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Dobrá zmena,
alebo
Začíname si
všímať širšie
súvislosti
Tak ako všetko v živote, aj naša
Marianka sa mení. A to nielen
na pohľad, ale zjavne sa mení aj
vnímanie a postoje jej obyvateľov.
Môžem z vlastnej skúsenosti
potvrdiť, že za posledné mesiace ma
práve prístup mnohých obyvateľov
k riešeniu našich spoločných
problémov príjemne prekvapil.
A to teraz nehovorím o tých, ktorí priamo
ponúkli tejto obci svoju pomoc či už
bezplatnou prácou, peňažnými príspevkami
na konkrétne obecné projekty, alebo boli
ochotní venovať obci to najcennejšie – svoj
voľný čas. S úctou pred nimi skláňam hlavu.
Myslím tým najmä na mnohých ďalších,
ktorí síce nemajú veľké možnosti ako
pomôcť, ale neváhajú dobrú vec podporiť
dobrým slovom, pochvalou alebo len
pochopením situácie, že všetko sa nedá
spraviť hneď, že veci treba riešiť
postupne a v rámci možností, ktoré tu
v Marianke máme. Vedia, že nutne
VŠETCI potrebujeme opravovať cesty
a námestia, budovať chodníky a to
všetko čo najlacnejšie, najefektívnejšie
pri minimálnych nákladoch. Preto chápu,
že „všetci“ traja pracovníci obecného
úradu a jeden starosta obce sa nemôžu
v dnešnej dobe kapacitne porovnávať so
štandartnými investičnými oddeleniami
veľkých miest, obcí, alebo ktorejkoľvek
developerskej ﬁrmy.
Našťastie nás všetkých sa v Marianke stále
menej stretávam s názorom, že SA TO
urobí SAMO, že niečo dostaneme len tak
ZADARMO, bez vlastného pričinenia.
Pochopili sme, že po desiatkach rokov
investičnej pasivity obce pri rozvoji
komunikácií, že to niečo stojí, a že je
dobre, keď netečie, aspoň nech kvapká...
A tie malé kvapky je pomaly aj v obci vidieť.
Preto si ich treba vážiť, ochraňovať a nové
neustále podporovať.
Napriek niekoľkým týždňom nepriechodnej
Budovateľskej ulice a posledné týždne
úplne uzavretej Lesnej ulice boli dotknutí
obyvatelia maximálne tolerantní a trpezliví.
Aj za to im ďakujem.
Radovan Jurika, starosta
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KRÔČIKY VPRED,
alebo čo nového za
posledných 6 mesiacov
• V JANUÁRI TOHTO ROKU sme spustili proces verejného obstarávania na dodávateľa výmeny okien na budove ZŠ a to
podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Arch. Jarinom z Marianky, ktorý bol prerokovaný a schválený stavebnou
komisiou obce. Tento projekt súčasne rieši aj budúce zateplenie fasády a prestrešenie objektu školy sedlovou strechou, čomu
bola prispôsobená aj farba okenných
rámov. Celková cena diela bola vo výške
23.894,62 EUR. Dodávateľom nových
okien bola spoločnosť KALYPSO s.r.o.
Súčasne sme v marci tohto roku podali na
BSK a MF SR žiadosti o dotácie na ďalšiu
etapu rekonštrukcie budovy ZŠ. Na základe spoločných rokovaní s riaditeľmi ZŠ
a MŠ sme našli technické a priestorové riešenia pre rozšírenie kapacít MŠ vzhľadom
na pretrvávajúci enormný záujem o umiestnenie detí, na celkový počet 64 detí
(24 detí tento rok prijímame).
• OD ZAČIATKU ROKA PRIPRAVUJEME
podklady na predloženie žiadosti o poskytnutie ﬁnančnej dotácie na výstavbu kamerového systému obce. Nakoľko takýto kamerový systém sa v dnešnej dobe za účelom prevencie kriminality osvedčuje viac
ako nákladné zriadenie a prevádzkovanie
obecnej polície, po kladných skúsenostiach z viacerých obcí na Záhorí chceme aj
my efektívnejšie chrániť náš majetok a naše
deti.
• VO FEBRUÁRI tohto roku sme zahájili verejnú súťaž na dodávateľa II. Etapy rekonštrukcie Budovateľská/ Lesná. I. eta-

pa rekonštrukcie Budovateľská/ Lesná
bola ukončená v decembri 2011 uložením,
uzemnením všetkých inžinierskych
sietí, a navážkou makadamu.
Celkové náklady I. etapy rekonštrukcie
predstavovali 27.603,55 EUR.
Víťazom obstarávania II. Etapy rekonštrukcie Budovateľská/ Lesná sa stala ﬁrma
DOKARO výrobné družstvo. Celková cena
II. etapy je 52.699,56 EUR.
• NA ZÁKLADE VEREJNEJ SÚŤAŽE na dodávateľa projektových prác pre obec Marianka, ktorá sa uskutočnila v apríli minulého
roku, zhotovila projekčná kancelária K&K
project s.r.o. projektovú dokumentáciu na
výstavbu chodníkov v obci. Podkladom pre
zhotovenie projektovej dokumentácie bolo
dodanie geodetického polohopisného
a výškopisného zamerania, ktoré na
základe verejnej súťaže uskutočnenej vo
februári minulého roku dodala spoločnosť
SK Geodeti, s.r.o. V apríli tohto roku prebehlo obstarávanie na zhotoviteľa
I. Etapy výstavby chodníkov na Karpatskej
ulici, a to v úseku od križovatky Štúrova
ulica po križovatku Stupavská ulica celková
zmluvná cena predmetnej zákazky predstavuje 20.257,96 EUR. Začiatkom júla
tohto roku by táto etapa mala byť ukončená. Súčasne do 15.07. 2012 by mala
byť ukončená výstavba obecného chodníka
od začiatku Marianky až po napojenie
na existujúce chodníky a to vrátane riadneho verejného osvetlenia pozdĺž Karpatskej
ulice. Túto etapu výstavby chodníka realizuje IS Marianka s.r.o. na vlastné náklady na
základe osobitnej dohody s obcou

Marianka. Súčasťou záväzku tohto developera voči obci je aj rekonštrukcia autobusovej zastávky Nad Bednárovým a zabezpečenie výstavby obecného detského ihriska pri
vstupe do obce. Stavebný dozor zabezpečuje pre obec Tibor Požgay.
• 14. APRÍLA 2012 bola zahájená prevádzka predĺženia linky MHD do Marianky. Oﬁciálne zahájenie prevádzky sa uskutočnilo za prítomnosti starostu Záhorskej Bystrice, primátora Stupavy, zástupcov BSK a DP
Bratislava. Na základe Zmluvy o zabezpečení mestskej hromadnej dopravy sa obec
podiela na 50% nákladov, čo predstavuje
sumu 838,29 EUR bez DPH mesačne.
K termínu 31.10.2012 bude úspešnosť
a efektívnosť tejto prevádzky obojstranne
vyhodnocovaná.
• PO UKONČENÍ BÚRACÍCH PRÁC na objekte bývalého Spoločenského domu boli
v priebehu januára a februára tohto roku
uskutočnené opakované stretnutia architektov a stavebných inžinierov z Marianky
s projektantmi ateliéru Kubiš&Kupec, ktorí
sú autormi projektu nového polyfunkčného
centra pri obecnom úrade. Po akceptovaní
vznesených pripomienok k projektu
a úprave projektovej dokumentácie má
vedľa obecného úradu vzniknúť nový objekt, v ktorom sa bude na prízemí nachádzať spoločenská sála s kuchyňou, ambulancia lekára a priestor určený na účel lekárne.
Na poschodí objektu, ktorý bude „lávkou“
priamo spojený s objektom obecného úradu a súčasne prepojený s priestormi bývalej
požiarnej zbrojnice nachádzajúcimi sa nad
Mariatálskymi lahôdkami sa bude nachádzať priestor obecnej knižnice, klubovne
a skladový priestor. Vo zvyšných priestoroch
objektu sa budú nachádzať malometrážne
byty. S ohľadom na zmeny projektu bol s investorom – pánom Polakovičom uzatvorený dodatok k zmluve o výstavbe, ktorým bol

• DŇA 09. MÁJA tohto roku sme podali
žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok
na projekt Regenerácie Nám. 4. apríla
v Marianke v rámci operačného programu
Bratislavského kraja.
Žiadosť bola podaná po prepracovaní a aktualizovaní pôvodného projektu z roku 2009
v spolupráci s pánmi architektmi z Marianky: Borisom Hrbáňom a Stanom Ondrušom. Celkové výdavky projektu sú vo výške
405.902,62 EUR. Veríme že v priebehu augusta sa dozvieme kladný výsledok, a budeme sa tak môcť čoskoro pustiť aj do úpravy a opravy centrálnej zóny našej obce, ktorá túto investíciu už nevyhnutne potrebuje.
• DŇA 24.01.2012 bola uzatvorená zmluva na
zverejňovanie popisných údajov a graﬁckých
dát – správy cintorína, na základe ktorej sú
na stránke www.cintoriny.sk prehľadne zverejňované a aktualizované údaje o jednotlivých hrobových miestach Marianskeho cintorína. Začiatkom júna tohto roku sa nám
podarilo ukončiť vnútornú rekonštrukciu
domu smútku, za čo vďačíme najmä Alenke
Bordáčovej.

V rámci rekonštrukcie bol odstránený nefunkčný mraziaci box a kompletne vymenený celý inventár: stoličky, závesy, svietniky,
polička, ambóna (pult). V súčasnosti robíme
prípravu pre osadenie elektrického čerpadla do studne na cintoríne. V rámci schvaľovacieho procesu je aj projekt výstavby urnovej steny v areáli cinorína s predpokladaným
počtom 120 urnových miest.
• NA ZÁKLADE ŽIADOSTI o poskytnutie dotácie BSK k projektu krytého pódia v obec-

nom športovom areáli sme od samosprávneho kraja získali 2.000 EUR. Nakoľko
v apríli tohto roku bol okresným súdom
v Malackách vydaný ďalší, rozsudok v prospech obce vo veci vlastníctva pozemkov
športového areálu (zatiaľ ešte neprávoplatný, žalovaný bol Slovenský pozemkový fond)
perspektíva vytvorenia športovo-kultúrneho areálu v blízkosti dnešného futbalového
ihriska naberá stále reálnejšie kontúry.
• NA ZÁKLADE ŽIADOSTI o poskytnutie
dotácie BSK k projektu Podpory cykloturistiky v obci Marianka sme od samosprávneho kraja získali dotáciu 1.000 EUR. Napriek
nie vysokej ﬁnančnej podpore obec Marianka získala možnosť priameho zapojenia sa
do projektov rozvoja cykloturistiky realizovaných v tomto roku zo strany BSK. V priebehu leta by malo v okolí Marianky pribudnúť kvalitné cykloturistické značenie vrátane
veľkých máp s odporúčanými okruhmi
v okolí Marianky. Jedna takáto mapa by
v blízkej budúcnosti mala byť umiestnená aj
v Devínskej Novej Vsi pri novom cyklo moste. Hlavným ťahúňom tohto projektu je bajker Miro Kováč z Marianky.
• V JÚNI 2012 bola projekčnou kanceláriou
K&K project s.r.o. zhotovená a obci odovzdaná kompletná projektová dokumen-

tácia opravy Štúrovej ulice od križovatky pri Floriánkovi až po Karpatskú ulicu.
Projektovú dokumentáciu elektro VN
a NN vedení bezplatne obci dodal pán
Marek Mojto z Marianky zo spoločnosti
PINEL s.r.o. V letných mesiacoch máme
záujem vykonať všetku potrebnú inžiniersku
činnosť tak, aby sme na jeseň mohli zahájiť práce na oprave Štúrovej ulice. Súčasťou
prác bude tak ako na Budovateľskej
a Lesnej aj kompletné uzemnenie všetkých
inžinierskych sietí a vybudovanie všetkých
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upravený konečný termín ukončenia výstavby na 30. marec 2013. Súčasťou tohto projektu je aj celková parková úprava okolia
budúceho polyfunkčného centra.

prípojok, k čomu bude nevyhnutná spolupráca aj všetkých dotknutých obyvateľov Štúrovej ulice.
• DŇA 16.06.2012 sa uskutočnil v poradí
4. ročník Mariatálfestu, pričom už druhý rok
je tento festival organizovaný obcou Marianka. V rámci Mariatálfestu sme slávnostne
otvorili a vysvätili novo zrekonštruovanú Budovateľskú a Lesnú ulicu. Súčasne sme aj
po prvý krát mohli „odskúšať“ kapacitu odstavnej plochy vedľa Karpatskej ulice aj
vďaka ktorej bola Karpatská priechodnejšia
ako po minulé roky. Veríme, že v najbližšom
čase sa nám podarí túto odstavnú plochu
riadne dokončiť tak, aby mohla plnohodnotne slúžiť svojmu účelu.

