Občasník ObÚ a občianskych združení v Malachove

číslo 3 – december 2017, XI. ročník

MIKULÁŠ

opäť potešil deti z Malachova
MALACHOV SKÁ MAŠKR TA S A PREDS TAVILA
V NOVOM ŠATE
V našej obci Malachov sa dňa 1.10.2017
konal už 3. ročník podujatia Malachovská
maškrta. Stoly boli zaplnené koláčmi od
výmyslu sveta, výbornými slanými pochúťkami
i nádhernými tortami.Chýr o našej Maškrte
sa rozniesol aj za Malachovský chotár a
návštevníci i súťažiaci prišli takmer z celého
Slovenska. Prihlásených bolo viac ako 30
súťažiacich.
Tohtoročná Maškrta bola v porovnaní s
minulými ročníkmi iná - viac profesionálnejšia
a samozrejme, ani tento rok nechýbala
známa osobnosť z cukrárskeho prostredia.

viac čítajte na strane 4
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SLOVO STAROSTKY

Hektický, no ús pešný rok máme za sebou
Milí spoluobčania.
Máme za sebou ďalší, dovolím si tvrdiť, že
hektický, no úspešný rok. Ja ako starostka som
spokojná a verím, že aj väčšina z Vás. Veď sa
nám opäť podarilo kopec dobrých vecí.
Za najväčšie úspechy v roku 2017 považu-

jem získanie dotácie na rekonštrukciu
Kultúrneho domu a jej samotnú realizáciu, ďalej
vybudovanie altánkov na ihrisku, vybudovanie
nového, bezpečného a certifikovaného detského ihriska, získanie dotácie na monografiu
obce a revitalizáciu vstupu na Obecný úrad.
Pokračujeme stále v administratívnom konaní

položenia optického kábla v obci (realizáciu
vidím už snáď na jar 2018), pripravujeme projekt na dobudovanie verejného osvetlenia (k
samotnej realizácii by malo dôjsť na jar, možno
v lete 2018). Taktiež pripravujeme projekt na
kamerový systém v obci, ktorý chceme v roku
2018 podať a tiež plánujeme finálne práce na
pripravovanom Územnom pláne obce.
Podali sme niekoľko projektov, tak dúfam,
že aspoň niektoré budú úspešné. Čo sa mi
nepodarilo a to ma naozaj mrzí je, presadiť
v zastupiteľstve asfaltovanie hlavnej cesty v
dolnej časti. Zostáva len veriť, že sa nám
podarí získať nejakú dotáciu na tento účel.
V pláne máme v roku 2018 rekonštrukciu zasadačky a schodiska na Obecnom
úrade, ako aj priestorov za Kultúrnym
domom, náter striech na KD a na budove TJ
Slovan Malachov, úpravu pamätníkov a
opravu zvonice (aspoň čiastočnú). Bola by
som veľmi rada, keby sa nám podarilo aj
dovymieňať zvyšné okná na budove ZŠ s
MŠ za plastové.
No a na záver by som Vám chcela zaželať,
aby ste v budúcom roku neprestali snívať,
aby ste mali okolo seba vždy tých správnych
ľudí, aby ste pri sadaní k štedrovečernému
stolu mali opäť na čo spomínať a nech vo
vašom príbytku vždy prebývajú verní priatelia Zdravie, Šťastie a Láska.

Vaša starostka

NEZABÚD AME N A TRADÍCIE
Vo štvrtok sa konali v telocvični ZŠ s MŠ Stridžie dni. Pripomenuli
sme si zvyky z roku 1707. Všetci prítomní si mohli kúpiť nejakú maličkosť
na vianočných trhoch, deti si vyrábali v dielničkach, zdobili medovníčky,
ktoré si napiekli v škole. Pani Steinsdorferová už tradične robila oblátky.
Maroš Horník nám navaril kapustnicu.
... Lucie prišli aj do škôlky ...

... vianočné trhy ...

Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky.
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Koncert legendárnej kapely
PLOŠTÍN PUNK v Malachove
VIDIEČANKY MALACHOV - 3. decembra sme zorganizovali koncert známej hudobnej legendy Ploštín Punk,
ktorý prilákal do Malachova mnohých domácich, ale
i cezpoľných fanúšikov tejto skupiny. Každý kto prišiel,
isto neobanoval.

Skupina liptovských recesistov neostala svojej povesti nič dlžná a celý
koncert sprevádzal nefalšovaný humor kapely a zaujímavé sprievodné
slovo Jožka Fašánka. Folková skupina pôsobí na slovenskej hudobnej
scéne viac ako 25 rokov a na našom koncerte odohrali piesne, ktoré boli
prierezom ich celej doterajšej tvorby. Nezabudli ani na našu obec,
keďže jej vzdali hold piesňou Obec Malachov, ktorej refrén spievalo
celé publikum, čo bolo skvelým zážitkom pre všetkých... Známe piesne
ako Nás čaká Hollywood,
Čučoriedka, Aranka Španielka, či najznámejšia Ovčia
koža postupne vygradovali
náladu v sále a zdvíhali ľudí
zo sedadiel. Čo dodať na
záver? Kapela na pódiu dala
zo seba všetko a neustály
kontakt s obecenstvom dal
celému koncertu punc jedinečnosti.

