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Zorganizovali sme už
6. MALACHOVSKÝ PLES
jeho úroveň pozdvihol
aj profesionálny fotograf

viac na strane 4

MABELY
Na Mabely priviedla svojich zverencov
z Klubu športových lyžiarov Banská Bystrica aj
naša olympionička Jarka Lauková, rod.
Bukvajová (vľavo) a zasúťažiť si prišli aj mladí
biatlonisti z ŠK Biathlon Mania Banská Bystrica.

viac na strane 5
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Ďak u jem za dôv er u ...
Milí spoluobčania,
chcela by som sa Vám všetkým v prvom rade
poďakovať za dôveru, ktorú ste mi vo voľbách
prejavili. Gratulujem aj všetkým zvoleným
poslancov a verím, že budeme spoločne pracovať pre naše blaho, aby obec prosperovala,
aby sme sa mali dobre.
Dovoľte mi v skratke zrekapitulovať tie
najdôležitejšie veci, ktoré sa mi podarili v predchádzajúcom volebnom období:
- Majetkové vysporiadanie časti miestnych
komunikácií a dosť veľkej časti futbalového
ihriska z SPF do vlastníctva obce
- Vypracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 2022, Komunitného plánu sociálnych služieb
obce na roky 2018 - 2022, Program odpadového hospodárstva obce a pripravuje sa
Pasport miestnych komunikácií a dopravného
značenia v obci
- Získanie motorového vozidla KIA Sportage
z MV do majetku obce zadarmo
- Výmena energeticky náročného verejného
osvetlenia za LED (úsporné a moderné)
- Zavedenie DCOM - elektronizácia služieb
poskytovaných samosprávou do praxe, digitalizácie školy, novej legislatívy v odpadoch,
v archivácii, krízovom riadení

- Vybudovanie chodníka, stojanov na krhly, osadenie kríža a lavičiek na cintorínoch
- Osadenie bezpečného zábradlia pri vchode
do KD, vybúranie dvier dozadu - vytvorenie priestoru pre fajčiarov
- Modernizácia KD - nové stoličky, brúsenie
a lakovanie podlahy, nové okná, dvere, destrifikačné ventilátory, kompletné vybavenie
kuchynky, dovybavenie knižnice
- Položenie asfaltového koberca na cestu od
družstva smerom hore, na Diel, na Záhumnie,
asfaltovej drte na Bučinovej ulici
- Kompletná rekonštrukcia strechy na budove
ZŠ s MŠ
- Zavedenie separovaného zberu pomocou
kontajnerov (papier, plasty, sklo, kovy, oleje,
psie exkrementy)
- Vybudovanie altánkov a nového detského
ihriska v športovom areáli V. Lustiga
- Rekonštrukcia okien na budove TJ a jej pripojenie na kanalizáciu
- Rekonštrukcia budovy zvonice, bývalej
Hasičskej zbrojnice a muštárne
- Rekonštrukcia Obecného úradu - nová podlaha, maľovka, kompletná rekonštrukcia zasadačky
- Rekonštrukcia odstavnej plochy pred OÚ
- Osadenie zvodidiel popri ceste na začiatku

obce
- Zavedenie optickej siete v obci
- Osadenie zábradlia okolo pamätníka padlých
v II. svetovej vojne
V najbližšom období máme rozpracované
alebo pripravené projekty, ako aj:
- Vydanie prvej monografie o obci
- Nákup kompostérov pre občanov - dotáciu
sme na časť z nich dostali, prebieha kontrola na
Úrade pre verejné obstarávanie, ostatné dokúpi Obecný úrad z vlastných zdrojov
- Územný plán obce
- Doplnenie osvetlenia a rekonštrukcia a doplnenie verejného rozhlasu
- Kamerový systém v obci - pripravuje sa žiadosť
- Náter striech na KD, OÚ a TJ
- Rekonštrukcia priestorov za Kultúrnym
domom pre fajčiarov
Ďakujem aj všetkým aktívnym združeniam
a občanom, vďaka ktorým sa môžeme spoločne tešiť z vydarených projektov a z úžasne kultúrneho a športového života, ktorý v obci žijeme.
Vaša starostka
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Ako ïalej

v OZ Malachovská škola?
Skôr, než sa pokúsime nájsť odpoveď na
otázku v nadpise mi dovoľte aspoň stručne
predstaviť činnosť združenia za posledný
polrok.
17. 9. 2018 sa konalo Valné zhromaždenie
nášho občianskeho združenia, na ktorom bola
za predsedníčku po M. Horníkovi znovuzvolená
Ľuba Kubišová. Predsedníctvo, alebo skôr
užšia skupina koordinátorov, bude pracovať
v zložení Fero Zlevský (podpredseda), Jarka
Barteltová (pokladníčka), Jana Kohárová (kon-

trolórka), Zuzana Púpavová (propagácia), Katka Medveďová
a Danka Benčíková. Odhlasovali
sme každoročný príspevok po
200 eur na aktivity žiakov v MŠ aj
ZŠ (spolu 400 eur) s tým, že
výška sa môže meniť podľa potrieb školy. Tento príspevok je
určený na aktivity a materiál
počas vyučovania a školského
klubu detí a o jeho využití teda

Na brigáde občas pomôžu aj deti,
inak si ju užívajú na ihrisku. Foto Ľ. Kubišová

Výroba lavičiek do triedy v prírode,
ktorú si deti veľmi užívajú. Foto Ľ. Kubišová

rozhodujú
len pracovníci školy.
Taktiež sme
odsúhlasili príspevok 50 eur na
monografiu obce. Knihy o Malachove sa stanú súčasťou školskej knižnice a cenným zdrojom
informácií pre výučbu a záujmové
krúžky.
V súvislosti s podporou číta-

