Občasník ObÚ a občianskych združení v Malachove

číslo 1 – máj 2018, XII. ročník

Keï je práca
záitkom

viac na strane 4

Školské kolo súae

Slávik Slovenska

OZMalachovská dolina
hodnotilo uplynulý rok

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to žiaci 1., 2. a 3.
ročníka v jednej kategórii a
žiaci 4. ročníka v 2. kategórii. Každé dieťa zaspievalo
dve piesne, jednu so sprievodom harmoniky p. Filipka,
a druhú bez sprievodnej
hudby. Medzi jednotlivými
kolami si deti zaspievali aj
spoločne...

Členovia hodnotili činnosť v uplynulom roku, v
ktorom dokončili a slávnostne odovzdali do užívania
novú autobusovú zastávku
Malachov-Kopanice, usporiadali dva turistické výlety,
obnovovali náučné chodníky, pripravovali monografiu
obce a podieľali sa na ďalších aktivitách.

viac na strane 3

viac na strane 2

P a v el Hir ax
Baričák v
Malacho v e

MA BE LY
Malacho v s ký
beh na lyžiach

Spisovateľ Pavel "Hirax"
Ba ričák je autorom mnohých bestsellerov, románov,
cestopisov či básnických
zbierok, ktoré píše od srdca
a z lásky, a to hlavne s cieľom dodať čitateľom odvahu
prežiť svoj život s úsmevom
a so svetlom v duši. Jeho
najznámejšia trilógia Šľabikár šťastia oslovila mnohých
čitateľov.
viac na strane 3

Po dlhom čase sa
v Malachove znovu pretekalo v behu na lyžiach.
Počasie bolo síce mrazivé,
okolo -10 °C v tieni, ale
vďaka slnku sa celkový pocit
z doobedňajšieho športového zážitku blížil k dokonalosti. Súťažiacich tvorili najmä
deti navštevujúce materskú
aj
základnú
školu
v Malachove.
viac na strane 9
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OZ Malachovská dolina hodnotilo uplynulý rok
V stredu 25. apríla 2018 sa vo
Vinárni Venezia konalo valné zhromaždenie OZ Malachovská dolina. Členovia
hodnotili činnosť v uplynulom roku, v ktorom dokončili a slávnostne odovzdali do
užívania novú autobusovú zastávku
Malachov-Kopanice, usporiadali dva
turistické výlety, obnovovali náučné
chodníky, pripravovali monografiu obce
a podieľali sa na ďalších aktivitách.
Predseda OZ Milan Smolík odovzdal Ďakovný list Pavlovi Teremovi za aktívnu dlhoročnú pomoc občianskemu
združeniu pri príležitosti významného
životného jubilea.
Starostka obce RNDr. Lucia Ferenc
Gajdúšková sa poďakovala členom za

aktívnu prácu pri skrášľovaní obce a zveľaďovaní života v nej, predsedníctvo OZ sa poďakovalo členom, OÚ a mnohým občanom za pomoc
pri brigádnických prácach, pri získavaní informácií, dokumentov a
predmetov k monografii Malachova a za všestrannú spoluprácu.
Pre ďalšie obdobie si stanovili mnoho ďalších prospešných aktivít.
zdroj: internet

KRITICKÉ OKIENKO
Milí spoluobčania,
nerada, no musím Vás opäť upozorniť na
vandalizmus v našej obci. V noci zo soboty
na nedeľu (z 28.4.2018 na 29.4.2018) "nejaký
dobrák" polámal tuje za plotom pani
Slezákovej. Niekto si dal naozaj námahu, lebo
také hrubé konáre polámať nie je žiadna maličkosť. Majiteľka podala trestné oznámenie
na neznámeho páchateľa.
Okrem toho niekto vytrhal, polámal a ukradol okrasné stromčeky vysadené na konečnej
zastávke a zo 7 zostali len 3. Nestačím sa
čudovať, čoho sú niektorí ľudia schopní!
Chcem Vás poprosiť, majte "oči aj uši na stopkách" a keby ste čokoľvek nekalé zaregistrovali, dajte mi, prosím Vás, vedieť na telefónnom
čísle 0918 36 36 29.
Ďakujem a tým, ktorí sa nezmestia do kože
odkazujem len jedno - na každého raz dôjde.
Vaša starostka

