s požehnaním. Prítomní boli aj spolubratia z našej Kongregácie bratov tešiteľov
z Gethse, z kláštorov z Poľska, Viedne a Zlatých Moraviec. Slávnosť obohatili osobnosti
umeleckého života. Na chóre spieval známy
tenorista Miroslav Dvorský a na husliach zahral aj virtuóz Peter Michalica. Náš novovzniknutý mužský zbor pri bazilike Narodenia Panny Márie mal svoje prvé vystúpenie a zvládol
ho bravúrne. Za krásny priebeh slávnosti patrí
úprimná vďaka všetkým, čo sa zapojili do jej
organizovania, bolo vidno, že vec považujú za
svoju a pracovali s nasadením a nadšením.

Čo znamená
Bazilika minor?
Bazilika pôvodne v časoch rímskej ríše označovala typ architektúry, ktorá mala najprv
svetský chrakter. Prvú baziliku – chrám dal
nad hrobom apoštola Petra vystavať cisár
Konštantín. Päťloďová stavba, ktorá bola
kráľovských rozmerov a dal ju vystavať sám
Cisár (po grécky Bazileus), predstavovala tri
Božské osoby a dvojitú prirodzenosť Ježiša
Krista. Neskôr sa pojem Bazilika stala titulom
pre kostoly. V prvom rade sú to štyri hlavné
kostoly Ríma, tie sa volajú baziliky Major (Väčšie) a v každej z nich sa nachádza pápežský
trón. Je to chrám sv. Jána v Lateráne, sv. Petra
vo Vatikáne, Panna Mária Fatné, alebo Väčšia, a sv. Pavla za Hradbami. Všetky ostatné
Baziliky sa nazývajú menšími, pápežský trón
v nich síce nie je ale sú obdarené výsadami najmä v podobe odpustkov. Tie v našom
chráme možno získať nasledovne:
- na výročný deň zvolenia pápeža Benedikta
XVI.
- na výročný deň jeho uvedenia do úradu
- na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla
- na deň titulu kostola (Narodenie Panny
Márie)
- na výročie posviacky kostola
- v deň, ktorý ešte určí diecézny arcibiskup
- ak sa veriaci nemôže v tieto dni dostaviť
do Marianky, môže si raz za rok sám vybrať
deň, putovať do nášho chrámu a po splnení
všeobecných podmienok (spoveď prijímanie
a modlitba na úmysek Sv. Otca) získať úplné
odpustky.
Bazilika v Marianke je jedenástym kostolom
na Slovensku, ktorý tento titul získal.
Marek Vadrna
pater Chrizostom
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Život v materskej škole
stup dieťaťa do základnej školy v šiestich
rokoch je krokom vpred
v jeho socializácii a kultivácii, je cestou k neskoršej
pracovnej činnosti.

Za hlavnú podmienku dobrého štartu sa považuje kvalitná
príprava, v ktorej nezastupiteľné miesto má MATERSKÁ  
ŠKOLA.
Materská škola popri rodine
je zameraná na výchovu
a vzdelávanie detí od raného
veku po vstup do základnej
školy.
Predškolská výchova a vzdelávanie v materskej škole
zohráva mimoriadne dôležitú
úlohu aj  vo vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rôzneho
socioekonomického a kultúrneho prostredia, vrátane

detí zo znevýhodneného
prostredia.
Predškolská výchova je
u nás naozaj na vysokej
úrovni, vytvára v psychickom
a osobnostnom vývine detí
adekvátne predpoklady na to,
aby úspešne a bez závažných
problémov mohli začať povinnú školskú dochádzku a boli
dobre pripravené  na vstup
do školy.
V súčasnosti je naša materská škola trojtriedna, šesť
učiteliek poskytuje predprimárne vzdelávanie pre
päťdesiatpäť detí.
Vytvárajú pre deti také prostredie a podmienky, aby bol
pre ne čas prežitý v materskej škole radosťou, príjemnou skúsenosťou a zdrojom
dobrých základov do života
a vzdelávania.

V spolupráci s rodinou,
obcou, občianskym združením a základnou školou
modernizujeme a skvalitňujeme prostredie a priestory
v materskej škole.
Od začiatku školského roka
sa u nás odohralo množstvo zaujímavých navonok
bežných, ale aj netradičných
udalostí, napríklad: Jabĺčkový
deň, návšteva polície a psovodov, hudobné predstavenie, vystúpenie pre dôchodcov, interaktívne divadielko,
kurz korčuľovania.
Veľa zaujímavých a podnetných akcií nás a naše deti
ešte čaká, a my sa už teraz
tešíme.
Veríme, že naša materská
škola sa bude ďalej rozvíjať,
aby mohla aj v ďalších rokoch
plniť svoje poslanie.

