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PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA
Vážení čitatelia,
po pár mesiacoch, ktoré boli bohaté
na akcie nášho spolku prichádzame
s našim spolkovým informačným spra−
vodajom, ktorý bude občasníkom.
Rozhodli sme sa ku kroku tejto opera−
tívnosti. Hlavným informačným spra−
vodajom spolku je naša oficiálna we−
bová stránka, kde záujemcovia nájdu
všetky aktuálne informácie o našej čin−
nosti, pripravovaných akciách, našej
účasti na akciách Združenia a pod.
V súčasnosti nie je v našich silách
a zdrojoch vydávať spravodaj v period−
icite na ktorú ste boli zvyknutí, ale
napriek tomu sme presvedčení, že kto
sa zaujíma o naše aktivity má možnosť
získať informácie na našom webe.
Rok 2011 je rokom 5. výročia vzniku
nášho spolku a tomu sú prispôsobené
naše aktivity.
Jozef Kráľ

ROŽŇAVA,
26.−28.8.2011

Záujemcovia z radov členov
nášho spolku alebo našich
sympatizantov, prosíme
o potvrdenie účasti na stretnutí

najneskoršie do 30.6.2011
na e−mailovú adresu:

permon@marianka.eu

− účasť zástupcov spolku na 15.
ročníku stretnutia banských
a hutníckych miest ČR v Chodo−
ve, 16. − 18. 9. 2011,
− účasť zástupcov spolku na 4.
stretnutí banských miest a obcí
Slovenska v Rožňave, 26. − 28. 8.
2011,
− VII. výstava húb so sprievod−
nou akciou,
− spomienkové stretnutie z prí−
ležitosti 10. augusta − Pamätného
dňa SR − Dňa obetí banských
nešťastí,
− stretnutie členov spolku, sym−
patizantov a pozvaných hostí pri
kaplnke sv. Barbory − z príleži−
tosti jej sviatku 4. decembra,
− rôzne akcie pre verejnosť
v rámci obce a regiónu v súčin−
nosti s našimi partnermi.

PREDSEDA SPOLKU
A VÝKONNÝ TAJOMNÍK
NA PRIJATIACH
NAJVYŠŠÍMI
PREDSTAVITEĽMI SR !

2011

4. STRETNUTIE

V ROKU 2011

www.marianka.eu/plan2011.php

NOVINY

BANSKÝCH MIEST A OBCÍ
SLOVENSKA,

NÁŠHO SPOLKU

Kompletný plán činnosti spolku
na rok 2011 môžete nájsť na
webovej stránke spolku :

MIESTNE

Prihlásili sme náš informačný
spravodaj "Mariansky Permon"
do 3. ročníka celoslovenskej
súťaže MIESTNE NOVINY 2011
o najlepšie obecné, mestské,
regionálne a kultúrno−informač−
né noviny a časopisy. Organizá−
tormi súťaže sú: Národná osveta
s garanciou Národného osveto−
vého centra, Slovenský syndikát
novinárov, Katedra žurnalistiky
FiF UK v Bratislave, Združenie
miest a obcí Slovenska, Literárny
fond a Obecné noviny v spolu−
práci s Fakultou masmédií Pan−
európskej vysokej školy.

