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PLÁN ČINNOSTI NA ROK
>
>
>
>
>

2007
2008
2009
2010
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PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA
> projekt CENTRUM BŘIDLICE
> internetový časopis ČAS
> bridlica v Českej republike
NAŠE AKTIVITY
Aktuálne informácie
Odborný seminár 3. - 4. jún 2009
Fotogaléria z akcií v roku
> 2007
> 2008
> 2009
> 2010
Komentáre a postrehy
Edično - vydavateľská činnosť
> prezentácie a skladačky
> Spravodaj "Mariatál"
> z histórie
> recenzia
> úspechy a ocenenia
> archív vydaných čísiel
> Spravodaj "Mariansky Permon"
> aktuálne číslo
> redakčná rada
> kontakt
Stiahnite si
> mapa:Malokarpatská banská cesta
> pozadia na pracovnú plochu
Kontakt

OBEC
Základné informácie
> história
> historický vývoj názvu
> poloha
> prístup
> najbližšie okolie
Galéria
> dobové a súčasné pohľadnice
> historické a súčasné mapy
Tipy na výlety
> turistika
> cykloturistika
Služby pre návštevníkov
> informácie
> stravovanie
> ubytovanie
> predajne potravín
Pamiatková zóna
Pamiatky
> pútnické miesto
> obec
Kulinárska špecialita
> marietálska poléfka

BANÍCKA HISTÓRIA OBCE
Geologická mapa obce a okolia
Čo je bridlica a ako vznikla?
Banícka história obce
> ťažba a spracovanie bridlice
> ťažba fylitu (lomového kameňa)
Výrobky z "marianskej bridlice"
> školské písacie tabuľky
> strešná krytina
"Marianska bridlica"
> na svetovej výstave v Paríži r. 1867
> v múzejných expozíciách
> okolo nás
Hľadáme pohľadnicu z pohľadnice!

RÔZNE
Minerály a horniny Malých Karpát
Z topografie Malých Karpatov
Krátky banícky prekladový slovník
Banícka hymna "Banícky stav"
Banské zákony
Sv.Barbora - patrónka baníkov
História baníckych symbolov
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27. január 2011
Ako dopadli naše návrhy na 1.rokovaní Obecného
zastupiteľstva v Marianke, ktoré sa konalo 26.1.2011?
1.OZ súhlasilo so zápisom kaplnky sv. Barbory, nachádzajúcej sa na
pozemku parc.č.818/188 v k.ú. Marianka do Evidencie pamätihodností
Obce
Marianka,
1.1.Register
nehnuteľných
pamätihodností,
1.1.2.Kombinované diela prírody a človeka. Hlasovanie poslancov: ZA p.Sand, p. Kráľ, p. Dubovský, p. Bubnič, PROTI - p. Porges, p.
Radačovská, ZDRŽAL SA - p. Gašparovič
2.
OZ
nesúhlasilo
so
zápisom
starého
banského
diela
nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 19/2 (pri Marianskej kaplnke
č.3) do Evidencie pamätihodností Obce Marianka, 1.1. Register
nehnuteľných pamätihodností, 1.1.2. Kombinované diela prírody a
človeka, ktoré je od 1.7.2010 zapísané v registri starých banských diel
Geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave pod
názvom „Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí (č.442212/14 )“.
Hlasovanie poslancov: ZA - p.Sand, p. Kráľ, PROTI - p. Dubovský, p.
Bubnič, p. Porges, p. Radačovská, p. Gašparovič
26. január 2011
Predseda spolku, doc. Ján Sand sa 25.1.2011 zúčastníl ako člen
delegácie Združenia baníckych spolkov as cechov Slovenska na prijatí
predsedníčkou vlády SR,Ivetou Radičovou. Fotogalériu zo stretnutia
nájdete - tu.
23. január 2011
Predseda spolku, doc. Ján Sand sa 25.1.2011 zúčastní ako člen
delegácie Združenia baníckych spolkov as cechov Slovenska na
prijatí predsedníčkou vlády SR, Ivetou Radičovou.

Nové číslo
MONTANREVUE!

Informácie o predplatnom:
montanrevue@gmail.com

MONTANREVUE
č.3/2010!

23. január 2011
Pozvánka na 1.rokovanie Obecného zastupiteľstva v Marianke,
ktoré sa bude konať 26.1.2011 o 18.oo hod. v sobášnej sieni
Obecného úradu v Marianke. Za náš spolok predkladáme dva
materiály, o výsledku rokovania budeme informovať.
11. január 2010
Na prijatí zástupcov Združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska
prezidentom
SR,
Ivanom
Gašparovičom, sa za náš spolok
zúčastnil výkonný tajomník p. Kráľ na fotografii s prezidentom SR.
Fotogaléria z prijatia v príprave
29. december 2010
Informácia: 4. stretnutie banských
miest a obcí Slovenska sa bude konať
v dňoch 26.-28.augusta 2011 v
Rožňave.

Informácie o predplatnom:
montanrevue@gmail.com

MONTANREVUE
č.2/2010!

20. december 2010
Predseda spolku, doc. Ján Sand a
výkonný tajomník spolku p. Jozef Kráľ
zložili sľub poslanca OZ v Marianke na
ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo 20.12.2010.
18. december 2010
Výbor Spolku Permon Marianka zverejňuje návrh plánu
činnosti spolku na rok 2011. Schválenie plánu činnosti na rok
2011 bude jedným z bodov výročnej členskej schôdze, ktorá sa
bude konať vo februári 2011 - presný termín bude včas
upresnený.
12. december 2010
Spolok Permon Marianka bol zapísaný do registra oprávnených
právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z
príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2010.

Informácie o predplatnom:
montanrevue@gmail.com

5. december 2010

http://www.marianka.eu/aktualne.html
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Príležitostná poštová pečiatka
Linky

Máte otázku, návrh, pripomienku?
Kontaktujte nás!

Vaše meno:

Váš e-mail:

Správa:

stránka 2 z 25

Výkonný tajomník spolku, p. Kráľ s zástupcovia Združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska, predseda Ing. Jaroslav
Malchárek, výkonný tajomník JUDr. Dušan Vilim sa na základe
pozvania zúčastnili na krste dvoch kníh Mariana Krčíka: "Prieval"
a "Prieval do steny devätdesiatky", ktoré sa konalo 4.12.2010 v
Kultúrnom centre v Bojniciach.
Fotogaléria z akcie v príprave.

MONTANREVUE
č.1/2010!

3. december 2010
Obvodnému úradu v Malackách, odboru všeobecnej vnútornej
správy, bola zaslané vyhodnotenie verejnej zbierky na stavbu
kaplnky sv.Barbory spolu s fotokópiami účtovných dokladov.
Oznámenie o čistom výnose zbierky a spôsobe jeho použitia
zverejníme do 15 dní od potvrdenia správnosti vyúčtovania.
29. november 2010
Od našich priateľov z Budišova nad
Budišovkou sme obdržali pozvanie na
17.
predlžovanie
Cesty
českonemeckého porozumenia a posvätenie
kaplnky sv.Jána Nepomuckého, ktoré
sa bude konať 25. júna 2011.
Pripomíname, že pamätná doska
nášho spolku - foto kliknite - na Ceste
česko-nemeckého
porozumenia
je
jedinou (!) zo Slovenskej republiky.
Slávnostne osadená a poklepaná
predsedom spolku bola 28.júna 2008 foto kliknite.

Odoslať
Optimalizované pre MS Internet Explorer v.6.0 v
rozlíšení 1024 x 768 High Color.

Copyright © 2007-2009 Jozef Kráľ, Marianka

28. november 2010
Predseda spolku, doc. Ján Sand a
výkonný tajomník spolku p. Jozef
Kráľ,
boli
zvolení
za
poslancov
Obecného zastupiteľstva v Marianke na funkčné obdobie rokov
2010-2014.
Úprimne ďakujeme všetkým voličom, ktorí nám odovzdali svoj
hlas!

Informácie o predplatnom:
montanrevue@gmail.com

NOVÉ PROPAGAČNÉ
MATERIÁLY!

18.november 2010
Pozývame všetkých darcov a
obyvateľov
obce
na
slávnostné
odhalenie a vysvätenie kaplnky sv.
Barbory, ktorá bola postavená z
výnosu verejnej zbierky obyvateľov
obce Marianka a ostatmých darcov.
Slávnostné odhalenie a vysvätenie sa
bude konať v sobotu 20. novembra
2010 o 14.30 hod.na mieste bývalej
šifrovej jamy v Panskom lese (pri trafostanici). Fotogaléria kliknite.
18. november 2010
Dnes sa konalo v Exercičnom dome zasadnutie Rady Združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska, za účasti delegátov z 18
spolkov a cechov Slovenska, vrátane členov výboru nášho
spolku. Pripravujeme fotogalériu.
1. november 2010
Výkonný tajomník spolku, p. Kráľ, sa vo štvrtok 4.11.2010 o
13.oo hod.v Banskej Bystrici zúčastní na zasadnutí pracovnej
skupiny projektu Slovenská banská cesta.
29. október 2010
Obdržali sme dotáciu vo výške 300 EUR na vydanie brožúry o
histórii ťažby a spracovania bridlice v Marianke.
26. október 2010
Zúčastnime sa na 26. rokovaní Obecného zastupiteľstva v
Marianke (27.10.2010).
18. október 2010
Zúčastnime sa na 25. rokovaní Obecného zastupiteľstva v
Marianke (20.10.2010).
30. september 2010
Výkonný tajomník spolku p.Kráľ, sa zúčastnil na rokovaní
pracovnej skupiny projektu Slovenská banská cesta, ktoré sa
konalo v Banskej Štiavnici.
19. september 2010
Zúčastnime sa na 24. rokovaní Obecného zastupiteľstva v
Marianke (21.9.2010).
17. september 2010
Zástupcami spolku na vysviacke kaplnky sv. Klimenta v
Pezinku 18.9.2010 o 15.oo hod. bude predseda spolku doc. Ján
Sand a výkonný tajomník p.Jozef Kráľ.

http://www.marianka.eu/aktualne.html
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9. september 2010
Zástupcom spolku na 14. stretnutí banských miest a obcí
Českej republiky v dňoch 10.-12.9.2010 v Stříbre je predseda
spolku doc. Ján Sand.
4. september 2010
VI. výstava húb v Marianke, ktorá sa dnes konala 12.9. v
Spoločenskom dome v Marianke predčila všetky naše očakávania - rekordy predchádzajúcich ročníkov prekonané!!! Najvyšší
počet vystavených druhov húb - 214 (!), najvyšší počet
návštevníkov podľa návštevných listov - 249 (!) Prekonanie
„rekordu v počte druhov húb“ už signalizoval počet 187 druhov
húb pri jej príprave 3.9. Prítomnými mykologickými odborníkmi
bola za hubu výstavy vybraná vzácna huba, MUCHOTRÁVKA
ŠIŠKOVITÁ- Amanita Strobiliformis.
V rámci sprievodnej akcie výstavy bolo pre návštevníkov
pripravených viac ako 70 vzoriek minerálov a hornín banských
regiónov Slovenska na trase Slovenskej banskej cesty.
Sprievodná akcia sa tešila značnej pozornosti návštevníkov.

MARIANSKY
PERMON č.1/2010!

3. september 2010
6.výstava húb, ktorá sa bude konať 4.9.2010 od 9.oo-17.oo
hod. je pripravená!!! Pravdepodobne "padne" minuloročný
rekord v počte druhov húb, momentálne je k "videniu" viac ako
200 druhov (!). Za tohtoročnú nubu výstavy bola určená
muchotrávka šiškovitá - Amanita strobiliformis. SRDEČNE VÁS
POZÝVAME!
24. august 2010
Zástupcami spolku na 3. stretnutí banských miest a obcí
Slovenska v dňoch 27.-28.8.2010 v Spišskej Novej Vsi budú
členovia výboru spolku - doc. Sand, p. Kráľ a Mgr. Lehotský.
Program stretnutia - kliknite na obrázok OFICIÁLNEHO
PROGRAMU vpravo.
21. august 2010
Členovia výboru spolku - p. Kráľ a p. Lehotský - sa dnes
zúčastnili na akcii Pezinský Permoník 2010. Bližšie informácie v
pripravovanom čísle Marianskeho Permonu.
3. august 2010
VI. výstava húb sa bude konať 4. septembra 2010 od 9.oo18.oo hod. v Spoločenskom dome v Marianke. Sprievodnou
akciou výstavy bude exkluzívna výstava minerálov a hornín
banských regiónov Slovenska.
Bližšie informácie
kliknite.

