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Výročná informačná správa 2010
Pokoj a dobro,
máme za sebou už šestnásty rok našich aktivít na
Katarínke, ktorý môžeme označiť ako „rok veže,
rumpálu a veľkého záklenku“, ale žiaľ i rok
padnutého múru v kláštore.
V tomto roku sme teda pokračovali v snažení z predošlých
rokov, označovaných takto:
2004 – „rok štítu“, 2005 – „rok veže“, 2006 - „rok lode
kostola“, 2007 – „rok oblúka v presbytériu“, 2008 – „rok
získania kostola“, 2009 – „rok výskumov, dokončenia
vysokých kostolných múrov a osláv 15-ročnice projektu.“

Rok 2010 bol rokom, kedy
sa
nám
podarilo
pod
dohľadom koordinátorov Malfina a Hilániusa zakonzervovať korunu veže kostola a ukončiť
jej východnú a takmer celú západnú fasádu, rozbehnúť práce aj v interiéri veže osádzaním
kresaných trámov, ktoré sme dvíhali pomocou vlastnoručne vyrobeného rumpálu.
Tiež sa nám podarilo zaklenúť veľkú dieru po prechode do bočnej kaplnky v bočnom múre
kostola a zachrániť tak vzácnu štukovú výzdobu pred zrútením. To však postretlo vďaka
nepriazni počasia a zlému stavu v jadre muriva jeden z vnútorných múrov kláštora, ktorý sa
zrútil koncom minulej zimy.
Aj tento rok prijali otcovia predstavení Monachus, Giacomo, Platan a Merakus ďalších 84
novicov - nových mladých ľudí, ktorí mohli spoznať Katarínku úplne zblízka. Celkovo sa nás tam
v uplynulom roku prestriedalo 254 dobrovoľníkov – Katarínkovcov. Na Katarínke bol tento rok
dovŕšený počet 1125 prijatých členov rádu sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorí absolvovali
regulárnu dvojtýždňovú družinu.
Obzrime sa teda ešte za najdôležitejšími míľnikmi uplynulého roka:

... Kľúčové udalosti v živote Katarínky v roku 2010...
...rozbeh rekonštrukcie veže kostola
V
priebehu
septembra
boli
dokončené
práce
na
korune
a východnej i západnej fasáde 30
metrov vysokej veže.
Predovšetkým
sa
kompletne
premurovala
a
zakonzervovala
koruna veže (doplnených bolo asi
1300 historických tehiel) v plnom
ustupovanom profile so zachovaním
sklonu
koruny
podľa
polohy
zachovaných pôvodných tehiel a
kameňov. Taktiež bola kompletne
preškárovaná východná fasáda veže
aj s fixovaním omietok a západná
fasáda veže aj s domurovaním
deštruovaných lizénových rámov pilastrov a kordónových ríms.
Dva okenné otvory na vrchnom
zvonovom podlaží (východné a
severné) boli nanovo zaklenuté,
resp. doplnené chýbajúce časti
záklenkov. Tiež boli doplnené šikmé
parapety východného a západného
zvonového okna. Tento rok nás
čaká dokončenie poslednej – čelnej
fasády aj s piatimi oknami.
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... podlažia veže, tesári a rumpál
Keďže objekt kostola už je vo vlastníctve
občianskeho združenia Katarínka, tak ako majitelia – sme už rozbehli
rekonštrukciu
veže
na
účel
rozhľadne (a možno aj miniexpozície),
ktorú chceme v budúcnosti zriadiť vo veži.
Práce na rekonštrukcii podlaží interiéru
sme začali už pred rokom ručným kresaním
dubových trámov, v čom sme intenzívne
pokračovali aj tento rok počas celého leta.
Na prvé podlažie sme už osadili prvé
podlažné trámy.
Počas letnej sezóny 2010 sme ručne
"vytvorili"
drevený
rumpál
(vrátok,
zdvihák), ktorý slúži na zdvíhanie ťažkých
bremien. V našom prípade dubových trámov
do veže kostola. Rumpál bol ručne kresaný
pod vedením tesárskeho majstra Mira
Čárskeho počas júla a augusta. Kovové časti
zhotovil Tulius (Tomáš Vlček). Rumpál je
kresaný z čerstvého jaseňového dreva,
hlavný hriadeľ je z dubového dreva Samotné
statické výpočty realizoval náš ďalší statik
Ivan Holub. Rumpál sme hneď úspešne odskúšali pri zdvíhaní dubových trámov (hmotnosť
120-300 kg) do útrob 30 metrov vysokej kostolnej veže.

