Občasník ObÚ a občianskych združení v Malachove

číslo 3 – december 2015, IX. ročník

N epoľa vili sme ani v r ok u 2015

Aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať niekoľko vydarených akcií a urobiť zase niečo prospešné pre
naše deti a zároveň priniesť dobrú náladu a zábavu aj pre ostatných Malachovčanov.
viac sa dočítate na strane 6
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V minulom vydaní
Malachovských novín
sme Vás informovali o
tom, že naša obec sa
zapojila do verejnoprospešného programu nadácie firmy
SPP. O finančnú podporu sme sa uchádzali s projektom na
zveľadenie konečnej
autobusovej zastávky
Kopanice. Boli sme
zaradení do verejného hlasovania, v ktorom sme spoločne
nazbierali vyše 2600
hlasov. V konečnom
účtovaní sme sa umiestnili na 6. mieste,
Vodné kaskády Malachovky pri zeleno značkovanom
avšak iba prvých 5 zo
Prírodovednom chodníku hneď nad rekreačnou lúkou
všetkých súťažiacich
v danej kategórii zísobec Malachov a okolie v oblasti skúmania
kalo finančné prostriedky na realizáciu svojich
krajiny, geológie, flóry a fauny, archeológie,
projektov. Stačilo tak málo a získali by sme
histórie, kultúry a pod. Hlavným cieľom stretpeniažky (predbehli nás približne o 40 hlanutia bolo dohodnúť sa na spôsobe prípravy
sov). Nevadí. Ďakujme všetkým, ktorí hlasovamonografie a jej koncepcii. Plánovaný termín
li, zbierali hlasy alebo inak pomáhali. V súčasvydania monografie je druhá polovica roka
nosti je už projekt na skrášlenie autobusovej
2017. V roku 2016 sa budú spracovávať prootočky prihlásený do ďalšieho grantového
jekty a žiadosti o dotácie, oslovovať sponzori
programu.
a získavať finančné prostriedky na vydanie
Dňa 26.11.2015 sa na obecnom úrade v
publikácie.
Malachove uskutočnilo prvé zasadnutie spoluautorov plánovanej knižnej monografie obce
Malachov. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní
text: Adam Lichý
spoluautori a starostka obce. Boli oslovení
foto: Vlado Druga
odborníci, ktorí zameriavajú svoj výskum na

Možnosť bezplatného štúdia
V y sokoš kols ké š túdium na Ak adémii ozbr o jených
síl gener ála M.R.Št ef ánik a v Lip t o v s kom Mik uláši
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V akademickom roku 2016/2017 bude na
Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium
v štyroch akreditovaných trojročných denných
bakalárskych študijných programoch a to: 1/
Bezpečnosť a obrana štátu, 2/ Elektronické
systémy, 3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy, 4/ Zbraňové systémy, zbrane
a ich časti.
Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou,
ktorí sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.
Termín podania prihlášky je do 29.2.2016
(na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov). Poplatok za prihlášku
(prijímacie konanie) je 20 Eur.
Termín konania vedomostnej prijímacej
skúšky pre všetky študijné programy je 9.júna
2016. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.
Okrem vedomostnej prijímacej skúšky

absolvuje každý uchádzač výberové konanie
a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej
spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.
Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky
a anglického jazyka pre všetky študijné programy.
Predpokladaný počet uchádzačov: 800.
Prijatých bude 90 uchádzačov na základe
dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach.
Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat
vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2.
stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné.
Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie
počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť
vynaložené náklady na materiálne a finančné
zabezpečenie počas jeho štúdia.
zdroj: ObÚ
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SPRÁVIČKY ZO ŠKOLIČKY

DO ŠKOLY PRIBUDLO
MNOHO NOVÉHO A MODERNÉHO
Ani sme sa nenazdali a pred nami sú Vianoce. Od začiatku
šk. roka sme sa snažili toho veľa stihnúť a veľa sa naučiť.
Chválime našich šikovných prváčikov, ktorí len nedávno
zasadli do školských lavíc a dnes už dokážu prečítať a napísať prvé slová a vety, stali sa z nich vzorní žiaci.
Aj naši noví škôlkari si zvykli
na nové a neznáme prostredie,
všeličo sa stihli naučiť, spoznali
nových kamarátov...
Pani učiteľky z MŠ sa snažia,
aby materská škola bola pre nich
miestom, kde sa nielen prehlbujú
a rozvíjajú ich zručnosti, schoposti
a znalosti, ale kde aj príjemne trávia čas so svojimi kamarátmi a pani
učiteľkami, kým sa mamka s ockom vrátia z práce domov.
V septembri sa naša ZŠ s MŠ
zúčastnila Dňa obce, kde sme predávali a ponúkali výrobky našich
žiakov. Deťúrence si mohli v tvorivých dielničkách vyskúšať svoju
šikovnosť. Tanečníci z Malachovčeka potešili divákov pekným
vystúpením. Máme tu šikovné deti,
vedia nielen tancovať ale aj športovať. V Atletickej olympiáde si zmerali svoje sily. Najlepší športovci
dostali krásne diplomy. Škôlkári
športovali na školskom ihrisku učili sa behy, zdolávali prekážky
a hrali nové hry. Jesenné dni sme
si spestrili púšťaním šarkanov, tvorivými dielňami a vyrezávaním tekvíc - SVETLONOSOV, kde nám pri
práci pomáhali aj rodičia detí. Bol
to krásny a veselý deň! Nezabudli
sme ani na kultúru. V Štátnej
opere sme si pozreli divadelné
predstavenie "O troch prasiat-

Plaj nám zapožičal lešenie, pomá-

V Tihányiovskom kaštieli sme
videli zaujímavú prírodovednú
expozíciu "STROM", neskôr sme
sa zúčastnili besedy s M.Sanigom,
kde malachovskí žiaci ukázali, že
o prírode toho veľa vedia a boli
mimoriadne aktívni. V novembri
sme sa venovali zdravému životné-

... bežné vyučovanie ...

sme mali aj vianočné trhy, tvorivé
dielne pre deti, ochutnali sme
voňavý punč. Pani kuchárky nám
navarili fajnú kapustnicu a pripravili taniere s fajným mäskom.
Predvianočná atmosféra vyvrcholila Vianočnou besiedkou v kultúrnom dome. Deti mali možnosť
opäť ukázať svoj talent, a tak spievali, tancovali a recitovali ...
Aj počas vyučovania sa naši
žiaci a škôlkari učia nové veci rôznymi modernými metódami, na
hodinách využívame interaktívne
tabule a internet, čítame knihy
a časopisy (napr. aj pri bylinkovom
čaji), učíme sa hrať na flautičkách,
hovoríme po anglicky, navštevujeme tvorivé dielne v B.B., ale čo je
najdôležitejšie, všetko to robíme
v radostnej atmosfére, s chuťou
a láskou. Triedy a chodby školy sú
krásne vyzdobené prácami našich
žiakov, tvorivé pani učiteľky navzájom spolupracujú a sršia nápadmi.
Veľké ďakujem patrí všetkým,

hali aj aktivační pracovníci.
Všetkým sponzorom srdečne
ďakujeme.
Vďaka
OZ
Malachovská škola máme nové
skrinky. Zakúpili sme nové nástenky, ktoré nám priviezli Gáborovci.
V lete žiaci ZŠ na výtvarníckom
kurze maľovali v prírode Malachov.
Ich obrazy sú vystavené v chodbe.
Inšpirovali sme sa Miroslavom
Bárdim. Jeho obrazy zdobia zborovňu. Prijali sme novú pani učiteľku do škôlky. Je to výtvarníčka
a inšpiruje nás ostatných učiteľov
... Mikuláš v škole ...

