
Obec

Škola 
a škôlka

Farnosť

Kultúra

Spolok 
Permon

Šport

Mariatál
Spravodaj obce Marianka                            2017



2 Mariatál

Príhovor

Milí Mariančania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám po roku opäť v tomto období pokoja a lásky. 

Žijeme v uponáhľanom svete a niekedy dokonca nespozorujeme rozdiel medzi víkendom a pra-
covným dňom. Je však potrebné sa občas zastaviť a vychutnať si silu prítomného okamihu. 

Nepoznám vhodnejšiu dobu na spomalenie, ako je vianočný čas, počas ktorého sme si všetci 
bližší a snažíme sa aspoň na chvíľu zabudnúť na problémy všedných dní.

Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme. Ich čaro a výnimočnosť nás napĺňa-
jú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní. Na-
priek tomu, že Vianoce prichádzajú každý rok, sú pre nás vždy výnimočnými. Ich čaro sa nedá 
ničím nahradiť ani napodobniť. Vychutnajme si ich preto so všetkým čo k nim patrí. 

Pred vstupom do nového roka chcem všetkým poďakovať za pomoc a podporu pri budovaní 
našej obce. 

Vo svojom mene ako i v mene všetkých poslancov a pracovníkov obecného úradu, chcem všet-
kým zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa radosti a pohody v kruhu najbližších, 
deťom bohatého Ježiška a všetkým šťastný nový rok 2018.

Peter Hasoň
starosta obce Marianka
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REKONŠTRUKCIA 
ŠKOLY
Prvý školský deň bol spojený s Dňom otvorených 
dverí. Rodičia a príbuzní detí, ale aj obyvatelia obce, 
mali možnosť detailne si prezrieť zrekonštruované 
priestory školy.
 
„Moja prvá cesta vo funkcii starostu obce viedla do 
školy, ku ktorej mám blízky vzťah. 
Do školy som prišiel v čase obeda a zostal som šo-
kovaný z toho, čo som videl v jedálni. Z môjho po-
hľadu boli tieto priestory pre deti nevyhovujúce a tak 
som sa hneď prvý rok rozhodol pre rekonštrukciu 
jedálne a kuchyne. Zrekonštruovať sme však mali 
v pláne celú školu a to sa nám nakoniec podarilo.  

Týmto by som chcel vysloviť poďakovanie všetkým, 
bez ktorých by nebolo možné túto rekonštrukciu zrea-
lizovať. V prvom rade patrí moje poďakovanie poslan-
com a všetkým, ktorí vypracovali potrebné dokumen-
ty a podieľali sa už na samotnom spustení celého 
projektu. Ďalej by som chcel poďakovať firme 
Kryštof SK, s. r. o. a všetkým zamestnancom, ktorí 
na škole pracovali vo dne v noci a vybudovali toto 
všetko za krátky čas. Ďakujem patrí, samozrejme, aj 
rodičom a pedagógom, ktorí sa zúčastňovali brigád 
a pomáhali v rámci svojich síl a možností.
Ani tieto priestory však nebudú navždy postačujúce. 
Detí stále pribúda a taktiež by sme boli radšej, keby 
nemuseli 5.-9. ročník  navštevovať v okolitých mes-
tách a mestských častiach. Už teraz preto uvažujeme 
o rozšírení kapacity školy a novej škôlke,“ povedal 
starosta.
  
Celková rekonštrukcia trvala necelé dva mesiace 
(začalo sa prvým júlovým týždňom a koniec rekon-
štrukcie bol 31.8.). Počas nej sa prerobilo podkrovie 
budovy školy, kde sa momentálne nachádzajú nové 
triedy pre prvákov až štvrtákov, riaditeľňa, zborovňa a 
samostatné WC pre chlapcov a dievčatá. Zároveň sa 
zrekonštruovalo prízemie, kde sa nachádzajú triedy 
materskej školy, umyvárka a telocvičňa.

Odhadovaná suma na rekonštrukciu bola 231 352€, 
no výsledná suma bola 181 537,52€, takže sa nám 
podarilo ušetriť takmer 50 000€.

Deti však do školy 4.9. nastúpiť nemohli, keďže ško-
lu čakalo ešte množstvo upratovania a dolaďovanie 
detailov. Na podnet starostu bol pre deti zorganizo-
vaný denný tábor, o ktorom sme Vás už informovali. 
Starosta dodal: „Nechceli sme rodičom pridávať sta-
rosti, no boli sme nútení tento začiatok roka posunúť. 
Prioritou bolo zabezpečiť deťom kvalitné podmienky 
pre štúdium, ktoré určite ocenia. Sú predsa naša bu-
dúcnosť a potrebujú adekvátne podmienky, aby sa 
v škole cítili dobre a radi do nej chodili.“
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Autor: Erika Šarudiová
Fotografie: PhDr. Ivan Paška (9), Erika Šarudiová (8)  
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PREROBENIE 
STUDNE 
NA CINTORÍNE
V júli tohto roku sa začalo pracovať aj na cintoríne. 
V jestvujúcej studni sa počas letných mesiacov strá-
cala voda a návštevníci cintorína nemohli polievať 
kvety na hroboch. Z tohto dôvodu sa začalo s rekon-
štrukciou. Dúfame, že toto zrekonštruovanie vŕtanej 
studne bude prínosom pre návštevníkov cintorína.

Autor: Ing. Ján Kišoň
Fotografie: Ing. Ján Kišoň

ŠKOLSKÁ ULICA 
V NOVOM ŠATE
Trochu histórie zo Školskej ulice.

V 7. mesiaci tohto roku bol pôvodný stav vozovky 
na Školskej ulici  v havarijnom stave.  V prvom rade 
asfaltový kryt vozovky bol silne rozpukaný  s množ-
stvom výtlkov, hlavne po obidvoch krajoch vozovky. 
Kryt bol v minulosti narušovaný prívalovými dažďo-
vými vodami, ktoré sa vlievali z komunikácie na via-
cerých miestach do priľahlého Marianského potoka. 
Niektoré okolité nehnuteľnosti boli aj vytápané. Miest-
nu komunikáciu s rozbitým povrchom používali auto-
mobily a aj chodci bez bezpečného chodníka. 

Školská ulica je dôležitou spojnicou medzi už obno-
venou Štúrovou ulicou z roku 2014 a zrevitalizova-
ným  hlavným Námestím 4.apríla. Svojím začiatkom 
nadväzuje na koridor od Svätej studne cez Mariánske 
údolie, popri významnej mariatálskej reštaurácii, až 
po obecný úrad, kde končí.

Popis technického riešenia opravy ulice

K oprave Školskej ulice sa mohlo pristúpiť až po 
pokládke plynovodu s prípojkami 

k rodinným domom a, hlavne, po odsúhlasení finanč-
ných prostriedkov poslancami obecného zastupiteľ-
stva.

Oprava komunikácie pozostáva z vybudovanej 
viacúčelovej plochy pozdĺž Marianského potoka. 
Spevnená plocha má šírku 120 cm a je zrealizovaná 
zo zámkovej betónovej dlažby hr. 8 cm s podklad-
ným valcovaným betónom uloženým na zhutnenej 
štrkodrve. Konštrukcia bola navrhnutá z dôvodu vy-
užitia tejto spevnenej plochy aj pre príležitostné vy-
hýbanie sa  nákladného vozidla (napr. zásobovacie 
alebo smetiarske vozidlo). Táto viacúčelová plocha 
prevažne slúži pre chodcov, je  farebne odlíšená od 
cesty s miernym výškovým prevýšením. 