Vychádza vo februári 2010.

Nové číslo
MONTANREVUE!

14. júl 2010
Zasadnutie výboru spolku k aktuálnym úlohám a akciám.
Členovia spolku budú o záveroch zasadnutia informovaní emailom.
9. júl 2010
Predseda spolku a výkonný tajomní sa 8. júla 2010 o 19.oo
hod. na RKFÚ v Marianke zúčastnili stretnutia vo veci záchrany a
ochrany banského diela v Marianskom údolí.
O výsledkoch stretnutia boli členovia spolku informovaní emailom. Pripravujeme aj príspevok do najbližšieho čísla
spolkového časopisu MARIANSKY PERMON, ktorý vyjde na
budúci mesiac.
23. jún 2010
Na základe našej žiadosti sa 30. júna 2010 o 18.oo hod. na
Obecnom úrade v Marianke bude konať stretnutie k aktuálnym
aktivitám nášho spolku:
1. výber miesta a výstavba kaplnky sv. Barbory so cochou
2. záchrana a ochrana starej bridlicovej bane v Marianskom
údolí
3. revitalizácia okolia bývalej šifrovej jamy v Pánskom lese
O výsledkoch stretnutia boli členovia spolku informovaní
30.6.2010 e-mailom. Pripravujeme aj príspevok do najbližšieho
čísla spolkového časopisu MARIANSKY PERMON, ktorý vyjde na
budúci mesiac.

Informácie o predplatnom:
montanrevue@gmail.com.

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV
z odborného seminára 3.4.júna 2009, farebná tlač,
formát A4, 78 strán. Cena: 10
€.

23. jún 2010
Výkonný tajomník spolku p. Jozef Kráľ sa spolu s predsedom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Ing.
Jaroslavom Malchárkom zúčastnil dnes na 8. medzinárodnom
veľtrhu EXPO Mokrá 2010, ktorý sa koná v dňoch 22.-24.6.2010
v priestoroch kameňolomu Mokrá pri Brne (ČR). Fotogalária z
veľtrhu - kliknite.
18. jún 2010
Skelet budúcej kaplnky sv. Barbory bol dopravený
Marianky!

do

10. jún 2010

http://www.marianka.eu/aktualne.html
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Vyšlo nové číslo MONTANREVUE č.2/2010! Bližšie informácie kliknite.

VERZIA NA DVD!
Cena: 7 €.

4. jún 2010
INFORMÁCIA: predstavitelia mesta Budišov nad Budišovkou
(ČR) vo štvrtok 10.6.2010 vykonajú návštevu našej obce.
3. jún 2010
Na zasadnutí Rady Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska, ktoré sa bude konať 17.6.2010 v Kremnici sa za náš
spolok zúčastní predseda spolku doc. Sand a výkonný tajomník
p.Kráľ.
3. jún 2010
Obdržali sme brožúru o histórii Cesty českonemeckého porozumenia. V brožúre sa spomína aj
položenie pamätnej dosky nášho spolku v roku
2008.

Nové číslo
MONTANREVUE!

21. máj 2010
V priebehu 24.-28.5.2010 je zabezpečený dovoz
skeletu kaplnky sv.Barbory.
21. máj 2010
Na porade organizanovanej Združením baníckych spolkov a
cechov Slovenska, ktorá sa bude konať 3.6.2010 na MH SR k
problematike Slovenskej banskej cesta, sa za náš spolok
zúčastní výkonný tajomník p. Jozef Kráľ. O záveroch porady
budú členovia spolku informovaní e-mailom.
21. máj 2010
Zúčastnime sa na 22. rokovaní Obecného zastupiteľstva v
Marianke (25.5.2010).
17. máj 2010
Plánovaná porada k Slovenskej banskej ceste bola presunutá
na náhradný termín.
11. máj 2010
Zástupcom nášho spolku na porade organizovanej Združením
baníckych spolkov a cechov Slovenska k projektu SLOVENSKÁ
BANSKÁ CESTA, ktorá sa bude konať 20.5.2010 na MH SR bude
výkonný tajomník, p. Jozef Kráľ.

Informácie o predplatnom:
montanrevue@gmail.com.

Webová stránka Združenia
baníckych spolkov a cechov
Slovenska!

1. máj 2010
Výkonný tajomník spolku p.Jozef
Kráľ sa s predsedom Združenia
baníckych
spolkov
a
cechov
Slovenska,
Ing.
Jaroslavom
Malchárkom, zúčastnili 121. skoku cez
kožu, ktorý sa konal 30. apríla 2010 v
Hodoníne, ČR.
Organizátorom tohto tradičného podujatia je
Banícko-geologická fakulta Vysokej školy banskej Technická
univerzita
Ostrava.
Hlavnýmn
sponzorom bolo Moravské naftové doly, a.s. Hodonín.

21. apríl 2009
Najnovšie číslo časopisu GRAND REALITY-BÝVANIE č.5, ktoré
vyšlo 20.apríla 2010 na str.26-27 prinieslo PR článok o Marianke,
spomínaná je banícka minulosť obce a náš spolok.
Prezrite alebo stiahnite si uvedené číslo časopisu v PDF kliknite.

MONTANREVUE
č.2/2009!

8. apríl 2009
Organizátorom 3.stretnutia banských miest a obcí Slovenska,
ktoré sa bude konať v dňoch 27.-28.8.2010 v Spišskej Novej Vsi
sme zaslali oficiálnu prihlášku účasti zástupcov nášho spolku na
uvedenom stretnutí.
1. apríl 2009
Oznamujeme, že 31.marec 2010 bol posledným dňom verejnej
zbierky na stavbu kaplnky sv.Barbory so sochou.
Výbor Spolku Permonku Marianka bude priebežne v súlade s
právoplatným rozhodnutím o povolení konania verejnej zbierky
informovať o svojich krokoch pri použití finančných prostriedkov
získaných verejnou zbierkou.
23. marec 2009
Obdržali sme zápisnicu z Valného zhromaždenia Združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktoré sa konalo
25.2.2010 v Banskej Štiavnici a na ktorom náš spolok zastupoval
výkonný tajomník, p. Jozef Kráľ. Zápisnica bola e-mailom
zaslaná všetkým členom spolku.
20. marec 2010
Vyšlo nové číslo MONTANREVUE č.1/2010! Bližšie informácie kliknite.

http://www.marianka.eu/aktualne.html

Stiahnite alebo prezrite si vo formáte PDF
str. 1-3 - kliknite.
Informácie o predplatnom:
montanrevue@gmail.com.

Bridlicová vizitka!
Spolok Permon Marianka pripravil a pri
príležitosti 150 rokov od začatia
priemyselnej ťažby a spracovania bridlice
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12. marec 2010
Podľa textovej a obrazovej informácie z webovej stránky kliknite na odkaz: www.marianka.sk bola dňa 11.3.2010 na
spoločnom zasadnutí obecných zastupiteľstiev v Budišove nad
Budišovkou (ČR) podpísaná rámcová zmluva o spolupráci Obce
Marianka s Mestom Budišov nad Budišovkou.
9. marec 2009
Zúčastnime sa na 21. rokovaní Obecného zastupiteľstva v
Marianke (10.3.2010).

v Marianke - vydal ďalší propagačný
materiál z baníckej histórie obce bridlicovú vizitku!

3. marec 2010
Nové propagačné materiály z baníckej histórie obce! Vydali
sme 4 propagačné letáky, z ktorých dva sú venované baníckym
pamiatkam zaradeným do Slovenskej banskej cesty a dva obom
marianskym kameňolomom. Bližšie informácie o plagátoch kliknite tu!
25. február 2010
Na rokovaní Valného zhromaždenia Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska, ktoré sa konalo 25.2.2010 v
Banskej Štiavnici, bolo zvolené nové vedenie Združenia:
- predseda: Ing. Jaroslav Malchárek,
- výkonný tajomník: JUDr. Dušan Vilim,
- 1. podpredseda: Arpád Koszta - Handlovský banícky spolok
- 2. podpredseda: Štefan Molčík - GBS "Bratstvo" Rožňava.

Pre zväčšenie kliknite.

Nové pohľadnice
s motívom baníckej histórie obce
Marianka vydané 3.6.2009
z príležitosti 150 rokov od začatia
priemyselnej ťažby a spracovania
bridlice v Marianke!

23. február 2010
Osobným listom starostu mesta Stříbro, Česká republika sme
obdržali pozvanie k účasti na 14.stretnutí baníckych miest a obcí
Českej republiky, ktoré sa bude konať 10.-12.septembra 2010.
20. február 2010
Zástupcom nášho spolku na rokovaní Valného zhromaždenia
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktoré sa bude
konať 25.2.2010 v Banskej Štiavnici, bude výkonný tajomník, p.
Kráľ.
14. február 2010
Vyšiel Mariansky Permon č.1/2010. K dispozícii na obvyklých
distribučných miestach.
22. január 2010
Členská schôdza spolku sa konala o 18.oo hod.
Z počtu 10 členov spolku sa schôdze zúčastnilo 8
členov. Členská schôdza vyhodnotila plnenie úloh
spolku v roku 2009 a schválila plán činnosti spolku
na rok 2010.
Členská schôdza jednohlasne na trojročné
obdobie rokov 2010-2012 zvolila výbor spolku v
zložení: predseda - Ján Sand, výkonný tajomník Jozef Kráľ a člen - Roman Lehotský.

20. január 2010
Na prijatí zástupcov Združenia baníckych spolkov
a cechov Slovenska prezidentom SR, Ivanom
Gašparovičom,sa za náš spolok zúčastnil p. Kráľ na fotografii s prezidentom SR.
Niekoľko ďalších fotografií vo fotogalérii kliknite.

14. január 2010
Zástupcom nášho spolku na prijatí
predstaviteľov Združenia baníckych
spolkov
a
cechov
Slovenska
u
prezidenta Slovenskej republiky,20.1.2010, bude p. Kráľ.
14. január 2010
Zúčastnime sa na 20. rokovaní Obecného zastupiteľstva v
Marianke (19.1.2010).
13. január 2010
Zasadnutie výboru spolku.
31. december 2009
Mariansky Permon č.1/2010 v novej grafickej úprave vyjde vo
februári 2010.
23. december 2009
Členská schôdza spolku sa bude konať v piatok 22. januára
2010 o 18.00 hod. Bližšie informácie a program obdržia členovia
spolku pozvánkou.

ROŽŇAVSKÁ METERCIA!
Pre zväčšenie plagátu - kliknite!

MONTANREVUE
časopis o histórii baníctva a banskohistorickom dedičstve
č.1, apríl 2009

17. december 2009
Zasadnutie výboru spolku.
7. december 2009
Vyšlo nové číslo MONTANREVUE č.4/2009! Bližšie informácie kliknite.
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5. december 2009
Členovia výboru spolku a jeden sympatizant sa dnes zúčastnili
na
Regionálnom
svätobarborskom
šachtágu
v
Pezinku.
Organizátorom šachtágu bol Malokarpatský banícky spolok v
Pezinku, zúčastnili sa okrem nás zástupcovia Handlovského
baníckeho
spolku,
Bratislavského
baníckeho
cechu
a
Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku.
30. november 2009
AKTUÁLNE! Vyšiel zborník príspevkov z odborného seminára
konaného v dňoch 3.-4.júna 2009, farebná tlač, formát A4, cena
10 €.
30. november 2009
Spolok Permon Marianka bol zapísaný do registra oprávnených
právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z
príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2009.
20. november 2009
Prevzali sme právoplatné ROZHODNUTIE o povolaní konania
verejnej zbierky za účelom vybudovania kaplnky sv.Barbory so
sochou ochrankyne baníkov.
Originál rozhodnutia vo formáte

strana 1, strana 2

16. november 2009
V príprave dvojčíslo MARIANSKY PERMON - predpokladaný
termín vydania: december 2009.
16. november 2009
Zúčastnime sa na 19. rokovaní Obecného zastupiteľstva v
Marianke (19.11.2009). Bližšie informácie pripravujeme do
sekcie "Komentáre a postrehy" a dvojčísla MARIANSKY PERMON.

krátke video zo zasadnutia
redakčnej rady MONTANREVUE,
ktoré sa konalo 8.4.2009
v Banskej Štiavnici a bolo odvysielané
v mestskej televízii... kliknite
Pozvánka na výstavu!