... Deň zdravej výživy ...

kach". Ku kultúre patrí aj kultúrne
prostredie. Máme vynovenú chodbu. Spodnú časť budovy vymaľoval
Jaroslav Brozman, pri opravách
pomáhal Daniel Kukučka, Martin

svojimi nápadmi. Kto nemá možnosť vidieť práce detí v priestoroch
školy, môže si ich pozrieť na našej
stránke:
www.zssmsmalachov.webnode.sk

mu štýlu. Mali sme týždeň protidrogovej prevencie, kde sme čítali,
rozprávali sa o tom, čo škodí
nášmu telu, riešili rôzne úlohy
a vyrábali plagáty. Koncom mesiaca sme v rámci Dňa zdravej výživy
s deťmi pripravovali chutné zdravé
pomazánky, ktoré ochutnali aj naši
rodičia. Starší žiaci nám spestrili
popoludnie poučným divadielkom
a rodičia si pre spomienku odniesli aj receptárik s receptami, ktoré
napísali žiaci na informatickej
výchove. V decembri nás všetkých
prekvapil počas vyučovania
Mikuláš s čertom, rozdal deťom
sladkosti, zaspieval si s nami koledy...
V telocvični sa konali "Stridžie
dni", kde popri speve, zdobení
medovníčkov a pečení oblátok,

ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby sa naše deti cítili
v škole dobre. Ďakujeme našim
rodičom, OZ Malachovská škola,
ktorému vďačíme aj za nádherný
altánok na školskom dvore, už
teraz sa tešíme na jar, kedy ho
budeme využívať počas vyučovania na čerstvom vzduchu.
Všetkým obyvateľom Malachova zo srdca prajeme pokojné,
radostné a krásne Vianoce,
v novom roku veľa zdravíčka, šťastíčka, porozumenia a radosti.

Foto a text
kolektív učiteliek MŠ a ZŠ
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ODKAZY

SLOVO STAROSTKY OBCE
Milí spoluobčania,
mám pomaly za sebou jeden rok svojho "starostovania" a tak mi dovoľte pár slovami ho zhrnúť. Bol to veru veľmi hektický a turbulentný
rok...
Nebol jednoduchý na čas, ktorý som trávila
mimo svojej rodiny, nebol
jednoduchý na rýchlosť,
akou som sa musela všetko
naučiť a všetko zvládať
a nebol jednoduchý ani na
rýchlosť, akou sa menili
a novelizovali zákony, na
ktoré sme museli promptne
reagovať. A nebol skúpy ani
na zmeny, ktoré sme museli
zapracovať do svojej práce.
No, na druhej strane ho vnímam veľmi pozitívne. Bol to rok plný zaujímavej práce, plný
malých či väčších úspechov, plný stretnutí
a nových možností.
Preveril ma po každej
stránke a zistila som,
že dokážem riešiť
desať vecí naraz, že
celkom dobre znášam
kritiku, že ma poteší
každé jedno milé
slovo, či pochvala, že
mi nerobí problém
menežovať
prácu
svojho tímu, a tak
ďalej a tak ďalej...
Rok 2015 bol pre
Malachov
rokom,
kedy sa obec začala
viac približovať občanom, začala s občanom viac komunikovať, kedy začala šetriť
tam, kde sa dá a bol
to rok, kedy pokračovala v nastolenej
modernizácii a zveľaďovaní. Po bývalom starostovi sa mi síce nenastupovalo najľahšie, pretože Ondrík Slivka je
chlap, je starší ako ja, má určite viac skúseností, vzbudzuje prirodzený rešpekt, má autoritu a robil v obci veľmi veľa dobrých vecí. No
som presvedčená, že aj napriek tomu, že som
žena a mladá žena, podarilo sa mi presvedčiť
Vás o svojich kvalitách a o tom, že ani obec,
ani občan sa nemusí báť - ste v dobrých
rukách :.
Zhrniem teda len pár tých najzaujímavejších
vecí. Ak by som mala ísť do detailov, nestačili
by mi tieto noviny.
V roku 2015 sme začali vo veľkej miere so šetrením, ako som už spomínala. Nielen s malým
šetrením, ako je výmena paušálov na telefónoch, výmena účtov v banke a poistiek, ale aj
veľkým šetrením. Veľkým šetrením môžem
nazvať napríklad výmenu verejného osvetlenia,
kde by sme mali ušetriť 40 - 50% nákladov.
Toľko nepredvídaných situácií, zmien, rokovaní a ťažkostí, ktoré sme museli za pochodu
vyriešiť, prekonať a vybaviť, si neviete ani predstaviť. Bola to ročná tvrdá práca a počas tohto
procesu to možno aj desaťkrát vyzeralo tak, že
zostaneme pri starom osvetlení. Ešte v novembri to vzdali skoro všetci zainteresovaní, ale
zapla som všetky svoje sily, donútila som dať
hlavy dokopy a hurá. Máme nové osvetlenie.

Nie vo všetkých obciach sa to podarilo...
Vymenili sme "smetiarov", a už teraz vidíme
skoro 400 EUR šetrenie mesačne, nehovoriac o šetrení Vašich automobilov opravou ciest
(výtlky, jamy, frézingová cesta na Bučinovej,
oprava cesty na konci Malachova nad druž-

... rok 2015 bol pre Malachov
rokom, kedy sa obec začala viac
približovať občanom ...
stvom a predpríprava na opravu cesty na Diel,
ktorá sa bude realizovať na jar). Moje veľké
ďakujem patrí chlapcom - Adrianovi Vajovi,

Maňovi Mojžišovi, Martinovi Cíglerovi
a Viktorovi Jedličkovi. Všetci aktívne pomáhali
pri realizácii opravy cesty na hornom konci.
Možno to tak teraz nevidíte, ale ja vidím obrovské šetrenie aj v zavedení optiky do obce. Bol
to síce "pôrod", no v budúcnosti bude pripojenie škôl a úradov na vysoko rýchlostný internet
povinné. Keby som bola
teraz odmietla pustiť firmu
do obce a zamietla zavedenie optiky, v budúcnosti by
sme aj tak čelili rozkopávke
a ešte by nás to stálo
nemalé finančné prostriedky. Teraz sme to zvládli bez
minutia čo i len eura, len s
preverovaním našej trpezlivosti. Samozrejme ďalej budem rokovať
so spoločnosťou Slovak Telekom o pokračovaní výkopov a zavedení optiky do celej obce
s následnou možnosťou pripojenia aj občanov.
Okrem digitalizácie škôl bude za pár mesiacov
povinná aj informatizácia úradov, čo sme
zvládli opäť skôr a bez toho, aby nám to z rozpočtu niečo vzalo. Neskôr by nás to už samozrejme "finančne zabolelo".
Usporiadali sme vydarenú akciu - Deň obce,
na ktorú som získala väčšinu peňazí od sponzorov a z vyzbieraných financií z tomboly sa mi

podarilo urobiť, myslím že parádny chodník
v cintoríne na Baníckej ulici. Ďakujem ocinovi,
p. Gajduškovi za jeho nezištnú pomoc pri príprave chodníka, ako aj pomoc pri oprave výtlkov a vyrobení a osadení zábradlia pri hlavnom
vchode do kultúrneho domu. Tu moje veľké
ďakujem patrí aj Jankovi Oravcovi
(zábradlie je jednou z vecí, ktoré sme
dostali nariadené vybudovať - pre bezpečnosť návštevníkov kult.domu).
Podarilo sa mi vybaviť darovacou zmluvou automobil Kia Sportage do vlastníctva obce od Ministerstva vnútra SR.
Chcela by som poďakovať Tomášovi
Kubišovi a môjmu manželovi, Robovi
Ferencovi za ich pomoc. Tak isto sme
sponzorsky získali lopty a futbalové
dresy pre našu TJ a za to patrí vďaka aj
Milanovi Smolíkovi. Zakúpili sme stoličky do
kultúrneho domu - akosi sa nám rozbehli akcie
tento rok a chceme, aby
mohli všetci občania
komfortne sedieť, nielen
pár z Vás. Tak dúfam, že
si ich prídete odskúšať
aj 25.12.2015 na divadelné
predstavenie,
v ktorom účinkuje aj
Vaša starostka.
Veľmi si vážim každý
jeden podnet a preto
moje poďakovanie patrí
aj Katke Kubišovej za jej
dobré nápady, ktoré sa
postupne aj realizujú.
A chcem poprosiť aj
Vás, ostatných občanov,
ak by Vás niečo napadlo, budem rada, ak mi
dáte vedieť a spoločne
si z Malachova spravíme
obec, v ktorej sa krásne
žije a nielen prespáva :.
Tento rok ste si opäť do
funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ zvolili Katku
Cholvádovú a volili ste tiež novú Radu školy.
Chcela by som všetkým popriať veľa úspechov
a pozitívnej energie do ďalšieho volebného
obdobia a tiež bezproblémovú spoluprácu
s obecným úradom.
Nehovoriac o úspechoch, ktoré zaznamenávame pri každej kontrole a že
ich tento rok bolo požehnane, to by sme Vám mohli
dlho rozprávať. Ďakujem
dievčatám na úrade za ich
odvedenú prácu.
Pripravili sme projekt na
predchádzanie vzniku bioodpadov, v rámci ktorého
zabezpečíme
všetky
domácnosti kvalitnými kompostérmi, obec
veľkoobjemovými kompostérmi a štiepkovačom a školu elektrickými kompostérmi.
V marci sa zapojíme do výzvy a budeme si
držať palce. Sme v štádiu prípravy protipovodňového projektu, kde by sme mohli získať
peniaze na reguláciu potoka a opravu mostov.
Výzva by mala byť tiež v budúcom roku. Mám
v úmysle získať financie aj na územný plán,
ktorý nemáme.