Text: Jana Krnáčová
Foto: Miroslav Pôbiš

... kapela na pódiu bola ako doma ...

... o zábavu nebola núdza ...
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MALA CHO V SKÁ MAŠKR TA
S A PREDS TAVILA V NO V OM ŠATE
V našej obci Malachov sa dňa 1.10.2017 konal už tretí ročník podujatia Malachovská maškrta. Stoly boli zaplnené koláčmi od výmyslu
sveta, výbornými slanými pochúťkami i nádhernými tortami. Ako už je na
takýchto podujatiach zvykom, chýr o našej Maškrte sa rozniesol aj za
Malachovský chotár a návštevníci i súťažiaci prišli takmer z celého
Slovenska. Zo Zvolena, Žiaru nad Hronom, z Michalovej, Sliača, Badína,
dokonca aj z Paty, či Šintavy. Prihlásených bolo 20 súťažiacich v kategórii Koláče, 8 v kategórii Torty a 4 súťažiaci v kategórii Slané.
Tohtoročná Maškrta bola v porovnaní s minulými ročníkmi iná - viac
profesionálnejšia. V úlohe skvelej moderátorky sa predstavila Mgr. Diana
Javorčíková, známa hlavne bystrickej verejnosti z rôznych podujatí - napr.
Bystrická hodinka, či organizácie nekonečného množstva brigád, keďže
je predsedníčkou Okrášľovacieho spolku v B. Bystrici.
Samozrejme, ani tento rok nechýbala známa osobnosť z cukrárske-

sme zazreli aj Teréziu Falťanovú, s ktorou prišli originálne Muránske
buchty. Tieto vyrába táto vynikajúca folkloristka, rodáčka z Pohronskej
Polhory priamo pri salaši Zbojská.
Malachovskú maškrtu zorganizovalo naše OZ Vidiečanky s podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja a doteraz to bol najvydarenejší ročník. V tohtoročných prípravách podujatia sme spojili sily z cukrárkami z B. Bystrice , ktorým sa naše podujatie zapáčilo v predchádzajúcich ročníkoch. Spolu sme teda oproti vlaňajšku pripravili viac cukrárskych workshopov v zdobení tort - bola to príležitosť pre mladých naučiť
sa poťahovať torty, či pripravovať zdravé ovocné, či DRAV torty, detičky
zdobili medovníky i mafiny a zožali veľký úspech. Tiež už tradične nechýbala tombola, ktorá je veľkým lákadlom pre návštevníkov podujatia - a
tých veru bolo tohto roku neúrekom. Obdivovali všetky dobroty a taktiež
využili ich predaj, ktorý bol umožnený samotným súťažiacim. Porota v
zložení - Monika Sisková z Majcichova, Andrea Miháliková z Banskej
Bystrice a Lenka Kapustová z Malachova mala veľmi ťažkú úlohu.
Na základe ochutnávky hodnotila aj samotná verejnosť, pričom boli
vyhodnotené prvé miesta v každej z kategórií. V tomto hlasovaní
bola v kategórii Slané víťazkou Mária Gregorčeková z B. Bystrice, v
koláčoch zahviezdila naša Petra Klimentová a v tortách Alena
Filadelfiová z Banskej Bystrice . Odborná porota udelila v kategórii
Slané tretie miesto Barbare Tomkovej z B. Bystrice za pizza rožky,
druhé miesto domácej Valérii Cimermanovej z Malachova za vynikajúce pagáče s orechovým krémom a prvé miesto Márii
Gregorčokovej z B. Bystrice za škvarkové pagáče. V kategórii
Koláč sa na treťom mieste umiestnila Terézia Falťanová z Michalovej
s muránskymi buchtami, druhá bola Mária Gregorčoková z B.
Bystrice s jej výbornou jablkovo-makovou štrúdľou, no a prvenstvo
získala domáca Elena Sečkárová za vynikajúce citrónovo-tvarohové
rezy. Kategória Torty bola nielen útokom na chuťové poháriky, ale

... aj deťom sa páčilo ...
ho prostredia - tentokrát naše pozvanie prijala pani Monika Sisková zakladateľka Spolku cukrárov Slovenska, majiteľka firmy Monikine torty
s.r.o. z Majcichova, ktorá je vychytenou a žiadanou cukrárkou na slovenskom trhu. Torty z jej firmy sú súčasťou osláv veľkých firiem, spoločností, ale aj životných jubileí známych osobností. Na našom podujatí
sa nám pani Sisková predstavila v hodinovej prezentácii v zdobení torty,
predtým sa však zhostila neľahkej úlohy - ako vedúca poroty rozhodovala o poradí súťažiacich. Čo sa účasti súťažiacich týka, bol tento ročník
doteraz najlepší a hádam aj najzaujímavejší. Veď v radoch súťažiacich

... Muránske buchty ...

