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Prales Horná skala nad Malachovom
Od 1. decembra 2021 sa prales Horná
skala spolu s ďalšími 75 lokalitami na
Slovensku stal súčasťou prírodnej rezervácie
Pralesy Slovenska. Zavŕšilo sa tak niekoľkoročné úsilie ochranárov a vedcov, ktoré sa sústreďovalo nezabezpečenie najvyššej ochrany
5. stupňa pre pralesy a pralesové zvyšky, ktoré
sa na Slovensku ešte zachovali. Ochranári
identifikovali 261 takýchto lokalít s celkovou
výmerou 10 180 ha, z čoho bolo primerane
chránených (s platným 5. stupňom ochrany)
približne 70% plochy. Zostávajúcich 30% tvorili
nechránené alebo nedostatočne chránené pralesy a pralesové zvyšky, ktorým reálne hrozilo,
že budú môcť byť legálne vyrúbané na základe
platných programov starostlivosti o lesy alebo
na základe spracovania náhodnej (kalamitnej)
ťažby. Tieto územia pritom tvoria celkovo asi
0,5% výmery slovenských lesov. Verejnosť
vyjadrila svoju podporu týmto snahám v kampani "Dajme pralesom 5-ku!", ktorej súčasťou
bolo zbieranie podpisov pod petíciu za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska.
Petíciu nakoniec podporilo 30 759 ľudí.
Prales Horná skala leží asi 5 km západne od
obce Malachov na severných až severovýchodných svahoch kóty Horná skala (1 140 m
n. m.) v nadmorskej výške približne 690 až 875
m, v k.ú. obce Badín a mesta Kremnica. V blíz-

kosti vedie aj
zvážnica obľúbená
cyklistami
a bežkármi, aj žltý
turistický chodník.
Územie si zachovalo svoj prirodzený charakter najmä vďaka
svojej nedostupnosti, členitosti
a extrémnosti (strmé svahy, sutiny,
skaly, zosuvy...).
V pralese na ploche takmer 39,5
ha dominuje buk,
vyššie zastúpenie
tu má ešte jedľa,
smrek a javor
horský, zriedkavejšie sú jaseň
štíhly, brest horský, topoľ osika.
Prechádzka v okolí pralesa a výhľady z Hornej skaly sú balzamom na
Vegetácia
má dušu.
charakter pôvodného zmiešaného lesa so zastúpením bežných druhov pod- horského až horského stupňa. Žije tu veľké
množstvo vtákov, najmä spevavcov, ktoré
dopĺňajú aj typické druhy prírodného lesa - dutinové hniezdiče - sovy a ďatle a vzácne druhy
hmyzu.
Prales Horná skala uvádza A. Lichý1 v monografii Malachov - živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou ako prvý
z ôsmich prírodných divov v okolí Malachova.
Turisti sa s ním majú možnosť oboznámiť aj priamo v teréne na jednej z náučných tabúľ na prírodovednej vetve Malachovských náučných
chodníkov. Autorka reportáže o pralese Horná
skala S. Mäkká2 považuje prechádzku pralesom za estetický zážitok. Sprevádzal ju Juraj
Vysoký z OZ Prales, ktorý vyzdvihol pestrosť
územia a statné jedle, ktorých "kedysi rástlo
oveľa viac, lebo pre Slovensko boli jedľovobukové lesy typické. Na mnohých miestach
sa však z jedľobučín stali v lepšom prípade
čisté bučiny, v horšom umelo založené smrečiny. Na vine bolo hlavne holorubné hospodárenie, pretože malá jedlička na rast potrebuje polotieň. Vadia jej aj vysoké stavy zveri,
ktorá ju s obľubou obhrýza. Znečistené
ovzdušie jedľa tiež nemusí. V našich lesoch
je prirodzená drevina a mali by sme jej mať
okolo 14 percent, no máme približne 4 percentá." Oproti Badínskemu pralesu, kde zastúpenie jedle neustále klesá, sa na Hornej skale
jedľa v obnove uplatňuje veľmi výrazne
a význam tejto lokality znásobuje práve možHorná skala v Kremnických vrchoch je jedna zo 76 lokalít, kde vznikne od 1.12.2021 nová
nosť jej porovnania s blízkym Badínskym praleprírodná rezervácia na výmere 39,47 ha. Zdroj: http://www.pralesy.sk/kniznica/aktualisom ako plynulej vegetačnej série v podobných
ty/171-pralesy-dostali-5-ku-konene.html
prírodných podmienkach.

1 A. Lichý, Osem prírodných divov Malachova In: Malachov: živé striebro medzi medenou Bytricou a zlatou Kremnicou: monografia obce, M. Bárdiová a kol.
Malachov : Obec Malachov, 2019. ISBN 9788057007296.
2 Reportáž o prales Horná Skala "Prales ako z fantasy filmu chráni len ústna dohoda", S. Mäkká, 25. 6. 2020 dostupné na:
https://hiking.dennikn.sk/ar/6228/prales_ako_z_fantasy_filmu_chrani_len_ustna_dohoda.html
3 http://www.pralesy.sk/vyznam-pralesov/
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súčasťou novej rezervácie Pralesy Slovenska
Prečo sú pralesy dôležité? alebo Je zvýšená ochrana lokality dôvodom na radosť?
Ako uvádza webstránka OZ Prales, v hodnotení indexu biodiverzity sa Slovensko umiestňuje na 1. mieste v Európe. Veľká časť tejto druhovej rozmanitosti sa viaže práve na lesné ekosystémy. V porovnaní s okolitými krajinami
strednej a západnej Európy má Slovensko
zatiaľ vedúce postavenie čo do počtu, rozlohy,
pestrosti a reprezentatívneho zastúpenia pralesov. Ich súčasná podoba je rovnako zaujímavá
a strhujúca ako ich vznik a vývoj v minulosti.
Ochrana tohto národného bohatstva je preto
vnútorne pociťovanou potrebou každého civilizačne ukotveného jednotlivca.3
Okrem spomínanej druhovej pestrosti rastlín
a živočíchov, ktoré z iných lokalít postupne
miznú, je prales aj celkom výnimočným spoločenstvom s vlastnou komunikačnou a podpornou sieťou. Je tvorený drevinami, ktoré si dlhodobo počas mnohých generácií upevnili vzťahy
k podmienkam prostredia (ekologické) a úzke
vzájomné väzby. V dôsledku autoregulácie
a autoregenerácie sa tu uplatňuje ucelený vývojový cyklus, a preto sa môžu trvalo udržať na
danom mieste bez napomáhania človeka.
Prales ako pôvodné biologické spoločenstvo je vrcholom prírodného ekosystému, ktorého zložky (jedince a druhové komponenty)
sa cez vzájomnú látkovú výmenu dlhodobo vzájomne úzko ovplyvňujú. V danej oblasti predstavuje najvyspelejšiu a najzložitejšiu geobiocenózu, aká tam môže vôbec vzniknúť a trvalo sa

udržať.Prales teda nie je len les, ktorý nebol
ovplyvnený ľudskou činnosťou, ďalším z kritérií
sú rôznoveké stromy či prítomnosť mŕtveho
dreva. Áno, práve tie suché pahýle a spadnuté
stromy, ktoré na nás môžu pôsobiť neprístojne,
plnia v lesnom prostredí významné funkcie.
Pojem mŕtve drevo sa pritom používa len pre
zjednodušenie, v skutočnosti ide o rozkladajúce sa drevo, ktoré pôsobí ako dôležitý faktor
ovplyvňujúci mikroklímu, spevňuje svahy
a zabraňuje erózii pôdy, a je významným substrátom pre regeneráciu drevín. Rozklad dreva,
ktorého výsledkom je úplná mineralizácia drevnej hmoty a navrátenie živín viazaných v dreve
do lesného ekosystému, trvá 20 - 180 rokov.
Počas tejto doby mŕtve drevo osídľujú a využívajú stovky rôznych druhov organizmov. Viac
ako tretina lesných živočíchov a viac ako polovica druhov húb rastúcich v lesoch je priamo
viazaná na mŕtve drevo v rôznom štádiu rozkladu.
Mŕtve drevo tiež zohráva významnú úlohu
v blokovaní (viazaní) CO2. Ak sa les po ťažbe
vyupratuje, na holých plochách po ťažbách
dochádza pôsobením slnečného žiarenia
k rýchlemu rozkladu organických látok v humuse a uvoľňovaniu CO2 do atmosféry. Zvýšený
podiel CO2v atmosfére sa považuje za jednu
z hlavných príčin klimatickej zmeny.
Na dôležitosť výskumu v chránených územiach a uplatňovania jeho výsledkov v praxi upozorňovali viacerí lesníci a prírodovedci prakticky
od konca 19. storočia, avšak výraznejšie sa
s ním začalo až po druhej svetovej vojne.