...veľmi si
vážim každý
jeden podnet ...

pokračovanie na strane 5
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POZVÁNKY

SLOVO STAROSTKY OBCE
dokončenie zo strany 4
Tím ochotných a veľmi schopných ľudí
z mesta a Malachova - Mgr. Tomáš Cimerman,
PhDr. Zuzka Drugová, RNDr. Vladko Druga,
RNDr. Adam Lichý, PhD. pod vedením pani
doktorky Mariannky Bárdiovej pracuje na
monografii obce, ktorá - ak sa mi podarí získať
nejaké peniaze na ňu - bude perfektná. Naozaj
sa máme na čo tešiť. Ďakujem za ich angažovanosť v tomto smere. Adamovi Lichému patrí
vďaka aj za jeho neustále zapájanie nášho projektu na rekonštrukciu konečnej zastávky do
nových a nových grantových programov pevne verím, že sa nám podarí v budúcom
roku aj to. Tak isto v budúcom roku máme
v úmysle rozsvietiť celú obec, teda aj nové
ulice - už sme v rokovaní s firmou, ktorá by to
mala zabezpečovať. Budem sa tiež venovať
dopravnému projektu, ktorý rieši označenie

ulíc, jednosmeriek a doplnenie dopravných
zrkadiel.
No okrem úspechov som samozrejme zaznamenala tento rok aj neúspechy a to najmä nezískali sme financie od Ministerstva financií
na rekonštrukciu kultúrneho domu a modernizáciu rozhlasu v obci, no ja sa nevzdám
a budem bojovať ďalej aj v budúcom roku. Tak
isto stále čakám na odpoveď z Ministerstva
školstva, kde komunikujem priamo z ministrom
Draxlerom. Žiadala som financie na opravu
havarijného stavu strechy a budovy našej školy
a škôlky. Tiež sa ma len tak ľahko nezbavia.
Keďže sa blížia Vianoce, vynechám tentokrát
kritické okienko...

Dovoľte mi na záver popriať Vám krásne, pokojné a láskou prehriate vianočné sviatky, nech ich prežijete v zdraví
a v kruhu svojich najbližších.

Do nového roku si želám splnenie všetkých
plánov, získanie financií na všetky plánované
projekty, dobrú spoluprácu so všetkými zložkami a tiež s Vami všetkými, nech počet ochotných ľudí nezištne pomáhať narastá, nech sa
naša obec v každom smere rozvíja a krásnie...
Vám, milí spoluobčania, želám veľmi dobrý
a úspešný rok po každej stránke, nech okruh
ľudí vo Vašom okolí sa nezmenšuje, ale naopak, narastá. Nech máte pri sebe vždy niekoho, kto Vás pohladí, pochopí, kto bude ochotný podať Vám pomocnú ruku, či vypočuť si
Vás... Ja sa vynasnažím byť dobrou, vnímavou
a chápavou starostkou, ktorá bude stále stáť
na Vašej - našej strane, ktorá bude zo všetkých síl bojovať za Vaše - naše záujmy.
Ďakujem Vám za spolu strávený rok.
Vaša starostka

OZ Malachovská škola
s Obecným úradom
v Malachove
Vás srdečne pozývajú na
3. Malacho v s ký ples
dňa 23. 1. 2016 - sobota
so začiatkom o 18:00 hodine
v Kultúrnom dome
v Malachove.
Do tanca hrá hudobná skupina
Excellence
Vs tupné: 30,- EUR
Exkluzívna TOMBOLA!
Pr edaj v s tupeniek
od 7. 1. 2016
na Obecnom úr ade
v Malacho v e
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Opä prišiel Mikuláš
... Tamarka, Kristínka, Mikuláš a Ajko ...

Dňa 5. 12. 2015 opäť prišiel
do Malachova Mikuláš. Mikuláš
prišiel tentokrát pešo s dvoma

anjelmi a až s troma čertami.
Detičky spoločne so starostkou
obce zaspievali Mikulášovi pesnič-

ku a rozsvietili stromček,
ktorý bol už aj bohatší na
svetielka.
V kultúrnom dome
Mikuláš vyzval sedem statočných detí, (nerátal s tým,
že sa okolo neho zhŕkne aj
15 deti) aby mu zaspievali
a zarecitovali. Odvážne
detičky dostali od anjelikov
aj sošky maličkých anjelikov. Balíčky pre deťúrence
sa rozdali netradične, nevyvolávali sme deti podľa
poradových čísel, ale anjelik a čert spoločne vo dvojiciach, prišli za detičkami,
tak ako sedeli. Konečne sa
nám podarilo zmenšiť dobu
čakania na balíčky. Do pól
hodiny bolo všetko porozdávané. Novinkou boli aj
tvorivé dielne, kde si deti mohli
vyrobiť, buď s rodičmi, alebo
s organizátormi, papierového
Mikuláša, anjelika, ale aj čerta - o
ktorého bol najväčší záujem (pre-

važne u chlapcov). Podávala sa aj
tradičná kapustnica, ktorú varil
predseda OZ Malachovská škola
Maroš Horník.
Tento rok sa zúčastnilo 96 detí,
z toho 37 dievčat a 59 chlapcov.
Čo s týka mien, boli veru rôznorodé, z dievčat prevládali mená
Kristínka, Laura, Lucia, Liliana,
Natália, Simona a Sofia - každá po
2x a z chlapčenských mien zvíťazil
Matej 5x a Samuel 4x.
O akciu sa postarali: Maroš
Horník, Jarka Barteltová, Martina
Pikulová, Zuzana Púpavová,
Kristína
Kapustová,
Petra
Piatriková, Adam Mikšík, Adrián
Georgiev, Tibor Csala, František
Zlevský, Ľuba Kubišová, Evka
Plančárová, Jana Kohárová, Linda
Zlevská, Silvia Kubišová, Katka
Necpálová, Soňa Čunderlíková,
Peter Kubiš. Všetkým srdečná
vďaka!!!
za OZ Malachovská škola
Zuzana Púpavová
foto Jarka Barteltová