Blížia sa VIANOCE, čas
otvárania ľudských sŕdc.
Čas, keď sa môžeme
na chvíľu pristaviť, zaspomínať, zamyslieť sa nad časom
a atmosférou vianočných
sviatkov.
Nezabudnime však na svojich
blízkych, priateľov a známych, aby v tomto čase
nebol nikto sám.
Prajem Vám všetkým, krásne
a veselé Vianoce. Nech sú
sviatkami plné lásky, pokoja
a oddychu. Nech je Vaše
srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari
šťastím jasne ako
Betlehemská hviezda.
Edita Marošová,
riaditeľka MŠ

▼

V
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Jabĺčkový deň

Materská škola

pohľadom rodiča

K

aždý rodič časom rieši neľahkú otázku nástupu svojho dieťaťa do predškolského zariadenia
a po zvážení všetkých alternatív
sa snaží vybrať pre svoje dieťa
to najlepšie. My sme sa rozhodli
pre Materskú školu v Marianke,
aj keď s obavami, či „dedinská“
škôlka vie poskytnúť predškolskú
prípravu na požadovanej úrovni
a či dokáže byť dostatočnou konkurenciou „mestským“ škôlkam.
Dnes môžem s istotou povedať,
že naše pôvodné obavy boli zbytočné a rozhodnutie sa pre našu
Materskú školu v Marianke bolo
správne.
S hrdosťou môžeme našu škôlku nazvať „škôlkou rodinného
typu“. Z dôvodu menšieho počtu
detí je vzťah dieťa - učiteľ bližší
a súčasne deti tu nachádzajú istotu známeho prostredia a cítia
sa tu príjemne ako doma. Takisto menší počet detí umožňuje
našim učiteľkám individuálny

prístup, čo deti veľakrát potrebujú. Svoje pani učiteľky oslovujú
krstnými menami a častokrát
nám o nich veselo rozprávajú
ešte aj doma.
Počas celého roka organizuje
škôlka pre deti rôznorodé aktivity ako besiedky k Vianociam,
divadelné vystúpenia, tematické
dni, vystúpenia detí pre seniorov
a ku Dňu matiek. Deti sa učia
v známom kolektíve upevňovať
a precvičovať si životné zručnosti, učia sa sebaovládaniu,
vzájomnej spolupráce, dôverovať
a pomáhať si, vzájomne sa deliť,
vyjadrovať svoje pocity, navzájom
sa rešpektovať a vážiť si seba aj
ostatných, uvedomovať si úctu
k starším a mať vštepené životné
morálne hodnoty.
Samotná škôlka sa nachádza
v krásnom prostredí Mariatálskeho údolia, s detským ihriskom,

v tesnej blízkosti lesíka. Deti
v nej majú možnosť denne absolvovať krásne vychádzky a pobyt na čerstvom vzduchu, či už
v jej okolí alebo na ihrisku, ktoré
svojou polohou a vybavenosťou
nemá v okolí konkurenciu.
Od roku 2008 prechádza postupnou rekonštrukciou a aj
vďaka úsiliu a ochote rodičov
podieľať sa na procese zlepšenia MŠ v tesnej spolupráci s OZ
pri ZŠ, materiálnou pomocou,
osobnou snahou i priložením
ruky k dielu, sa nám darí budovať
škôlku, kde sú naše deti spokojné a učenie je pre ne naozaj hrou.
Veľmi úzka je i spolupráca s Obcou Marianka, ktorá s ohľadom
na narastajúci počet prihlásených detí zvýšila kapacitu MŠ
o 15 detí, čím umožnila vytvoriť
samostatnú triedu pre deti predškolského veku. Predškolákom
chceme tento rok i do budúcna

venovať zvýšený záujem, aby
tento ich prechod medzi malým
detstvom a veľkým príchodom
do školy bol čo najľahší a aby
boli lepšie pripravení na ozajstnú
školu.
Úroveň edukačného procesu
v škôlke i voľno časových aktivít
sa neustále a postupne zlepšuje.
V škôlke sa pravidelne realizuje
výučba anglického jazyka pod
vedením kvalifikovanej pedagogičky zo ZŠ p. Guldanovej.
Na hodinách sa deti učia cudzí
jazyk hravou, nenásilnou a veľmi
pútavou formou. Skutočnosť, že
p. Guldanová je zároveň učiteľkou v ZŠ, umožňuje deťom už
v tejto fáze uľahčený prechod
na školskú výučbu.
V spolupráci so ZUŠ Stupava
prebieha v škôlke hudobná výchova, kde sa deti učia rytmické
cvičenia, prácu so zvukom spojenú s pohybovými cvičeniami,
piesňami a riekankami. Súčasťou
hudobnej výchovy je udržiavanie
tradičných ľudových piesní, ktoré
sú už mnohým v dnešnej modernej dobe vzdialené.
Už druhým rokom prebieha priamo v školskej telocvični pohybová príprava detí pod vedením
kvalifikovaných trénerov z OZ
Odysea. Deti sa na tréningu učia
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zvládať základné pohybové prvky, hrajú sa rôzne súťažné, herné
a motoricky vhodné hry pre ich
vek. Tým získavajú prirodzeným
spôsobom návyky a zručnosti,
ktoré neskôr môžu využiť pri iných
športových aktivitách.
Vďaka iniciatíve p. učiteľky Drahušky pokračuje aj tento rok krúžok Tvorivých dielní, kde sa darí
deťom tvoriť svoje prvé umelecké
dielka.
Deti zo škôlky majú prvý rok možnosť chodiť na kurz korčuľovania
do novootvorenej zimnej haly v Lamači. Veríme, že zima nám aj tento
rok dovolí vybudovať aspoň malú
ľadovú plochu na našom školskom
dvore kde deti budú môcť predviesť svoje novozískané korčuliarske schopnosti a poriadne sa
vyšantiť.
Škôlkari sa taktiež stali ozajstnými
členmi OŠK Marianka a v predprípravke tohto klubu trénujú pod
vedením skúseného trénera Stana
Ondruša, ktorý z nich vychováva
nádejné talenty pre futbalové tradície Marianky.
Pod vedením Betky Ondrušovej
majú hudobne nadané deti možnosť využiť svoj talent v detskom
speváckom zbore, ktorý má pravidelné nácviky na fare v Marianke.