Mapa prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, lokalita Horná skala4

V súčasnosti je jedným z hlavných motívov
ochrany pralesových rezervácií možnosť všestranného štúdia zložitých prírodných zákonitostí, ktoré v nich prebiehajú bez ovplyvnenia
človekom. Napríklad pôda vzniká tisícky rokov
a my dnes nevieme presne povedať, aký vplyv
na jej úrodnosť bude mať naše dlhodobé
obhospodarovanie spojené s ťažbou a odvozom väčšiny drevnej biomasy z lesov. Prales je
tiež vhodnou ukážkou druhovej skladby lesa,
ktorá mu zabezpečuje odolnosť a stabilitu a lesníci sa ním môžu inšpirovať pri dnes preferovanom "prírode blízkom obhospodarovaní lesa".
Pralesy s prírodnými procesmi nepoznačenými ľudskou činnosťou sú potenciálom, ktorý
by sa dal využiť na rozvoj ekoturizmu.
Ekoturizmus, zážitkový a vedecký turizmus sa
snaží podnecovať a využívať záujem verejnosti
o prírodu, pri súčasnom obmedzení negatívnych zásahov do životného prostredia, ktoré
turistický ruch prináša. Cieľom týchto foriem
turizmu je zabezpečenie rozvoja regiónov so
zachovalou prírodou tak, aby táto aj naďalej
zostala zachovaná. Vhodné je ich rozvíjať najmä
v tých regiónoch, kde chránené územia prinášajú určité obmedzenia vo využívaní krajiny, aby
úžitky, ktoré plynú z turistického ruchu tieto
obmedzenia vykompenzovali. V prípade dobrého nastavenia by ekoturizmus mohol prispieť k
systematickej ochrane prírody. Na Slovensku
však tento potenciál nie je dostatočne využívaný. Viacero lokalít je neprístupných pre verejnosť a nefunguje tam ani platená sprievodcovská služba. V prípade sprístupnených lokalít
chýba propagácia či informácie
o hodnote lokality.
Otázku, či je sprísnená ochrana
pralesa v blízkosti Malachova potrebná, vhodná, alebo naopak obmedzujúca si musí vyhodnotiť každý sám. Ak
sa chceme spoľahnúť len na vlastné
dojmy a pocity, netreba nám chodiť
ďaleko.
Spracovala: Ľ. Kubišová
Foto: Ľ. Kubišová
Zdroje:
A. Lichý, Osem prírodných divov
Malachova In: Malachov: živé striebro
medzi medenou Bystricou a zlatou
Kremnicou: monografia obce, M.
Bárdiová a kol. Malachov : Obec
Malachov, 2019. ISBN
9788057007296.
Reportáž o pralese Horná Skala
"Prales ako z fantasy filmu chráni len
ústna dohoda", S. Mäkká, 25. 6.
2020 dostupné na:
https://hiking.dennikn.sk/ar/6228/pr
ales_ako_z_fantasy_filmu_chrani_len_
ustna_dohoda.html
http://www.pralesy.sk
Nariadenie vlády SR z 3. 11. 2021,
ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné
rezervácie ako Pralesy Slovenska

4 Nariadenie vlády SR z 3. 11. 2021, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska
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OZ SPAM informuje
Už minulý rok sme sa ako občianske združenie SPAM, o.z. rozhodli venovať väčšinu svojich
síl opravám a zveľaďovaniu chaty TJ na Dieli,
ktorú sme si vzali do dlhodobého prenájmu.
Momentálna COVID situácia nám nedovoľuje
usporadúvať podujatia a preto nám ostávalo
veľa energie a času, ktoré sme využili zatiaľ
veľmi prospešne.
Medzi prvé a najdôležitejšie veci patrilo ošetrenie chaty z vonkajšej strany a preto sme obrúsili a natreli strechu, prednú terasu a drevený
obklad. Chata dostala nový šat aj vďaka skvelému nápadu Peťa Klačana a Maroša Mojžiša,
ktorí nám do štítu chaty sponzorsky dali vyrobiť
a namontovali názov chaty TJ SLOVAN MALACHOV s erbom obce. Chata sa zmenila a vyzerá úplne inak ako pred našim zásahom:
Samozrejme nielen vonkajšok chaty je dôležitý,
pomaly sa začalo pracovať aj na vnútorných

Malachov sa nám na strechu voskárne zrútilo pár stromov sa práca
na parčíku odložila a prvoradá bolo
bezpečnosť a tak niekoľkí naši členovia spolu s dobrovoľníkmi stromy
odstránili a mohlo sa začať na
obnove parčíka a voskárne.
V prvej etape sme vypílili a vysekali kríky, chlapi vzali do rúk píli
a krovinorezy a baby sme vyhrabali
všetok bodrel, ktorý tam ostal. Po
celodennej práci sme objavili aký
ten park je krásny a bola by obrovská škoda nechať ho ďalej zarastať
a chátrať. V ďalšej etape plánujeme
urobiť viac miest na sedenie a stolovanie, urobiť bezpečné ohnisko,
ošetriť voskáreň a možno aj niečo
viac.

Chata TJ po vonkajšej rekonštrukcii.

Občerstvenie po tvrdej práci.

priestoroch a to konkrétne na vrchnom poschodí. Staré postele sa nanovo upravili, matrace sa
snažíme pomaly vymieňať a do jari budú vymenené aj dvere na balkóne za nové a hlavne bezpečné, nakoľko sa pár krát práve kvôli nim
dostali do chaty nechcení návštevníci, vyrobili
a namontovali sme do tohto priestoru aj železné
mreže. Novinkou budú aj samonosné drevené
schody na poschodie.
Veľa ľudí sa sťažovalo hlavne na nefunkčné
vonkajšie WC, ale tento problém je už vyriešený a nové WC je na svojom mieste.
Ďalším krokom na zveľadenie okolia chaty
bolo vyčistenie a úprava parčíku pod chatou.
Toto miesto využívalo a aj využíva množstvo ľudí
hlavne na opekanie špekáčikov, my sami sme
tam boli už nespočetne veľa krát. Je to krásne
miesto, ale akosi mu chýbal nejaký "poriadok"
a tak sme sa vďaka pani Nadežde Gondovej
rozhodli zapojiť do zamestnaneckého grantu od
spoločnosti VEOLIA a získali sme peňiažky na
všetky potrebné veci, touto cestou by som sa
jej chcela ešte raz srdečne poďakovať. Tomuto
miestu by sme chceli vrátiť status príjemného
miesta na oddych aby ho mohli využívať všetky
vekové kategórie, či už mladí alebo starší.
Nakoľko pri víchrici, ktorá neobišla ani

Zatiaľ sa stihol osadiť stôl, ktorý vyrobil Maroš
Mojžiš a je umiestnený v prístrešku voskárne,
ale na jar sa chystáme pokračovať ďalej na
obnove tohto skvelého miesta...
Na záver by som chcela poďakovať všetkým
členom a dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastňujú

na brigádach. Odpracujú tam nespočetné
množstvo hodín, obetujú pre skrášlenie tohto
miesta svoj čas, niekedy aj svoje peniaze a tak
spoločnými silami dávajú tomuto priestoru nový
vzhľad. Všetkým patrí naozaj veľká vďaka, že
svojim odhodlaním, chuťou a flexibilitou realizujeme kopec dobrých nápadov a meníme ich na
skutočnosť. Veď práve o to nám spolu ide,
nech sa tu všetci cítime lepšie, aby sme
s radosťou chodievali za oddychom a vychutnali si čaro našej krásnej prírody. Ešte raz obrovské ďakujem Maroši Mojžišovi, Milanovi
a Dominikovi Mojžišovcom, Peťovi Klačanovi,
Igorovi Dzúrikovi, Martinovi Rosenbergerovi
a Tomášovi Maľovi.
Pevne verím, že spolu toho dokážeme ešte
veľa, všetci nám držte palce.

Nový stôl v prístrešku pod voskárňou, dar od Maroša Mojžiša.

Lucia Bystrianska
Predseda SPAM, o.z.
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Keď bežkárom duša plesá - alebo
pomôž si sám, aj ZAaRES Ti pomôže
Prvému snehu sa teší asi každý, aj keď nie
rovnako dlho a intenzívne. Bežkári snehové
správy poctivo sledujú, a takisto aj správy
o úprave tratí v okolí bližšom i vzdialenejšom.
O nadšencov bežeckého lyžovania nebola
nikdy v Malachove núdza, aj keď v posledných
rokoch priali snehové podmienky skôr tým vyššie položeným, v zastúpení Kordíckeho hrebe-

nasledujúci týždeň, a potom ešte
pripadlo dosť na to, aby bola
10. 12. 2021 trať z Králik potiahnutá až nad vlek na Medvedici
a prešľapaná stopa až po Pršany.
Ako hovorí Tomáš Kubiš, iniciátor
brigády, takto skoro upravenú trať
do Malachova si nepamätá (je

Zloženie pracovnej čaty bolo rodovo aj vekovo vyvážené.