N epoľa vili sme ani v r ok u 2015
dokončenie zo strany 1
Začali sme 2. Malachovským plesom, ktorý
sa teší všeobecnej obľube, čo nás zaväzuje
k organizácii ďalšieho, na čo sa veľmi tešíme :.
Hneď po plese sme sa zapojili do organizovania tradičných Malachovských Fašiangov spolu
s Klubom dôchodcov Malachovčan.
S príchodom teplejšieho počasia sme si urobili
tradičnú prvomájovú brigádu, aby detičky chodili do krásnej a poriadenej školskej záhrady.
Popri bežných činnostiach ako je hrabanie,
kosenie, čistenie, natieranie lavičiek a preliezačiek sme sa pustili aj do nového oplotenia školského areálu v hornej časti, keďže doterajší
plot bol v havarijnom stave. Momentálne je
novučký a máme v pláne ešte skrášliť záhradu
výsadbou stromčekov pozdĺž tohto plota.
S pomocou Nadácie Volkswagen Slovakia
a pani Janky Bakošovej, zamestnankyne VW
SK zároveň aj našej členky, a v spolupráci
s pani učiteľkami MŠ aj ZŠ, sme dokázali
zhmotniť ďalší dlhodobý zámer, a to výstavbu
triedy v prírode. Z grantového programu
Projekty zamestnancov Volkswagen Slovakia
sme získali grant vo výške 1000,- Eur na realizáciu projektu pod názvom "Učíme sa v prírode
za každého počasia (výstavba triedy v prírode)".
Projekt sa nám podarilo uskutočniť v mesiacoch jún - september 2015, za pomoci niekoľko málo dobrovoľníkov spomedzi nás, rodičov
žiakov ZŠ s MŠ v Malachove, pani učiteliek,
rodinných príslušníkov našich žiakov a tiež
našich sympatizantov. Chceli sme poskytnutý
príspevok ako aj financie z našich zdrojov využiť
čo najefektívnejšie, a tak sme sa rozhodli pre
výstavbu svojpomocne, aj keď nás to stálo
omnoho viac z nášho súkromného času. Trieda

v prírode ešte nie je úplne dokončená, ale svoj
účel už plní. Priebežne, podľa finančných možností, máme v úmysle ju doplniť o vstavané lavice a stoly a zásteny na niektorých stranách
altánku. V novembri sme projekt úspešne
zavŕšili odoslaním a následným odobrením
záverečnej správy. Nadácii Volkswagen týmto
ešte raz ďakujeme za podporu.
Na dňoch obce sme
si zasúťažili vo varení guľášu a podarilo sa - získali
sme 2. miesto.
V rámci našich aktivít
pre detičky, nielen tie,
ktoré navštevujú ZŠ s MŠ
v Malachove, ale všetky,
ktoré tu bývajú alebo k nám radi chodia, sme
zorganizovali Deň detí a Mikuláša. Sme veľmi
vďační našim pomocníkom - mládežníkomdobrovoľníkom, za stvárnenie rozprávkových
bytostí, anjelov a čertov a tiež ďalším zúčastneným, napríklad poľovníkom. Viac ste sa už dočítali v konkrétnych článkoch k týmto akciám.
Na záver roka sme pre vás pripravili ešte
jednu milú akciu, ktorú by ste si nemali nechať
ujsť. Spolu so Súkromným konzervatóriom
Dezidera Kardoša v Topoľčanoch vás všetkých
pozývame na divadelné predstavenie "NA
KOHO TO SLOVO PADNE", ktoré sa uskutoční
dňa 18. 12. 2015 o 18:00 hod v Kultúrnom
dome v Malachove.
Vstupné je DOBROVOĽNÉ a bude venované ZŠ s MŠ v Malachove.
Tak ako výťažok z tohto vstupného, aj všetky ostatné financie, ktoré sa nám podarí získať,
sú použité na zveľaďovanie priestorov, areálu
a vybavenosti Malachovskej školy a škôlky. Sú
to najmä 2% z dane, dotácia od Obecného

úradu, získané granty a občasné výťažky z už
spomínaných akcií, a to najmä z plesu, ktorému
právom patrí prívlastok "benefičný". Tento rok
sme takto získané peniaze použili napríklad na
spolufinancovanie oplotenia a terénnych úprav
školskej záhrady, spolufinancovanie výstavby
už spomínanej triedy v prírode - altánku, nákup
farieb na náter lavičiek, vstupnej bránky, plota
a preliezačiek, na
výrobu a montáž
vstupnej bráničky na
školské ihrisko, či na
zariadenie školy novými šatňovými skrinkami v hodnote 1074
eur. Všetky tieto
investície idú ruka v ruke s potrebami školy
a škôlky.
Je takmer isté, že veci, ktoré robíme, by sa dali
robiť aj lepšie a mohli sme toho urobiť aj viac.
To by nás ale aj muselo byť viac. Tí, ktorí to
ťahali tento rok, tak aj roky predtým, môžu byť
na svoju prácu aj výsledky hrdí. Veríme, že sa
nám bude aj naďalej spoločne dariť napĺňať
naše sny a plány a bude nám spolu dobre.
Pozývame medzi nás všetkých, ktorí majú záujem pomôcť a radi sa stretnú pri práci aj pri
zábave. Ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ
a všetkým zamestnancom školy za ich lásku
k našim deťom, oduševnenie a otvorenosť. Je
s nimi radosť spolupracovať a bez nich by naše
snaženia nemali zmysel.
Všetkým prajeme požehnané Vianoce a
veľa radosti a lásky v novom roku.
Za OZ Malachovská škola
J. Barteltová, Ľ. Kubišová
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KLUB DOCHODCOV

Činnosť OZ Klubu dôchodcov MALACHOVČAN
Jeseň je pre záhradkárov nielen časom bilancovania ročnej úrody, ale aj
príležitosťou pochváliť sa
a zasúťažiť si. Dňa 10.
októbra sa v našej obci
konala už tradičná súťaž
o najkrajšie jablko, hrušku,
zeleniny, ako aj o najkrajšie
naaranžovaný stôl Jablko
roka 2015. Náš klub výstavu doplnil výstavou výšiviek,
hrnčekov a svietnikov.
Ponúkali sme aj doma
pečené zákusky a koláče.,
ktoré napiekli naše členky a
to v počte 322 kusov.
Chutné dobroty piekli E.
Belanová, L. Boďová, E.
Briedová, E. CimermaJubilanti E.Oravcová, J.Žabka
nová, M. Dobrotová, M.
Oravcová, A. Šimová a J.
sme aj všetci zaspievali. Príjemnú atmosféru
Žabková.
pomohla vytvoriť aj naša spevácka ženská
Jeseň je naozaj krásna. A v jeden zo svojich
skupina SKALKY, prostredníctvom ľudových
mesiacov - október nám pripomína jednu z naj-

chádzajú najrôznejšie choroby a zdravotné
obmedzenia, napriek tomu by sme nemali
podliehať pocitu, že naše zdravie a fyzická
kondícia sú už len vecou lekárov . Aj mierne a
nenáročné cvičenia udržuje človeka vo
forme. Tak si povedali, že v krúžku budú cvičiť na stretnutiach pravidelne. Rozlúčka so
starým rokom je plánovaná na 28. decembra 2015 .

Príhovor starostky obce
Sviatky lásky a pokoja a Božieho
požehnania sa nezadržateľne približujú.
Výbor klubu praje svojim členom krásne
Vianočné sviatky v kruhu svojich blízkych,
veľa šťastia, zdravia, lásky a pohody
v novom roku 2016.
Spracovala: Briedová Elena

Výstava výšiviek,hrnčekov,svietnikov
vzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená
v duši človeka.
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi, ako hovorí naša
múdrosť.
Aj v našom klube 29. októbra sme pre svojich členov - seniorov pripravili príjemné posedenie na slávnostnej schôdzi. Minútou ticha
sme si uctili pamiatku na našich členov Juraja
Homolu a Miroslava Bukvaja. Prítomným sa
milým prejavom prihovorila starostka obce L. F.
Gajdúšková . Zablahoželali sme jubilantom ,
Elenke Oravcovej a Jánovi Žabkovi, ktorým

piesní. Po občerstvení už každý spieval pri harmonikovom
sprievode
Ondreja Filipku.
Ľudové piesne
si spievajú na svojich stretnutiach aj
v krúžku Dobrej
pohody. Na harmonike im zahrá O. Filipko. S pribúdajúcimi rokmi síce pri-

Výstava výšiviek,hrnčekov,svietnikov

INFORMÁCIA K UZÁVIERKAM NOVÍN POČAS ROKA 2016
Vážení prispievatelia,
dávame Vám do pozornosti termíny, do kedy je potrebné poslať príspevky na e-mail: novinymalachov @gmail.com,
textové súbory posielajte vo formáte WORD a obrázkové súbory vo formáte JGP.