...polámané tuje hneď vedľa hlavnej cesty ....
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Školské kolo súae Slávik Slovenska
O tom, že žiaci našej ZŠ nie sú len zanietenými športovcami
a športovkyňami, ale dokážu sa postaviť každý sám za seba
pred publikum a zaspievať, sme sa presvedčili na školskom
kole speváckej súťaže.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to žiaci 1., 2. a 3. ročníka v jednej kategórii a žiaci 4. ročníka v 2. kategórii. Každé dieťa zaspievalo dve
piesne, jednu so sprievodom harmoniky p. Filipka, a druhú bez sprievodnej hudby. Medzi jednotlivými kolami a počas rozhodovania poroty si
deti zaspievali aj spoločne a s pani dôchodkyňami, ktoré celú súťaž
pozorne sledovali. O tom, že najmä v prvej kategórii bolo ťažké rozhodovanie a viacero detí podalo veľmi dobré výkony svedčí aj fakt, že boli
udelené dve štvrté aj dve tretie miesta. Ako skonštatovala pani riaditeľka
K. Cholvádová, znovu máme v škole spevácke talenty, ktoré môžu školu
reprezentovať aj na súťažiach a rôznych podujatiach. Pani vychovávateľka A. Ťažká, ktorá deti učí hrať na flaute a vedie k láske k hudbe a spevu
ocenila, že deti prekonali trému, a každý jeden zvíťazili nad sebou
Porota to mala ťažké.

Víťazi v 2. kategórii

Víťazi v 1. kategórii

samým. Aj keď spievanie samostatne nesedelo každému, spoločne si
deti zaspievali s veľkou gurážou. Som veľmi vďačná našim pani učiteľkám, že v deťoch objavujú aj talenty, o ktorých niekedy netušíme ani my

rodičia, a že im takto umožňujú rozvíjať sa nielen vo vedomostiach, ale aj
schopnostiach a dôvere v seba samých.
Text a foto: Ľ. Kubišová

Pavel Hirax Baričák v Malachove
Spisovateľ Pavel "Hirax" Baričák je autorom
mnohých bestsellerov, románov, cestopisov či
básnických zbierok, ktoré píše od srdca a z
lásky, a to hlavne s cieľom dodať čitateľom
odvahu prežiť svoj život s úsmevom a so
svetlom v duši. Jeho najznámejšia trilógia
Šľabikár šťastia oslovila mnohých čitateľov.
Hlavne pre jeho pozitívny pohľad na život
ako taký, mu na sociálnej sieti každý deň
pribúdajú priatelia, má ich už tisícky. Je tiež
gitaristom a hrá punkovú hudbu v hudobnej
skupine Rachmat, píše blogy, je dobrodruh,
fotograf aj cestovateľ - precestoval krajiny
Nový Zeland, Izrael, Ekvádor, Etiópiu,
Panamu, Kostariku, Indonéziu... Vydáva
knihy sebe aj iným autorom. Popri tom všetkom cestuje tiež po Slovensku za čitateľmi,
číta im zo svojich diel a snaží sa im poradiť,
ako lepšie žiť. Som nesmierne potešená,
že Pavel Hirax Baričák prijal naše pozvanie
do Malachova. O to väčšia radosť, keď prisľúbil, že jeho motivačná prednáška bude benefičnou akciou a zisk z podujatia venuje našej
Základnej škole s materskou školou v

Malachove na športové a iné kultúrne voľnočasové aktivity pre deti, ktoré si to z finančných

dôvodov nemôžu dovoliť, teda na vyrovnanie
veľkých
sociálnych
rozdielov
medzi
deťmi...Druhú polovicu zisku sa rozhodol venovať Zdenke Petríkovej z Banskej Bystrice, ktorá