Pod ňou sú uložené elektrické rozvody pre osvetlo-
vacie parkové stĺpiky rozmiestnené po 5,5 m s úspor-
nými LED žiarovkami. Medzi stĺpikmi budú vysadené 
levandule.

Vrchný asfaltový koberec hr. 5 cm bol položený na 
asfaltovú podrovnávku hrúbky od 3 do 6 cm medzi 
obojstranné cestné obrubníky. Cestné obrubníky zo 
strany rodinných domov sú pri vjazdoch do dvorov 
uložené bezbarierovo a 60 cm od oplotenia.  Takto 
nespevnená plocha ma slúžiť v budúcnosti pre ulo-
ženie rozvodov NN, VO, tel. rozvodov  a optokáblov. 
V miestach vjazdov do dvorov boli uložené chráničky. 
Pri budúcej prekládke jestvujúcich NN a tel. rozvo-
dov nebude nutné rozkopať novopoložený asfaltový 
koberec a vjazdy k rodinnýn domom, neestetické 
NN betónové stĺpy a vzdušné prípojky bude možné 
odstrániť  podľa PD s názvom „Preložka vzdušného 
vedenia,“ ktorá bola v predstihu vypracovaná a odsú-
hlasená ZS DIS a.s..
 
Na komunikácii boli vybudované uličné vpusty a od-
vodňovací priečny žľab na riadené odvádzanie daž-
ďových vôd. V spolupráci s BVS boli dodané nové 
poklopy vodovodných uzáverov pre rodinné domy a 
hydrantové poklopy, ktoré nahradili poškodené poklo-
py. Na mostoch budú vymenené staré zábradlia za 
nové, ktoré svojím dizajnom podľa architektonického 
návrhu spríjemnia pohľady v tomto území obce pri 
potoku.
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V desiatom mesiaci sme sa pustili do skrášlenia našej 
obce a to výsadbou stromčekov na Sedmokráskovej 
ulici. Vysadených tu bolo 14 ihličnanov a 18 kríkov.
 

Autor: Ing. Ján Kišoň
Fotografie: Erika Šarudiová

V tomto roku sa nám podarilo zriadiť spevnenú plochu 
30 x 12 m ako dvor na bioodpad. V areáli sú umiest-
nené 3 kontajnery a jeden plechový sklad. Súčasťou 
je aj oprava prístupovej cesty.

Autor: Ing. Ján Kišoň
Fotografie: Erika Šarudiová

Zabudované rozhodujúce materiály:  

- štrkodrva - 120 t                                                                      
- valcovaný betón - 96 t                                                                      
- asfalt                                 
- cestné obrubníky - 455 m
- záhonové obrubníky - 235 m
- zámková dlažba - 235 m2

- uličné vpusty s mrežou - 5 ks
- odvodňovací žľab s UV - 5 m
- dopravné značky - 4 ks
- mostové zábradlie - 50 m

Autor: Ing. Ján Kišoň
Fotografie: PhDr. Ivan Paška

PRÁCE NA 
BYSTRICKEJ ULICI

CHODNÍK PRI 
ŠKOLE

MÁME DVOR NA 
BIOODPAD

VYSADILI SME 
STROMČEKY

Aktuálne nám prebieha aj plynofikácia Bystrickej uli-
ce, ktorá sa začala v novembri. 
Celková dĺžka úseku je 400 m, s prípojkami k rodin-
ným domom a na stavebné pozemky. Termín ukonče-
nia prác je december 2017.

Týmto ďakujeme firme GLOBAL ENERGY, s.r.o. za 
investíciu, vďaka ktorej máme možnosť opäť vylepšiť 
našu obec.

Autor: Ing. Ján Kišoň
Fotografie: Ing. Ján Kišoň

Momentálne môžete vidieť prebiehajúce práce pri 
škole, kde sa buduje chodník. Ak počasie dovolí, 
budú práce ukončené ešte v tomto roku. 

Autor: Ing. Ján Kišoň

Obec
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Škola a škôlka

„Deti milujú toho, kto ich miluje, a kto ich nemôže 
milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“ Johann 
Wolfgang von Goethe

Myšlienka, ktorú kedysi dávno vyslovil nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik.
Je však stále aktuálna a hlboko pravdivá.  Bez lásky 
k deťom sa nedá vykonávať práca učiteľky v mater-
skej škole, bez lásky by bola len „prácou“, nie zmys-
luplným poslaním pri výchove a vzdelávaní a pôso-
bením na dieťa v jeho prvých kontaktoch s veľkým 
kolektívom, v jeho zapájaní sa do života v materskej 
škole. Naše pani učiteľky všetky aktivity organizujú 
a plánujú smerom k deťom s veľkou dávkou nefal-
šovanej lásky. Veď už nejedenkrát sa stalo, že deti 
oslovili pani učiteľky slovkom najvzácnejším „mama“. 
Je to veľká odmena, ktorá je dôkazom toho, že klí-
ma a prostredie, ktoré pôsobia na deti, je pozitívna 
s veľkou dávkou ľudskosti a človečenstva. Prostredie 
v našej materskej škole nie je len pozitívne, ale čo 
je dôležité, je tvorivé, podnetné, ponúka deťom pro-
stredníctvom kvalitných pani učiteliek množstvo rôz-
norodých aktivít a činností.

Podporujeme u detí a dávame im veľa možností na 
osobnostný rozvoj, vedieme ich k tvorivosti, samo-
statnosti, začiatkom sebahodnotenia, sebareflexie.
Zameriavame sa na individuálny prístup k deťom. Ak-
tivity a činnosti počas dňa realizujeme hravou formou 
v tvorivej pracovnej atmosfére.

Aby tento proces bol úspešný a prinášal „ovocie“ 
v podobe dieťaťa pripraveného na vstup do základnej 
školy, zapájame do tohto procesu rodičov a organizu-
jeme spoločné akcie pre rodičov, deti a pani učiteľky, 
kde sa môžu spoznať aj v inej polohe ako pracovnej, 
môžu sa porozprávať, vymeniť si skúsenosti, nadvia-
zať nové priateľstvá.

Takouto, už tradičnou akciou je „tvorenie tekvičko-
vých strašidiel“, počas jedného poobedia rodičia, deti 
a pani učiteľky vytvárajú tekvicové strašidielka s veľ-
kou dávkou fantázie a kreativity. 
Zároveň si tak pripomenú starý sviatok „Svetlonosov“. 

Podnetným a poučným bol aj „Týždeň zdravej stra-
vy“. Každý deň dostal svoje meno – tému, od ktorej 
sa odvíjali konkrétne aktivity a činnosti. Deti sa oboz-
namovali, učili a hodnotili čo je zdravé, čo je nezdra-
vé, čo je zdravý životný štýl. (Pondelok – Jablkový 
deň, Utorok – Nátierkový deň, Streda – Ovocný deň, 
Štvrtok – Zeleninový deň, Piatok – Športový deň)

Nezabúdame ani na šport a športové aktivity. Okrem 
športových aktivít, ktoré realizujeme denne v mater-
skej škole, organizujeme každoročne „kurz korču-
ľovania“, kde sa deti oboznámia s jedným druhom 
zimného športu, získajú nové zručnosti, skúsenosti 
a schopnosti. Čo je dôležité zažívajú pocit radosti zo 
športu a zvládnutia korčuliarskych zručností.

