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Obec, to je
každý z nás
Praktický
lekár
a lekáreň

aj v Marianke

Novinky
zo športu
Detské ihrisko
na Karpatskej

Marianske
hudobné
leto
Chorus
augustini
dobýva
medzinárodné
pódiá!

Nová zóna
pre šport,
hry a relax

Svetielko
nádeje

A

je tu zas ten čas
vianočný, čas viery,
lásky a nádeje. Nádeje,
že raz bude lepšie. Že
náš život bude ľahší,
krajší, veselší. Myslím,
že to sú jedny z tajných
vianočných prianí väčšiny ľudí na svete. Sen
o lepšom živote môže
mať však diametrálne
odlišný osud. To závisí
len od ľudí, ktorí ten
sen snívajú a sily ich
vôle. Podľa toho sen
môže zostať navždy len
snom alebo sa silou vôle
konkrétnych ľudí stane
skutočnosťou. A naplnenie ľudských snov je
skutočne úžasná vec!
Čakať na naplnenie sna
bez vlastného pričinenia, bez obety je detinské, z krajiny rozprávok.
Rozprávok o prsteni zázračnom a svete senzačnom .... Rozumní vedia,
že aj pokoj a šťastie si
treba zaslúžiť.
Farebné Vianočné
svetielka nádeje tieto
Vianoce zažiarili po prvý
krát aj na niektorých  
našich Marianskych uliciach. Nádeje že aj u nás
bude lepšie.
Všetkým ľudom dobrej
vôle prajem ten úžasný
pocit šťastia z naplnených snov a jasné svetlo
na správnej ceste hľadania do budúceho roku.
Radovan Jurika
starosta obce Marianka
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Polyfunkčné centrum
Polyfunkčné centrum – možno honostné označenie, ale na možnosti Marianky
skutočne priliehavé. Nič podobného tu pred tým vybudované nebolo. Aj keď
plánovaný termín dokončenia je už za nami, otázka kedy bude dokončený nie je
v súčasnej dobe tak dôležitá ako otázka, čo tam bude, aké služby nám dokáže
poskytnúť, aby zaslúžene mohlo nosiť svoj názov ....

O

krem možnosti rozšírenia administratívnych
a skladových priestorov obecného úradu
bude súčasťou polyfunkčného centra spoločenská sála vybavená tak, aby z pohľadu využiteľnosti zodpovedala súčasným spoločenským,
technickým a technologickým požiadavkám.
Najdôležitejšími službami, ktoré chce polyfunkčné centrum obyvateľom ponúkať sú
služby lekárne, ambulancie lekára a bankomat.
Presadiť, aby tieto služby aj zostali navždy
súčasťou servisu pre obyvateľov našej obce
nebude vôbec tak jednoduché, ako sa na prvý
pohľad zdá. Žijeme v dobe, kedy o všetkom
v konečnom dôsledku rozhoduje ekonomika
a kúpna sila. Rozhodnutie konkrétnych prevádzkovateľov lekárne, ambulancie aj bankomatu
vstúpiť do neznámych Marianskych vôd vítame,
ale súčasne si uvedomujeme, že bez podpory
a nášho záujmu o ich služby tu dlho nevydržia.
Možno sa natíska otázka prečo práve táto banka, táto lekárka lekárnička?
Odpoveď je veľmi jednoduchá. Lebo práve

tieto subjekty prejavili záujem a ochotu dôverovať skromným trhovým podmienkam v Marianke. Podmienkam, v ktorých určite závratne
nezbohatnú, ale pri troche spoločnej snahy
sa udržia a nakoniec dosiahneme spokojnosť
na oboch stranách klienta aj poskytovateľa
služby. Ak teda nechceme o pár rokov znovu
len kritizovať čo všetko v tej Marianke nie je,
čo všetko tu chýba, dajme im šancu milo nás
prekvapiť a získať si našu dôveru, tu doma
v Marianke. Možno sme rokmi naučení chodiť
inde, kde to poznáme, možno máme prvotnú nedôveru ... Prosím v spoločnom záujme
skúsme to raz prekonať. Myslím, všetci v tejto
krajine, po tom, čo sme si nechali zlikvidovať
vlastné poľnohospodárstvo sme už pochopili,
že nie všetko čo je zďaleka musí byť dobré.
Tak, ako sa v súčasnosti snažíme podporovať
„produkty z našich regiónov“ rovnako musíme
podporovať služby v našich obciach.
Čo je doma, to sa počíta!

Hlas ľudu, hlas boží

Na Bystrickej ulici sa nám na jeseň podarilo úspešne zrealizovať stavbu kanalizácie.
Vďaka tejto kanalizačnej vetve bude funkčná aj kanalizačná vetva na Lesnej a Budovateľskej ulici. Projekt splaškovej kanalizácie na Bystrickej ulici bol financovaný
z prostriedkov ENVIROFONDU. Napriek stavebným komplikáciám vyplývajúcim najmä
z priestorových parametrov Bystrickej ulice a dopravným komplikáciám spôsobeným
omeškaním dodávateľa s dostavbou Štúrovej ulice sa projekt podarilo zrealizovať
v súlade so zmluvnými podmienkami.
S ohľadom na rozsah zásahu do existujúcej asfaltovej komunikácie v dôsledku rozkopávky by bolo ekonomicky neefektívne „flekovať“ takto rozbitú cestu. Obec preto
vopred dala spracovať projekt kompletnej opravy Bystrickej ulice, projekt uloženia
ostatných sietí, zabezpečila ďalšie financovanie a zazmluvnila bezplatnú pokládku
plynovodnej vetvy na Bystrickej ulici.  
Vzhľadom na majetkoprávne vzťahy k pozemkom pod Bystrickou ulicou Obec
písomne vyzvala všetkých dotknutých vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa pod
komunikáciou Bystrická ulica na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena uloženia inžinierskych sietí a súčasne všetkých obyvateľov Bystrickej ulice k písomnému
schváleniu projektu rekonštrukcie Bystrickej ulice.
Napriek deklarovanému prvotnému záujmu o predmetný projekt na verejnom  zhromaždení, demokratická väčšina obyvateľov Bystrickej ulice však v konečnom dôsledku
rozhodla tak, že projekt rekonštrukcie Bystrickej ulice sa pre nezáujem jej obyvateľov
realizovať nebude.   

Zelená plocha
Na základe dohody s www.novamarianka.
sk, s.r.o. zastúpenou Petrom Hasoňom
obec pristúpila k prenájmu plochy pozdĺž
Karpatskej ulice (nad detským ihriskom)
na účel verejného parku, alebo  športoviska
za 1 euro.
Po ukončení terénnych úprav bude celá
plocha vysiata trávou. Na základe podnetov
viacerých obyvateľov pripravujeme výsadbu
zelene pozdĺž cesty ako aj popri betónových
múroch, umiestnenie lavičiek, futbalových
bránok, možno bežeckej dráhy. Ďalšej iniciatíve obyvateľov sa medze nekladú, vítané sú
nielen podnety, ale aj pomoc pri projektovej
príprave, samotnej realizácii a samozrejme
financovaní finálneho zámeru. Máme spoločný záujem aby táto plocha v maximálnej
možnej miere slúžila všetkým. Súčasnosti
rokujeme s developerom o možnostiach
využitia aj ostatných plôch popri Karpatskej
ulici na verejnoprospešný účel. Veríme,
že vstup do obce sa čoskoro stane našou
„výkladnou skriňou“.

Kamery
v Marianke
Výstavba I. etapy kamerov
mu v obci je vo finále. Te ého systénto projekt
je dotovaný zo štátneho
rozpočtu SR
na základe výzvy Rady vlá
dy
skej republiky pre preven Slovenciu kriminality. V rámci prvej etapy
bo
umiestnených 6 kamier lo v obci
ktoré 24 hodín
denne monitorujú naše uli
ce a verejné
priestranstvá. Systém je
technologicky
vybavený tak, aby bol ke
dy
žiteľný pre zložky polície. koľvek pouSú
v novembri požiadali o do časne sme
táciu na rok
2014 na rozšírenie kame
rov
mu - ďalších 18 kamier - ého systémo
budú dôležité lokality ob nitorované
ce, napríklad
aj priestor športového are
álu, cintorína
a školského dvora.

Južná
cesta
Projekt Južnej cesty sa
po desaťročí snívania dostal aj
vďaka pánom Hasoňovi a Miškócimu z papiera
do reality. Prvá etapa cesty je vybudovaná, ďalšia sa buduje. Cesta
nie je ani skolaudovaná, betón ani nestihol poriadne vytvrdnúť a napriek
tomu ju už mnohí používajú. To je aj rukolapným dôkazom jej potrebnosti
a nevyhnutnosti v rámci cestnej siete obce. Dobudovanie celej Južnej cesty
zásadne zhodnotí doposiaľ ľadom ležiace pozemky tým, že otvorí možnosti ďalšej
výstavby Rodinných domov v lokalitách Lúky, Kraciny a Tálky bez neprimeraného
zaťaženia ostatných obyvateľov obce. A teda zásadne pomôže nám všetkým.

Námestie 4 apríla
v Marianke
Začiatkom budúceho roka bude zahájená Regenerácia nám. 4 apríla, projekt,
ktorý je spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci operačného
programu Bratislavský kraj. Riadiacim
orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Po dvoch rokoch
trápenia sme úspešne splnili všetky administratívne podmienky a môžeme sa pustiť
do stavby. Projekt, spracovaný už v roku
2009 zásadne nemení terén námestia, zachováva obnovené prvky oporných múrov
ako aj pamätník. Zásadne sa však mení
povrchová úprava ako aj plocha námestia,
ktorá bude rozšírená až po budovu školy.
Námestie v Marianke už nebude len cesta
a parkovisko, ale námestie so zeleňou, lavičkami, skrášlujúcimi prvkami, parkovým
osvetlením, radosť sa tadiaľ prejsť.
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Tenkrát poprvé...
Aj rok 2013 sa zapíše do našej malej histórie malými/veľkými prvenstvami. Po prvýkrát v histórii
sa nám podarilo zrealizovať vodorovné dopravné
značenie - prechody pre chodcov na Karpatskej
ulici a merač rýchlosti na začiatku obce. Veríme
že aj toto čiastočne napomôže  bezpečnosti
chodcov v našej obci. Oči si tým však  nelepíme.
Je nám jasné že bez súvislého chodníka pozdĺž
Karpatskej a nového verejného osvetlenia to
nepôjde. Stavebné povolenie na II. Etapu výstavby
chodníkov na Karpatskej ulici je už právoplatné....
Koncom leta sme taktiež zrealizovali obnovu
dopravného značenia ukľudnených obecných
komunikácií Lipovej, Agátovej, Jelšovej, Javorovej
a ulice Nad Bednárovým. Na jar budúceho roka
pripravujeme na základe projektu dopravného
projektanta výstavbu  retardérov, ktoré budú
v súlade s technickými normami tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu motorových vozidiel .

Námestie
pri kaplnke sv. Floriánka
Koncom novembra nám architekt Jarina odovzdal projekt Námestia sv.
Floriána, na základe ktorého sme požiadali o dotáciu BSK. Máme zámer
bezodkladne po ukončení nekonečných stavebných prác na Štúrovej
ulici a po uvoľnení tohto priestoru od stavebného materiálu zahájiť práce
na budovaní námestia podľa uvedeného projektu. Projekt počíta s minimálnou spevnenou plochou a sústreďuje sa na zelené plochy a parkové
úpravy. Súčasťou bude aj detské ihrisko, odstavné plochy a verejné parkové osvetlenie. Možno už budúci rok budeme môcť zorganizovať akciu :
„Súsedé súsedúm“ aj na tomto verejnom priestore.