sama vychováva svojho ťažko postihnutého
syna. 18. apríla 2018 teda "pricupital" do sály
nášho kultúrneho domu - ako inak úplne bosý...Ľudí sa zišlo dosť, lístky boli dostupné okrem nášho OÚ
aj cez portál Predpredaj.sk, čo sa
veľmi osvedčilo. Samotná prednáška bola veľmi zaujímavá a trvala
takmer 3 hodiny, počas ktorých
neodišiel nikto...Prebiehala formou
diskusie, avšak bola zabezpečená
anonymnosť pýtajúcich sa, keďže
svoje otázky napísali na papieriky a
tie sa zozbierali... Základnej škole
aj pani Petríkovej sme po celkovom
vyúčtovaní poslali po 180 Eur.
Ďakujem za spoluprácu s Obecným
úradom, ktorý poskytol bezplatný
prenájom, ale hlavne Pavlovi
Hiraxovi Baričákovi nielen za zaujímavú prednášku, ale i za jeho veľké gesto v
prospech iných. Verím, že u nás nebol poslednýkrát.
Jana Krnáčová, Vidiečanky Malachov
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Keï je práca záitkom
Tohtoročná prvomájová brigáda mala veľké ciele. Bolo treba vymeniť schátrané lavičky, namontovať na triedu v prírode odkvapové rúry, či
vymeniť povrch pod zostavou so šmýkačkou. Veľmi sme si priali oživiť
našu záhradu bylinkovou špirálou a vyvýšeným záhonom, kde si deti
budú pestovať vlastnú zeleninu. Na začiatku sa zdalo, že sú to veľmi
smelé plány, ale ako začali prichádzať ďalší a ďalší brigádnici, bolo
jasné, že rúk bude dosť. A to nie hocijakých. Ukázalo sa, že máme
medzi sebou rodičov, ktorí sú veľmi zruční a nerobí im problém vyrobiť
z holej guľatiny pekné lavičky. Naše mamy vedia pripraviť úžasný štrkový povrch pod pružné dlaždice z gumy, či vrátiť tvár drevenému slimákovi, ktorý sa poberal do zabudnutia. Naše pani učiteľky sa radi pohrajú
s bylinkovou špirálou či novou výsadbou. A vyvýšený záhon je kapitola
sama osebe, keďže vyžaduje najskôr vykopať jamu, do ktorej sa nanosia konáre ako drenáž, zakryjú sa mačinou, to sa prikryje suchým lístím
a iným odpadom na kompostovanie, zasype sa to najskôr zeminou s

. . . vyvýšený záhon. . .

len za seba, že som na nás hrdá a šťastná, že to tu takto funguje.
Rada som spoznala nových rodičov v našej MŠ, s ktorými by som
si inak hovorila len Dobrý deň! Dúfam, že sa stanú členmi OZ
Malachovská škola a budú to ťahať ďalej, s novými nápadmi a
energiou. Radi im pritom pomôžeme.
text: Ľ. Kubišová
foto: kolektív autorov

. . . v záhrade sú nové lavičky a takto sa natierali. . .

kompostom, a potom jemným kompostom. To celé trvá niekoľko
hodín a my dúfame, že deťom sa tam podarí dopestovať krásnu
zeleninu, ktorou sa budú môcť pochváliť aj na súťaži Jablko roka.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s nákupom materiálu a
dovozom už pred samotnou brigádou, či doniesli zelený materiál
na výsadbu. Veľmi oceňujeme aj pomoc susedov, ktorí poskytli
veľmi kvalitný kompost, tehly, či ochotne sľúbili techniku, ktorej
sme sa však nedočkali. Aj to sme však zvládli s nadhľadom, hoci
výborný guláš takto nebol vyvrcholením brigády, ale len krátkou
prestávkou na obed počas náročnej šichty. Verím, že nehovorím
. . . mamičky maliarky . . .

. . . po tvrdej práci prišiel čas na výborný guláš . . .

OZ MALACHOVSKÁ ŠKOLA
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PROSBA
Potrebujeme ešte doplniť
niekoľko m2 gumených dlaždíc
pod zostavou so šmýkačkou.
Vedel by s tým niekto
pomôcť? (Tie, ktoré máme, sú zo
starého ihriska). Volajte Zuzke
Púpavovej na 0904 406 299.
. . . do skorého rána, sa pilne pracovalo . . .

. . . štrk bolo najskôr treba vyhrabať . . .

. . . a potom kocky položiť . . .

Malachovský ples
má za sebou prvú päťročnicu
Dňa 27. 1. 2018 sme sa opäť zabavili už na 5. Malachovskom
plese. Keďže to bolo také malé výročie, dali sme si viac záležať na
celkovej výzdobe plesu. V zmysle tradície, že moderátormi plesu
sú stále iné partnerské/manželské páry, sa tentokrát moderátorského mikrofónu veľmi dobre zhostili manželia Ličkovci. Po úvodnom slove a prípitku, slávnostne otvorili ples. Kultúrny program v
štýle opery predviedla operná speváčka P. Solotruková a folklór
reprezentovali členovia FS Urpín. Počas celého večera nám do
tanca hrali DJ Dušek a ľudová skupina HRON.
O tombolu bol veľký záujem a prvú cenu (televízor) získal
hádam náš najstarší hosť, 70-ročný pán z Banskej Bystrice. Tým
chceme naznačiť, že ples nie je iba pre mladých, ale pre všetky
vekové kategórie. ?
SRDEČNE ĎAKUJEME všetkým
sponzorom, ktorí nám prispeli na tombolu, ako aj všetkým
aktívnym členom
OZ Malachovská škola a priaznivcom
ZŠ s MŠ Malachov, bez ktorých by sme tento ples nemohli
organizovať a neustále vylepšovať.
text: Zuzana Púpavová
foto: Michaela