15. november 2009
Vyšiel na DVD zborník príspevkov z odborného seminára s
medzinárodnou účasťou "Bridlica-čierny mramor v strednej
Európe", ktorý sa konal v dňoch 3.-4.júna 2009!
Cena: 7 €. Kontaktujte nás - kliknite.
13. november 2009
Obdržali sme pozvánku - kliknite TU - na Regionálny
svätobarborský šachtág, ktorý sa bude konať 5.decembra 2009 v
Pezinku.
13. november 2009
Na zasadnutí Rady Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska, ktoré sa konalo 12.11.2009 v Španej Doline sa za náš
spolok zúčastnil p. Kráľ. Závery zo zasadnutia budú členom
spolku zaslané e-mailom. Fotogalériu zo zasadnutia nájdete na
stránke Združenia baníckych spolkov cechov Slovenska kliknite.
Aktuálna informácia zo zasadnutia: 2. zasadnutie Rady
Združenia v roku 2010 sa bude konať 18.11. v Marianke!
5. november 2009
Zasadnutie výboru spolku.

NOVINKA!
Zborník prednášok z konferencie
NERASTNÉ BOHATSTVO V LOMOCH II.
Západné a Východná Slovensko
konanej 25.-26.6.2008
v Banskej Štiavnici
Prednáška Doc. Sanda a
Mgr.Lehotského " Marianska bridlica geológia, história,ťažba, spracovanie
a perspektíva" na str. 30-34

2. november 2009
Na základe viacerých žiadostí oznamujeme, že zborník
prednášok z odborného seminára "Bridlica-čierny mramor v
strednej Európe" je v súčasnosti v štádiu záverečnej prípravy
pred odovzdaním do tlače. Termín vydania: do konca mesiaca
november 2009. O vydaní zborníka budeme informovať.
29. október 2009
Obdržali sme pozvánku na zasadnutie Rady Združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktoré sa bude konať
12.11.2009 v Španej Doline.
28. október 2009
Obci Marianka sme predložili žiadosť o poskytnutie dotácie vo
výške 165,90 €, ktorú plánujeme použiť na financovanie
materiálových nákladov podstavca a spevnenej plochy pre
kaplnku sv. Barbory so sochou. Dátum realizácie: do 30.6.2010.
28. október 2009
Členovia spolku - doc.Sand a p.Kráľ sa zúčastnia v piatok
30.10.2009 na stretnutí s riaditeľom Úradu Slovenskej banskej
komory v HBP, a.s. v Prievidzi.
10. október 2009
Šéfredaktor časopisu MONTANREVUE, p.Kráľ a člen redakčnej
rady Doc.Sand sa 9.10.2009 zúčastnili na zasadnutí redakčnej
rady časopisu MONTANREVUE, ktorá sa konala v hoteli Repiská,
Demänovská dolina a nadväzovala na medzinárodnú konferenciu
"Nerastné suroviny na Slovensku a ich využívanie".

Pre záujemcov je zborník k dispozícii
u členov výboru spolku.

MONTANREVUE
časopis o histórii baníctva a banskohistorickom dedičstve
č.1, december 2008

27. september 2009

http://www.marianka.eu/aktualne.html

2011/01/27

Oficiálna stránka Spolku Permon Marianka

stránka 7 z 25

Obdržali sme pozvánku na zasadnutie
redakčnej rady časopisu MONTANREVUE, ktoré
sa bude konať 9.10.2009 v hoteli Repiská,
Demänovská dolina. Zasadnutia sa zúčastní
šéfredaktor časopisu p.Kráľ a člen redakčnej
rady Doc.Sand.
27. september 2009
Vyšlo nové číslo MONTANREVUE č.3/2009! Bližšie informácie kliknite.
26. september 2009
Na SLÁVNOSTNOM ZHROMAŽDENÍ z príležitosti 10. výročia
založenia Baníckeho cechu v Rudňanoch, okr. Spišská Nová Ves
sa 26.septembra 2009 za náš spolok zúčastnili: Doc. Sand a p.
Kráľ.
Niekoľko fotografií nájdete vo fotogalérii - kliknite.
17. september 2009
Na SLÁVNOSTNOM ZHROMAŽDENÍ z príležitosti 10. výročia
založenia Baníckeho cechu v Rudňanoch, okr. Spišská Nová Ves,
ktoré sa bude konať 26.septembra 2009 sa za náš spolok
zúčastnia: Doc. Sand a p. Kráľ.

VÝBER Z AKCIÍ ROKU 2008

Stretnutie s verejnosťou
16. september 2009
Niekoľko fotografií z jubilejnej a rekordnej 5.výstavy húb
nájdete vo fotogalérii - kliknite. Zoznam vystavených húb - TU!
12. september 2009
Jubilejná V. výstava húb v Marianke predčila všetky naše
očakávania - rekordy predchádzajúcich ročníkov prekonané!!!
Najvyšší počet vystavených druhov húb - 205 (!), najvyšší počet
návštevníkov podľa návštevných listv - 218 (!)
Bližšie informácie v príprave.

z príležitosti 2. výročia vzniku
spolku a sviatku sv. Barbory,
patrónky baníkov
Marianka, 29. november 2008
Autor fotografií: Jozef Kráľ
Mgr. Lehotský pri ukážke prípravy
jaskyniarskej karbidovej lampy

11. september 2009
Jubilejná V. výstava húb v Marianke
je pripravená! Čo môžete vidieť? 170
druhov húb - je reálny predpoklad, že
minuloročný rekord v počte druhov
vystavovaných húb (174 druhov) bude
prekonaný! V rámci sprievodnej akcie
výstavy
je
pre
návštevníkov
pripravených 51 reprodukcií dobových
pohľadníc obce Marianka a 4 historické mapy! Tešíme sa na Vašu
návštevu 12.9.2009 od 9.oo hod.-17.oo hod. v Spoločenskom
dome v Marianke!
Prítomnými
mykologickými
odborníkmi bola za hubu výstavy
vybraná MREŽOVKA ARCHEROVA obr.vľavo - do Európy sa dostala z
Austrálie. Rozšírená hlavne na severe
Slovenska.
6. september 2009
Jubilejná V. výstava húb v Marianke sa bude konať v sobotu
12.septembra 2009 od 9.oo-17.oo hod. v Spoločenskom dome v
Marianke!
...bližšie informácie.
6. september 2009
Členovia spolku - Doc.Sand, p.Kráľ a jeden sympatizant sa
zúčastnili v sobotu 5.9.2009 o 12.oo hod. na pietnej spomienke
spojenej s kladením vencov k "Pamätníku obetí banských
nešťastí na hornej Nitre na Mestskom cintoríne v Handlovej" a na
smútočnom šachtágu.
Niekoľko fotografií nájdete vo fotogalérii - kliknite.

4. september 2009
Obdržali sme pozvánku na SLÁVNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE z
príležitosti 10.výročia založenia Baníckeho cechu v Rudňanoch,
okr. Spišská Nová Ves, ktoré sa bude konať 26.septembra 2009.
4. september 2009
Na oficiálnej webovej stránke mesta
Budišov nad Budišovkou bol zverejnený
oznam o vydaní miestneho periodika
BUDIŠOVSKÝ SPRAVODAJ č. 3/2009. Na str.9 je zverejnený
príspevok "Naši na Slovensku" o odbornom seminári z 3.-4.júna
2009 a na str.20 príspevok "Dvakrát z Marianky".
Stiahnite si Budišovský spravodaj č. 3/2009 (4,7 MB).
1. september 2009
Na základe pozvania primátora mesta Handlová sa členovia
spolku - Doc.Sand a p.Kráľ - zúčastnia v sobotu 5.9.2009 o 12.oo
hod. na pietnej spomienke spojenej s kladením vencov k
"Pamätníku obetí banských nešťastí na hornej Nitre na
Mestskom cintoríne v Handlovej".
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1. september 2009
Jubilejná V. výstava húb v Marianke sa bude konať v sobotu
12.septembra 2009 od 9.oo-17.oo hod. v Spoločenskom dome v
Marianke!
...bližšie informácie.
26. august 2009
Spolok Permon Marianka prispel na Konto pomoci pozostalým
banského nešťastia v Bani Handlová 10.8.2009 čiastkou 50 €.
21. august 2009
AKTUÁLNE FOTOGRAFIE z verejnej
rozlúčke
so
zosnulými
baníkmi
20.8.2009 v Handlovej - kliknite.
Autor fotografií: Ivan Paška, člen
Spolku Permon Marianka.
Ďalšiu otogalériu s 26 fotografiami z rozlúčky
nájdete aj na strénke Združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska - kliknite.

18. august 2009
Spolok Permon Marianka na verejnej rozlúčke so zosnulými
baníkmi 20.8.2009 o 16.30 hod. v Handlovej budú zastupovať
p.Kráľ a p.Paška.

Vydali sme
4 druhy kalendárikov na rok 2009!

17. august 2009
Na základe upresnenia z dnešného dňa sa bude konať 5.9.2009
o 13.oo hod. na Mestskom cintoríne v Handlovej pri Pamätníku
obetí banských nešťastí na Hornej Nitre pietna spomienka, ktorej
sa zúčastnia aj zástupcovia nášho spolku.
14. august 2009
Obdržali sme ďakovný list primátora mesta Handlová za prejav
sústrasti v súvislosti s banským nešťastím v Bani Handlová kliknite.
12. august 2009

Dnes o 18.oo hod. bola spustená oficiálna webová stránka
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska - kliknite TU!
Autorom a webmasterom stránky je p.Jozef Kráľ, člen Spolku
Permon Marianka.
11. august 2009
Z dôvodu tragickej udalosti, ktorá sa stala dňa 10. augusta
2009 v Bani Handlová, boli z r u š e n é Regionálne oslavy Dňa
baníkov a 2.stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska, ktoré sa
mali konať v dňoch 4.-6.9.2009.

1. stretnutie
slovenských banských miest a obcí
Pezinok, 27. 9. 2008!
Autor fotografií: Jozef Kráľ

4. august 2009
Jubilejná V. výstava húb v Marianke sa bude konať
12.septembra 2009!!! Bližšie informácie o výstave a sprievodných
akciách zverejníme do konca mesiaca august.
2. august 2009

Na základe pozvania primátora mesta Handlová sa zástupcovia
spolku zúčastnia na 2. stretnutí baníckych miest a obcí
Slovenska, ktoré sa bude konať v dňoch 4.-5.septembra 2009.
Program stretnutia - kliknite.
16. júl 2009
Pripravujeme jubilejnú V. výstavu húb v
Marianke,
niekoľko
prekvapení
a
exkluzívnu sprievodnú akciu!!! Presný
termín výstavy zverejníme do konca
mesiaca júl.
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10. júl 2009
Do pozornosti čitateľov Marianskeho Permona! Najbližšie
číslo Marianskeho Permona vyjde ako dvojčíslo v mesiaci
september 2009!
3. júl 2009
Vyšlo č. 2/2009 nového časopisu o histórii
baníctva a bansko - historickom dedičstve s
celoslovenskou
pôsobnosťou
MONTANREVUE!
Vydavateľom časopisu je Združenie baníckych
spolkov a cechov Slovenska.
Stiahnite alebo prezrite si vo formáte PDF str. 1-3
- kliknite.
Informácie
o
predplatnom:
montanrevue@gmail.com.

29. jún 2009
Na pozvania Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku z
príležitosti 670 rokov od prvej písomnej zmienky o dobývaní
zlata v Pezinku, sme sa 29. júna o 15.30 hod. zúčastnili na
prijatí u primátora mesta Pezinok, na odhalení banského
vozíka pred predajňou BILLA na námestí v Pezinku, o 17.00
hod. na vernisáži výstavy "Minerály Malých Karpát". Jednonou
horninou na výstave je bridlica z Marianky!
Niekoľko fotografií nájdete vo fotogalérii - kliknite.