V spolupráci s developerom
www.novamarianka.sk, s.r.o.  sa
nám spoločnými silami konečne
podarilo dobudovať nové verejné
detské ihrisko na začiatku obce.
Ihrisko sa nachádza na pozemku
developera, zariadenie ihriska je
vo vlastníctve obce. Sprevádzkovaním zázemia ihriska – objektu
v areáli ihriska vznikne príjemné
prostredie nielen pre deti a ich
hry, ale aj  pre rodičov. Súčasťou
výstavby ihriska bola aj „reorganizácia“ obecného a developerského billboardu tak, aby vstup
do obce bol decentný. Autorom
obecného uvítacieho billboardu
je Ing. arch. Jarina. Za skutočne  
vkusný areál priamo pri vstupe
do obce ďakujeme.
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Parkovisko
na Karpatskej
V lete tohto roku sa nám podarilo ukončiť povrchovú úpravu a protokolárne odovzdať odstavné
parkovisko na Karpatskej do užívania. Parkovisko
má bezplatne slúžiť nielen pútnikom ale ostatným
návštevníkom a obyvateľom obce. Najmä však
tým, ktorí permanentne parkujú na ceste a blokujú tak celý jazdný pruh od odbočky do údolia
až po Námestie 4 Apríla a to napriek zákazu
státia v tomto úseku. Nakoľko sťažnosti na aroganciu takto parkujúcich áut pribúdajú a sľuby,
že po dobudovaní parkoviska budú parkovať
na parkovisku zostali sľubmi, bude obec nútená
dopravnú situáciu riešiť zákonnými prostriedkami. Na jar ešte plánujeme na parkovisku zhotoviť
vodorovné dopravné značenie  a zábradlie.

Detské ihrisko na Karpatskej

Praktický lekár
už aj v Marianke
V náväznosti na lekáreň v priestoroch nového polyfunkčného centra tu bude zariadená aj nová ambulancia praktického lekára – všeobecné lekárstvo pre
dospelých. Dúfame, že túto občiansku vybavenosť
a službu pre obyvateľov Marianaky udržíme. Veľa bude
záležať aj na nás, obyvateľoch Marianky, akú dôveru
a záujem novej ambulancii pani doktorky MUDr. Rosenbergerovej prejavíme. Začiatok určite nebude
ľahký, ale podmienky pre funkčnú ambulanciu lekára
v Marianke určite sú, zvyšok je aj na nás, klientoch.

Záhradné úpravy
na námestí Tálenskej panny Márie
Napriek tomu, že križovatka Budovateľská - Lesná je stavebne dávno
ukončená, na jeseň tohto roku sa nám s pomocou pána Kostovského,
rodiny Gašparekových a pani Makovickej, podarilo zralizovať aj terénne
a záhradné úpravy tohto malého námestia. Pred nami je ešte inštalácia
fontánky a osvetlenia sochy Tálenskej panny Márie.

Pár vetami o doterajšej praxi pani doktorky Rosembergovej - ako lekár pracuje od roku 1986. Do roku 1996
pracovala na internej klinike v Národnom onkologickom
ústave v Bratislave. Od roku 1996 do teraz pracuje
ako všeobecný lekár v ambulancii v areáli Národného
onkologického ústavu v Bratislave. Do roku 2007 ako
fyzická osoba, od 25.4.2007 v MD plus s.r.o., ktorej je
majiteľom aj konateľom.
Myšlienka dobrá, mala by nám uľahčiť život, už nebude
potrebné v čase ochorenia alebo pri trvalej lekárskej
starostlivosti za praktickým lekárom cestovať, budeme
ho mať tu, v centre Marianky.
Príjemné sviatky a veľa šťastia pri naplnení tohto nového zámeru prajem nám všetkým.
JUDr. Radovan Jurika,
starosta   

Nová lekáreň
v Marianke

Pomaly sa nám opäť blíži koniec roka. Tento
predvianočný čas so sebou prináša nielen
ustavičné naháňanie sa za niečím, ale snáď
i dôvod na to, aby sme sa zastavili, obzreli sa
späť, hodnotili, ďakovali a iste si dali aj predsavzatia a vytýčili plány do budúceho roku.

Značenie
cyklotrás
Koncom leta sa nám podarilo
ukončiť značenie Marianskych
cyklookruhov. V spolupráci
so Slovenským cykloklubom
bolo rozmiestnených 174 ks
smerovníkov na 5 cyklookruhoch v Karpatoch
so začiatkom a koncom
v Marianke. Taktiež sme
inštalovali cyklomapy
v Marianke a okolí, jednu
aj pri turistickom moste
v Devínskej Novej Vsi.  

My sme tento rok tiež dostali možnosť
posunúť sa ďalej, či lepšie povedané, priblížiť
sa bližšie k Vám, obyvateľom Marianky tým,
že začiatkom budúceho roku by sme radi vo
Vašom novom polyfunkčnom centre otvorili
pre Vás novú lekáreň, ktorá bude hneď vedľa
ambulancie praktického lekára.
Uvedomujeme si však, že máme pred sebou
neľahkú cestu. Čaká nás okrem fyzickej práce
pri dokončovaní a zariaďovaní priestorov aj
veľa “papierovačiek“. Tak isto je nám jasné, že
vstupujeme na trocha neistú pôdu v dnešnej
ekonomickej situácii. Napriek tomu si myslíme,
že úsilie, ktoré teraz do práce vkladáme sa
nám bude s Vašou pomocou vracať. Chceme
byť prínosom najmä pre Vás, Mariančania,
preto vás aj touto cestou chceme už teraz
požiadať o trpezlivosť a po otvorení lekárne aj
o Vašu stálu priazeň. Vážime si ju a budeme sa
snažiť Vás nesklamať a čo možno najviac Vám
vychádzať v ústrety. Len s Vašou pomocou
budeme môcť byť užitoční pre celú obec. Nie
je naším cieľom byť obchodníkmi, ktorí Vás

budú lákať na zaručene neodolateľné a super
výhodné akcie, ako to mnohokrát, žiaľ, dnes
vídavame, ale zachovať charakter lekárne ako
zdravotníckeho zariadenia, kde je prvoradým
cieľom pacientom pomôcť, zohnať pre nich
potrebný liek, správne poradiť, prípadne
poskytovať ďalšie doplnkové služby ako napr.
meranie tlaku krvi, cholesterolu, triglyceridov,
objednávanie liekov telefonicky alebo mailom,
prispôsobenie otváracích hodín Vaším potrebám a pod.
Dovoľte mi, milí obyvatelia Marianky, aby som
Vám popriala príjemné prežitie vianočných
sviatkov, veľa zdravia, lásky, Božieho požehnania a všetko dobré v novom roku 2014. Verím,
že sa čo najskôr budeme stretávať aj osobne
u nás v lekárni v Marianke.
Za kolektív lekárne sv. Anny
Mgr. Anna Kocíncová
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Obec, to je
každý z nás
Keď sme pred16-timi rokmi
kupovali v Marianke pozemok
aby sme si na ňom postavili
dom, nemal som ani potuchy
ako funguje obec. Dostali sme
stavebné povolenie bez toho,
aby kohokoľvek veľmi zaujímalo, ako sa vlastne k tomu
nášmu domu dostaneme, kde
sa budú naše deti môcť hrať
s inými deťmi, alebo kde budú
chodiť do škôlky a do školy.
Dokonca vtedy ešte nebolo ani
jasné, odkiaľ budeme brať pitnú
vodu a kam vypúšťať splašky.
Nevadí. My sme boli šťastní,
že máme svoj vlastný 5-árový
pozemok a svoj sen o vlastnom
domčeku za mestom. Viac
nás nezaujímalo. Prebudenie
z tohto sna nastalo, keď začali
uprotred poľa na konci Bystrickej ulice vyrastať prvé domy
a ploty. Zrazu bola naša milá
malá ulička príliš úzka, príliš
dlhá a príliš slepá. Bolo si treba
so všetkými budúcimi susedmi sadnúť a hľadať riešenie.
Nenašlo sa, bolo príliš nesko-

ro. Skoro všetci už mali buď
rozostavané, alebo povolené, jeden-dvaja neboli ani len ochotní
uvažovať o zmenšení svojho
pozemku na úkor cesty, a nikto
nechcel byť ten, kto predá časť
svojho vlastného pozemku,
aby sme na ňom mohli spraviť
malé ihrisko pre všetky naše
deti. Dôsledky tejto neschopnosti vidieť trochu ďalej ako len
po vlastný plot a dohodnúť sa
v spoločnom záujme pociťujeme dodnes – kvôli šírke našej
ulice sa nám do nej už nezmestil plynový rozvod, v zime nám
do nej odmieta vojsť traktor
s pluhom, a oficiálne sme ju
horko-ťažko skolaudovali až
po nejakých ôsmich rokoch.
Keď sme sa do Marianky
konečne nasťahovali, bolo mi
už zhruba jasné, že v takej obci
ako je tá naša sa bez aktivity
jednotlivých obyvateľov nikdy
nič k lepšiemu nezmení a že sa
preto musím zapojiť aj ja sám.
Postupe som teda začal spoznávať ľudí, ktorí zachraňovali

pred zničením údolie, ďalších,
ktorí sa snažili zvrátiť zrušenie
základnej školy, budovali detské
ihrisko, rekonštruovali školu,
oživovali futbalový klub, stavali
amfiteáter, zakladali spevokol,
organizovali Mariatálfest, ples,

detské akcie, behy, pripravovali
projekty na kanalizáciu, na námestie, na obnovu údolia...  
Som skutočne rád, že som
týchto ľudí spoznal a som hrdý
na všetko to, čo sa v týchto
našich biednych pomeroch do-

Nedeľa slúži na oddych

Útek od ruchu veľkomesta a tiché bývanie sú častým dôvodom
sťahovania sa mnohých ľudí z veľkomiest na vidiek. Určite mi dáte
za pravdu, že je veľmi príjemné po nedeľňajšom spoločnom rodinnom obede len tak relaxovať v pokoji rodiny. Ako jednoducho však
takúto rodinnú pohodu a kľud vie pokaziť sused svojou kosačkou,
alebo miešačky na stavbe oproti či iný arogantný ignorant svojim
hlukom. Priznajme si, koho by takéto niečo nenahnevalo? Poviete si,
veď takéto konanie musí byť v rozpore nie len s dobrými susedskými
vzťahmi, morálkou ale aj zákonom! A máte určite pravdu. Ak spoločnosť nejaké konanie považované za nežiadúce alebo škodlivé, a teda
s ním nesúhlasí a odcudzuje ho, neznamená to, že sa nenájde niekoľko jedincov ktorí nezdieľajú túto morálku a spravodlivosť majority.
Práve kvôli tým pár neprispôsobivým jednotlivcom a na ochranu pokojného spánku a regenerácie svojich obyvateľov má obec Marianka
vo všeobecne záväznom nariadení číslo 3/2011, konkrétne
v jeho siedmom paragrafe upravené rušenie pokoja.
Toto ustanovenie mimo iného určuje
čas nočného pokoja medzi
22:00 hodinou večer
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a 06:00 hodinou ráno. Uvedené ustanovenie taktiež hovorí o dňoch
pracovného pokoja (nedeľa a sviatky), kedy je zakázané vykonávať
činnosti spôsobujúce hluk presahujúci hranicu 50 decibelov (napríklad používanie stavebných strojov, akýchkoľvek motorových zariadení – kosačky,
krovinorezy, cirkuláre, miešačky, hoblovačky, stavebné stroje a pod). O správnosti takéhoto ustanovenia by asi
iba málokto pochyboval, všetkým
nám je jasné, že slúži na ochranu majority pred svojvôľou
jednotlivca. Na-

To je tam jasné asi každému
obyvateľovi. My u nás sme
však úplne stratili (alebo ešte
nenadobudli) pocit spolupatričnosti k tomu základnému
spoločenstvu, v ktorom (okrem
vlastnej rodiny) všetci žijeme
– k vlastnej komunite,  k vlastnej obci.  Ani v Rakúsku nie je
život bežnej obce jednoduchý.
Aj tam žije obec len z daní (aj
keď ich štruktúra je trochu iná
ako na Slovensku), aj tam si
musí obec budovať kanalizáciu
sama, požičať si na ňu a splácať
(aj keď má možnosť požičať
si na 40 rokov), aj tam obci
hrozí zatvorenie jednotriednej
základnej školy. Aj tam je to, či
sa obec vymaní zo zaostalosti
a priemernosti závislé hlavne
od toho, či sa v nej nájde dosť
jednotlivcov, ktorí majú chuť
a vôľu niečo zlepšiť.  
U nás je to však závislé
predovšetkým od toho, koľkí
z nás sa rozhodnú všetky snahy
o zlepšenie kvality života v obci
ignorovať a koľkí ďalší proti
nim dokonca aktívne bojovať.
Nepochopím, čo vedie niektosiahlo. Ešte donedávna som si
myslel, že to je len údel Marianky, že je takto odkázaná na pomoc a energiu jednotlivcov. Ale
okrem iného aj po tom, ako
som tento rok absolvoval niekoľko stretnutí v spriatelených

rých našich susedov k tomu,
aby bránili výstavbe novej cesty
napr. na Bystrickej ulici a ani
neviem, čo všetko očakávajú,
že im obec zabezpečí za tých
pár Eur mesačne, ktoré všetci
plátíme ako daň z nehnuteľnosti. Viem len toľko, že kým
sa nepostavia k svojej vlastnej
obci aktívnejšie a ústretovejšie,
tak budeme ešte roky chodiť
a jazdiť po rozbitých a zablatených cestách.  Ak im ich
vlastný egoizmus (alebo iná
príčina) nedovoľuje pozrieť
sa na veci viac zo spoločného
pohľadu, možno na záver ešte
jeden argument: skôr, či neskôr,
ale určite príde raz doba, kedy
hodnota domu v obci, kde sa
v prachu a burine povaľujú odpadky, na ulici, ktorá je rozbitá
a zablatená, bude výrazne nižšia
ako by mohla byť, možno nižšia,
ako v čase, keď bol postavený. Preto, ak chcete uchovať
hodnotu svojich domov aj
pre svoje deti, myslite trochu
ďalej ako len po vlastný plot.
Boris Hrbáň

rakúskych obciach, mi začína
dochádzať, že o tom vlastne
obecný život je. Je o fungujúcich spolkoch, o spoločných
sviatkoch, o dobrovoľnej práci,
o spoločnej zodpovednosti
za stav a budúcnosť obce.  