Mariatálfest – festival
úspechov Marianky

• VO FEBRUÁRI bola uzatvorená zmluva
o nájme Exercičnej záhrady na účely prevádzkovania verejného parku do roku 2014.
Následne sme v záhrade vykonali rozsiahle
záhradnícke práce - vyhrabanie starého lístia, strihanie kríkov, výsadbu nových kvetinových záhonov aj za pomoci pána Gašpareka
z Agroservisu a pani Ondrušovej.
• VZHĽADOM NA OKOLNOSTI, za ktorých
bolo opakovane zrušené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby splaškovej kanalizácie, bola obec nútená podať žalobu voči
Úradu pre verejné obstarávanie. Okamžite
bola zo strany obce zverejnená nová výzva
v rámci verejného obstarávania. Nakoľko boli
zo strany spoločnosti UNISTAV s.r.o. opakovane podané námietky, o ich opodstatnenosti bude rozhodovať znovu Úrad pre verejné obstarávanie. Napriek skutočnosti, že
záujmom obce je čo najskôr zahájiť výstavbu splaškovej kanalizácie, vzhľadom na ﬁnančný rozsah zákazky je rovnako dôležité,
aby celý proces realizácie tohto projektu bol
bezchybný. Začiatkom júna obec pristúpila k
dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratných
ﬁnančných prostriedkov, na základe ktorého
máme možnosť požiadať o predĺženie lehoty
realizácie projektu až o 18 mesiacov.
• V APRÍLI spoločnosť Koruna ﬁnance a.s.
na základe osobitnej dohody s obcou začala realizovať úpravu brehu na Karpatskej ulici. Cieľom úpravy brehu a následnej výsadby krovín je minimalizovať náklady na údržbu brehu tak, aby tieto nezostali na pleciach
jednotlivých vlastníkov pozemkov tvoriacich
breh. Až po úprave brehu sme zistili pokiaľ
v skutočnosti cesta na Karpatskej ulici siahala a aký kus bola zasypaná zosúvajúcim
sa svahom.
Toľko v stručnosti posledných 6 mesiacov
práce a života v obci.
Radovan Jurika
starosta

4 Mariatál

Vážení obyvatelia Marianky či už
pôvodní, alebo noví, s trvalým
pobytom alebo bez neho
Áno, tí všetci sme sa zišli pri podpise petície proti rozširovaniu výstavby v Marianke mimo územia, ktoré je
už dnes platným Územným plánom
určené na výstavbu. Petíciu podporilo približne 750 ľudí, a tento názor bol
tlmočený aj smerom na obec.
Obec Marianka a nakoniec zastupiteľstvo
tiež v tomto prípade rešpektovali názor občanov. Bolo zvolané stretnutie s kompetentnými úradmi (Obvodný lesný úrad v Malackách, Krajský lesný úrad v Bratislave, CHKO
Malé Karpaty v Modre, Obvodný úrad životného prostredia v Malackách), na ktorom
predstavitelia týchto úradov písomne deklarovali snahu o spoločný koordinovaný postup – vzájomné informovanie sa. Obec a jej
predstavitelia boli písomne ubezpečení, že
pri zámere výstavby v nových lokalitách sa
okrem legálnych a enviromentálnych
hľadísk rozširovania takejto výstavby bude
jednoznačne prihliadať aj na záujem obyva-

teľov obce. Ďakujeme všetkým zúčastneným
aj občanom za tento výsledok.
V prípade pozemkov pod a v okolí horného futbalového ihriska tiež nastali pre obec
Marianka pozitívne zmeny. Obec už jednak prevažnú väčšinu určovacích žalôb vyhrala, zostali už len posledné dve. Pán Sand
vo svojom otvorenom liste zverejnenom na
webovej stránke obce verejne deklaroval,
že umožní nezávislému súdu v tomto spore
rozhodnúť, za čo mu tiež patrí naše poďakovanie. Tákýto postoj k veci je určite
rozumnejším riešením, ako predbiehať rozhodnutie súdu a ďaleko rozumnejším, ako
sme mohli pred mesiacom sledovať v médiách, kde na východe Slovenska v obdobnej
situácii sporu o vlastníctvo pozemkov pod
futbalovým ihriskom dala jedna strana sporu traktorom s pluhom poorať celé futbalové ihrisko .
Marcel Porges
poslanec obecného zastupiteľstva

Dňom 16.06. máme za sebou už druhý
úspešný ročník Mariatálfestu ako čisto obecného podujatia, ktorého existencia nieje založená na zisku, ale len na vôli veľkej skupiny
ľudí z Marianky, ktorí sa chcú spolu zabaviť
a potešiť bez nárokov na akúkoľvek odmenu
za niekoľkomesačnú prípravu a organizáciu
tohto podujatia.
Tento rok nás svojimi vystúpeniami potešili najmä deti zo ZŠ a MŠ v Marianke, ktoré
zabodovali na 1*. Pani učiteľky môžu byť na
ne a svoju prácu právom hrdé. Snažili sme sa
aby toto sobotňajšie dopoľudnie
patrilo hlavne deťom.

ľa,

Plánov ve
Výnimočným sa tento ročník stal aj tým, že
času málo. Čím
jeho súčasťou bolo aj
viac Ľudí sa zapo
slávnostné vysvätenie
arí.
a otvorenie novoopravejí tým viac sa pod
nej Budovateľskej ulice
Môžeme preto hrdo konštatoMarianka do
v tom dopravne najvyťaževať, že Mariatálfest už zďaleka nie
toho!
nejšom a súčasne najkomje len „Prvým pivným festivalom na
plikovanejšom úseku – na PíZáhorí“, ale nepochybne sa stáva festirovom vŕšku. Súčasťou tohto uceleného
valom úspechov našej obce a súčasne fesprojektu bolo aj rozšírenie križovatky Budotivalom všetkých šikovných ľudí z Marianky
vateľská Lesná a oprava naväzujúceho úseochotných pomôcť a podporiť dobrú vec.
ku Lesnej ulice.
A dobrá vec sa sa podarila!

Tešíme sa preto na budúci ročník Mariatálfestu a súčasne na oslavu ďalších našich
spoločných úspechov. Chodníky na Karpatskej?, Štúrova ulica?, Námestie 4. apríla?,
Južná cesta?, Športovo-kultúrny areál?
Radovan Jurika
starosta

Po návšteve predsedu
Matice Slovenskej
Ing. Mariána Tkáča
v júni 2011 v
Kongregácií bratov tešiteľov
z Getseman, a to najmä po
rokovaní s pátrom Augustínom,
bolo dohodnuté založenie
Miestneho odboru Matice
/MO MS/ v Marianke.
Po rôznych prípravných organizačných prácach bolo zvolené Ustanovujúce Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Marianke, dňa 8. septembra 2011.
Ustanovujúce Valné zhromaždenie zvolilo za
predsedu MO MS Marianka Ing. Milana Olexu, PhD. Za členov výboru boli zvolení:
Mgr. Július Dubovský, Ing. Dimitra Pašková,
Ing. Milan Kopačka a Alena Papayová.
Za revízora bol zvolený Juraj Kardoš.
Matica slovenská je celonárodná slovenská
kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Je
konzervačnou i depozitnou knižnicou, pred-

nostne uchováva slovenské dokumenty a dokumenty týkajúce sa Slovenska. Spravuje a
ochraňuje historický knižný fond, je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania,
konzervovania, ochranného kopírovania
a digitalizácie knižných dokumentov, spravuje súborný katalóg monograﬁi knižníc a koordinuje jeho tvorbu.
Matica slovenská bola založená v roku 1863
v Martine a stala sa celonárodnou inštitúciou. Prvé slávnostné zhromaždenie sa konalo 4. augusta 1863 v Martine. Prvým predsedom bol zvolený katolícky biskup Štefan
Moyzes a podpredsedom evanjelický superintendent Karol Kuzmány.
Názov „Matica“ pochádza zo srbského jazyka a znamená „zdroj“ alebo „včelia kráľovná“. Založenie Matice slovenskej bolo inšpirované obdobnými inštitúciami v niektorých ďalších slovanských krajinách, ako Matica srbská, založená v Srbsku v roku 1826,
a Matica česká, založená v roku 1831. Matica slovenská nadväzovala na činnosť spolku Tatrín.
Rakúsky cisár, pod tlakom požiadaviek Memoranda národa slovenského v roku 1861,

povolil Slovákom ﬁnancovať národné kultúrne inštitúcie. To viedlo k založeniu Matice
slovenskej 4.augusta 1863 na valnom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine
/dnešný Martin/. Jej sídlom sa stal Turčiansky Svätý Martin a bola ﬁnancovaná dobrovoľnými príspevkami a rakúskym cisárom.
V roku 1873 Matica slovenská mala asi
1300 členov, medzi nimi mnoho obcí, knižníc, škôl a iných inštitúcií.
Matica sa stala centrom a symbolom slovenskej „nezávislosti“ a národného povedomia. Od začiatku mala zakázané zúčastňovať sa politických aktivít a zriaďovať regionálne pobočky. Napriek tomu si získala veľa
podporovateľov medzi ľuďmi na území Slovenska. Matica slovenská združila v meste
kruh popredných proslovensky zmýšľajúcich
vzdelancov, položia základy celonárodných
zbierkotvorných a vedeckých pracovísk, bádateľskej a vydavateľskej činnosti, kníhtlače.
Založila prvú národnú knižnicu, v roku 1870
otvorila v Martine Slovenské národnú múzeum. Vydávala desiatky odborných monograﬁí a prvý po slovensky písaný vedecký časopis – Letopis Matice slovenskej. Zaslúžila sa
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▼

Matica slovenská v Marianke

AKTIVITY NAŠEJ MIESTNEJ ORGANIZÁCIE MATICE SLOVENSKEJ
V MARIANKE V ROKOCH 2011 – 2012 BOLI NASLEDOVNÉ:

o jazykové zjednotenie Slovákov
a vytvorila komunikačnú platformu pre slovenských vlastencov z rôznych častí krajiny a rôznych odborov činnosti. Zastávala miesto národných politických inštitúcií,
ktorých zakladanie bolo v Uhorsku zakázané v podmienkach silnej maďarizácie.
V porovnaní s podobnými ustanovizňami
ďalších slovanských národov dosiahla
jednoznačne najväčší rozmach. 6. apríla
1875 bola činnosť Matice zastavená
a nariadením ministra vnútra Kolomana
Tiszu z 12. novembra 1875 bola Matica
slovenská rozpustená a jej majetok zhabaný. Koloman Tisza v rozhodnutí, ktoré
uverejnili aj Národné noviny č. 143
v roku 1875 dôvodí, že činnosť Matice nezodpovedala stanovám a že jej činnosť po
dlhé roky jej trvania bola protivlastenecká
a protištátna. Svoju činnosť Matica obnovila 1. Januára 1919 po vzniku Česko-slovenska na základe rozhodnutia Dr. Vávra Šrobára, ministra pre správu Slovenska.
Od roku 2010 je predsedom Matice slovenskej Marián Tkáč. V súčasnosti sa jej
činnosť riadi Zákonom č. 68 z 13. februára
1997 o Matici slovenskej.
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1.