Základná Škola

Keď vystúpite z auta alebo autobusu v malebnej obci Marianka,
okamžite na Vás dýchne krásna príroda, pokoj, malebnosť ....
Uprostred tejto idylky sa nachádza naša
škola. V poslednej dobe, napriek veľkým
snahám pedagogického a nepedagogického
personálu sa vznáša na našu školu veľa kritiky, ktorá nie je vždy opodstatnená. Týmto
článkom chcem v skratke oboznámiť širokú verejnosť o činnosti našej školy.
Pretrvávajúce tradície Vám u nás umožnia
zažiť rodinnú atmosféru, spoznať symbiózu,
v ktorej nažívame spolu s Materskou školou
a ostatnými zamestnancami školy. Škola

má prvoradý záujem o kvalitný výchovno-vzdelávací proces a budovanie osobnosti
žiaka, aby viedol plnohodnotný život.
Máme jazykový variant, kde sme anglický
jazyk začlenili do vyučovacieho procesu
ako povinný od 1. ročníka. Rozvíjame
Regionálnu výchovu a tým podporujeme
u žiakov lásku k rodnej obci a  ľudovým tradíciám. Žiakom v malom kolektíve venuje
učiteľ oveľa viac času a to nielen tým, ktorí
si vyžadujú špeciálny prístup. Spolupra-

Veľkou výhodou je, že väčšina týchto početných aktivít pre
deti prebieha priamo v Marianke
a v prípade aktivít mimo Marianku je odvoz detí zabezpečený.
Tak nám rodičom odpadá starosť
s časovo náročným „rozvozom“
na krúžky. A deti tak nadobúdajú
vedomosti a zručnosti v známom a
stabilnom kolektíve.
Nie sú to však aktivity výlučne len
pre deti z Marianskej škôlky. Deti
medzi sebou isto radi privítajú ďalších svojich kamarátov.
Jeden múdry človek povedal:
„Všetko čo som v živote potreboval, som sa naučil v materskej škole „. Preto i my rodičia sa snažíme
prostredníctvom úzkej spolupráce
so škôlkou tento múdry výrok napĺňať.
Verejné poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí sa za posledné
roky podieľali a podielajú na zlepšení prostredia pre deti v MŠ Marianka.
Emília Jurečková,
Andrea Ďuricová
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cujeme so špeciálnym pedagógom a psychologickou
poradňou v Malackách. Žiaci si v našej škole môžu
vybrať z ponuky záujmových aktivít – výtvarný a turistický krúžok, krúžok varenia.
Organizujeme kultúrne vystúpenia pre rodičov,
exkurzie pre žiakov, divadelné a športové podujatia,
vydávame časopis Machuľa, zúčastňujeme sa rôznych literárnych, výtvarných a matematických súťaží.
Výsledky žiakov hovoria za nás. Vystavujeme žiacke
práce za účelom prezentácie ich šikovnosti a zručnosti. Zapojili sme sa do rôznych projektov ako ZDRAVÁ
ŠKOLA, INFOVEK, COMENIUS, ŠKOLA SPOLUPRACUJÚCA S UNICEF, MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA.
Ak chcete vedieť viac o našej škole, navštívtewww.
marianka.sk alebo príďte osobne, brána našej školy je
vždy pre Vás otvorená.
Areál školy sa z roka na rok vylepšuje. V rámci už
spomínaných projektov sme získali počítačovú techniku pre žiakov. U nás, má každý jeden žiak k dispozícii
jeden počítač. Máme jazykové laboratórium , telocvičňu, športové ihrisko, ŠKD a triedy zariadené modernou a účelovou technikou.
Všetky vylepšenia školy sa uskutočňujú aj vďaka podpore Rodičovského združenia, Občianskeho združenia
pri Základnej škole, ako aj podpore starostu obce.
Do budúcna, sa budeme naďalej snažiť ukázať verejnosti skutočný obraz našej školy. Posielam malý odkaz pre kritikov: Kritizovať školu má zmysel vtedy, ak
myslíme aj na to, ako jej môžeme konkrétne pomôcť.
Mgr. Monika Paiserová, učiteľka ZŠ

Čo nás čaká najbližšie mesiace:
December: Návšteva vianočnej Viedne
Vianočná besiedka
Január:
Beseda so stomatológom
Február: Zápis do prvého ročníka
Karneval
Marec:
Literárna čajovňa
Apríl:
Plavecký výcvik
Beseda s veterinárom
Máj:
Deň Matiek
Jún:
MDD
Škola v prírode

Krúžková činnosť
na našej škole

Aj v tomto školskom roku naša škola ponúka záujmové krúžky v čase mimo vyučovania:

VARECHA
Činnosť krúžku je zameraná na osvojenie si základov prípravy jedál

teplej a studenej kuchyne. Deti sa učia používať kuchynské náčinie
( nôž, mixér,..), nebáť sa zapnúť rúru, sporák (vedieť správne nastaviť stupne ohrevu a varu) aj umývačku riadu. Na krúžku sa venujeme najmä rýchlej príprave teplej a studenej stravy , s dôrazom na
správnu životosprávu.