priek všetkému povedanému však často v nedeľu znejú po obci
zbíjačky, miešačky, cirkulárky, kosačky, motorové píly a po nociach nám spánok spríjemňujú ohňostroje a diskotéky. A mnohí si
aj tak povedia, že veď nebudem zhoršovať susedské vzťahy, a aj
keď ich takéto konanie hnevá, neoznámia ho obci, aj keď odstránenie takéhoto protiprávneho stavu a jeho sankcionovanie je
v jej kompetencií. Iba málo však môžu zamestnanci nášho úradu
urobiť, ak sa o tom nedozvedia. Preto vždy, keď si niekto bude
myslieť, že nie je problém celú nedeľu pracovať so zbíjačkou,
píliť drevo počas kresťanských sviatkov alebo napríklad vypúšťať
obsah svojej žumpy na chodník a cestu pred svojim domom, nebojte sa takéto konanie ohlásiť obci. Postačí jednoduchý mail, list
alebo iný podnet kde je potrebné uviesť presne osobu páchateľa,
čas a miesto spáchania skutku a jeho stručný opis. Pri prešetrovaní nám taktiež pomôže akákoľvek fotodokumentácia, video
alebo iný dôkazný materiál, ktorý vie inak náročné dokazovanie
a celý proces konania urýchliť a zefektívniť. Obec pochopiteľne
nezverejňuje meno oznamovateľa. Na záver je potrebné zdôrazniť,
že ignorovaním takéhoto, a akéhokoľvek podobného, protiprávneho správania priamo schvaľujete takéto konanie. Dni pracovného
pokoja a nočného kľudu nám majú predovšetkým slúžiť na regeneráciu síl do ďalšej práce, relax s rodinou a priateľmi a oddych.
Nebojte sa preto urobiť to málo a ohláste porušovateľov zákona.
Aj to stačí k tomu aby bol život v našej obci lepším.
Adam Windisch
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Niečo pre hubárov a milovníkov prírody
K

eď sme pred desiatim rokmi v našej obci po prvý raz organizovali výstavu húb, ešte stála na Štúrovej ulici budova starej
školy. Školy, ktorá od svojho zrodu v roku 1928 postupne slúžila
ako materská škôlka, kultúrny dom, knižnica i sála pre svadobné hostiny, narodeninové oslavy, ba aj kary...
  Prišiel rok 2005 a prvý raz pod svojou strechou poskytla
priestor pre výstavu húb! Prvú výstavu tých dobre známych
plodov lesov, lúk a pasienkov. Výstava mala úspech a tak sme
sa rozhodli, že budeme každý rok toto podujatie opakovať.
Spolok Permon Marianka, ktorý sme založili o rok neskôr, sa
ujal potom výstavy húb ako patrón a garant už – dúfame – natrvalo....
Nechce sa nám veriť, že sa blíži desiate výročie tejto udalosti!
Aj keď odvtedy sa miesto expozície menilo (aj kvôli obsadenej
sále, alebo maľovaniu a rôznym opravám priestorov „kulturáka“)
a výstavu pritúlila raz reštaurácia, a posledne za pomoci farnosti bol jej miestom aj exercičný dom. Nuž a tá deviata v poradí sa
konala 14.septembra 2013 vo výstavnom stane na nádvorí pred
predajňou potravín Maria Bubniča na Školskej ulici!

V priebehu výstavy

Určoval ich  ako každý rok Mgr. Ján Červenka. Ten o nej uverejnil riport v časopise Poľovníctvo a rybárstvo.
Výstava bola propagovaná aj v rozhlase – Dobré ráno i Rádio
Regina priniesli informácie o mieste  výstavy a jej význame, náš
spolok dal vytlačiť plagáty a pozvánky a  – už tradične – Mykologická sekcia botanického oddelenia Slovenského národného
múzea nám požičala odborné štítky s názvami húb. Napriek
lejaku, ktorý bubnoval na streche stanu až do neskorého popoludnia, sa do návštevných listín podpísalo 211 návštevníkov!
Malý hubár

Výstavný stan
s tohtoročnou
expozíciou

N

apriek veľkému suchu, ktoré vládlo takmer dva mesiace,
bola úspešná. Všetci naši priatelia, hubári z Bratislavy,
občania Marianky, priatelia z Ľubietovej, na čele so starostom
obce, Ing. Zajacom priniesli koše plné húb a nakoniec v sobotu ráno nás navštívili - ako každý rok - už tradične naši dobrí
priatelia z Ratíškovic na Morave na čele s Václavom Koplíkom,
predsedom Mykologického kroužku. Ten v tomto roku oslávil
tridsiate výročie založenia a samozrejme, že nám ho pripomenul
košom s hubami, ktoré vynikajúco prispeli k rozšíreniu počtu
vystavených druhov. A tých sme mali 180!
Huba výstavy:
hríbovník jelšový,
Gyrodon lividus

   Želáme si,  aby meno našej obce aj naďalej pomáhala propagovať aj – už vo verejnosti dobre známa – táto výstava. Veď
v roku 2014  chystáme zorganizovať už desiatu v poradí!
Text: doc. Ján Sand,
predseda Spolku Permon Marianka,
Fotografie: Jozef Kráľ, výkonný tajomník Spolku Permon Marianka
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Na pozvanie Občianskeho združenia “Zálužné” sa členovia
výboru Spolku Permon Marianka - doc. Sand, RNDr. Lehotský
a p. Kráľ zúčastnili  v dňoch
20.-22.9.2013 na 19. slezskom
vlastivednom sympóziu „Dědicství
břidlice - Spadek Lupku“, ktoré sa
konalo v Rekreačnom stredisku
Bíla Holubice v Zálužné - Mokřinky,
ČR. Je potrebné poznamenať, že
zo strany zástupcov spolku to bola
v poradí už štvrtá návšteva v kraji, kde doslova všade “nájdete”
bridlicu.

P

rednášky sa na sympóziu konali v kultúrnych domoch v Melči a v Budišove
nad Budišovkou. Boli sme veľmi radi, že
viac ako 60 účastníkov sympózia prijalo
veľmi kladne a so značným záujmom
našu prezentáciu „Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí“, ktorú som predniesol
ako zástupca spolku. Veľmi kladne bola
prijatá naša iniciatíva ochrany a záchrany
tohto starého banského diela, jediného
zachovaného diela na ťažbu bridlice
na Slovensku.
Kaplnka na Ceste
česko-nemeckého
porozumenia

V krajine bridlice
Múzeum bridlice
v Budišove nad
Budišovkou,

Po bočných stenách sú umiestnené
tématické veľkoplošné panely, vitrínky
s originálnym náradím na ťažbu a opracovanie bridlice a zaujímavým doplnkom sú fotorámiky s videoukážkami.

Vzorky bridlice z Marianky v expozícii
múzea

Vchod do miniexpozície bridlice

O

päť sme mali možnosť navštíviť
Múzeum bridlice v Budišove nad
Budišovkou a boli sme veľmi radi, keď
sme opäť videli vo vitríne vzorky bridlice z Marianky a ostatné materiály!
Zastavenie č. 2 náučného chodníka
„Dědicství břidlice“

Pamätná doska nášho spolku na Ceste
česko-nemeckého porozumenia

Po

V samostatnej miestnosti “Důl Petr”
- pomenovatej podľa jedného zo spoluautorov expozície, p. Petra Zahnaša,
sa návštevníci môžu “vžiť” do atmosféry bridlicovej bane - na dotykovej
obrazovke si môžu vybrať a prehrať
20 zvukov z bridlicovej ťažby, napr.
prejazd banskej lokomotívy, prejazd
vozíka, zvuk štiepania bridlice, zvuk
rezania bridlice, zvuk banskej sirény
a ďalšie.
  
ážitkom pre nás bola pohodlná
prechádzka po okraji bridlicových
háld, pozostatkoch ukončenej ťažby
bridlice. Tieto dnes utvárajú nezame-

Z

M

Bridlicové haldy

▲

prednáške sme spolu s ostatnými účastníkmi navštívili
Cestu česko-nemeckého porozumenia
na Červenej hore v Guntramoviciach,
kde sme „našli“ našu pamätnú dosku,
ktorú sme osadili pri našej druhej
návšteve „v krajine bridlice“ 28. júna
2008. Doposiaľ sme na Ceste česko-nemeckého porozumenia  s viac ako
180 pamätnými doskami, jedinými
účastníkmi zo Slovenskej republiky!
     

V rámci bohatého programu sympózia bol slávnostne otvorený naučný
chodník „Dědicství břidlice“ a „Imaginárium břidlice“. Prinášame tento
príspevok našim čitateľom a všetkým
záujemcom o montánnu históriu ako
inšpiráciu, že aj  zaužívané postupy sa
dajú robiť “inak”, vrátane použitia moderných audiovizuálnych prvkov. Pre
zachovanie autentičnosti sú v oboch
príspevkoch sú niektoré názvy a základné texty ponechané v pôvodnom
českom jazyku.
     
inixpozícia ťažby a spracovania
bridlice pod trochu tajuplným
názvom “Imaginárium břidlice” sa nachádza v tmavo upravenej plošne malej miestnosti. Obsahovo netradične
poňatú miniexpozíciu už charakterizuje panel nad vonkajšími vstupnými
dverami - vľavo oko, vpravo ucho.

Časť expozície

Mariatál
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Výstava o zlate v Marianke
Sprievodnou akciou na IX. ročníka tradičnej výstavy húb v Marianke, ktorá sa konala
14. septembra 2013 bola aj výstava venovaná zlatu na Slovensku.

Ku
Bridlica všade okolo nás...

niteľný kolorit vidieckej krajiny Opavska
a Nízkého Jeseníka.
Miesta, kde se bridlica
ťažila, sú často spojené so špecifickými
rastlinnými či živočišnými druhmi, medzi
ktoré patrí napr. breza
bielokôra, borovica
lesná, rozchodník
veľký, trstina rákosovitá a mnohé druhy
netopierov zimujúce
v opustených štolách
starých banských diel.
Bridlicové haldy sa
stali pro svoj “genius
loci” a kľud vyhľadávanou rekreačnou zónou.
     Tento jedinečný
fenomén odporúčame osobne navštíviť.
V tomto prípade zvlášť
platí: lepšie je raz
vidieť, ako stokrát
počuť.

N

ašu účasť na sympóziu a jeho
sprievodných akciách
hodnotíme veľmi
kladne. Opäť sme
našimi aktivitami
výrazne prezentovali
našu obec v zahraničí
a sme presvedčení, že
viacerí naši priatelia
a kolegovia navštívia
našu obec.