Uskutočnila sa prednáška „o Kráľovi Svätoplukovi“ – prednášajúci
páter Chrizostom Marek Vadrna. Akcia bola 11.11.2011 za účasti
zástupcom Domu MS Marianka a členov a hostí v počte 40.

2.

„ Oprava –
rekonštrukcia
pomníka
kňaza Závodského“.
Jedna z úloh, ktorú
sme si stanovili,
je rekonštrukcia
hrobu významného
slovenského kňaza
Jozefa Závodského,
pochovaného
vo Svätom údolí
v Marianke. Hrob a jeho
okolie boli dlhodobo
zanedbané, ale členovia
Matice slovenskej
uskutočnili nevyhnuté
úpravy a vyčistili toto
posvätné miesto. Bola
vypracovaná kompletná
dokumentácia aj
s fotograﬁami a odoslaná
do Domu MS Bratislava.
Okolie pomníka bolo
vyčistené a pripravené
na rekonštrukciu.
Prostredníctvom
Slovenskej ligy usilujeme
o ﬁnančnú podporu
na rekonštrukciu. Podľa
predbežného odborného
odhadu celkové náklady
na rekonštrukciu
pomníka by
predstavovali okolo
7500 eur.

3.

Prednáška
„Vzťahy
medzi
Slovákmi a Čechmi“
– prednášajúci bol
profesor Milan S.
Ďurica. Mimoriadne
vydarená akcia za
účasti členov MS
nielen z Marianky,
ale aj zo Zohoru
a Záhorskej
Bystrice. Na akcii sa
podieľal aj Dom MS
Bratislava.

V programe do ďalšieho obdobia
plánujeme podieľať sa na umiestnení
bronzovej busty kňaza – otca Andreja
Hlinku v areáli svätého údolia.
Zabezpečujeme prednášku syna ministra

A. Macha z obdobia Slovenského štátu
na tému „pôsobenie jeho otca v tomto
období“.
V septembri 2012 predpokladáme
zabezpečiť prednášku na tému

„Demograﬁcký vývoj na Slovensku.
Budeme sa taktiež podieľať na aktivitách
Domu MS Bratislava.
Milan Olexa
Predseda MO MS Marianka
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Rozlúčili sme
sa s pátrom
Augustínom
Dňa 7. mája 2012 po tragickej nehode, odovzdal svoju
dušu Pánovi páter Augustín
Juraj Kardoš, CCG.
Posledná rozlúčka so zosnulým a zádušná sv.
omša sa konala 14. mája
2012 o 10,
00 v Bazilike Narodenia
Panny Márie
v Marianke.
Pohrebnú sv.
omšu celebroval J. E. Stanislav
Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita. V ten istý deň
bola posledná rozlúčka v kostole
sv. Žoﬁe v jeho rodnej obci Pružina. Telesné pozostatky boli uložené na miestnom cintoríne. Pohrebné obrady viedol Mons. Ladislav Stromček, generálny vikár
žilinskej diecézy.
Páter Augustín Juraj Kardoš,
CCG sa narodil 21. 12. 1961
v Považskej Bystrici. Detstvo prežil vo svojej rodnej obci Pružina.
V roku 1981 absolvoval strednú
priemyselnú školu odbor silnoprúdové stroje a prístroje. Medzi
rokmi 1981 - 1995 pracoval na
rôznych miestach ... V roku 1995
vstúpil do Kongregácie bratov
Tešiteľov z Getsemán a v roku
2000 v nej zložil večné sľuby.
Za kňaza bol vysvätený 23. júna
2001 a v roku 2002 bol ustanovený za správcu farnosti Marianka. Za jeho pôsobenia pútnické
miesto narástlo do nebývalých
rozmerov, bol opravený kostol,
návštevy pútnikov sa zintenzívnili
a čo je najdôležitejšie, minulý rok
bol kostol Narodenia Panny Márie v Marianke povýšený na Baziliku minor. Správcom farnosti
Marianka bol 10 rokov.
Všetci ktorí sme ho poznali, zachovajme si živú a peknú pamiatku na činnosť nášho kňaza, ktorý nám predovšetkým hlásal Krista.
Marek Vadrna, ECLJ
kaplán Panny Márie
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90 rokov Kongregácie
bratov Tešiteľov

V tomto roku Kongregácia bratov Tešiteľov z Gethsemán oslavuje 90 výročie od svojho vzniku a tiež 85 rokov od príchodu na Slovensko, na pútnické
miesto Marianka. Za udelené
dobrodenia sa Pánu Bohu poďakovali v nedeľu Božieho Milosrdenstva 15. Apríla 2012 o
10, 30 slávnostnou sv. omšou,
ktorej predsedal J. E. Mons.
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita.
Kongregácia bratov tešiteľov
bola kanonicky erigovaná vie-

denským arcibiskupom kardinálom Pifﬂom dňa 7. Apríla. 1922
v kostole Najsv. Vykupiteľa vo
Viedni na ulici Rennweg, ktorej
skôr dal suhlas Otec sväty Pius
XI v deň koronacie 12.2.1922.
Dňa 12. decembra 1923 prijal pápež Pius XI. mladého kňaza Jozefa Litomiského na zvláštnej audiencii a udelil s radosťou
požehnania.
Charizmou Tešiteľov je adorovať, odprosovať a prinášať vynáhradu za hriechy Božskému srdcu Ježišovmu podľa hesla Všet-

ko pre potechu Božkieho srdca
Ježišovho. Zároveň je to sprevádzanie zomierajúcich v ich
posledných chvíľach života. Tešitelia sa venujú aj pastoračnej
činnosti.
Zakladateľom a prvým generálnym predstaveným Kongregácie
bol P. Jozef Ján Litomiský. Narodil sa dňa 2.III.1888 v Hořiněvsi, v Čechách. Po gymnaziálnych štúdiách vstúpil do kňazského seminára v Prahe. Vysvätený za kňaza bol v r. 1914.
Po troch rokoch pastoračnej

Páter Augustín Juraj Kardoš,
kňaz, správca farnosti, elektrikár, spovedník, drevorubač, poradca, murár, manažér,
údržbár, celebrant, tešiteľ, počúvajúci, usmievajúci, ....., priateľ. Tak sme ho poznali a tak
si ho pamätáme. Priateľ s neodmysliteľným úsmevom, občas pichľavý, ale vždy na našej
strane. Chápavý, stále pripravený poradiť, odľahčiť vážnosť problémov s humorom, ale
nie zľahčujúci problém samotný. Ochotný pomôcť, kedykoľvek a komukoľvek. Pracovitý.
Veď tie jeho neúnavné ruky vidieť všade. V kostole, kláštore, exercičnom dome, na kalvárii, kaplnkách, v celom údolí. Všade nám ho niečo pripomína.
Pevný, plný viery a vnútornej sily.
Púšťajúci sa do úloh, ktoré ho
presahovali, vždy sa snažiaci dotiahnuť vec do konca. Keď sme
spoločne zakladali OZ Tál veril, že skutočne zoženieme peniaze na obnovu pamiatok. Kúpil
do neho traktor na leasing a ne-

vedel, ako ho budeme splácať,
ale veril, že si na seba zarobí a
bude zarábať aj na obnovu pamiatok. Keď sme ho konečne splatili, niekto ho podpálil a zhorel
do tla. Pri petícii za ochranu Pútnického údolia neustal, až pokiaľ
sme nenazbierali 107 tisíc pod-

pisov. Napriek počiatočným neúspechom náš Mariatálsky chlapský zbor nezatratil, veď stál pri
jeho zrode, zohnal nám dobrého dirigenta a sústavne nás povzbudzoval. Na záver skúšky niečo vypočul, posedel s nami a tešil sa, že sa stretneme zas. Preto

činnosti ho pražský arcibiskup
Pavel Huyn posiela do Viedne
na ďalšie štúdiá na známe učilište Frintaneum. Tam vypomáha aj v pastoraci v nemocnici aj
v dušpastierskej činnosti v kostole Najsvätejšieho Vykupiteľa
na Rennwegu 63.
Na Slovensko prišli Tešitelia už v roku 1927 do najstaršieho pútnického miesta Marianka, kde sa nachádza milostivá soška Panny Márie, ktorá
má podľa legendy pôvod okolo r. 1030. Pútnické miesto zveril Tešiteľom biskup Dr. Pavol
Jantausch, trnavský Apoštolský
administrátor. Administrátorom
tohto miesta sa stal P. Ján Polakovič CCG.
Po násilnej likvidácii reholí z 13.
– 14. apríla 1950 a následnej
internácii Tešitelov počas totality rehoľný život ochabol. No
po nežnej revolúcii sa Tešitelia
opäť vrátili k svojmu poslaniu...
Na Slovensku v súčasnosti sú
domy v Marianke a v Zlatých
Moravciach, kde okrem pastoračnej činnosti majú bratia na
starosti duchovnú správu nemocnice, pastorácia chorých
a starých. Aktuálne generálny
dom je v Marianke, a predstavený je P.Th.lic Ludwik M.
Pociask, ktorý je zároveň aj
správcom pútnického miesta
Marianka.
Marek Vadrna, ECLJ
kaplán Panny Márie

sme teraz, po mesiacoch hľadania, pri jeho náhlej smrti našli názov zboru: Chorus Augustini. Ducha priateľstva, radosti a otvorenosti, ktorého do zboru vložil si
chceme zachovať. Sme otvorený
spolok normálnych chlapov, ktorí
žijú v Marianke so svojimi radosťami i starosťami, ktorí radi medzi sebou privítajú i ďalších vtipných, trochu spievajúcich a inak
normálnych mužov, ktorí dokážu
byť nad vecou a vychutnávať prítomnosť im podobných.
Zjednocoval. Nerozlišoval medzi starousadlíkom a prisťahovalcom. Pri organizovaní pútí, brigád
a ďalších akcii pozýval všetkých
bez rozdielu, pracovali sme spo-

Výzva obyvateľom Marianky
Cieľom tejto výzvy je reagovať na konkrétne
udalosti, ktoré sa odohrali v našej obci v poslednom období:
• začiatkom roka horel nad
Mariankou les – indície
ukazujú na úmyselné podpálenie
• mesiac na to zhorel traktor určený na vývoz fekálií,
ktorý slúžil všetkým obyvateľom obce
• pred pár dňami tragicky
zahynul páter Augustín niekoľko dní na to sa objavil v schránkach obyvateľov obce anonymný list
volajúci po mobilizácii Mariančanov proti konkrétnym ľuďom
Domnievame sa, že zlo, ktoré
sa šíri, je potrebné pomenovať
a jednoznačne sa mu postaviť.
Nechceme sa len ticho a bezmocne prizerať. Nechceme aby
verejný priestor okupovali anonymní ľudia, ktorí nemajú odva-

hu otvorene a čestne konfrontovať svoje stanoviská s inými. Sme presvedčení, že je našou povinnosťou upozorniť na
skutočné zlo, ktoré otravuje
občianske a susedské spolunažívanie v Marianke. Zlo je ohováranie, štvanie ľudí proti sebe,
zneužívanie tragickej smrti na
osobné ciele, zlo je závisť a nenávisť. Zlo plodí ďalšie zlo.
Chceme v Marianke bývať, žiť
a vychovávať svoje deti – chceme byť na svoju obec hrdí.
Vážime si množstvo dobrovoľníckej práce mnohých obetavých Mariančanov – bez ohľadu
na to, či sa v Marianke narodili
alebo sa sem prisťahovali. Všetci sme jej obyvatelia a sme presvedčení, že všetkým nám záleží na kvalitnom živote v našej
obci. Bez tejto mravenčej práce
by bola Marianka nehybnou dedinou. Hovorme nahlas o kvalite života v Marianke nielen v oblasti materiálnej, ale aj v oblasti duchovnej a morálnej. Kultivovaným dialógom, rešpektovaním práva na odlišný názor, hľa-

daním kompromisov pri formulovaní spoločných vízií a stratégií
v prospech celku je to, čo naša
obec v týchto ťažkých časoch
potrebuje. Nie všetci máme na
riešenie problémov v Marianke
rovnaké názory. Hovorme o tom
slobodne, ak sa nám niečo nepáči, ak nie sme s niečím spokojní:
- napíšme príspevok do „Mariatálu“,
- pošlime mail starostovi,
- zapojme sa do práce komisií
- pripojme sa k dobrovoľníckym
iniciatívam
- staňme sa podporovateľmi
mariánskych projektov
- povedzme to bez hnevu svojim oponentom a diskutujme.
- dávajme spätnú väzbu vo verejnej politike, oslobodenú od
rôznych závislostí daných straníckou politikou alebo tým, či
sme sa tu narodili alebo prisťahovali
- počúvajme sa navzájom, pomáhajme si, rešpektujme sa,
neubližujme si
Lucia Štasselová