Malachovské noviny č. 1/2016
- uzávierka - 15.4.2016

Malachovské noviny č. 2/2016
- uzávierka - 15.9.2016

Malachovské noviny č. 3/2016
- uzávierka - 15.12.2016
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História a súvislosti
malachovských priezvisk - časť 2
Priezviská boli a sú symbolmi osôb, rodín, rodov a je prakticky nemožné bez nich realizovať štúdium rodinných a rodových súvislostí vo všeobecnosti, ale aj v užšom kontexte v prostredí Malachova.
Kde majú teda svoje korene? A aký je pôvodný význam niektorých
malachovských priezvisk? To sa pokúsime načrtnúť v nasledovných riadkoch. Na základe zápisov z historických písomností, matrík, urbárov,
súpisov obyvateľov a daňových poplatníkov budeme interpretovať základné poznatky o pôvode a lexikálny význam vybraných malachovských priezvisk.
Motiváciou pre ich vznik boli takisto ako pri prímeniach rôzne identifikačné znaky osobnosti, príbuzenské vzťahy, spoločenské zaradenia,
pôvod, atď. Malachov vo svojom vývoji predstavoval relatívne uzavreté
zoskupenie ľudí a len veľmi pozvoľne dochádzalo k prekračovaniu týchto hraníc. Fluktuácia obyvateľstva Malachova prebiehala pomaly čo
dokumentujú aj písomné pramene. V obci sa objavujú nové priezviská
a iné sa zas vytrácajú. Sú tu však nazvime ich tradičné priezviská, ktorých
prítomnosť v Malachove je aj niekoľko storočí. Medzi ne určite patria priezviská ako Kapusta, Kártik, Klačan, Kollár, Králik, Krnáč, Kubiš.
Pozornému čitateľovi určite neunikne, že všetky sa zažínajú na písmeno
K. Vskutku pozoruhodné! Podľa toho by sme mohli Malachov bez problémov premenovať aj na Kalachov, pretože zjavný dôvod by na to bol.
Okrem vyššie zmienených priezvisk môžeme k tejto skupine tradičných priezvisk zaradiť aj priezviská Haring, Strelec, Chovan,
Handlovský, Hanák, Bušovský, Roháč, Šajdák, Dobrota, Dedina
a Zvada. Ďalšiu skupinu priezvisk tvoria tie, ktoré obohatili a stále obohacujú mennú základňu Malachova, najmä vplyvom mužskej sobášnej
mobility a to príchodom nových priezvisk do obce. Určite stojí za pozornosť vymenovať zopár malachovských priezvisk (a ich pôvod), ktoré
nepatria k tradičným priezviskám ale v minulosti boli (niektoré stále sú) či
už na dlhšiu alebo kratšiu dobu súčasťou komunity Malachova: Brichta
(Dubková, okr. Púchov), Brodňansky (Žaškov, okr. Dolný Kubín),
Bukvaj (Radvaň), Cimerman (Králiky), Červen (Liesek), Čiliak
(Kremnička), Filipko (Kráľová), Gašpar (Dolná Mičiná), Hano
(Badín), Hatalčík (Skubín), Hladký (Hájniky), Hríbik (Kordíky),
Hronec (Zvolenská Slatina), Chmelík (Králiky), Chrobák
(Malužiná), Ivan (Králiky), Kontúr (Kráľová), Koreň (Kremnička),
Kubančok (Spišská Sobota), Maciak (Banská Bystrica), Majer
(Vlkanová), Mlacák (Veľká Lipnica), Mlynárik (Kremnička), Novák
(Liptovský Ján), Ondrejka (Kremnička), Pažítka (Riečka), Púchy
(Tajov), Riečan (Horné Pršany), Sedliak (Sielnica), Snopko (Horné
Pršany), Stankoviansky (Špania Dolina), Steinsdorfer (Ľubietová),
Šima (Trebišov), Štesko (Skubín), Trňan (Badín), Tymkiv (Topilsk,
Ukrajina), Topercer (Badín), Vesel (Skubín), Vozár (Horné Pršany),
Žabka (Kordíky).
Vybrané malachovské priezviská a ich význam
Dvorský
Kde hľadať pôvod tohto priezviska? Možno trochu prekvapujúco ale
v synonyme priezviska významného slovenského básnika Pavla
Országha Hviezdoslava. Tento básnik, vlastným menom Pavol Országh
(prekladový význam slova ország znamená krajina), sa narodil v rodine

oravského zemana, ktorého predkovia často zastávali v 16. a 17. storočí
funkciu šľachtického sudcu. Na základe maďarského názvu funkcie krajinského sudcu (országbiró) a následného používania tohto termínu aj
pre funkciu šľachtického sudcu dostali prímenie Ország, ktoré spočiatku
používali striedavo s ich vlastným priezviskom Gazda. Dodatočne sa toto
prímenie stalo spolupriezviskom rodiny Ország-Gazda. Neskôr príslušníci evanjelickej vetvy rodu zotrvali už len pri priezvisku v podobe Országh.
Termíny orság, orsák, orsacký vo význame šľachtického sudcu sa
používali nielen na Orave ale aj na Spiši až do začiatku 19. storočia. Na
strednom a západnom Slovensku sa už od 16. storočia začal pre šľachtického sudcu, ktorý vybavoval rôzne stoličné záležitosti, používať
domáci názov dvorský. Ten sa neskôr pod vplyvom maďarského výrazu
pre túto funkciu (szolgabiró) rozšíril na názov slúžnodvorský a napokon
v skrátenej forme na slúžny. Termín slúžny sa vo funkcii prednostu stoličného okresu zachoval až do zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie v roku
1918. Priezviská Országh či Dvorský nie sú známe iba v zemianskom
prostredí ale už v 17. storočí sa rozšírili aj medzi poddaných1.
Priezvisko Dvorský patrí medzi tie, ktoré označujú danú osobu ako
nositeľa určitej vlastnosti a je utvorené z prídavného mena, kde slovný
základ tvorí slovo dvor. Slovník súčasného slovenského jazyka definuje
slovo dvorský okrem iného ako historický pojem označujúci hospodárskeho správcu alebo zamestnanca panstva2.
V roku 1995 na Slovensku bolo celkovo 1055 nositeľov tohto priezviska a v prechýlenej ženskej podobe Dvorská ich bolo 11513. V minulosti v prostredí Malachova priezvisko Dvorský nebolo časté, skôr jestvovalo v Dolných Pršanoch, kde pri sčítaní obyvateľstva v roku 1869 žilo
6 rodín s priezviskom Dvorský.
Krnáč
Veľa priezvisk vzniklo zo slov označujúcich nositeľov vlastností.
Priezvisko Krnáč má prezývkový charakter, ktoré je tvorené príponou -áč
a vyjadruje krivý, hrčovitý kus dreva alebo zakrpatený krivý strom4.
Označuje aj zakrpatené plody ovocných stromov alebo drobné, slabo
rastúce dieťa či zvieracie mláďa. Zo slovného základu krn- sa utvorili
slová krnáč (tzn. krátke, hrčovité drevo, pahýľ), krny, krnáčky (tzn. krátke sane, vlačuhy, zvlače) a z nich priezviská Krnáč, Krnáčik, Krno, Krnák
atď5.
Na Slovensku sa v roku 1995 nachádzalo 1232 rodín s priezviskom
Krnáč. Najviac rodín bolo najmä v oblasti Hriňovej a Detvy. V obci
Malachov s týmto priezviskom žilo 30 ľudí a v prechýlenej ženskej podobe Krnáčová sa vyskytovalo 22 krát 6.
Priezvisko Krnáč patrí k najstarším v obci s dlhodobým kontinuálnym
pôsobením. Výskyt priezviska je doložený už začiatkom 17. storočia
v matričných záznamoch Radvane. V dikálnom súpise v roku 1715 je
zapísané ako Kernacs. Aj samotný Anton Bernolák má vo svojom rozsiahlom jazykovednom diele Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-ŇemeckoUherskí, mimochodom prvom veľkom slovníku slovenčiny, zaradené
heslo krnáč7.
Pokračovanie nabudúce
Redakčne krátené - Tomáš Cimerman