Text a fotografie:
Jozef Kráľ,
výkonný tajomník
Spolku Permon
Marianka
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zlatu má vybudovaný
vzťah asi každý človek, či už ho láka, obdivuje
ho alebo v ňom vidí objekt
bohatstva a moci alebo si
uvedomuje jeho praktické
využitie v priemysle a v úlohe
rezerv v centrálnych bankách. Avšak proces, ako sa
dostáva zlato až k ľudom
v podobe šperkov, umenia
alebo sa deponuje vo forme
Zlato, Kokava nad Rimavicou, veľkosť
zlatých rezerv a suroviny pre
zlatinky 2 mm, foto: R. Bednár
priemyselné spracovanie, je
zložitý a začína jeho získavaním. Zdrojmi zlata môžu byť
Zlato, Pezinok, veľkosť zlatinky
prírodné náleziská – ložiská
3
mm, foto: R. Bednár
zlata alebo opätovné spracovanie už v minulosti vyťaženého zlata alebo v súčasnosti
viac do popredia vystupuje aj
možnosť recyklácie elektroniky ako technogénneho zdroja
zlata. Z týchto možných výskytov zlata, sa aj napriek už
doteraz vyťaženým zásobám,
zlato aj naďalej vyhľadáva
a ťaží z prírodných zdrojov,
pretože dopyt po zlate a jeho
spotreba stúpa. Aj územie
Slovenska je známe tým, že
nie je len otázkou minulosti, aj dnes je
v minulosti sa tu využívali bohaté ložiská
pozornosť zahraničných spoločností uprizlata a striebra. Tieto drahé kovy predamená na zásoby zlata, ktoré na našom
stavovali bohatstvo vtedajšieho Uhorúzemí zostali alebo sa objavili, ako je
ského kráľovstva a boli prostriedkom
napr. v Kremnici a Detve, a preto sa vedú
obchodu a vývoja vtedajšej spoločnosti.
polemiky zástancov a odporcov jeho
Veď kremnické zlato bolo jedným z najťažby aj v súčasnosti. Návštevníci výstavy
významnejších ložísk tohto kovu v celej
v Marianke si mali možnosť pozrieť vzorEurópe a rýdze kremnické dukáty boli
ky zlata práve z viacerých lokalít na Slovyhľadávaným platidlom. Avšak zlato sa
vensku, makrofotografie zlata, dozvedieť
na Slovensku nevyskytovalo iba v Kremsa viac o miestach, kde sa zlato vyskytunici, ale získavalo sa aj napr. v Pukanci,
je a kde sa v minulosti ťažilo.
Novej Bani, Hodruši, Magurke, Rožňave,
     
Smolníku, Zlatej Idke a mnohých ďalších Záujem návštevníkov výstavy o informálokalitách po celom území Slovenska.
cie o vlastnostiach zlata, jeho výskytoch
Rovnako sa vyskytovalo aj v pohorí
a histórii ťažby dosvedčuje, že tento
Malých Karpát, avšak na opačnej strane
vzácny kov neustále priťahuje ľudskú
pohoria ako je Marianka, a to v oblasti
pozornosť.
Pezinka. Tu sa už od stredoveku s určiMgr. Peter Ondrus,
tými prestávkami a obnovami ťažby až
Spolok pre montánny
do roku 1861 vyťažilo približne 500 kg
výskum
tohto vzácneho kovu. Ale získavanie zlata

Kultúra v Marianke

Opäť prišiel čas Vianoc a preto mi dovoľte, aby som zhodnotila prácu našej komisie za uplynulé
obdobie tohto roku. Všetci máme ešte v pamäti horúce leto, chodili sme a šomrali, kedy tomu
už bude koniec. Teraz ten koniec máme a môžeme sa obzrieť a zaspomínať aspoň takto na tie
letné chvíľky. Začnime hneď prvou akciou:

Jánske
ohne

nežnejšie polovičky, tak isto ani
deti v pití malinovky. Preťahovanie lanom bol už len bonbónik
za všetkými akciami. Detičky
behali s vajíčkom na lyžičke,
hádzali kruhom. Každému súťažiacemu sa ušla cena. Deti mali
súťaž aj v kreslení, čo sa nakoniec vyhodnocovalo. Návštevníci
oblečení v country pri príchode
dostávali klobúky, dúfam, že

o rok v nich prídu na akciu opäť.
Každoročne pripravujeme vatru,
inak tomu nebolo ani tento rok.
Po zotmení si mohli deti hľadať
„poklady“ na ploche ihriska,
ktoré im svietili. Celou akciou
nás sprevádzala vôňa pečienok
a klobás z bufetu pána Bubniča.
Nakoľko sme akciu robili spolu
s futbalovým klubom, tohto
roku bolo niečo navyše a to

bola tombola. Výťažok išiel pre
športový klub. Ceny boli pekné
a bolo ich veľa. Na konci akcie
sme všetci priložili ruku k dielu
a upratali sme. Aj touto cestou
chcem poďakovať každému kto
pomohol a prispel k tomu aby
sme sa dobre cítili. Nebudem
menovať jednotlivcov, lebo by to
bolo na dlho.

▲

konali sa 22.06.2013 na miestnom športovom ihrisku už v novom amfiteátri. Hoci aj tá vlečka
mala svoje čaro, nemuseli sme
pristavovať traktorovú vlečku pre
hudobnú country skupinu „Klaret“, ktorá nám hrala do tanca
aj na počúvanie pekné piesne.
Chlapci z Klaretu boli spod Karpát a to Plaveckého Podhradia,
zároveň sa konal aj priateľský
futbalový zápas s touto obcou.
Tento zápas skončil o niečo skôr
remízou 1:1, a úrazom jedného
člena marianskeho družstva. No
ani letná búrka nám nedokázala pokaziť
zábavu ktorá sa
prehnala hneď
úvodom akcie.
Po jej prehrmení
nadšenci tanca
schytili do rúk
metly a za chvíľku
bol tanečný parket
opäť pripravený
na tanec bez vody.
Zábava pokračovala ďalej. Rôzne
súťaže pre deti aj
dospelých, sprevádzali celý večer.
V pití piva sa
nedali zahanbiť ani
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27.07.2013 sa konala
v amfiteátri Hodová
zábava. Pred začiatkom zábavy sa hral
futbalový zápas: „ tlstí
verzus chudí“, po nich
nasledoval zápas OŠK
Marianka - PK Miloslavov a potom už len
„DJ MIRO“. Počasie
bolo krásne, nálada
ešte lepšia a nič nám
nebránilo príjemne
stráviť tento sobotňajší
letný deň. Po športe
bolo treba sa posilniť,
čo zabezpečil šikovný
bufetár a aby sme
kalórie aj spálili o to
sa až do polnoci staral
„DJ MIRO“ a jeho
nestarnúce hity, ktoré
rozprúdili krv v žilách
všetkým vekovým
kategóriám.

Hodová
zábava

Súsedé súsedom

Aj keď bolo na plagátoch písané, že v pripáde zlého počasia sa akcia
nekoná, nebolo treba sa báť, počasie bolo pekné tak, ako celý večer,
ktorým nás sprevádzal „ DJ MIRO“ a jeho nestarnúce hity. Našich
susedov vozila kyvadlová doprava a zdatnejší prišli pešo. Prečo
kyvadlová doprava, pretože akcia sa tento rok nekonala na rozhraní
chotárov, ako po iné roky ale na futbalovom ihrisku v našom amfiteátri. Začalo sa o 18:00 hodine futbalovým zápasom OLD BOYS
Záhorská Bystrica: OŠK Marianka. Pekné športové popoludnie
a podvečer spríjemnil aj súbor zo Záhorskej Bystrice „Bystričan“.
Počas celého večera prebiehali rôzne súťaže pre deti aj dospelých.
Náš pán starosta musel pri flaškovom tanci vypomáhať súsedom,
lebo nemali dostatok odvbážlivcov na túto dospelácku hru. Občerstvenie zabezpečovali stánky z oboch obcí, takže núdza o jedlo
a pitie nebola. O zábavu sa postaral každý sám. Po roku sme mohli
stretnúť priateľov, ktorých sme už rok nevideli. Dúfam, že každému
sa na tejto úspešnej akcií tohto leta páčilo.
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Takže naše letné ohliadnutie je na konci. Tak, ako pre detičky aj pre
našich seniorov nad 75. rokov sme pripravili vianočné balíčky, ktoré by
už všetci o tomto čase mali mať. No a poslednou tohtoročnou akciou
bol jarmok. Na tento sa pripravovali tak ako každoročne deti z MŠ aj ZŠ
v Marianke, ako aj občianske združenia v obci.

Jubilanti za II. polrok 2013
Emília Andelová
Ružena Slováková
Frantiek Vaľa
Terézia Danková
Františka Jurovatá
Katarína Polakovičová
Ružena Požgayová

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

Srdečne blahoželáme.

A na záver dovoľte
jednu pozvánku

Mikuláš

Tak, ako po roky minulé ani tento rok i napriek chladnému počasiu – veď tak to má
byť, Mikuláš Marianku neobišiel. Nechýbali
čert ani anjeli, spolu s Mikulášom sme rozsvietili vianočný stromček a na záver rozdali
mikulášske balíčky.

- Srdečne Vás pozývame
na „Vianočný koncert“
speváka Maroša Bang
a,
ktorý bude 25.12.2013
o 15,30 hod. Koncert
sa
bude konať v Bazilike M
inor
Marianka , vstupné
ľubovolné. Tešíme sa
na príjemný večer.

A tiež prianie:

Na krásne pokoja sviatky
prijmite pozdrav môj krátky.
Prežite chvíle vianočné
v radosti, láske spoločne.
Edita Radačovská,
Komisia kultúry
a sociálnych vecí.
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CHORUS AUGUSTINI DOBÝVA
MEDZINÁRODNÉ PÓDIÁ !
Tento článok, by chcel byť akousi bilanciou činnosti mužského speváckeho zboru
Chorus Augustini pri Bazilike Minor v Marianke za posledných 6 mesiacov.

V

predchádzajúcom článku,
v Mariatáli 1/13 bola zaznamenaná
koncertná činnosť CHA zhruba do konca
júna. Prázdninové obdobie pre nás neznamenalo sladké ničnerobenie, pretože
už v auguste sme intenzívne nacvičovali
liturgické spevy nadchádzajúcej septembrovej púte. Najväčšia Mariatálska púť,
sviatok narodenia panny Márie, pripadla
tohto roku na nedeľu 8. septembra.
Liturgické spevy tejto púte sme prvý raz
absolvovali ako zmiešaný zbor, keď nám
vypomáhala „spriatelená“ ženská sekcia.
Púť ozvučovala a zaznamenávala TV
LUX. Záznam z nej je možné aj dnes
vyhľadať na ich webovej stránke. Dostalo
sa nám veľmi veľa pozitívnych ohlasov,
obzvlášť nás teší uznanie od hlavného
celebranta púte, otca biskupa Jozefa
Haľka. V premiére odznelo naše prevedenie Ave Verum od W.A.Mozarta.
Určite poslucháči a aj my  sme mali
z vystúpenia skutočnú radosť a velmi
dobrý pocit.
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Nasledujúce dni vôbec pre nás neznamenali nejaké odfúknutie, či oddych.
Blížil sa 22. september a s ním naša
účasť na festivale Musica Sacra, ktoré sa
tentoraz konalo v dolnorakúskej dedinke
Petronell Carnumtum. Dá sa povedať, že
to bol druhý vrchol našej koncertnej sezóny. Samotnému festivalu predchádzalo
doobednajšie účinkovanie na sv. Omši vo
farnosti Bad Deutsch Altenburg. Spievali
sme tam spolu s Hainburgským farským zborom. Po tomto vystupení sme
sa presunuli do Petronell Carnumtum.
Samotný festival sa konal na miestnom
barokovom zámku. Ten je síce toho času
v rekonštrukcii, ale pre potreby konania
festivalu bol sprístupnený.  Základom
nášho vystúpenia boli sakrálne skladby
z 18 storočia Jesu Rex, a Jesu Salvator
Mundi, ale skutočným tromfom boli 2 iné
skladby. Jednak známa Bogoroditse Dievo, ale najmä Hymnus sv. Apoštolom Cyrilovi a Metodovi od Franza Liszta. Ziskali
sme uznanie a priaznive odozvy nielen

od tamojšej poslucháčskej verejnosti ale
aj od ostatných účinkujúcich zborov.  