Neodmysliteľnou súčasťou života v našej materskej 
škole je kultúrne vyžitie, kultúrne podujatia. Deti už 
mali možnosť vidieť divadielko s názvom ZOO v po-
daní divadla jedného herca KVIDO. Spoznali zvieratá 
zo všetkých kontinentov, mali možnosť zapojiť sa do 
divadelného predstavenia v úlohe zvieratka.

Našu materskú školu sme zapojili do projektov: „Bub-
novačka“ – hlavnou myšlienkou projektu je „Aby bolo 
deti lepšie počuť.“ Organizátorom podujatia je cen-
trum Slniečko.
Podporujeme tak dodržiavanie práv dieťaťa, zabez-
pečenie jeho ochrany a rešpektovanie jeho záujmov.
Ďalším projektom je projekt, ktorý organizuje 
UNICEF SLOVENSKO pod názvom „Škola priateľská 
k deťom“, zameraný je na práva detí.
Projekt „Zdravé oči v škôlke“, do ktorého nás zaradili 
v tomto školskom roku, jeho cieľom je  včas zachy-
tiť ochorenia zraku u detí. Odborníci priamo v našej 
materskej škole deťom vyšetria zrak bez zbytočného 
strachu a obáv.

Čo nás čaká v najbližšom období: hudobné vystúpe-
nie v spolupráci so Slovenskou filharmóniou, zavíta 
medzi nás Mikuláš, divadelné predstavenie „Malí 
huncúti a Vianoce“, Vianočné trhy, Vianočná besied-
ka, rok zakončíme koledovaním po obci.

Vinšujem Vám šťastie, zdravie, 
milosť, pokoj z neba,
všetkého, čo si prajete, 
čo Vám bude treba.
Prajem deťom dobré mamy, 
mamám dobré deti,
nech Vám z tváre ľudské teplo 
na každého svieti.
Prajem ockom, nech pre deti chlebík stále majú, 
nech sa môžu na ne dívať, ako sa im hrajú.
Prajem všetkým čisté srdcia, 
spev a radosť zaznej,
o zázraku, ktorý sa stal jednej noci krásnej.

Autor: Edita Marošová
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Škola a škôlka

V tomto školskom roku sme začínali 4-tého septem-
bra v úplne novej materskej škole.
Zriaďovateľ nám počas dvoch mesiacov zrekonštruo-
val a prestaval priestory a pripravil pre zamestnancov 
materskej školy, deti a rodičov vianočný darček s nie-
koľkomesačným predstihom. 

Máme krásne triedy spolu so spálničkami, moderne 
vybavené sociálne zariadenia, na každom poscho-
dí šatňu, modernú veľkú jedáleň s prislúchajúcou 
kuchyňou.

Touto cestou sa chcem v mene svojom, aj svojich 
kolegýň poďakovať, všetkým tým, ktorí priložili ruku 
k dielu.
Ďakujeme!

Autor: Edita Marošová

ZA DVERAMI 
V NOVOM ŠATE

NOVÁ ŠKÔLKA

Leto odišlo rýchlosťou kozmu a už nás čakal nový 
školský rok  s krásnymi prázdninovými zážitkami.

Začiatok školského roku bol pre nás výnimočný, 
nakoľko sme sa po prvý krát ocitli v nových moder-
ných priestoroch našej malej školičky. Avšak škola 
neutíchla ani počas letného oddychu. Bola v stave 
budovania, vytvárania nových priestorov. Práce bolo 
neúrekom. 
Nedúfali sme, že v septembri sa otvoria školské brá-
ny. Všade bolo počuť rachot, neustále sa niečo mu-

rovalo, maľovalo... Vyzeralo to ako na veľkej stavbe. 
Ako však starosta v júli sľúbil, tak aj bolo.

Nakoniec všetko sme stihli, školský rok bol v septem-
bri zahájený vďaka úsiliu zapálených a pracovitých 
ľudí počnúc starostom, poslancami, učiteľmi, rodičmi, 
priateľmi školy i žiakmi. Vládol tu veľký ruch, spôso-
bený upratovaním, prenášaním, umývaním...

Tešilo nás, že sa na nás usmievajú nové moderné vo-
ňavé triedy, oddýchnuté deti ako aj pekná priestran-
ná jedáleň. Za toto všetko sa chcem v mene celého 
učiteľského zboru poďakovať starostovi obce Petrovi 
Hasoňovi, poslancom a všetkým, ktorí sa o toto veľ-
kolepé dielo pričinili.

Napriek tomu je tu ešte čo budovať, veď stále pribúda 
detí do školských lavíc. Verím, že sa nám spoločným 
úsilím podarí posunúť priestory školy a škôlky na vyš-
ší level. Je to veľká výzva pre starostu, poslancov ale 
aj pre  nás všetkých dobudovať ďalšie triedy pre spo-
kojnosť možno budúcich piatakov. 

Prajem Vám pokojné a šťastné Vianoce v kruhu tých 
najbližších.

Autor: Tatiana Smidová, Mgr.
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Žiaci štvrtého ročníka „vyfasovali“ pomerne veľkú 
triedu. Je ich 10. Je svetlá, poobede sa tu usadia so 
svojou činnosťou žiaci navštevujúci školský klub detí. 
(4.A)

Desať žiakov „okupuje“ triedu s priezorom cez chod-
bu. Sú s ňou nadmieru spokojní. (3.A)

Nová angličtinárka si veľmi rýchlo podmanila deti z 
Marianky. Učí s úsmevom, pohodou a hlavne motivu-
je deti k dobrým výsledkom. (2.A)

Škola a škôlka

PREHLIADKA ŠKOLY

Prvákov je neúrekom, ale sme radi, že sa škola napĺ-
ňa. Je im tu tesno, ale dobrá nálada nechýba. (1.A)

V novej triede štvrtákov je miesto aj pre kuchynskú 
linku, kde sa úžasne varí. Je  to úplne iná varecha. 
(krúžok Varecha)

Pri cvičení v telocvični žiaci využívajú nové náčinie a 
dostávajú zabrať od športovca učiteľa Stanka. (telo-
cvičňa)
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Moderné hygienické zariadenia (WC)

Autor: Mgr. Dáša Brnová

„Pomestili“ sme sa. (zborovňa)

„Vynovený“ interiér (riaditeľňa)

Rozsiahla chodba nám dovolila vytvoriť kabinet vo 
vstavaných skriniach, v ktorých sa našlo miesto aj pre 
výtvarné, či iné pomôcky. 

Škola a škôlka

NOVÉ PÔSOBISKO
Nastúpil som do čisto ženského kolektívu, ako nový 
pedagóg. Samozrejme, aj s určitými obavami. Opak 
sa stal pravdou,  ocitol som sa medzi úžasnými ľuď-
mi. 

Bol som milo prekvapený príjemným empatickým ko-
lektívom. Touto cestou by som chcel  poďakovať všet-
kým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom 
za to, že ma vždy podporovali a naďalej podporujú v  
mojej pedagogickej činnosti svojimi radami, priateľ-
skými rozhovormi, nápadmi  či skúsenosťami. Som 
rád, že ak sa objaví nejaký problém, spoločne ho vie-
me vyriešiť. V porovnaní s praxou v bratislavských 
školách, ktoré sú veľmi veľké, anonymnejšie...

Zamiloval som si školu v Marianke s jej osadenstvom, 
ako aj  celú obec.