28. jún 2009
Niekoľko fotografií z našej účasti na Mariatálfeste 2009 kliknite.
27. jún 2009
Zúčastnili sme
fotogalériu!

sa

na

Mariatálfeste

2009!

Niekoľko fotografií
zo IV. výstavy húb v Marianke
13. september 2008
Autor fotografií: Jozef Kráľ

Pripravujeme

23. jún 2009
Na základe pozvania Malokarpatského baníckeho spolku v
Pezinku z príležitosti 670 rokov od prvej písomnej zmienky o
dobývaní zlata v Pezinkusa 29. júna o 15.30 hod. zúčastníme
na prijatí u primátora mesta Pezinok, o 17.00 hod. na
vernisáži výstavy "Minerály Malých Karpát". Pre výstavu sme
organizátorom poskytli vzorku marianskej bridlice.

21. jún 2009
Predseda spolku, Doc. Sand a člen výboru p. Kráľ sa v
priebehu 20.-21.júna 2009 stretli v Marianke s p. Petrom
Andrlem, predsedom OZ Vlastenecký poutník a prerokovali
možnosti vzájomnej spolupráce.
15. jún 2009
NOVÉ - fotogaléria z odborného seminára konaného v dňoch
3. - 4. júna 2009 a sprievodných akcií - kliknite.
13. jún 2009
Sme partnerom Mariatálfestu! Bližšie
informácie o akcie po kliknutí na obr.
10. jún 2009
Riadneho zasadnutia Rady združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska,
ktoré sa konalo 11. - 12. 6. 2009 v
Hnilčíku, okr. Spišská Nová Ves. za náš
spolok sa zúčastnil predseda spolku, Doc. Sand a člen výboru p.
Kráľ.
5. jún 2009
Naše akcie z príležitosti 150 rokov od začatia priemyselnej
ťažby a spracovania bridlice v Marianke! Podrobnosti o
jednotlivých akciách po kliknutí na obrázok!

Položenie pamätnej dosky spolku
na Ceste česko-nemeckého
porozumenia v Budišove nad
Budišovkou, ČR 28.júna 2008
sme prvým účastníkom cesty...
zo Slovenskej republiky!
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30. máj 2009
Informácia o našich akciách na oficiálnej webovej stránke
Mestskej časti Bratislava, Záhorská Bystrica - kliknite TU!
27. máj 2009
Obdržali sme pozvánku na riadne zasadnutie Rady združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktoré sa bude konať 11. 12. 6. 2009 v Hnilčíku, okr. Spišská Nová Ves. Za spolok sa na
zasadnutí zúčastní predseda spolku, Doc. Sand a člen výboru p.
Kráľ.
27. máj 2009
Informácia o vydaní poštovej príležitostnej pečiatky, ktorá
bude používaná na Poštovom úrade v Marianke 3. júna 2009 od
8.00 - 16.00 hod. (prestávka 12.00 - 13.00 hod.), na stránke
www.pofis.sk!

25. máj 2009
Informácia o našich akciách v najnovšom čísle regionálnych
novín MALACKO!
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24. máj 2009
Máme vlastné informačné
miesto!
Výbor
spolku
vyslovuje poďakovanie p. M.
Bubničovi
s
manž.
za
vytvorenie
podmienok
v
Mariatálskych lahôdkach a
potravinách na Nám. 4.
apríla.

22. máj 2009
Vyšlo mimoriadne číslo MARIANSKY PERMON v
ktorom nájdete podrobné informácie o akciách
nášho spolku v mesiaci jún 2009.
Pre záujemcov od soboty 23.5.2009 k dispozícií
na obvyklých distribučných miestach!
Stiahnite alebo prezrite si mimoriadne číslo vo formáte PDF kliknite.

13. máj 2009
Druhé oznámenie s presným programom odborného seminára
s medzinárodnou účasťou "Bridlica - čiermy mramor v strednej
Európe", ktorý sa bude konať v dňoch 3.- 4. júna 2009 - kliknite.
druhé oznámenie k stiahnutiu
12. máj 2009
Obdržali sme pozvánku na 2. stretnutie baníckych miest a obcí
Slovenska, ktoré sa bude konať 4. - 5. 9. 2009 v Handlovej.
Členom spolku boli materiály o stretnutí zaslané e-mailom.
7. máj 2009
POZVÁNKA NA VÝSTAVU! HRAD MODRÝ KAMEŇ 8.6. - 31.8.2009. Výstava,
predstavuje unikátny oltárny obraz sv. Anny Samotretej z roku 1513, známy aj pod
názvom Rožňavská Metercia. Dielo jedinečnej dokumentačnej hodnoty namaľoval
neznámy autor, zrejme z poverenia baníckeho bratského spolku v Rožňave. Okrem
technickej kópie obrazu, ktorého originál sa nachádza v biskupskom kostole v
Rožňave, sú súčasťou výstavy aj panely, znázorňujúce jednotlivé detaily obrazu. Tieto
približujú vtedajšie banícke a hutnícke postupy. Rožňavská Metercia je okrem
historickej hodnoty zaujímavá najmä tým, že ide o najstaršie výtvarné zobrazenie
baníckej činnosti v strednej Európe.
Oficiálny plagát výstavy - kliknite!

30. apríl 2009
Zasadnutie výboru spolku. Bližšie informácie o výsledku
zasadnutia budú členom spolku zaslané e-mailom.
30. apríl 2009
Posledný deň na poukázanie Vašich 2% zo zaplatenej dane z
príjmu v roku 2008 na podporu cieľov nášho spolku. Ďakujeme!
Pre bližšie informácie - kliknite.

17. apríl 2009
Vyšiel Mariansky Permon č. 2/2009 - pre záujemcov od
20.4.2009 k dispozícií na obvyklých distribučných miestach!
Stiahnite alebo prezrite si Mariansky Permon č.2/2009 vo formáte PDF - kliknite.

17. apríl 2009
Príspevok o baníckej Marianke v
najnovšom vydaní vlastivedného časopisu
ZÁHORIE
č.
1/2009,
ktorého
vydavateľom je Záhorské múzeum v
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Skalici!!!
Stiahnite alebo prezrite si vo formáte PDF:

17. apríl 2009
Ospravedlňujeme
sa
návštevníkom
stránky
pre
jej
niekoľkodňovú nefunkčnosť z technických dôvodov. Ďakujeme!
17. apríl 2009
Po viac ako 4 (!) rokoch intenzívneho
pátrania
sa
nám
podarilo
získať
reprodukciu
hľadanej
pohľadnice
zo
sekcie Hľadáme pohľadnicu z pohľadnice!
Pohľadnicu v skutočnej veľkosti po
prvýkrát
zverejníme
počas
pripravovaného odborného seminára v
dňoch 3.-4.6.2009 a následne v pripravovanej brožúre o histórii
ťažby a spracovania bridlice v Marianke.
17. apríl 2009
Ospravedlňujeme
sa
návštevníkom
stránky
pre
jej
niekoľkodňovú nefunkčnosť z technických dôvodov. Ďakujeme!
12. apríl 2008
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku z
príležitosti 670 rokov od prvej písomnej
zmienky o dobývaní zlata v Pezinku organizuje
a pozýva všetkých záujemcov na cyklus besied
a výstavu minerálov Malých Karpát. Pozvánky
na akcie:
29. 4. 2009 beseda "História ťažby nerastov v Malých Karpatoch" - kliknite.
27. 5. 2009 beseda "Metódy dobývania rúd..." - kliknite.
29. 6. 2009 beseda a výstava "Minerály Malých Karpát" - kliknite.

11. apríl 2009
Mariansky Permon č. 2/2009 bol odovzdaný do tlače.
7. apríl 2009
Vyšlo č. 1/2009 nového časopisu o baníctve s
celoslovenskou pôsobnosťou MONTANREVUE! V čísle
5 strán o histórii baníctva v Marianke a obalové
strany - obr. vpravo. Stiahnite alebo prezrite si vo formáte
PDF:
predná obalová strana, strana č. 2-3,
strana č. 4-8, zadná obalová strana.
18. marec 2009
Na oficiálnej webovej stránke mesta Budišov
nad Budišovkou bol dnes zverejnený oznam o
vydaní miestneho periodika BUDIŠOVSKÝ
SPRAVODAJ č. 1/2009. Úvodná stránka je venovaná návšteve
spoločnej delegácie obce a Spolku Permon Marianka v Budišove nad
Budišovkou, ktorú sme vykonali 5.2.2009. Stiahnite si Budišovský
spravodaj č. 1/2009 (3,2 MB)
Fotografia - vľavo je súčasťou fotogalérie v
uvedenom periodiku z osláv 250. výročia bitky
pri Guntramoviciach a Domašove nad Bystřicí koncert z príležitosti predlžovania Cesty česko nemeckého
porozumenia
v
roku
2008.
Fotografiu nájdete vo fotogalérii 2009 - kliknite.

16. marec 2009
Zasadnutie výboru spolku. Bližšie informácie zo zasadnutia obdržali
členovia spolku e-mailovou správou.
9. marec 2009
Nové aktuálne informácie z prípravy odborného seminára kliknite.
5. marec 2009
Organizačný výbor odborného seminára s medzinárodnou účasťou
uzatvoril okruh partnerov a schválil predbežný program
seminára. Bližšie informácie - kliknite.
3. marec 2009
Člen výboru spolku p. Jozef Kráľ rokoval s predstaviteľmi
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, výkonným
tajomníkom JUDr. Dušanom Vilímom a podpredsedom Ing.
Erikom
Sombathym.
Predmetom
rokovania
bola
spolupráca
Združenia... s našim spolkom pri organizácii spoločných aktivít v roku
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2009. Bližšie informácie zo stretnutia obdržali členovia spolku e-mailovou
správou.
2. marec 2009
Obdržali sme pozvánku na medzinárodnú konferenciu k česko nemeckým vzťahom SUDETY 2009, ktorá sa bude konať 17. apríla
2009 v Budišove nad Budišovkou z príležitosti 10. výročia vzniku "Cesty
česko -nemeckého porozumenia 1999 - 2009".
Bližšie informácie - kliknite.
25. február 2009
Predseda spolku sa dnes zúčastnil na riadnom zasadnutí
Predstavenstva Slovenskej banskej komory v Bratislave, ktorého bodom
6. bola informácia o činnosti a najbližších úlohách spolku. Bližšie
informácie zo zasadnutia obdržali členovia spolku e-mailovou správou.
Niekoľko fotografií zo zasadnutia - kliknite.
24. február 2008
Do sekcie "Linky" bol pridaný odkaz na webovú stránku
so základnými údajmi o Prírodovednom múzeu vo
Viedni (Naturhistorisches Museum Wien).
Oficiálna stránka múzea - kliknite.

19. február 2009
Člen výboru spolku, p. Jozef Kráľ sa zúčastnil v Banskej Štiavnici na
Valnom zhromaždení Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska. O záveroch rokovania boli členovia spolku informovaní emailovou správou. Niekoľko fotografií z valného zhromaždenia - kliknite.
18. február 2009
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici nám
zaslalo ponukový list - kliknite všetkých dostupných titulov,
ktoré vydalo v posledných rokoch: zborníkov a publikácií
venovaných rôznym oblastiam baníctva – jeho histórii,
technologickým novinkám a pod.
Záujemcovia si ich môžu objednať priamo na adrese: sbm@muzeumbs.sk
alebo na poštovej adrese: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2,
969 01 Banská Štiavnica.