Ukážka: Krnáč ...
1Horváth, P.: O priezvisku Pavla Országha Hviezdoslava. In: Historická revue, Ročník VIII., č.5, 1997, s.28, 29
2 red. Buzássyová, K. - Jarošová A.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A-G. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006. 1134 s.
3 Ďurčo, P. a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku...
4 red. Peciar, Š.: Slovník slovenského jazyka I. A - K. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1959, 815 s
5 Majtán, M.: Naše priezviská. VEDA, Bratislava, 2014, s. 97
6 Ďurčo, P. a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku...
7 Bernolák, A.: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. Tomus II. Budae Typis et Sumtibus Typogr. Reg. Univers. Hungaricae, 1825

Malachovské
noviny 3/2015

9

ŠPORTOVÉ OKIENKO

Vianočný stolnotenisový turnaj „O Pohár starostu“ má ďaľšieho víťaza
Stolnotenisový klub MALACHOV
v sobotu 12.12.2014 v Kultúrnom dome už
tradične organizoval stolnotenisový turnaj
pre amatérskych hráčov a milovníkov stolného tenisu v Malachove. Bol to turnaj "O
pohár starostu obce Malachov", ktorý bol
určený každému, kto má v Malachove rád
ping pong a chce si zahrať (registrovaní
hráči nesúťažia). Kategórie: Mládež do 18
rokov, Muži a ženy nad 18 rokov. Vstup bol
voľný. Občerstvenie a ceny poskytol SK
Malachov.
Ceny sponzorovali: rod. Bystrianska,
rod. Kozáková, rod. Hlavatá,rod,
Georgievová, pohostinstvo Kaktus,I.
Kavčáková, J. Mrva a D. Demeter.
Držiteľom putovného pohára sa stal Viliam
Baculík z Malachova. GRATULUJEME!
Po turnaji mali členovia klubu u Kozákov
tradičnú predvianočnú veselicu, na kotrú boli
pozvaní aj účastníci turnaja. Pani starostke
Lucii Gajdúšekovej, rodine Kozákovcov a všet-

Výsledky turnaja:
Dvojhry
hráčov:

neregistrovaných

Muži:
1. Viliam Baculík
2. Ján Georgiev
3. Martin Klačan
Ženy:
1. Monika Hlavatá
2. Petra Klimentová
3. Anna Georgievová
Mládež do 18.rokov:
1. Martin Klačan
kým účastníkom ako aj sponzorom ďakujeme
a tešíme sa zas o rok.
Všetkým Malachovčanom želá stolnotenisový klub "Pokojné a požehnané Vianoce a
šťastný rok 2016"!

Štvorhry klubu SK Malachov:
1. Petra Klimentová a Július Mrva
2. Lucia Jančová a Ján Georgiev
3. Iveta Kavčáková a Martin Klačan
Autor: Iveta Kavčáková

ŠPOR T O VÉ OKIENK O
R OČNÍK 201
2015 UZAVREL
UZAVREL PRVÚ DESIAT
DESIAT KU TENISOVÝCH
TENISOVÝCH TURN A JOV
JOV 4-HIER
Dňa 13. Júna 2015 sme úspešne absolvovali
5. ročník Tenisového turnaja s účasťou ôsmich
zmiešaných dvojíc prevažne z našej obce. Sme
príjemne prekvapení záujmom o tento šport
hlavne zo strany dievčat
a žien, ktoré neskôr v príspevku spomenieme. Turnaj mal
dôstojnú úroveň a bolo vidieť,
kto sa ako po celý rok pripravoval. Popri chutnom guláši od
Petra Lokšu sme boli svedkami
pekných
momentov
a výmen, ktoré nám hráčky
a hráči predviedli. Zo semifinálového a finálového zápasu si
podľa prieskumu mnohí odniesli pekný športový zážitok.
Jednoznačne vyrovnaný finálový zápas dotiahla do šťastného konca súťažná dvojica
Martina BYSTRIANSKA /
Dušan KOZÁK
vs. Lucia
BYSTRIANSKA / Gabriel
DORČÍK s výsledkom 6:3,
6:2. Na 3. mieste skončil pár:
Andrea KOZÁKOVÁ a Jozef
KOZÁK. Dominovali aj naši
sponzori - Obecný úrad,
Pohostinstvo KAKTUS, TJ
Malachov, VINÁREŇ VENEZIA, Hostinec BYSTRICKÝ
RUBÍN a ostatní, ktorým chceme srdečne poďakovať.
VÍŤAZS
T V O A J PRE KOLEGU!
VÍŤAZST
KOLEGU!
September nám priniesol ďalší z turnajov a to
5. Ročník mužských 4-hier, ktorý sa konal 5.
9. 2015. Predstavilo sa 8 dvojíc, ktoré tvorila
polovica hráčov z Malachova. Kuchárky Anka,
Janka, Andrejka nám navarili chutnú kapustnicu, čo mohli oceniť aj fanúšikovia tenisu. Lucia
a Patrik sa nám postarali o predjedlá a jednohubky. Vo finále napokon uspela súťažná dvoji-

ca: Patrik BÁLINT (Radvaň) / Ján BYSTRIANSKY (domáci), proti dvojici Roman HOLEC
(Radvaň) / Ján GEORGIEV (domáci) s výsledkom 6:3, 6:7, 6:1. "Prajem si aby tu so mnou
oslavoval!" Povedal domáci hráč z víťaznej dvojice. Patrilo to kolegovi Mirovi, ktorý nás 20.
10. 2015 navždy opustil. Miro, ĎAKUJEME za

turnaja ženských dvojíc garantkou Luciou
JANČOVOU. Kuchári Peter MAGIC a Jano
BYSTRO dostali za úlohu navariť kvalitnú šošovicu, po ktorej tiež údajne sťažnosti neboli.
"NO SKÚSTE VARIŤ PRE ŽENY." Ale od dievčat si príspevok radi prečítame a budúci rok sa
polepšíme. Popri muzike Mira VALUŠKU sa
nám dobre hralo a varilo. Vo
finálovom krížení rakiet nakoniec uspela dvojica Anka
GEORGIEVOVÁ
/
Lucka
JANČOVÁ vs Janka BYSTRIANSKA / Jarka IVANČÁKOVÁ
s výsledkom: 6:0, 7:5. Na 3.
mieste sa umiestnilii - Nika
DZÚRIKOVÁ
/
Peťka
PIATRIKOVÁ. V neposlednom
rade patrí vďaka aj Michalovi
ROSENBERGOVI za vypracovanie propozícií všetkých troch turnajov a pomoc pri organizovaní
aj počas hracích dní.
ŠPOR T O VÁ VÝHLIADKA
N A R. 201
2015