Verím, že tu nejaký ten čas  ešte pobudnem a budem 
môcť odovzdať žiakom zo seba čo najviac, že bude-
me spolu objavovať, spoznávať a tešiť sa zo spoloč-
ných školských zážitkov. 

Autor: Mgr. Stanislav Urban
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NOVÁ VÝZVA PODPORA
SAMOSTATNOSTI 
VAŠICH RATOLESTÍ

Bolo horúce letné doobedie, keď mi zazvonil telefón. 
Kamarátka. Okrem bežných vecí mi medzi rečou 
spomenula, že v Marianke hľadajú učiteľa angličtiny 
s otázkou, či by som o niekom nevedela. Samozrej-
me, že vedela - sama o sebe. 

Marianka, miesto, ktoré z osobných aj profesijných 
dôvodov veľmi dobre poznám a zrazu ponuka učiť tu. 
S radosťou som prijala túto výzvu a dnes, po takmer 
3 mesiacoch môjho pôsobenia v „našej škole“ musím 
skonštatovať - neľutujem. Ako mnohí z rodičov vedia, 
mojim hlavným pôsobiskom je najstaršia a najväčšia 
jazyková škola na Slovensku a preto som sa tešila, 
že popri mojej práci tam, budem môcť odovzdávať 
svoje vedomosti aj deťom. Áno, je výzva prísť do ma-
lej školy, kde sa všetci poznajú a práve preto som si 
to tu zamilovala. 

Aké sú deti? Deti sú deti, všetci sme nimi boli. Vymýš-
ľajú, niektoré sa učia viac, iné menej, ale dôležité je, 
že som zatiaľ nepostrehla výraznejší problém. Viem, 
že som nastavila iný, trošku náročnejší systém pro-
cesu výučby anglického jazyka, ale ako všetci vieme, 
dnes je angličtina veľmi dôležitá. 

Snažím sa v deťoch vybudovať kladný vzťah k tomu-
to jazyku. Je iný ako náš, v mnohých smeroch zloži-
tejší, ale, ako s obľubou vravím mojim starším poslu-
cháčom, krásny a logický. 

Žiaľ, z iných základných a stredných škôl mám nie 
celkom dobré skúsenosti s úrovňou výučby, keď som 
„suplovala“ iných učiteľov. Preto je mojou snahou dať 
deťom u nás v Marianke dobré základy. Nie je umenie 
prejsť s deťmi celú učebnicu za rok, ani ich donútiť 
vedieť kvantum slovnej zásoby. Podľa môjho názoru 
je umenie ich naučiť rozmýšľať v tomto jazyku tak, 
aby ho automaticky vedeli správne používať. 

Pevne verím, že sa mi to podarí a právom bude-
me všetci spoločne hrdí, že „naše deti“ v Marianke       
VEDIA po anglicky.

Autor: Mgr. Katarína Golonková

Sme rodičia a bojíme sa o naše deti. To je prirodzené. 
Najradšej by sme za ne aj dýchali. 

Strach, niekedy naša netrpezlivosť, ochudobňuje deti 
o vlastné úsilie a možnosť dokázať ich samostatnosť. 

Pri nástupe do školy sa mení celý rytmus života ro-
diny. Naučiť dieťa samostatnosti je bežnou súčasťou 
života. Len my rodičia si niekedy myslíme, že dieťa 
sa nedokáže pripraviť do školy, že niečo zabudne, 
potom dostane poznámku, zlú známku a je to naša 
vina. A tak majú deti doma „kompletný servis“ a to isté 
očakávajú, že bude aj v škole.
 
Ja tvrdím, že niet nad samostatnosť a vlastnú zod-
povednosť. Skúste na chladničku v kuchyni pripev-
niť rozvrh hodín a nechať vašu ratolesť sa nachystať 
podľa neho. 
Vy len skontrolujte či naozaj nič nezabudol. Zapojte 
ich do domácich prác, nechajte ich sa obliecť, napí-
sať úlohu. Dajte im pocit užitočnosti a chváľte ich!

Spravia veľa chýb a čo? Veď kto nič nerobí, nič nepo-
kazí. Pochvala, uznanie, povzbudenie a dobré slovo 
motivuje k lepším výkonom.

Všetkým zručnostiam čo sa naučia teraz, sami ča-
som ocenia a budú Vám za ne v budúcnosti vďačné.

Autor: Mgr. Monika Paiserová
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OPÄŤ ZIMA

VIANOCE

VESELÉ VIANOCE

ZIMA

VIANOCE

ZIMA

VIANOČNÝ ČAS

ZIMA

MARTIN 
NA BIELOM KONI

Sánky, lyže - všetko von,
upraceme celý dom.
Na advent zažneme strom,
prečo teraz zvoní zvon?
Oznámi nám čas vianočný, 
pre deti nie je zbytočný.

Nový rok nás privíta,
„Čo si robil?“ sa opýta.
Želáme Vám šťastie, radosť,
a všetkého dosť.

Autor: 4.A trieda

Darčeky mám veľmi rád,
teší sa aj kamarát.

Vytiahneme bundy svetre,
veď je snehu až dva metre.

Vianoce sa blížia,
mačka myšku hryzla.

Už je tu december,
prežili sme november.

Vločka mi už spadla na nos,
už mám toho snehu dosť.

Zo stromu spadla biela guľa,
veríme, že to nebude pre mňa smola.

Vianoce sú tu zas,
hurá, prišiel mráz.

Darčeky sú už pod stromčekom,
som spokojná s každým darčekom.

Opäť zima, opäť mráz,
teší všetkých a aj nás.

Každého zima veľmi láka,
postavíme si snehuliaka!

Stromček je už vyzdobený,
a pod ním sú krásne dary.

Vianoce prídu za pár dní,
vyplnia sa naše sny.

Vianoce sa blížia,
stromčeky sa blištia.

Z komína sa dym valí,
mama už dobroty varí.

Darčeky si rozbalíme,
do periny sa zabalíme.

Zima fučí celý deň,
od snehu je celý peň.

Mrazy nás teraz preháňajú
a teplo od nás odháňajú.

Opica sa chichoce,
kým sa mrázik ligoce.

Prišiel Martin do Martina,
za ním kráča Katarína.

Deti na nich volajú,
zimnú nádielku si želejú.

Martin príde na koni,
zajazdí si v okolí.

Katarína sa chce dívať,
s ľadom sa jej bude snívať.

Bude snehu, ľadu tiež
a Vianoce tu budú hneď.

Autor: 2.A trieda
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Milí priatelia,

tento rok je pre farnosť a pre obec dôležitým rokom, 
v ktorom si pripomíname 640. výročie prvej písomnej 
zmienky – listiny kráľa Ľudovíta z Anjou, ktorou zavo-
lal na toto miesto rád Pavlínov. 

V listine sa naša obec nazýva zemou zvanou Tál, 
slovo zem (lat. Terra) znamená dolinu, alebo nejaké 
územie, ktoré je obývané ľuďmi, nie je to však správ-
na jednotka ako napr. opevnenie (lat. oppidum) ale-
bo obec/mesto (lat. Villa), čo v tom čase bola trebárs 
Stupava, alebo Mást. 

Pre nás ako „Mariatálčanov“, to znamená značný 
posun, lebo to vyzerá tak, že hoci na tomto mieste 
pravdepodobne bolo pustovnícke sídlisko, bol tu aj 
kamenný gotický kostol, starší minimálne o sto rokov 
ako terajšia bazilika a tak cirkevné sídlo a obec sú si 
z tohto hľadiska bližšie aj historicky.