Vyzývame všetkých občanov Marianky k spolupatričnosti pri budovaní NAŠEJ Marianky, ktorá bude nielen pre nás ale aj pre mnohých návštevníkov oázou pokoja, oddychu a spokojného života.
Sme presvedčení, že nás je väčšina – nedajme sa zastrašiť a zahlušiť kričiacou nezodpovednou
menšinou alebo jednotlivcami. Urobme spolu všetko pre to, aby bola vzájomná dôvera obyvateľov
Marianky – tak ťažko rozvrátená v minulosti - obnovená v prospech nás všetkých.

ločne. Noví i starí obyvatelia Marianky. Spoločne sme pracovali a potom chvíľu posedeli. Nebol
tam ani náznak niečoho negatívneho, len veselosť a porozumenie, očakávanie ďalšieho spoločného diela. A teraz niekto zneužíva jeho meno a ťažko pochopiteľnú smrť, aby rozosieval nepokoj a rozdelenie. Niekto vylepuje anonymy plné neprávd, iný vyzýva na internete, aby starousadlíci zobrali palice a vyhnali tých
nových. Spoločné majú len to, že
nenávidia a že sa hanbia pod to,
čo šíria podpísať. V jeho mene,
ako akt pomsty, za neho. Vinník
je predsa úplne jasný. Ľudia spojení napríklad spevokolom alebo

tým, že pomáhali pátrovi Augustínovi. Nik si už nespomenie na
tie stovky hodín, ktoré sme spoločne venovali fare a pamiatkovej
zóne, nikoho nezaujímajú hodnoty, ktoré sme spoločne vytvorili, mnohokrát práve v spolupráci
s pátrom. Zostala len pomsta a
tá je sladká, napriek tomu, že vinníka označí neznáma anonymná
osoba, bez dôkazov, len tak všeobecne formulovanými klamstvami. Nikoho nezaujíma, čo by povedal páter Augustín? Či by podporoval rozkol a bezbrehú nenávisť on, ktorý zjednocoval a mal
rád všetkých.
Pre mňa je páter Augustín skutočný priateľ. Napriek tomu, že

zomrel, stále je. Nikdy by neuvážene neodsúdil, nikdy by nezobral
palicu a nevyháňal. Ako veriaci
človek verím, že sa ešte stretneme, chlapsky sa vystískame a porozumieme si bez slov. Ako predtým. A tak si ho chcem i pamätať.
S úsmevom na tvári, šibalstvom
v očiach, plného vnútornej sily,
otvoreného voči všetkým, so slovami Kristovej veľkňazskej modlitby na perách: “... aby všetci jedno
boli, ako ty, Otče, si vo mne a ja
som v tebe; aby aj oni v nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma
ty poslal.“(Jn 17,21). Tak vidím
odkaz svojho priateľa pátra
Augustína Juraja Kardoša.
Milan Kopačka
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Vážení spoluobčania,
Č

lánok, ktorým sa Vám chceme prihovoriť, je reakciou na
skutočnosti, ktoré sa v poslednom období v Marianke
udiali. Naša obec žila veľa desaťročí svojim životom, v relatívnom kľude a pokoji. Približne
v posledných dvadsiatich rokoch,
po zmene spoločensko-politického systému, majitelia pôdy pomerne výhodne popredali svoje
polia rôznym podnikateľom, tzv.
developerom. Tieto spoločnosti
podnietili rozsiahlu výstavbu
a pochopiteľne, začalo sa meniť aj zloženie obyvateľstva obce.
Začali vznikať celkom nové
štvrte a ulice. Nie je veľa dedín
na Slovensku, v ktorých došlo
k takýmto rozsiahlym zmenám.
Niektorí obyvatelia aj začali rozlišovať „nových“ a „starých“ mariančanov. Je pravdou, že veľká
časť novo prisťahovaných obyvateľov, ktorí si postavili nové
domy, nie sú prihlásení na trvalý
pobyt v Marianke a obec nemá
z nich, prostredníctvom podielových daní, ﬁnančný úžitok. Pripúšťame, že ani zďaleka nie všetci
novo prisťahovaní občania sa aktívne zapájajú do spoločenského
diania a do rozvoja Marianky. Ale

13. máj 2012 nebol obyčajnou
nedeľou. Naše deti, žiaci tretieho
ročníka ZŠ v Marianke, prvý krát
pristúpili k Eucharistii, k stolu Ježišovho Tela a Krvi. Stalo sa tak po
ročnej intenzívnejšej príprave
v rámci vyučovania náboženstva,
či stretnutiach na fare. Veľmi peknú
slávnosť prežili deti naplno. Srdečná vďaka patrí manželom Kollmannovcom za hudbu a spev pri samotnej liturgii, no špeciálne poďakovanie patrí Betke Ondrušovej za
to, že sa deťom venovala
a naučila ich niekoľko pekných pesničiek, ktoré radostne pri sv. omši
spievali a môžem povedať, že si ich
spievajú dodnes. Poďakovanie patrí mamičkám a tiež všetkým, čo sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
priebehu slávnosti.
Marek Vadrna, ECLJ
kaplán Panny Márie
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to sa týka taktiež väčšiny starousadlíkov.
Novo usídlení občania, si nachádzali priateľov napr. medzi susedmi, v súvislosti s rôznymi spoločenskými príležitosťami,
vzťahy sa upevňovali aj účasťou
na svätých omšiach a náboženských udalostiach. Takto vznikol
na podnet pátra Augustína spevácky zbor – pôvodne „Chorus
band“. V minulom roku, opäť
vďaka iniciatíve pátra Augustína
a zaangažovaním sa p. Róberta
Dinuša, sa činnosť tohto zboru
podstatne skvalitnila a to najmä
v súvislosti s vyhlásením chrámu
za Baziliku Minor. Od baziliky sa
vyžaduje, aby v jej rámci pôsobil
aj primeraný spevácky zbor. Členovia zboru, z ktorých väčšina
sme boli pátrovi Augustínovi veľmi blízky, sme mu významne pomáhali aj pri organizovaní a zabezpečovaní rôznych akcii
a príprave projektov, ktoré súviseli so Svätým údolím a rekonštrukciami v chráme a na fare.
Rôzne administratívne práce si
vyžiadali veľmi veľa hodín, a to
zadarmo. Uvedomujú si občania
Marianky, že inštaláciu hodín na
veži ﬁnancovali ľudia, voči kto-

rým sa neoprávnene vznášajú výmysly a nepravdy? Len doterajšie
ﬁnancovanie premostenia svätého údolia, príprava a projektové práce stáli nemálo času a nemalé prostriedky. Desaťtisíce eur
boli príspevkom na generálnu
rekonštrukciu organu, ﬁnancovanie križovatky Budovateľskej
a Lesnej ulice. Mohli by sme
spomenúť ďalšie aktivity
a príspevky nášho času a peňazí.
Súhrnne možno povedať (čo je
aj zdokumentované), že vo forme
darov sa prispelo na rozvoj Svätého údolia, kostola a fary niekoľko miliónov korún. Najviac
o tom vedel páter Augustín, ktorý to veľmi oceňoval a vážil si to.
Pripúšťame, že v minulosti sa
malo viac a otvorenejšie o tom
hovoriť, ale i tak sa pýtame: nie
je potrebné si toto úsilie vážiť?
Chceme sa tiež vyjadriť k fámam
a výmyslom, ktoré sa týkali pátra Augustína. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že všetko sa
dialo so súhlasom jeho, jeho rodiny a na základe odporúčaní lekárov. Nikto pátra nikde neskrýval. Významne mu pomáhal kňaz
z obce Podivín (kde má páter sestru), ktorý sa oňho pravidelne

3-4 krát týždenne staral po duchovnej stránke. Vďaka za pomoc patrí aj Kongregácii bratov
tešiteľov. Depresie sú veľmi citlivá záležitosť a človek sa tým nerád chváli. Lekári sú tiež prísne
viazaní lekárskym tajomstvom.
Práve voči ľuďom, ktorí sa o pátra starali a podporovali ho, sú
vedené nezmyselné osočovania.
Pochopme a oceňme to.
Z toho, čo sme uviedli chceme
naznačiť, že pomáhame obci
a fare svojim časom a aj nemalými ﬁnančnými prostriedkami.
Nie je tu žiadna maﬁa, ale spolok normálnych ľudí, ktorí žijú
v Marianke so svojimi radosťami i starosťami. Obec potrebuje
viac pochopenia a porozumenia
medzi ľuďmi a menej výmyslov,
klamstiev a závisti. Sme ochotní aj do budúcnosti pomáhať pri
rozvoji Marianky; radi si vypočujeme kritiku i pochvalu za našu
pomoc, ale rozhodne nesúhlasíme s podpaľovaním traktorov
a rôznymi anonymnými pamﬂetmi a plagátmi. My sa pod svoje práce i články vždy podpíšeme, neskrývame sa za anonymitu. Porozmýšľajme ako ísť ďalej
v pokoji.
Členovia zboru
Chorus Augustini

Prvé sväté prijímanie detí

DEŇ MATIEK

K

aždý rok sa druhá májová nedeľa oslavuje ako Deň
matiek a tak aj naša komisia pripravila malú slávnosť
v tento deň pre všetky naše mamičky, babičky a prababičjili do
ky. Oslovili sme Základnú a Materskú školu, ktoré sa zapojili
hodinový
programu osláv tohto sviatku. Pripravili pekný, takmer dvojhodinový
šli sviatočne vyobliekané
program plný básničiek, pesničiek a tančekov. Detičky prišli
a s veselým úsmevom na tváričkách. Materská škôlka pre nás pomaľovala hrnčeky
srdiečkami a tie sa potom spolu s kvietkom odovzdávali pri odchode mamičkám.
Základná škola mala tiež pripravené pekné darčeky pre svoje mamičky.
Moje srdečné poďakovanie patrí p. starostovi a poslancom p. Dubovskému
a p. Porgesovi, ktorí si našli čas a prišli spolu s p. Bubničom rozdávať kvietky
a darčeky. Poďakovanie patrí aj pedagogickému zboru Základnej a Materskej školy,
ako i členkám komisie.
Edita Radačovská
poslankyňa obecného zastupiteľstva
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ŽIVOT V MATERSKEJ
ŠKOLE, AKO V RODINE
„Cesta za dobrou
Materskou školou je
náročná, kľukatá,
plná prekážok.
Vyžaduje si prajné
prostredie z každej strany
a od všetkých.

Je

to proces nikdy nekončiaci,
ale veľmi prospešný
budúcej úspešnosti dieťaťa
v jeho ďalšom vzdelávaní
a živote.“ Poslaním
predškolského zariadenia je
dopĺňať rodinnú výchovu
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o výchovno-vzdelávaciu činnosť
zameranú na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa, jeho socio
-emocionálny, fyzický
a intelektuálny rozvoj v súlade
s individuálnymi a vekovými
osobitosťami. Teda hlavným
cieľom predškolskej výchovy
je všestranný rozvoj osobnosti
dieťaťa.Predškolský vek je
obdobím, v ktorom ho veľmi
ovplyvňuje celé sociálne
prostredie, dáva mu základ pre
ďalší rast, rozvoj a sebarealizáciu.
Čím viac podnetov dieťa z okolia
získava, tým je vyspelejšie, zrelšie
a bohatšie.