HLAVNÉ AKCIE

ROŽŇAVSKÁ METERCIA
V MARIANKE, 30.4.2011 !
Jedna z najvydarenejších akcií nášho spolku !
Náš spolok už v minulých rokoch vyvíjal iniciatívu na prezentáciu kópie obrazu
Rožňavskej Metercie z roku 1513 v Marianke. Podarilo sa to 30. apríla 2011, keď
toto dielo na pár hodín bolo prezentované v Marianke. Rožňavská Metercia je
okrem historickej hodnoty zaujímavá najmä tým, že ide o najstaršie výtvarné
zobrazenie baníckej činnosti v strednej Európe. Spojenie cirkevného motívu so
znázornenými baníckymi a hutníckymi postupmi je symbolické pre jeho prezentáciu
u nás v Marianke, najstaršom pútnickom mieste bývalého Rakúsko-Uhorska, ktoré je
rovnako späté s baníckou histróriou.
Prezentácia bola spojená s uvedením do života brožúry "Čierny mramor
z Marianky alebo po stopách slávnej ťažby mariatálskej bridlice".
Prezentáciu komentoval výkonný tajomník spolku, p. Jozef Kráľ, ktorý na úvod po
odznení baníckej hymny "Banícky stav" privítal všetkých prítomných a zvlášť týchto
našich hostí: Ing. Jaroslava Malchárka, CSc., predsedu Združenia baníckych spolkov
a cechov Slovenska, JUDr. Dušana Vilima, výkonného tajomníka Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska, p. Štefana Graneca, predsedu Malokarpatského
baníckeho spolku v Pezinku a niekoľko členov spolku, Ing. Karola Tományho,
odborného pracovníka Baníckeho múzea v Rožňave, Ing. Jána Foltýna, podpredsedu
Slovenskej banskej komory, RNDr. Vlastu Jánovú, generálnu riaditeľku sekcie
geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky.
Pre akt uvedenia brožúry do života bol pripravený samostatný stôl - brožúra bola
umiestnená na dvoch "taškách" z mariátalskej bridlice. Posyp brožúry rozdrvenou
mariátalskou bridlicou vykonali naši hostia v poradí: p. Augustín Juraj Kardoš, Ing.
Jaroslav Malchárek, CSc., RNDr. Vlasta Jánová, Ing. Ján Foltýn, p. Štefan Granec,
JUDr. Dušan Vilim a J. E. Mons. František Rábek.
Na záver stretnutia zaznela banícka hymnická pieseň "Zdar Boh hore".

Webová stránka nášho spolku: w

Na prijatí zástupcov Združenia
baníckych spolkov a cechov Slo−
venska prezidentom SR, Iva−
nom Gašparovičom, 11.1.2011, sa
za náš spolok zúčastnil vý−
konný tajomník p. Kráľ.
Predseda spolku, doc. Ján Sand
sa zúčastnil ako člen delegácie
Združenia baníckych spolkov
a cechov Slovenska, 25.1.2011, na
prijatí predsedníčkou vlády SR,
Ivetou Radičovou.

NOVÁ BROŽÚRA
o histórii ťažby
a spracovania
bridlice v Marianke !

w w.marianka.eu
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POZVÁNKA
NA JUBILEJNÚ VII. VÝSTAVU HÚB
Každoročná akcia sa blíži!

“NOVÉ” POHĽADNICE
V ARCHÍVE NÁŠHO SPOLKU !
Náš spolok od svojho vzniku postupne vytvára archív textových
a obrazových materiálov, ktoré súvisia s históriou baníctva našej obce.
V predchádzajúcom období sa nám podarilo získať tri veľmi zaujímavé
pohľadnice. V jednom prípade sa jedná o sken pohľadnice z roku 1910,
ktorá zachytáva objekty bridlicovanej bane na mieste bývalej šifrovej
jamy. Druhú pohľadnicu vlastní náš člen a zberateľ dobových pohľadníc
našej obce, Ing. Pavol Murányi. Pohľadnica približne z roku 1905
zachytýva baníka pri vytláčaní vozíka z jednej zo štôlní šifrovej jamy.
Tretia pohľadnica približne z roku 1930 zobrazuje triedič kameňolomu a
v pravej časti “vznik” súčasneho severného kameňolomu, známeho ako
“jazierko”

V nových priestoroch "Mariatálskych lahôdko - potravín"
na Školskej ul. - pri obecnom úrade, bola nainštalovaná
propagačno-informačná vitrína nášho spolku so vzorkami
hornín, historickými pohľadnicami vo vitríne v piatich
obrazových rámoch, vrátane baníckeho symbolu a vlajky
spolku. Za ochotu a ústretovosť ďakujeme majiteľovi,
p. Máriovi Bubničovi.

VEDELI STE, ŽE...
− jedna z ulíc Bratislavy, Mestská
časť Devínska Nová Ves sa volá
Bridlicová?
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