FS Urpín
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R O ZPRÁVKO VÝ FILIP
Vedeli by ste napísať rozprávku? Žiaci
našej školy to zvládli na jednotku. Tu je
výsledok . . .
Hladný vlk
V jednom lese žil vlk, ktorý mal zlomenú
labku. Nemohol chodiť, kráčať, ba ani behať
a dostal nemóresný hlad. Začalo sa stmievať,
nikde ani dušičky. Vlk si ľahol, že si pospí. V
noci ho navštívil duch. Duch bol milý, dal
vlkovi najesť a napiť. Vlk bol vďačný a sľúbil
duchovi, že mu to vráti, keď bude mať labku
v poriadku. No keď mal labku v poriadku,
zabudol na to. Po čase sa duch vrátil a žiadal
od vlka, aby mu oplatil službu. Vlk už so zdravou labkou odmietol. Duch ho preklial a vlk
ostal navždy hladným vlkom. Práve preto sa
rozpráva "hladný ako vlk". Koniec.
Zvieratá a pytliak
Kde bolo tam bolo, v jednom lese žili zvieratá. V jedno krásne ráno do lesa vstúpil pytliak. Zvieratá sa báli, lebo nevedeli, kto a čo je
zač. Pytliak išiel potichu. Zvieratá zistili, že je
to pytliak, tak naňho ukuli pascu. Jeleň sa
schoval za strom, ježko pod krík a vtáky do
koruny stromu. Všetko bolo pripravené. Keď
pytliak vyšiel, schoval sa za krík, že ide poľovať. V tom vyšiel ježko. Pytliak naň stúpil,
narazil do stromu, odtiaľ vyšiel jeleň, nabral
ho na parohy. Vtáky zleteli zo stromu a robili
pytliakovi zle, kým nesľúbil, že už nikdy nebude poľovať na zvieratá. KONIEC.

Deň Zeme v našej škole
22.apríla v nedeľu bol Deň
Zeme. Poniektorí ľudia vravia, že Zem je náš domov.
Áno, je to pravda. Mohli by
sme byť radi, že máme
našu Zem, ale my ju znečisťujeme
odpadkami,
plynmi z áut. Prečo to robíme? Veď Zem je krásna,
ale my si ju nevážime. Ak
máte svoju Zem a domov
radi, tak ju neznečisťujte.
Uvidíte, zvieratká budú mať
čistý les, vodu aj nám
bude lepšie. Skúsme
neznečisťovať Zem - náš
domov.
text:
Lejka Kovalčíková
žiačka 4.ročníka

. . . odpadky patria do koša . . .

MINI

Žeravý uhlík
Kde bolo tam bolo, v jednom krbe bol
uhlík, ktorý chcel z krbu vyskočiť. No jeho
mama mu to nedovolila, lebo vedela, že keď
vyskočí, bude to mať nebezpečné následky
pre všetkých navôkol. Uhlík bol nezbedný
a aj napriek zákazu vyskočil a takmer podpálil dom. Uhlík prežil len tak - tak. Jeho pán ho
zdvihol a dal ho späť do krbu, malý uhlík sľúbil mamičke, že už nikdy z krbu nevyskočí
a že bude počúvať svoju milovanú mamičku.
V krbe sa rozpálilo a príjemný ohník ohrial
celý dom. Zazvonil zvonec a rozprávky bol
koniec.

. . .už desiatujeme vonku . . .

FOTO
. . .živá učebná pomôcka . . .

O pyšnej labuti
V jednom jazierku, kde rybičky plávali,
plávali tri krásne labute. Jedného dňa začalo
veľmi veľmi pršať. Pyšná labuť sa schovala
do svojho domčeka, no ostatné dve labute
nemali žiadny domček. Prosili pyšnú labuť,
aby ich prichýlila. Ale ona povedala, že špinavé a zafúľané labute dovnútra nepustí. A
tak ostatné labute zostali vonku na daždi.
Keď prestalo pršať, tak sa labute pustili hneď
do práce. Začali si stavať vlastné domčeky.
Pyšná labuť sa z okna na nich pozerala a
hovorila: "Ony sú ale špinavé!" Keď si labute
dokončili domčeky, boli oveľa pevnejšie ako
domček pyšnej labute. Na druhý deň prišla
veľká víchrica. Zbúrala domček pyšnej labute. Pretože nemala žiadny domček, išla prosiť ostatné labute, aby ju prichýlili. Pretože
neboli také pyšné ako ona, pustili ju. Potom
si pyšná labuť uvedomila, že keď pomôžeš
druhému, on pomôže tebe.
Ponaučenie: "Pýcha sa nevypláca."
Alicka Trková 3.ročník

. . .Veľkonočné kraslice deti zdobili
s pánom Milanom Dobrotom . . .