História je pre nás dôležitá, lebo všetci tu žijeme 
nielen na svätom, ale aj, z hľadiska kultúrneho, na 
významnom mieste, ktorého udržanie a krása až do 
dnešných dní by mala byť záujmom každého z nás.

Táto história je však zároveň aj našou súčasnosťou, 
lebo sme na ňu hrdí a snažíme sa ju stále hlbšie po-
znať.

Dôležitosť mariánskeho pútnického miesta potvrdil 
tento rok aj Svätý Otec, ktorý prostredníctvom Kon-
gregácie pre odpustky udelil pri príležitosti 640. výro-
čia prvej písomnej zmienky našej bazilike Svätý rok, 
ktorý sme začali za prítomnosti otca arcibiskupa Sta-
nislava Zvolenského 13. mája. Svätý rok potrvá do 
16. mája 2018.

Zároveň sme sa pustili do veľkých projektov. 

V týchto dňoch sa dokončuje rekonštrukcia Lurdskej 
jaskyne. Zavŕšením tohto diela bude vrátenie ďakov-
ných a prosebných tabuliek na novú stenu, ktorú sme 
pre ne pri lurdskej jaskyni pripravili. 

Tu by som rád poznamenal, že všetky tabuľky sú za-
chované a sú zatiaľ odložené v kaplnke sv. Anny, kým 
ich v najbližších dňoch nevrátime k Lurdskej jaskyni.

Listina kráľovnej Márie z Anjou, v ktorej je vložené originálne znenie listiny jej otca Ľudovíta o Marianke

Lurdská jaskyňa pred dokončením
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Udalosťou tohto roka je však rekonštrukcia svätého 
prameňa. Po niekoľkoročnej námahe, aby sme okolie 
kaplnky sv. studne uchovali čo najkrajšie, vznikol pro-
jekt, ktorého autorom je architekt Ivan Jarina. Projekt 
komplexne rieši problém odberu vody aj okolia svä-
tej studne, ktoré bude po realizácii nielen pekné, ale 
zároveň sa stane tým, čím už dlhší čas nie je, živým 
bohoslužobným priestorom, sakrálnym miestom, na 
ktorom bude ožívať úcta k „mariatálskej“ Panne Márii 
a kult, ktorý tu bol už oddávna.

Využijem tento priestor a chcem sa veľmi pekne po-
ďakovať všetkým čo sa do tohto projektu akokoľvek 
zapojili. Od začiatku, keď sme začali „kopkať“ okolo 
svätej studne, čistiť a upravovať jej okolie, zapojilo 
sa k jej okrášleniu mnoho ľudí konkrétnou pomocou. 
Zvlášť ďakujem ujovi Jankovi Borákovi, ktorý pomá-
hal a pomáha už od začiatku, Ivanovi Jarinovi za pro-
jekt, za ktorý nevzal ani cent a nakreslil ho z lásky 
k Marianke a k Panne Márii, Milanovi Kopačkovi, kto-
rý technologicky riešil spolu s Jankom Borákom nere-
zovú nádrž, ktorá bude tiež súčasťou diela, Ing. Arch. 
Stankovi a Betke Ondrušovým, ktorí už dlho pomá-
hajú a pri projekte budú mať na starosti urbanizmus 
a sadovú úpravu okolia svätej studne. 

Ďakujem mnohým podporovateľom, ktorých mená 
ani nepoznáme a priložili hoci len na krátko k dielu 
svoju pomocnú ruku.  Vďaka patrí aj vedeniu obce, za 
podporu a všetkým Vám, drahí naši farníci, Mariatál-
čania, ktorým leží na srdci krása nášho údolia. V ne-
poslednom rade veľké ďakujem patrí bratislavskému 
arcibiskupovi, otcovi Stanislavovi Zvolenskému, ktorý 
poskytol prostriedky na to, aby sme dielo mohli čím 
skôr zahájiť.

Chcel by som ešte doplniť pár informácií. Stavbu no-
vého odberného miesta pre svätý prameň sme už za-
čali a podľa plánu by sme ju mali skončiť v máji 2018, 
dovtedy bude odber svätej vody trocha obmedzený, 
prístup bude provizórny a napriek tomu že sa pos-
nažíme o čo najväčšiu bezpečnosť, komplikácie iste 
budú.  Prosím Vás, majte trpezlivosť a namiesto prí-
padného znepokojenia venujte tichú modlitbu, alebo 
pozitívnu myšlienku tomuto dielu, ktoré je od začiatku 
požehnané, aby sa zdarne dokončilo.

Nakoniec by som Vás chcel všetkých poprosiť aj o fi-
nančnú pomoc. Celkový rozpočet na toto dielo je 103 
000€. Nebude financované z eurofondov ani z iných 
dotácií. Už od začiatku stojí na príspevkoch od ve-
riacich a ľudí, čo majú radi pútnické miesto. Založili 
sme transparentný účet, ktorý môžete sledovať cez 
internet a tak vidieť, čo sa deje s prostriedkami, ktoré 
sú na ňom. 

Číslo účtu je SK3109000000005111209678

Tu je link, na ktorom ho môžete sledovať na internete
http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5111209678

Naším zámerom je, aby v konečnom dôsledku bola 
opravená aj kaplnka svätej studne. Budeme radi, ak 
sa nám, aj vďaka Vašej pomoci, podarí urobiť pre ňu 
najprv nová fasáda. 

Všetkým Vám veľmi pekne ďakujem a prajem Vám 
požehnané vianočné sviatky a nový rok plný bohu-
milých plánov, splnených očakávaní, požehnania od 
Najvyššieho a šťastných a zdravých dní.

Váš kaplán a kaplán Panny Márie, P. Marek Vadrna

Veríme, že takýto pohľad na svätú studňu je už minulosťou

Vizualizácia novej podoby svätého prameňa

Nový svätý prameň zblízka
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MARIATÁLSKY BÁL
Obecný športový klub OŠK Marianka v spolupráci so 
starostom obce zorganizoval 11. februára tradičný 
Mariatálsky bál. Výborná spoločnosť, dobrá hudba, 
chutné jedlá a kvalitné nealkoholické nápoje od  
miestnych sponzorov Rada Prepíka a Vlada Hatoka 
- to sú len niektoré charakteristiky tohoročného bálu. 
Sponzorov pre tombolu však bolo viac, medzi nimi aj 
Michal Raninec, ktorý priniesol kvalitné výrobky svo-
jej firmy Miran.

Ten tohoročný Mariatálsky bál bol však v niečom od-
lišný od tých predchádzajúcich. Tým, že práve na 
ňom vyhlásili predstavitelia obce a miestnej farnosti 
výzvu na verejnú zbierku dendrologického výskumu 
vzácnych stromov vo Svätom údolí. O nutnosti ta-
kéhoto výskumu sme vás už na našom webe pod-
robnejšie informovali a ešte sa k tejto dôležitej téme 
určite vrátime. 

Verejnú zbierku organizátori na plese nielen vyhlásili, 
ale hneď ju finančnými prostriedkami aj podporili. Po-
tešiteľné je, že k vyhlasovateľom zbierky sa pripojili 
aj ďalší účastníci plesu. Všetci tým urobili prvý veľmi 
dôležitý krôčik k záchrane obdivovaného i odborník-
mi vysoko ceneného Mariatálskeho údolia. Zbierka 
sa začala úspešne, veď hneď počas prvého dňa sa 
vyzbieralo 690 eur. Za to patrí všetkým čo prispeli po-
ďakovanie.