18. február 2009
Za Spolok Permon Marianka sa na Valnom zhromaždení Združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktoré sa bude konať 19.
februára 2009 v Banskej Štiavnici zúčastní p. Jozef Kráľ.
11. február 2009
PRVÝ KONKRÉTNA AKTIVITA NÁŠHO SPOLKU pri napľňaní
partnerskej spolupráce s mestom Budišov nad Budišovkou! Spolok
Permon Marianka sa stal partnerom mesta Budišov nad Budišovkou
podpisom zmluvy o partnerstve a vzájomnej spolupráci za účelom
realizácie projektu CENTRUM BRIDLICE ( MÚZEUM BRIDLICE VODNÝ GEOPARK ) realizovaného v rámci Regionálneho operačného
programu regiónu súdržnosti Moravskosliezskeho!
Pre bližšie informácie o projekte - kliknite.
9. február 2009
Predseda spolku obdržal pozvánku na riadne
zasadnutie Predstavenstva Slovenskej banskej
komory, ktoré sa bude konať 25. februára
2009 o 10.oo hod. v spoločnosti ALAS
Slovakia, s.r.o. v Bratislave. Informácia o
činnosti Spolku Permon Marianka je zaradená
ako bod č. 6 programu.
6. február 2009
Tretíkrát medzi našimi priateľmi v
Budišove nad Budišovkou! Predseda spolku,
Doc. Ján Sand a člen výboru, p. Jozef Kráľ sa 5. februára 2009 spolu s
predstaviteľmi obce zúčastnili na ďalšom stretnutí v Budišove nad
Budišovkou pre prípravu spolupráce medzi mestom Budišov nad
Budišovkou a obcou Marianka.
Niekoľko fotografií - kliknite. Príspevok zo stretnutia pripravujeme do
najbližšieho čísla "Marianskeho Permona".
5. február 2009
Do sekcie "Linky" bol pridaný odkaz na webovú stránku Krasová
deprese, vydavateľ - Báňsko-historická a speleologická společnost.
5. február 2009
Vítejte přátelé, Příklad evropské spolupráce, Pozveme naše
občany k návštěvě Marianky - titulky s komentárom z návštevy
zástupcov Obce Marianka a Spolku Permon Marianka 5.2.2009 v
Budišove nad Budišovkou v internetovom nezávislom liste ČAS,
ktorého vydavateľom je Občianske združenie Vlastenecký poutník,
P.O.BOX 21, 792 01 Bruntál.
Kompletné číslo vo formáte PDF si môžete prehliadnuť alebo stiahnuť kliknutím na obr.
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4. február 2009
Na stretnutí predstaviteľov mesta Budišov nad Budišovkou a obce
Marianka, ktoré sa bude konať 5.2.2009 v Budišove nad Budišovkou,
za náš spolok zúčastní Doc. Ján Sand a p. Jozef Kráľ.
29. január 2009
Vyšiel nový časopis MONTANREVUE - vpravo! História ťažby a
spracovania bridlice v Marianke je súčasťou príspevku "Z histórie
pezinského a malokarpatského baníctva" na str. 5-7, autor: Peter
Wittgúber. Pre každého člena spolku je pripravený jeden výtlačok
časopisu.
28. január 2009
Na pozvanie predsedu Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku sa
predseda spolku Doc. Ján Sand a člen výboru p. Jozef Kráľ zúčastnili
stretnutia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska z príležitosti
životného jubilea predsedu Združenia... Ing. Jaroslava Malchárka, CSc.
Niekoľko fotografií vo "Fotogalérii" - kliknite - TU.
27. január 2009
Do sekcie "Linky" bol pridaný odkaz na
webovú
stránku
Turistickej
Informačnej
Kancelárie
Devínska
Nová Ves.
Kliknite - TU.

26. január 2009
Uznesenie č. 14/2009 – 5 zo 14. rokovania Obecného zastupiteľstva v
Marianke konaného dňa 20.1.2009 k bodu č.7:
Obecné zastupiteľstvo v Marianke s ú h l a s í so zápisom podzemných priestorov
nachádzajúcich sa v Marianskom údolí na p.č. 19/2, pri Marianskej kaplnke č.3 do Evidencie
pamätihodností Obce Marianka, 1.1. Register nehnuteľných pamätihodností, 1.1.2. Kombinované
diela prírody a človeka.

Komentár k "prijatému uzneseniu - zápisu" prinesieme v najbližšom
čísle Marianskeho Permonu.
26. január 2009
Na pozvanie predsedu Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku sa
v stredu 28.1.2009 zúčastníme stretnutia v Hoteli "Vinársky dom" v
Pezinku.
22. január 2009
PRIPRAVUJEME na stránku novú sekciu: Partnerská spolupráca, v
ktorej sa budeme venovať aktivitám nášho spolku v rokoch 2007-2008
až po súčasnosť, ktoré vytvorili základný predpoklad pre spoluprácu
mesta Budišov nad Budišovkou a Obce Marianka. V novej sekcii budeme
prinášať aktuálne informácie o plnení úloh vyplývajúcich z "Partnerskej
zmluvy medzi mestom Budišov nad Budišovkou a Obcou Marianka".
V priebehu mesiaca február 2009 PRIPRAVUJEME na stránku ďalšiu
novú sekciu: Komentáre a postrehy, ktorá sa bude venovať našim
aktivitám v kontexte reakcií kompetentných orgánov.
22. január 2009
Sprostredkovane cez obec sme obdržali na pripomienkovanie návrh
partnerskej zmluvy medzi mestom Budišov nad Budišovkou a
Obcou Marianka na roky 2009-2012 spracovaný mestom Budišov
nad Budišovkou.
Návrhy a pripomienky za spolok predložíme obci do 28.1.2009.
Následne očakávame od obce zaslanie finálneho návrhu zmluvy za obec,
ktorý postúpime zástupcom nášho spolku na stretnutie - rokovanie do
Budišova nad Budišovkou, ktorého sa zúčastnia 5.2.2009.
Podpis partnerskej zmluvy starostami sa predpokladá počas stretnutia
5.2.2009.
20. január 2009
Zúčastnili sme sa 14. rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis starého banského diela v
Marianskom údolí do Evidencie pamätihodností obce, ale... Text
uznesenia prinesieme na stránke po jeho podpise starostom obce.
"Komentár" k zápisu prinesieme v najbližšom čísle Marianskeho
Permonu.
18. január 2009
Dnes o 15.oo hod. sa v Pútnickom mlyne v Marianke konala členská
schôdza spolku. Z celkového počtu 10 členov spolku, na schôdzi sa
zúčastnilo 8 členov. Niekoľko fotografií zo schôdze v sekcii "Fotogaléria" kliknite TU .
15. január 2009
Prvé zasadnutie výboru spolku v roku 2009. Hlavným bodom
programu bolo prerokovanie materiálov predkladných členskej schôdi,
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ktorá sa bude konať v nedeľu 18. januára 2009.
14. január 2009
Od starostu mesta Oslavany (ČR), p. Víta Ardorfa, sme obdržali
pozvanie na Medzinárodnú predajnú výstavu /burzu/ minerálov v
Oslavanoch, ktorá sa uskutoční 17. - 19. apríla 2009. (prihláška - TU)
13. január 2009
Obdržali sme pozvánku na 17. reprezentačný banícky ples (9.
celoslovenský) ktorý sa bude konať 13. februára 2009 o 19.oo hod. v
priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici. (plagát TU)
Organizátori: Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici, Banskoštiavnickohodrušský banícky spolok, Banská Štiavnica a Mesto Banská Štiavnica

13. január 2009
Zúčastnime sa 14. rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke v
utorok 20. januára 2009.
13. január 2009
Prvé zasadnutie výboru spolku v roku 2009 sa bude konať vo
štvrtok 15. januára 2009.
11. január 2009
Od našich priateľov z Občianskeho združenia CLUBU
ABBELLIMENTO Stupava sme obdržali niekoľko
výtlačkov novej ročenky STUPAVA. Pre záujemcov z radov
členov spolku bude k dispozícii na členskej schôdzi 18.
januára 2009.
6. január 2009
Mariatál, informačný spravodaj spolku je históriou!
Vyšlo č. 1/2009 nového dvojmesačníka pod názvom MARIANSKY
PERMON! Pre záujemcov je k dispozícii na obvyklých distribučných
miestach alebo TU.
Ďalšie výrazné zmeny pripravujeme od č. 2/2009.
3. január 2009
Hlavné akcie nášho spolku v roku 2009 - odborný seminár s
medzinárodnou účasťou "Bridlica - čierny mramor v strednej
Európe" a jubilejná V. výstava húb sú zaradené vo "Výbere podujatí
na rok 2009 v Bratislavskom kraji".
"Výber podujatí na rok 2008 v Bratislavskom kraji" si môžete vo
formáte PDF stiahnuť TU alebo prezrieť na webovej stránke
Bratislavského samosprávneho kraja - TU.
29. december 2008
Členská schôdza spolku sa bude konať v nedeľu 18. januára 2009 o
15.00 hod. v Pútnickom mlyne. Bližšie informácie a program obdržia
členovia spolku pozvánkou.
26. december 2008
Marianka sa stala jedným z 13 centier na trase Slovenskej
banskej cesty - kliknite TU.
26. december 2008
Odborný seminár s medzinárodnou účasťou "Bridlica - čierny mramor
v strednej Európe" k 150. výročiu začatia priemyselnej ťažby a
spracovania bridlice v Marianke, plánovaný na 3.-4. júna 2009 je
zaradený v "Pláne hlavných úloh Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska na rok 2009".
18. december 2008
AKTUÁLNE! Od Obce Marianka sme obdržali výzvu na dodržiavanie
práv majiteľa ochrannej známky "Mariatál", aby sme sa zdržali
konania, ktorým porušujeme právo majiteľa ochrannej známky,
t.j. nevydávali časopis so zhodným resp. zameniteľným názvom,
ako je znenie registrovanej ochrannej známky a doposiaľ vydané
výtlačky v zmysle § 26 zákona č. 55/1997 Z.z. stiahli z trhu!!!
Plný text "VÝZVY" - kliknite: str. 1, 2.
Bližšie informácie prinesieme v Mariatáli č. 1/2009.
14. december 2008
Návrh "Plánu činnosti Spolku Permon Marianka na rok 2009" kliknite.
13. december 2008
Pridaná nová sekcia "Propagačno-informačné materiály", v ktorej
nájdete vydané a pripravované propagačné materiály z publikačnoedičnej činnosti nášho spolku.
12. december 2008
Spolok Permon Marianka bol zaregistrovaný do Zoznamu prijímateľov
2% na rok 2009 - kliknite. Do kolonky "Obchodné meno alebo názov
prijímateľa" vpíšte Spolok Permon Marianka a kliknite na Vyhľadať.
11. december 2008
Poukázaním nevyčerpanej čiastky 50,-Sk na príjmový účet Obce
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Marianka bola kompletne vyúčtovaná poskytnutá dotácia Obce Marianka
na činnosť spolku v roku 2008.
11. december 2008
V poradí už po tretí (!) raz v roku 2008 sme Obci Marianka
predložili návrh na zápis starého banského diela v Marianskom údolí do
Evidencie pamätihodností Obce Marianka. Bližšie informácie prinesieme v
Mariatáli č. 1/2009.
11. december 2008
Obci Marianka sme predložili "Návrh aktivít a tém Spolku Permon
Marianka pre partnerskú spoluprácu mesta Budišov nad
Budišovkou a Obce Marianka". Bližšie informácie prinesieme v
Mariatáli č. 1/2009.
Návrh aktivít a tém...: kliknite
2. december 2008
Do sekcie "Linky" bol pridaný odkaz na webovú stránku firmy MIREA
- zákazkové šitie, Smižany (okr. Spišská Nová Ves) ktorá vyrobila našu
spolkovú vlajku.
30. november 2008
V sobotu 29.11.2008 sa z príležitosti 2. výročia vzniku spolku a
sviatku sv. Barbory, patrónky baníkov, uskutočnilo sa stretnutie s
verejnosřou spojené s prednáškami, premietaním a praktickými
ukážkami z činnosti spolku. Niekoľko fotografií nájdete vo fotogalérii TU!
27. november 2008
Komentár s fotografiou zo stretnutie zástupcov mesta Budišova nad
Budišovkou, Obce Marianka a Spolku Permon Marianka nájdete na str. 9
v internetovom nezávislom liste ČAS, ktorého vydavateľom je
Občianske združenie Vlastenecký poutník, P.O.BOX 21, 792 01 Bruntál.
Kompletné číslo vo formáte PDF si môžete prehliadnuť alebo stiahnuť kliknutím na obr.

