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Podrobné informácie o akciách Spolku Permon Marianka v mesiaci jún 2009:
poštová príležitostná pečiatka  odborný seminár s medzinárodnou účasťou  výstava “Šedé zlato”

POŠTOVÁ PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA

2009
jubilejný rok

v baníckej histórii

Marianky
Vážení čitatelia,

rok 2009 je jubilejným rokom pre baníctvo
v Marianke. Pripomíname si 150 rokov od začatia
priemyselnej ťažby a spracovania bridlice.
Každé jubileum je príležitosťou spomenúť na
historickú udalosť, viac alebo menej vzdialenú.
Pre Marianku o to zvlášť, že jej banícka história
bola prakticky neznáma. Len kusé správy hovorili
o existencii lomu na bridlicu a výrobe bridlico−
vých tabuliek. Zásadný obrat nastal po vzniku
Spolku Permon Marianka v decembri 2006.
Postupným napĺňaním našich cieľov sa členom
spolku podarilo získať množstvo materiálov
o baníckej histórii našej obce, ktoré predstavujeme
všetkých záujemcom.
Obsahom a cieľom tohto mimoriadneho vy−
dania nášho spolkového časopisu je Vás bližšie
oboznámiť s akciami, ktoré sme pripravili
v mesiaci jún 2009. Hlavnou akciou je odborný
seminár s medzinárodnou účasťou “Bridlica−
čierny mramor v strednej Európe”, ktorý sa
bude konať v dňoch 3. − 4. júna 2009 v Exercič−
nom dome v Marianke. Na rozdiel od podobných
akcií je vstup na seminár voľný a bezplatný pre
všetkých záujemcov, ktorí sa chcú o bridlici
dozvedieť niečo viac. Možno ani neviete,
že Marianku preslávili nálezy skamenelín,
hlavne vymrelých druhohorných hlavo−
nožcov − amonitov a belemnitov − morských
živočíchov z obdobia liasu spred asi 180 mi−
liónov rokov! Niekoľko originálnych amonitov
budete môcť vidieť len počas odborného seminára
určite po prvýkrát v Marianke a možno aj na
Slovensku! Sprievodnými akciami seminára je vy−
danie poštovej príležitostnej pečiatky 3. 6.
2009, ktorú budú môcť získať všetci záujemci na
Poštovom úrade v Marianke. V ten istý deň
o 19.00 hod. sa bude konať v zariadení Pútnicky
mlyn v Marianke vernisáž výstavy fotografií
z opustených bridlicových baní na severnej
Morave, ktorých autormi sú naši priatelia
z Českej republiky. Výstava potrvá do 17. júna
2009.
Vážení priatelia,
obyvatelia a návštevníci obce,
príjmite naše pozvanie na akcie organizované
Spolkom Permon Marianka z príležitosti výz−
namného jubilea našej obce. Marianky. Marianky
baníckej.
Tešíme sa na Vás!
Jozef Kráľ, šéfredaktor

E-MAIL spolku:

POŠTOVÁ PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA
streda 3. jún 2009

POŠTOVÝ ÚRAD V MARIANKE
8.00 - 16.00 hod.
(prestávka 12.oo-13.oo hod.)

Poštovú príležitostnú pečiatku pripravil Spolok Permon Marianka.
Grafický návrh poštovej príležitostnej pečiatky vypracoval
Peter Holenka, H2K Group, s.r.o. Malacky.
Podnik na ťažbu a spracovanie bridlice v Marianke vznikol
začiatkom šesťdesiatych rokov XIX. storočia. Jeho zázemie tvorili na tú dobu
najmodernejšie technické zariadenia na ťažbu a spracovanie bridlice, okrem
iných aj niekoľko parných strojov. Jeden z nich, ktorý bol umiestnený
na okraji ťažobnej (“šifrovej”) jamy je motívom pečiatky.

permon@marianka.eu

Pre záujemcov bude pripravený pamätný list, príležitostný poštový lístok
a niekoľko nových pohľadníc s tématikou baníckej histórie obce Marianka.