T. Maľa a M. Kršačok v plnom nasadení pri spriechodňovaní zvážnice.

náka, Cyklo-Sante z Kremnice, Domčeka na
Čertovici a iných. Je skvelé, že aktivity nadšencov bieleho športu podporujú aj mestské organizácie v Banskej Bystrici (ZAaRES), Kremnici,
či krajská agentúra Za horami, za dolami.
Zasvätení vedia, že upravené trate znamenajú
stovky hodín dobrovoľníckej aj platenej práce a to nielen pri ťahaní stôp, ale aj pri čistení
a uvoľňovaní zvážnic od napadaných stromov
a náletov ešte pred prvým snehom.
S vedomím, že ZAaRES je ochotný upravovať trate až na Pršiansku zvážnicu sa aj malachovskí športovci z c.k. Malachov podujali prispieť svojou troškou do mlyna. V sobotu 20. 11.
2021 vyčistili asi 1,5 km úsek od Krpcovej cez
prepadlisko na Hornú Roveň. Nasnežilo už

predsa len mladší ročník).Takisto je skútrom
pripravený aj okruh na
ihrisku v športovom
areáli Viliama Lustiga
v Malachove, o čo sa
postaral ďalší Tomáš,
Maľa. Dúfajme, že nás
zima v tomto neľahkom čase podrží
a dopraje nám radosť
z pohybu a potešenie
zo stretnutí čo najdlhšie.
Hostinec, obľúbený cieľ bežkárskych výletov dostupný aj po
Malachovskej (Pršianskej) zvážnici.

Na záver ešte jedna prosba - sneh nám síce padne z neba, ale upravené bežkárske trate nie sú zadarmo. Podporme preto všetkých, ktorí nám
tento luxus pár kilometrov od domu umožňujú
aspoň symbolickým príspevkom.
Príspevky na PHM pre skúter v Malachove:
SK44 8360 5207 0042 0513 2224 (c.k. Malachov)
Kordícky hrebenák: SK07 1111 0000 0013 9321 7001
Bežkovanie v Banskobystrickom kraji môžete podporiť aj kúpou
funkčnej čelenky za 15,00 eur,
dostupné na:https://merch.zahoramizadolami.sk/merch/oblecenie/podporujem-bezkovanie-v-banskobystrickom-kraji/
Večerná úprava ihriska na bežkovanie, 10. 12. 2021.

Text a foto: Ľ. Kubišová
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Letná škola 2021
Letnú školu sme organizovali v dvoch cykloch - prírodovedný
a športový. V oboch sme cvičili čítanie s porozumením v rôznych
úlohách. Žiaci zážitkovým učením spoznávali náš región - tentoraz baníctvo v Španej Doline a históriu v Hronseku. V oboch cykloch mali deti dostatok pohybu na čerstvom vzduchu.

Didaktické hry
3.septembra sme mali didaktické hry v prírode.
Dali sme si túru na Horné Pršany. Boli sme na
návšteve u Jurka. Pozreli sme si prírodnú pamiatku
Kremenia, kde sa nachádzajú zaujímavé jaskyne.
Vychutnali sme si nádherný pohľad na Banskú
Bystricu zhora. Cestou sme pozorovali očianku,
repík, kone, holuby a kŕmili kozy. Všetka česť prvákom, že prvú kondičnú túru zvládli na jednotku.
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Veselí
svetlonosi
19.októbra sme vyrezávali a zdobili tekvice.
Vystavili sme ich na skrinky, potom pred školu
a vo štvrtok sme ich večer zažli.

Deň zdravej výživy
V skupinách sme pripravili pomazánky,
zeleninový a ovocný šalát a nakoniec dekorácie z ovocia a zeleniny. Hovorili sme si o živinách, ktoré potrebuje naše telo. Zahrali sme sa
na ovocie a zeleninu. Prezentovali sme svoje
výtvory. Nakoniec sme všetko zjedli.

Krásy zimy si Malachovčania
vychutnávajú plnými dúš kami
Foto: Z. Krnáč

Foto: Ľ. Kubišová

Foto: Z. Krnáč
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Hravá angličtina
Na krúžku anglického jazyka sme sa
zahrali, trochu na prekladateľov, trochu na
ilustrátorov, a trochu na tvorcov jednoduchej
knihy. Žiaci sa pokúšali prekladať do anglického jazyka riekanky, ktoré dobre poznajú už
z materskej školy. Sčasti nám pomáhal google prekladač, sčasti sme sa opierali o známu
slovnú zásobu. Vyrobenú knihu chceme
poslať do Ameriky tete Tamare, pre jej malého
vnúčika ako poďakovanie za anglické knihy,
ktoré nám poslala v minulosti.

Básne ANJ.: M. Pohorelec, M. Kubiš, L. Lichý

Na hodinách slovenského jazyka v 2. ročníku, sme tvorili
slová s dvojhláskami, ktoré sme následne použili pri tvorbe
krátkych príbehov. Tu je najkrajší z nich.

Prvá jeseň
Bol raz jeden srnček, ktorý sa volal srnček Parôžtek.
Vždy, keď začínala jeseň, tak sa chcel presťahovať.
Myslel si, že jeseň je zlá. Aj teraz sa chcel, ale zrazu
stretol zajačika. "Ahoj zajko!" hovorí Parôžtek.
"Ahoj Parôžtek, čo robíš?"
"No veď balím sa ako každý."
"Ale, veď eštenie je zima , je jeseň."
"Veď ja viem, ja neznášam jeseň."
"Čože? Veď jeseň je super."
"Vážne? No ja neviem, ja som ju ešte nevidel. Je
pekná?"
"Je úžasná!" hovorízajko. " Lebo jeseň je naozaj
super, môžeme si púšťať šarkany!"
A Parôžtek hovorí: "Hmmm, čo keby som aj ja videl tú
jeseň? Zostal , by som celú jeseň až do zimy."
"To bude super, môžeme celú jeseň tráviť spolu!"
"To je dobrý nápad! Ale poďme už spať, aby bol už
ďalší deň!"
Natália Medveďová, žiačka 2. ročníka

Nová báseň
xyDnes večer som sa naučila novú riekanku a pomáhali mi pri tom zvieratká: kôň, sliepka, kuriatko, žriebätko, vôl a lienka. Fúkal silný vietor a
boli Vianoce. Vedľa nášho domu je rieka a mesiac na ňu svieti. Včera sme si kúpili nový stôl, ale hneď sa nám zbúral, vôbec nebol pevný a
zmenil sa na kôpku dreva.
Natália Medveďová, žiačka 2. ročníka
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Keď sa urobí dobrý prevádzkový poriadok,
zostanú financie aj v obecnej kase.
Veľmi dlho sme si nevedeli poradiť
s Rekreačnou lúkou Pod Skalkou, s jej poriadkom a kontrolou. Poškodzovanie vybudovaných ohnísk s lavicami a ich následné opravy,
kosenie a odpadky stáli obec finančné prostriedky, ktoré si takéto miesto musí vedieť na
seba zarobiť. Pripravila som Prevádzkový poriadok, poradili sme sa s právnikom a vytvorili skupinu dobrovoľníkov z radov občanov a členov
OZ Malachovská dolina, ktorí boli ochotní vo
svojom voľne a bez nároku na odmenu chodiť
na lúku Pod Skalkou kontrolovať a upozorňo-

vaťnávštevníkov. Výchovným spôsobom a pekným slovom, aby sa na našej Rekreačnej lúke
správali podľa prevádzkového poriadku.
Dobro-voľníkom sme vyhotovili preukazy, ktoré
ich k tejto kontrolnej činnosti oprávňovali.
Dobrá vec sa podarila. Aj napriek pár ľuďom,
ktorí neverili tejto myšlienke a spôsobu, akým
sme sa postarali o udržanie poriadku, sa nám
to darí. Je to poznať na lúke, a aj pri pohľade
napriloženú tabuľku o prijatých platbách za
oddychové miesto. Úhrady za oddychové
miesto za posledné dva roky sú uspokojujúce

a pokryjú nielen náklady na nájomné, ale aj
náklady spojené s užívaním lúky ako je kosenie, udržanie poriadku, vrecia na odpad a jeho
likvidácia. Z uhradených platieb za Rekreačnú
lúku Pod Skalkou zostane ešte niečo cez
300 Eur aj v obecnej kase. Všetkým, ktorí ste
prispeli na účet dobrovoľne napríklad pri gulášovom výlete patrí veľké Ďakujem.
Zapísala: Žofia Štulajterová

Vymaľuj obrázok.

zdroj internet
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DARČEK PRE VÁS, MILÍ OBČANIA
OD OZ MALACHOVSKÁ DOLINA
Vážení spoluobčania, v týchto predvianočných dňoch dostanekaždá
domácnosť v Malachove od nás, malý darček v podobe stolového dvojtýždňového kalendára pre rok 2022.Občianske združenie Malachovská
dolina sa pri príležitosti 15.výročia vzniku združenia, rozhodlo vydať
kalendár, v ktorom prinášame náhľad na zlomok svojich aktivít, krásu
Malachova, jeho okolia a prírody v Malachovskej doline s vybudovanými
náučnými chodníkmi. Takýmto spôsobom by smesa radi poďakovali
a obdarovali každého, no najmä tých, ktorí nám pomohli pri realizovaní
stavieb a skrášľovaní našej obce.
OZ Malachovská dolina je združenie, ktorého cieľom je podporovať
rozvoj komunitného života v obci v oblasti kultúry, vzdelania, športu,
cestovného ruchu a turizmu; snažíme sa o skvalitnenie života občanov
a návštevníkov obce a podieľame sa na dosiahnutí trvalo udržateľného
rozvoja obce; rozvíjame občiansky život, spolkovú činnosť; organizujeme, prípadne spoluorganizujeme trvalé, periodické a jednodňové kultúrno-spoločenské, športové a iné akcie, propagujúce a prezentujúce našu
obec doma i v zahraničí; usilujeme sa o ochranu tradícií, kultúrnych hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, historických a duchovných hodnôt;
venujeme sa spolupráci s dôchodcami a ďalšími združeniami v obci
a v regióne, chceme sa venovať aj práci s deťmi a mládežou; naším cieľom je skrášľovanie a zviditeľňovanie obce, jej propagácia; sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianskych zdru-