Naša Materská škola
cieľavedome prehlbuje
vedomostnú úroveň každého
dieťaťa počas celého
predškolského obdobia až
do začiatku plnenia školskej
dochádzky.
Každá učiteľka našej Materskej
školy vedie deti, aby aktívne
prežívali a získavali vedomosti.
Vytvára také podnetné prostredie,
aby všetky deti zvládli zadané
úlohy a ciele.
Vytvára u nich zručnosti
sebarealizácie, všestranne
kultivuje a celostne rozvíja
osobnosť dieťaťa. Veľmi účinne

podnecuje všetky sféry psychiky,
predovšetkým citový a morálny
rozvoj. Priaznivo pôsobí na stav
psychickej a fyzickej pohody
dieťaťa. Rozvíja osobnosť dieťaťa
prostredníctvom hudby, tanca,
výtvarných, literárnych
a dramatických zážitkov.
Dieťa tak postupne poznáva
život okolo seba, osvojuje si
okolitú skutočnosť, hmotný svet
a objasňuje súvislosti a vzťahy
medzi ľuďmi a vecami.
Postupne dieťa zaujíma vlastné
hodnotiace stanoviská k veciam,
prírode, umeniu i konaniu iných.

Dieťa v predškolskom veku
pociťuje silnú potrebu realizovať
prirodzenú túžbu po činnosti,
ktorá mu umožňuje komunikovať
s ľuďmi a okolím. Ako učiteľky
musíme akceptovať osobnosť
dieťaťa a jeho individualitu,
vytvárať priaznivú socio emocionálnu atmosféru.
V radostnom tvorivo estetickom

Staré príslovie
u seje,
hovorí: „Kto lásk
ska je naoten lásku žne.“ Lá
útik vekov, ktor ý
zaj ten čarovný pr
ie, spája národy
prebúdza svedom
oveku.
a otvára cestu čl
m
novom moderno
Preto aj v tomto
och
om svete vy
a pretechnizovan
ti v duchu
vávajme naše de
enia.
lásky a porozum

sebavyjadrovaní
prostredníctvom
hudobného, hudobnopohybového, výtvarného,
dramatického a hudobno –
dramatického prejavu si dieťa
osvojuje sociálno – emocionálne
zručnosti.
V súčasnom svete informácií
a pretechnizovanej dobe

pomáhame v Materskej
škole harmonizovať život
dieťaťa. Žijeme v časoch keď
elektronizácia a automatizácia,

výpočtová technika menia každú
oblasť nášho života.
Dobre pripraviť deti pre život je
najdôležitejším poslaním tých,
ktorí ovplyvňujú ich vývoj.
Sú to ich rodičia, ale aj učitelia.
Vieme, že dieťa má právo
na výchovu v súlade s jeho
individuálnymi potrebami,
schopnosťami a záujmami.
Vieme, že má byť vychovávané
a vzdelávané tak, aby bolo
schopné vnímať dianie okolo
seba, pružne sa v ňom orientovať
a správne naň reagovať.
Dosiahnutie týchto cieľov nie je
vec jednoduchá. Možno to vôbec
zvládnuť? Výchova, to nie je len
záležitosť Materskej školy,
hlavné výchovné činitele musia
pôsobiť predovšetkým v rodine.
Moderná doba kladie na každého
z nás vysoké nároky,
a to nielen pracovné, ale aj
citové. Elektronizácia síce uvádza
človeka do sveta netušených
možností, ale ako protihodnotu
za toto poznanie mu ponúka
ochudobňovanie
o najprirodzenejšie prejavy, ktoré
plynú z prostého ľudského vzťahu
plného ohľaduplnosti, pozornosti
a srdečnosti.
Edita Marošová
riaditeľka MŠ

Ako dostať dieťa do škôlky?
T

úto otázku si kladie v dnešnej dobe
nejeden rodič dieťaťa - predškoláka.
Podobne ako aj v iných materských školách
aj MŠ Marianka, zaznamenáva v posledných
rokoch zvýšený záujem o prijatie dieťaťa
na predškolskú prípravu. Zriaďovateľ má
záujem uspokojiť požiadavky všetkých
rodičov, preto sa neustále hľadajú možnosti
navýšenia počtu detí v MŠ. Postupne sa
otvorili dve nové triedy. A aj tento rok sa
vďaka zmene v organizácii tried MŠ a ZŠ
podarilo na školský rok 2012/2013 zvýšiť
počet detí v triede včielok (t.j. najstarší
predškoláci) z 15 na 22 detí.
O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka
materskej školy. Avšak aby sa tento
rozhodovací proces zjednodušil
a sprehľadnil, testoval sa tento rok
bodový systém hodnotenia žiadostí.

KAŽDÁ ŽIADOSŤ BOLA
POSUDZOVANÁ V 5 KATEGÓRIÁCH.

BOLI TIEŽ STANOVENÉ
DVE TAKZVANÉ „KO“ KRITÉRIÁ:

1. Pobyt v obci Marianka
(trvalý, prechodný, výstavba,..)
2. Vek dieťaťa k.31.8.2012
3. Súrodenec v MŠ a ZŠ
4. Sociálne pomery v rodine (rodiny
v hmotnej núdzi, rodič samoživiteľ,
viacdetné rodiny,..)
5. Vzťah k obci (rodič zamestnanec MŠ,
ZŠ, obce, člen samosprávy,.. )

1. v danom kalendárnom roku dieťa
nedovŕši 3 roky
2. pobyt mimo obce.
Takéto žiadosti sa posudzujú len
v prípade nenaplnenej kapacity danej
triedy MŠ.

Kategóriám bola priradená váha
a jednotlivé subkategórie s daným
bodovým ohodnotením. Pri kategórii
“Pobyt” sa zohľadnil aj súčasný stav v obci,
so značnou výstavbou, kedy mnoho rodín
čaká na kolaudačné rozhodnutia.

Po zohľadnení kritérií a kumulácii bodov
sa vytvoril poradovník a zadelenie detí do
jednotlivých tried. Deti ktoré boli neprijaté,
prevažne neprešli KO kritériami.
Novinkou je aj prijatie detí na adaptačný
pobyt. Po jeho ukončení sa riaditeľka MŠ
a zákonný zástupca dieťaťa dohodnú
o pokračovaní, alebo o prerušení
dochádzky.
Emília Jurečková
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ČO NOVÉHO V

P

očas tohto roka sa stala naša škola súčasťou siete škôl, ktoré sú realizátormi
projektu eTwinning. Začali sme spolupracovať so zahraničnými školami. Prvý projekt – Stôl zdravej výživy sme zrealizovali
so žiakmi 1. a 2. ročníka. Cieľom bolo viesť
žiakov k zdravej výžive a správnej životospráve a výtvarné vyjadrenie témy zdravia.
Druhý projekt realizujeme so žiakmi
3. a 4. ročníka. Nesie názov – Easter activities ( Veľkonočné činnosti). Žiaci vytvorili
prezentácie o veľkonočných zvykoch, predstavili našu školu a krajinu. Ukázali tu svoju

samostatnosť, tvorivosť a originalitu. Tento
projekt je dlhodobý a pokračujeme v ňom
aj v budúcom školskom roku.
Naše vlastivedné vedomosti sme si obohatili exkurziou po Viedni, kde nám prehliadku a výklad histórie mesta robila
rodina Švecová. S Majkou Tárajkou sme
v našej literárnej čajovni prežívali príbeh
dievčaťa, ktoré napriek svojmu postihnutiu
malo krásne detstvo. Overili sme si
s MUDr. Alicou Štefánikovou, či sa správne staráme o svoje zuby,

S

MVDr. P. Štefánikom sme besedovali
na tému starostlivosť o domácich miláčikov. Angličtinu sme si otestovali pri
návšteve British council. Pri rôznych aktivitách sme ukázali, čo vieme, zdokonalili sa
v správnej výslovnosti. Logiku sme preverili
v matematickej pytagoriáde. Úspešní riešitelia sú ZDENKO NÉMETH z 3. ročníka
a DOMINIK DIELESSEN zo 4. ročníka.

V

rozprávkovom duchu sa uskutočnil Zápis do 1. ročníka. Pomáhala nám Šípková Ruženka a podarilo sa
nám zapísať 13 žiakov do nového školského roka 2012/2013. A to už nie je
rozprávka, ale realita! ročníka a DOMINIK DIELESSEN zo 4. ročníka.
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Začnem tým,
čo je na prvý poh
ľad
viditeľné. Naša š
kola dostáva nový šat. Mám
e nové okná.
Ďalšou ponukou
je malá
prehliadka najza
ujímavejších
podujatí, ktoré s
me
organizovali.

M

Manuálne zručnosti sme
predviedli pri výrobe vianočných dekorácií, ktoré sme
predávali na vianočných trhoch
organizovaných obcou Marianka. Predali sme všetko, vyzbierali sme 394 eur. Za utŕžené peniaze sme nakúpili do každej triedy
rádioprehrávače a knihy do školskej knižnice. Nedali sme sa zahanbiť ani pri jarnom upratovaní nášho školského dvora, kde
nám pomáhali rodičia. Výtvarný
talent sme uplatnili pri tvorbe výtvarných diel - Maľujeme farbami zeme. Chytila nás aj spisovateľská múza pri písaní príbehov
do literárno-výtvarnej súťaže Zlaty Dônčovej.
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▼

NAŠEJ ŠKOLE?

sme prezentovali
v prednese poézie a prózy
voje recitačné schopnosti
ného kola v Stupave
slavovho Kubína. Do obvod
v školskom kole Hviezdo
ÁTHOVÁ, ktorá získala
DSKÁ a DOMINIKA HORV
postúpili NINA KRIVOSU
a nápaditých
ČESTNÉ UZNANIE.
Karneval nám priniesol veľ
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špo
a
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na
aj
e
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ško
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orčuľovali. Na jar sme si
zak
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mrazivýc
na Malý Slavín.
sme organizovali pre
kultúrne podujatia, ktoré
a Dňa matiek
esmieme zabudnúť aj na
gram vianočnej besiedky
Pro
ly.
ško
ľov
ate
pri
a
v
našich rodičo
com.
i, piesňami, scénkami a tan
bol popretkávaný básňam
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UČENIE
Takýto alebo podobný zážitok som
mala v priebehu školského roka, keď
som odchádzala z istej triedy,
v nemenovanom meste, po skončení
hodiny anglického jazyka. „Konečne
ideme z tej mučiarne“.
Keďže sme pomaly na prahu konca ďalšieho
školského roku, nedá mi, aby som sa neobzrela
späť a nezrekapitulovala v skratke, aký bol končiaci školský rok.
Vyučovací proces je dlhodobý proces, v ktorom učiteľ pri každodennej komunikácii so žiakmi vstupuje do ich čistých duší, ich prežívania, myslenia, delí sa s nimi aj s pocitom spravodlivosti, krivdy aj sklamania. Najzraniteľnejšia
a najcitlivejšia skupina sú tí najmladší v materskej škole.