TURISTICKÝ

Cieľom turistického krúžku je spoznávanie okolia Marianky zameraným na pešiu turistiku, zvyšovanie telesnej zdatnosti, pohybovej
výkonnosti ako aj upevňovanie zdravia. Už sme absolvovali poznávacie túry na Malý Slavín a do Borinky.
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Vianočný čas
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VÝTVARNÝ
Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca

žiakov zaujala, aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia.
Náplňou krúžku je rozvíjať talent detí v tejto oblasti,
pričom si deti vyskúšajú zaujímavé výtvarné techniky
a postupy. Nadobudnú nové zručnosti, rozvíjajú svoju
fantáziu, estetické cítenie a kreativitu.

Spevácky zbor v Marianke

V septembri tohoto roku sa sformoval detský a mládežnícky zbor pri našej farnosti v Marianke. Zamerali sme
na prevažne na gospelové piesne ktorými chceme obohatiť liturgiu rodinnej omše o 9-tej hodine v našej, dnes
už Bazilike Minor. Sprevádzaní sme dvoma gitaristami Miškom Páleníkom a Maťom Gábom. Na husle nás
bude sprevádzať Samko Spišák. Počas Vianoc chceme v rámci dobrej noviny navštevovať a potešovať rodiny
s našimi koledami. Hľadáme stále nových spevákov či hudobníkov, ktorí by svojím talentom obohatili náš zbor.
Máme pravidelné nácviky a to na fare s malými deťmi v utorky vždy o piatej.
S Mladými sa stretávame vo štvrtok od
siedmej do ôsmej
hodiny.

Stále hľadáme
nové piesne a
nové talenty.
Počas posledného
víkendu sme boli na
výlete v Terchovej kde
sme si preverili naše
kvality hudobné
ale aj turistické.
V týchto výletoch
by sme chceli
pokračovať
Betka Ondrušová
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Mládežnícky futbal

Správa na úvod
Naše dva mládežnícke tímy OŠK rázne rozbehli zimnú prípravu na jarnú časť futbalovej
sezóny 2011/2012. Od konca októbra pod
vedením svojich trénerov už naplno zaberajú
v prenajatých telocvičniach Základných škôl
susedných obcí v Záhorskej Bystrici a v Stupave. S takouto formou zimnej prípravy, teda
s dochádzaním do prenajatých priestorov
v susedstve sa budeme musieť vyrovnať
až dovtedy, kým sa nám spoločnými silami
nepodarí vytvoriť v obci adekvátny priestor
na zimu v našom domácom športovom areáli. Ďakujeme teda všetkým agilným rodičom,
ktorí rozvážajú a budú rozvážať naše futbalové nádeje dva-tri krát v týždni na tréningy
a zápasy. Odmenou za vynaloženú námahu
im môže byť ich badatelné napredovanie
a zlepšovanie sa nielen v práci s loptou,
ale aj ich viditelná chuť trénovať a všetkým
dokázať, že futbal ich naozaj baví a majú
z neho radosť.
V tom môžu byť príkladom aj pre našich
mužov, ktorí sú v tejto sezóne účastníkom
V. ligy SENIORI A (S5VA), ktorú vedie Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek.

Zimné halové turnaje
– výzva na podporu

Túto zimnú halovú sezónu (november 2011
až marec 2012) usporiadame viacero turnajov aj miniturnajov, na ktorých si budeme
môcť overiť naše futbalové schopnosti a budeme mať možnosť skonfrontovať si svoje
sily nielen s domácimi, ale aj so zahraničnými súpermi vo vekových kategóriách našich
dvoch mládežníckych mužstiev. Nadviažeme
tým na úspešné letné turnaje, ktoré sme organizovali v domácich podmienkach v tomto
a minulom roku a na zimné halové turnaje,
na ktorých však už nebudeme len účastníkmi exhibičných zápasov, ale plnohodnotným účastníkom. Vďaka za podporu pri
zabezpečení priestorov na jednotlivé turnaje
patrí už teraz riaditelstvu ZŠ v Stupave, ktoré
nám za výhodných podmienok poskytne
novopostavenú investíciu – športovú halu.

KLUBOVÉ NOVINKY
Naša predprípravka OŠK sa zúčastní dňa
21.01.2012 na jednom zo spomínaných turnajov. Turnaj prebehne za účasti moravského
FC Zbrojovka Brno, jedného maďarského
mužstva a domácich mužstiev: LP Domino
Bratislava a susedného FKM Záhorská
Bystrica. Tak isto naši mladší žiaci OŠK pod
vedením trénera Karola Mádera sa zúčastnia
na turnajoch. O všetkých turnajoch budeme
v predstihu informovať našich priaznivcov
a fanúšikov ľahko prístupným spôsobom,
aby mohli prísť podporiť a povzbudiť našu
futbalovú mlaď. Zároveň vyzývame a prosíme
o podporu našich potencionálnych sponzorov, ktorí by nám mohli pomôcť a podporiť
nás tak pri zabezpečení mládežníckych
turnajov. Chceme sa aj takýmto spôsobom
postarať a viesť našu mládež, aby sme
dôstojne reprezentovali našu dedinu na takýchto športovospoločenských podujatiach.