žení.Záleží nám na živote a rozvoji našej krásnej horskej obce
Malachov.Radi privítame nových záujemcov v našom združení.
Viac o našom občianskom združení sa dozviete tu:
https://malachovska-dolina.webnode.sk/o-nas/
Počas celého roka vám želáme len samé krásne a šťastné dni.
Výbor OZ Malachovská dolina:
Milan Smolík, Žofia Štulajterová, Vladimír Druga, Lenka Kapustová,
Janka Gregorová
Kalendár je nepredajný.
Podporiť naše združenie môžete dobrovoľným príspevkom na účet:
Prima banka č. ú. 1280423001/5600
IBAN SK15 5600 0000 0012 8042 3001
alebo 2% z daní, viac tu:
https://malachovska-dolina.webnode.sk/a2-z-dane/
Darček v podobe kalendára bude odovzdaný do každej domácnosti
v mesiaci december. V prípade, že by ste náš kalendár nedostali
alebo by ste mali záujem o viac kusov kontaktujte p. Žofiu Štulajterovú
na t.č. 0905 971 908 , e-mail: zofiastulajter@gmail.com

Možnosť zverejnenia údajov pre podnikateľov
na stránke obce Malachov
Dovoľujeme si osloviť všetkých podnikateľov alebo právne subjekty pôsobiace v obci, ak máte záujem o prezentáciu na webovej stránke obce:
na adresu: ou@malachov.sk je potrebné zaslať e-mail alebo osobne doručiť požiadavku na Obecný úrad
Malachov s nasledovnými informáciami:
- meno podnikateľa alebo názov subjektu,
- kontakt,
- predmet podnikania.
Ďalšími odporúčanými informáciami sú: otváracie hodiny, logo alebo foto.
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V našej obci máme skutočne pozoruhodných rodákov. Jedným
z nich je aj jubilant, olympionik pán Ondrej ŠIMA. Obec Malachov
zviditeľnil v roku 1968 na Letných olympijských hrách v Mexiku náš
rodák pán Ondrej ŠIMA, ktorý v tomto roku oslávil svoje významné životné jubileum, 85 rokov. Využívam túto príležitosť, aby
som pána Ondreja Šimu predstavila, tým ktorí ho nepoznáte a Vám ktorí ho poznáte osobne, chcem nášho
rodáka pripomenúť.
Pán Ondrej ŠIMA sa narodil 4.8.1936 v Malachove. Tu vyrastal a našiel si aj svoju manželku a založil si rodinu. Od mlada získaval v lone okolitej prírody
silu, športového ducha a svoju zručnosť neskôr využil
ako zanietený športovec. Určite by som ho zaradila
medzi významné osobnosti Malachova, kde nesporne
patrí a to nielen svojim rodiskom ale i spätosťou svojej
osoby s našou obcou a jej reprezentovaním ako aj
reprezentovaním Banskej Bystrice a Slovenska na
mnohých športových súťažiach, ktorých vyvrcholením
boli LOH v Mexiku v roku 1968.
Zúčastnil sa XIX. Letných Olympijských hier
v Mexiku, ktoré otvoril dňa 12.10.1968 prezident
OH Gustávo Diáz Ordza a ktoré trvali do
27.10.1968.
Na LOH v Mexiku 1968 (Ciudad de México 1968) sa zúčastnilo 5516
športovcov, ktorí súťažili v 172 disciplínach. Československo (ČSSR)
reprezentovalo 26 športovcov a jedným z nich bol práve rodák
z Malachova pán Ondrej Šima, ktorý Slovensko na OH v Mexiku reprezentoval v streľbe: Zmiešaná puška na 300m, tri polohy športová streľba, ktorá sa konala v rámci programu streľby na letných olympijských
hrách 1968 . Išlo o desiaty ročník tohto podujatia na olympijských hrách.

Súťaž sa konala 23. októbra 1968 a zúčastnilo sa jej 30 strelcov zo 16
krajín. Náš rodák Ondrej ŠIMA skončil na 18 mieste. Podujatie vyhral
Gary Anderson zo Spojených štátov amerických, ktorý ako jediný
úspešne obhájil olympijský titul. Valentin Kornev svojím striebrom predĺžil
pódiovú sériu Sovietskeho zväzu na tomto podujatí na
päť hier. Bronz bral švajčiarsky strelec Kurt Müller.

Krásne životné jubileum 90. rokov oslávil v auguste 2021 náš
spoluobčan Juraj Krnáč. Pri tejto príležitosti sme ho navštívili a posedeli
s ním v družnej debate a spomienkach na jeho plodný život. Na chvíľu
sme sa mu snažili spestriť jedno popoludnie a zaspomínať na jeho mladosť, prežité chvíle, dni a roky. Poďakovať mu za prácu pre obec počas
jeho života, ktorý celý prežil v Malachove, kde sa
v roku 1931 narodil v rodine Zuzany a Juraja Krnáča ako
druhý syn. Starší bol jehobrat Gustáv a mladšia sestra Mária.
"My sme boli najsilnejší ročník 1931 v dedine, bolo nás
26 v tomto roku narodených" to boli slová uja Juraja.
Stará ľudová múdrosť hovorí: Roky sa zastaviť nedajú, čo
akoby sme chceli. Utekajú a ani nezbadáme a mladosť je už
dávno preč. Človek musí počas života prejsť rôznymi cestami. Najprv sa narodí, prejde etapou detstva, dospievania,
rozkvetu mladosti až do štádia staroby. Toto všetko už prežil
náš spoluobčan Juraj Krnáč ( Od mostu, Od Príčov ... ),
ktorý veru má na čo spomínať... .
V príjemnej atmosfére sme spoločne načreli do jeho
spomienok.Hlavne do jeho detstva, kde ako 13 ročný chlapec rýchlo dospel pod vplyvom okolností II. svetovej vojny
a situácií do, ktorých sa dostal počas SNP, ktorého súčasťou bola aj jeho rodina a aj on sám.Neraz si sám nevedel
vysvetliť niektoré veci, do ktorých sa počas končiacej vojny
a potlačeného SNP, dostal on alebo jeho brat či otec. Starší
brat Gustáv, otec a otcov brat Samo boli partizáni, mama sa
starala o celé gazdovstvo a Jurajjej pomáhal ako najlepšie
vedel. Jalovicu im vzali pre vojakov a v chlieve zostala pre
nich jedna kravička. Súčasťou SNP sa stal aj on sám so svojimi kamarátmi, keď robili neraz spojku medzi partizánmi v horách
a chlapmi v dedine, ktorí pomáhali partizánom. Až keď dospel si uvedomil aké to bolo nebezpečné, koľko sa jeho mama natrápila a akú odvahu
mala a aký ťažký život žila v tej dobe. Nemci v dedine bývali po domoch
u miestnych a každý deň mohol niekto zlyhať a prezradiť nielen pomocníkov, ale aj partizánov, že brat Gusto je partizán sa v dedine vedelo.
Nemci by nás vystrieľali všetkých a možno aj celú dedinu. Otca s bratom
a veľa ďalších chlapov na konci vojny zajali a odviezli vlakom preč. Báli
sme sa, že idú na smrť do Kremničky alebo do Nemeckej. Vojna sa už
dávno skončila a ani brat a ani otec ešte nebol doma.Nič sme o nich
nevedeli. No nakoniec sa vychudnutí a vyhladovaní predsa len vrátili
domov. Bratovi sa podarilo ujsť z vagóna keď transport zastavil
v Novákoch a otcovi až keď vo Viedni zastavil vlak a pri bombardovaní
železničnej stanice sa im podarilo ujsť. Pešo až do Malachova prišli.
Z kaluže vodu pili a zo smetných košov šupky zo zemiakov jedli, len aby
prežili. Vojna sa skončila a všetci sme si mysleli, že už bude dobre. Voľby
vyhrala komunistická strana a začali sa zakladať JRD. Najprv ľudia do
družstva nechceli vstúpiť. Nevedeli si predstaviť, že zem ktorá ich živí
bude patriť všetkým. Ani môj otec nechcel vstúpiť do družstva. Nie raz
sme ho presviedčali, raz za triezva ale aj sme do neho nejeden pohárik