... súboru URPÍN venovala tortu pani Monika ...

hlavne veľkou pastvou pre oči . Na treťom mieste skončila Viera Havranová z Banskej Bystrice s tortou s
názvom Sliepka, druhá skončila Antónia Adamcová z
Paty s tortou Na záhradke a prvenstvo získala
Bystričanka Alena Filadelfiová s Detskou tortou ELF.
Práve v kategórii Torty sa názor laickej verejnosti stotožnil s názorom odbornej poroty. Víťazka - Alenka
Filadelfiová, získala aj vďaka týmto umiestneniam krásnu cenu od Spolku cukrárov Slovenska - autobusový
zájazd na medzinárodnú cukrársku výstavu EXPO
SWEET 2018 do Varšavy, v rámci ktorej sa uskutočnia
Majstrovstvá Európy v zdobení tort...
Čo sa týka tort, musím spomenúť, že náš obdiv mali
všetky torty, veď niektoré boli priam umelecké diela a je
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MALACHOVSKÁ MAŠKRTA
... vystúpenie jubilujúceho súboru URPÍN ...

... torta CHALÚPKA ...

nám ľúto, že nie všetky sme mohli vyhodnotiť a hlavne oceniť. Nakoniec
zvíťazili tie, ktoré nielen pekne vyzerali, ale hlavne mali aj výbornú chuť!
Podujatie vyvrcholilo vystúpením jubilujúceho súboru URPÍN, ktorému k
60. výročiu od založenia zablahoželala a svoju tortu - na prezentácii
vyzdobenú - darovala pani Monika Sisková. Čo dodať na záver? Tešia
nás skvelé odozvy a verím, že nasledujúci ročník bude ešte lepší ako bol
tento. V záujme umožniť ochutnávku čo najširšej verejnosti, plánujeme
zmeniť jej systém a pokúsiť sa získať sponzorsky ešte viac cien pre
súťažiacich, lebo práve tieto sú veľkou motiváciou súťažiť. Na záver
ďakujem všetkým sponzorom a žienkam, ktoré pomáhali tam, kde to
bolo najviac treba. Ďakujem ešte raz Banskobystrickému samosprávnemu kraju, vďaka podpore ktorého sme tento projekt mohli uskutočniť a
dúfam v podporu projektu aj pre rok 2018.

1. miesto - detská torta ELF

3.miesto - torta SLIEPKA

... ochutnávku zmeníme ...

... torty na predaj ...

Jana Krnáčová, Vidiečanky Malachov
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Jesenná brigáda
Dňa 17. 11. 2017 sme zorganizovali poslednú brigádu v tomto
roku. Hlavným cieľom bolo pohrabať a vyčistiť školskú záhradu od lístia, ktorého bolo neúrekom.
Deň predtým nám Maroš Horník uvaril chutnú kapustnicu, aby sa
nám lepšie pracovalo.
Aj napriek sychravému počasiu sme sa postupne schádzali. Zo
všetkých detí zo ZŠsMŠ bolo zastúpených iba 7 rodín a to rodiny
Zlevská, Horníková, Barteltová, Kubišová, Krnáčová, Cimermanová
a Vavreková, spolu so školníkom a riaditeľkou.
A čo sme všetko urobili v takomto malom počte? Opílili spodné
konáre na smrekoch, pohrabali všetko lístie a nebolo ho málo, vyniesli sme ho na kompostovisko, ktoré sme museli aj trošku "ušlapať"
aby sa nám tam zmestilo, obkopali altánok, aby sa tam nezdržiavala
voda a deti povynášali všetok zberový papier zo školy do pripraveného kontajnera.
Vystihli sme aj obed, výbornú horúcu kapustnicu sme si vychutnali v altánku, keď práve začalo mrholiť. Po takej polhodinke bolo
opäť sucho a my sme mohli dokončiť všetky začaté práce.
Keďže sme rátali s väčšou účasťou rodičov, zostalo nám veľké množstvo kapustnice. Škoda, mohli ste si na nej pochutnať.
Dúfame a pevne veríme, že nasledujúca májová brigáda bude mať
väčšie zastúpenie.
PS: Vďaka opíleným konárom na stromoch je na križovatke pri
škole oveľa lepší výhľad na cestu. (keď odchádzate zo školy
smerom doľava)

... pri altánku sa už nezadržiava voda ...

... chutilo všetkým...

... pomáhali aj najmenší...

... každý priložil ruku k dielu...

text a foto:
za OZ Malachovská škola
Zuzazana Púpavová

Malachovské
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OZ MALACHOVSKÁ ŠKOLA

Mikuláš v Malachove

... ja sa čerta nebojím...