Predstavujeme
mládež OŠK

016_obr_2_predpripravka
Predprípravka trénuje pod vedením Stana
Ondruša od augusta 2010.
Mužstvo, ktoré tvoria ročníky 2004-5-6, nehráva zatial
žiadnu pravidelnú súťaž. Uvažujeme však, že na jar spolu
s ďalšími klubmi, kde pracujú
s touto vekovou kategóriou,
vytvoríme mimosúťažnú miniligu v tejto kategórii za účasti
piatich-šiestich mužstiev.
Pokial nám počasie dovolilo,
trénovali sme dva krát týždenne na našom futbalovom
ihrisku.
Od konca októbra trénujeme
vnútri v hale, kde máme dobré
podmienky na trénovanie. Či
už na prácu s loptou, kde sa
pokúšame zvládať úplne najzákladnéjšie prvky futbalovej
abecedy, alebo bez nej, keď
nacvičujeme, precvičujeme

a budeme stále zdokonalovať správne základné pohybové a všeobecné koordinačné
návyky. Rôzne zaujímavé hracie a motivačné
prvky, ktoré sú obsiahnuté v tréningových jednotkách, nenechávajú maličkých
futbalistov pasívnymi a ich snaha sa presadť
v kolektíve, je niekedy priam „do očí bijúca“.
Čím skôr budeme pracovať s našou žiackou
a predžiackou mlaďou, tým skôr môžeme
pozitívne ovplyvniť ich nielen pohybový, ale
aj celkový osobnostný rozvoj. Už sa všetci
spoločne tešíme na stretnutia s futbalistami iných klubov. Odohrali sme stretnutia
so susednou Záhorskou Bystricou, čakajú
nás ďalšie tímy. Aj takéto športové stretnutia nám ukážu ako pracujeme s našimi
maličkými, a že sa s nimi oplatí už v takom
útlom veku koncepčne pracovať. Aj ked sú
podmienky akékolvek, spoločným úsilím to
určite potiahneme dopredu.
Teraz predstavíme kompletný káder našej
predprípravky.
Sú to všetko deti až na jednu-dve výnimky
navštevujúce našu obecnú ZaMŠ.

Súčasný káder tvoria:
Maťko Murko, Andrejko Ďatko, Kubino Kapánek, Tomino Pucovský, Kiko Ondriska, Milanko Bútora, Jakubko Hlavatý, Jurino Jánošík,
Lukyno Kapánek, Maťko Ďurica, Danuško
Ballay, Samino Marko, v halovej sezóne
výdatne vypomáhajúci Alan Kubaský a snáď
aj stále nerozhodnutá Laurinka Dzurillová.
Tréner: Stanislav Ondruš
Vedúci mužstva: Tomáš Pucovský
Ekonóm mužstva: Andrea Pucovská
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užstvo mladších žiakov trénuje Karol
Máder. Mužstvo, ktoré tvoria ročníky
1999 až 2002 hraje pravidelnú žiacku ligu
MZV, ktorú vedie Oblastný futbalový zväz
Bratislava-vidiek. Po skončení jarnej časti
tejto súťažnej sezóńy 2011/2012 skončilo naše mužstvo na štvrtom mieste, keď
viackrát zápasilo nielen so silou súpera, ale
aj s chorobnosťou a neúčasťou viacerých
hráčov a hráčiek týmu. Na súťažné zápasy
u súpera sme museli často pomerne ďaleko
vycestovať, za čo patrí opäť vďaka hlavne
agilným rodičom našich hráčov. Popri súťažných zápasoch, ale aj po skončení súťaže
odohralo mužstvo viacero priatelských
zápasov. V prestávke súťaže sa zúčastnilo
na kvalitne obsadenom turnaji mladších
žiakov EKONOMCUP 2011, kde obsadilo
pekné tretie miesto. Do mužstva prichádzali aj túto súťažnú sezónu noví hráči, ktorí
zapadli do mužstva a v súčasnosti už spolu
s ostatnými zarezávajú na tréningoch v zimnej halovej sezóne, ktorú chceme využiť
na zdokonalovanie všetkých HČJ a rozvíjať
kondičnú a technicko-taktickú stránku
celého mužstva. Vyššie spomenutá účasť
na zimných turnajoch len preverí schopnosti
každého hráča a hráčky nášho pätnásťčlenného kádra. Už sa na to tešíme.
Teraz predstavíme kompletný káder mužstva
našich mladších žiakov.

Súčasný káder tvoria:
Samuel Stassel, Zdenko Németh, Michal
Vávra, Filip Petráš, David Polner, Kristián
Žužič, po operácii kolena rekonsvalenscentujúci Maťko Novák, Maťo Hrbáň, Matej
Bončo, Janko Jarina, Nicolas Jakubík, Richard
Máder, Martin Čilijak,dievčatá Lucia Nováková, Karolína Veselá a Dominika Tarabová.
Tréner: Karol Máder
Vedúci mužstva: Milan Jakubík
Ekonóm mužstva: Katka Jakubíková

...A na záver...

V našej dedine máme viacero spoločenských, športových a kultúrnych aktivít.
Niektoré sú perspektívne, iné menej, iné
zas už ukončili svoju krátku púť. Za všetkým
sú ludia, ich vzťahy a ich veľa častokrát
neocenená mravenčia práca. Časovo a častokrát aj kordinačne náročná práca s našou
futbalovou mlaďou ale hlavne viditelné výsledky s ňou nám robí viacerým, ktorí sa jej
venujeme a pracujeme s ňou na dobrovolnej
báze, velké potešenie. Preto sme povďační
všetkým našim priaznivcom, sponzorom
a fanúšikom, ktorí vedia oceniť náš altruistický postoj pri vedení a trénovaní našich
mladých futbalistov, pri vytváraní podmienok
pre rozvoj mládežníckeho futbalu.... Naším
želaním je, aby obec, starosta, obecné
zastupitelstvo, Základná a materská škola
a všetci, ktorým stojí za minimálnu námahu
podporiť nás či už slovom (najlepšie však
skutkom) vytvorili a ťahali za jeden koniec
povrazu.
V súčasnosti platný územný plán obce Marianka - so schváleným plošným rozsahom
športovo-rekreačného areálu s výhľadom
na umiestnenie nových obecných investícií,
ktoré budú plne slúžiť občanom a mládeži
našej dediny – plne vyhovuje a postaču-