G
A
L
É
R
I
A

Malachovské
noviny 1/2018

7

INFORMUJEME VÁS

MARE C - MESIA C KNIHY
Čítam, čítaš, čítame

prácu, a tak na zariadenie Obecnej knižnice
Malachov sme nepotrebovali investovať žiadne
finančné prostriedky. Sme všetci veľmi vďační
za dary VKMK, lebo ich zásluhou mohla malachovská knižnica začať svoju činnosť.
Čitatelia sú spokojní, lebo knižný fond je
neustále dopĺňaný novými titulmi, zakúpenými
z dotácie OÚ Malchov a členských poplatkov.
V roku 2017 poskytol Obecnú úrad Malachov
dotáciu 150,- euro na zakúpenie nových kníh.
V roku 2017 sa nám teda podarilo zakúpiť
knihy z príspevku OÚ v hodnote 152,- euro a
knihy z členských príspevkov v hodnote 74,euro. V minulom roku sme teda investovali do

Marec je mesiacom knihy už od roku 1955,
od kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Tento osvietený
kníhlupec už v 19.storočí rozširoval slovenské
a české knihy. Bol prvým kolportérom slovenských kníh, národným buditeľom, ľudovým básnikom a zberateľom národných piesní. V marci
je aj Týždeň slovenských knižníc. Som rada, že
naša obec Malachov knižnicu má. Vznikla
v roku 1987. Práve v tomto roku som urobila
prvý zápis knihy, ktorú sme dostali z Verejnej
knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej
Bystrici.
Po literárnych dielach siahame v kaž"S pomocou kníh sa mnohí
dej dobe. Radi sa vnárame do ich strstávajú učenými i mimo školy.
hujúcich príbehov. Niekto dáva predBez nich nebýva učený nik ani v škole."
nosť zábave, iný napätiu. Vzrušene
prežívame osudy hôzvných hrdinov,
J.A. Komenský
spolu s nimi snívame a čo to sa aj poučíme.S knihami sa stretávame od útleho detstva a aj dnes, v čase nových,
rýchlych informačných technológií, mnohí kníh 226,- euro. Na obohatenie fondu knižnice
uprednostnia trávenie voľných chvíľ práve pri prispievajú aj mnohí obyvatelia Malachova
klasike.Kniha je stále praktickou pomôckou pri darovaním hodnotých titulov. Nedá sa nespovzdelávaní a zábave. Môžeme v nej listovať, vlo- menúť pán Slivka, ale aj mnohí iní, ktorí nechcú
žiť ju do batohu, či kabelky a prečítať kedyko- byť menovaní. Veľmi nás potešilo podarovanie
ľvek pár riadkov bez obavy, že zlyhá nejaký zachovalých kníh detskej literatúry od rodiny
zdroj energie.
Ličkovej.
Knižnicu vediem od roku 1987 až do dnešVýpožičná doba kníh je jeden mesiac. Po
ného dňa. Po dohode s riaditeľstvom VKMK dohode s knihovníčkou je možné dobu prePetrom Klincom a jeho pracovníčkami som zís- dĺžiť. Zápisné sa platí v knižnici jedenkrát do
kala regále do novozariadenej knižnice a vybra- roka. Výška členského poplatku je 1,- euro,
la som literatúru, ktorú nám darovali. Pán sta- deti do 15 rokov členský poplatok neplatia.
rosta Ján Snopko zabezpečil dovoz kníh
K 1.12.2017 má knižný fond nasledovné
z VKMK do Mlachova. Nadviazali sme spolu- tematické skupiny:

Krásna literatúra
Odborná literatúra
Krásna literatúra pre deti
Odborná literatúra pre deti
Spolu