...záklenok v bočnom múre kostola

Jedným z výsledkov tohtoročného snaženia je
záchrana záklenku a štukovej výzdoby v
bočnom múre lode kostola. Bol to prechod do
niekdajšej bočnej kaplnky, ktorá dnes už nad zemou
nejestvuje. Stav bol alarmujúci a hrozilo zrútenie a
zničenie štukovej výzdoby na múre. Po vymurovaní
špaliet prechodu, ktorých polohu sme určili
archeologickým výskumom a po zaklenutí plným
(polkruhovým) oblúkom pomocou tehiel sa ohrozené
murivo podarilo podmurovať a stabilizovať (bola to tzv. akcia „All-stars víkend“ – kde excelovali pozvané
drábske legendy). Rozpätie záklenku bolo 2,8 metra, na jeho rekonštrukcii sa spotrebovalo 171 celých
historických barokových tehiel, ktoré sme získali z kaštieľa v Nebojsi.
Archeologický výskum (pod gesciou Michala Slivku ho
realizovala Ivana Kvetánová) priniesol ďalšie nové objavy:
ďalšie múry gotickej kaplnky dokresľujúce jej veľkosť,
gotickú apsidu kaplnky a ku nej pristavanú ďalšiu barokovú
kaplnku; ale aj staršie múry pod ňou, ktoré sú zatiaľ veľkou
záhadou a ktoré ďalej budeme skúmať.

... padnutý múr v kláštore – čo s ním
Začiatkom minulého roka sa prihodila nepríjemná udalosť: po špecifickej zime s
množstvom snehu a veľkými výkyvmi teplôt sa na Katarínke na objekte kláštora 27.
februára 2010 zrútil asi 4 m dlhý a 7 m vysoký úsek muriva, ktorého vrchná časť už
bola konzervovaná a nezdal sa byť v stave kritického ohrozenia. V jadre jeho spodnej časti
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sa však ukázalo značné narušenie. Preto sme sa rozhodli po prehodnotení všetkých múrov kláštora statikom, že susedný múr v časti pri
zemi spevníme, čo sa nám minulú jeseň aj podarilo. Tiež sme realizovali presné 3D geodetické zameranie kláštorných múrov aby
sme mali presne dokumentovaný súčasný stav.

... 2% - výzva pre rok 2010 – zbierka na stravu a VEŽU
Jedným z mála zdrojov – okrem osobných darov – ako
získať prostriedky použiteľné predovšetkým na stravu, sú
práve prostriedky z poukázania 2% dane (z grantov je často
problém získať financie priamo na stravu). Veríme preto, že
tento rok sa o to intenzívnejšie zapoja všetci Katarínkovci a tohtoročný výťažok z dvoch percent bude aj vďaka vášmu snaženiu
dobrou správou pre všetkých dobrovoľníkov, ktorých dokážeme nakŕmiť; ale aj pre celú Katarínku a návštevníkov, keďže
plánujeme investovať aj do rekonštrukcie veže. Spoliehame sa teda na vás... Údaje do daňového priznania na poukázanie:
IČO: 30856841 právna forma: občianske združenie obchodné meno: Katarínka sídlo: Šándorova 8, 821 03 Bratislava

... kto aktuálne ťahá Katarínku
Katarínku organizujú dve navzájom spolupracujúce organizácie:
•
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – oblastné
centrum Katarínka
ZKSM (od r. 1994): od decembra 2008 je vedúcou OC Katarínka Elorien
(Eva Neubauerová)
•

občianske združenie Katarínka – OZK (vzniklo v roku 2004);
intenzívne pomáha a podporuje činnosť ZKSM – OC Katarínka.

Cieľom OZK je predovšetkým získavať finančné prostriedky z 2% daní
a riešiť majetkoprávne záležitosti okolo Katarínky. Predsedom OZK je
Benignus (Peter Herceg), podpredsedom Hilánius (Róbert Hrdlica)
a tajomníkom je Elorien.
Všetky dôležité rozhodnutia prijíma a smerovanie Katarínke dáva
Katarínkovské JADRO, kde je aktuálne 22 najväčších zanietencov a ťahúňov, ktorí sa stretávajú každý mesiac. Operatívne Katarínku
riadi úzke jadro v zložení: Benignus, Elorien, Hilánius, Malfin (vpravo), a Monachus (prvý zľava). Pondus minulý rok opustil rady úzkeho
jadra, ktorému však i naďalej pomáha ako externý poradca.