26. november 2008
Konalo sa spoločné úvodné stretnutie zástupcov mesta Budišova nad
Budišovkou, Obce Marianka a Spolku Permon Marianka s obsahovým
zameraním pre vzájomnú spoluprácu zúčastnených strán - fotografie!
21. november 2008
Dodatočne sme obdržali pozvanie od starostu obce na spoločné
stretnutie zástupcov mesta Budišova nad Budišovkou a Obce
Marianka, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2008 o 11.00 hod. na
Obecnom úrade v Marianke.
18. november 2008

AKTUÁLNE! Obecné zastupiteľstvo v Marianke svojim uznesením na
dnešnom rokovaní nepotvrdilo výkon uznesenia č. 12/2008-8 zo svojho
12. rokovania konaného dňa 16.9.2008, ktorým poslanci OZ súhlasili so
zápisom starého banského diela – bývalá baňa na bridlicu
nachádzajúceho sa v Marianskom údolí na p.č. 19/2 do Evidencie
pamätihodností
Obce
Marianka,
1.1.
Register
nehnuteľných
pamätihodností, 1.1.2. Kombinované diela prírody a človeka a ktorého
výkon starosta obce dňa 24. 9. 2008 pozastavil.
Ako hlasovali prítomní poslanci:
za: žiadny poslanec
proti: poslanec Makovický, poslanec Porges
zdržali sa: poslanec Juríček, poslanec Móza, poslanec Olexa,
poslankyňa Radačovská
Stanovisko výboru spolku prinesieme v najbližšom Mariatáli č. 1/2009.
14. november 2008
Zúčastnime sa 13. rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke v
utorok 18. novembra 2008.
14. november 2008
POZOR ZMENA! Podľa získaných informácií, spoločné stretnutie
zástupcov mesta Budišova nad Budišovkou a Obce Marianka sa

http://www.marianka.eu/aktualne.html

2011/01/27

Oficiálna stránka Spolku Permon Marianka

stránka 17 z 25

uskutoční 26. novembra 2008 o 11.00 hod. v Marianke.
K príprave stretnutia, jeho priebehu a výsledku pripravíme príspevok
do Mariatálu č. 1/2009.
10. november 2008
Zasadnutie výboru spolku k najbližším úlohám a akciám.
9. november 2008
Z príležitosti druhého výročia vzniku spolku a sviatku sv. Barbory,
patrónky baníkov, pozývame širokú verejnosť na stretnutie spojené s
prednáškami, premietaním a praktickými ukážkami, ktoré sa bude
konať v sobotu 29. 11. 2008 v Spoločenskom dome v Marianke.
Bližšie informácie - kliknite.
3. november 2008
Obci Marianka sme predložili vlastný iniciatívny návrh textu Zmluvy o
partnerskej spolupráci medzi mestom Budišov nad Budišovkou a
Obcou Marianka, ako východiskový materiál pre rokovanie.
Sprievodný list: kliknite
Návrh textu zmluvy: kliknite

29. október 2008
Obdržali sme pozvánku na konferenciu Prínos
Andrássyovcov pre baníctvo a železiarstvo v okolí
Rožňavy, ktorá sa bude konať 7. novembra 2008 o 9.30
hod. v Kongresovo centre, Nám. baníkov 32 v Rožňave program po kliknutí na obrázok.
27. október 2008
Vyšiel Mariatál č. 6/2008 - pre záujemcov od 28. 10. 2008 k dispozícií
na obvyklých distribučných miestach!
26. október 2008
Do sekcie "Linky" bol pridaný odkaz na webovú stránku Nízký Jeseník
- břidlice, na ktorej nájdete bližšie informácie o jednotlivých lokalitách
bývalej ťažby a spracovania bridlíc, aj o miestach, ktoré sme navštívili
počas dvoch exkurzií na severnej Morave v roku 2007 a 2008.
23. október 2008
Zástupcovia spolku a správca pútnického
miesta dnes prevzali v textovej verzii + CD
architektonickú
štúdiu
"Banské
dielo
Marianka - portál".
23. október 2008
Mariatál č.6/2008 bol odovzdaný do tlače.