1687 kníh
246 kníh
481 kníh
23 kníh
2437 kníh

Výpožičky v r.2017
Krásna literatúra pre dospelých
1349 kníh
Odborná literatúra pre dospelých
20 kníh
Krásna literatúra pre deti
122 kníh
Odborná literatúra pre deti
9 kníh
Spolu
1500 výpožičiek
Chcem sa poďakovať učiteľkám MŠ
v Malachove, ktoré navštívili obecnú knižnicu
so všetkými deťmi. Tiež v nemalej miere patrí
vďaka pani učiteľke Ťažkej zo ZŠ v Malachove,
ktorá nám pomáha a vedie žiakov ku kladnému
vzťahu ku knihám a návštevám knižnice.
V knižnici sa žiakom spoločne venujeme. Pani
učiteľka navštevuje so žiakmi knižnicu pravidelne počas celého školského roka.
Mrzí ma však, že s vypožičanými knihami
nie všetci čitatelia zaobchádzajú ako s vlastnými, a tak sa často vracajú do knižnice poškodené.Veľka vďaka patrí aj pani strarostke za
vynovenie interieru knižnice zaobstaraním
nových regálov. Knižnica má krajší estetickejší
vzhľad a čitatelia sa v nej dobre cítia.
Ďakujem tiež všetkým pracovníkom OÚ
Malachov, ktorí sú veľmi ochotní pomôcť,
kedykoľvek ich o to požiadam. Zároveň sa
chcem poďakovať všetkým svojim čitateľom a
teším sa na každé stretnutie s nimi v knižnici.
Knihovníčka Obecnej knižnice Malachov
Mária Žabková
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Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE

160. výročie školy v Malachove
V roku 2018 si pripomíname už 160. výročie existencie školy
v Malachove. Výročie školy je príležitosťou na to, aby sme si oživili v
pamäti stošesťdesiatročnú históriu našej školy, ktorá je naplnená neľahkou, zodpovednou a plnohodnotnou prácou mnohých pedagogických
i nepedagogických zamestnancov, ktorí tvorili jej dejiny. Základy školy
ako vzdelávacej inštitúcie
v Malachove boli položené
v roku 1858 pod patronátom
evanjelickej a. v. cirkvi. Pod
vznik školy sa podpísali také
významné osobnosti ako boli
radvanský zborový farár ev. a.
v. cirkvi Andrej BraxatorisSládkovič, Ján Fux (dekan a
evanjelický farár v Slovenskej
Ľupči) a barón František
Radvanský (poddozorca evanjelickej a. v. cirkvi). Významnou
mierou k tomu prispel aj Ľudovít Haliarsky, školský správca
a lesný strážca v Ortútoch. Čo
o tejto osobnosti našich regionálnych dejín a zároveň aj
o vzniku školy napísali
v Slovenských novinách v roku
1859 si môžete prečítať nižšie.
Autor článku, ktorý vyšiel v spomenutom periodiku dňa 28.
júla 1859 nie je známy.
Slovenské noviny vychádzali
v r. 1849 - 1861 vo Viedni ako
poloúradné, neskôr úradné
noviny viedenskej vlády pre
Slovákov. Vychádzali 2-krát týždenne najprv v slovenčine,
neskôr sa stali tlačovinou
Staroslovákov a vychádzali
v slovakizovanej češtine (tzv.
staroslovenčine).
Nasledujúci text je doslovným prepisom článku, ktorý
zachováva štruktúru, formálnu
a obsahovú stránku originálu.
Z Pohroní zvolenkého,
dne 25. jul. Koncem pominulého měsíce odbývalo se více
zkaušek v národních školách
dekanátu b. bystřického. Zkaušky tyto nebudeme opisovati; ovšem
ale následné příklady obětivosti spomeneme, jež některé obce zvolenské vzhledem na svoje školy vydaly. V Podlavicech, filiálce baň.

bystřické, byla před tím škola míchaná; nyní však sobě vystavěli evanj.
spoluobyvatelé k vlastním potřebám tak pohodlnau a úhlednau školu,
že nic přehnaného nepovíme, říkajíce, že "takové školy málo vidět."
Nemenší pochvalné uznalosti zasluhují také obce Malachov a Pršany,
co filiálky k Radvani přivtělené, které sobě též pořádné školy vystavěly, k čemu se přičinily zvlášť
ochotným vedením v těchto listech už také v jiném ohledu
pochvalně spomínaného p.
Lud. Haljarského, prvního c. kr.
horáře v Ortútech. Spomenutý
pán neztěžoval sobě k provedení blahodárných úmyslů sbírku zavesti, k tomu pak cíli
mnohé obtížné cesty konati, až
se dílo při pomoci Boží a ochotnosti obyvatelů spomenutých
obcí podařilo. Takovýchto
vůdců náš lid potřebuje, a kde
jich nalezne i ochotně dobrau
radu jejich následuje; p.
Haljarského ale nechať pán
Bůh při dobrém zraví sdružuje,
aby i dále na vše strany tak
pochvalně působiti mohl, jako
se dosaváde stalo..... 1
Treba už len podotknúť, že
Ľudovít Haliarsky sa mimo iného
zaslúžil o založenie základiny
Mumáčika školských sirôt
v Malachove a v Horných
Pršanoch, ktorej cieľom bolo
finančne pomáhať sirotám
a deťom nemajetných rodičov
prispievať peniazmi na miestnu
školu a učiteľa, ale aj na školské
pomôcky a zimné oblečenie.
Jeho pričinením bola tiež v roku
1858 vybudovaná rovná, pevná
cesta, ktorá viedla z Radvane,
cez Malachov až po ortútske
jazero, vhodná pre vozovú
a pešiu premávku. Týmto počinom sa výrazne zlepšil a zrýchlil
vývoz erárneho dreva a iných
surovín z Malachovskej doliny.
Obyvateľom Malachova sa tak
dostalo možnosti ľahšieho zárobku, namä v oblasti povozníctva.
text pripravil: Tomáš Cimerman