... odvážnejší spievali...
Opäť po roku k nám dňa 9.12.2017 prišiel Mikuláš. Deti zo ZŠ s MŠ nám spríjemnili
čakanie na Mikuláša tým, že nám zaspievali rôzne piesne. Ďakujeme p. Filipkovi za hudobný doprovod, p. učiteľke Ťažkej a p. riaditeľke Cholvádovej za príjemný zážitok. Mikuláš
neprišiel sám, ale so svojimi pomocníkmi a to s 3 anjelmi a 3 čertami. Na začiatok nám
jeden z anjelikov zaspieval krásnu Vianočnú pesničku, ktorá zožala veľký potlesk. Tentokrát
Mikuláš rozdal 70 balíčkov pre detičky rôzneho veku. Prijemne nás prekvapila pani
Danišová, ktorá darovala všetkým deťom vynikajúce sladké kornútky, za čo je všetci srdečne ďakujeme. Nakoniec sme si všetci spoločne zatancovali a pochutnali si na predvianočnej kapustnici. Ďakujeme Mikulášovi, anjelikom a čertom, že na nás nezabudli, prišli nás
potešiť a veríme, že sa uvidíme zase o rok.
Za výzdobu v sále
kultúrneho domu ďakujeme
našim deťom, ktoré ju
vyrobili v našej materskej
a základnej škole.

Za OZ Malachovská škola
Zuzana Púpavová

... Luky a Mikuláš...

... deti tancovali a zabávali sa ...

... Mikuláš je kamarát...
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Z NAŠEJ ŠKOLIČKY

Protidrogová prevencia inak
Týždeň od 20.11. do24.11.2017 sme na škole venovali protidrogovej prevencii. Na hodinách čítania sme si čítali články o škodlivosti fajčenia, alkoholu, drog, či rôznych chemických látok. Učili
sme sa, že tieto látky nielenže poškodzujú naše telo, ale spôsobujú aj závislosti. Celý týždeň vyvrcholil piatkovou aktivitou, ktorú
sme nazvali "Kolotoč" (kolotoč úloh). Žiaci sa rozdelili do troch
skupín a postupne sa striedali na troch stanovišiach, kde riešili
rôzne úlohy. Na "matematickom" stanovišti deti museli najprv nájsť
schované úlohy, ktoré všetci úspešne vyriešili. Na "výtvarníckom"
stanovišti, vyrábali plagáty s protidrogovou tematikou. Na poslednom "slovenčinárskom" stanoviši, žiaci lúštili rôzne rébusy a nakoniec tvorili spoločne ako skupina vety o tom aké sú drogy pre nás
škodlivé. Celý deň sme uzavreli športovým turnajom. (Aj my sme
sa držali hesla: "Zober loptu nie drogy").
A tu sú ukážky žiackych prác:

Užívanie drog poškodzuje naše telo. Drogy sú: fajčenie, alkohol, benzín,farba, chemikálie, lepidlo. Druhy drog: marihuana, kokaín, a tá najhoršia Heroín. Všetko sa začína fajčením
a alkoholom. Potom prejdú ľudia na marihuanu a kokaína
skončí sa to heroinom. Nezdržuj sa pri fajčiaroch lebo je to
ako keby si aj ty fajčil. Pri fajčení vdychujeme: oxid uhoľnatý,
čpavok, decht, nikotín. Pri fajčení sa telo zbytočne namáha a
môže dôjsť k infarktu.
(Ajko Bartelt, Hanka Kršačková, Šimon Necpal, Ondrík Rosenberg, Dominik
Dutka, Max Hoda)

...a teraz na inú tému ...

Drogy veľmi škodia. Nikdy neskúšajte cigarety. Fajčenie
spôsobuje rakovinu.
(Riško Krnáč, Filip Zlevský, Jurko Kubiš, Kubko Šimko, Jurko Murányi, Samko Spevák)

Kapor
Bol jeden macko. Doma sa nudil a tak si povedal, že ide chytiť kapra. Zobral udicu a hodil ju do akvárka. Boli tam dvaja
kapry. Jedného chytil a zjedol ho.
Dominik Dutka (2. ročník)
Macko
Za siedmimi horami a siedmimi dolami bol jeden macko. Ten
sa volal Peťo. Mamina ho poslala na ryby. Keď došiel, tak si
sadol a čakal. O chvíľu vytiahol kapra. Potom išiel
domov.Mama ho pochválila. Dali ho do akvária. Upiekli perníky. Dali kapra na plech a zjedli ho.
Peťka Necpálová (2. ročník)

Nikdy nezačni fajčiť ani užívať drogy, lebo keď začneš fajčiť
je ťažké s tým prestať. Môžeš mať ťažkú rakovinu, na ktorú
môžeš umrieť alebo môžeš mať vredy na žalúdku. Môžu ti aj
odrezať nohu. Môžeš mať veľké diery v krku. Keď začneš
brať heroín, už nevieš byť bez neho.
(Lejka Kovalčíková, Alicka Trnková, Peťka Necpálová, Marko Pál, Filipko Lichý,
Miška Šimková)

Skupinové práce:
Vety zložené zo slov začínajúcich sa na rovnaké písmeno:
Katka kúpila kokos. Fero fajčí. Cyro cmúľa citrón. Betka bije
Betku. Gunár gága. Peter príde. Kohút kikiríka.
(Petra Necpálová, Juraj Kubiš, 2. ročník)
Filoména fúka fajku. Kamil kúpil kone. Beta bije Betku.
Mačka miluje maminu. Peter papá papaničku.
(Dominik Dutka, Marko Pál, Jurko Murányi, 2. ročník)

FOTOGALÉRIA
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... deti zdobili mufiny ...
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... huráááá sneh ...