V

predchádzajúcom článku som bližšie
predstavil festival Musica Sacra a najmä
jeho intendanta prof . Manfreda Linsbauera.
Tento festival bol jeho posledným organizátorským a muzikantským dielom. Asi 5
týždňov po skončení festivalu nás zastihla
správa, že profesor Manfred Linsbauer
zomrel po dlhej a ťažkej chorobe.
Začiatkom novembra sme neočakávane
dostali pozvanie zúčastniť sa benefičného
koncertu Spev pre Afriku, ktorého výťažok bude použitý na podporu Výukového
centra v Južnom Sudáne. Zvážili sme naše
schopnosti a potvrdili sme našu účasť.
Pravdupovediac bola to pre nas výzva.
Pretože spievať so skúsenými a dnes už
renomovanými vokálnymi telesami to chce
naozaj odvahu ale najmä veľkú trpezlivosť
a chuť nacvičovať. A tak sa aj stalo. Trénovali
sme dvojfázovo. Náš dirigent Robo Dinuš
nás vôbec nešetril. Ale oplatilo sa. Keď sme

Miestny spolok
Slovenského
Červeného
kríža
v Marianke
sa aj touto cestou sa chce poďakovať za pomoc Obeci, ktorú nám
poskytla, na vybavenie našich
lekárničiek a fugovania spolku.
Za finančnú podporu 350.-Eur,
spolok zakúpil 3 merače krvného
tlaku, tričká a vyškolil 6 členov
našho spolku v podávaní prvej pomoci. Logo na tričká nám sponzorsky zabezpečil p. Mário Bubnič,
ktorý sa stal aj novým vyškoleným
členom v podávaní prvej pomoci.
Náš spolok sa v obci pravidelne
zúčastňuje na akciách, ktoré sú tu
organizované. Tohto roku sme sa
zúčasnili na Mariatálskom štvanci,
Maratóne štafiet, Jánských ohňoch, Futbaloch, tiež na pútiach,

sa v nedelu 24.11. podvečer schádzali
v jezuitskom kostole Najsv. Spasiteľa, kde
sa koncert konal, na každom z nás bolo
vidieť menšiu či väčšiu trému. Po prvej
skladbe Jesu Rex, sa ale tréma vyparila,
a nám to spievalo a spievalo. Veľký potlesk
a uznanie spolukoncertujúcich zborov
a celého hľadiska potešilo. A rovnako
tak dobrý pocit každého z nás z výborne
odvedeného výkonu. Napokon náš dirigent
Robo Dinuš konštatoval, že to bolo naše
najlepšie vystúpenie, v doterajšej koncertnej kariére. Pre úplnosť ešte chcem dodať,
že koncert vysielalo priamym prenosom
Rádio Lumen. Záznam tohto koncertu sa
dá vyhľadať na internetovej linke www.
lumen.sk/live-detail.php?id=1.
Nuž a súčasnosť nás zastihuje v príprave na Vianočný koncert. Zatiaľ môžem
prezradiť, že tento koncert sa uskutoční
v nedeľu 22.12.2013 o 16:00 vo farskom

kostole narodenia panny Márie v Marianke. Koncert bude mať trvanie asi 60 minút.
Podrobnosti, ako aj program bude včas
oznámený na plagátoch ako aj na webovej
stránke obce. Už teraz si dovoľujem našich
priaznivcov a priateľov sakrálnej hudby
srdečne pozvať na tento koncert.
Chcem ďalej oznámiť, že v roku 2014 sa
plánuje uskutočniť jeden festivalový koncert Musica Sacra u nás v Marianke. Toto
je stále v štádiu plánovania, presný dátum
ešte nie je určený. Ale v pravý čas budeme
aj o tejto udalosti informovať.
Na záver chcem poďakovať všetkým
našim priaznivcom a priateľom za podporu
a nám, členom mužského speváckeho
zboru Chorus Augustini pri Bazilike Minor
v Marianke, zaželať aby nám hudba bola
priateľstvom a potešením a aby sme naďalej iným rozdávali radosť z hudby a najmä
radosť hudbou.         
                    Ing. Vladimír Páleník

ako boli Mládežnícka, Výročná
alebo Maďarská. Naš spolok má
prevažne starších členov, ktorí
už nie sú aktívni a preto pozývame do svojich radov aj mladšiu
generáciu, ktorá by mala záujem
pracovať v našom spolku. Tešíme
sa na Vás.
Edita Radačovská
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Mariansky
mládežnícky
zbor
R

ok 2013 je úspešne za nami a aj medzi
marianskou mládežou je dôvod na oslavu!
Spievanie nás zbližuje dovedna už tretiu sezónu
a za tento čas sme spoločne dosiahli viaceré
úspechy. Vytvorili sa pevné priateľstvá, zdokonalili sme sa ako v speve, tak aj v organizácii akcií,
tvorbe programu, a vôbec, vo všetkom, čo ide
v ruka ruke s tým, keď človek patrí do skupiny
ľudí zanietených pre spoločnú vec.

A čo sa nám teda podarilo
za sezónu 2013?
● Víkendové

sústredenie v Žarnovici spojené
s turistickým výletom

● Cliptime

– festival gospelu a mladých nadšencov v Marianke

● Hudobný

víkend v Bernolákove

● Hudobná

časť piatkovej mládežníckej omše
u Kapucínov

● Birmovka

niektorých našich členov

● Filmové

večery a diskusie filozofické aj nefilo-

● Biblické

stretnutia s pátrom Tomášom

zofické

●A

samozrejme pravidelné nedeľné mládežnícke
omše 9 : 15 v našom marianskom kostole

V

šetci sme už zvedaví, čo nám prinesie sezóna 2014. Dozaista to bude veľa zážitkov,
dobrodružstiev, spoločných úspechov. Ako inak
v skupine tak zanietenej pre spoločné podniky?
Aj v roku 2014 sme otvorení novým
nadšencom a záujemcom!
Keby ste nás hľadali, nájdete nás
v pastoračnom centre na fare vždy
v sobotu od 18:30, prípadne môžete
svoje postrehy poslať na e-mailovú adresu
matej.gaba@gmail.com,
alebo nás kontaktovať na telefónnom
čísle 0948 727 650 (Matej Gába).
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Mariánske hudobné leto
Stredoeurópske fórum pre hudbu, umenie a kultúru (CEFMAC),
ktoré v Marianke pôsobí od minulého roku, usporiadalo po prvý krát
v auguste tohto roku festival klasickej hudby Marianske hudobné
leto a už po tretí krát Medzinárodné majstrovské kurzy.
piatich koncertoch ktoré sa
hudby a záverečný koncert účastníkov
konali v Exercičnom dome,
Majstrovských kurzov.
Bazilike Minor a kostole Sv. Petra
a Pavla v Záhorskej Bystrici, sa predNa Medzinárodných majstrovských
stavili renomovaní slovenskí umelci
kurzoch sa zúčastnili mladí nadaní
ako Marcela Lechtová, Petra Pogády
hudobníci zo Slovenska, Maďarska,
a Dalibor Karvay, ale aj zahraniční
Čiech a Slovinska. V inšpirujúcom
umelci ako Miklós Albert (HU), Rafael prostredí mali možnosť zdokonaliť
Fingerlos (AT) či Daniel Overly (USA).
svoje zručnosti v hre na hudobných
Publikum malo taktiež možnosť
nástrojoch a v interpretácií barokovej
navštíviť koncerty barokovej komornej
hudby.

Na

M

arianske hudobné leto vzbudilo
záujem širšej verejnosti a upútalo
mnohých návštevníkov koncertov.
Nielen vysoká umelecká kvalita koncertov, ale aj historické a duchovné
prostredie svätého údolia Marianky
zaujali návštevníkov podujatí. Medzi
nich patril aj veľvyslanec Veľkej Británie
vo Vatikáne Nagel Baker, ktorého
návšteva Marianky inšpirovala k napísaniu článku „Learning about the Holy
See from outside: Resilience and the
Power of Music“ (Spoznávanie Svätej
stolice z vonku: Trvácnosť a sila hudby).
V jeho článku píše, že pri návšteve
Marianky pochopil dva dôležité aspekty
viery v globálnom svete. Prvým je sila
a vytrvalosť viery, ktorá napriek historickým prekážkam a dnešnej sekulárnej
spoločnosti pretrváva stáročia a čerpá
hlboko z jej tradícií a histórie. Druhým
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je hudba ktorá spolu s kresťanskou
vierou tvorí dôležitú časť dejín západnej
kultúry. Väčšina z veľkých skladateľov aspoň do konca prvej polovice
19. storočia - sa naučili svoje remeslo
práve v kaplnke, zbore, alebo kostole. Nagel Baker uzatvára svoju úvahu
vyzdvihnutím dôležitosti Svätej stolice,
ako ochrancu kultúrnych hodnôt a silu
ktorou vie hudba pohnúť ľudské duše.
Marianske hudobné leto bolo pre nás
veľkým úspechom a budeme sa tešiť
na prípravu ďalšieho ročníku
v roku 2014.
Všetky informácie o našich aktivitách,
ako aj reportáže a odkazy na naše
podujatia nájdete na našej internetovej
stránke www.cefmac.eu, alebo na
našej facebookovej stránke
www.facebook.com/cefmac.

ADVENTNÝ BAROKOVÝ KONCERT - MARIANKA
V nedeľu 8.12 sa v Bazilike Minor uskutočnil koncert študentov Cirkevného
konzervatória v Bratislave.
Na koncerte zazneli diela barokových
majstrov H. Purcella, J.S.Bacha,
G.F.Händela a G.P.Telemanna.

M

ladí umelci sú poslucháčmi špecializačného štúdia Starej hudby,
vedené profesormi Marcelou Lechtovou,
Jánom Grénerom a Agi Ferienčíkovou. Toto
špecializačné štúdium je jediným odborom
na území Slovenska tohto druhu a jeho
špecifikom je výučba na historických
nástrojoch, ktorými sú flauto traverso,
čembalo, barokové violončelo či husle, ako
aj štúdium barokovej interpretácie a historických hudobných traktátov.
Výťažok z koncertu bude venovaný na podporu mladých hudobných talentov
Autor: Petra Lechtová
Foto: Miklós Albert
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Materská škola

„Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako
žiak.  A že to nejde, chodím do školy ako učiteľ.“

Milí rodičia, milí spoluobčania!

V našej materskej škole sme opäť zahájili školský rok,
privítali sme medzi nami našich najmenších – nových kamarátov a spolu s nimi nových rodičov.
Deti prišli do vyzdobených a vynovených priestorov, podarilo sa nám v spolupráci s obetavými rodičmi, zrekonštruovať a upraviť spálničku Žabiek (najmenších detí),
podarilo sa nám zmodernizovať jedáleň, ktorá slúži nielen
deťom materskej školy, ale aj žiakom základnej školy.
Nastal tak každodenný kolobeh bežného škôlkara a jeho
rodiča, jednoducho škôlkárskeho života. Deti sa museli
adaptovať na nové prostredie, nové pani učiteľky, na nových kamarátov. Toto všetko zvládli bravúrne a vytvorili tak
novú škôlkársku rodinu.
V našej materskej škole sa snažíme tento kolobeh deťom
ozvláštniť, spestriť a spríjemniť.
Tak tomu je aj v tomto školskom roku. Môžeme
sa pochváliť už zrealizovanými akciami:
■ Ako bola návšteva sokoliara, ktorý deťom vysvetlil
dôležitosť chovu a starostlivosti o dravce, ukázal im čo
všetko dravce dokážu, ako vedia reagovať na pokyny.
■ Deti absolvovali mesačný kurz korčuľovania v športovej
hale v Lamači. Kurz sme zorganizovali už po tretíkrát,
má veľkú úspešnosť, o čom svedčí aj počet zahlásených detí, v tomto roku chodilo na kurz 23 detí.
■ Mali sme Týždeň zdravej výživy, do ktorého sa zapojili aj rodičia, pripravili deťom zdravé dobroty z jabĺk
a zdravé nátierky, podľa týchto dobrôt dostali aj názov
naše dni: Jablkový deň a Nátierkový deň. Deti sa tak
v tieto dni stali ochutnávačmi a hodnotiteľmi rôznych
druhov jedál. V rámci tohto týždňa si deti pozreli priamo v materskej škole divadelné predstavenie s témou
zdravá strava. Piesne z divadielka si nôtili ešte dlho
po jeho skončení.
■ V tomto školskom roku sme po prvýkrát usporiadali
pre rodičov s deťmi „Tekvičkové tvorenie“ a „Šarkaniádu“, strávili sme spolu príjemné popoludnie plné
dobrej nálady a tvorivých nápadov, deti na konci dostali malý darček ako odmenu za snahu.
■ Zapojili sme sa do súťaží a projektov. V súťaži, ktorú
organizovalo Centrum voľného času v Malackách sme
získali druhé miesto spomedzi 390 zaslaných prác.
Je však pred nami ešte druhá polovica školského roka,
v ktorej deti a rodičov čaká veľa zaujímavého, atraktívneho a poučného.
Blíži sa najkrajší sviatok roka, čas vianočný, čas kedy
zvykneme všetci bilancovať, hodnotiť, plánovať, dávať si
záväzky v osobnom i pracovnom živote. Želám Vám preto, aby sa Vám všetky túžby a plány vyplnili, aby bol Váš
život pokojný, plný rodinnej pohody a harmónie.
ĎAKUJEME rodičom za zakúpenie CD prehrávača, stoličiek, za zakúpenie mikrovlnej rúry a hračiek pre deti
do materskej školy.
ĎAKUJEME Občianskemu združeniu pri ZŠ Marianka
a všetkým rodičom, ktorí pomohli a pomáhajú materskej
škole.
Edita Marošová.
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Pokladnica
plná citov, rozhovorov ...