je pre nárast športových, spoločenských
a kultúrnych aktivít v našej obci (terajší
oplotený športový areál je v schválenom
územnom pláne väčší o 1/3 súčasnej
plochy). Umiestnenie polyfunkčného ihriska
na tenis, volejbal futbal a iné športy s umelou trávou, tréningových zelených plôch,
spoločenskokultúrneho amfiteátra, krytej
tréningovej športovej haly s adekvátnymi
rozmermi, dostatočný počet odstavných polyfunkčných parkovacích plôch, prípadne iné
vhodné zaujímavé investície - to sú všetko
výhladovo zrealizovateľné investície, ktorých
uskutočnenie zavisí len a len od schopností, kvalitného ekonomického a morálneho
menežingu na obecnej úrovni. Vynikajúcemu
športovo-rekreačnému a spoločensko-oddychovému využitiu nášho areálu napovedá aj
jeho urbanistická koncová poloha v bezprostrednom dotyku s rekreačným, turisticky
velmi intenzívne využívaným lesným masívom Malých Karpát a blízkej hranice CHKO.
Má to viacero faktorov, ale závisi v prvom
rade od obce, od napĺňania schválenej koncepcie rozvoja obce (ÚP,PHSR), koncepčného myslenia a čestnosti poslancov OZ,
ako aj povedomia všetkých športu a kultúry
chtivých občanov našej Marianky, akým spôsobom a v akých časových intervaloch dokážeme spoločnými silami vytvoriť podmienky
pre života schopné aktivity našej obce. Bude
to stáť vela síl, ale na to sme tu, aby sme
to riešili. Ide predsa o naplnenie všetkých
aktivít. Či už našich športových, rekreačných,
kultúrných alebo spoločenských. Či už pre
mládež, alebo starších ľudí. Jednoducho pre
všetkých, čo chcú žiť naplno v tejto našej
dedine. Zaslúžia si to !
Stanislav Ondruš,
Karol Máder
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1. ročník MSR
štafiet v krose
prilákal 199 pretekárov

V sobotu 15.10.2011 sa v Marianke pri Bratislave
konali prvé Majstrovstvá Slovenska štafiet v krose. Po týždni daždivých dní vyšlo zubaté slniečko,
ktoré prilákalo do jesenných lesov v okolí, hneď
v úvodnom ročníku takmer dve stovky pretekárov.
Na štart sa postavilo 31 detí a 56 štafiet dospelých, ktoré súperili na 6km mierne členitej
trati v slnečnom, ale veľmi chladnom počasí.
Suverénne najúspešnejšími boli nakoniec bežci
tímov, ktorí obsadili tri zo šiestich najvyšších priečok v kategóriách Zmiešané štafety
a Firemné štafety.
Podujatie podporil aj SOV a Liga proti rakovine aj na tomto podujatí zahájila kampaň proti
fajčeniu aj v blízkosti detí a mládeže s názvom „Neodfajčite im detstvo“.

V. liga SENIORI A 2011/2012
Jesenná bilancia OŠK Marianka v V. lige neskončila podľa očakávaní predsezónnych predstáv vedenia klubu. Aj keď treba objektívne priznať, že súťaž
bola kvalitnejšia a naša letná príprava nebola adekvátna k stanoveným cieľom. Nie je možné figurovať na špici tabuľky s podpriemernou účasťou chalanov na tréningoch. Naše postavenie v tabuľke je teda reálnym odzrkadlením.
Odohrali sme veľa zápasov, v ktorých sme boli jasne lepší, no
bohužiaľ sme ich prehrali po individuálnych chybách, poväčšine
v druhých polčasoch zápasov. Napríklad zápas v Kostolišti kde
sme v prvom polčase boli lepším mužstvom a nakoniec sa prehralo. Posledný zápas doma s Plaveckým Podhradím si chalani
vytvorili šancí na päť zápasov a konečný výsledok bol 0:1 v prospech hostí. Ďalším našim neduhom bola strata koncentrácie
a časté sústredenie sa na výkony rozhodcov. Napriek všetkému
chcem poďakovať všetkým chalanom za jesennú časť a popriať im veľa zdravia a síl do druhej časti súťaže. V týchto dňoch
prebieha zimná príprava v telocvični a po vianočných sviatkoch
máme v pláne odohrať aj prípravné stretnutia s kvalitnými súpermi
z vyšších súťaží.
Do jarnej časti si dávame za cieľ hrať atraktívny futbal a prepracovať sa do hornej polovice tabuľky. V neposlednom rade
pozývame všetkých divákov na otvárací zápas jarnej časti, ktorý
sa odohrá 18. marca 2012 v Marianke.
Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.
Matúš Dubovský
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Recepty