nia, a celkovo zmysluplného trávenia voľného
času sme podali projekt cez výzvu Nadácie
VÚB na Komunitné granty. Žiadali sme o financie na prestavbu starej uhliarne v suteréne
budovy školy na modernú knižnicu a čitáreň,
ktorá by mohla slúžiť tak školákom ako aj ostatným obyvateľom obce. Mohla by sa sem presťahovať obecná knižnica, bol by tu priestor na
príjemné posedenie pre seniorov, multimediálny kútik s internetom, mohli by sa tu hrať spoločenské hry a premietať dobré filmy, organizovať
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striedkov na tento účel. Budeme na kvalite nášho životného prostredia a chcú k
radi, ak nás v tomto zámere pod- nej aj prispieť.
poria všetci, ktorým sa pozdáva.
V závere roka sme už tradične pripravili všetV októbri sa uskutočnila aj jesen- ko na príchod Mikuláša. Keďže sa vždy snažíná brigáda, na ktorej chlapi vyro- me o niečo nové a iné, tentoraz sme pozvali
bili ďalšie lavičky z guľatiny - ten- Mikuláša, ktorý sa vedel vžiť do úlohy Tristana
toraz do altánku, vyhrabali sme kúzelníka a pobaviť deti skvelým programom.
dvor a naplnili kompostovisko. Sme radi, že obec finančne prispela na tento
Viacero vecí sme nestihli, naprí- zážitok, a sme presvedčení, že naše deti si to
klad odstrániť hŕbu konárov, ktorá zaslúžia, tak ako aj v iných obciach. Ohlasy boli
sa nám už niekoľko rokov zväčšu- výborné a očakávania asi budú vysoké, takže
je v jednom kúte záhrady, takže podobného Mikuláša musíme začať hľadať už
to s vedením školy a obce musí- teraz.
me doriešiť. Zostáva nám tiež
Tento rok sme zorganizovali už 6. ročník
doplniť altánok o ďalšie tabule na Malachovského plesu, kde sme ako novinku
kreslenie a nádrž na dažďovú zabezpečili fotostenu a hostia mali možnosť dať
vodu, ktorú potrebujeme na zalie- sa odfotiť profesionálnemu fotografovi, takže
vanie blízkej bylinkovej špirály. mnohí budú mať na ples aj spomienku vo forme
Finančné prostriedky na ňu
aj ďalšie potrebné vybavenie k starostlivosti o záhradu plánujeme
získať
cez
grant programu Zelené
oázy,
kde
Stretnutie s Mikulášom začína vždy rozsvietením
sme postúpili
stromčeka pred obchodom. Foto E. Plančárová
do 2. kola
a práve dopĺňame žiabesedy. Podľa riaditeľky ZŠ s MŠ by školákom
dosť o potrebné náležitosti.
takýto priestor veľmi prospel z hľadiska psyV prípade získania grantu
chohygieny, keďže väčšinu dňa v škole trávia
chceme našu záhradu prev tej istej miestnosti. Zároveň by to pomohlo
meniť na miesto, ktoré bude
udržať tepelnú pohodu v triede, ktorá je priamo
"učiť aj spájať". Chceme
nad prázdnym nevykurovaným priestorom.
využiť znalosti našich miestSpolu bolo predložených 386 komunitných
nych ľudí a doplniť ich
projektov a ten náš nepostúpil do ďalšieho - hlao nové prístupy ku prírode
sovacieho kola. Pri jeho príprave sme si však
blízkej starostlivosti o záhrauvedomili, že jeho realizáciou by sa v obci vyridy a verejné priestranstvá,
ešilo viacero problémov - uvoľnil by sa priestor
k čomu patrí aj vhodná
súčasnej knižnice, ktorý sa pri akciách v kultúrskladba rastlín a drevín
nom dome využíva ako šatňa či bufet, a vytvoril
v záhradách a vytváranie
by sa veľkorysý priestor, ktorý by poskytoval
podmienok na prežitie rôzďalšie možnosti na trávenie voľného času pre
nych druhov hmyzu a vtácdeti aj dospelých. Technické podklady do žiatva. Realizácia projektu si
dosti o grant nám poskytli Anka Kontrová
bude vyžadovať väčšie
a Danka Darmová, ktoré oprášili pôvodný promnožstvo dobrovoľníckej
jekt klubovne našich dôchodcov a doplnili ho o
práce a bude sa týkať aj ďalsúčasné požiadavky a finančný rozpočet.
ších verejných priestranstiKeďže sme presvedčení, že je to dobrá myšliev v obci, a preto dúfame,
enka, oslovili sme aj starostku a obecné zastuChvíle s Mikulášom sú vzácne, anjel už čaká s balíčkom.
že si ho zoberú za svoj všetpiteľstvo, aby zvážili vyčlenenie finančných proDobré dieťa sa ani čerta nemá prečo báť. Foto J. Barteltová
ci obyvatelia, ktorým záleží

Z Mikuláša sa vykľul kúzelník,
ktorý deťom učaroval. Foto: P. Necpál

reprezentatívnej fotografie. Ples otvorila starostka obce Lucia Ferenc Gajdúšková a poďakovala v ňom nášmu združeniu za všetky naše
doterajšie snaženia, čo nás veľmi potešilo aj
povzbudilo. Vyvolalo to tiež vlnu záujmu o bohatú a nápaditú tombolu, lebo každý v nej získal
pocit, že prispieva na niečo užitočné a vzácne.
Niektorí si ešte ani nedali dole traky z plesových nohavíc a už začali organizovať ďalšie
skvelé podujatie - preteky pre deti a juniorov
v bežeckom lyžovaní MABELY. Po pretekoch
organizátorov s časom a počasím si tak v sobotu 2. 2. 2019 mohli zapretekať aj naše deti.
A vyhrali sme to! Všetko sa stihlo, boli plagáty,
bola výborne upravená aj označená trať, boli
traťové kontroly, štýloví rozhodcovia, rozhodcovia na štarte a v cieli, virtuálne štartovné aj
výsledkové listiny, diplomy a sladké medaile
a palacinky! pre všetkých účastníkov a pekné
ceny pre prvých troch v štyroch vekových kategóriách chlapcov aj dievčat. Riaditeľ pretekov
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Súčasťou každého plesu
je aj bohatá tombola. Foto D. Derek

Základ partie, ktorá pripravila už 6. Malachovský ples - Ivo a Jarka Barteltovci, Fero a Linda
Zlevskí, Peter Necpál a Zuzka Púpavová. Chýba Maroš Horník a Ľuba Kubišová.
Foto D. Derek

Ján Oravec bol nakoniec celkom spokojný.
Ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie podporili svojou účasťou a povzbudzovaním.
Profesionálnu časomieru poskytla firma SAJMON, ceny venovali OZ Malachovská škola,
OÚ Malachov a TREND ŠPORT Malachovská

cesta, za vizuály, bannery a zástavy vďačíme
Petrovi Necpálovi a krásne fotky urobila Petra
Klimentová. Parkovisko odhrnul Matúš Gregor AGRO MG a palacinky napiekli členky
Slovenského červeného kríža - Marka Pálová,
Mária Brozmanová, Mirka Kubišová a Júlia

Vaše 2% meníme na detský úsmev
Názov Občianske združenie
Malachovská škola, právna forma
občianske združenie,
IČO 42196230, Banícka 52,
974 05 Malachov

V cieli čakala každého sladká odmena
a diplom. Foto: P. Klimentová

Kukučková. Všetkých, ktorí prispeli k zdarnému
priebehu sa ani nedá vymenovať, sú to naši
ľudia a sme veľmi radi, že sa na nich dá vždy
spoľahnúť.
Na záver zostáva naznačiť odpoveď na otázku Ako ďalej? Ako vidíte, ideme na plné obrátky, vytvoril sa tu zohratý tím ľudí, ku ktorému sa
pri každej akcii pripoja iní ochotní ľudia, robia
sa úžasné veci a mohli by sa aj ďalšie, ale
dochádza nám dych. Uvítame každú pomoc.
Možno sa zdá, že si vystačíme, ale nie je to tak.
Najbližšie nás môžete podporiť venovaním 2%
vašich daní.
text a foto z titulnej strany
Ľ. Kubišová