Fotografie: PhDr. Ivan Paška
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BATÔŽKOVÁ 
RÓMSKA ZÁBAVA
Komisia pre kultúru a sociálnu starostlivosť spolu
s pani Silviou Gronesovou a vedením obce Marianka 
pripravili na začiatok júna pre občanov po prvýkrát 
Batôžkovú zábavu. Čo znamená, že si do Spolo-
čenského domu mohol každý so sebou „ v batôžku“ 
priniesť to čo chcel. Napríklad oškvarkové pagáče, 
orechové, či tvarohové koláče, alebo aj vlastné víno 
a ponúknuť ho susedom. Najskôr však dostali všetci 
dobrú spoločnú večeru ku ktorej vyhrávala na počú-
vanie i do tanca rómska hudba GipsyEpas. Nálada 
bola príjemná, priateľská, diskutovalo sa o všeličom, 
vtipkovalo sa a nadväzovali sa nové známosti. Ob-
čania sa tu mohli lepšie spoznávať a mať k sebe zas
 o niečo bližšie. A nechýbala ani tradičná polnočná 
tombola. Prvá rómska zábava sa vydarila.

Fotografie: PhDr. Ivan PaškaFotografie: PhDr. Ivan Paška

STAVANIE MÁJA
V predvečer prvého mája sa naše úhľadné námestie 
pred školou zaplnilo veseliacimi sa Mariančanmi. Pri-
šli povzbudiť odvážnych a zručných chlapov, ktorých 
pri stavaní Mája umne menežoval Peťo Hanúasek. 
Tradičné stavanie Mája sa konalo po prvýkrát na 
netradičnom mieste - už nie pred kolibou u Johana, 
ale uprostred Námestia 4. apríla. 

A premiéra sa vydarila, Máj so zeleným vencom a 
stuhami stál pekne rovno a hlásal príchod jari. A tak 
šikovným „stavačom“ mohli prítomní zatlieskať a bol 
medzi nimi aj starosta obce Peter Hasoň, ktorý sa 
prezentoval navyše „starostovským guľášom“. 

Príjemnú nedeľnú atmosféru dotvárala obľúbená hu-
dobná skupina manželov Kollmanovcov. 
Bola to naozaj pekná, príjemná predmájová nedeľa.
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MARIATÁLFEST 2017
Mariatálfest 2017 bol napriek celodenným horúča-
vám výborný! Bol to festival veľmi dobrej muziky v 
podaní ľudovej hudby Michala Nogu, spevu Zuzky 
Smatanovej, Kmeťo Bandu, rapera Majselfa a iných. 
Obzvlášť zaujal zborový  spev nášho súboru  Chorus 
Augustini, ktorý sa predstavil svojim novým netradič-
ným repertoárom.

Veľmi milé boli recitácie, spevy a tance  detí z miest-
nej škôlky a základnej školy. To oni naštartovali dobrú 
náladu už v skorých popoludňajších hodinách. A ná-
lada sa s pribúdajúcimi hodinami a klesajúcou teplo-
tou zlepšovala. Večer to vyvrcholilo diskotékou s  DJ 
Mirom Kováčom. Mariatálfest 2017  - festival dobrej 
hudby a nálady sa vydaril, za čo patrí poďakovanie 
všetkým, čo na námestie v sobotu  prišli. A samozrej-
me, aj organizátorom, vedeniu obce a našim poslan-
com.

Fotografie: PhDr. Ivan Paška
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MARIÁNSKE BEHY
Niekoľkí obyvatelia našej obce v sobotu 14. októbra 
vymenili krásne slnečné októbrové dopoludnie doma 
za nezištnú pomoc pri organizácii už v poradí dva-
nástych pretekov v lesoch okolia Marianky. Väčšina 
z nich ešte nevynechala ani jeden ročník a tento sa 
im odvďačil snáď najkrajším počasím, aké sme kedy 
na pretekoch mali. Po príhovore starostu obce Petra 
Hasoňa sa mohlo všetko rozbehnúť.

Vydarené počasie si pochvaľovali účastníci všet-
kých behov: Hooby Štvanca, Veľkého Mariatálskeho 
Štvanca aj pretekov štafiet na 3x5.5 km. Nádherné 
zážitky pre bežcov, organizátorov a divákov pripravili 
na záver aj preteky detí. Ich úprimná radosť, prípad-
ne aj sklamanie z neúspechu nás vždy dostanú.

Bonusom tohto ročníka bola účasť zvierat v okolí tra-
te. Jeden zblúdilec vyrušil v kríkoch spiaceho diviaka, 
ktorý mu následne pomohol k zlepšeniu času a regu-
lovčíci na trati mohli zase sledovať dva jelene zápa-
siace o priazeň neďaleko stojacej lane.

No povedzte, oplatilo sa v sobotu prísť na Mariatálsky 
Štvanec?

Fotografie: PhDr. Ivan Paška
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MESIAC ÚCTY 
K STARŠÍM
V jeseni, s príchodom mesiaca október, si pripomí-
name tých, ktorým vďačíme nielen za životné rady či 
lásku, vďačíme im najmä za to, že tu môžeme byť.

„Úcta k starším ľuďom by nemala byť vynútená, mali 
by sme ju prechovávať a prejavovať po celý rok, pre-
tože si ju ozaj zaslúžia. Počas svojho života nado-
budli skúsenosti, ktoré nám s radosťou odovzdávajú 
a taktiež nás zahŕňajú nepodmienenou láskou už od 
útleho detstva,“ povedal starosta obce.

Každoročne sa v tomto mesiaci konajú rôzne pose-
denia pre seniorov a ani my sme na nich nezabudli!
Obec tak v spolupráci s kultúrnou komisiou zorga-
nizovala 29.10. posedenie pre seniorov v spolo-
čenskej sále obecného úradu. Súčasťou posedenia 
bolo, samozrejme, občerstvenie a nechýbala ani 
živá dychová hudba.

Po príhovoroch Petra Hasoňa, Mária Bubniča a Jána 
Kráľa nasledovalo blahoželanie jubilantom, medzi 
ktorými boli: Štefan Jánoš, Emília Lachkovičová, 
Helena Lovecká, Helena Macejková, Paulína Osus-
ká, Emília Pelikánová, Stanislav Racek, 

Štefánia Šteffeková, Emília Turňová, Augustína Ve-
selá, Oľga Čelovská, Mária Juricová, Viliam Kapus-
ta, Matúš Pavličič, Júlia Petreszelová, Tibor Sládok, 
Mária Slováková, Rozália Lisická a Štefánia Brliťová. 
Najvyššieho veku sa dožila pani Ľudmila Mišunová, 
ktorá tento rok oslávila 100 rokov. Aj touto cestou 
chceme ešte raz všetkým zablahoželať.

„Nikto z nás nepozná božie úmysly, nikto nevie, kedy 
mu dohorí jeho sviečka. Je veľmi smutnou udalos-
ťou, keď nás opustí náš blízky človek. Chcem preto 
vyjadriť úprimnú sústrasť rodine Rozálie Lisickej, 
ktorej sme blahoželi k 95. rokom, a ktorá nás v pia-
tok, 3. novembra, navždy opustila. Verím, že na nás 
bude na obláčiku z neba dohliadať,“ dodal na záver 
starosta.
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MIKULÁŠ, 
ČO NÁM DÁŠ?
Ako každý, tak aj tento rok k nám do Marianky zaví-
tal Mikuláš. Deti ho s napätím očávali pri stromčeku 
v sprievode svojich rodičov a starých rodičov.