... zber papiera ...

... škôlkári idú z jedálne ...

... Stridžie dni a Lucie...

... pečieme medovníky...

... Mikulášovi sme zaspievali aj zarecitovali ...

... návšteva v Tihányiovskom kaštieli ...
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Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE

List Ján Snopka prezidentovi Masarykovi
Veľká hospodárska kríza bola celosvetová ekonomická kríza, ktorá
začala prepadom akcií na americkej burze v roku 1929 a trvala až do
polovice 30. rokov 20. storočia. Najtvrdší dopad mala v Spojených štátov amerických, ale aj v bývalom Česko-Slovensku. Česko-Slovensko
bolo postihnuté v rokoch 1929 až 1933. Ako exportne orientovanej krajiny sa ho kríza veľmi dotkla. Kým v roku 1923 bolo 441 000 nezamestnaných, vo februári 1933 ich už bolo 920 000, teda každý tretí robotník
bol nezamestnaný. V tejto nepriaznivej situácii sa ocitlo aj mnoho malachovských mužov, ako živiteľov rodiny, bez trvalého zárobku. Jeden takýto prípad v rodine Snopkovej si môžete prečítať aj vy. Ján Snopko sa v
zúfalej situácii rozhodol listom požiadať o pomoc samotného prezidenta
Tomáša Garrigue Masaryka. Text je ponechaný v pôvodnej podobe aj s

formulačnými a gramatickými chybami.
Rok 1934 I/21
Kancelář presidenta republiky 23.1.1934
Velavážný Pán Prezident!
Prosím o láskavé prepáčenie že stímto mojim dopisom vyrušujem
vás v práci. Prosím vás úctive biste boli tak dobrý a ráčili mi uznať
moje hrozné položenie s ktorým sa nachádzam napokraji záhuby.
Som othodlaný že budem prinútený svoje dve djovčence malie a
dvoch chlapcov jeden je zavojaka a druhý za učňa som v tom že ich
musím opustit a u dobrých ludach hladat smilovanie.
Nuž ale mám jednu nádej. V roku 1922 kím som ešte nebov v takejto tiesni požičal som si peniaze a otkúpil som v
susetstve mlin schorený. Ja som ho postaviv a ma
zas požiar uškodiv. Ja som ale videv že inakšej uplnosti nemám musev som mlinec zhotovit a tak som
bov prinútený pritiahnut ku prvšimu dlhu a platit
musím vždi Tatra banki po 12 percent zvelkov ťarchov nemav som sa kam obratit musev som ist do
Argentiny za 4 roke a len že som natie interese virobiv holi som sa navrativ domov ateraz mi len exekúcie hrozia každú chvilku ostavam len pot holim
nebom moje mozole musím opustit. Probovav som
ot spolku hospodárskiho družstva bez úročního si
vitiahnut peniaze abi mi bolo lakšie splacat. Nemav
som ale zkade vopret im vklat zaplatit tak som
nedostav. A za 10 mesiácov po 100 korún čosom
im nanosiv tie mi nekcu vidat.
Tak vposlednej dobe sa uchádzam u vás o smilovanie keby ste bol tak dobrý a ráčil ste mi udeliť
niečo na opravenia mlinca bez ktorího ja nemôžem
jestvovať. Tak jedine vtom hladám zmenu môjho
zlého položenia. Dosť som hladal pracu aj iné ale
bez výsletku. Tak jedine vás prosím ráčte biť tak
dobry smilujte sa nad mojím osúdom tažkým.
Kvám sa obraciam z hlbokóv skormúcenóv prozbóv. Dúfam že neotmietnete moju prozbu a budete
mať veľkú účasť na mojej lepšej budúcnosti abi
som si mohov môj rodičovský podiel zachrániť a
mojím dietkam zanahať.
Vopret vám ďakujem za záchranu mojej celej
rodiny.
Nech Pán Boch žehná vaše
jak dosavádne idalšie spravovanie nás.
Ešte raz vám ďakujem a ostávam verný vám i
vážmu štátu Československej Republiky
Laskave poručam sa vám
Ján Snopko Mlinár
P.p Radvaň nad hronom
Župa XVIII Slovensko
Malachov č 14
Okresný úrad v Banskej Bystrici dňa 6.3.1934 k
tejto žiadosti vydal inštrukcie pre notára v Radvani
nasledujúceho znenia:
Kancelária prezidenta republiky vrátila priložené
podanie s požiadaním, aby žiadateľovi má-li snáď
nejaký nárok na výpomoc z peňazí štátnych alebo
vôbec verejných, bolo dané príslušné poučenie s tým,
že výpomoc akú má (Ján Snopko) na mysli mu z peňazí pána prezidentových poskytnutá byť nemôže.1