Účastníci pretekov MABELY 2019.
Foto: P. Klimentová

Bežalo sa z plným nasadením. Bežia starší žiaci a žiačky, kontrola na
trati P. Necpál. Foto: P. Klimentová
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Zo živ ot a naše j š koly
V októbri 2018 sa žiaci otestovali v Atletickej
olympiáde. V mesiaci, ktorý je venovaný starším, škôlkári aj školáci pozvali starkých do
telocvične a potešili ich krátkym programom.
Jeseň je nádherné ročné obdobie, ktoré ponú-

ka veľké množstvo farebného materiálu.
Aj tento rok sme všeličo vyrobili. Škôlkárom
pomohli rodičia. 25.októbra školu zdobili
Svetlonosy. Na druhý deň deti ostali doma a
pani učiteľky navštívili MŠ v Kriváni, kde sa
konala konferencia
Združenia učiteľov
zo škôl s regionálnou
výchovou,
v ktorom je aj naša
škola.
V novembri sme
si na Štiavničkách
pozreli vystúpenia
folklórnych súborov
"Urpín a deti". Žiaci
prezentovali svoje
knihy na Čítaní pri
bylinkovom čaji. Už
sme si varili aj
z vlastnej úrody.
4.novembera 1829
bola
založená
Hudobník v MŠ
v Banskej Bystrici
prvá detská opatrovňa na území
Slovenska.
Jej
zakladateľkou bola
grófka Mária Terézia Brunswická.
Česť a vďaka patrí

Čašník v MŠ

Zhrnutie činnosti
školského športového klubu.
SEPTEMBER 201
2018
Cyklistika:
- Malachov X Dolné Pršany
- Malachov X Suchý Vrch
Loptové hry:
- Turnaj Fotbal
- Turnaj Hádzaná
- Turnaj Prehadzovaná
OKTÓBER 2018
Turistika:
- Malachov X Ortúty X Horné Pršany
- Suchý Vrch X Mútne X Malachov
- Podlavice X Suchý Vrch X Malachov
Loptové hry:
- Turnaj Hokejbal
- Turnaj Basketbal

NOVEMBER
NOVEMBER 201
2018
Turistika:
-Králiky X Mútne X Malachov
-Podkonice X Pleše
Loptové hry:
-Turnaj Florbal
- Turnaj Nohejbal
Plávanie:
- Kondičné plávanie Štiavničky
DECEMBER
DECEMBER 201
2018
Zimné športy:
- Turnaj Rýchlokorčuľovanie
- Turnaj Ľadový hokej
Plávanie:
- Kondičné plávanie Štiavničky

JANUÁR 201
2019
Bežecké lyžovanie:
- Králiky X Tajov X Králiky
- Štadión zim. športov v Malachove
- beh na 5km
- Tajovská chata X Mostiky X Tajovska chata
- Štadión zim. športov v Malachove
- beh na 5km
Loptové hry:
- Turnaj Florbal

Jesenné tvorivé dielne

tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: "Tieto
malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa
učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len
hrali." Tento deň je Dňom materských škôl

MŠ MALACHOV
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na Slovensku. Zorganizovali sme Lampiónový
sprievod od obchodu po Kováčovie dom.
V múzeu bola veľká hostina. Staré mamy, mamy
napiekli veľké mňamky, od OZ Malachovčan
mali všetci teplý čajík. Na koláče nám svietili
lampióny, ktoré ozdobili stromy v záhrade.
Zapojili sme sa do projektu o dobrovoľníctve
Servis learning. Na hodinách sme pracovali s
tabuľami Malachovského náučného chodníka,
analyzovali sme texty, vytvárali k nim básne,
doplňovačky s tajničkami. Spočiatku to bolo
ťažké, ale neskôr sa žiaci pekne rozbehli vo
vlastnej tvorbe. Cieľom projektu service learning bolo zefektívnenie poznávania nášho regiónu a vytvorenie zaujímavých úloh pre návštevníkov malachovských náučných chodníkov.
Ukážky niektorých žiackych prác budú súčasťou malachovských novín, inak budú voľne sti-

ahnutelné na stránke školy a obce.
Robili sme týždeň
drogovej prevencie, pripomenuli
sme si rôzne závislosti v rozmanitých
aktivitách.
V decembri
k
nám
prišiel
Mikuláš s čertom.
Už od Kataríny sme
vytvorili atmosféru
Stridžích
dní.
Vyrábali sme na vianočné trhy. Piekli
sme medovníky.
Pozreli sme si Vianočný program Detskej misie.
Na Luciu sme sa
opäť stretli v telocvični. Ukázali sme
zvyky, zavinšovali,
zaspievali. Potom
sme nakupovali,
obdivovali výrobky a
výrobu oblátok tety
Steinsdor ferovej,
jedli ich, zdobili
medovníčky, zjedli
ich, pili punč od
pani učiteliek, jedli
kapustnicu od uja
Horníka. Posledný
Štedrý deň v škole
týždeň sme venova-
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Pečenie medovníčkov.

li regionálnej výchove, kde sme sa venovali
podrobne zvykom, nacvičovali sme program,
robili priestorovky v kultúrnom dome. Aby nám
nebolo dlho, išli sme si zakorčuľovať na ľad.
Korčule v škole máme a o ľad sa nám starajú
rodičia: František Zlevský, Roman Gajdošovci,
Zdeno Krnáč, Peter Kubiš, Tomáš Maľa, Vlado
Klačan, Ján a Marek Oravec, Michal Plančár,
Tomáš Kubiš, Michal Čunderlík, manželia
Cimermanovci, rodina Venglarčíková, Stano
Cholvád so žiakmi a vďaka aj všetkým ostatným
zúčastneným. Posledný deň sme zakončili
Štedrým
dňom
v škole.
text pripravila:
Katarína Cholvádová

Na ľad si vybehneme, kedy chceme - v ŠKD, ŠŠK, cez telesnú.

Takto nejako by mohla vyzerať
aj naša nová knižnica. (ZŠ Brehy)
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Rod S teinsdor ferovcov - časť 1.
V prvý aprílový deň roku 2018 zomrel vo veku nedožitých 97. rokov
Ján Steinsdorfer, priamy účastník SNP a nositeľ Rádu slovenského
národného povstania II. triedy a mnohých ďalších vyznamenaní. Táto udalosť ma podnietila k napísaniu týchto riadkov, ako aj kontaktovanie pána
Jána Balkovica, ktorý upriamil moju pozornosť na dejinné súvislosti
a lokality súradníc steinsdorferovského rodu, čo naznačil aj vo svojich
rukopisných poznámkach Adolf Steinsdorfer - horár a lesmajster
Kráľovskej komory.1 Z výsledkov jeho bádania, ktoré som verifikoval
a doplnil vlastným výskumom, vznikol tento detailnejší pohľad na historicko-genealogické súvislosti tohto rodu v regióne stredného Slovenska.