Mikuláša deti radostne privítali a on sa ich nezabu-
dol spýtať, či boli tento rok dobré, alebo neposlú-
chali. Po odznení básničiek a pesničiek dostali deti 
sladkú odmenu.

Pre všetkých bol pripravený od Zeleného Stromu 
vianočný punč, ktorý si mohli vychutnať počas stu-
deného decembrového večera. 

Na záver poďakoval Mikulášovi aj starosta a všet-
kým zaželal pekný zvyšok večera.

MARIÁNSKI SENIORI
Dňa 14.11.2017 sa v Spoločenskej sále OÚ v Marian-
ke konala Ustanovujúca schôdza denného centra se-
niorov pri Obecnom úrade v Marianke. 

Členovia odsúhlasili názov denného centra seniorov 
(ďalej DCS) „Mariánski seniori“. Stretávanie členov 
DCS sa bude konať pravidelne jedenkrát za týždeň, 
spravidla každý utorok o 17,00 hod. v priestoroch 
Spoločenskej sály OÚ v Marianke na Štúrovej 9. Od-
súhlasená bola výška členského 5,- EUR na kalen-
dárny rok, pričom na každé organizované podujatie 
(mimo bežného stretávania a činností záujmových 
krúžkov) sa bude vyberať účastnícky poplatok na 
drobné občerstvenie 1,- EUR. 

Členovia DCS Mariánski seniori odsúhlasili navrhnutý 
plán činnosti na 12 mesiacov. Plán činnosti DCS za-
hŕňa rôznorodé aktivity – prednášky, kultúrne poduja-
tia, ručné práce, rôzne záujmové aktivity (napr. spev), 
duchovné rozpravy, turistiku, výlety a pod. Podrobnej-
ší popis aktivít nájdete na našej web stránke.

Autor: Gabriela Fukerová

Autor: Erika Šarudiová
Fotografie: Erika Šarudiová

Autor: Erika Šarudiová
Fotografie: Erika Šarudiová
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MINIEXPOZÍCIA 
ŤAŽBY 
A SPRACOVANIA 
BRIDLICE 
V MARIANKE
Dňa 8. 4. 2017 zorganizoval Spolok Permon Marian-
ka slávnostné otvorenie sezóny Miniexpozície ťažby 
a spracovania bridlice v Marianke. Návštevníkov pri-
vítal predseda spolku J. Sand. Aktivity spolku za rok 
2016 zhrnul prítomným návštevníkom výkonný ta-
jomník spolku R. Lehotský. 

Do života tu bola uvedená nová knižka S. Bednáro-
vej, R. Bednára a P. Ondrusa: Minerály Malých Kar-
pát (Spolok pre montánny výskum), ktorej „krstnými 
otcami“ boli J. Jahn (Katedra ekológie a environ-
mentalistiky UKF v Nitre), J. Madarás (Ústav vied o 
Zemi SAV, Bratislava), P. Koděra (Katedra ložiskovej 
geológie PriF UK v Bratislave) a A. Russ (významný 
slovenský fotograf minerálov a banského podzemia). 

Súčasťou podujatia boli aj ukážky osekávania a stri-
hania bridlice J. Kráľom a predaj drobných výrobkov 
z bridlice spoločnosťou Crela s.r.o.. Až do večerných 
hodín mohli návštevníci absolvovať komentovanú 
prehliadku Miniexpozície ťažby a spracovanie bridli-
ce v Marianke, ktorá je vybudovaná v ústí Bridlicovej 
štôlne v Marianskom údolí.

Autor: Roman Lehotský
Fotografie: PhDr. Ivan Paška
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DEŇ OBETÍ 
BANSKÝCH 
NEŠŤASTÍ

VÝSTAVA HÚB

ZAHRANIČNÁ 
NÁVŠTEVA

Dňa 12. 8. 2017 si členovia Spolku Permon Marianka 
pripomenuli Deň obetí banských nešťastí, tzv. Deň 
bielych ruží. 

V rámci sprevádzania Miniexpozíciou ťažby a spraco-
vania bridlice v Marianke informovali návštevníkov aj 
o banskom nešťastí v Marianke z roku 1903. 

Aj keď bola návštevnosť tento raz dosť malá, všetkým 
ženám a dievčatám venovali bridlicové srdiečka. Po 
ukončení sprevádzania sa presunuli ku Kaplnke 
sv. Barbory, kde si R. Lehotský, J. Paška a J. Sand 
uctili pamiatku obetí banských nešťastí položením 
kytice bielych klincov.   

Autor: Roman Lehotský

Keď Spolok Permon Marianka oznámil termín trinás-
tej výstavy húb a určil ho na 22. a 23. 9. 2017, ozvali 
sa neveriace hlasy.

„Veď je sucho už najmenej dva mesiace, budete vy-
stavovať obrázky?!“ Mnohí občania neverili, že sa po-
darí získať pre výstavu aspoň niečo na ukážku.

Po skúsenostiach s predchádzajúcimi tromi horúcimi 
a suchými letami však siahli „Permoníci“ po osvedče-
nom recepte – zapojiť do zberov húb priateľov a zná-
mych z oblastí, kde boli dažde v auguste a začiatkom 
septembra výdatnejšie. Podarilo sa!  Na zbery sa  do 
Kokavy na Liptove, do Dvorníkov pri Hlohovci vybrali 
členovia SPM a získali aj krásne exempláre z Pova-
žia. O tie sa postarali priatelia z Považskej Bystrice, 
kde už dlhé roky pôsobia v Mykologickom Spolku Po-
važská Bystrica. Prispeli aj Mariančania – p. Osuský 
a p. Modra aj napriek suchu priniesli dvanásť druhov 
zaujímavých exemplárov.

Miniexpozíciu ťažby a spracovania bridlice v Marian-
ke dňa 14. 10. 2017 navštívili zástupcovia redakcií 
medzinárodného časopisu Citta Nuova. Boli z Talian-
ska, Poľska, Maďarska a Chorvátska. Návštevníkov 
sprevádzal výkonný tajomník Spolku Permon Marian-
ka Roman Lehotský. Následne bola Miniexpozícia 
otvorená aj pre návštevníkov Marianskeho údolia. 

Autor: Roman Lehotský
Fotografie: PhDr. Ivan Paška

V Spoločenskom dome v našej obci sa na stoloch 
ocitlo množstvo druhov - od kozákov, muchotrávok, 
prilbičiek, pečiarok jedlých i nejedlých, drevokazných 
i parazitujúcich húb. Bolo tu neuveriteľných 208 dru-
hov. Ako „partner“ sa k hubám pridružila expozícia 
minerálov zo zbierky Jozefa Kráľa, nerasty z podze-
mia nielen Malých Karpát od Montanistov z Bratisla-
vy. Návštevníkov upútali aj dekoračné výrobky z brid-
lice, ktoré na výstave prezentovali Ing. Bachledová a 
J. Kráľ.

Fotografie: PhDr. Ivan Paška
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FUTBALOVÝ 
ROK 2017 
Aktuálna jeseň nám uzavrela z pohľadu športových 
výkonov a výsledkov, zatiaľ najúspešnejší „polčas“ 
futbalovej sezóny.

Chlapci z prípravky U11 a aj muži výborne reperzen-
tovali našu obec v súťažiach organizovaných SFZ. 