Pani riaditeľka Edita Marošová s pani učiteľkami
sa svojim „žabkám“ a „lienkam“ venovali a stále venujú s citlivým materinským prístupom. Ich
láskavý a trpezlivý prístup k svojim malým zverencom môže rodičov utvrdiť v tom, že svoje ratolesti majú v tých najlepších rukách. Pani
učiteľky im vytvárajú skutočné druhé tepNa záver si zolo domova. Na lekciách anglického jaberiem na pomo
zyka som obdivovala ich šikovnosť,
c citát:
čo všetko dokázali tie malé ručič„Najkrajšie puto
vanie duší je, ky pod ich vedením vytvoriť.
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tomto mieste
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túto zručnosť si spolu osvojujeme dvakrát do týždňa v dvoch skupinách. Škôlká-
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Môj pohľad,
či cítenie...
,,Ak máme deti vychováv
ať ,treb
aby sme sa stali tiež deťm a,
i.“
M. LUTHER

nie je mučenie

ri pomerne rýchlo si vedeli zapamätať a následne správne zopakovať nové slová, výrazy,
celé vety. Na lekciách sa vedeli sústrediť, počúvať, odpovedať na základné otázky. Naučili
sa naspamäť niekoľko krátkych básničiek a riekaniek, čo je podstatou osvojovania si cudzieho jazyka. Tí starší, predškoláci bez problémov
dokázali čisto napodobniť výslovnosť.
Čo sa týka žiakov základnej školy, mala som
možnosť vidieť, že pani riaditeľka Mgr. Tatiana Smidová spolu so svojimi kolegyňami (pani
učiteľkami Mgr. Brnovou, Mgr. Paiserovou) zanechali so svojimi žiakmi dostatočne veľký kus
práce.
Žiaci pod ich vedením sa zúčastňovali na prípravách rôznych projektov, ktoré boli veľmi náročné na osobný čas vyučujúcich. Realizácia
takého projektu si vyžaduje veľké úsilie od úplného začiatku až po koniec. Veľký podiel na
niektorých podujatiach mala pani vychovávateľka Edita Kurelová, ktorá s deťmi pripravova-

la darčeky na rôzne príležitosti.
Keďže naši žiaci sú usilovní a všade,
kde prídu, reprezentujú školu slušným
správaním, za odmenu navštívili v apríli so svojimi pani učiteľkami Brnovou
a Paiserovou medzinárodnú organizáciu British Council na Panskej ulici
v Bratislave. Táto organizácia mladým
ľuďom pomáha vytvárať študijné príležitosti, ponúka vyučovanie anglického jazyka.
Žiaci si mali možnosť preskúšať svoje vedomosti z anglického jazyka.
Keďže sa im venovala anglicky hovoriaca lektorka pani Linzi, dorozumievali sa len po anglicky.
Žiaci sa dobre uviedli, za čo si zaslúžili veľkú pochvalu zo strany pani
lektoriek.
Lýdia Guldanová
učiteľka anglického jazyka

Významnéé mie
i sto v hie
h rarchii našich hodnôt je
naše dieťa. Pre deti sme sch
opní urobiť všetko.
Je pravda, že robíme všetko
pre ich prospech?
Či chceme, alebo nie, dieťa
zatvoríme do záhrady našich predstáv a potrieb
v presvedčení, že je
to preň tak dobré. Oberáme
ho neraz o jeho prirodzený svet, aby sme mu
ho nahradili svetom
podľa našich predstáv.
Sú známe poznania:
Deti sú radi v prírode a my
ich zatvárame do
miestnosti. Deti sa radi hra
jú, dáme mu prácu. Radi majú pohyb, donútim
e ho k nehybnosti.
Chcú sa zaoberať vecami,
dáme mu predstavy.
Chcú využívať ruky, my zať
ažíme mozog. Poznatky mu dávame hotové, ak
sa rado nadchýna, vynájdeme mu tresty.
Pravda je však taká, že nie
deti vymýšľajú scenáre agresívnych ﬁlmov plných
násilia, počítačové
hry, v ktorých stále ktosi strá
ca slobodu. Z dieťaťa sa často stáva konzum
ent našich pohnútok.
Násilie na obrazovke, ale aj
násilie v bežnom živote otupuje. Často prináša
na obrazovke
i v živote peniaze, úspech
a slávu.
Duša dieťaťa je ako čistá, nep
opísaná tabuľa.
Prvé písmeno či vetu do nej
vpíšu rodičia, učitelia a dnes čoraz častejšie
okolie, média, predovšetkým televízia i počítač
ové programy.
Dieťa môže dostať do vienka
tie najlepšie gény,
ak však vyrastá v strachu, nás
ilí či nedostatku,
aký človek sa môže z neho
stať? Ako môže
neskôr v dospelosti druhým
dávať to, čo samo
nepoznalo – lásku, porozu
menie, dôveru? Deﬁcit lásky a citu, ktorý postihu
je veľa detí zo súčasnej populácie, sa musí
zákonite odraziť na
ich mravnom vývoji, na sta
ve našej spoločnosti. Nikto nám nedal právo hod
notiť, ktoré dieťa
je krajšie, ktoré škaredšie.
Deti sú krásne všetky. Všetky potrebujú našu
lásku a dobrotu, našu
priazeň a objektivitu, všetky
potrebujú lásku
k múdrosti, k ľudskosti, krá
se ducha.
Detský svet je iný, ako sve
t dospelých. Má iné
priority, iné hodnoty, iné vid
enie. Preto ho nekrivme, spoločne viac myslim
e na deti, ich túžby,
sny a hodnoty.
Prajem Vám, aby vaše kroky
čo najviac smerovali k spoločným hodnotám
, detskému smiechu,
hrám..., aby vo vašom tvorivo
m kotle nechýbal
cit, láska, porozumenie....
Smidová Tatiana
riaditeľka ZŠ
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Občianske združenie
pri ZŠ Marianka
určite prispela aj intenzívnejšia spolupráca
s materskou školou a rodičmi.
Nedá sa prejsť bez povšimnutia aj aktivita rodičov. Snáď najviac to bolo vidno na jarnej
brigáde – deti spolu s rodičmi založili v priestore pred školou malú botanickú záhradu,
o ktorú sa adresne budú starať – každý má
svoju rastlinku. Taktiež sa dotvára areál detského ihriska – rodičia oplotili húpačky, obložili pieskovisko drevom, takže sa všetko dá
pohodlnejšie využívať.
Vážime si tiež príspevky rodičov na materiálne vybavenie školského zariadenia, či už to

V

ážení školáci, rodičia. Teší nás, že po rokoch snaženia, úzkej spolupráce a podpory z obce celé školské zariadenie v Marianke
zaznamenáva reálny vzostup a to na každom
kroku. Či sa pozrieme na materskú školu, ktorá pomaly praská vo švíkoch a preto sme museli riešiť problém priestorovou úpravou. Tento rok sa vyznačuje nielen náporom nových
detí na materskú školu, ale zaznamenali sme
aj veľmi slušný záujem o prvú triedu v základnej škole. Máme zapísaný rekordný počet prvákov k čomu okrem nespornej kvality výuky
a výborného materiálneho zabezpečenia školy
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V sobotu 16.6.

bol príspevok na nákup troch germicídnych
žiaričov do škôlky, alebo zbierku na vnútorné
bezpečnejšie dvere do chodieb v budove.
Naše občianske združenie každoročne robí
kampaň na vyzbieranie 2% z odvodov daní
a následne sa ich snažíme spätne investovať
do detí. Tak tomu je aj tento rok, kde máme
za sebou už tradičnú oslavu Dňa detí.

Ani extrémne teplé počasie (teploty šplhajúce sa nad 33°C)
neodradilo 200 rekreačných bežcov a 56 detí od snahy pokoriť
trať, poraziť kamaráta, alebo prekonať samého seba. V sobotu
sa bežal II. ročník Mariatálskeho Štvanca.

V súvislosti s organizáciou Dňa detí by som
chcel poďakovať všetkým dobrovoľníkom,
ktorí nezištne pomohli, najmä však pani Jurečkovej, ktorá zabezpečeniu celej akcie venovala nemalé úsilie a kopec vlastného času.
Financovali sme tiež vydanie ďaľšieho čísla školského časopisu Machuľa, zabezpečili opravu trampolíny, údržbu trávnika, prispeli sme na školu v prírode pre deti zo sociálne
slabších rodín, pravidelne ﬁnančne prispievame na každé dieťa v Letnom tábore, ktorý organizujú pani učiteľky základnej školy. Peňazí ešte kus máme, podnety na príspevky / investície sú vítané.
Na záver sa za kolektív rady Občianskeho
združenia pri ZŠ Marianka pripájam k želaniu
pekného a príjemného prežitia času letných
prázdnin a dovoleniek.
Marcel Porges
štatutár OZ pri ZŠ Marianka
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▼

Marianka aj behala

Na

pretekárov čakala nová trať,
štart pretekov sme presunuli
z námestia, kde sa konal minulý ročník, na
futbalové ihrisko. Nová bola, vraj krajšia, ale
aj náročnejšia. Naviac, bežci mali možnosť
výberu zo 6 km a takmer 12 km dlhej trate
pre tých skúsenejších.
Počasie a kilometre poriadne potrápili snáď
každého bežca. U niektorých sa zdalo, že
trošku precenili svoje schopnosti, ale aj
o tom športovanie je. Testujeme si svoje
limity. Dôležité je prekonať sa a urobiť niečo
pre svoje zdravie aj keď sa nám zrovna do
toho veľmi nechce.
Tento ročník nás potešil hneď niekoľkokrát.
Najprv nárastom účastníkov, zo 132
v minulom roku sme sa dostali na takmer
dvojnásobok, 256 bežcov. Očakávaný
nárast účastníkov kládol veľké nároky
na organizáciu podujatia, podporenú
dostatkom dobrovoľníkov, ktorí nezištne
prispeli k tomu, že sme na konci
dňa mohli byť spokojní.
Naši spoluobčania nesklamali ani v účasti
na pretekoch. Tentokrát bežalo až
19 Mariančanov v kategóriách dospelých
a dokonca jednému sa podarilo vystúpiť
na celkové druhé miesto v absolútnom
poradí. Gratulujeme.
Radosť sme mali aj z toho, že dekorovať
víťazov prišiel Olympijský víťaz a trojnásobný
majster sveta v dráhovej cyklistike, pán
Anton Tkáč. Podujatie sa mu veľmi páčilo,
o rok prisľúbil účasť v tíme gulášmajstrov,
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AKO SI VIEDLI NAŠI Z MARIANKY?

vraj možno aj s hokejovou legendou Jozefom
Golonkom.
Mariatálsky Štvanec zaradil SOV znovu
medzi Behy olympijského dňa. Beh
olympijského dňa je celosvetovým
podujatím, ktoré si kladie za cieľ podporovať
myšlienku športu pre všetkých. Po prvýkrát
sa uskutočnil v roku 1987 ako spomienka
na 23. jún 1894, kedy barón Pierre
de Coubertin založil Medzinárodný
olympijský výbor.
Ľubomír Hrčka
za organizátorov behu

Na záver by so
m
rád poďakova
l
všetkým
dobrovoľníko
m,
ktorý nám
nezištne
pomohli
zorganizovať
tento ročník.
Srdečná vďak
a!
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Predprípravka OŠK stále hľadá talenty

Jarná sezóna

Po

skončení zimnej halovej sezóny, v ktorej
naša predprípravka OŠK trénovala
v telocvični ZŠ v susednej Záhorskej Bystrici
a usporiadala medzinárodný turnaj pusiniek, sme
zmenili miesto tréningov a začali trénovať na
domácom ihrisku v našom futbalovom stánku.
Dvakrát v týždni sme sa pravidelne stretávali na
tréningoch. Chlapci stále trénovali a pracovali
s loptou, učili sa ovládať základné prvky futbalovej
abecedy. Niektorým to išlo rýchlejšie, niektorým
pomalšie. Všetci sa ale snažili ukázať, že im futbal
prirastá k srdiečku a majú zneho obrovskú radosť.
Pochopitelne máme ešte veľké rezervy. Ale
práve na to máme tréningy, aby sme ich stále
zmenšovali a učili sa stále viac ovládať nielen
telo a loptu, ale aj vôľové vlastnosti a formovať
tak už od útleho veku malé osobnosti. Futbalové
medzery máme ešte v klučkách, strelbe, vedení
a ovládaní lopty atdˇ. V ich veku adekvátne
zručnosti s loptou a bez nej sú pochopitelné, ale
keď vidieť ich nezlomnú vôlu a srdiečko, každému
musí byť jasné, že sa to raz naučia. A neskôr, keď
budú hrať pravidelnú súťaž, ukážu všetkým, čo
sa už naučili. Závisí predovšetkým od nich a ich
rodičov ako budú ďalej napredovať.
Veľkú radosť máme z našej zatial jedinej hráčky
Laurinky Dzurilovej, ktorá po dlhšej dobe začala
s nami pravidelne trénovať a je veľkým prísľubom
pre budúcnosť nášho mužstva. Takto u nás
výrastli aj jej staršie spoluhráčky z tímu mladších
žiakov, z ktorých jedna už zakotvila v družstve
dievčat bratislavského Slovana. O našej Laurinke
sa pochvalne vyjadrila aj trénerka prípravky Dukly
Praha, s ktorou sme si mali možnosť zatrénovať
u nás v Marianke.
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OŠK Marianka – Dev. Nová Ves 8:6
S veľkou motiváciou nastúpili
minulý víkend naši malí futbalisti
(ročník 2004, 2005, 2006) proti
rovesníkom z neďalekej Dev. Novej
Vsi. Obe predprípravky predvádzali
neslýchanú bojovnosť a prítomným
rodičom a divákom sa snažili ukázať,
čo už vedia.