Základná škola

„Horšie, ako byť hladný, smädný či nezamestnaný, horšie, ako trpieť pre lásku, horšie, ako utrpieť
porážku, je, keď sa absolútne nikto na svete o nás nezaujíma...“
                                                                                        Paolo Coelho

P

ríchod dieťaťa do školy je udalosťou,
ktorá poznamenáva a mení jeho život.
Učí sa v novom prostredí zaobchádzať so
svojimi citlivými miestami, pocitmi a získavať tak sebadôveru bez pocitu strachu.
Avšak súčasné deti sa nie vždy správajú
tak, ako by sme si to my dospelí priali. Často ich nechápeme, hľadáme nové postupy,
metódy. Niekedy sa nám zdá, že sa od nás

viacej stali ľuďmi. Vaše úsilie nesmie
splodiť učených netvorov, školených
psychopatov, vzdelaných Eichmannov.
Čítanie, písanie a matematika sú dôležité, len pokiaľ slúžia tomu, aby naše deti
poľudštili (Kašová, 1995, in Turek, 2005,
str. 32). Do výchovy a vzdelávania prirodzene vstupujú rodičia, ale aj médiá, internet,
okolie ale aj ulica. Toto všetko sa odráža

vzďaľujú. Sú plné emócií, temperamentu,
vzniká medzi nimi veľa konfliktov a nedorozumení.
Človek je však jedinečná a neopakovateľná
bytosť, ktorá nechce skrývať svoje silné
a slabé stránky. Tak, ako sa nikto nenarodí úspešným človekom, tak sa nenarodí
ani neúspešným. Dobro a zlo dostávame
v tomto svete zo svojho okolia, médií... To,
čo z dieťaťa vyrastie, je v rukách rodičov,
učiteľov, vychovávateľov, ale aj celej spoločnosti. Mnoho odborníkov sa stotožňuje
s myšlienkou Karla Rogersa: „Sme múdri,
ale zlí.“ Počúvame často ponosy, sťažnosti,
stretávame sa s nespravodlivosťou, krivdami. Vôbec nie je jednoduché v takejto atmosfére učiť. Vedomosti sú však základom,
je ale veľmi dôležité a nutné klásť dôraz
na emocionálnu či citovú výchovu, aby sa
nestalo, citujem: „Nedôverujem vzdelaniu.
Žiadam: pomôžte svojim žiakom, aby sa

aj na deťoch. Toto prostredie je ako veľká
učebnica, z ktorej sa dieťa učí. Avšak v tejto
uponáhľanej internetovej dobe zabúdame
na vzájomnú komunikáciu, na príjemné rozhovory pri šálke čaju... Ako tieto negatívne
javy podchytiť?!
Každý z nás vyznáva určité hodnoty, ktorými sa riadi, podľa ktorých žije. Pre niekoho
je najvyššou hodnotou zisk, kariéra, pozícia,
pre iného dobro, láska, priateľstvo, kvalitné
vzťahy v rodine, premena svojho charakteru
k lepšiemu...
Jednou z možností, ktoré sa výrazne spájajú
s detským svetom, sú rozprávky a hry, rozhovory... Pre deti sú rozprávky a hry veľmi
dôležité. Pomocou nich sa učia zaobchádzať so svojimi negatívnymi pocitmi, citlivými
miestami. Zoznamujú sa s rôznymi bytosťami, ktoré sú múdre, silné, pekné, ale i hlúpe, opustené, agresívne... Často im príklad
konania rozprávkových postáv poskytne
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návod, ako z nepríjemnej situácie vyviaznuť. Tak sa u nich rozvíja fantázia, môže sa
redukovať strach, zároveň poučenie ukáže
cestu. Vytvorí sa ďalší priestor na vyjadrenie
vlastného názoru či postoja.
Je však potrebné s deťmi príbeh analyzovať, rozprávať sa o ňom, a tak podporiť
a rozvíjať navzájom prirodzenú komunikáciu,
ktorá akoby sa z našich životov vytrácala. Veď príbehy nesú v sebe
krásne posolstvá a podnecujú
všetkých zainteresovaných ku
komunikácii.
Deti sa jedno druhému zdôverujú s vlastnými príbehmi
a zážitkami, rozvíja sa u nich
pozitívna schopnosť vcítiť sa
do prežívania iných. Tento
úplne obyčajný kolobeh –
rozprávanie a počúvanie by
malo byť v nás zvnútornené
a samozrejmé.
Poznanie a porozumenie, sebaovládanie, vnímanie, zvládanie
vzťahov, vzájomné počúvanie
sa, sú veľmi potrebné pre
duševné zdravie. I keď dieťa
pociťuje hnev, závisť, dokonca
nenávisť k ľuďom, ktorí ho obklopujú a starajú sa oň, môže
byť za takéto prejavy potrestané a odmietnuté. Má z toho
výčitky, trápi ho to. Uvedené
city sú však ľuďom vlastné, prirodzené.
Dieťa sa musí naučiť, ako s nimi naložiť
a zistiť, aký prejav je pre okolie prijateľný.
Preto je dôležité nájsť si čas na vzájomné
rozhovory, čítanie príbehov, rozprávok...
Tak si dieťa uvedomí, že má právo cítiť to,
čo cíti. Dostáva sa do akéhosi láskyplného
oprávnenia prijímať seba samého so svojimi
pocitmi. Dospelý mu svojou prítomnosťou
tak poskytne bezpečie a dôveru. Čím skôr
u detí podchytíme negatívne javy, tým je
väčší predpoklad ich správneho vývoja.
Prajem Vám, aby ste nedlhovali svojim
deťom živé, zaujímavé, vtipné a poučné
rozprávanie. Veď zvyčajne najviac potrebujú
to, čo sa peniazmi nedá zaplatiť – pohladenie duše, pokladnicu plnú citov, rozprávok,
rozhovorov, pochopenia a vedomia, že
niekomu a niekam patria.
Tatiana Smidová

„ Milujte svoje vízie a sny,
pretože sú deťmi vašej duše
a plánmi vašich konečných výsledkov.“
Napoleon Hill

D

eti sú semienka, ktoré rodičia sadia do spoločnosti a chcú, aby z nich vyrástli krásne
a zdravé stromy. Dávajú im dostatok vlahy pre
život v podobe prvých krokov, slov, morálnych
zásad. Učia ich žiť v rodinnom sade s pevnými
koreňmi.
Každý rodič chce dať svojmu dieťaťu len to najlepšie a neuvedomuje si, že veľmi často za dieťa
vybavuje jeho povinnosti. Chce mu dať všetko,
aby mu nič nechýbalo, aby mal život ľahší, ako
mal on. Ochudobňujú deti o možnosť vlastného
prežitia, skúseností.
Škola mení dieťa, dáva mu krídla. Snaží sa ich
motivovať a pracovať na sebe, aby si uvedomili
svoje nedostatky, aby rozvíjali svoje nadanie, aby
boli kritický a zároveň aj sebakritický. Nechávame
ich, aby sa učili aj na vlastných chybách, aby
riešili zložité situácie, rozvíjali svoju kreativitu.
Pomáhame im uvedomiť si svoju tvorivosť, ktorú
rozvíjajú v rozličných oblastiach.
V našej škole podporujeme prirodzenú detskú
súťaživosť, rozvíjame ich tvorivé schopnosti,
okrem iného aj v literárnych súťažiach. Za všetko
len dve krátke ukážky z tvorby detí, za ktoré žiaci
dostali Čestné uznanie Zlaty Dônčovej v Nitre.

Zubatá stolička, Nohaté kreslo a Deravá topánka
škole.“ navrhlo kreslo a už sa aj pobralo
popredku. Prvá cesta viedla do jedálne, kde
sa do sýta najedli zo zbytkov jedla, ktoré tam
nechali deti. Keďže škola nemala upratovačku, snažili sa všetky veci v škole po zotmení
školu upratať.
Zrazu sa ozvalo: „Šuch-buch, šuch-buch.“
Prejdú k vchodovým dverám a cez sklo sa
pozrú von. Nič nevidia.
„Neboj sa, to bol len vietor“, povedalo kreslo
a pokračovali v prehliadke. A tu zrazu znova
ten istý zvuk: „Šuch-buch, šuch-buch.“
Stolička sa začala triasť. Zuby jej drkotali ako
zbíjačke. Chceli rozlúštiť túto záhadu, a tak
sa vrátili späť k dverám. Zrazu sa dvere otvorili. Stolička sa tak zľakla, že vystrčila svoje
zuby a neznámeho votrelca pohrýzla.
„Ááááu, čo to robíš? Prečo si ma uhryzla? Ja
som len topánka!“
„Prepáč, nechcela som ťa uhryznúť, ale mám
v sebe kus medveďa a keď sa zľaknem, tak
hryziem všetko, čo vidím. A ako sa voláš?“
„Ja som topánka, ale teraz ma môžete
volať Deravá topánka. Urobila si mi riadnu
dieru!“
„Nehnevaj sa na ňu. Pozývame ťa na prehliadku školy“, povedalo Nohaté kreslo.

„Ukážem Vám triedu, kde je najväčší
neporiadok.“
-----------------------------------------„Topánka si tu? Haló, deravá topánka, kde
si?“ kričala stolička a kreslo.
Ticho.
„Kde len môže byť?“ čudovalo sa nohaté
kreslo.
Začali ju hľadať. Nazreli do telocvične, kde
boli naposledy.
„Haló topánka, si tu?,“ ozývali sa hlasy kresla a stoličky po telocvični.
Odpoveď však neprichádzala.
Rozhodli sa, že pôjdu do jedálne. Možno
dostala hlad a chcela si niečo zamaškrtiť.
Prezreli každý kút, ale po topánke ani stopy.
„Možno si chcela zahrať na bubnoch, poďme do štvrtáckej triedy,“ povedala stolička.
Nazreli do všetkých hudobných nástrojov či
sa do niektorého neschovala. Nič.
„Možno sa hrá na schovávačku a my ju
máme hľadať“, povedalo kreslo.
„ Vieš čo? Budeme ako Sherlock Holmes
a Watson.“, rozhodlo kreslo.
„Ako kto?“, čudovala sa stolička.
„No, to sú dvaja detektívi. Sherlock je šéf.
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Bol raz jeden hustý a tmavý les. V tom lese
spadol strom so včelím úľom. Zbadal ho
medveď Fridrich a poriadne sa doň zahryzol.
„Au, to strašne bolííí!“ zaufkal Fridrich.
Pozrel na kmeň, vypleštil okále a ešte raz, ale
silnejšie, zareval:
„Moje suby! S cím budem tejaz hysť?“
zašušlal a s veľkým revom začal pobehovať
po lese.
A tu začína náš príbeh o Zubatej stoličke.
Strom zobrali drevorubači do svojej dielne,
kde z neho vyrobili stoličku. Nevšimli si medvedie zuby, a tak spravili Zubatú stoličku,
ktorú si kúpila marianska škola. Táto škola
bola kúzelná, lebo v nej večer ožívali všetky
veci. Našu Zubatú stoličku zobral školník
a postavil ju do triedy k Nohatému kreslu.
„Prečo si také nohaté?“, spýtala sa stolička
kresla, keď bola tma a v škole už nebolo
po deťoch ani nohy.
„Aby som malo lepší výhľad na bezzubého
medveďa, ktorý tu behá a reve ako Tarzan.
A ty si prečo taká zubatá? Také niečo som
ešte nikdy nevidelo.“
„Zahryzol sa do mňa medveď a zabudol si
u mňa zuby.“ odpovedala stolička.
„Tak vitaj u nás! Poď, prevediem ťa po našej