... ťahúň roka 2010
Ako každý rok, aj teraz oceňujeme tých, čo minulý rok najviac
potiahli Katarínku a najviac pomohli. Oficiálne teda vyhlasujeme
troch ŤAHÚŇOV ROKA 2010, ktorými sa stali:
Safius (vľavo – z Alekšiniec; novic 4/2008, dráb 2/2009, hlavný dráb 2/2010),
Nahum (vpravo – z Vrbového; novic 3/ 2006, dráb 2/2007-2/2009, hlavný dráb
5/2010) – obaja aktívni členovia drábskeho tímu a Elia (z Liptovskej
Štiavnice, novicka 4/2009, archeodráb 5/2010), tiež dôležitá členka
finančného tímu.

... mimoriadny ťahúň Katarínky Valérius sa spustil z veže
V roku 2009 vyhlásený „mimoriadny ťahúň Katarínky“ Valérius
mal tú česť, že bol prvým Katarínkovcom spusteným z veže
improvizovanou lanovkou. Stalo sa tak koncom minulého leta, keď
bol figurantom počas nácviku záchrannej akcie trnavských hasičov
pri spúšťaní zraneného z výšky. Veríme, že to bol jediný krát, kedy
sme na Katarínke mali záchrannú akciu takéhoto druhu a že
napriek preukázanej pripravenosti hasičov nás zachraňovať ich
pomoc potrebovať nebudeme.

... Katarínka 2010 v číslach
Dní na Katarínkovských akciách

Dní na katarínkovsných akciách novici 2010

1

2

3

4

5

6

Elorien

Valerius

Benignus

Vendea

Dorian

Monachus Nahum

89 dní

76 dní

64 dní

60 dní

56 dní

Spotreba základných
chlieb múka mlie1,2kg
/kg
ko
/ks
/l
685,3

222

399

7
56 dní

50 dní

potravín počas leta:
vajzecibu- ryža cestocia miaky
ľa
/kg viny /ks
/kg
/kg
500g
1010

470

124,45

46

8

215

9
Elia

10

Safius

Malfin

48 dní 48 dní

47 dní

1

2

3

4

5

Jeremai Sarai Minea Tenebricius Anuarita
35 dní

34 dní 31 dní

27 dní

rama/ soľ špe- olej toalet- syr v cukor tvrdý
veto /kg kačky /l
ný
črievku kryštál syr
400g
/ kg
papier 100g
/kg
/kg
160

16 56,52 104
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466

619

56

22,86

26 dní

kečup
jemný
/ll

kukurica
340g

55,5

135

... Katarínka 2010 v číslach
Príjmy ZKSM – oblastné centrum Katarínka 2010
Vlastné príjmy (dary,
účastnícke
poplatky...)

Ministerstvo
kultúry SR grant:

3 354,82 €

15 000 €

Obnovme si
svoj dom

Ministerstvo Nadácia Nadácia
školstva SR Orange T-mobile
(menej ako (3 granty)
polovica
z roku 2009)

5 831,30 € 2 900 € 1 400 €

Nadácia Nadácia PríspeTatra
ČSOB vok o.z.
Katarínka
banky

600 €

Príjmy o. z. Katarínka 2010*
Podiel 2% príspevky na úroky SPOLU
z poukáčinnosť,
príjmy
zanej dane dary

SPOLU
príjmy
v r. 2010

6 702,21 € 4 146,90€ 3,93 € 10 853,04 €
1 500 € 1 000 € 31 586,12€ * Výdavky OZK ešte budú spresnené
po účtovnej uzávierke

lešenie montáž,
prenájom

strava

archeologický
výskum,
geodetické
zamerania

4 551,75 € 6 846 €

6 600 €

zhotovenie spotrebný polygrafické cestovné
ukážok
materiál náklady,
na všetky
technológií
plagáty,
akcie
obnovy,
propagácia
tesanie

1 320 € 3 467,6 €

prenájom
náradie
priestorov, a náčinie
školiace,
ubytovacie,
skladovacie
priestory