Banskej Bystrice, čím sa stal tretím najdlhšie slúžiacim richtárom. Jeho
matka Alžbeta rod. Kreutzerová bola krstnou mamou všetkých detí Jána
Steinsdorfera a Anny Terézie Pannerovej. Ich manželstvo sa zavŕšilo
v roku 1826, keď Anna rod. Pannerová zomrela vo veku 57 rokov.3 Jej
manžel ju prežil len o tri roky. Ján Steinsdorfer zomrel dňa 07.02.1829
ako 67 ročný.4 Práve matričný zápis o jeho úmrtí nám umožnil nahliadnuť ešte o čosi hlbšie do vzdialenejšej minulosti Steinsdorferovcov.
Pochovávajúci kňaz totiž poznačil, že pochádzal z Kroměžíža na Morave,
čo automaticky nemusí znamenať, že sa tam aj narodil. Záznam z úmrtnej matriky hovorí, že sa mal narodiť okolo roku 1762. Žiaľ ani po dlhšom
hľadaní v matričných záznamoch Kroměžíža, okolitých
obcí a Olomouca sme nenašli ďalšiu stopu o jeho
narodení v danom regióne. Ján je tak najstarším známym predkom našich Steinsdorferovcov. Výskum
zameraný na získanie informácii o dátume, mieste
jeho narodenia, ktoré by dávali možnosti ďalšieho
bádania bude pokračovať.
O živote ich detí sa veľa údajov nezachovalo. Traja
synovia Ján Tadeáš, Ernest Jozef a Ján Ernest Jozef
zomreli v detskom veku. Ďalší syn Karol Ignác Jakub,
študent filozofie, zomrel vo veku 17 rokov.5 Žiaľ príčinu jeho skorého skonu nepoznáme. Istý súvis môže
mať nasledujúci zápis v tej istej matrike, kde je zapísané úmrtie 18 ročnej dievčiny, ktorá zomrela a tiež aj
bola pochovaná v rovnaký deň ako Karol Ignác Jakub
Steinsdorfer. Bez ďalších údajov však spoločná zviazanosť týchto dvoch úmrtí ostáva iba v rovine hypotézy. Dcéra Karolína Alojzia sa v roku 1823 vydala
za vdovca (o 39 rokov staršieho) Františka Xavéra
Bittera,6 ktorý bol banskobystrickým senátorom
a v rokoch 1804-1810 zastával funkciu richtára
Banskej Bystrice. Manželstvo trvalo ale iba 2 roky,
pretože František Xavér v roku 1825 zomrel. Jej mladšia sestra Terézia Alžbeta Mária si zobrala za manžela
Jána Juraja Leimböcka, pôvodom z Währingenu
z Rakúska, ktorý bol v čase sobáša polesným praktiKostol sv. Oswald v Eisenerz na litografii z roku 1825, kde mali sobáš Jozef Ján
kantom Banskej komory na Čákyovských majetkoch
Steinsdorfer a Terézia Edlerová. (foto: Wikimedia Commons
v Sedmohradsku v dnešnom Rumunsku.7
Históriu rodu Steinsdorferovcov sa podarilo súvislejšie sledovať od Pokračovateľom rodu bol napokon syn Jozef Ján.
konca 18. storočia, no v jej začiatkoch zostáva niekoľko nejasností, ktoré
Jozef Ján Steinsdorfer sa narodil 16.03.1799 v Slovenskej Ľupči.8
sa nepodarilo odstrániť. Keď sme chceli poodhaliť korene tohto rodu, Podobne ako jeho otec aj on mal významné postavenie úradníka. Jozef
museli sme začať v Banskej Bystrici. V banskobystrických cirkevných Ján sa etabloval v Banskej Štiavnici (možno predpokladať, že tu aj študomatrikách sme našli dosiaľ najstaršiu stopu o pôvode Steinsdorferovcov. val), kde pôsobil ako účtovný úradník - zapisovateľ (ingorssista) Banskej
Prvý raz sa v Banskej Bystrici spomínajú v roku 1789, keď sa Jánovi komory. Za manželku si zobral Teréziu Edlerovú zo štajerského
Steinsdorferovi a jeho manželke Anne narodil syn Viliam Karol Ján.2 Za Eisenerzu v súčasnom Rakúsku. V rodisku nevesty, vo farskom kostole
ním nasledovalo ešte deväť ďalších detí - Ján Tadeáš (1794), Ernest Sv. Osvalda, sa dňa 27.08.1827 konal sobáš.9 Mladomanželia sa však
Jozef (1796), Karolína Alojzia (1797), Jozef Ján (1799), Karol Ignác natrvalo usadili v Banskej Štiavnici, kde sa im v rozpätí desiatich rokov
Jakub (1800), Terézia Alžbeta Mária (1801), Žofia Rozália Mária (1802), narodilo šesť detí. O živote synov Alberta Alexandra Antona (1830),
Viliam Ján Ernest (1804) a Ján Ernest Jozef (1805). Otec týchto detí Ján Jozefa Jána Karola (1832) a Karola (1835) sa doteraz nezachovali žiadSteinsdorfer po príchode do Banskej Bystrice zastával významné funkcie ne zmienky. Najmladší syn Viliam Ernest (1840) vstúpil do armády, kde
v Banskej komore ako aj na Ľupčianskom hrade, kde bol jeho správcom. dosiahol hodnosť kapitána cisársko-kráľovského vojska so sídlom
Ešte predtým ako sa stal plnoprávnym banskobystrickým mešťanom sa v rakúskom Grazi.10 Jediná dcéra Emília Mária Karolína (1838) sa vydaoženil s Annou Teréziou Pannerovou (dátum a miesto sobáša nie sú zati- la za zlatníka Henricha Gustáva Ľudovíta Seidela zo Zellersfeldu pri
aľ známe), dcérou Jána Karola Pannera a Žofie rod. Taschner. Jánov svo- Hannoveri, s ktorým mala spolu šesť detí, troch synov a tri dcéry. Otec
kor Ján Karol Panner bol významnou osobnosťou, ktorý vykonával počas Jozef Ján Steinsdorfer zavŕšil svoj život ako takmer 43 ročný dňa
štyroch volebných období funkciu richtára Banskej Bystrice. Ďalšou 16.03.1842.11 Zomrel na zápal dutiny brušnej. Matka Terézia sa už po
poprednou osobnosťou spriaznenou so Steinsdorferovcami bol Jozef smrti manžela druhý krát nevydala a napokon umrela v Banskej Štiavnici
Glabič (Glabits), človek výnimočných kvalít s významným postavením 30.12.1870, ako 64 ročná12.
v spoločnosti, ktorý tiež viac ako 25 rokov zastával funkciu richtára
zostavil: Tomáš Cimerman
1Balkovic, J.: Adolf Steinsdorfer - horár a lesmajster Kráľovskej komory. Genealogický rešerš rodu. 2017. 6 s.
2 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Banská Bystrica - rím. katol. konfesia, Matrika pokrstených 1752-1806, str. 416, 29.10.1789.
3 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Banská Bystrica - rím. katol. konfesia, Matrika pochovaných 1790-1882, str. 427, por. č. 80, 20.10.1826.
4 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Banská Bystrica - rím. katol. konfesia, Matrika pochovaných 1790-1882, str. 453, por. č. 16, 07.02.1829.
5 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Banská Bystrica - rím. katol. konfesia, Matrika pochovaných 1790-1882, str. 348, 12.04.1817.
6 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Banská Bystrica - rím. katol. konfesia, Matrika sobášených 1780-1851, str. 100, 16.09.1823.
7 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Banská Bystrica - rím. katol. konfesia, Matrika sobášených 1780-1851, str. 134, 14.10.1828.
8 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Slovenská Ľupča - rím. katol. konfesia, Matrika pokrstených 1773-1842, str. 224, 16.03.1799.
9 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Eisenerz (Štajersko) - rím. katol. konfesia, Matrika sobášených 1810-1841, str. 58, 27.08.1827.
10 Viliam Ernest bol krstným otcom viacerých detí jeho sestry Emílie Márie Karolíny. Z matričných zápisov týchto krstov poznáme jeho sociálny status - poručík (leutnant) a v roku 1876 kapitán (capitaneus militaris).
11 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Banská Štiavnica - rím. katol. konfesia, Matrika pochovaných 1833-1872, str. 242, 08.03.1842.
12 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Banská Štiavnica - rím. katol. konfesia, Matrika pochovaných 1833-1872, str. 82, 30.12.1870.
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Sumarizujeme
Kniha o Malachove prechádza v tomto
čase poslednou jazykovou korektúrou, a tak
sme mohli zosumarizovať aj všetky informácie
do tiráže - autorov fotografií, ľudí a inštitúcie,
ktorí nám poskytli informácie a materiály a
chceme tam uviesť aj poďakovanie všetkým,
ktorí nám na vydanie knihy finančne prispeli.
Menoslov darcov, najmä Malachovčanov, ale aj
darcov prostredníctvom webovej domény startlab.sk, by bol veľmi dlhý a hoci sme im veľmi
vďační, vymenovať chceme najmä tých, ktorí
prispeli sumou 100,- eur a viac. Sú to: JUDr.