To budem ja, nakoľko som staršie
a ty budeš Watson. To je jeho
pomocník“, povedalo kreslo.
A tak sa dali do pátrania. Zobrali si
lupu, kompas a hodinky. Hodinky
budú potrebovať , aby mali prehľad
o čase, kompas, aby sa nestratili
a lupu na hľadanie stôp našej stratenej topánky.
Začali skúmať všetky stopy v škole.
Ani sa nenazdali a už mali stopu. Rozhodli sa, že pôjdu po nej.
Kompas ich nasmeroval na juh.
Podľa hodiniek mali ešte tri hodiny
času na pátranie a tak dôkladne
skúmali nájdenú stopu. Stopa viedla
okolo troch dverí. Otvorili prvé dvere
a vrhli sa na nich netopiere. Sherlock - kreslo rýchlo zabuchlo dvere.
„Fúúú!, to bola tesnotka, mohlo nás
to vycucať!“, odfúkol si Sherlock.
Opatrne, na škáročku začali otvárať
druhé dvere. Našťastie tam bolo len
zopár haraburdia. Začali sa v nich
prehrabávať. Nič však nenašli,
žiadna stopa ani odtlačok po našej
topánke. Watson-stolička sa pozrela
na hodinky.
„Sherlock, máme málo času, mali
by sme si švihnúť! Ešte nám ostávajú tretie dvere.“
„Dobre, poďme“ ozval sa Sherlock
a vyšiel spoza starej pneumatiky.
Pred tretími dverami zastali.
------------------------------------------„Kkkkto, si? Prosím, neublížiš nám?
„Ale čo by,neulišim. Nemam žuby.
Ja šom medved Fridrich. A kto šte
vy? Čo robíte v mojom leše ?“
zašušlal Fridrich.
„Ja som Nohaté kreslo a toto je
Zubatá stolička. Hľadáme našu
kamarátku Deravú topánku. Nevidel
si ju?“
„Videl, štrašne ša ma bála a šchovala ša do mojej nory. Poďte šo mnou,
ja vám ju ukášem.“
Pobrali sa za Fridrichom. Viedol ich
k nore kde videli vlka. Stolička sa
veľmi zľakla a Fridrichovi zašepkala.
„Prosím, nechoďme tam. Je tam vlk
a ten nám môže ublížiť.“
Fridrich sa však nebál a s veľkým
krikom, síce šušlavým, nabehol
k nore.
„Ty šelma žubatá, choď preč š mojej nory lebo ťa žožeriem!“ zareval
medveď Fridrich.
„Ha, ha, ha ty, veď ty nemáš
zuby! S čím by si ma chcel jesť?“
s posmechom sa ozval z nory vlk.
„On síce zuby nemá, ale ja áno!“
ozvala sa odvážne stolička
Wotson.
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Lego - story

Jedného dňa
na ich tábor zaútočili ich dávni nepriatelia
Klunáci. Boli vysokí, tenkí, vychrtlí a nebezpeční. Mali vždycky guľomety na dosah ruky
a boli neporaziteľní do posledného Klunáka.
Dokázali sa totiž v nebezpečenstve zmrštiť
na nepriestrelnú kovovú guľu, vedeli sa
v tejto podobe kotúľať po teréne a boli ich
obrovské množstvá.
Lenčo Bill a Anakin zacítili otrasy zeme
z juhu od obrov Furtuinov, dostali strach.
Vedeli, že sú to spojenci Klunákov, ktorí
im vždy pomáhajú a že Klunáci pochodujú
s nimi. Túžobne si želali vymyslieť taktiku,
ktorá by prekonala premenu nepriateľa
na kovové gule. Času na premýšľanie veru
veľa nemali – Klunáci a Furtuini boli od nich

N

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

vzdialení na cestu troch dní. S obrami by
si aj vedeli poradiť – vlastnili totiž muníciu, ktorá ich kamenné panciere dokázala
naštrbiť a strely im potom spôsobovali veľkú
bolesť a zvyčajne sa dali vždy na ústup, no
nie zasa tak rýchlo, aby boli celkom neškodní. No čo s Klunákmi?
Ako tak tuho premýšľali a strachovali sa,
odrazu sa objavil ich dávny priateľ Tim. Tim
zmizol pred dvoma rokmi, akoby sa pod ním
zem zľahla. Nikto nevedel, kam sa podel.
Zvolal na nich: „Kamaráti, netrápte sa už!
Mám riešenie! Odhalil som tajomstvo!!!“
„Aké tajomstvo? A kde si celý ten čas bol?
Mysleli sme si, že si už dávno mŕtvy! Tak
rozprávaj!“ zakričali naňho kamaráti.
Mgr. Monika Paiserová

Dobrú chuť...

Občianske združenie
pri ZŠ Marianka
Vážení rodičia, spoluobčania. Dovoľte mi aby
som Vás aj prostredníctvom Mariatálu informovala o aktivitách OZ pri ZŠ Marianka.
Nesmierne nás teší narastajúci záujem o OZ,
o čom svädčia aj zvyšujúce sa príspevky 2%
z daní. Úprimne ďakujem každému darcovi.
A uisťujem Vás, že finančne prostriedky sú
a budú použite v prospech našich deti a všetkých obyvateľov Marianky.  
Snažíme sa naše aktivity a financie smerovať
tak, aby boli rovnomerne rozložené na investície do rekonštrukcie a vybavenia školského
zariadenia, príspevky na kultúrno-spoločenské
podujatia pre naše deti, ale aj na príspevky pre
deti zo sociálne slabších rodín, aby aj im bolo
umožnené sa zapojiť do školských a mimoškolských aktivít.
V lete sme sa spolupodieľali na rekonštrukcii MŠ (maľovky, izolácia podlahy v spálni)
a zafinancovali dekorácie do vynovených
priestorov. Prispeli sme na letný tábor organizovaný školou, na štartovné do Genius logicus,
na výlety a kultúrne podujatia pre
deti MŠ a ZŠ.
Nakúpili sme
nové pomôcky,
knihy, hry a hračky do Školského
klubu,
MŠ a ZŠ.
Každý predškolák
v MŠ dostane
na Vianoce darček
od OZ, v podobe
kvalitnej ergonomickej ceruzky.
A každý škôlkar
a školák dostal
Mikulášsky balíček.
Tento rok nás čaká ešte jedna väčšia investícia
do arboristických prác na stromoch školského
dvora. Tie sa žiaľ dostali do stavu, kedy už
potrebujú odbornú pomoc a stabilizáciu, aby
neboli hrozbou pre naše deti. Zároveň by sme
budúci rok chceli zabezpečiť výsadbu nových
stromov, vhodnejších pre školský dvor. Ktoré
by časom mali nahradiť tie staré.
Tiež nás čaká rekonštrukcia a oprava ihriska,
ktoré poznačil zub času a žiaľ aj krutí vandali.
V neposlednom rade mi dovoľte poďakovať,
každému, kto sa vo svojom voľnom čase
zapojil do aktivít v ZŠ a MŠ. Ďakujem rodičom
za účasť na brigádach a letnej rekonštrukcii
MŠ. Je nás síce málo, ale aj napriek tomu sa
nám podarili veľké veci . DAKUJEM a prajem
príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
rodiny, priateľov a komunity v Marianke.
Emília Jurečková,
Štatutár Občianskeho združenia pri ZŠ Marianka

pre mladých pretekárov významnou
motiváciou. Okrem príjemného zážitku
si všetci detskí pretekári odniesli malú
sladkú odmenu a tí najlepší aj medaily
a ceny, ako sa na víťazov patrí.

Majstrovské tituly
krosových štafiet
pre rok 2013 rozdané!
V sobotu 12.10. sme v našej obci privítali
účastníkov III. ročníka Majstrovstiev Slovenska bežeckých štafiet v krose, ktorý tento
rok poctila svojou účasťou rovná 100vka
tímov v kategóriách dospelých. Náročná
rozbahnená trať, ani takmer dvojdňové
dažďové sprchy týchto borcov a borkyne
neodradili a za to sa im počasie odvďačilo
slniečkom a na polovicu októbra veľmi
príjemnými teplotami.
Pár dní pred pretekom ešte všetko vyzeralo
super, na toto obdobie netradične príjemné teploty a suché počasie (minulé
ročníky sme štartovali pri teplotách okolo
nuly). Všetko sa ale zmenilo vo štvrtok
v noci, keď začalo pršať s prestávkami až
do sobotňajšieho skorého rána. Dažďové
sprchy sme si „vychutnali“ aj s Peťom pri
označovaní trate, ale nakoniec
sa počasie umúdrilo a pršať opäť
začalo až keď preteky skončili...

Tak ako po minulé roky aj teraz sme
v poli pretekárov našli viacero susedov z Marianky, niektorí bežali za tím
reprezentujúci našu obec a dosiahli
slušný výsledok (viď. výsledková listina
na www.firemnestafety.sk).
Na záver zvyknem poďakovať všetkým,
ktorí nám pri organizácii pomáhajú. Teším
sa z toho, že tento odsek sa z roka na rok
predlžuje, pretože našťastie, s rastúcim
počtom účastníkov rastie aj počet pomáhajúcich dobrovoľníkov. Inak by sme nevedeli zorganizovať takéto podujatie tak, aby
nám pretekári (návštevníci Marianky) mohli
napísať podobné vyjadrenia, ako po poslednom ročníku: „Veľká vďaka za veľmi príjemné podujatie, nádherné domáce prostredie,
srdeční ľudia. Marianka je skvelá!“
Srdečná vďaka všetkým dobrovoľníkom,
OŠK, Obci, farnosti a ostatným občanom,
ktorí nás akokoľvek podporujú, aj keď len
tým, že ústretovo tolerujú zvýšený pohyb
áut a návštevníkov počas podujatia. Spolu
tak vytvárame niečo ďalšie, čo našu obec
pozitívne reprezentuje a na čo môžeme byť
hrdí.
Ľubomír Hrčka,
za organizátorov

Aby sme podporili aj účasť detí,
presunuli sme štart ich kategórií
až cez obed, keď už nebýva
taká zima a vyplatilo sa. Okrem
už spomínaného počasia sa
ich behy konali za plnej účasti
pretekárov hlavných kategórií,
ktorí spolu s rodičmi tvorili kulisu
viac ako 350 divákov a to je
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HRALI SME JESENNÚ MINILIGU 2013
Letná príprava

Po účasti na turnaji v rakúskom Windene
a na prípravkárskom júnovom Slovancupe
2013 /3.miesto z 8 účastníkov/ začalo
mužstvo predprípravky OŠK Marianka
tohtoročnú spoločnú prípravu na novú
sezónu v siedmom týždni školských prázdnin. Individuálne tréningy ale prebiehali aj
v priebehu augusta a septembra na ihrisku
našej základnej školy, kedy sme s jednotlivcami neustále zdokonalovali základné HČJ
a venovali sa intenzívne všeobecnej pohybovej príprave. Poctivo sa makalo, aby sme
sa čo najlepšie pripravili na naše premiérové účinkovanie v novej dlhodobej súťaži.