E-MAIL redakcie:

Pečiatka bude používaná v čiernej farbe.

mariatal@marianka.eu
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ODBORNÝ SEMINÁR S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Spolok Permon Marianka
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Slovenská banská komora
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

organizujú a pozývajú verejnosť,
záujemcov o históriu
na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

BRIDLICA
- ČIERNY MRAMOR V STREDNEJ EURÓPE
pri príležitosti 150 rokov od začatia priemyselnej ťažby
a spracovania bridlice v Marianke

3. - 4. JÚN 2009 MARIANKA
EXERCIČNÝ DOM, NÁM. 4. APRÍLA 20
Partneri:

VSTUP VOĽNÝ !
MARIANSKY PERMON

ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁRA

3. 6. 2009 (STREDA)
16:30 − 17:30 − ubytovanie účastníkov
17:30 − 18:00 − večera pre ubytovaných
18:00 − 19:00 − vychádzka po baníckych pamiat−
kach Marianky
19.00 − vernisáž výstavy "Šedé zlato" spojená
so spoločenským stretnutím účastníkov seminára

4. 6. 2009 (ŠTVRTOK)
7:30 − 8:00 − raňajky pre ubytovaných
8:00 − 8:30 − registrácia účastníkov
8:30 − 9:00 − slávnostné otvorenie seminára
− banícka hymna
− príhovor predsedu Spolku Permon Marianka
− príhovory zástupcov organizátorov seminára
9:00 − 10:30 − 1. blok referátov
Doc. PhDr. Ján Sand, PhD., Jozef Kráľ
Spolok Permon Marianka, Slovenská republika
História ťažby a spracovania bridlice v Marianke
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity
v Brne, Česká republika
Paul Eugéne Bontoux − francúzsky podnikateľ
v Rakúsko − Uhorsku
Mgr. Roman Lehotský
Spolok Permon Marianka, Slovenské republika
Banské pamiatky v Marianke
PhDr. Ivo Štassel
Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava,
Slovenská republika
Zachovanie a ochrana banských diel v Marianke
10:30 − 10:45 − prestávka s občerstvením
10:45 − 12:15 − 2. blok referátov
Prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.
Katedra geológie a paleontológie Prírodovedec−
kej fakulty UK, Bratislava, Slovenská republika
Geologická stavba, litostratigrafia a tektonický vývoj
borinskej jednotky Malých Karpát
Mgr. Miloš Gregor
Prírodovedné múzeum, Slovenské národné
múzeum v Bratislave, Slovenská republika
Marianska bridlica očami mineralóga alebo marianska
bridlica v zbierkach Prírodovedneho múzea SNM
Mgr. Stanislav Šoltés, PhD.
Geofond, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
Bratislava, Slovenská republika
Mangánové rudy v Malých Karpatoch − mineralógia,
genéza zrudnenia a história prieskumu
PhDr. Zdeňek Farkaš
Archeologické múzeum, Slovenské národné
múzeum v Bratislave, Slovenská republika
Využitie bridličnatých hornín v praveku
12:15 − 13:00 − obed
13:00 − 14:30 − 3. blok referátov
Péter Papp
Magyar állami földtani Intézet Budapest
(Maďarský štátny zemepisný inštitút, Budapešť),
Maďarská republika
Dr. József Hála
Magyar geológiai Intézet Budapest (Maďarský
geologický inštitút, Budapešť), Maďarská repub−
lika
Historické údaje o ťažbe a použití rôznych druhov
bridlíc
Ing. Petr Strohalm, PhD., Karol Sajdák
Česká republika
História a súčasnosť ťažby a spracovania štiepateľných
(pokrývačských) bridlic v oblasti Nízkeho Jeseníka
Lumír Moučka
Múzeum bridlice v Budišove nad Budišovkou,
Česká republika
Múzeum bridlice v Budišove nad Budišovkou, vznik,
expozície a perspektíva
Ing. Petr Strohalm, PhD.
Česká republika
Bridlica vo svete a strednej Európe
14:30 − 15:00 − ukončenie seminára
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Výstava
fotografií z opustených bridlicových baní
na severnej Morave

ŠEDÉ ZLATO
Autori:
Martin Přibyl a Lumír Moučka, Česká republika

3. - 17. jún 2009
Pútnický mlyn Marianka

Vernisáž :

3. jún 2009 o 19.00 hod.
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