záslužný čin. ... Monografia predstavuje
veľmi hodnotné originálne dielo."
Mgr. Patrik Kunec, PhD. z Katedry histórie
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici považuje monografiu za
výpravné dielo: "O obci ešte v minulosti nebola spracovaná monografia, takže vytvorené
dielo je priekopníckym počinom. Hneď na
úvod môžem konštatovať, že je aj počinom
úspešným. Veľmi pozitívnym atribútom pripravovanej monografie je, že na jej tvorbe sa
podieľali odborníci z rôznych vedných odborov, ktorí vo svojich textoch fundovane opísali
podobu geografie v okolí
Malachova,
charakterizovali
neživú a živú
prírodu, poskytli obraz o dejinách
obce,
zachytili podobu tradičnej kultúry v nej, alebo
priblížili súčasné spoločenské
dianie
v obci. Veľká
časť autorov

Spolu s tými, ktorí prispeli do verejnej zbierky v
obci, dostanú ako odmenu 145 kníh a 18 tašiek. Niektorí darcovia svoje príspevky odovzdali starostke Malachova a ani ich sľúbená
odmena neminie.
Redakčná rada
Pre získanie potrebného množstva finančných prostriedkov na tlač knihy vyhlásilo OZ
Malachovská dolina dobrovoľnú verejnú zbierku. Verejná zbierka bola zaregistrovaná do
registra verejných zbierok na OÚ v Banskej
Bystrici - odbor všeobecnej vnútornej správy.
Ako osoby určené na vykonávanie dobrovoľnej verejnej zbierky sme boli určené my dve.
Povedali sme si, že zazvoníme v každom dome
v Malachove, a ak nám otvoria, vysvetlíme, o čo
ide a uvidíme, ako naši spoluobčania zareagujú. Začali sme (a hneď s úspechom) na dolnom konci u p. Ondreja Čiefa a postupovali
sme od domu k domu, hore dedinou. Párkrát
sme sa nedozvonili, ale asi len preto, že nikto
nebol doma. Zväčša nás domáci privítali
a neraz aj ponúkli kalíškom niečoho dobrého,
a tak nám aspoň nebola počas tých novembrových podvečerov zima. Po dedine sme chodili
niekedy až do neskorších večerných hodín
a občas sme veru domácich zastihli už v nočných outfitoch. Stalo sa nám tiež, že sme za
jeden večer navštívili iba 3 domácnosti, to
vtedy, keď sme zazvonili u starších spoluobča-

Lyžovanie a fašiangy v Malachove mali vždy dobrú tradíciu.
A aj tieto fotky uvidíte v monografii

Peter Dlhopolček (Malachov), Karol Konárik
(Banská Bystrica), Marek David (Banská
Bystrica), Mgr. Miroslava a Jürgen Seidel
(Frankfurt am Main), Ivan Gálus (Malachov),
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková (Malachov)
a Divadelný súbor Malá Chova z Malachova. Na
vydanie knihy prispela aj Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. a výraznú podporu z verejných zdrojov
poskytol Fond na podporu umenia. Poďakovať
sa chceme Mgr. Ľubke Kubišovej, PhD., ktorá
mala dobrú ideu využiť elektronickú zbierku na
doméne startlab. sk a aj ju zabezpečila, ale aj
Ing. Lucii Kapustovej a Kataríne Bedríkovej,
ktoré obetavo zabezpečovali verejnú zbierku po
Malachove. Získané financie použijeme na tlač
a prezentáciu knihy. Ďakujeme aj malachovským recenzentom - Márii Dobrotovej, Mgr.
Emílii Snopkovej, Ondrejovi Slivkovi a Pavlovi
Teremovi, ktorí pripravené texty a obrazové prílohy skontrolovali a upozornili nás na niektoré
chyby, nepresnosti alebo chýbajúce informácie.
Odborní recenzenti knihy nám už tiež poslali svoje posudky. Potešte sa spolu s nami z ich
vyjadrení na našu spoločnú prácu.
Prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. z Katedry
životného prostredia Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici napísal: "Ide o mimoriadne komplexne spracovanú monografiu, ktorá sa snaží detailným
spôsobom pokryť všetky stránky života obce,
počnúc krajinou, históriou, politikou, kultúrou
a končiac športom. Takéto bohaté spracovanie charakteristiky obce nie je obvyklé
a preto ho možno hodnotiť ako výnimočne