V priebehu zimného
obdobia by sme chceli založiť
letnú ligu mužských 4-hier, ktorá
začne približne počas mesiaca
APRÍL systémom "každý s každým" a potrvá cca 2 mesiace.
Podľa dohody s TJ Malachov by
sa zápasy odohrali výhradne na
... ženské 4-hry ...
dvorci v areáli V. LUSTIGA Malachov. Podmienkou by bolo,
všetko a aj za dobrú náladu pri kotlíku. Česť
že jeden hráč z dvojice musí pochádzať z našej
Tvojej pamiatke. Tretie miesto obsadili Peter
obce, alebo má príbuzenský vzťah. Po odohraMAGIC a Jozef STAROVECKÝ. Po tejto akcii
tí základnej časti sa vyhradí jeden víkendový
chceme taktiež poďakovať hráčom ako aj už
deň na semifinále a finále, ako aj na posedenie
našim vymenovaným sponzorom.
pri občerstvení pre všetkých účastníkov ligy.
Záujemcovia, hráči a sponzori môžu kontaktoMALACHO
V SKÉ TENISTKY
TALI
vať Telef. čísla: 0905 531 244, 0907 849
MALACHOV
TENISTKY NEZOS
NEZOST
V POZADÍ
215, 0944 594 279.
POZADÍ
Čerešničkou na septembrovej torte
bolo 12. 09. 2015 zorganizovanie 1. ročníka
text: Jan Bystriansky a Michal Rosenberg
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Divadlo informuje
Tak, blížia sa Vianoce, najčarovnejšie obdobie v roku a pre nás, divadelníkov, je zároveň aj najhektickejším. Dva posledné mesiace v roku si
kontrolujeme svoje pracovné časy, ladíme voľné chvíle a snažíme sa
nájsť medzierku v nabitom programe, aby sme sa mohli stretnúť a skúšať.
Nie je to "hračka" a spôsobuje mi to nejednu vrásku.... Vyžaduje si to aj
určitý rešpekt, komunikáciu a akceptáciu od ostatných zložiek, ktoré využívajú v tomto období kultúrny dom. Nie vždy je to ľahké .... Je zaužívaným pravidlom, že sa akcie v kultúrnom dome nahlasujú vopred, aby sa
mohli zladiť a poprípade dohodnúť s organizátormi už vopred a dlhodobo
nahlásených akcií. No, nie každý to považuje za svoju povinnosť ....
Neviem prečo, ale niekedy mám pocit, že sme prehliadaní, ako keby sme
si ani nezaslúžili, aby sa s nami počítalo. Popritom veľmi intenzívne šírime
dobré meno obce, ľudia si nás a našu prácu vážia a často sa stretávame
s názorom, že nás našej starostke závidia. Rozhovory s nami boli vo viacerých televíziách ( RTVS 1, RTVS 2, JOJ, regionálne TV ), robili sme
rozhovory pre viaceré rádiá a články v rôznych novinách tiež nie sú oje-

Fotky sú z predstavenia Ženské oddelenie, na fotke Mirko Bukvaj.

dinelou záležitosťou .... Dokonca najnovšie sme boli pozvaní do Literárno
- hudobného múzea, kde boli z našej práce nadšení a všetky naše inscenácie, ako aj nahrávku rozhovoru s Luciou Ferenc Gajdúškovou, Markou
Pálovou, Martinom Pálom, Petrom Teremom a mnou si u seba archivovali...

Anka Klačanová a Mirko Bukvaj

Tento rok bol pre niekoľkých našich členov životným " mílnikom", ak to
tak môžem nazvať. Končili školy, začínali vyššie školy, zamestnali sa,
dospeli - ako naša Kristínka Kapustová. Veru, už má sladkých 18 ....
Peter Kubiš oslávil päťdesiatku, Anka Klačanová " polokrúhly" vek.
Nebudem uvádzať koľko .... Všetkým zo srdca gratulujem a želám všetko
dobré do ďalších rokov. Nech sa im darí v každom smere života.
Bohužiaľ, zažili sme aj veľmi smutný čas a to keď sme sa museli navždy rozlúčiť s našim milým priateľom, kamarátom, dlhoročným divadelným
kolegom Mirkom Bukvajom. Aj keď si povieme, taký je život, človeka to
zabolí, vyroní slzičku a zostáva nám už len dúfať, že je na lepšom a krajšom mieste .... Ešte raz mi dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť jeho manželke Jarke a tiež dcéram s rodinami.
Ani sme nemuseli viesť dlhé debaty a veľmi rýchlo sme sa dohodli, že
tohtoročné predstavenie odohráme na jeho počesť.... Keďže nás Mirko
opustil v období, keď už skúšky boli v plnom prúde a my sme si aj tento
rok vybrali komédiu, veríme, že to nikomu nebude vadiť. Mirko bol veľmi
veselý a spoločenský človek a bude sa mu páčiť, že si jeho pamiatku uctíme smiechom ....
Predstavenia budú aj tento rok dve, so začiatkom o 14,00 a 17,00 v
našom kultúrnom dome, dňa 25.12.2015. Pozvánku prikladáme.
Ako som už spomenula, bude to komédia zo súčasnosti, ktorú sme po
dramaturgickej stránke veľmi výdatne upravili. Hrajú len traja herci a to:
Partin Pál, Peter Terem a Lucia Ferenc Gajdúšková.
Budeme veľmi radi, keď prídete, uvoľníte sa, pobavíte - aspoň dúfam a
zároveň si spolu uctíme pamiatku nášho Mirka.
text: Eva Gajdúšková
Foto: Juraj Solivajs

VZÁCNY POZDRAV - Na zamyslenie
Keď som bola dieťa, rodičia ma učili: "Keď
ideš dedinou, každému sa nahlas pozdrav."
A ja som do každého dvora volala: "Pánboh daj
dobrý deň." A všetci mi s úsmevom odpovedali: "Pánboh daj aj tebe."
Na dedine to skrátka bolo tak. Vzájomný
pozdrav bol samozrejmou súčasťou nášho
života. Nikto nerozmýšľal, či toho druhého má
pozdraviť. Jednoducho zdravili sme sa všetci
navzájom, či sme sa poznali, alebo nie. Pri
práci na poli sme kričali: " Pánboh pomáhaj." A
odpoveď znela: "Pánboh uslyš." Na prechádzkach prírodou a medzi turistami vždy zaznelo:
"Dobrý deň." Vodáci na seba volali: "Ahooooj."
Bolo prirodzené pozdraviť sa, keď sme niekam
vošli. Zdravil mladší staršieho, zdravil muž
ženu. Tak sme to robili, stále robíme a tak sme

to učili naše deti.
Dnes sedím na dvore pred svojím domom,
okolo idú deti, pozrú na mňa a.....nič. Nedá
mi, tak na ne zavolám: "Dobrý deň ."
Zaskočení odpovedia: "Dobrý." Premýšľam:
Dobrý....čo? Plot? Trávnik? Či mali dobrý
obed? Vtedy ma zamrzí, že tieto deti nikto
nenaučil slušne pozdraviť. Mnoho ich rodičov
sa totiž nepozdraví tiež. Nechce sa mi veriť, že
im nikto nevštepil túto jednoduchú zásadu
slušného správania. Čo sa stalo? Kam zmizol
pekný pozdrav? Kde sa stratil tento prirodzený
prejav vzájomnej úcty či priateľstva?
Vráťme tých pár vzácnych slov do každého
stretnutia s človekom. Pozdrav o nás totiž
mnohé vypovedá. Veď nie náhodou sa vraví
"...to je milý človek, vždy sa pekne pozdraví..."

alebo naopak "...ten sa ani len pozdraviť
nevie...". Pozdrav je to prvé a často jediné, čo
pri stretnutí zaznie z našich úst. Nech nás teda
predstaví v tom najlepšom svetle.
Všetci sme tu svoji. Všetci sme
Malachovčania. A aj keď sa všetci nepoznáme
osobne, pozdravme sa navzájom vždy a všade.
Prajme si "Dobrý deň" namiesto nezmyselného "Dobrý". Lúčme sa slovom "Dovidenia"
namiesto zmrzačeného "Dovi". Učme to znova
naše deti, vnúčatá, učme to seba navzájom a
doprajme si z každého stretnutia príjemný
pocit.
Milí známi aj neznámi, okoloidúci, susedia,
návštevníci, želám Vám príjemný dobrý deň.
Lýdia Boďová
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KVÍZOVÉ VEČERY VO VINÁRNI
Organizátorom kvízových večerov vo Vinárni je občianske združenie SPAM. V mojom mene a v mene občianskeho združenia Vás srdečne pozývam okúsiť atmosféru Malachovského kvízu, zabaviť sa a
niečo nové sa dozvedieť. Stretávame sa každý druhý štvrtok.
V ktorom meste sa konali Olympijské
hry v roku 1992 ? Ako sa volá najväčší ostrov na svete? Koľko ľudí pokrstil Ježiš
Kristus? Vedeli by ste odpovedať na otázky?
Áno?
Presne tieto otázky sa objavili na vedomostnom kvíze v Malachove vo Vinárni.
Mladá i stredná generácia, horný aj dolný
koniec, všetci sa spoločne stretli a súťažili a
testovali koľko si toho ešte zo školy pamätajú
resp. nepamätajú.
Ak máte málo bodov nič sa nedeje. Žiacke knížky môžete nechať doma. Cieľom kvízu
je zabaviť sa, niečo nové sa dozvedieť a spoznať blízku komunitu ľudí. Prvýkrát sme sa
stretli 19. Novembra. 23 ľudí vytvorilo správnu iskrivú a súťaživú atmosféru. Žiadna
bitka, len súboj vedomostí a poznania nakoniec rozhodol o víťazovi.
Súťažia tímy o 3 až 5 súťažiacich. Štartovné je pre každého súťažiaceho 1EURO.
Kvíz sa skladá zo 4 kôl. Obrázkové, otvorené
otázky, otázky s možnosťami a na záver
hudobné kolo vyplnené ukážkami z filmov,
seriálov, hudobných interpretov.Prvé tri
miesta sú aj patrične ohodnotené. Rozhodli
sme sa, že sa budeme stretávať každé 2
týždne. Naše druhé stretnutie bolo 3.