naliali, nakoniec sa nám to s bratom podarilo a podpísal. Keď vzniklo
v dedine družstvo a ľudia mali robotu, bola aj v dedine lepšia atmosféra a
ľuďom sa začalo žiť ľahšie.Založili sa podmienky pre šport a kultúru a jedným zo zakladateľov futbalu v Malachove a aktívnym futbalistom bol práve
Juraj Krnáč. Pomáhať a pracovať pre dedinu a spoločnú vec ho vždy
inšpirovalo a bavilo.
Juraj Krnáč zostal svojej rodnej obci verný
po celý život. V Malachove sa aj oženil s manželkou Júliou, ktorá ho predišla do večnosti
pred 6 rokmi. Spolu so svojou manželkou
vychovali 2 deti - dcéru Miroslavu a syna
Juraja, ktorý už tiež opustil tento svet. Dnes
mu robia radosť 4 už dospelé vnúčatá
a 7 pravnúčat. V aktívnej etape svojho života
každodenne dochádzal za prácou do Banskej
Bystrice. V tom čase pracoval ako vedúci
dopravy a dielní v podniku Pozemnéstavby
a tak sa pre prácu veľakrát ani nevyspal.
Zodpovednosť ho neustále nútila v myšlienkach premietať si situácie a kombinovať, či
všetko dobre zabezpečil a rozdelil. Doma, po
návrate z práce pokračoval na svojom hospodárstve, a tak celý jeho život bola len rodina a
práca . Aj dnes,keď je už na zaslúženom
dôchodku,chodí rád do svojej dielne, kde neustále niečo majstruje a opravuje. Veľa času
trávi v debatách spoločne s vnukom.
"Odoberám s vnukom Radom časopis Zem
a vek a tam sa dozvedám novoty a v dlhých debatách hľadáme, kde
je pravda. Hanbiť sa nemám za čo, len za ten vek sa niekedy hanbím.
Až mi je ľúto, že som taký starý." Povzdychne si na chvíľu ujo Juraj a na
okamih v jeho tvári vidíme malého nesmelého chlapca s iskrou v oku.
Dnes mu najväčšiu radosť robí pravnuk Marek a pravnučka Lenka.
Mareka si až toľko neužil, ako sám hovorí, ale za to malú Lenku tú si užíva
denne. Lenka je živáň a tanečníčka, dostáva od nej pozitívnu energie a
možno aj tá je dôvodom , že dnes by mu jeho vek nik nehádal. Svojou
vitalitou a rozhľadom by schoval do vrecka oveľa mladších.
Želáme mu, aby mu nezhaslo nadšenie pre všetko dobré a krásne, čo
ho v živote obklopuje, vrátane svojich najbližších tých, s ktorými prežíva
chvíle svojej životnej jesene. Nech žije dlho medzi nami zdravý, šťastný
a ak sa dá aj spokojný.

Zdroj: https://www.olympic.sk/sportovec/ondrejsima/ciudad-de-mexico-1968
Dnes pán Ondrej Šima žije v Banskej Bystrici.
Pokiaľ mu to dovolí jeho zdravotný stav často sa navracia
do svojej rodnej obce. Nikdy neprerušil svoje vzťahy
s rodinou v Malachove a ani so svojimi priateľmi
z Malachova. Neustále sa zapájal do komunitného života
v obci. Pôsobil dlhé roky, ako člen OZ Malachovskej
doliny kde sa zúčastňoval aktívne brigád napríklad aj pri
zakladaní oddychovej lúky Pod Skalkou.
Pri príležitosti jeho 85.narodenín by som mu
chcela touto cestou poďakovať za vzorné reprezentovanie a zviditeľnenie našej obce doma i vo svete.
K životnému jubileu mu chcem za všetkých rodákov z Malachova
zablahoželať a popriať veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody v kruhu
blízkych a priateľov.

Autorka článku: Členka kultúrnej komisie
Žofia Štulajterová- poslankyňa OZ

K tomuto životnému jubileu mu prišili zablahoželať za obec aj
poslankyne Lenka Kapustová a Žofia Štulajterová. Spolu s nimi sa
návštevy u jubilanta zúčastnili aj jeho sesternice pani Lýdia Boďová
a Mária Dobrotová.
Zapísali, poslankyne OZ Žofia Štulajterová a Lenka Kapustová

Malachovské
noviny 2/2021

KD MALACHOVČAN

13

Čo nové seniori?
"Nežijeme ľahkú dobu" obdobná veta neraz
zaznieva v súčasných rozhovoroch a nielen
medzi seniormi. Ale medzi nami iste o niečo
viac. Je pravda, že sa my, seniori, oveľa viac
obraciame späť - hodnotíme, porovnávame,
kritizujeme aj vyslovujeme obavy. Je to jednoducho tak.
Pretrvávajúca epidemiologická situácia
a aktuálne obmedzenia spôsobili, že sme mali
v tomto roku len málo príležitostí organizovať
aktivity pre svojich členov. Po čiastočnom
uvoľnení opatrení sme zorganizovali v mesiaci
jún členskú schôdzu. V júli sme pozvali našich
členov do prírody na spoločný výlet pod
Skalku, kde sme si opekali, zašportovali
a zaspievali pri Ondríkovej heligónke. Všetci
sme si užívali toto stretnutie.
V auguste sme sa zúčastnili na ihrisku
v Areáli Viliama Lustiga akcie "Deň obce
Malachov". Súťažili sme vo varení gulášu.
Nevyhrali sme, ale bol výborný. Naše členky
napiekli domáce zákusky bolo ich 325 ks.
V septembri sme sa zúčastnili na 8.ročníku
športovej súťaže "Športiáda seniorov", v priestoroch plážového kúpaliska AGUALAND.
Súťažilo sa v individuálnych disciplínach, aj
v trojčlenných družstvách. Náš klub veľmi
úspešne reprezentovali 13 členovia a do klubu
pribudli ako každý rok aj nové medaily.

Bude? Nebude? Naplánovaná slávnostná
októbrová schôdza k "Mesiacu úcty k starším", ktorú v spolupráci s obecným úradom

8.ročník Športiády seniorov v B.Bystrici.

pripravujeme pre našich členov ako aj pre všetkých seniorov obce. No žiaľ zhoršujúca sa
situácia s 3 vlnou pandémie nám neumožnila
stretnúť sa.
Milé členky, členovia, seniorky, seniori nie s
radosťou, ale s pocitom zodpovednosti prijímame situáciu aká je. Možno sa so svojimi blízkymi neuvidíme počas Vianoc. Verím však, že
budeme mať ešte mnoho príležitostí na vzájomné stretnutia, keď táto pandémia, ktorá nás
trápi pominie.
Vo veku 84 rokov sme sa rozlúčili s prvým
predsedom Klubu dôchodcov Malachovčan
Ing. Jánom Cimermanom.

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie,
ktoré nič neruší, v novom roku veľa
sily, by ste zdraví dlho žili.
Výlet pod Skalkou.

Text a foto: Briedová Elena

S v o je prís pe vky do no vín môž et e
zasielať na e-mailo vú adr esu:
malacho vno vin y@gmail.com
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TAKTO SME DOPADLI
pri analýze zmesových komunálnych odpadov...
Dňa 5. októbra 2020 sa v našej obci uskutočnila analýza zmesových
komunálnych odpadov. Pri analýze bolo v deň zberu odobratých 18 ks
nádob so zmesovým komunálnym odpadom s objemom 110 a 120 l.
Nádoby boli vybrané náhodne pracovníkom firmy JRK Slovensko anonymne. Uvedené množstvo nádob a odpadu predstavuje 5% podiel všetkých nádob v obci.
Analýzu vykonali: regionálny manažér JRK Slovensko s.r.o., 2 zástupcovia obce Malachov a 3 zástupcovia z Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Celková hmotnosť ZKO (zmesového komunálneho odpadu) bola
192,20 kg, priemerná hmotnosť nádoby bola 10,68 kg, analýza trvala
2 hodiny 40 minút + 1 hodina zvoz odpadu.
Výsledky analýzy ZKO:

Ak by obyvatelia našej obce začali triediť dôslednejšie a podarilo by
sa nám znížiť ročnú produkciu zmesového komunálneho odpadu len
o polovicu, obec by vyprodukovala približne o 75 ton menej zmesového
komunálneho odpadu ročne (čo predstavuje 9 plných zberových vozidiel). Finančne by ušetrila obec približne 10 000 EUR len za zber a zneškodnenie odpadu a zákonnom poplatku za skládkovanie. Taktiež by sa
zvýšila miera triedenia v obci, čo by predstavovalo pre ďalšie obdobie
ďalšie finančné úspory.
Na základe údajov z Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za
rok 2019 bola produkcia zmesového komunálneho odpadu 240,47 tony.
Produkcia zmesového komunálneho odpadu na jedného obyvateľa predstavuje 212,6 kg na obyvateľa a rok. Priemerná produkcia zmesového
komunálneho odpadu na Slovensku je 180 kg na obyvateľa a rok. V obci
je produkcia ZKO je vyššia ako je priemer Slovenska.
Zapísala:
Lenka Kapustová, poslankyňa OZ
Po vytriedení sa znížilo množstvo papiera o 10 % a textilu o 10 %
z dôvodu nadmernej vlhkosti.
Z uvedených výsledkov by sme radi poukázali na nasledovné zistenia:
- Celková úroveň komodít PET, plasty ostatné VKM, kovy, textil a elektroodpad sú s obsahom do 5%. To znamená, že je dostatočná informovanosť a uvedomelosť obyvateľov s triedením týchto komodít.
- V komunálnom odpade sa nadpriemerne vyskytuje papier (6,74 % obsahu). Boli to hlavne obaly v podobe krabíc a krabičiek, noviny a letáky,
v ktorých bol balený BRO ako sú šupky a zvyšky zeleniny. Nedostatok
vidíme v slabej informovanosti obyvateľov, že aj tieto papierové obaly
menších rozmerov je možné triediť, prípadne slabšou infraštruktúrou
zberu, prípadne veľkou donáškovou vzdialenosťou ku kontajnerom na to
určených.
- Taktiež malo vysoké zastúpenie obsahu sklo (4,94 %). Boli to hlavne
fľaše z nápojov a zaváranín. Problém môže spočívať v nedostatočnej zberovej kapacite, prípadne vysokou donáškovou vzdialenosťou ku kontajnerom.
- Vysoké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu a to trávy, buriny,
zeminy, šupiek zo zeleniny a ovocia, zvyšky alebo celé ovocie a zelenina.
Všetok tento odpad je možné kompostovať v kompostovacích zásobníkoch.
- V zmesovom komunálnom odpade bol vysoký obsah drobného stavebného odpadu (zvyšky sadrokartónu, tehly, stierky a pod.) a to 19,82 %.
Keďže pri analýze bola urobená vzorka 5% nádob, ktoré sa v domácnostiach obce nachádzajú, môžeme na základe toho predbežne odhadovať, aké množstvo z celkového ročného množstva zmesového komunálneho odpadu odvezeného na skládku odpadov bolo nevytriedeného
a z ktorej konkrétnej komodity. Taktiež na základe ceny za zmesový
komunálny vieme odhadnúť finančné straty za nevytriedený odpad.
Uvedené hodnoty sú uvedené v nasledovnej tabuľke. Uvedené sú len
zložky odpadu, ktoré je možné zhodnotiť materiálovo alebo energeticky.