Náhľad na originál listu
1 Prezidiálne písomnosti 1927, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB PBB, krab. 5

text: Tomáš Cimerman
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Vianočný stolnotenisový turnaj má svojich víťazov
Stolnotenisový klub MALACHOV v sobotu 16.12.2017 v Kultúrnom
dome už tradične organizoval stolnotenisový turnaj pre neregistrovaných
hráčov a milovníkov stolného tenisu v Malachove. Bol určený každému,
kto má v Malachove rád ping pong a chce si zahrať. Kategórie: Mládež
do 18 rokov, Muži a ženy nad 18 rokov. Tradične boli aj zmiešané štvorhry. Vstup bol voľný. Občerstvenie a ceny poskytol stolnotenisový klub.
Ceny sponzorovali: obec Malachov, rod. Kozáková, rod. Hlavatá, rod.
Georgievová, Iveta Kavčáková a Ján Bystriansky..
Držiteľom putovného pohára sa stal mladý hráč Martin Klačan z
Malachova. Hral za mužov, pretože tentokrát bol jediným zástupcom za
kategóriu mládeže. GRATULUJEME!
Súčasne pozývame mladých ľudí z Malachova aby vymenili elektroniku za šport a prišli medzi nás.
Po turnaji mali členovia klubu tradičnú predvianočnú kapustnicovú
zábavu u Kozákov, na ktorú boli pozvaní aj účastníci turnaja. Pani starostke Lucii Ferenc Gajdúškovej za podporu a odovzdanie cien, rodine Kozákovcov za priestory a organizáciu posedenia a všetkým účastníkom ako aj sponzorom srdečne ďakujeme a tešíme sa zase v roku
2018.Stolnotenisový klub Malachov želá všetkým

Mládež do 18.rokov: nesúťažilo sa
Zmiešané štvorhry:
1. Lýdia Boďová a Ján Georgiev
2. Iveta Kavčáková a Ján Klačan st.
3. Monika Hlavatá a Marián Gabčo

"Šťastný a úspešný rok 2018 v zdraví a spokojnosti"!

Výsledky turnaja:
Dvojhry:
Víťaz turnaja: Martin Klačan

Muži:
1. Martin Klačan
2. Jozef Kozák
3. David Demeter

Ženy:
1. Monika Hlavatá
2. Petra Klimentová
3. Andrea Kozáková

text a foto: Iveta Kavčáková
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OZ Malachov s ká dolina aj na konci
Jednotliví spoluautori podľa potreby navštevovali miestnych občanov. preto bolo potrebné zachytiť aj jej súčasný vzhľad. Fotodokumentáciu
Kvôli výskumu ľudových piesní sa stretla editorka monografie Dr. Malachova a jeho okolia sme uskutočnili v októbri. Prvý deň sme fotoMarianna Bárdiová a Dr. Alžbeta Lukáčová s dôchodkyňami - speváčka- grafovali dedinu - miestnu architektúru, prírodu v okolí obce a iné zaujími, osobitne ešte aj s Lýdiou Boďovou a Máriou Kapustovou. V rámci pri- mavé miesta. Na ďalšie dni sme sa vybrali do hôr, kde sme fotili prírodné
eskumu divadelnej kultúry sa stretli M. Bárdiová s Mgr. Zlatou Troligovou krásy Malachovskej doliny. Navštívili sme aj odľahlejšie miesta, ako napr.
u Márii Kapustovej. Za poskytnutie
dokumentov k príspevku o divadelnej
kultúre Malachova ďakujeme aj Eve
Gajdúškovej, Ing. Martinovi Pálovi
a ďalším divadelníkom.
Adam Lichý navštívil p. Zuzanu
Bušovskú, p. Jána Žabku a p. Mgr.
Emíliu Snopkovú, ktorí poskytli staré
fotografie a iné materiály. Historické
snímky a texty digitalizovali A. Lichý
a Žofia Štulajterová, osoby na fotografiách nám pomohli identifikovať seniori
pod vedením Márie Dobrotovej.
Aj profesor Jaromír Krško, ktorý
robí výskum toponým (zemepisných
názvov) sa prišiel pozrieť do
Malachova. Za ochotnú spoluprácu pri
dopĺňaní miestopisných názvov ďakujeme najmä Pavlovi Teremovi a Jánovi
Bušovskému. Po zhromaždení chotárnych názvov ich Adam Lichý spracoval
do digitálnej mapy. Aby bolo vôbec
možné v monografii použiť mapu,
bolo potrebné získať licenciu od jej
vydavateľa. Preto sme komunikovali s Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (vľavo) s Jánom Bušovským nad mapami s chotárnymi názvami
(foto: Marianna Bárdiová)
poskytovateľom licencie - spoločnosťou
CBS spol. s.r.o. z Kynceľovej. Následne sme pripravili licenčnú zmluvu Ortútske jazierko či Hostinec. Dedinu a okolie fotografovali Dan Derek a
na súhlas na použitie zemepisnej mapy v monografii.
Robert Hovorič počas krásnych jesenných slnečných dní, aj za zaujímaKniha nebude zobrazovať iba históriu obce, ale aj jej prítomnosť, vého inverzného počasia. Koncepciu fotodokumentácie spracoval A.
Lichý, ktorý fotografom asistoval aj
v teréne.
Ako vidíte, práce na knihe sú
v plnom prúde a už v novembri boli na
obecnom úrade odovzdané prvé
hotové kapitoly:
" Symboly obce
(Mgr. Tomáš Cimerman)
" Dobrovoľný hasičský zbor (Mgr.
Tomáš Cimerman)
" História školstva v Malachove (Mgr.
Tomáš Cimerman)
" Divadelná kultúra v Malachove
(Mgr. Zlata Troligová)
" Chotárne názvy Malachova (prof.
Mgr. Jaromír Krško, PhD.)
" Ochrana prírody a krajiny (RNDr.
Adam Lichý, PhD.)
" Osem prírodných divov Malachova
(RNDr. Adam Lichý, PhD.)
" Pozoruhodný svet živočíchov (doc.
Ing. Peter Urban, PhD.)
PhDr. Alžbeta Lukáčová, PhD. (vľavo) a Lýdia Boďová pri nahrávaní
(foto: Marianna Bárdiová)
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roka 2017 pracovalo na knihe o obci