Babské
kura

príprava: 80 min.				
pre 4 osoby,2845/680 kJ/kcal

Potrebujeme:
● 1 kura ● 3 staršie rožky ● 200 ml
mlieka ● 1 cibuľa ● 100 g anglickej slaniny
● 1 lyžička masti ● 5 veľkých zemiakov
● 3 vajcia ● rasca ● majorán ● 2 strúčiky
cesnaku ● soľ ● mleté čierne korenie
● maslo
Postup:
Staršie rožky nakrájame na menšie kocky
a pokropíme mliekom. Jednu väčšiu
cibuľu a anglickú slaninu tiež nakrájame
na kocky a orestujeme ich spolu na masti.
Ošúpané zemiaky nastrúhame, pridáme celé
vajcia, orestovanú cibuľu so slaninou
a v mlieku namočené rožky. Dochutíme
rascou, majoránom a prelisovanými
cesnakovými strúčikmi, osolíme, pridáme
mleté čierne korenie. Zmes dobre
premiešame a uložíme ju do maslom potretého pekáča. Kura naporciujeme
na osem dielov. Osolíme ho podľa chuti.
Kuracie diely naukladáme na pripravenú
zemiakovú zmes najskôr kožou nadol a zatlačíme. Priklopíme a dáme piecť
do vyhriatej rúry. Pečieme asi 45 minút.
Potom kura zas otočíme kožou nahor
a ešte zapeieme ďalších asi 15 minút.

Pikantné
kuracie
kúsky
Potrebujeme:
● 4 kuracie rezne ● soľ ● mleté čierne
korenie ● 1 lyžička horčice ● 2 lyžice worcesterskej omáčky ● 1 až 2 lyžice sójovej
omáčky ● čili korenie, 2 lyžice solamylu
olej na vyprážanie ● 2 vajcia ● sušený
cesnak ● strúhanka

Postup: 			
Umyté, osušené kuracie rezne pokrájame
na kúsky, osolíme ich a okoreníme mletým
čiernym korením. Vajcia rozšľaháme, pridáme horčicu, worcesterskú omáčku, sušený
cesnak, sójovú omáčku, solamyl a mleté
čili korenie. Marinádu dobre premiešame
a dáme do nej kúsky kuracieho mäsa.
V chlade necháme odstáť 5 až 6 hodín.
Odležané kúsky mäsa z marinády vyberieme,
poprášime strúhankou a opečieme v panvici
na rozpálenom oleji. Podávame so šalátom.

Zemiaková
polievka
s vajcom
a krúpami
Potrebujeme:			
● 50g jačmenných krúp ● 1 lyžička rasce
● soľ ● asi 1200 ml zeleninového vývaru
● 400 g zemiakov ● 1 vajce ● 1 cibuľa
● asi 2 strúčiky cesnaku ● 200 g koreňovej
zeleniny ● podľa chuti sušený majorán
● asi 2 lyžice masti ● mleté čierne korenie
● asi 2 lyžice hladkej múky
Postup: 			
1. Jačmenné krúpy premyte a v osolenej
vode uvarte do polomäkka. Sceľte ich a nechajte odkvapkaľ.
2. Zemiaky s cibuľou olúpte, koreňovú
zeleninu očistite. Cibuľu nasekajte nadrobno,
zvyšnú zeleninu nakrájajte na kocôčky.
3. V hrnci na masti orestujte cibuľu
s rascou. Pridajte koreňovú zeleninu
a takisto ju osmažte. Vmiešajte hladkú
múku. Všetko zalejte studeným vývarom,
dobre rozmiešajte a priveďte do varu.
Prisypte zemiaky a polievku nechajte
zvoľna variľ.
4. Keľ sú zemiaky mäkké, zavarte do polievky jedno rozšľahané vajce. Pridajte krúpy.
Polievku dochuťte prelisovaným cesnakom,
majoránom, soľou a čiernym korením.

Vianočné pečenie

Vínové
bubliny
130 kusov

Potrebujeme:
● 200g hladkej múky ● 165g rastlinného
tuku ● 5 lyžíc bieleho vína ● zmes práškového a vanilínového cukru
Postup:

1. K preosiatej múke pridáme pokrájaný studený tuk, víno a vypracujeme cesto.
Cesto vložíme do mikroténového vrecka
a dáme na niekoľko hodín do chladu
odpočívať - najlepšie do druhého dňa.
2. Potom cesto rozvaľkáme na hrúbku
3 mm a vykrojíme kolieska.
Poukladáme na plech vyložený papierom
na pečenie a vložíme do vyhriatej rúry.
Pri teplote 180 °C pečieme asi 12 minút.
Bubliny hneď po upeľení obalíme v zmesi
práškového a vanilínového cukru.

Škoricové
hviezdiľky

asi 70 kusov

Potrebujeme:
● 350 g hladkej múky ● 100 g mletých
orechov ● 1 lyžičku mletej škorice ● 100 g
práškového cukru ● 2 lyžice medu ● 1
vajce ● 250 g masla ● 200 g ríbezľového
džemu ● práškový cukor na posypanie
Postup:
1. Preosiatu múku, pomleté orechy, škoricu
a práškový cukor premiešame.
Pridáme med, vajce, zmäknuté maslo a vypracujeme cesto, ktoré vložíme do
mikroténového vrecka a na niekoľko hodín,
najlepšie cez noc, odložíme do chladu.
2. Potom cesto rozvaľkáme na hrúbku 3 mm
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a formičkou vykrojíme stred. Uložíme
na plech vystlaný papierom na pečenie a vložíme do vyhriatej rúry. Pri
teplote
180 °C pečieme asi 10 minút. Upečené hviezdičky necháme vychladnúť,
potom
ich spojíme džemom a posypeme
práškovým cukrom.