437,50 € 2 026,45 €

dopravné
služby,
preprava
materiálu

služby,
poštovné,
poistenie a
tlačoviny

stavebny
mat drevo,
cement,
strk

SPOLU
výdavky
ZKSM

146 € 614,83 € 639,23 € 1 028,67 € 3 908,09 € 31 586,12 €

... plány v tomto roku: VEŽA, dokončovačky kostola, archeológia
•
•

•
•

dokončenie konzervácie veže – jej poslednej severnej fasády vrátane okien, fixovanie
omietok a preškárovanie
pokračovanie v prácach na SPRÍSTUPNENÍ VEŽE kostola verejnosti vo forme vyhliadkovej
veže. Minulý rok sme už rozbehli práce: opravu poškodených častí interiéru, kde budeme opäť
pokračovať v ukladaní podlažných trámov a realizovať rekonštrukciu veže na účel rozhľadne.
S tým súvisí i pokračovanie ručného kresania trámov vo veži počas celého leta.
dokončíme opravu kostola konzervovaním a škárovaním prízemných častí obvodových
múrov a uvoľnených vonkajších nároží. Tiež budeme riešiť múry presbytéria pri napojení na
kostol pri víťaznom oblúku, kde sú výrazné praskliny na oboch stranách
pokračovanie archeologického výskumu predovšetkým pri presbytériu kostola na
najstarších častiach lokality – pri gotickej kaplnke, kde budeme skúmať jej ďalší priebeh ako aj
najstaršie múry nájdené pod ňou

... akcie na rok 2011 - kalendár
Čo pre vás máme pripravené tento rok? Širokú ponuku už tradičných akcií, na ktoré vás vrelo pozývame:

20.4.
1.5.
27.-29.5.
5.7.
všetky letné
víkendy
23.11.
26.11.

Krížová cesta katarínska – od 18.30 na najstaršom pútnickom mieste pri kláštore v Marianke
Bielonedeľná PÚŤ na Katarínku (otvorenie sezóny na Katarínke) – turisticko-duchovná tradičná púť, ktorou už dvanásty rok
oživujeme tradíciu poveľkonočných pútí zo 17.-18. storočia. Pešo lesom zo žel. stanice Buková (9.30) na Katarínku, kde bude
o 14:15 sv. omša, pohoda, opekačka. Vlak z Bratislavy smer Trnava 7.57, z Trnavy 8.40.
Trávnice - kosenie katarínskych lúk, kde junáci kosy a devy hrable pochytia a okolie Katarínky a táboriska kosia za hlaholu
slovenských piesní a štrngotu kôs o kameň.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Katarínke (na Cyrila a Metoda) - kde stretáva sa verejnosť s členmi rádu sv. Kataríny na
slávnostnej svätej omši, divadlom predstavení o histórii Katarínky, i prezentácii našich prác – pozvite i celú vašu rodinu, blízkych...
Externistické víkendovky i KRESANIE TRÁMOV do veže: možnosť zapojiť sa do letných prác počas víkendov, venovať sa
turistom; záujemci o tesárske práce – hláste sa (tesari@katarinka.sk), kresať sa bude aj počas pracovných dní každý druhý týždeň
Katarínske hody 2011 -u františkánov v Bratislave - ako ďakovná omša za uplynulý rok s našimi spevmi. Hody sú tradične
spojené s pohostením mastnými chlebmi s cibuľou a stretnutiami s mnohými Katarínkovcami, premietaním videí a fotografií z leta.
PLES KATARÍNSKY 2011 -17-ročnica Katarínky – v Dechticiach v kultúrnom dome sa po dvoch rokoch opäť stretneme, aby sme
zhodnotili čo máme za sebou, zabavili a skvelo zatancovali a postretávali celé generácie Katarínkovcov.
Začneme poobede ďakovnou omšou a skončíme až ráno, pričom zabezpečíme autobusový špeciál z Bratislavy a z Trnavy.

Popri týchto akciách na jar a na jeseň budú bežať mnohé pracovné víkendovky – bližšie informácie budú na internete i v e-mailovom
Katarínkovskom Informačnom Spravodaji (na odber e-mailového KISu, ak ho nedostávate, sa môžete prihlásiť na
info@katarinka.sk).
Táto informačná a pozývacia správa je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR

www.katarinka.sk