pôsobila alebo pôsobí
na jednotlivých pracoviskách
Univerzity
Mateja Bela alebo v kultúrnych
inštitúciách
mesta Banská Bystrica,
čo dáva záruku, že nimi
vypracované texty sú po
obsahovej stránke spracované kvalitne."
Dúfame, že aj polygrafia
knihy bude úspešná a v dohľadnom čase sa
hotového diela dočkáme.
Informácie o zbierkach na vydanie knihy:
Elektronická zbierka na doméne Startlab
bola úspešná. Prispelo spolu 44 darcov, ktorí
celkovo venovali 1570,- eur. Ako odmeny prispievatelia dostanú 20 ks plátených tašiek
s farebnou potlačou, 41 ks kníh,1liter malachovskej jablkovice s poznámkou prispievateľa,
že jablkovicu si majú užiť autori. Po odpočítaní
administratívnych nákladov sme na účet dostali
1447,96 eur. Mnohí prispievatelia zanechali aj
povzbudzujúce odkazy, najčastejšie, že nám
držia palce a že je to skvelý počin. Z ďalších
odkazov vyberáme: "Malachov je prekrásna
obec, stojí za to ju zviditeľniť; Úcta všetkým
zúčastneným na projekte; Skvelý čin, každá
obec by také niečo mala mať; Nech sa kniha
vydarí! V Malachove som vyrastal; Ďakujeme
autorom aj pani starostke."
Na účet OZ Malachovská dolina poukázali
financie 11 darcovia v celkovej výške 370,- eur.

nov, ktorí žijú sami a každá návšteva je pre nich
spestrením. Porozprávali sme sa nielen o pripravovanej knihe, ale sme aj pri kávičke alebo
vínku pospomínali, ako sa v Malachove žilo
v minulosti. Pri našich pochôdzkach nám neraz
prišli na um i slová známej fašiangovej pesničky:
".. tuto nám nedali, tuto nám dajú...",
a pravda je taká, že vy, Malachovčania, ste nám
väčšinou dali. Každý prispel ako mohol, niekto
menej a niekto viac. Celkovo sme pri našich
pochôdzkach po dedine v rámci verejnej zbierky vyzbierali 3177,30 eur od 137 občanov,
resp. rodín (vrátane vyzbieraných peniažkov
z Námorníckej Oldies párty).
Za darované finančné príspevky a snahu
pomôcť s vydaním monografie o našej obci vám
patrí veľké Ďakujeme! A my dve "pochôdzkarky" vám ďakujeme aj za milé privítanie a pohostenie u Vás doma.
text a foto pripravili:
Lucia Kapustová a Katarína Bedríková
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Z NAŠEJ OBCE

Oldies party v Malachove
Odprevadiť starý rok 2018
a privítať nový rok 2019 sme
sa rozhodli v spolupráci s OZ
Malachovská dolina a nadšencami pre Oldies usporiadaním
už druhej silvestrovskej zábavy v štýle starších diskoték
a v poradí už 6.Oldies party
tentoraz na tému rozprávok
pod názvom :
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PF 2019

kapustnica spôsobili, že sa hostia cítili spokojne a polnočný ohňostroj urobil večer slávnostným pre privítanie Nového roka 2019. Výťažok
z bohatej TOMBOLY, kde 1.cenou bol televízor,
je príspevkom do rozpočtu pre OZ
Malachovská dolina. Pri tejto príležitosti by sme
sa chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí
nám prispeli do tomboly a tak pomohli aj OZ
Malachovská dolina.
No najväčšia poďakovanie patrí organizátorom
tohto podujatia a členom OZ Malachovská dolina menovite: Lýdii Boďovej, Ing. Lucii
Kapustovej, Katke Bedríkovej, Žofii Štulajterovej, Lenke Kapustovej

018
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Rozprávkový

Rozprávkový outfit nebol podmienkou , ale milo nás prekvapilo množstvo nádherných rozprávkových bytostí, ktoré vstupovali posledný večer roka 2018 do slávnostne
vyzdobenej sály Kultúrneho domu v Malachove. Radi by sme sa poďakovali všetkým,
ktorí si dali záležať na výbere rozprávkových
kostýmov, pričom cena za požičanie v nejednom prípade presahovala cenu vstupenky. Už
to svedčí o tom, že naši hostia sa radi zabavia a
aj radi urobia dobrú zábavu a veselú náladu si
prinesú so sebou. Od prvých chvíľ sa ukazovalo, že to bude jedna z najkrajších a najlepších
"Oldisiek ", ktoré sme zatiaľ v Malachove zorganizovali. A tak aj bolo! Plejáda postáv červených čiapočiek, princov, pirátov, vodníkov,
Snehulienok, lesných škriatkov a víl a tiež
Flinstonovci ako aj Addams family. To je len
malý zlomok postáv z rozpávok súťažiacich
o cenu za najlepší outfit. Všetci si zaslúžia minimálne medailu. Rozprávka" Mrázik " a jej postavy - škriatok Hríbik, Marfuša, Nastenka, Ivan a
Mrázik zvíťazili po vyhodnotení najlepšieho outfitu a zožali obrovský aplauz celej sály .
Bohaté menu: prípitok, slávnostná večera ,
zákusok a o polnoci šampanské a chutná

ako aj nečlenom
a tím, ktorí sa podieľali na technickom zabezpečovaní podujatia: Igorovi Bedríkovi, Paľkovi
Kapustovi, Jozefovi Štulajterovi, Jánovi

Kubišovi, Kataríne Kubišovej,
Zuzke a Mariánovi Patrášovcom,
Márii Šávoltovej .
Milý spoluobčania z prostriedkov , ktoré sme získali z Oldies
párty sme zakúpili 150 ks bielych elastických návlekov na
stoličky , ponúkame Vám ich k
zapožičaniu pri organizovaní
Vašich slávnostných rodinných
podujatí .
Zapožičať si ich môžete u pani

Bedríkovej Kataríny na tel. čísle +421 907 315
568.
Dovoľte nám, aby sme Vás milí spoluobčania
pozvali na pripravovanú 7. Oldies party a to na

"Socialistický oldies párty
majáles" a to v sobotu
04. 05. 2019.
text a foto:
Žofia Štulajterová, Katarína Bedríková,
Lucia Kapustová, Zuzana Patrášová
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6. Malacho v s ký PLES
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„Pr epáč, že nám pr es kočilo“
Dnes by som začala netradičným spôsobom a to slovenským príslovím: Bez práce nie
sú koláče..... Síce to už veľmi neplatí, ale
v našom prípade je to svätosvätá pravda.
Od konca septembra, kedy sa začíname zoznamovať s textom a s čítačkami, až po premiéru usilovne pracujeme, učíme sa, riešime "milión" vecí. No okrem toho sa musíme zhodnúť,
nájsť spoločnú reč, zosúladiť si svoje diáre,
odsunúť súkromné záležitosti, či iné aktivity
a samozrejme musíme byť všetci ochotní to
urobiť, ochotní sa prispôsobiť. A to všetko len
pre ten pocit eufórie, premiešanej s trémou
a adrenalínom, ktorá nás zaleje v momente,
keď vystúpime pred obecenstvo.... Preto ma
celkom prekvapili, ale aj udivili nejaké otázky
typu, za koľko to robíte, čo za to? Nuž a moja

rekvizít, ktoré nikto
z nás doma nemá, či
na rozmnožovanie textov, ich viazanie, na
materiál potrebný pri
stavbe kulís a mnoho
iných väčších, či menších vecí, tiež na financovanie pohostenia pre
členov iných ochotníckych súborov, ktoré
u nás hosťujú a áno, aj
na jednu spoločnú
večeru, kde zhodnotíme našu prácu, kde sa
dohodneme čo a ako
ďalej, alebo na spoloč-