Na základe aj týchto záverov už dlho premýšľamako vniesť medzi nás
občanov osvetu o triedení odpadu a tak som prišla s nápadom a iniciatívou, ktorou Vás chcem osloviť:
Iniciatíva: "PRESVEČ SUSEDA"
V rámci priateľských stretnutí sa snažte presvedčiť susedov, priateľov
a známych, aby začali separovať biologický kuchynský odpad a namiesto vyhadzovania do kuka-nádoby, ho dávali na vlastné kompostovisko.
Niekedy sa ich opýtajte, či už majú kompostovacie vedierko v kuchyni
žartom a niekedy s úplnou vážnosťou. Biologický odpad tvorí zhruba 50%
odpadu v našich kuka-nádobách. Je ťažký, čo sa odzrkadľuje v cene,
ktorú musíme za odpad zaplatiť. Každý z Vás má určite v obci dobrého
priateľa či susedku, niekoho, s kým si rád posedí počas dlhých jesenných a zimných večerov. Vtedy sa o týchto veciach porozprávate
o témach vážnych aj veselých. Mnohí z Vás pochopili, že znížiť poplatok
za odpad môžeme len tak, že zvýšime percento triedenia odpadu a zároveň budeme tvoriť menej odpadu. Čo, keby ste toho svojho kamaráta či
susedku, ktorí ešte neseparujú, skúsili presvedčiť, nech urobia viac ako
doteraz? Aby predsa len viac separovali a nevykladali na ulicu kuka-nádobu napchatú odpadom z kuchyne . Myslím, že medzi sebou to prijmete
ľahšie ako príkazy a nariadenia. Keď som ja dokázala presvedčiť pár
známych, aby separovali kuchynský odpad a dnes kompostujú každý
deň, oni možno presvedčia svojich susedov a známych a tak si ten bioodpad ponecháme na svojich kompostoviskách a budeme mať z neho
časom kompost v záhrade. Tieto noviny sú distribuované do zruba 300
domácností v obci. Ak by sa do iniciatívy "presvedč suseda" zapojilo len
100 z nás, o pár mesiacov už môže 150 domácností robiť správnu vec,
čo by bola polovica obce. Postupne by sa počet ľudí zvyšoval a na konci
by bol efekt v podobe výrazného zníženia množstva odpadu a zvýšenia
množstva separátov. A hlavne zníženie poplatkov. Len spolu dokážeme
veľké veci, ale zároveň sa ráta aktivita každého jednotlivca.
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A začať to môžeme veľmi jednoducho. Stačí sa o tejto téme porozprávať
s človekom v dedine, s ktorým dobre vychádzate. Skúsme osvetu
o odpade a jeho triedení či kompostovaní vniesť medzi seba napríklad
pri cestovaní do práce či školy v autobuse. Táto téma Vás nerozháda
a pomôžete životnému prostrediu, ale hlavne pomôžeme sebe od zníženia poplatkov za odvoz odpadu. Tak čo, skúsite presvedčiť suseda?
Zapísala:
Žofia Štulajterová, poslankyňa OZ
A záverom malý kvíz:
Kvíz o odpade (správne odpovede dole pod otázkami ......)
1. Kde by ste vyhodili plechovku od piva?
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Kvíz o odpade - odpovede podľa čísla otázky
1. 2. Vo všeobecnosti sú pre kovový odpad stanovené zberné nádoby
červenej farby, do ktorých patria kovové výrobky a súčiastky, kovové
obaly a alobal. Plechovky a Tetrapaky sa v našej obci zbierajú spolu s plastom do žltého kontajnera, takže hliníkové plechovky od nápojov sa umiestňujú do žltých zberných nádob, ktoré sú určené na plasty. Klasické
železné plechovky alebo železné konzervy sa v domácnostiach zhromažďujú do červených vriec určených na kovy.
3. Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát. Z recyklovaného papiera sa
vyrábajú noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajcia, kuchynské
utierky, toaletný papier, ale aj obľúbené puzzle. Kartónové obaly na vajíčka a kartónové rolky z toaletného papiera patria do zberných kontajnerov
na papier - modrý v prípade, že nie sú vlhké, mastné alebo inak znečistené.
4. Blister na lieky, ktorý sa skladá z plastu a hliníkovej fólie je v podstate
kompozit, teda obal, ktorý sa skladá z niekoľkých ťažko oddeliteľných,
alebo neoddeliteľných vrstiev. Keďže výrobca zaplatil za zber obalu, mali
by sme ho vyhodiť do kontajnera podľa toho, aký materiál je v obale najviac zastúpený. Podľa tejto logiky patrí blister do žltého kontajnera na
plasty.

2. Kde môžete dať rolku z toaletného papiera?
3. Tetra paky patria do papiera alebo do plastov?
4. Kde má skončiť blister z liekov?
5. Kosti patria do TKO alebo ich treba zahrabať na pozemku?
6. Kde by ste vyhodili rozbité zrkadlo?
7. Môžete čajové vrecúška vyhodiť do kompostu?

5. a 7. Do kompostu kosti nepatria, ale môžeme tam vyhodiť vrecúška
z čaju.
6. Zrkadlo nie je sklo! Preto ho nedávate do zeleného kontajnera na sklo,
ale odovzdáme ho na zbernom dvore, kde po rozdrvení bude z neho
drobný stavebný odpad. Vedeli ste, že? DVD, CD, video a audio kazety
môžu mať plastové alebo papierové obaly a preto je
ich triedenie jasné. DVD a CD disky môžete dávať
do plastov a kazety s magnetofónovými alebo VHS
páskami doneste na zberný dvor do elektro-odpadu.

Vážení občania, ak máte podnety
na miestne zisťovanie a návrhy
na zlepšenie kvality života
v našej obci, obráťte sa priamo
na poslancov OZ, ktorí majú rozdelené obvody v obci
alebo na Obecný úrad.

Starý mobilný telefón do bežného komunálneho odpadu určite nepatrí.
ČO SO STARÝM MOBILOM V ZÁSUVKE?
Aj vám sa v zásuvkách povaľujú staré
mobily bez duše, ktoré sa už nedajú vzkriesiť
ani retro-nabíjačkou a najradšej by ste ich pri
jarnom upratovaní šupli do koša? Zadržte!
Zvonku možno nevyzerajú veľmi atraktívne,
ale ich vnútro stále skrýva nejeden vzácny
kov, ktorý by mohol nájsť využitie v inom
výrobku. Honba za stále novšími verziami
"vychytaných" mobilných telefónov neutícha.
Iba za rok 2019 sa vo svete predali takmer
dve miliardy smartfónov a tlačidlových telefónov. Pre bežného človeka je už toto nepredstaviteľné číslo, pričom používaných a starých "zásuvkových" mobilov je ešte omnoho
viac. Daňou za tento luxus je extrémna ťažba
surovín, ktorých zdroje sú obmedzené.

Každý mobil totiž obsahuje znovuvyužiteľné
kovy ako zlato, striebro, meď, lítium, hliník,
gálium a paládium. Všetky tieto kovy si zaslúžia opätovné zhodnotenie, keď telefón doslúži. Pri efektívnej recyklácii kovov, ktorá sa
nazýva aj "mestská ťažba" (urbanmining).
Len pre ilustráciu, 5 % svetovej ťažby zlata a
20 % ťažby paládia prebieha s cieľom výroby
komponentov do mobilných telefónov a tieto
hodnoty sa neustále zvyšujú. Okrem vzácnych kovov mobily obsahujú aj plasty, ťažké
kovy, ich zlúčeniny a toxické látky, ktoré sa
na skládke začnú v priebehu času uvoľňovať
do prostredia. Starý mobilný telefón preto do
bežného komunálneho odpadu určite nepatrí. Ekologická likvidácia nepoužívaných, starých alebo nefunkčných mobilných telefónov
je dnes dostupná, jednoduchá a rýchla.