... počas kvízu vládne dobrá nálada ...

decembra, kedy prišlo viac kvízových
nadšencov. Prídite aj vy! Teším sa na Vás
David Kapusta

Prihlasovať sa môžete na mail :
spamoz.malachov@gmail.com
alebo telefonicky
kontakt: 0910160939

V ýs t a v a o v ocia a z elenin y
Dňa 10. októbra 2015 usporiadala
miestna organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov (SZZ) v spolupráci s Okresným
výborom SZZ výstavu "Jablko roka 2015".
Výstava sa konala v sále kultúrneho domu
za mimoriadneho záujmu vystavovateľov.
Kapacity sály boli využité v maximálnej
miere.
Celkove bolo vystavených 116 vzoriek
jabĺk, 18 vzoriek hrušiek a na ďalších 20
stoloch rôzne druhy zeleniny a iného ovocia. Výsledky súťaže poukázali na kvalitnú
prácu Malachovských záhradkárov, hoci nie
všetci sú zapojení v práci SZZ. Súťažilo sa v
4 kategóriách. Uvediem len výsledky občanov Malachova.
Najkrajšie jablko
1.miesto: Brieda Vladimír - odroda Rubín
3.miesto: Šávoltová Mária - odroda Florina
Najkrajšia hruška
1.miesto: Žabka Ján
2.miesto: Ing. Žabka Jozef
3.miesto: Dobrota Ján
Najkrajšia zelenina
1.miesto: Kubišová Anna
2.miesto: Šavoltová Mária
3.miesto: Lokšová Emília
Najkrajší stôl
1.miesto: Žabková Jana
2.miesto: Briedová Elena

dôchodcov s tematikou rôznych
hrnčekov a svietnikov. Na pohostenie boli výborné domáce
koláče, v bufete haruľa, palacinky a čerstvý džús.
Najkrajšie jablká postúpili na
celoslovenskú výstavu "ZAHRADA
2015"
v Trenčíne. Vystavovaných bolo
1686 vzoriek jabĺk a bolo vyhlásených desať najkrajších jabĺk.
Malachovské jablká sa medzi 10
najkrajších nedostali, ale vo svojich kategóriách patrili medzi 15
najkrajších. Na celoslovenskej
výstave sa zúčastnili jablká
pestovateľov:
Vladimír Brieda - odroda
ilustračné foto zdroj internet
Rubín
Mária Šávoltová - odroda
Florina
Ako vidieť iba dve zo siedmych cien boli
Ján Kubiš - odroda Šampión
udelené mimo Malachov.
Jozef Žabka - odroda Gloster
Hodnotenie urobila komisia v zložení:
sad Malé Dolinky - odroda Spencer
Naše jablká sa zúčastnili aj výstavy ovoJúlius Adamove - čestný predseda OV SZZ
cia pri "Zatváraní Bánoša".
Jozef Sekan - tajomník OV SZZ
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili
Milan Cimerman - hospodár MO SZZ
týchto súťaží buď priamo alebo pomocou
Ceny pre výhercov zabezpečila starost- pri organizovaní týchto akcií.
ka obce spolu s členom MO SZZ p. Pálom
Ing. Jozef Žabka
v žial už zaniknutom Baumaxe. Ceny výherpredseda SZZ Malachov
com odovzdávala starostka obce, RDNr.
predseda OV SZZ Banská Bystrica
Lucia Ferenc Gajdúšeková a predseda OV
SZZ Ing. Jozef Žabka.
Súčasťou výstavy bola aj výstava klubu
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OZNAMY / POZVÁNKY
Vyberáme z matriky

(stav k 2.12.2015)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove: 1112 obyvateľov, z toho 551 mužov a 561 žien.
Zosobášili sa v roku 2015
Ivan Perončík a Zuzana Perončíková, rod. Oravská,sobáš 24.4.2015, Banícka 40
Ondrej Uharček a Lucia Uharčeková, rod. Melišková,sobáš 9.5.2015, Ortútska 11
Martina Pikulová, rod. Dvorská a Peter Pikula, sobáš 6.6.2015, Bučinová 17
Bc. Viliam Bacúlik a MUDr. Lucia Bacúliková, rod. Svinčiaková, sobáš 26.9.2015, Banícka 41
Soňa Valachová, rod. Smolíková a Lukáš Valach, sobáš 17.10.2015, Ortútska 206
Ing. Ľubica Dzúriková, rod. Ciglerová a Michal Dzúrik, pôvodom z Malachova
Zoznam detí narodených od septembra 2015

Lenka Kubišová, nar. 31.10.2015, matka Eva Kubišová, Ortútska 93A
Adrian Slivka, nar. 31.10.2015, matka Andrea Slivková, Ortútska 121
Rodičom blahoželáme!
JUBILANTI
Kapustová Mária
Titová Mária
Krnáč Ondrej
Krnáč Ondrej
Snopková Zuzana
Dobrotová Mária

Dát. narodenia
14.10.1940
15.10.1925
11.12.1945
19.11.1935
08.12.1930
18.12.1940

OPUSTILI NÁS
Miroslav Bukvaj
Anna Strelcová
Ivan Faško

Vek
65 r.
87 r.
54 r.

Vek
75
90
70
80
85
75
Dát. úmrtia
19.10.2015
27.10.2015
27.10.2015

Bydlisko
Banícka 58
Ortútska 71
Ortútska 26
Ortútska 166
Ortútska 223
Banícka 102
Posledné bydlisko
Banícka 110
Banícka 9
Ortútska 38

Malachovské
noviny 3/2015

Triedenie odpadu
Po obci sú rozmiestnené nové farebné kontajnery
na triedený odpad.
Upozorňujeme Vás, aby ste do kontajnerov ukladali
len ten druh odpadu, na ktorý je nádoba určená.
Nemiešajte rôzne druhy odpadov!
Žltá nádoba - PLASTY - plastové obaly z drogériového tovaru, kelímky z mliečnych výrobkov, igelity, plastové obaly z vajec a iné
Zelená nádoba - SKLO ( bez kovových vrchnákov)
Modrá nádoba - PAPIER - papier aj kartóny
PET fľaše sa budú aj naďalej zberať do vriec a odvážať
z domácností raz mesačne.
Do kuka nádob by sa mal dostať len ostatný odpad,
ktorý nemožno vytriediť. Od 1. októbra 2015 máme
nového odvozcu odpadu a ostatný odpad, odvážaný
každý pondelok z domácností z kuka nádob, je samostatne vážený za obec ako celok, takže by nám malo
záležať na tom, aby sa množstvo tohto odpadu zmenšovalo. Doteraz bol odpad z obce rátaný na kuka nádoby
- často poloprázdne, ale odvozcom odpadu počítané a
platené ako za plné.
Dôsledne trieďme odpad, ktorého stále pribúda, robíme to pre životné prostredie, v ktorom žijeme a ktoré
zanecháme našim deťom.
ObÚ
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