Prepáčte, ja prídem inokedy

nú návštevu profesionálneho divadelného predstavenia, čo
berieme ako praktickú výuku.....
Dokonca sme
prispeli aj na monografiu a neviem s
určitosťou, ale sme
asi jediné združenie,
ktoré od roku 2008
nepoberá od Obecného úradu žiadny
príspevok, nakoľko

ich zohnala len v tomto jazyku a prípravou na
samotnú čítačku, ale robím to rada a neľutujem
ten obrovský kopec času, ktorý na to miniem.
Lebo nie je možné predstúpiť pred hercov bez
prípravy a jasnej predstavy o konečnom výsledku, či predstavy, ktorú postavu bude kto hrať.
Prebiehalo to presne tak aj na Vianočnú premiéru, na ktorú som vybrala hru od českého
autora a predstavili sme ju našim divákom pod
názvom: PREPÁČ, ŽE NÁM PRESKOČILO.
Je to komédia zo súčasnosti, poukazujúca na
to, že na blbosti a robenie chýb nemajú patent
len mladí ľudia, ale aj stredná generácia. A keď
sa im do života pripletie jeden obyčajný bytový

Alica a Rudo majú problémy

odpoveď je: za pánboh zaplať.... To si naozaj
niektorí dokážu myslieť, že máme za to nejaké
peniaze?! To fakt ?! Veď sme ochotníci !!!!
Všetci to robíme z lásky k divadlu, z dôvodu, že
napriek dobe aká je sa radi stretávame, radi
spolu trávime čas, radi ľudí obveseľujeme
a dávame im kus svojho srdca. Z tohto dôvodu
aj neurčujeme vstupné, roky sme jediný súbor,
ktorý to má na dobrovoľnej báze a veru sme
odmeňovaní aj hodenými jedno a dvojcentov-

sme sa my divadelníci rozhodli, že vlastne
čiastka, ktorá by nám
patrila, bude akoby
nájomné za ten ošarpaný priestor, ktorý
nám ešte bývalý pán
starosta, pán Ondrej
Slivka poskytol a my
sme ho svojpomocne

Rudo počúva dcéru Sandru

Ľuboško, čo sa s Tebou robí ?

kami.....čo si zase na druhej strane myslím, že
je smutné, keď si niekto našu snahu takto
"vysoko" váži, pretože peniaze potrebujeme. Či
na papier, či na kúpu nejakých vecí, niektorých

zveľadili a skultúrnili
a máme z neho
divadelný klub. Ale
to je už notoricky
známe.....
Takže odkiaľ by
sme
mali
na
"platy"????
Ako som už
spomínala, začíname koncom septembra, ale moja
práca začína oveľa skôr a to zháňaním a čítaním
viacerých scenárov, prepisovaním a úpravou
textu, niekedy veľmi rozsiahlou, dokonca som
niektoré hry musela preložiť z češtiny, lebo som

zlodej, katastrofa - či sranda? je na svete....
Svojich postáv sa veľmi dobre zhostili Nikolka
Dzúriková, Stanka Mancelová, Peťka
Piatriková, Maťko Pál, Roman Sečkár a Aďo
Dobrota. Sú to všetko dobrí herci, pracuje sa
mi s nimi vynikajúco, kolektív sme tiež dobrý
a toto všetko nakoniec vidno aj na javisku. Obe
predstavenia dňa 25.12.2018 skončili potleskom v stoji, diváci boli nadšení, dostali sme
množstvo komplimentov a uznanlivých slov.
Presne tak to prebiehalo aj 28.12.2018 vo
Veľkej Lúke a 5.1.2019 v Selciach.
Publikum je v oboch obciach veľmi vnímavé,
dobre s hercami spolupracuje a chvály nemali
konca kraja. Už si nás predstavitelia oboch
obcí predbežne objednali aj na budúce pred-
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DIVADLO INFORMUJE
krásny
plagát,
Lucii
Ferenc
Gajdúškovej,
ktorá sa vo štvrtok dozvedela, že
v sobotu bude
musieť zaskočiť
v Selciach za

ktorí nám zostávate verní, chodíte na
naše predstavenia a našťastie, nie je Vás
málo. Úprimné ďakujem.
Eva Gajdúšková, režisérka súboru
Popisky : Eva Gajdúšková
Foto: Juraj Solivajs

Situácia sa zamotáva

stavenie, nakoľko boli spokojní s nami vlani aj
predvlani....
Aby som na záver nezabudla. Musím sa

okrem všetkých hercov poďakovať aj
môjmu manželovi, ktorý mi pomáha vo
všetkom technickom zabezpečení, Jurajovi Solivajsovi za fotografie a videozáznam, Michalovi Rosenbergovi za

Nikolku Dzúrikovú
a zvládla to na
jednotku a tak trochu neskromne aj
sebe samej....
A samozrejme
aj Vám divákom,

Kľaňačka

Z tv orb y detí ZŠ Malacho v

Pr acovné
acovné lis t y vyr ábali žiaci v š k ole v r ámci
pro
pro jektu ser vice lear ning. Pr acovné
acovné lis t y s t ajničk a mi nájdet
nájdet e aj na webs
webs tr ánke
ánke š k oly a obce.
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U menie z os t ar núť
Zistila som, že sa nemôžem počítať medzi najmladšie. Nie nehovorím o svojom tele. Aj keď ... sa občas pozriem do zrkadla , mohla by som
upadať do zúfalstva - vrásky na tvári, jazvy na tele, brucho , ktoré každým
rokom trochu podrastie. Ale aj cez toto všetko nie je dôvod, aby som
pred zrkadlom plakala.
Pretože teraz mám fantastické kamarátky, rodinu, radostný a spokojný
život, pekné spomienky z minulosti. Nikdy by som nemenila svoje šedivé