1 Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenské noviny, č. 89 z 28. júla 1859, [cit. 2018-03-23]. Dostupné z:
http://digitalna.kniznica.info/zoom/63736/view?search=malachov&page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2551,1254

Farebné vydanie novín nájdete na internete:
http://www.malachov.sk/52/alachovske_noviny/
Príspevky do septembrového čísla novín posielajte na e-mailovú
adresu: malachovnoviny@gmail.com
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MABELY - Malachovský beh na lyžiach
Po dlhom čase sa v Malachove znovu pretekalo v behu na lyžiach. Preteky pre deti sa
podarilo zorganizovať nadšencom bežeckého
lyžovania v areáli Viliama Lustiga dňa 25. 2. 2018.
Počasie bolo síce mrazivé, okolo -10 °C v tieni,
ale vďaka slnku sa celkový pocit z doobedňajšieho športového zážitku blížil k dokonalosti.
Súťažiacich tvorili najmä deti navštevujúce materskú aj základnú školu v Malachove, ale pretekov
sa zúčastnili aj žiaci zo škôl v Banskej Bystrici.
Spolu sa ich na štart postavilo 40, a všetci z nich
podali heroický športový výkon, za ktorý si odniesli
nielen dobrý pocit zo športového výkonu, ale aj
medaily a drobné darčeky. Za možnosť usporiadať
tieto preteky chceme poďakovať hlavne OÚ
Malachov, TJ Slovan Malachov a OZ Malachovská
škola, ale aj jednotlivcom z radov dôchodcov, riaditeľovi pretekov Jankovi Oravcovi, tímu časomiery
pod vedením Mirka Briedu, Ondrejovi Slivkovi na
štarte a sympatickým asistentkám ... Šimočkovej,

Všetci na štart!

Účastníci prvých pretekov MABELY

Marke Briedovej a Jarke Bukvajovej v cieli. O spracovanie výsledkov a štartovacej listiny sa postaral Roman Gajdošovci. Ďakujeme
aj ďalším jednotlivcom z C.K. Malachov a spomedzi rodičov, ktorí
spolupracovali pri príprave areálu a samotných pretekoch. Spätná
väzba od súťažiacich a ich fanúšikov bola vysoko pozitívna a preto
veríme, že sa preteky MABELY stanú pravidelným športovým podujatím v zimnom období v našej NAJ obci.
Tieto preteky sa podarilo pripraviť aj vďaka skútru, ktorý sme
spolu s frézou na prípravu skateových tratí zaobstarali z finančných
zdrojov OÚ Malachov a OZ Malachovská škola a vďaka darovanej
"žehličke" na tlačenie klasickej stopy od Janka Oravca. Servisné
náklady na prevádzku skútra boli počas zimy postupne vyzbierané
z dobrovoľných finančných príspevkov jednotlivcov aj OZ
Malachovská dolina spolu vo výške 827,- eur, na náhradné diely a
pohonné hmoty sa minulo 352,- eur. Všetkým podporovateľom
veľmi pekne ďakujeme. Zostatok vo výške 475,- eur odkladáme na
ďalšiu sezónu a veríme, že bude aspoň taká vydarená, ako táto.
ŠPORTU ZDAR a MALACHOVSKÉMU ZVLÁŠŤ!!!
Nebolo dôležité vyhrať, ale prísť do cieľa.