Mgr. Zlata Troligová (vpravo) a Mária Kapustová - pri rozhovore a prezeraní
divadelných fotografií v albumoch
(foto: Marianna Bárdiová)

Práce na publikácii by sa nemohli uskutočniť bez finančnej podpory. Preto chceme poďakovať za dobrú spoluprácu Mgr. Ľube
Kubišovej, PhD. pri podávaní projektu do Fondu na podporu umenia, ktorý bol úspešný a z ktorého obec získala na monografiu
2500,- EUR. Rovnako ďakujeme aj starostke RNDr. Lucii Ferenc
Gajdúškovej a pracovníkom OÚ za všetky administratívne práce.

Lesné bralo Horná skala
(foto: Dan Derek, okt. 2017)

Dan Derek fotografuje pri náučnej tabuli pod
Dolnou skalou
(foto: Adam Lichý)

Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (vľavo) s Pavlom Teremom
nad mapami s chotárnymi názvami
(foto: Marianna Bárdiová)

Text: Adam Lichý a Marianna Bárdiová
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ŽELÁME SI LEN TO N A JLEPŠIE
December, posledný mesiac v
roku je opäť tu. Ani veriť sa nám
nechce, že hoci neradi, budeme sa
musieť o pár dní rozlúčiť - s rokom
2017, aby sme mohli privítať rok
2018. Čím je človek starší, tým viac
sa zdá, že aj keď má deň stále 24
hodín, týždeň sedem dní a rok 12
mesiacov , akosi rýchlejšie sa strieda
rok s rokom.
Aj v našom klube v druhej polovici
roka sme sa zúčastňovali na akciách
organizovaných obcou. Už tradične
sme prispievali pečením domácich
koláčikov. Chceli by sme sa poďakovať našim členkám, ktoré napiekli na
akcie Jablko roka, Deň obce
Malachova, Malachovská maškrta
a Zabíjačka obce spolu 1217
kusov zákuskov.
Lýdii Boďovej, Elene Briedovej,
Márii
Briedovej,
Jarmile
Bukvajovej, Zuzane Bušovskej,
Elene
Cimermanovej,
Viere
Dobrotovej, Vlaste Dobrotovej,

letné posedenie pri Kováčovie domčeku
Elene Oravcovej, Olge Kyselovej, Anne Kapustovej,
Márii Oravcovej, Márii Plajovej, Anne Šimovej, Márii
Šavoltovej a Jane Žabkovej.
Prišla jeseň, a s ňou mesiac október - Mesiac úcty k
starším. Tradične k tomuto sviatku sme pripravili pre
našich členov a seniorov našej obce slávnostnú schôdzu
spojenú s občerstvením, posedením a tancom pri hudobnej skupiny TRIO EXCELLENCE.
Zaželajme si spoločne krásne a pokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov, ktoré sú pred nami. Je to
najkrajšie obdobie v roku a prežime ho tak, ako si to želáme.
Zaželajme si do prichádzajúceho roku 2018 veľa spoločného úsilia, ochoty, dobrej vôle.
Veľa pekných a dobrých vecí, veľa pevného zdravia, radosti a potešenia z prítomnosti blízkych a priateľov.

slávnostné posedenie Mesiac úcty k starším

Spracovala: Elena Briedová
tajomníčka Klubu dôchodcov Malachovčan

Kr úžok "Dobr e j pohody " pri klube dôchodco v
oslava narodenín O. Filipku v krúžku DP