Miniliga

Projekt, ktorého sme sa
zúčastnili v tejto forme
poprvýkrát, vznikol po dlhších
úvahách. Vedeniu mužstva
a hlavnému trénerovi Stanovi
Ondrušovi išlo o to, či sa
už v tejto sezóne a v týchto
existujúcich podmienkach
zapojiť a prihlásiť mužstvo
do dlhodobej súťaže prípraviek,

Predprípravka OŠK Marianka na
záverečnom turnaji miniligy v Marianke
26.10.2013
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ktorej organizátorom a garantom je regionálny bratislavský futbalový zväz /BFZ/, alebo
si vytvoriť a zorganizovať vlastný model
zápasov, ktorý by adekvátnym spôsobom výhľadovo pripravil našich chlapcov a dievčatá
na účinkovanie v súťaži prípraviek. Nakoniec
sme sa rozhodli pre druhý variant. Pri počte
tréningov dva-trikrát v týždni sme zvolili taký
model zápasovej praxe, aby naše mužstvo,
ktorého neustále sa doplňujúci základ
trénuje spolu dva roky, hralo turnajovým
spôsobom s ostatnými tromi účastníkmi
každý druhý týždeň. Takýto model pre štyroch účastníkov, keď hraje každý s každým
v dvojtýždennom intervale, vždy na ihrisku
iného účastníka, najviac vyhovoval naším
predstavám. Či už z hladiska náročnosti
organizácie, logistiky a technického zabezpečenia, ale hlavne z hľadiska tréningového
procesu a zápasovej záťaže malých
futbalistov tejto vekovej kategórie. V tomto veku predsa nesmie
ísť o výsledky, prehnané nahánie
bodov a postavenie v tabulke, ako je to až odstrašujúco
viditelné v našom slovenskom
mládežníckom futbale. Týmto
modelom miniligy sme chceli
preukázať, že aj takýmto spôsobom
sa môžu vytvárať či už na ihrisku alebo

aj mimo neho nové kamarátske kontakty
a vzťahy medzi malými nádejami a utužovať
ich novovytvorené priateľstvá prostredníctvom najrozšírenejšej hry na svete, ktorá sa
volá futbal. Vytvoriť v deťoch ešte silnelšie
puto k tejto hre, motivovať ich, pôsobiť
na ich morálne a vôlové vlastnosti a tak
vhodným spôsobom posúvať ich osobnostný
rast. Práve tento vek je na to najvhodnejší .
Oslovili sme teda viaceré kluby, ktoré majú
malých futbalistov v tejto vekovej kategórii.
Naše podmienky akceptovali a do súťaže
sa prihlásili tri futbalové kluby. Susedná
Záhorská Bystrica /tréner Martin Kapusta/,
neďaleká Devínska Nová Ves /tréner Janko
Hullman/ a klub, v ktorom sa dlhodobo
venujú futbalovej mladi po jednotlivých
ročníkoch s dvanástimi mládežníckymi
mužstvami, mužstvo ročníka 2006, Domino
Bratislava /tréner Adrián Kostúr/.

Ako to celé
dopadlo

Jednotlivé kolá miniligy sa uskutočnili v priebehu septembra a októbra
na ihriskách troch zúčastnených
klubov. Na začiatku nám neprialo
počasie, takže sme museli presunúť 1.kolo o celý týždeň. Ďalšie kolá
sprevádzalo slniečko a výborná nálada medzi divákmi, či už v Záhorskej Bystrici, kde bolo pripravené
pre všetkých účastníkov parádne
občerstvenie, alebo v poslednom
kole na našom ihrisku v Marianke.
V priebehu celej miniligy odohralo
každé mužstvo 9 zápasov. Naše
mužstvo skončilo s výslednou bilanciou 6 výhier, 2 remízy a 1 prehra, strelilo 26 gólov a inkasovalo
14 gólov. Zúčastnených hráčov
bolo celkom 65, odohraných bolo
18 zápasov, padlo 79 gólov. Všetky
zápasy rozhodoval rozhodca BFZ
Jožko Horný, ktorý svojim citlivým
prístupom k deťom počas zápasov
i mimo nich ukázal všetkým
trénerom a divákom, že to s deťmi
naozaj vie. Organičný výbor, ktorý

tvorili tréneri jednotlivých mužstiev,
rozhodol, že z turnaja nevzniknú
tabuľky a výsledné poradia. Aj to
poslúžilo k tomu, že vyhral každý,
kto ukázal srdiečko pre futbal.
Hlavne na záverečnom ceremoniáli u nás v Marianke, kde všetky
deti dostali medaily a diplomčeky,
bola vidieť na ich tvárach radosť
a úsmev. Kapitáni dostali pre
svoje manšafty poháre a futbalové lopty, ktoré venoval predseda
BFZ Juraj Jánošík a patrí mu naše
veľké poďakovanie. Aj Máriovi
Bubničovi a všetkým rodičom
našich hráčov, ktorí prispeli svojou
prácou a úžasnými dobrotami
k príjemnej atmosfére a k úspešnému ukončeniu celej miniligy.

A na záver

Stačí asi jedna veta. Fajn myšlienka, dobrá realizácia, spokojnosť
všetkých zúčastnených, radosť
a úsmev na tvárach detí. V jarnej
časti sezóny 2013/14 to zopakujeme.
Stano Ondruš, Michal Hollý,
Miro Marko

Žiacky futbal
v Marianke
My, ako „starší žiaci“ fungujeme na 100%.
Od posledného Mariatálu sa toho veľa nezmenilo. Stručne. Máme 15 hráčov, dostali sme nové
teplákové súpravy, túto sezónu sme začali hrať
za starších žiakov U14, odohrali sme 13 ligových
zápasov, ukončili sme sezónu s uspokojivými
výsledkami a zavŕšili večierkom. Odohrali pár priateľských zápasov, jeden turnaj so Sláviou Ekonóm
(4.miesto), v zimnom období trénujeme v hale ZŠ
Záhorská Bystrica a momentálne sa zúčastňujeme
zimnej halovej ligy starších žiakov (hala Lekáreskej
fakulty, Mlynská dolina) - každú nedeľu v mesiacoch december, január, február.
Trénerom je stále Milan Jakubík, vedúci Katarína Jakubíková,
hráči menovite:
Tarabová Dominika, Bončo Matej, Hrbáň Matej, Jakubík Nicolas, Jarina Ján, Štassel Samuel, Nováková Lucia, Švoňava
Samuel, Hrčka Jozef, Hlinka Ján, Leskovský David, Vávra
Michal, Veľký Mário, Steindl Richard, Mikulášek Jakub
Držte nám palce,
Katarína Jakubíková
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Recepty
Koláč pátra
Augustína
– jeho obľúbený

Potrebujeme:
Na cesto: ● 5 žĺtkov ● 150g práškového cukru
● 1 balíček vanilínového cukru ● 250g polohrubej múky
● 1 balíček prášku do pečiva ● 250ml mlieka
Na plnku: ● lekvár ● 300g mletého maku ● 1 lyžicu
oleja
● 150ml horúceho mlieka ● 60g práškového cukru
Na sneh: ● 5 bielkov ● 200g krupicového cukru
Postup:
Žĺtky vymiešame s práškovým a vanilínovým cukrom, prilejeme mlieko, pridáme polohrubú múku s kypriacim práškom
a spolu premiešame. Cesto dáme na vymastený, múkou
vysypaný plech a zapečieme vo vyhriatej rúre.
Medzitým pripravíme plnku: Mak zalejeme horúcim mliekom, pridáme cukor, olej a necháme vychladnúť. Na takmer
upečené cesto natrieme lekvár a makovú plnku. Z bielkov
a krupicového cukru vyšľaháme tuhý sneh a natrieme
na plnku a vložíme dopiecť do vyhriatej rúry.

Šatôčky
s Nivou
a šunkou
Potrebujeme:
● 100g šunky ● 200g Nivy ● 6 lyžíc smotany
● 1 balíček lístkového cesta ● 1 vajce
Postup:
Šunku nakrájame na jemné rezance. Syr nastrúhame
a premiešame so smotanou. Do syrovej zmesi pridáme
šunku a dobre premiešame. Z cesta vyvaľkáme plát, ktorý
rozkrájame na štvorce 5x5cm a potrieme ich rozšľahaným
vajcom. Syrovú zmes rozdelíme do stredu štvorčekov. Cesto prehneme do tvaru trojuholníkov a cesto k sebe dobre
pritlačíme. Šatôčky potrieme vajcom rozšľahaným s troškou
vody a posypeme sezamom. Pečieme asi 15 minút
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A znovu niečo na zasmiatie
Hlásenie v zoologickej záhrade
v Košicoch:
Ta voľame Miša Šivaka nech
pridze ku pavilonu s tigrami po topanky čo zostali po jeho žene
Žena: Muž môj, kde sa flákaš
Muž: Pamätáš sa na ten butik so
šatami, ktoré sa ti tak veľmi páčili?
Žena: Jasné Miláčik môj, pamätám
Muž: Tak som oproti v krčme!
Muž posiela SMS-ku žene: „Som
s Ferom na pive, pridem o pol hodimy domov. A ak by som neprišiel,
tak si prečítaj túto SMS-ku znovu!
Blondínka píše inzerát: „Som
pekná, milá a múdra. Volajte mi
na mobil NOKIA 8800.
Vážený dôchodcovia, chcete si
v našich vozidlách sadnúť? Staňte
sa vodičmi MHD!
Taliban pre hodinou oznámil, že
uniesol polovicu poslancov národnej rady SR. Únoscovia žiadajú 10
mil. eur, ináč ich pustia!
Žena: Milačku, daš si kurča, alebo
lososa? Muž: Ta ja by som si vybral
lososa. Žena: Ta ty trim pysk,
pytam še kocura!
Mamko, tak môžem už nosiť podprsenku? Nemôžeš a už daj pokoj!
Ale mamko, veď už mám 18-násť
rokov. Ferko počúvaj, už ma zas
nejeduj!
Deväťdesiat ročný dedko hovorí
lekárovi: „Pán doktor, moja tridsaťročná žena je tehotná, aj sa sám
čudujem, aký som ešte dobrý“.
Doktor na to: „Poviem Vám príhodu
môjho kamaráta. Ten išiel na poľovačku a keď už mieril na srnku, tak
zistil, že si na miesto pušky zobral
dáždnik. Keď už mieril, tak stisol
gombík na dáždniku, ten sa otvoril
a srnka padla!“. „Ale to nie je
možné“ hovorí dedko, „to ju musel
dať dolu niekto iný“. „No veď práve
o to ide“ hovorí doktor.
A keho sis zebral?
Panenku Máriu.
Čo? A nemáš náhodu fotku?
Mám.
Ukáž! Pišta pozrie na fotku, chytí
sa za čelo a zhrozený zreve:
Panenko Mária!

Pýtajú sa Francka:
Francku, na jaká je tá tvoja stará.
Šak ste hu vidzeli, blondínka, celkem fešna ženská.
Ale my sceme vedzet jaká je
v posteli.
Na co já vím, šak každý hovorí ináč!
Viete, ako prebiehalo osídľovanie
Záhoria?
Z helikoptéry. Kto dopadol na nohy,
odišiel.
Na záhorí v miestnom rozhlase
upozorňujú obyvateľov na miestnu
slávnosť.
Občaná očúvajte. Ak bé pršať,
oslava nebé. Ak nebé pršať, oslava
bé.
Opakujem. Ak bé, tak nebé, ak
nebé, tak bé.
Prečo sa záhoráci, keď idú z roboty
v autobuse, všetci tlačia dopredu?
Aby boli skôr doma.
Jurko sa pýta suseda:
Vaše kravy fajčia?
Nie, kdeže!
Tak potom vám horí stodola!
Idú si tak dvaja muži do neba
a jeden sa pýta druhého:
Prečo si zomrel?
Vieš, prišiel som o deň skorej
zo služobnej cesty a chcel som
nachytať moju nevernú manželku.
Pozriem do spálne-nič.
Pozriem do kuchyne-nič.
Do komory-nič. Do kúpeľne-nič.
Tak som z tej veľkej radosti dostal
porážku.
Vidíš ty idiot, keby si sa pozrel
do chladničky, mohli sme obaja žiť!
Prečo záhoráci vkladajú do chladničky aj prázdne fľaše?
Keby náhodou prišiel na návštevu
niekto, kto nepije.
Prečo si záhoráci stavajú dve studne? Lebo v jednej majú
teplú a v druhej studenú vodu.
Prečo dávajú Záhoraci
sliepkam jesť Granko?
Aby im znášali kindervajcia.
Strýco sa pýta Janula:
Kam ideš, Janulo?
Náá do rici, strýčku.
Múdri chuapec, nepoví,
kam ide.

Ing, Milan Olexa, PhD.
Na záhorskej svadbe prišlo
náhle chlapíkovi nevoľno
a rozbehol sa na
záchod - typickú dedinskú
drevenú latrínu. Keď dlho
nechodil, vybrala
sa za ním manželka a našla
ho skloneného nad latrínou,
celého zababraného od hovna.
Čo to tu preboha robíš?
Ale, ako som šabloval,
vypadla mi protéza!
A to ju odvtedy hľadáš?
Áno, už som našiel tri, avšak
ani jedna mi nepasuje.

Na Záhorí v reštaurácii:
Tak čo to bude?
Prosím si jeden čaj.
Obyčajný alebo bez rumu?
Príde Záhorák do drogérie
a pýta si šampón.
Predavačka hľadajúc pod
pultom mu hovorí, že už
asi nemajú, ale potom
nájde a povie:
Máme tu ešte jeden
vajcový.
Škoda, ja som si chcel
umyť hlavu.
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