Arašidky
asi 80 kusov

Potrebujeme:
● 150g hladkej múky ● 50g kukuričného škrobu ● 70g mletých (nesolených arašidov) ● 100g práškového
cukru ● 100g masla ● 1 lyžička
vanilkového extraktu ● 1 vajce + 1
vajce na potretie ● 1 žĺtok
Na obalenie: ● 250g nahrubo
pomletých arašidov (nesolených)
● 50g jemného kryštálového cukru
Postup:
1. Preosiatu múku zmiešame s kukuričným škrobom, pomletými arašidmi a práškovým cukrom. Pridáme
zmäknuté maslo, vanilkový extrakt,
vajce, žĺtok  a vypracujeme cesto.
Cesto vložíme do mikroténového
vrecka a dáme do chladu na 30 minút
odpočinúť.
2. Potom z cesta vytvarujeme tyčinky
(valčeky) s priemerom asi 1 cm a dlhé
6 až 7 cm. Potrieme ich rozšľahaným
vajcom a obalíme v zmesi arašidov
a kryštáľového cukru. Obalené tyčinky
dáme na plech vyložený papierom na
pečenie a vložíme do vyhriatej rúry.
Pri teplote 180 °C pečieme približne
12 minút.

Makové
kocky
asi 40 kusov

Potrebujeme:
● 200g polohrubej múky ● 100g
práškového cukru ● 100 g mletého
maku ● štipku mletej škorice
● 1 lyžičku postrúhanej citrónovej
kôry ● 120g masla ● 2 žĺtky
● práškový cukor na posypanie
Bielková poleva: ● 150 g práškového cukru ● 1 bielok ● 1 lyžičku
citrónovej šťavy
Postup:
1. Preosiatu múku zmiešame s práškovým cukrom, pomletým makom, so
škoricou a s postrúhanou citrónovou
kôrou. Pridáme pokrájané studené
maslo a žĺtky. Vypracujeme cesto,
ktoré na hodinu odložíme do chladu.
2. Na bielkovú polevu dôkladne
vymiešame cukor, bielok a citrónovú
šťavu. Vychladnuté cesto rozvaľkáme
na hrúbku 4 až 5 mm, jemne posypeme práškovým cukrom a natrieme
bielkovou polevou.
3. Pokrájame na štvorčeky asi
3 x 3 cm a pomocou noža prenesieme na plech vyložený papierom
na pečenie. Vložíme do vyhriatej rúry
a pri teplote 175 °C pečieme
15 minút.
Makové kocky uložíme do vhodnej nádoby a na pár dní odložíme do chladu.
Chute sa dobre spoja a kocky zmäknú.
Pripravila Zlochová

Stĺpček Milana Olexu
Na Záhorí vtrhne do banky
lupič:
-Ruky hore a žiadne
hlúposti!
Po chvíľke dodá:
-Všetci ste dali ruky hore?
Lebo ja bez okuliarov nič
nevidím.
V električke príde revízor
k cestujúcemu:
-Cestovný lístok prosím!
Cestujúci hovorí:
-Prepáčte, ale ja ich nepredávam.
Na dedinskej zábave vtrhne
medzi zabávajúcich sa
Satan.
Všetci ľudia utiekli preč, len
Francek zostal. Satan sa ho
pýta:
-Ty sa ma nebojíš?
-Jasné že nie!
-Prečo sa ma nebojíš?
-Vieš, ja už som tridsaťpäť rokov ženatý s Tvojou
sestrou!
Železničiar vykrikuje na
policajtov:
-Čo mi tu beháte po trati?
Policajt:
-Kto sú u Vás potrati!? My
bežíme k rýchliku!
Železničiar:
-Kto je u Vás krýchlik Vy
idioti!
Policajt zastaví mladú
vodičku:
-Neviete čo znamená táto
dopravná značka?
-Fakt neviem, ale opýtajte
sa toho deda v trafike, on
vie všetko.

Ide sedliak s vozom, na
ktorom má sud a stretne ho
policajt:
-Čo to veziete v tom sude?
Sedliak: -Veziem banánovú
šťavu, pán policajt.
Policajt: -Dáš mi ochutnať?
Sedliak: -Jasné, napite sa.
Policajt: -Fuj však to je
konský moč!
Sedliak: -Hijó, Banán, Hijó!
Mišo chodieval do krčmy
a vždy vypil deci borovičky
za seba a deci borovičky za
kamaráta.
V jeden večer si objednáva
len deci borovičky. Krčmár
sa ho pýta:
-Čo, kamarát Vám umrel?
-Nie, mne doktor zakázal
piť.
Príde smrtka ku dverám a
zaklope. Otvorí chlap a pýta
sa:
-Čo chceš?
-Tvoju dušu! – odpovie
smrtka.
Chlap sa otočí do bytu
a hovorí:
-Anička, dušička moja
poď sem, niekto Ťa tu
hľadá!
Araňa porodila jedenástu
dcéru a je z toho smutná.
Dežo ju utešuje:
-Chcel som mať futbalovú
jedenástku, ale ani verejný
dom nebude zlý podnik!
V súťaži, „Čo by som rád
povedal Bilovi Gatesovi?“,
vyhrala veta:
-Dobré ráno oci!
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Až vianočné zvony odbijú polnoc
a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc,
aby bolo všetko nežné ako snežné kvapky,
aby Vám nič neskazilo tieto Božie sviatky.
Zabudnite hneď na všetky starosti a prežite
chvíle v zdraví, šťastí a radosti.