N

aši útočníci Martin Murko, Jakub
Kapánek a Tomáš Pucovský makali
naplno a preto prišli aj góly. Niektoré boli
skutočne parádne. Maťo Murko síce zatiaľ
nezavesil, ale bojoval ukážkovo ako lev.
Jakub a Tomáš si podelili naše góly, ktorých

ale mohlo byť aj ovela viacej. Mladší
z bratskej dvojice Kapánkovcov Lukáš ukázal
v našich zadných radoch, že máme v ňom
talentovaného hráča do stredu obrany. Keď
sme prežívali horúce chvíľky pod tlakom
nášho šikovného súpera, viackrát zabránil
gólu v našej sieti. Nielen jeho zásluhou,
ale aj zásluhou ostatných hráčov Milanka
Bútoru, najmladších talentovaných Maťka
Holého a Samina Marka, brankára Kubina
Hlavatého sme napokon dostali len šesť
kúskov. Všetci nám ukázali, že z nich môžu
byť talentovaní hráči. Patrí k nim určite aj
náš benjamín Danko Ballay, ktorého ale ešte
niekedy viac ako futbal zaujímajú vtáčiky
a veci naokolo. Ale aj to asi patrí k výbave
futbalistov v tomto veku. Jeho snaha byť

stále na ihrisku a v zápale hry nepočuť
príkazy trénera na striedanie vyvolávala
úsmev na tvárach mnohých prítomných.
Čo sa týka brankárskeho postu, milo nás
prekvapil Kubino Hlavatý, ktorý sa asi pobije
o post našej brankárskej jedničky
s talentovaným Maťkom Ďuricom, ktorý sa
ale pre chorobu nemohol zúčastniť na tomto
zápase. On a zaiste aj ostatní talentovaní
maródi Kiko Ondriska, Laura Dzurilová
a Jurko Jánošík nám velmi držali všetky
palce. Posledne menovaný nás prišiel
dokonca osobne povzbudiť priamo na
ihrisko. Gólov sme síce inkasovali šesť,
dali sme však o dva viac. Takže konečný
výsledok 8:6 bol naším prvým víťazstvom
na domácom ihrisku.

Začiatok novej sezóny
Po skončení tejto jarnej časti futbalovej sezóny budeme
mať v tréningovom procese prázdninovú prestávku. Začíname však opäť intenzívne trénovať tesne pred začiatkom
nového školského roka.
Bližšie informácie o príprave a novinkách v našich dvoch

mládežníckych mužstvách nájdete aj na futbalovej stránke

www.oskmarianka.sk

Stano Ondruš,
tréner predprípravky OŠK
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Naši šikovní futbalisti –
mladší žiaci U12 OŠK Marianka

Po

poslednom súťažnom
zápase jarnej časti
súťažnej sezóny 2012, ktorý
odohrali 10.6.2012 so súperom
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B.Pezinok, sa mužstvo mladších
žiakov umiestnilo na siedmom
mieste. Túto sezónu prišli o jednu
hráčku, ale zato získali nové posily,

nových hráčov: Samuel Švoňava,
Martin Papay, Tomáš Hronský,
Andreas Jakubík, Jozef Hrčka.
Ako aj po iné roky, aj tento rok

mužstvo neobišla choroba, ale
aj lenivosť niektorých hráčov,
čo sa odzrkadlilo na výsledkoch.
S prehrami, ale aj s „výhrami“
odohrali súťažné aj priateľské
zápasy so susednými futbalovými
klubmi, ako napr. FK Lamač,
FK Tatran Stupava, FK
Lokomotíva DNV, FC Zohor ...
Získali nielen nových hráčov,
ale aj nové futbalové dresy
krásnej modrej farby so štuckami.
Za sponzorské príspevky na
vybavenie mužstva ďakujeme

p.Bončovi a p. Límovi.
Dňa 9.6. sa zúčastnili futbalového
turnaja mladších žiakov
Slávia Ekonóm „O POHÁR
ZELENKY“. Z chuti si zahrali aj
napriek prehrám v prvých dvoch
zápasoch a obsadili pekné tretie
miesto. Gratulujeme. Odniesli
si ceny, diplom a pohár za
umiestnenie, no cenu si odniesol
aj Richard Mader za najlepšieho
brankára turnaja.
Tréner Karol Mader a asistent
trénera a vedúci mužstva Milan

TABUĽKA OBSADENIA:
miesto

mužstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ŠK Plavecký Štvrtok-Vysoká
Baník Pezinok
ŠK Láb
Slovan Modra
ŠK Bernolákovo
Veľké Leváre
OŠK Marianka
Slovan Vištuk
FK Kuchyňa

* (1)
* (2)
* (3)
* (4)
* (5)
* (6)
* (7)
* (8)
* (10)

Jakubík, ich za výkony s radosťou
pochválili. Súčasnú zostavu
tvoria hráči: Richard Mader,
Martin Papay, Matej Bončo,
Zdeno Németh, Michal Vávra,
Ján Jarina, Kristián Žužič, Samuel
Švoňava, Nicolas Jakubík, Martin
Novák, Andreas Jakubík, Samuel
Štassel, Martin Hrbáň, Mário
Veľký, David Polner, Filip Petráš,
Tomáš Hronský, Jozef Hrčka
a mužstvo skrášľujú dievčatá
Dominika Tarabová a Lucia
Nováková. V dňoch 16.6.2012
odohrajú priateľský zápas s FK
Lamač, 23.6.2012 sa zúčastnia
futbalového turnaja mladších
žiakov „OŠK Mariankacup“,
ktorý poriada obecný športový
klub Marianka. Držíme palce, aby
sa mužstvo udržalo čo najdlhšie
a aspoň v takom počte, ako je
teraz.
Katarína Jakubíková
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Hodnotenie futbalovej sezóny
2011/2012

horný rad zľava: tréner - Matúš Dubovský, Lukáš Dubovský - Čavo, Peter Bratina - Fuko, Tomáš Kolenič – Koleno, Tomáš Drobný, Dragan Rastovič - Dragy, Michal Bednárik, Matúš Strnad,
dolný rad zľava: Štefan Božík – Kožak, Maťo Novák – Brčky, Lukáš Závadský , Juraj Novák, Peter
Mazúch – Mazo

26 Mariatál

Po

skončení jesennej časti sme si dali predsavzatie kvalitnej
zimnej prípravy a odohratie pár prípravných stretnutí. Zimnú
prípravu sme absolvovali prevažne v telocvični. Káder sme vhodne
doplnili novými posilami, ktoré sa ukázali ako kľúčové. Nový hráči
dokázali svojimi dobrými výkonmi strhnúť aj ostatných hráčov.
Dôležitý bol aj brankársky post, na ktorom sa síce vystriedali až traja
naši brankári, ale ani jeden nesklamal. Kľúčovými posilami v strede
pola sa stali nový hráči Matúš Strnad, Michal Bednárik, Lukáš
Slahučka, Peter Mazúch a staronový Tomáš Drobný. So začiatkom
jarnej časti môžeme byť spokojní, čo sa týka bodového zisku. Body
sme brali mužstvám z hornej časti tabuľky. V druhej polovičke jarnej
časti sa nám zranili naše najväčšie opory alebo s iných dôvodov
nemohli nastúpiť a hneď sa to prejavilo aj na našich výsledkoch. Na
posledné zápasy sme museli mužstvo posilniť v defenzíve o hráčov
z mužstva „starých pánov“ našej rezervy a to Milana Jakubíka, Roba
a Romana Pápayovcov. Títo chlapci vôbec nesklamali, a Romanovi
Pápayovi treba vysloviť absolutórium, pretože odohral od svojho
nástupu do družstva všetky zápasy až do konca sezóny. Touto
cestou by som sa chcel všetkým hráčom poďakovať za jarnú časť
v ktorej sme získali 19 bodov za 6 víťazstiev a 1 remízu.
Dali sme si aj dva čiastkové a jeden hlavný cieľ do ďalšej sezóny
a to udržať všetkých hráčov a posilniť sa na stopérskom poste.
Netreba zabudnúť aj na tréningové jednotky aspoň raz do týždňa,
ktoré sa úplne vypustili v jarnej časti minulej sezóny. Ak sa splnia
čiastkové ciele nepochybujem o lepšom umiestnení a samozrejme
lepšej hre. A práve lepšia hra a následné postavenie v hornej časti
tabuľky je náš hlavný cieľ do budúcej sezóny.
Ďalej by som chcel poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí
sa zúčastňovali na brigádach od 22.4. až doteraz a pomáhali pri
zveľaďovaní futbalového ihriska. Prispeli tak k inovácií futbalového
areálu. Najväčším prínosom do budúcej sezóny bude bezpochyby
nová tribúna. Tento projekt sme začali realizovať s podporou
Holcimu vo výške 1200.-€ no práce, ktoré sa doposiaľ vykonali
dobrovoľnou činnosťou hlavne z družstva starých pánov a rodičov
mladších žiakov niekoľkonásobne prevyšujú túto sumu. Vďaka patrí
sponzorom a to ﬁrme Dekos zo Záhorskej Bystrice, Ing. Petrovi
Drobnému či Máriovi Velkému, ktorý nám pomohol zabezpečiť
drevo na konštrukciu tribúny a sám ju postavil s pomocou našich
dobrovoľníkov. Projekt a stavebný dozor zabezpečil a vypracoval
Ing. Arch. Ivan Jarina, ktorý bol riadne odsúhlasený stavebným
úradom obce Marianka. Túto pomoc vykonal bezodplatne začo
mu patrí vďaka. Pri zabezpečení zváračských prác a kovaní nám
pomohla ﬁrma Menton zo Záhorskej Bystrice, ktorej majiteľom je
Marek Tunega. Za čas strávený na ihrisku počas každého víkendu
od 22.4. patrí veľká vďaka manželom Jakubíkovcom, Maderovcom,
Pápayovcom, Novákovcom. Neodmysliteľnou súčasťou sobotňajších
brigád boli kotlíkové špeciality a guláše, ktoré zabezpečoval Vlado
Bončo s výraznou podporou Mária Bubniča. Všetky práce, ktoré
si vyžadovali zváračské umenie realizoval Milan Záblacký. Najmä
v jesennej časti súťaže sa odohrávajú futbalové stretnutia aj za
daždivého počasia a tak občania, ktorí navštívia domáce zápasy
OŠK si ich budú môcť vychutnať v suchu za každého počasia. Aby
nás nová tribúna mohla chrániť od slnečného žiarenia a dažďa,
čakáme ešte na krytinu, ktorú nám prisľúbil Maťo Jaroš ako aj krytinu
Tondach od Mirka Pira. Rád by som poďakoval všetkým tým, ktorí
doposiaľ pridali ruku k dielu a zároveň by som vyzval aj ďalších ľudí,
ktorí majú záujem pomôcť. Našim cieľom je do konca kalendárneho
roku doriešenie detského kútika. tréner
Matúš Dubovský
tréner
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Naši Jubilanti

V PRVOM POLROKU 2012 SME ZAZNAMENALI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ
JUBILEÁ NAŠICH SPOLUOBČANOV:

90 ROKOV

80 ROKOV

p. Rozália
Jelačičová
p. Rozália
Lisická

Ing. Tibor Sládok
p. Juliana
Petreszelová
p. Bernarda
Jánošová

Recepty
vej
o
h
c
lo
Z
y
k
n
le
A
d
o

Kurča na syre
ČAS PRÍPRAVY: 15 MINÚT
ČAS PEČENIA: 30 AŽ 40 MINÚT
Potrebujeme:
● 1 kurča
● 300 g tvrdého syra
● 200 ml smotany na šľahanie
● 2 vajcia
● hladká múka na obaľovanie
● korenie na pečené kura
● olej na vymastenie pekáča
● soľ
Postup:
Na dno naolejovaného pekáča navrstvíme
polovicu strúhaného syra. Umyté kurča
naporciujeme, okoreníme a osolíme.
Mäso postupne obalíme v hladkej múke,
rozšľahaných vajíčkach a poukladáme na syr
v pekáči. Kúsky kuraťa posypeme zvyšným
strúhaným syrom, zalejeme smotanou
a dáme do vyhriatej rúry. Pečiem pri
teplote 180° C asi 30 až 40 minút.