Text: František Zlevský
Foto: A. Lichý, Ľ. Kubišová
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Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor
Každého vlastníka,
nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby
zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.
Konkrétne - každý vlastník,
nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je
povinný:
1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na
ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na

UPOZORŇUJE A VYZÝVA
ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2. predchádzať výskytu a
šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
3. zabezpečiť využívanie
poľnohospodárskej pôdy,
tak, aby nebola ohrozená
ekologická stabilita územia
a bola zachovaná funkčná

spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
4. usporiadať a zosúladiť
poľnohospodársky druh
pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho
pozemku, alebo nepoľno-

hospodárskeho pozemku v
blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne
nesplní povinnosť uloženú
orgánom ochrany poľnohospodárskej
pôdy,
dopustí sa priestupku
(fyzická osoba) alebo
správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická
osoba - podnikateľ) podľa
§ 25 a § 26 zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení
neskorších predpisov.
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Vážení spoluobčania,
v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť
na dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť "zabezpečovať plnenie
opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní" a to
najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
t.j. v jarnom a suchom období. Predmetný zákon zakazuje :
1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú
spôsobilosť, ktoré sa
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
5. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku
alebo zneužiť linku
tiesňového volania.
6. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo
k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení
najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.
Porušenie tohto zákazu je možné podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške 331,- eur a pre právnické osoby
alebo fyzické osoby - podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z.z. vo výške 16 596,- eur , podľa § 62
citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej
osobe do 100,- eur. Vzhľadom na uvedené, Vás žiadam o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri
práci v záhradách a v prírodnom prostredí.
Zároveň upozorňujem na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a
§ 47 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiadam preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.

Vážení spoluobčania,
z dôvodu, že v poslednom období sa častejšie stretávame s voľným pohybom psov po dedine mimo chovného
priestoru, upozorňujeme majiteľov psov, že pes sa môže pohybovať mimo chovného priestoru, alebo zariadenia
na chov, len s osobou, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii.
Táto osoba je povinná:
- predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
- zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Taktiež upozorňujeme, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom
vykonáva dohľad.
Ďalej upozorňujeme, že ten, kto psa vedie, je povinný bezodkladne odstrániť výkaly z verejného priestranstva a to podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov § 6.
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanovila obec všeobecne záväzným nariadením - VZN č.
103/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Ten, kto vedie psa a bezodkladne
neodstráni výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku podľa toho istého zákona §7
a za ten je možné uložiť pokutu do 65 eur.
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POZVÁNKY

Dňa 19. 5. 2018 o 9:00 hod.

Pozvánka na MDD

sa bude na školskom ihrisku konať

Pozývame všetky detičky na Medzinárodný deň detí v
Malachove, ktorý sa bude konať "na Dieli"

"Hokejbalový turnaj
o pohár starostky obce Malachov".
Turnaj je určený pre deti od predškolského veku
až po 6. ročník ZŠ.
Treba si priniesť: obuv na umelú trávu, hokejku,
hokejové rukavice a chrániče na nohy.

Registrácia hráčov
v uvedený deň do 8:30 hod.
Štartovné na dieťa 1,- EURO.
Súťažiaci budú mať guláš a nealko zadarmo.

dňa 2. 6. 2018 - sobota so začiatkom o 9:00 hod.
Čaká vás:
- rozprávkový les
- veľa športových aktivít
- guláš, sladká odmena, darček
- príjemné prostredie
Prihlásenie a zaplatenie poplatku 4,- EURÁ bude možné
na Obecnom úrade v Malachove
v dobe od 14. 5. - 30. 5. 2018.
Štartovať sa bude pri obchode COOP Jednota a na Diel
sa dostanete po vyznačenej trase.

Vyberáme z matriky
(stav k 30.4. 2018)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove:
1126 obyvateľov, z toho 564 mužov a 564 žien.
Zoznam detí narodených v decembri 2017
Leo Šutka, rodičia Lucia Kapustová a Ján Šutka, Banícka 27
Adela Šuchaňová, rodičia Jana Dobrotová a Ing. Ivan Šuchaň, Ortútska 70
Filip Sečkár, rodičia MUDr. Barbora Sečkárová a Ing. Róbert Sečkár, Ortútska 62
Rodičom blahoželáme!
JUBILANTI
Šimko Michal
Dobrota Ján
Pšenák Marián
Krnáčová Mária
Kapusta Ján
Kochlicová Viera
Žabka Milan
Dobrota Ján
Kubiš Ján
Terem Pavel
Kapusta Ondrej
Sečkárová Júlia
Slezáková Blažena
Dobrotová Mária

vek
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
85
90

OPUSTILI NÁS
Ján Kapusta
Anna Vajsová
Pavel Plaj
Anna Nátanová

vek
61
92
68
79

bydlisko
Ortútska 30
Ortútska 110
Banícka 54
Ortútska 189
Ortútska 169
Ortútska 108
Bučinová 29
Banícka 39
Banícka 49
Ortútska 212
Banícka 19
Ortútska 62
Ortútska 159
Ortútska 56
bydlisko
Ortútska 213
Ortútska 151
Banícka 14
Ortútska 88
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