Zariadenie môžete odniesť do zberného
dvora alebo predajne, kde ste ho pôvodne
kúpili. Následne bude postúpené na ekologickú recykláciu. Niektorí operátori ponúkajú
ako protihodnotu za starý telefón zľavu pri
kúpe nového a príspevok na rôzne dobročinné účely. Starý mobil stačí jednoducho
zobrať a odniesť ho do niektorej z pobočiek
operátora.Jednoducho povedané starý
mobil do miestneho komunálneho odpadu
nepatrí.
Zdroje:
www.androidportal.zoznam.sk www.orange.sk www.degruyter.com
Napísala:
Žofia Štulajterová poslankyňa OZ
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V roku 2021 nepracovalo
OZ Malachovská dolina len virtúálne
Naše združenie bolo iniciátorom a v spolupráci s obcou Malachov i mnohými dobrovoľníkmi vrátane banskobystrických skautov aj
realizátorom vybudovania Rekreačnej lúky Pod
Skalkou a troch náučných chodníkov
v Malachovskej doline. Stali sa už neodmysliteľnou súčasťou našej obce a okolia a radi ich
navštevujú nielen občania Malachova, ale aj

obnoveného náteru drevených prvkov ako aj
úpravou jej okolia. Ďalej
naši členovia a dobrovoľníci obnovili drevené
prvky na oddychovom
mieste pred obchodom
COOP JEDNOTA a taktiež aj pamätník
padlých hrdinov
pri Zvonici vysadením nových
kvitnúcich rastlín
a trvaliek.
Plánovaná
brigáda dopadla
nad očakávania
dobre a s výsledkom práce je
možné konštatovať maximálnu
s p o ko j n o s ť.
Brigádnici, ktorí
prišli vo veľmi

Likvidácia stolov 19.6.2021

Likvidácia zhnitých stolov a lavíc 19.6.2021

mnohí návštevníci zo vzdialenejších lokalít. Členovia OZ sa priebežne starajú aj o údržbu drevených prvkov a náučných tabúľ na trasách, ale
v súčasnosti bude už potrebné uskutočniť
výraznejšie opravy. A tak po spoločnej porade
sa zorganizovalo niekoľko dobrovoľníkov
a 10. októbra sa vydali na kontrolu chodníkov...
Misia - mapovanie poškodených prvkov na
náučných chodníkoch bola splnená aj s bonusom, ktorým bolo vyčistenie okolia náučných
tabúľ od náletových drevín. Všetky skupiny spísali zoznam stavu a potrebných zásahov
a opráv. Prvky, ktoré bude potrebné vymeniť
alebo opraviť (rozbité lavičky, mostíky, chýbajúce alebo nečitateľné smerovníky, tabule zarastené machom a pod.) sa pripravia počas zimného obdobia a v novej turistickej sezóne sa
budú inštalovať.
V letných mesiacoch pokračovalo naše
občianske združenie s obnovovaním a ošetrovaním drevených prvkov na rekreačnej lúke
"Pod Skalkou" natieraním drevených lavičiek,
stolov, smerovníkov, informačnej tabule, ako aj
vyčistením strechy altánku od machu, opravou
drevených mostíkov. V tom istom čase
Zastávka "Strelec" dostala nový šat v podobe

Lavička pred obchodom.
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OZ Malachovská dolina od svojho
založenia pripravila projekty, vybudovala a odovzdala obci Malachov
do vlastníctva tieto objekty:
1. Zastávka MHD Strelec (2009),
2. Zastávka MHD Mazúch (2010),
3. Oddychové miesto pre obchodom
(2014), 4. Zastávka MHD Kopanice
(2017), 5. Oddychové miesto "Pod
Skalkou" (2008),
6. Náučné chodníky (2009-2012)

Zastávka MHD Strelec 19.6.2021 - náter plota a strechy

slušnom počte odviedli výbornú prácu a výsledok je jasne
zreteľný. Sme radi, že naši obyvatelia i touto formou prejavili záujem o našu obec.
Občianske združenie Malachovská dolina chce týmto
srdečne poďakovať všetkým členom, dobrovoľníkom ako aj
všetkým občanom, ktorí neváhali obetovať svoj voľný čas
a nezištne sa zapojili do brigády. Svojou účasťou, ochotou
a prácou prispeli k skrášleniu našej obce, začo im patrí
veľké ĎAKUJEME... .
Text a foto pripravila:
Lenka Kapustová

Tabuľa pred obchodom Jednota

Pomník- úpravy 19.6.2021.
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Čo je advent a prečo ho oslavujeme
Predvianočné obdobie bolo vždy dôležité a preto som sa rozhodla dať pre
Vás do novín tento článok. Po iné roky sme sa v tieto dni stretávali pri rôznych
akciách a kultúrnych podujatiach no dnes je situácia iná aj z dôvodu pandémie a tak máme viac času na čítanie a zamyslenie sa napríklad aj nad tým čo
je advent , prečo ho oslavujeme a odkiaľ pochádzajú zvyky a tradície s ním
spojené.
ADVENT
Slovo pochádza z latinského slova ADVENTUS, čo znamená PRÍCHOD. V kresťanstve
sa používa špeciálne pre príchod Ježiša, sviatok jeho narodenia, prípravy na cirkevné sviatky
Vianoce.
Advent sa začína: adventnou nedeľou, teda
nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom, štyri týždne pred Vianocami. Končí sa po
západe slnka na Štedrý večer.
História adventu sa datuje od 4. storočia,
kedy sa z kresťanského východu začal do Galie
a Španielska šíriť nový zvyk prípravy na príchod
Krista. Vtedy bol ešte počet adventných nedieľ
rôzny - od 2 do 6. Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I.
Veľkého (440-461) Viac sa v Európe rozšíril za

V období adventu sa cirkevné tradície prepletajú s pradávnymi ľudovými zvykmi.
Počas zimných dní, keď bolo málo denného
svetla vznikali rôzne hry, zábavy a tradície.
Predvianočné zvyky sú rozmanité a líšia sa od
regiónu k regiónu.

Adventný veniec
Symbolom adventného obdobia,
je adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú
počas štyroch adventných nedieľ.
Postupne do Vianoc sa zapaľuje
jedna sviečka za druhou. Nápad
zhotoviť adventný veniec pochádza
od hamburského duchovného
Johanna Wichlerna. V roku 1860 si
zavesil vo svojom dome veľký čečinový veniec a pripevnil na každý
adventný deň jednu sviečku.
Sviečky pridané v nedeľu boli väčšie ako ostatné.
Adventý kalendár
Myšlienka urobiť adventný kalendár prišla
v 19. storočí z evanjelického prostredia. Ten
prvý bol úplne jednoduchý, kriedou sa každý

Foto: zdroj internet

vlády Karola Veľkého, keď nahradil dovtedajšie
slávnosti zimného slnovratu.
Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, spomienky na narodenie Ježiša. Dôležitou súčasťou adventu je
pôst a rôzne zvyky. Neje sa mäso, iba ryby.
V minulosti sa bielili fasády, upratovalo sa vnútro domu a opravovali náradia. Počas adventu
sa nesmeli konať svadby a zábavy.

Ako to bolo počas vianočných sviatkov.

deň kreslili čiary na stenu. Neskôr sa robili
kalendáre v štýle sviec alebo hodín.
Predchodcovia adventného kalendára ako ich
poznáme dnes vznikli neskôr pre radosť detí,
aby si skrátili čakanie na Vianoce. Adventný
kalendár dlho začínal od čísla šesť, keďže ho
priniesol Mikuláš dobrým deťom. Dnes už
v obchodoch narazíme len na moderné kalendáre, ktoré sa začínajú už 1. decembra.