Naša futbalová budúcnosť

Naši najmladší reprezentanti do 11 rokov robili počas 
jesene radosť sebe, rodičom, starým rodičom, fanúši-
kom a aj novému trénerovi Radovi Augustínovi, ktorý 
prijal výzvu pripraviť „budúcu víťaznú futbalovú gene-
ráciu,“ ktorá spočíva nielen v športovej, ale aj men-
tálnej stránke prípravy a vývoja. Pevne veríme, že 
spojenie našich futbalovo nadšených, odhodlaných 
chlapcov a kvalitného, skúseného hráča a trénera 
predikuje víťaznú a úspešnú budúcnosť marianského 
futbalu.

 

Už tradične, prvý augustový týždeň absolvovali naši 
prípravkári letné sústredenie v podtatranskej obci 
Liptovský Ján, kde mali, ako každoročne, skvelé 
podmienky na prípravu do blížiacej sa novej sezó-
ny. Okrem tréningov a zápasov absolvovali niekoľko 
horských výletov a taktiež kúpanie v priehrade Lip-
tovská Mara. Koncom augusta sa decká zúčastnili 
letného týždenného kempu v areáli OŠK Marianka, 
kde okrem dvojfázových tréningov a prípravných zá-
pasov, navštívili novú sieň slávy SFZ a abolvovali nie-
koľko výletov a cyklistických túr. Kemp navštivil Majo 
Zeman a rozdal našim najmenším futbalistom okrem 
podpisových kariet aj niekoľko cenných rád spolu s 
trénerom Radom Augustínom. 

Decká odohrali počas jesene deväť náročných súťaž-
ných zápasov, pričom tri z nich dokázali vyhrať (nad 
Dominom, Lamačom a Petržalkou). Nemožno nespo-
menúť z pohľadu skóre historické domáce víťazstvo 
nad FC Petržalka 11:2. Šesťkrát však tiež museli 
vzdať hold kvalite súpera. 
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Treba však povedať, že aj v týchto prehraných zápa-
soch boli vyrovnaným konkurentom. Prehry v Čuno-
ve, Šamoríne a Rusovciach mrzia doteraz, nakoľko to 
boli tesné prehry rozhodnuté v závere zápasov.  

Aktuálne sa naši chlapci nachádzajú na siedmej 
priečke v tabuľke prípravok zo ziskom deviatich bo-
dov. Chlapci majú pred sebou náročnú zimnú prípra-
vu, aby si na jar opäť mohli zmerať sily s konkuren-
ciou. 

Taktiež tradičné uzavretie jesennej časti absolvovali 
deti Halloweenskou párty v maskách na našom ihris-
ku zápasom proti rodičom. 

Aj touto cestou by sme chceli osloviť všetkých poten-
cionálnych malých futbalistov aby prišli medzi skve-
lú futbalovú komunitu detí, rodičov, starých rodičov 
a pridali sa medzi nás.

Toto je naša futbalová budúcnosť: Marco Bubnič, Fi-
lip Bubnič, Matúš Czere, Samo Žúbor, Oliver Penev, 
Alex Penev, Matej Ševčík, Dominik Melicherčík, Sebi 
Slovák, Ondrej Hatok, Patrik Točoň, Nino Staník, 
Adam Parák, Miško Adamík, Riško Prokop, Riško 
Both, Matej, Sašo a Vladko Piekovci, Jakub Schwarz, 
Tomáš Helexa, Marko Ďurana, Adamko Ali, Oliver 
Miklóš,  Janko Makara a Martin Mikula.

Mužov vyradii za zeleným stolom

Naši muži v aktuálnej sezóne, okrem úvodného zá-
pasu v septembri tohoto roka, nepoznali premožiteľa. 
Po tom, čo sa vytvorila neporaziteľná partia chlapcov 
okolo najlepšieho strelca (10 gólov v deviatich zápa-
soch) a hrajúceho trénera Rada Augustína, prišlo zdr-
vujúce rozhodnutie o vylúčení družstva mužov 
zo súťaže, pričom pri zahraničnom transfere došlo 
nedopatrením k administratívnej chybe pri preregis-
trovaní hráča zo zahraničia. Daný hráč odohral na je-
seň celkovo päť zápasov, pričom tri a viac kontumácií 
znamená automatické vylúčenie družstva zo súťaže 
pri aktuálne platnom súťažnom poriadku. Každopád-
ne, takéto rozhodnutie nás nesmierne zasiahlo a 
zarmútilo, a čiastočne zabrzdilo, ale určite nás neza-
stavilo v ďalšom napredovaní a ak sa nám nepoda-
rí vrátiť už na jar aktuálnej sezóny, v lete sa vrátime 
ešte silnejší a odhodlaní opäť futbalom baviť našich 
priaznivcov a pobiť sa o postup do vyššej súťaže.



26 Mariatál

Šport

Ďakujeme podporovateľom a priaznivcom

Aj týmto by som sa chcel poďakovať všetkým, čo sa 
podielali na skvelých výkonoch našich družstiev pria-
mo alebo nepriamo na jeseň tohto roka. Sú to samotní 
hráči, tréneri, realizačný tím, fanúšikovia a podporo-
vateľia. Osobná vďaka patrí našim  podporovateľom 
a to najmä: obci Marianka v zastúpení p. Hasoňom, 
firme Swan v zastúpení p. Helexom, firme Baldovska 
a.s. v zastúpení p. Hatokom, pražiarňam kávy Dai-
ly Coffee Every Day v zastúpení p. Hybským, firme 
Heritage Cars v zastúpení p. Rajčanom, Marianskym 
potravinám a lahôdkam v zastúpní p. Bubničom, Tla-
čiarňam Bobo, firme Futbalshop v zastúpení p. Kon-
drčíkom a Bratislavskému samosprávnemu kraju v 
zastúpení p. Frešom. 

Aj touto cestou by som rád zaželal celej našej futba-
lovej komunite, ale aj všetkým čítajúcim, krásne a po-
kojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný a úspeš-
ný nový rok 2018.

Autor: Lukáš Dubovský
Fotografie: PhDr. Ivan Paška

V športovom areáli v Marianke sa 9.9.2017 konalo 
prvé kolo 13. ročníka futbalového turnaja seniorov v  
kategórii SENIORI 50+. 

Zúčastnili sa na ňom štyri družstvá: Vojenskí veteráni 
– Svätý Jur, ŠK Engerau Petržalka, ŠK OldBoys Slo-
van Bratislava a OŠK OldBoys Marianka. 

Do Marianky tak po roku opäť zavítali aj legendy slo-
venského futbalu Ivan Hrdlička, Vladimír Kinder, Ja-
roslav Timko, Ján Haraslín a ďalší bývalí hráči Slo-
vana Bratislava. Na perfektnom trávniku a v skvelej 
atmosfére predviedli všetky mužstvá pekné športové 
výkony. Najlepšie sa darilo Slovanistom, ktorí získali 
najviac bodov a zaslúžene turnaj opäť vyhrali. 

Dobre sa darilo aj našim futbalistom, ktorí jedným 
víťazstvom a dvoma remízami získali druhé miesto. 
Najlepším strelcom turnaja sa stal slovanista Jaro-
slav Timko a najlepším brankárom domáci hráč Ján 
Osuzký. Hosťujúci futbalisti boli organizáciou turnaja, 
celkovým prostredím a najmä s kvalitou trávnika oča-
rení a vyslovovali organizátorom turnaja za všetko 
slová chvály a uznania.

Autor: Lukáš Dubovský
Fotografie: PhDr. Ivan Paška
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