Staroba patrí k životu tak, ako k lesu patria staré stromy. Mladé a staré
stromy rastú spolu, neprekážajú si, ale sa doplňujú.
Áno, život prináša aj bolestné chvíle, smútok a búrky. Bolesť je niečo , čo
patrí k životu, ale nakoniec nájdeme silu sa s ňou vyrovnať.
Na starobe je najkrajšia práve sloboda! Teraz môžem povedať ANO alebo
NIE . Nikto ma nenaháňa, pracovať môžem , ale aj tiež nemusím.
Preto sa neľutujme, že sme starí. Je to výsada! Pohoda, láska a pekné
vzťahy - to je odmena za dobrý
život! Byť starý nie je žiadna zásluha, ani prednosť, ale byť príjemný
starý človek - to je umenie.
Ako máme teda žiť ďalej? Je
to ľahké!
Každé ráno si môžem vybrať :
myslieť na problémy a ťažké chvíle
z minulosti, alebo cítiť vďačnosť za
každý krásny okamih, ktorý prežívame práve teraz.
Nie je dobré zaoberať sa chorobami. Niektorí sú na svoje choroby
dokonca pyšní a chvália sa nimi.
Ako málo je tých chvíľ, keď môžeme rukou sa niekoho dotknúť
a pohladkať...
Koľko takých chvíľ mi ešte
zostáva, koľko som ich prepásla

Slávnostná októbrová schôdza/ foto E.Briedová

vlasy za ploché brucho. Nebudem sa trápiť tým, že som
niekedy jedla veľa dobrôt, alebo tým, že som si kúpila
niečo čo nikdy nebudem potrebovať.
Mnoho mojich priateľov a známych odišlo skôr, ako
mohli spoznať slobodu, ktorú vek prináša. Koho napríklad
zaujíma, že čítam dlho do noci, sedím pri počítači alebo
televízore a potom môžem spať dlho doobeda. Áno,
môžem sa ísť prejsť kde sa mi zapáči....Prežívam krásne
obdobie, keď ešte veľa môžem, ale málo musím.
Šťastím v starobe je harmónia so sebou samým...
Šťastím v starobe je veci prijímať s pokorou...´
Šťastím v starobe je nezbierať veci, ale zážitky...

V Kováčovie domčeku SKALKY / foto E.Briedová

a nevyužila , aby som iného potešila úsmevom a sama
bola potešená?
Človek v starobe si čas váži viac ako v mladosti. Už
má karty v rukách, musí teda hrať čo najlepšie : dobre,
účelne, elegantne a nepremárniť žiadnu príležitosť a ešte
niečo pekného prežiť a vytvoriť.

Život možno nie je taký, ako sme dúfali,
ale pokiaľ sme už tu, mali by sme ho žiť .

Životné jubileá /foto E.Briedová

Spracovala :
Briedová Elena - tajomníčka klubu
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ŠPORT

Put o vný pohár víťazo v V ianočného
s t olnot eniso v ého tur naja má no v ého majit eľa.
Tak ako každoročne už 9-ty rok organizoval
Stolnotenisový klub MALACHOV v sobotu 15.12.2018
v Kultúrnom dome tradičný stolnotenisový turnaj pre neregistrovaných hráčov a milovníkov stolného tenisu. Každý, kto rád
hrá alebo povzbudzuje svojho favorita mal možnosť prísť medzi
nás. Kategórie boli ako každý rok: Mládež do 18 rokov, Muži
a ženy nad 18 rokov. Vstup bol voľný. Občerstvenie a ceny
poskytol stolnotenisový klub. Držiteľom putovného pohára sa
stal Jozef Kozák z Malachova. GRATULUJEME! Gratulácie
patrili aj víťazom jednotlivých kategórií.

Výsledky turnaja:
Dvojhry:
Víťaz turnaja: Jozef
Kozák
Mládež do 18.rokov:
1. Richard Kuteš
2. Martin Klačan
3. Edo Kuteš

Muži:
1. Jozef Kozák
2. Michal Kuteš
3. Richard Kuteš
Ženy:
1. Monika Hlavatá
2. Beáta Gabčová
3. Andrea Kozáková

Veľké ĎAKUJEME patrí pani starostke Lucii Ferenc Gajdúškovej za
podporu a odovzdanie cien, vinárni Venezia za priestory a organizáciu
posedenia a všetkým účastníkom ako aj sponzorom (obec, Kozákovci,
Georgievovci, M.Hlavatá, I. Kavčáková a iní) a tešíme sa zase
v roku 2019. Veríme, že príde viac hráčov a hlavne mladých ľudí
z Malachova. PING PONGU ZDAR!!!
Autor: Iveta Kavčáková
Foto: M.Kuteš

Výborné podmienky na bežkovanie v Športovom
areáli V. Lustiga túto zimu využívajú všetky vekové
kategórie. Mladí biatlonisti si ti tiež prišli na svoje.
Mabely zanechali dobrý dojem a biatlonisti sa
k nám radi vrátili si zatrénovať.

Za úpravu tratí ďakujeme:
Vladovi Klačanovi, Marošovi Kršačkovi,
Tomášovi Maľovi a Ferovi Zlevskému.
Č. účtu zbierky na PHM skútra
IBAN: SK44 8360 5207 0042 0513 2224
ŠPORTU ZDAR
A MALACHOVSKÉMU ZVLÁŠŤ! :)

16

Malachovské
noviny 1/2019

INFORMUJEME VÁS

Vyberáme z matriky
(stav k 31.1.2019)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove
1115 obyvateľov, z toho 553 mužov a 562 žien
Zoznam detí narodených do januára 2019
Ema Ďuricová, rodičia Marek a Silvie Ďuricová
Sofia Rybová, rodičia Tomáš a Ivana Rybová
Sebastián Ličko, rodičia Róbert Ličko a Jana Dobrotová
Rodičom srdečne blahoželáme!
ZOSOBÁŠILI SA
Marcel Šimko a Olena Šimková, rod. Kratochvílová
Ing. Peter Terem a Mgr. Henrieta Teremová, rod. Herková
Michal Klačko a Mgr. Lucie Klačková, rod. Paprčiaková
Mgr.art. Miloš Galko a Lucia Galková, rod. Kamarášová
Zdenko Krnáč a Mariana Penteková Krnáčová
JUBILANTI
František Rakyta
Zita Bruchalová
Vlasta Dobrotová
Katarína Štesková
Zuzana Kubišová
Andrej Dobrota
Anna Sedmáková

vek
70 rokov
70 rokov
70 rokov
75 rokov
80 rokov
80 rokov
85 rokov

OPUSTILI NÁS
Jaroslav Brozman
Juraj Hronec
Juraj Haring
Juraj Krnáč
Ján Štritz

vek
67 rokov
62 rokov
79 rokov
76 rokov
64 rokov

Upozornenie!
Veľké žlté kontajnery v obci slúžia na plastový odpad z verejných priestranstiev,
chatárom a na príležitostné odhodenie malého množstva tohto odpadu. Občania aj
naďalej zbierajú plastový odpad zo svojich domácností do žltých vriec, ktoré sú im
pridelené, alebo do žltých kuka nádob, ktoré si zakúpili. Tento odpad je pravidelne
z domácností vyvážaný v intervaloch, ktoré uvádzame v tabuľke, preto vás žiadame,
aby ste odpad z domácností nenosili do veľkých kontajnerov v obci. V poslednom
období bývajú miesta okolo kontajnerov obložené odhodeným separovaným odpadom, čo nerobí dobrú vizitku našej obci.
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