Žemľovka
s kapustou
a jaternicou
ROZPIS NA 4 PORCIE:
DĹŽKA PRÍPRAVY: 90 MINÚT
Potrebujeme:
● 2 cibule
● 3 jaternice,
● staršia chlebíčková veka
● 500 g hlávkovej kapusty
● 150 ml zeleninového vývaru
● 3 jaternice
● 100 g strúhaného syra
● 2 lyžice masti,
● 2 lyžice kmínu
● 5 lyžíc kečupu,
● 2 vajcia
● soľ
● podľa chuti cukor
● ocot
● rastlinný olej
● 100 ml mlieka
Postup:
1. Cibule olúpte a nasekajte nadrobno.
Kapustu očistite a nakrájajte.
2. V kastróle na masti osmažte jednu
cibuľu a kmín. Pridajte kapustu.
Orestujte ju, osoľte a pod pokrievkou
poduste domäkka. Potom dochuťte
cukrom a octom. Zvyšnú cibuľu
orestujte na troche oleja. Pridajte
jaternice a prehrejte ich.
3. Veku nakrájajte na plátky a zvlhčite
vývarom. Zapekaciu misu vymažte
tukom a dno zakryte tretinou plátkov
veky. Na ne naneste jaternicovú zmes
a kapustu. Pridajte vrstvu veky, syr
a kečup. Navrch rozložte zvyšnú veku.
4. Misku vložte do rúry predhriatej
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Aj touto cestou im prajeme ešte veľa
pekných chvíľ pri prehliadke ďaľších
vydaní spravodaja Mariatál a chvíľ
strávených v kruhu svojich najbližších.
Edita Radačovská
Komisia pre kultúru

na 180° C a žemľovku nechajte asi
10 minút zapiecť. Potom ju zalejte
vajcami rozšľahanými s mliekom a vráťte
do rúry. Dopekajte ju asi 25 minút.

Eskimo
Potrebujeme:
Korpus:
Krém:
● 2 hrnčeky hladkej múky
● 2 hrnčeky mlieka
● 1 hrnček kryštálového cukru
● 2 kokosové pudingy
● 1 hrnček mlieka
● 1 hrnček kyslej smotany
● ½ hrnčeka oleja
● 250 g maslo (Hera)
● 1 kypriaci prášok do pečiva
● 100 g práškový cukor
● 1 vanilkový cukor
● 3 vajcia
● 3 lyžice kakaa
Poleva:
● 80 g masla
● 100 g práškového cukru
● 1 lyžica mlieka
● 1 lyžica maizeny (Zlatý klas)
● 2 lyžice kakaa
Postup:
1. Suroviny na korpus zmiešame v miske,
vylejeme na plech a pečieme pri 180° C
približne 30 minút. Necháme vychladnúť.
2. Z mlieka a pudingových práškov uvaríme
hustý puding, po vychladnutí zmiešame
s maslom a s práškovým cukrom.
Napokon vmiešame kyslú smotanu.
Krém natrieme na upečený
a vychladnutý korpus.
3. Zo surovín za stáleho miešania
uvaríme kakaovú polevu a po miernom
vychladnutí natrieme na plnku. Dáme
stuhnúť do chladničky.



Stĺpček Milana Olexu

Blondínka: Môj pes klame!
Brunetka: To nemôže byť pravda, psi
predsa nevedia klamať!
Blondínka: Tak sa pozri! Dunčo, ako
robí mačička?
Dunčo: Hav, hav!
Blondínka: No vidíš!?
– Idú štyri blondínky po meste pod jedným
dáždnikom.
– A ani jedna nezmokne, ako je to možné?
– Vôbec neprší
KEĎ UŽ NEMÔŽETE ZNÍŽIŤ ÚROVEŇ
KORUPCIE, TAK NÁM ASPOŇ DAJTE
ŠANCU ZÚČASTNIŤ SA NA NEJ.
Povzdych politika: Už toľko som toho
Slovákom sľúbil a stále je im to málo...
Muž: Milá slečna tu chodí autobus iba cez
sviatky.
Blondínka: To mám dnes šťastie, mám
narodeniny!
NAD ALKOHOLOM SA EŠTE NIKOMU
NEPODARILO ZVÍŤAZIŤ.
IBA VÝCHODNIAROM SA PODARILO
REMIZOVAŤ.
Ja som veľmi rada, že mi manžela
vybrali rodičia.
Pri pomyslení, že som si takého somára
vybrala sama, by ma porazilo.
Milý bože, daj aby som mala tučné bankové
konto a štíhlu postavu.
A prosím Ťa, hlavne to nepopleť, ako vlani.
SLEČNA, VY MÁTE ALE NÁDHERNÉ
PRSIA.
SÚ PRAVÉ?
NIE, JEDNO JE ĽAVÉ.
Tu je povolená rýchlosť 40 km/hod a vy
ste išli osemdesiatkou! Kam ste sa tak
ponáhľali, pán vodič!?
Tu pre vás som 2000 korún viezol...
Zastaví policajt vodiča, priloží mu k ústam
balónik a dôrazne zavelí:
– Dýchnite!
– Ani ma nenapadne! – odmieta vodič.
– Dýchnite človeče! Lebo ak do toho
dýchnem ja, tak vám vezmú na dva roky
vodičák. – vyhráža sa policajt

SKUTOČNÉ POLICAJNÉ ZÁPISY:
– PO PREVOZE DO NEMOCNICE LEKÁR
KONŠTATOVAL SMRŤ PACIENTA, ALE
TO SME TUŠILI, UŽ KEĎ SME HO NAŠLI
NA TROCH MIESTACH V LESE.
– PÁCHATEĽ ODCUDZIL ZO ZÁSUVKY
VEDÚCEHO NEZISTENÉ MNOŽSTVO
PÄŤKORUNOVÝCH MINCÍ V CELKOVEJ
HODNOTE 300 SK.
– NAJSKÔR SOM SI MYSLEL, ŽE LEN
ŽARTUJE A ŽE PO MNE STRIEĽA
SLEPÝMI NÁBOJMI. KEĎ MA ODVÁŽALI
DO NEMOCNICE, TAK SOM SI TO UŽ
NEMYSLEL.
– PO NIEKOĽKÝCH ĎALŠÍCH METROCH
ZABOČIL SLEDOVANÝ V PRAVO,
ČO SME NEPREDPOKLADALI A
POKRAČOVALI SME ĎALEJ ROVNO.
Keď som prišiel domov, vošiel som
omylom do iného dvora a nabúral do
stromu, pretože ho doma na tomto
mieste nemám.
Pred jazdou som niečo vypil. To ale nebolo
nič proti smädu, ktorý som mal.
Nehodu teda zavinila manželka, ktorá presolila
obed.
V BARE PRISTÚPI MLADÍK K PEKNEJ
SLEČNE, KTORÁ SEDÍ PRI PULTE SAMA
A SPÝTA SA JEJ, ČI JU MÔŽE POZVAŤ
NA POHÁRIK.
„NA HOTEL?!“ SKRÍKNE SLEČNA.
OSTATNÍ HOSTIA SPOZORNELI.
MLADÍK VYSVETĽUJE: „VY STE MA,
SLEČNA, NEPOCHOPILA. CHCEM VÁS
LEN POZVAŤ NA MALÝ DRINK.“
... „CHCETE MA POZVAŤ NA HOTEL?“
VYKRIKUJE TÁ SLEČNA.
ĽUDIA SA OTÁČAJÚ, MLADÍK
ČERVENÝ ZA UŠAMI, ZMÄTENE
ODCHÁDZA.
SLEČNA HO RÝCHLO DOHONÍ
A ŠEPKÁ: „PREPÁČTE, ŽE SOM
VYVOLÁVALA ROZRUCH, ALE SOM
ŠTUDENTKA PSYCHOLÓGIE A ZAUJÍMA
MA SPRÁVANIE ĽUDÍ
V NEČAKANÝCH SITUÁCIÁCH.“
„ČOŽE?!“ ZAKRIČÍ MLADÍK
NA CELÝ PODNIK, „STO EUR?“
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Manželka doma cvičí karate a manžel
na ňu chvíľu pozerá a potom sa jej
opýta na čo cvičí to karate. Žena sa na
chvíľu zastaví a odpovedá:
„No keby ma chcel niekto v noci
v parku znásilniť, tak aby som sa
ubránila.“ A manžel pozrie na ženu a
konštatuje: „Taká tma nikdy nebude...“
Manželia Mišo s Dorou prídu k zubárovi. Na
Mišovi vidieť, že sa ponáhľa a hovorí:
– Pán doktor, žiadne výmysly, žiadne
umŕtvenie, žiadne injekcie a prášky.
Jednoducho vezmite kliešte a vytrhnite to!!
– Tak to obdivujem váš stoický pokoj.
– hovorí doktor – Bodaj by som mal viac
takých smelých pacientov. Tak mi ukážte,
ktorý je to zub...
– Dorka, poď sem, ukáž mu ten svoj zub...
BABKA DOJDE DO KOSTOLA, POD
PAZUCHOU NESIE SLANINU A FARÁR SA
JEJ PREKVAPENE PÝTA:
-?A ČO TÁ SLANINA POD PAZUCHOU,
DCÉRA MOJA ???
BABKA KUKNE POD PAZUCHU A POVIE:
-ŽE SOM ZAS DALA MODLITEBNÚ
KNIŽKU DO KAPUSTNICE!?
Príde Čukča k lekárovi so synom a
sťažuje si:
Doktor môj syn nič neje. Ani chleba, ani
maslo, ani mäso...
Preboha! Tušíte prečo?
Nemáme...
Chlop pridze večer domu a vymakňe ženu
v posceľi s kamaratom.
Opre še o zarubňu a hvari: Feri ja mušim, ale
tebe še čudujem.
VEŽNE SEBE RUKSAK VYCHODŇARKU
I PO SVADBE JEJ HUTORI:
„SLUCHAJ, JAK PRIJDZEM SPITY DOMU
A ČAPKU BUDZEM MAŤ NAĽEVO, TO
ZNAČI, ŽE JA LAČNY A FRIŠKO MI DAJ
NAJESC!
JAK BUDZE ČAPKA NAPRAVO, TA SOM
NERVOZNY A RYCHLO UCEKAJ A DAJ MI
POKUJ.
JAK BUDZE ČAPKA NAROVNO, MOŽEŠ
ZE MŇU HUTOREC, SOM OK.“
I ONA MU NA TO:“SLUCHAJ TU, JAK
PRIJDZEŠ DOMU A JA BUDZEM MAC
JEDNU RUKU VBOK A V DRUHEJ VAĽOK,
JE MI U RICI JAK TY MAŠ ČAPKU...“
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