Na svätého Ondreja 30. novembra. Počas
tohto dňa chodili dievčatá triasť ploty so slovami: "Plote, plote trasiem ťa, svätý Ondrej prosím ťa, aby si mi dal znať, kedy sa budem
vydávať! " Počúvali pri tom z ktorej strany
a koľkokrát zabrechal pes. Zaujímavým bolo aj
liatie olova, podľa tvaru sa dievčence mali
dozvedieť koho si zoberú. Slobodné dievčatá
sa pýtali, či sa budúci rok vydajú a aké povolanie bude mať ich nastávajúci. Zvykom bolo spoločné varenie halušiek, hrabanie dna potoka,
pýtanie sa kohúta o polnoci, a iné.
Na svätú Barboru 4. decembra práve vtedy
si dievčatá zvykli rezať vetvičky čerešní . Pri každej vetvičke zašepkali meno iného chlapca.
Verili, že tá ktorá rozkvitne ako prvá, toho si
vezmú.
Podľa inej zvyklosti si dievčence dávali na
Štedrý deň vetvičky okolo pása. Mládenec,
ktorý si ju zobral a dal za klobúk, vyznal tak svojej milej lásku .
Mikuláš 6. decembra: Svätý Mikuláš bol
skutočný človek, ktorý sa narodil v roku 250
v zámožnej kresťanskej rodine. Pomáhal chudobným, rozdal celý svoj majetok a stal sa biskupom. Ráno 6.decembra si deti vo vyčistených krpčekoch, topánočkách našli jabĺčka,
oriešky, cukríky, niekedy však cibuľku, cesnak,
uhlie alebo šupky zo zemiakov, ako odmenu za
správanie. Po dedine chodili na Mikuláša trojčlenné skupiny: Mikuláš, čert a anjel.
Navštevovali známe domy, aby odovzdali deťom
sladkosti, ktoré pre ne pripravili rodičia.
Stridžie dni
Lucia 13. decembra: Podľa ľudových
povier sa na krížnych cestách stretávali všetky
bosorky. Obyčajní ľudia verili, že tento deň má
magickú moc. Mládenci strúhali počas dní od
Ondreja do Lucie drevené stolčeky bez klinca.
Tie mali mať zázračnú moc a vďaka nim mohli
vidieť na Luciu na krížnych cestách spomínané
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strigy. Mladé devy si 13.decembra na Luciu
obliekali "kostým " svätej Lucie. Väčšinou to
bola biela plachta alebo biely obrus, prehodený cez hlavu a chrbát a tak chodili po domoch
s husími perami a vyháňali všetky zlé sily a choroby. Vymetali a vyháňali zlých duchov z každého kúta v dome či maštali.
V predvečer Lucie dospelí i deti jedli cesnak, ktorý ich mal chrániť pred zlými duchmi.
Niekde urobili z jedľovej vetvičky
a obilného kláska metličku a ňou,
namočenou do svätenej vody, od
Lucie do Vianoc kropili celý dom
a stajne.
Nie nadarmo sa hovorievalo, že
"Od Lucie do Vianockaždá noc
má svoju moc".
Vianoce 24. - 26. decembra
K najbohatším patria zvyky medzi
Vianocami a Novým rokom. Boli to
pohanské zvyky spojené so slnovratom, s vítaním znovu sa rodiaceho slnka, neskoršie s Kristovým
narodením. Vianoce ( Hody) trvali
od 24. do 26. decembra.
Štedrý deň mal viacero pomenovaní - Kračún, Vilija (z lat. vigília),
dohviezdny večer.
Na Štedrý deň ráno sa pieklo
vianočné obradné pečivo. Podľa
tradície muselo byť do východu
slnka z pece vonku. Ním obdarovali neskôr vinšovníkov. Chlapi zaplietli do bičov počas pečenia novospradenú šnúru, aby sa darilo statku. Gazdiná si ešte pred východom
slnka poutierala ruky od cesta
o ovocné stromy a popol z pece
vysypala pod stromy, aby bola
dobrá úroda.
Vianočný stromček sa u nás
udomácnil pomerne neskoro.
V polovici 19. storočia sa táto
módna novinka rozšírila z nemeckých oblastí do okolitých krajín.
Vianočných zvykov je veľmi veľa, v každom
regióne mali tie svoje. Cez deň sa postilo, ale
večer čakala všetkých, podľa možností, bohatá
večera.
Kŕmili dobytok ... skôr ako sa navečerali
ľudia sami, nachovali dobytok a ponúkli mu aj
jabĺčka.
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KULTÚRNE OKIENKO
Vianočná večera

celú rodinu, ak to tak nebolo verili, že niekto
v rodine do roka ochorie. Orech bol tiež symSlávnostný stôl, na ktorom nesmel chýbať bolom zdravia a sily, ak jadro nebolo poškodeobrus, pod ktorý položili šupiny z kapra alebo né.
drobné mince. Šupiny z kapra- tie symbolizova- Oblátky s medoma cesnakom natierala a rozli dostatok peňazí v dome. Na stole nesmelo dávala gazdiná, každému človeku pri stole.
chýbať jabĺčko, orechy, cesnak, med a oblátky. Medom urobila na oblátke krížik.
Všetko čo sa počas večere jedlo muselo byť na Polievka kapustnica, šošovica, hubová na
stole, aby sa počas večere neodchádzalo od kyslo, ovocná sladká zo "sučienok" (sušené
ovocie) - podľa regiónu, samozrejme
bez mäsa.(Mäso sa mohlo konzumovať až po príchode z Polnočnej omše)
Ryba( vyprážaná so zemiakmi, zemiakovým šalátomalebo varenou šošovicou).
Pupáky, opekance - s makom na
sladko alebo tvarohom na slano.
Aj po večeri sa pomodlili všetci spolu
a poďakovali za jedlo, až potom sa
mohli rozdávať darčeky.
Skromné darčekysinašli pod stromčekom hlavne deti.
Koledy. Po večeri si spoločne spievali koledy a navštevovali sa susedia.
Tak si krátili čas až do polnoci. Čakali na príchod narodenia Ježiša.
Polnočná omša.Deň sa neodmysliteľne končil u katolíckyveriacich
Polnočnou omšou v kostole.
Božie hody (25.12) - 1. Sviatok vianočný je sviatkom pokoja a pohody.
Nesmelo sa pracovať, dokonca ani
postele ustielať.
2. sviatok vianočný - Svätý Štefan
(26.12.) V tento deň sa konali zábavy,
vinšovali sa koledy.
Silvester 31.12. pre predstavoval
koniec starého a začiatok nového.
Bolo treba poďakovať za všetko staré
a prosiť o nové.
Doba vianočná sa končí definitívne
dňom Troch kráľov (6.1.). V tento deň
chodili chlapci, prezlečení za troch
kráľov, koledovať po domoch a boli
obdarovaní koláčmi, peniazmi.
Prajeme vám pokojné obdobie
Foto: zdroj internet
adventu naplnené zdravím láskou a
stola. Gazda zapálil sviečku pripravenú na stole radosťou. Aby blížiace Vianoce boli pre nás
a gazdiná sa pozdravila Dobrý večer.Všetci sa ozaj sviatkami pohody a mieru, aby sme prípraspolu pomodlili pred večerou a spomenuli si na vu na ne zvládli bez zbytočného zhonu.
tých, ktorí nemôžu byť doma na Vianoce . Prvé
čo urobili prekrojili jabĺčko.
Zapísala: Žofia Štulajterová
Krájalo sa jabĺčko a rozbíjal sa orech.
členka kultúrnej komisie
Jabĺčko prerezali priečne av jaderníku sa mala
ukázať hviezdička, čo znamenalo zdravie pre

Vianočné vinše z rôznych regiónov
HOREHRONIE
Hviezda jasná, panna krásna po meste chodiua, synáčkovi, miláčkovi hospodu hladaua.
Panna Mária, veľká je zima, museuaíst do maštaľky porodiť syna.

PODPOĽANIE
Z jednej strany chvojka, a z druhej čečinka, a tam pasú pastuškovia, jedia kašu z hrnka.
Priletel k nim andel a tak im povedel, že sa Kristus Pán narodil, aby každý vedel. A ty Kubo,
z hrobu, zahraj Pánu Bohu, hale, hale, haleluja, chvála Pánu Bohu.

LIPTOV
Nak nás pánboh živí, dokiaľ budú slivy, a keď budú čerešne, trebárs nech vás čert vezme.

HONT
Mnoho vážení páni hospodári! Pri príchode našom zvestujem Vám radosť velikú, ktorá bude celému svetu: Narodil sa nám spasiteľ, všetkého sveta vykupiteľ.
http://vianoce.ai-maps.com/
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INFORMUJEME VÁS

Vyberáme z matriky
(stav k 10.12.2021)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove
1133 obyvateľov, z toho 566 mužov a 567 žien
Zoznam detí narodených do DECEMBRA 2021
Krajčiová Veronila, rodičia Krajči Michal a Krajčiová Marcela, rod.
Senková
Lauroško Martin, rodičia Lauroško Martin a Necpalová Diana
Šalkovská Lenka, rodičia Šalkovský Marek a Šalkovská Michaela,
rod. Kovalíková
Valtrová Ester, rodičia Valtr Michal a Valtrová Sára, rod. Pelikovská
Rodičom srdečne blahoželáme!
ZOSOBÁŠILI SA
Šalkovský Marek a Šalkovská Michaela, rod. Kovalíková
Peter Plaj a Plajová Dana, rod. Strečková
Druga Matúš a Drugová Iveta, rod. Štrauchová
Hofer Štefan a Hoferová Ivana, r. Kapustová
Ing. Kubiš Tomáš a Kubišová Martina, rod. Žabková
Hanuska Marek a Hanusková Andrea, rod. Klačanová
Manželom srdečne blahoželáme!
JUBILANTI
Krnáč Juraj
Urbánková Viera
Kapustová Anna
Opavský Ján
Dzúrik Ján
Píšová Eva
Francistyová Vlasta
Šimková Elena
Kubiš Ján
Rakytová Daniela
Bárdiová Mariana, PhDr.
Dobrotová Anna
Jůnová Soňa
Čief Ondrej
Dobrotová Viera, Ing.

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

OPUSTILI NÁS
Bedríková Anna
Ing. Lavrík Ján
Krnáč Milan
Snopko Ondrej
Libotovská Mária
Kapusta Ondrej
Marko Vladimír
Dvorská Štefánia
Dobrotová Mária
Prokaj Dušan
Čiliak Milan,
Ing. Cimerman Ján

Dátum úmrtia
25.05.2021
29.06.2021
27.07.2021
01.08.2021
20.09.2021
22.09.2021
04.10.2021
14.10.2021
07.11.2021
08.11.2021
26.11.2021
02.12.2021
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