21. október 2008
Najbližšie zasadnutie Rady Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska sa bude konať v piatok 14.
11. 2008 v Herľanoch, okr. Košice-okolie.
20. október 2008
V sobotu 18.10.2008 sme sa zúčastnili na
tradičnej akcii "Zatváranie lesa" na Kačíne.
Organizátoŕom
akcie
bola
Slovenská
mykologická spoločnosť.
19. október 2008
Do sekcie "Linky" bol pridaný odkaz na
webovú stránku Baníckeho chodníka Berghaus
- Prvého baníckeho chodníka v Krkonošiach (ČR).
16. október 2008
Aktivity nášho spolku v praxi! Na základe našej
návštevy Budišova nad Budišovkou 28.6.2008 bol
predseda spolku sprostredkovane oslovený starostom
mesta Budišov nad Budišovkou, Ing. Františkom
Vrchoveckým vo veci spolupráce mesta Budišov nad
Budišovkou a Obce Marianka. Podľa informácie
koordinátora stretnutia, spoločné stretnutie zástupcov
mesta Budišova nad Budišovkou, Obce Marianka a Spolku Permon
Marianka sa uskutoční 13. novembra 2008 o 14.00 hod. v
Marianke.
Kliknite: Oficiálna webová stránka mesta Budišov nad Budišovkou
16. október 2008
Chýr o výstavách húb v Marianke sa dostal až do Belehradu!
Obdržali sme pozvánku na 8. Belehradskú výstavu húb, ktorá sa bude
konať 18. - 19. októbra 2008 v hale Domu odborov v Belehrade.
15. október 2008
Členovia výboru spolku sa dnes stretli so starostom obce a poslancami
Obecného zastupiteľstva v Marianke. Obec svoje stanovisko k účasti na
odbornom seminári s medzinárodnou účasťou plánovanom začiatkom
júna 2009 oznámi spolku e-mailom!
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12. október 2008
Do sekcie "linky" bol pridaný odkaz do Náučno-geologickej expozície
– Geologický vývoj Slovenska - GEOPARK v Banskej Štiavnici.
11. október 2008
Zúčastňujeme sa dnes na IV. ročníku súťaže vo varení guláša v Lábe
na Čapáši. Aktualizované 17:50 hod.: Spomedzi 31 súťažných družstiev
sme obsadili výborné 5 (!) miesto.
10. október 2008
V mesiaci júl 2008 sme sa zapojili do prieskumu Inštitútu pre verejné
otázky a spoločnosti Allit na tému informatizácie neziskového sektora.
Štúdiu "Informatizacia v neziskovom sektore" si môžete prezrieť alebo
stiahnuť TU.
10. október 2008
Starosta obce p o z a s t a v i l výkon uznesenia č. 12/2008-8 z 12.
rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke konaného dňa 16.9.2008,
ktorým poslanci OZ súhlasili so zápisom starého banského diela –
bývalá baňa na bridlicu nachádzajúceho sa v Marianskom údolí na p.č.
19/2 do Evidencie pamätihodností Obce Marianka, 1.1. Register
nehnuteľných pamätihodností, 1.1.2. Kombinované diela prírody a
človeka.
V dôvodovej správe uviedol, že:
..nie je doložené dokladmi, ktoré preukazujú opodstatnenosť zápisu
starého banského diela do Evidencie pamätihodností Obce Marianka. Z
toho dôvodu žiadam navrhovateľa Spolok Permon o predloženie dokladu,
ktorý dokazuje opodstatnenosť návrhu. Doklad by mal verifikovať
niektorý odborný garant, ktorý sa uvádza v dôvodovej správe k návrhu
na zápis.
Stanovisko výboru spolku prinesieme v najbližšom Mariatáli č.
6/2008.
9. október 2008
Zástupcovia spolku sa 15. októbra 2008 (streda) o 18.30 hod.
stretnú so starostom obce a poslancami Obecného zastupiteľstva v
Marianke.
8. október 2008
Zasadnutie výboru spolku k najbližším úlohám. Členovia spolku
získajú bližšie informácie od členov výboru.
4. október 2008
Pozrite si priebežne hodnotenie plnenia plánu činnosti spolku na rok
2008 kliknite!
2. október 2008
Stretnutie členov výboru spolku s Ing. arch. Marekom Šeregim k
prejednaniu spracovaných návrhov riešenia vstupného portálu do starej
bane na bridlicu v Marianskom údolí.
27. september 2008
Zástupcovia spolku so starostom obce sa zúčastnili 1. stretnutia
slovenských banských miest a obcí, ktoré sa konalo dnes v Pezinku!
Fotografie: kliknite
Pamätný list: kliknite
24. september 2008
V dňoch 26. - 28. septembra 2008 sa v Pezinku uskutoční
Vinobranie - tradičné oberačkové slávnosti. Program Vinobrania si
môžete prehliadnuť TU!
Stretnutie banských miest Slovenska 2008 - aj s účasťou zástupcov
nášho spolku - sa uskutoční v sobotu 27. septembra 2008 od 10.oo 12.3o hod. v priestore hlavnej tribúny na námestí.
Niekoľko fotografií nájdete vo "Fotogalérii" 27. 9. 2008 vo večerných
hodinách.
19. september 2008
Máme spolkovú vlajku! Návrh vlajky pripravil člen výboru spolku, p.
Jozef Kráľ, vlajku vyrobila firma MIREA-zakázkové šitie Smižany, okr.
Spišská Nová Ves - kliknite!
16. september 2008
Konečne! Po 6 (!) mesiacoch od podania návrhu, poslanci Obecného
zastupiteľstva v Marianke na 12. rokovaní, ktoré sa konalo dnes, schválili
zápis starého banského diela - bývalej bane na bridlicu
nachádzajúcej sa v Marianskom údolí do Evidencie pamätihodností Obce
Marianka. Bližšie informácie kliknite. Pripravujeme príspevok do
Mariatálu č. 6/2008.
13. september 2008
IV. výstava húb v Marianke nad všetky
očakávania!!!
Výstava s počtom - 174 (!) druhov
vystavených húb sa stala najúspešnejším
ročníkom! Hubou výstavy podľa hodnotenia
mykologických odborníkov sa stala žezlovka
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srnková (Cordyceps ophioglossoides). Huba sa prvýkrát našla v
Marianke!
Exkluzívnu sprievodnú akciu výstavy "Minerály a horniny Malých
Karpát" s takými klenotmi neživej prírody Malých Karpát ako sú
kermesit, valentimit alebo schafarzikit pripravil náš priateľ Jirko Vitáloš z
Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku a Mgr. Roman Lehotský,
tajomník nášho spolku.
Návštevné listy vo formáte PDF: kliknite č. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Fotogaléria z výstavy: kliknite
Video z výstavy: kliknite
Hodnotenie výstavy na webe partnera výstavy: kliknite
Príspevok o výstave: Mariatál č. 6/2008
12. september 2008
Reakcia, ktorá potešila - kliknite!
12. september 2008
IV. výstava húb v Marianke je pripravená!!! Pri otvorení výstavy
13. 9. 2008 o 9.00 hod. si budú môcť návštevníci prehliadnuť 127 (!!!)
druhov húb a exkluzívnu spievodnú akciu výstavy minerálov a hornín
Malých Karpát pripravenú p. Jirkom Vitálošom z Malokaprpatského
baníckeho spolku v Pezinku a p. Romanom Lehotským zo Spolku Permon
Marianka. Srdečne Vás pozývame!
10. september 2008
Stretnutie členov spolku - príprava IV. výstavy húb.
5. september 2008
Navštívte jedinečnú akciu "Európska noc netopierov" v sobotu 6.
9. 2008 o 19.30 hod. v ZOO Bratislava. Vstup voľný!
1. september 2008
IV. výstava húb v Marianke, sobota 13. september 2008. Pre
bližšie informácie kliknite TU!
28. august 2008
Vyšiel Mariatál č. 5/2008 - pre záujemcov k dispozícií na obvyklých
distribučných miestach!
27. august 2008
Členovia spolku p. Jozef Kráľ a p. Ivan Paška sa dnes zúčastnili
prvého ustanovujúceho zasadnutia redakčnej rady nového baníckeho
časopisu MONTANREVUE (vpravo - návrh úvodnej obálky). Súčasne si
pozreli Štiavnický betlehem - bližšie informácie prinesie Mariatál
č.6/2008. Niekoľko fotografií nájdete vo fotogalérii - kliknite TU.
25. august 2008
Členovia spolku p. Jozef Kráľ a p. Ivan Paška sa dňa 27.augusta
2008 v Banskej Štiavnici zúčastnia prvého ustanovujúceho zasadnutia
redakčnej rady nového baníckeho časopisu MONTANREVUE.
21. august 2008
Mariatál č.5/2008 bol odovzdaný do tlače.
20. august 2008
grafická úprava úvodnej stránky.
19. august 2008
Termín a miesto konania IV. výstavy húb v
Marianke: sobota 13. september 2008 od 9.oo do
17.oo hod. v Spoločenskom dome v Marianke.
19. august 2008
prepracovaná sekcia: Geologická mapa obce a okolia.
16. august 2008
Novinka na stránke - nová sekcia: Mapa stránky.
6. august 2008
Do sekcie "Linky" bol pridaný odkaz na webovú stránku Občianskeho
združenia Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina.
28. júl 2008
Novinka na stránke - nová sekcia: Krátky banícky prekladový slovník.
20. júl 2008
Do sekcie "Linky" bol pridaný odkaz na webovú stránku Občianskeho
združenia Terra Banensium - Zem baníkov v Pukanci.
15. júl 2008
Dnes sme sa zúčastnili 11. rokovania Obecného zastupiteľstva v
Marianke. Príspevok pripravujeme do Mariatálu č. 5/2008.
13. júl 2008
Obdržali sme pozvánky na dve akcie v Banskej Štiavnici: 11. Náckov
štiavnický pochod (31.7.2008) a Salamandrové dni (4.-6.9.2008).
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12. júl 2008
Fotogaléria z oficiálnej stránky mesta Budišov nad Budišovkou:
- 250. výročí bitvy u Guntramovic a Domašova nad Bystřicí rekonstrukce bitvy
- 250. výročí bitvy u Guntramovic a Domašova nad Bystřicí - koncert,
prodlužování Cesty česko-německého porozumění
8. júl 2008
Vyšiel Mariatál č. 4/2008 - pre záujemcov od dnes k dispozícií na
obvyklých distribučných miestach!
7. júl 2008
Náš spolok obdržal pozvánku na PRVÉ STRETNUTIE baníckych
miest a obcí Slovenska, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2008 v
Pezinku. Organizátorom stretnutia sme potvrdili účasť záväznou
prihláškou.
2. júl 2008
Mariatál č.4/2008 bol odovzdaný do tlače.
28. jún 2008
NOVÉ! Budišov nad Budišovkou, Česká republika. 28.
jún 2008. Zástupcami spolku, bola dnes o 10.oo hod.
uložená pamätná doska na Ceste česko-nemeckého
porozumenia ako prvého účastníka zo Slovenskej
republiky (!) Príspevok pripravujeme do Mariatálu č.
4/2008. Niekoľko fotografií!
25. jún 2008
Predseda spolku, Doc. Ján Sand a výkonný tajomník, Mgr. Roman
Lehotský vykonali prednášku na tému: "Marianska bridlica –
geológia, história, ťažba, spracovanie a perspektíva" na
konferencii "Nerastné bohatstvo v lomoch II. Západné a Východné
Slovensko", ktorá sa konala dnes v Banskej Štiavnici. Niekoľko
fotografií!
19. jún 2008
Novinky na stránke: nová rubrika "Tipy na výlety" a sekcie:
"turistika" a "cykloturistika", do sekcie "Historický vývoj názvu obce"
pridané názvy chotára.
18. jún 2008
Prepracované sekcia "Najbližšie okolie obce".
17. jún 2008
Na zasadnutí Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska,
ktoré sa bude konať vo štvrtok 19. 6. 2008 v Dúbrave, okr.
Liptovský Mikuláš, sa za náš spolok zúčastní výkonný tajomník, Mgr.
Roman Lehotský.
16. jún 2008
Prepracované sekcia "Stručné dejiny obce".
15. jún 2008
Zasadnutie výboru spolku. Hlavný bod programu: príprava
prednášky na konferenciu "Nerastné bohatstvo v lomoch II.
Západné a Východné Slovensko", ktorá sa bude konať 25. 6. 2008 v
Banskej Štiavnici - fotografie!
14. jún 2008
Predseda spolku p. Ján Sand, člen výboru p. Jozef Kráľ a Ing. arch.
Marek Šeregi vykonali vonkajšie zameranie starej bridlicovej bane v
Marianskom údolí pre spracovanie návrhu vstupného portálu.
14. jún 2008
Do sekcie "Mapy obce - historické i súčasné" pridaný výrez z mapy
II. vojenského mapovania, ktoré sa vykonávalo v rokoch 1819-1858.
13. jún 2008
Zúčastnili sme sa na otvorení výstavy " HISTÓRIA STUPAVY VO
FOTOGRAFII V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA" - fotografie!
9. jún 2008
Do sekcie "Marianske kameňolomy", (pravý stĺpec) boli vložené dve
dobové fotografie zo "vzniku jazierka", približne z r. 1930-35.
5. jún 2008
Stránka bola prepracovaná a dnešným dňom spustená s novým
dizajnom (tri stĺpce, nové doplnené údaje a fotografie).
30. máj 2008
Od obecného úradu sme obdržali propagačné
materiály obce - časť výstupu projektu z fondov EÚ
„Podpora
cestovného
ruchu
v
obci
Marianka
prostredníctvom propagačno – informačných nástrojov“.
Recenziu materiálov prinesieme v Mariatáli č. 4/2008 predpokladaný termín vydania v 27. týždni.
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28. máj 2008
Od organizátora konferencie NERASTNĚ BOHATSTVO V LOMOCH II.
sme obdržali jej program. Bližšie informácie tu.
27. máj 2008
Pozvánka na výstavu " HISTÓRIA STUPAVY VO FOTOGRAFII V
PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA". Bližšie informácie tu.
12. máj 2008
Obci Marianka sme predložili písomný návrh na využitie objektu
trafostanice na Partizánskej ul. pre zriadenie expozície banskej histórie v
Marianke, príp. iné využitie v prospech obce.
10. máj 2008
Pravidelné stretnutie členov spolku. Hlavnou témou stretnutia bola
účasť zástupcov spolku na konferencii "Nerastné bohatstvo v lomoch II Západné a Východné Slovensko" s prednáškou "Mariatálska bridlica geológia, história, ťažba a spracovanie, perspektívy", ktorá sa bude
konať v dňoch 25.-26. júna 2008 v Banskej Štiavnici a na oslavách 250.
výročía bitky u Guntramovic a Domašova nad Bystřicí a obliehania
Olomouca spojeného so 14. predlžovaním Cesty česko - německého
porozumění, ktoré sa budú konať 27. - 29. 6. 2008 v Budišove nad
Budišovkou, Česká republika.
6. máj 2008
Spolok obdržal od o.s. Vlastenecký poutník - hlavného organizátora
osláv 250. výročía bitky u Guntramovic a Domašova nad Bystřicí a
obliehania Olomouca spojeného so 14. predlžovaním Cesty česko německého porozumění, ktoré sa budú konať 27. - 29. 6. 2008 nižšie
uvedené materiály. Zástupcami Spolku Permon Marianka, bude 28. 6.
2008 o 10.oo hod. uložená pamätná doska ako prvého účastníka
Cesty... zo Slovenskej republiky (!)
Materiály k prehliadnutiu alebo stiahnutiu vo formáte PDF:
 oficiálny program osláv
 Bruntálsky Kurýr č. 72 zo 6. mája 2008
 Maršálská hůl generála Laudona
5. máj 2008
Pravidelné stretnutie členov spolku sa bude konať v sobotu 10.
mája 2008 o 15.oo hod. na Borinskej ul. č. 12 v Marianke.
29. apríl 2008
Vyšiel Mariatál č. 3/2008 - pre záujemcov od 30. 4. 2008 k dispozícií
na obvyklých distribučných miestach!