V krúžku sme si netradične pripravovali nátierky z vypestovanej zeleniny, naučili sme sa vyrábať zeleninový " tatarák". V septembri sme mali zas tradičné haruľové posedenie. Cuketové dobroty boli predmetom októbrového
stretnutia, kde nám pripravila Jana Žabková cuketové mafiny a Lýdia Boďová pripravila cuketové lečo. Bolo to chutné, zaradíme si tieto recepty do bežného varenia a pečenia.
Koniec novembra sa niesol v znamení Mikuláša - balíčky nám pripravila Emília Belanová. Rozlúčku so starým
rokom 2017 sme si preložili na január a zmeníme ju na vítanie Nového roka 2018.
Všetky životné jubileá, ktoré sme oslávili s našimi členkami sprevádzal hrou na harmonike Ondrej Filipko - on
sám oslávil s nami svoju 80-tku.
Spracovala Jana Žabková - vedúca krúžku
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VÝZVA - Vráme Malachov na beky!
zapojte sa do zbierky
Niekoľko športových nadšencov v našej obci
zobralo projekt Vráťme Malachov na bežky naozaj
vážne a povedali si, že keď už máme bežky, zišli by
sa aj upravené trate v blízkom okolí. Z finančných
prostriedkov OZ Malachovská škola a obce
Malachov a v spolupráci s c. k. Malachov zakúpili
snežný skúter aj s frézou na úpravu bežkárskych tratí v okolí Malachova, aby tak podporili
tento šport aj v našom kúte mikroregiónu. Na prevádzkovanie skútra sú však potrebné ďalšie prostriedky, preto prosíme všetkých bežkárov a fanúšikov
športu, aby prispeli na úpravu tratí.
Vaše príspevky posielajte na účet c. k.
Malachov: 520700/4205132224/8360 (IBAN:
SK44 8360 5207 0042 0513 2224). Vyzbierané
prostriedky budú slúžiť výlučne na palivo a prípadné
opravy skútra. Výpisy z účtu budú pravidelne zverejňované v Malachovských novinách a na webstránke
obce Malachov. Všetkým prispievateľom vopred
ďakujeme.
Športu zdar!
Z. Krnáč a Ľ. Kubišová
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Vyberáme z matriky
(stav k 22.9. 2017)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove: 1128 obyvateľov, z toho 563
mužov a 565 žien.
Zoznam detí narodených do septembra 2017
Anna Perončíková, nar. 28.10.2017, rodičia Mgr. Zuzana a Ivan Perončíkovci, Ortútska 204
Tamara Styková, nar. 7.11.2017, rodičia Ing. Hana Styková a Peter Styk, Banícka 78
Filip Čief, nar. 21.11.2017, rodičia Anna Čiefová Klesniaková a Ondrej Čief, Ortútska 3
Rodičom blahoželáme!
JUBILANTI
Krnáčová Emília
Oravcová Anna
Dvorská Júlia
Klačan Juraj

dát.narodenia
2.11.1927
12.12.1927
9.12.1937
18.3.1942

vek
90 r.
90 r.
80 r.
75 r.

bydlisko
Banícka 2
Banícka 86
Banícka 41
Ortútska 114

Cimermanová Elena
Oravcová Jolana
Bušovská Zuzana
Zobolová Viera
Briedová Elena

16.10.1942
25.10.1942
12.11.1942
17.11.1947
22.11.1947

OPUSTILI NÁS
Anna Čiliaková
Teodor Roštár

vek
92 rokov
68 rokov

75 r.
75 r.
75 r.
70 r.
70 r.

Ortútska 204
Ortútska 201
Ortútska 99
Banícka 98
Ortútska 7

bydlisko
Ortútska 200
Ortútska 75

Zosobášili sa:
Monika Vrábeľová, rod. Francistyová a Peter Vrábeľ, sobáš 6.5.2017
Šárka Šípková, rod. Oravcová a Dušan Šípka, sobáš 26.5.2017
Ing. Alena Jankovská, rod. Dudová a Július Jankovský, sobáš 1.7.2017
Ing. Marek Kontra a Michaela Kontrová, rod. Fujaková, sobáš 15.7.2017
Lenka Kogutová, rod. Kapustová a David Kogut, sobáš 27.8.2017
Ivana Rybová, rod. Dobrotová a Tomáš Ryba, sobáš 25.11.2017

Malachovské noviny, roč. XI, č. 3/2017
Občasník vydáva: Obecný úrad Malachov v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi v Malachove, ISSN 1339D1798
Sídlo vydavateľa: Ortútska 145, 974 05 Malachov, IČO vydavateľa: IČO 00 620 891,
Registrovaný: Ministerstvom kultúry SR pod č. EV 4270/11, farebná verzia vo formáte pdf na www.malachov.sk,
Číslo redakčne pripravila: Bc. Jana Bušovská, e-mail: malachovnoviny@gmail.com, kontakt: 0911 25 11 09. Graf. úprava:
BUBU cestovná kancelária,s.r.o. Tlač: DALIBB, s.r.o., Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov!