22. apríl 2008
Mariatál č. 3/2008 bol odovzdaný do tlače. Pokiaľ si číslo chcete
pozrieť už teraz, kliknite tu.
17. apríl 2008
Pridaná nová sekcia "Z topografie Malých Karpatov" - prepis
príspevku D.G.Licharda z Letopisu Matice slovenskej VIII., 1871.
15. apríl 2008
Pridaná nová sekcia "Minerály a horniny Malých Karpát".
13. apríl 2008
Spolok Permon Marianka bude PRVÝM zástupcom Slovenskej
republiky, ktorého pamätná doska bude umiestnená 28. 6. 2008 na
Ceste česko - nemeckého porozumenia v Budišove nad Budišovkou
(úpätie Červenej hory - miesto prusko - rakúskej bitky v roku 1758)!
Oficiálny program osláv 250. výročia bitky pri Guntramoviciach, ktorých
súčasťou je slávnostné 14. predĺženia CESTY ČESKO - NEMECKÉHO
POROZUMENIA s našou účasťou si môžete stiahnuť tu.
11. apríl 2008
Zverejnenie uznesení na webovej stránke obce z 9. rokovania
Obecného zastupiteľstva v Marianke konaného 26. marca 2008. OZ
svojim uznesením č. 9/2008–7 schválilo dotáciu Občianskemu združeniu
Permon vo výške 10 000,- Sk. Z prítomných 6 poslancov za poskytnutie
dotácie hlasovali 4 poslanci ( Olexa, Juríček, Móza, Radačovská), proti
hlasovali 2 poslanci ( Makovický, Porges).
2. apríl 2008
Stretnutie zástupcov spolku na farskom úrade vo veci zabezpečenia
ochrany a záchrany starého banského diela v mariánskom údolí.
26. marec 2008
Prerokovanie žiadosti spolku na dotáciu vo výške 10 tis. Sk na 9.
rokovaní Obecného zastupiteľstva v Marianke.
19. marec 2008
1. výročie spustenia oficiálnej webovej stránky spolku
18. marec 2008
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Rozhovor s členom výboru spolku p.
Jozefom Kráľom, ktorý poskytol týždenníku
Záhorák v č. 10 zo dňa 17. marca 2008 pod
názvom: "Čierny mramor pochádza z
Mariantálu". Úplný text rozhovoru si môžete
stiahnuť alebo prezrieť vo formáte PDF tu alebo na webovej stránke
www.zahorak.sk
17. marec 2008
do sekcie "Pamiatková zóna" bol pridaný odkaz na stiahnutie textu
"Vyhlášky číslo 3 z 26. januára 1993 o vyhlásení územia obce Marianka
za pamiatkovú zónu". Úplný text si môžete stiahnuť tu.
11. marec 2008
do sekcie "Mapy obce - historické i súčasné" bol pridaný výrez mapy
obce z roku 1842".
29. február 2008
Kameňolomy s novou funkciou - Marianka. To bola téma 13.
ročníka študentskej súťaže XELLA 2007/2008 a 5. ročníka
medzinárodnej študentskej súťaže. Výsledky si môžete prezrieť tu.
29. február 2008
Vyšiel Mariatál č. 2/2008 - pre záujemcov od 3. 3. 2008 k dispozícií
na obvyklých distribučných miestach!
27. február 2008
Mariatál č. 2/2008 bol odovzdaný do tlače. Pokiaľ si číslo chcete
pozrieť už teraz, kliknite tu.
20. február 2008
Členovia výboru spolku: predseda Doc. Ján Sand a Jozef Kráľ sa
zúčastnili ako hostia na výročnej členskej schôdzi Malokarpatského
baníckého spolku, ktorá sa konala v dnes v Pezinku. Niekoľko fotografií
zo schôdze v sekcii Naše akcie objektívom fotoaparátu.
18. február 2008
Na základe pozvánky sa členovia výboru spolku zúčastnia na
výročnej členskej schôdzi Malokarpatského baníckého spolku v stredu
20. 2. 2008 v Pezinku.
17. február 2008
Nájdete nás v denníku "Pravda" 2 percentá!
15. február 2008
Zástupca spolku sa zúčastnil na zasadnutí Rady Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska, ktoré sa konalo 14. 2. 2008 v Banskej
Štiavnici.
14. február 2008
Prečítajte si v týždenníku "Záhorák" príspevok Na celoslovenskej
súťaži Miestne noviny 2007 sa nestratili ani Záhoráci!
11. február 2008
Nové fotografie v sekcii Mariatálska bridlica - okolo nás!
5. február 2008
Členská schôdza spolku za účasti členov Clubu Abbelimmento zo
Stupavy - fotografie!
5. február 2008
Vyšiel Mariatál č. 1/2008 - pre záujemcov k dispozícií na obvyklých
distribučných miestach!
30. január 2008
Mariatál opäť úspešný na celoslovenskej súťaži! Informačný
spravodaj Mariatál získal v 2.ročníku celoslovenskej súťaže
Miestne noviny 2007 medailu a ČESTNÉ UZNANIE za
profesionálne
zvládnutie
kultúrnohistorických
tém,
približovanie významných osobností obce a využívanie
reportážnych foriem!
29. január 2008
Mariatál č. 1/2008 bol odovzdaný do tlače.
22. január 2008
Zverejnenie návrhu "Plánu činnosti spolku na rok 2008". Návrh bude
predmetom rokovania členskej schôdze spolku dňa 5. februára 2008.
19. január 2008
Na 14. ročníku medzinárodneho veľtrhu cestovného ruchu ITF
SLOVAKIATOUR, ktorý sa koná 17. - 20. 1. 2008 bola Malokarpatským
baníckym spolkom v Pezinku prezentovaná mapa "Malokarpatskej
banskej cesty" - mapu po spracovaní do grafickej podoby si budete môcť
stiahnuť zo sekcie STIAHNITE SI.
18. január 2008
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Do sekcie "linky" bol pridaný odkaz na oficiálnu webovú stránku
Slovenská banská cesta.
16. január 2008
Členská schôdza spolku sa bude konať v utorok 5. februára 2008 o
18.00 hod. v Pútnickom mlyne. Bližšie informácie a program obdržia
členovia spolku pozvánkou.
7. január 2008
Našej návšteve za bridlicou na Morave, ktorá sa konala
1. augusta 2007 je venovaná celá strana v "Budišovskom
spravodaji" č. 2/2007, ktorý vydáva mesto Budišov nad
Budišovkou. Po kliknutí na obrázok si príspevok s názvom
"Permoníci ze Slovenska v Budišově" môžete prečítať v
plnom rozsahu vo formáte PDF.
21. december 2007
Vyšla ročenka Občianskeho združenia CLUBU
ABBELLIMENTO Stupava. Pre záujemcov z radov členov
spolku bude k dispozícii na členskej schôdzi plánovanej na
25. januára 2008.
15. december 2007
Do sekcie "linky" bol pridaný odkaz na online ponuku
nerastov-minerálov z českých a slovenských lokalít
permon.info(CZ).
15. december 2007
Do sekcie "linky" bol pridaný odkaz na oficiálnu webovú stránku
CLUB ABBELLIMENTO v Stupave.
14. december 2007
Vyšiel Mariatál č. 6/2007 - pre záujemcov k dispozícií na obvyklých
distribučných miestach!
14. december 2007
Členská schôdza spolku sa bude konať 25. januára 2008. Bližšie
informácie a program obdržia členovia spolku do 20. januára 2008.
12. december 2007
Spolok Permon Marianka bol na príslušnom notárskom úrade
registrovaný ako prijímateľ 2% z dane v roku 2008. Bližšie informácie o
možnosti poskytnutia 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb
v roku 2008 budeme priebežne zverejňovať v tejto rubrike alebo
samostatným oznamom na stránke a v informačnom spravodaji.
11. december 2007
Do sekcie "o obci" bol pridaný odkaz "Marietálska poléfka" a do
sekcie "o baníckej histórii obce" bol pridaný odkaz "príležitostná
poštová pečiatka".
7. december 2007
Pravidelné stretnutie členov spolku.
29. november 2007
Mariatál č. 6/2007 bol odovzdaný do tlače. Uvedené číslo vo
formáte .pdf si môžete stiahnuť alebo pozrieť v sekcii Mariatál
informačný spravodaj - aktuálne číslo.
16. november 2007
Informačný spravodaj MARIATÁL sme prihlásili do 2. ročníka
celoslovenskej súťaže MIESTNE NOVINY 2007. Bližšie informácie v
Mariatáli č. 6/2007, str. 3.
16. november 2007
Do sekcie "linky" bola pridaná linka na Spolek PROKOP Příbram.
15. november 2007
Do sekcie "Mapy obce - historické i súčasné" bola pridaná časť
mapy Bratislavskej župy z roku 1900.
12. november 2007
Do sekcie "Rôzne" bol pridaný text a notový záznam baníckej
hymny "Banícky stav".
5. november 2007
Spustenie oficiálnej stránky spolku v novom dizajne! Pripravujeme
na stránku:
- Minerály a horniny Malých Karpát slovom a obrazom
- Daniel Gabriel Lichard: Z dejín Malých Karpatov (prepis z Letopisu
Matice Slovenskej, VIII., 1871)
26. október 2007
Zasadnutie výboru spolku.
17. september 2007
Vyšiel Mariatál č. 5/2007!
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13. september 2007
Mariatál č. 5/2007 bol odovzdaný do tlače.
12. september 2007
Členovia výboru spolku, Doc. Ján Sand a Jozef Kráľ, sa stretli na
obecnom úrade so starostom obce, zástupkyňou RKFÚ, zástupcami
spoločností In Harmony s.r.o. Bratislava a Via Harmonia s.r.o. Modra vo
veci účasti spolku na príprave realizácie projektu „Podpora cestovného
ruchu v obci Marianka prostredníctvom propagačno – informačných
nástrojov“.
6. september 2007
Spolok PERMON Marianka sa stal členom Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska! Akt prijatia sa uskutočnil na zasadnutí
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska v rámci tohtoročných
Salamandrových dní v Banskej Štiavnici. Za náš spolok boli prítomní
členovia výboru.
26. august 2007
Spolok PERMON Marianka zorganizoval 25. augusta 2007 v poradí
III. výstavu húb. Niekoľko zaujímavostí: vystavených bolo 105 druhov
húb, ktoré si počas dňa prezrelo 138 návštevníkov. Hubou tohtoročnej
výstavy sa po čechratci zavalitom a sliziaku ružovom sa stal brezovník
dubový (Piptoporus quercinus) prinesený z Kuchyne, zriedkavá huba
rastúca prevažne na starých pňoch dubov. Bližšie informácie o výstave
prinesieme v Mariatáli č. 5/2007.
10. august 2007
Členovia výboru Spolku PERMON Marianka, Doc. Ján Sand a p. Jozef
Kráľ, sa stretli o 11.30 hod. so starostom obce a informovali ho o
činnosti spolku v roku 2007 a najbližších úlohách.
2. august 2007
Členovia Spolku PERMON Marianka a jeho sympatizanti vykonali v
stredu 1. augusta 2007 exkurziu do Budišova nad Budišovkou v Českej
republike. Navštívili sme miestne múzeum bridlice, sfárali sme do t.č.
jediného hlbinného lomu na bridlicu v Lhotke-Vítkov, zastavili sme sa na
dvoch zastávkach "Břidlicové stezky" a boli sme prítomní na osadení
pamätnej tabuľky na Ceste česko-nemeckého poruzumenia. O priebehu
exkurzie sa bližšie dočítate v Mariatáli č. 5/2007.
30. júl 2007
Členovia Spolku PERMON Marianka a jeho sympatizanti vykonajú v
stredu 1. augusta 2007 exkurziu do Budišova nad Budišovkou v Českej
republike za účelom návštevy miestneho múzea bridlice. Súčasťou
exkurzie bude aj návšteva a sfáranie do t.č. jediného hlbinného lomu na
bridlicu v Lhotke-Vítkov a ďalší program. O priebehu exkurzie sa bližšie
dočítate v Mariatáli č. 5/2007.
15. júl 2007
Spolok PERMON Marianka pripravuje III. výstavu húb spojenú s
expozíciou hornín a minerálov z Marianky a okolia, ktorá sa bude konať
v sobotu 25. augusta 2007 v čase od 09.oo do 17.oo hod. v Pútnickom
mlyne v Marianke. Exponáty na výstavu je možné priniesť v piatok v
čase od 16.oo do 20.oo hod. Partneri výstavy: Tlačiareň Neumahr s.r.o.
a internetový portál eportal.sk.
15. júl 2007
Mariatál č. 4/2007 bol odovzdaný do tlače.
22. jún 2007
Zástupcovia "Spolku Permon Marianka" sa 21. júna 2007 zúčastnili
na 7. stretnutí baníkov Malokarpatského regiónu s predstaviteľmi
samosprávy pri príležitosti pamätného dňa baníkov Pezinka. Bližšie
informácie o stretnutí prinesieme v Mariatáli č. 4/2007.
10. jún 2007
Družstvo "Permon Marianka" sa 9. júna 2007 zúčastnilo na IV.
ročníku medzinárodnej súťaže vo varení dunajskej rybacej polievky,
konanom v rámci X. ročníka medzinárodného festivalu vodníkov v
Bratislave. Bližšie informácie prinesieme v Mariatáli č. 4/2007.
8. jún 2007
Zasadnutie výboru spolku.
15. máj 2007
Vyšiel Mariatál č. 3/2007.
13. máj 2007
Mariatál č. 3/2007 bol odovzdaný do tlače.
5. máj 2007
Zasadnutie výboru spolku so záujemcami o členstvo. V súlade so
stanovami spolku boli za členov prijatí 4 záujemcovia. K dnešnému dňu
má spolok 8 členov. Prihlášky ďalších záujemcov o členstvo spolku budú
prejednané na zasadnutí výboru spolku 6. júna 2007. Stránka bola
doplnená o novú sekciu: Spolok PERMON Marianka.
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7. apríl 2007
Stránka bola doplnená o novú sekciu: Galéria historických a
súčasných pohľadníc obce Marianka.
6. apríl 2007
Stránka bola doplnená o novú sekciu: Spolok PERMON Marianka.
4. apríl 2007
Zasadnutie výboru spolku. Redakčná rada informačného spravodaja
Mariatál bola doplnená o ďalšieho člena, ktorým sa stal p. Juraj Slovák.
Prevádzkovateľ webovej stránky www.marianka.eu a člen výboru spolku
p. Jozef Kráľ ponúkol svoju stránku ako oficiálnu stránku spolku. Výbor
spolku ponuku prijal.
23. marec 2007
Spolok PERMON Marianka v súlade so svojim cieľom činnosti zdokumentovanie bývalej ťažby, spracovania a využitia bridlíc v
Marianke a okolí - obracia sa na širokú verejnosť so žiadosťou
zapožičania pohľadníc, rodinných fotografií, rôznych predmetov z
bridlice, príp. náradia na spracovania bridlice a pod.
Predpokladáme, že v rodinných albumoch, zbierkach rodinných
fotografií sa nachádzajú fotografie bývalej šifrovej jamy, jej okolia,
kameňolomu a pod. Každá maličkosť nám môže pomôcť.
Privítame všetky tipy na súčasný výskyt použitia mariatálskej bridlice
na budovách, strechách, pivniciach, oporných múrikoch a pod. v obci
alebo jej okolí.
Kontakt: permon@marianka.eu alebo členovia výboru Spolku
Permon Marianka
22. marec 2007
HĽADÁME POHĽADNICU Z POHĽADNICE!
Pohľadnica vydaná v roku 1917 Ferdinandom Enningerom je
montážou desiatich pohľadníc, ktoré boli vydané aj samostatne. V ľavom
dolnom rohu je "obrázok" - pohľadnica označená ako “PalabánjaSchieferwerk”. Jej motívom sú objekty bridlicovej bane v okolí bývalej
“šifrovej jamy”.
Spolok PERMON Marianka sa obracia na širokú verejnosť o
pomoc pri pátraní po tejto pohľadnici a jej zapožičanie pre
doplnenie informácií o ťažbe, spracovaní a využití mariatálskej
bridlice.
Kontakt: permon@marianka.eu
21. marec 2007
vyšiel Mariatál č. 2/2007
19. marec 2007
oficiálne spustenie domény www.marianka.eu
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