Občasník ObÚ a občianskych združení v Malachove

číslo 1 – apríl 2017, XI. ročník

N aše detičky

Hrali sme
divadlo
v Slovenskej Ľupči

Žiaci základnej školy
nás reprezentovali na
regionálnej prehliadke
detskej dramatickej tvorivosti.
STRANA 4

Div adelníko v
odmenili
búrlivým potles kom

majú šiko vné r učičky
Učiteľky materskej školy vsadili na vytváranie pozitívnej klímy ...

STRANA 5

KNIHA O OBCI MALACHOV
STAŇTE SA AJ VY JEJ SÚČASŤOU
Iste sa už k vám dostali správy o tom, že tím autorov plánuje
vydať monografiu o našej dedine a okolí. Bude rozdelená na dve
časti a do jej obsahu môžete prispieť aj vy.
STRANA 9

STRANA 10

ŠPORT
Putovný
pohár ostal
v Malachove
STRANA 11
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SLOVO STAROSTKY

Plánu jeme v naše j obci
Rada by som Vás poinformovala o tom, čo
za môj zostávajúci čas mám ešte v pláne
s našou obcou. Okrem už rozbehnutých prác
na tvorbe územného plánu tento rok začnemeaj s pokrytím celej obce optickou sieťou.
Už som v rokovaní s predstaviteľmi spoločnosti
Slovak Telekom, kde budú kopať a kde osadia
stĺpy (nie všade sa dá kábel viesť pod zemou).
Ďalšou veľkou investíciou by
mala byť už čoskoro realizovaná rekonštrukcia hlavnej cesty v spodnej časti
obce - ešte pred tabuľou
Malachov. Bude sa tam robiť
pokládka novej asfaltovej
vrstvy v celej šírke. Tak isto by som chcela
pokračovať v asfaltovaní a už predpripravenú
Bučinovu ulicu doasfaltovať.
Opäť som žiadala Ministerstvo financií
o dotáciu na rekonštrukciu Kultúrneho
domu, no ak sa nám ju nepodarí získať ani
tento rok, budeme realizovať rekonštrukciu z
vlastných zdrojov. Začali sme zefektívnením
vykurovania a to montážou destrifikačných ventilátorov, podarilo sa nám vybrúsiť, opraviť a
nalakovať podlahu v sále a pokračovať by som
chcela výmenou okien, hydroizoláciou prednej
steny, natiahnutím sokla na prednú stenu a omietky na bočnú stenu. Bola by som rada, keby
sa mi podarilo urobiť zábradlie pri potoku za KD
a vybúrať otvor na zadnú stranu, nakoľko
je veľmi nebezpečné a neefektívne "vetranie sa
a pauzovanie" počas kultúrnych akcií na ceste.
Na Obecnom úrade by som chcela zrekonštruovať vnútorné aj vonkajšie schody a tiež odstavnú
plochu
pred OÚ.
Žiadame
o dotáciu na
detské ihrisko - to by
sme chceli
vybudovať v športovom areáli V.Lustiga, nakoľko to, čo tam je, nie je už vyhovujúce. Ak dotáciu nedostaneme, zrekonštruujeme ho svojpomocne. Už sme začali s predprípravou na vybudovanie pevných altánkov na ihrisku, ktoré
budú slúžiť všetkým občanom nielen na varenie
gulášov.
Podarilo sa mi získať dotáciu na Deň
obce, ktorý je tento rok spojený so 690. výročím prvej písomnej zmienky o obci. Snáď sa
nám podarí opäť veľkolepá akcia, na ktorej sa
všetci stretneme, zabavíme a užijeme si to, že
máme možnosť žiť tak blízko seba, v jednej
"rodine", v jednej peknej dedine.
A aby som nezabudla ani na našich "nováčikov" - v novovybudovaných uliciach by som

chcela ešte stihnúť dobudovať verejné osvetlenie. Pripravíme tak stĺpy aj na dobudovanie
rozhlasu v budúcnosti.
Z takých menších projektov vyberiem snáď
výmenu oznamovacích vitrín pred obchodom, ktoré sú už veľmi poškodené a vybudovanie pôvodného oplotenia okolo pamätníkov. Formou ankety na sociálnej sieti som sa
snažila zistiť potrebu občanov zabezpečiť si svoje bývanie
s
nízkym
nájomným. Túto
formu som zvolila
preto, lebo sa to
týka väčšinou mladých, ktorí na soc. sieťach sú
a tiež preto, aby som vedela, či sa vôbec púšťať do tak náročnej akcie, akou určite vybudovanie nájomných bytov v obci je. Mal to byť
samozrejme len prvotný prieskum s jednoduchou odpoveďou, no rozprúdila sa
veľmi vášnivá debata a názory boli
rôzne. Väčšina ale túto možnosť uvíta a
tak som sa rozhodla poskytnúť Vám širšie informácie, ktoré by mali vyústiť do
spracovania štúdie a tá bude potom
dopodrobna verejnosti odprezentovaná.
Majiteľ budovy bývalého SKI centra v spolupráci s obcou Malachov uvažujú nad dostavbou
budovy bývalého SKI centra vo forme nájomného bytového domu bežného štandardu s využitím nenávratnej dotácie od MDaVRR SR, vo
výške 40% celkovej investície a úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania /ďalej ŠFRB/,
60%. Základnou podmienkou dispozičného

... pokr ytie obce
op tickou sieťou ...

... r ekonš tr uk ciu
hla vne j ces t y ...

...dobudo v ať v er e jné osv etlenie
na všetkých uliciach ...
návrhu dostavby je udržanie priemernej obytnej
plochy všetkých bytov do 50 m2, čo predstavuje bežný dvojizbový byt. Pri zachovaní potrebnej
priemernej plochy bytu je možné pracovať
s rôznymi variantami vo forme kombinácii jednoizbových, dvojizbových a trojizbových bytov.
Projekt počíta prevažne s dvojizbovými bytmi
doplnenými o niekoľko jednoizbových a trojizbových bytov.
Budova bývalého SKI centra bude po
dostavbe spĺňať všetky zákonmi a normami
učené tepelnotechnické vlastnosti a bude zatriedená do energetickej triedy A1 t.j. ultranízkoenergetická. MDaVRR SR dotuje aj technickú
vybavenosť súvisiacu so stavbou bytového
domu t.j. odstavné plochy pre motorové vozid-

Termíny obecných zastupiteľstiev v roku 2017
8. týždeň 22.2.2017
17. týždeň (24.4. – 28.4.)
26. týždeň (26.6. – 30.6.)
38. týždeň (18.9. – 22.9.)
50. týždeň (11.12. – 15.12.)

lá, prípojky vody a kanalizácie /ČOV/. Tu je
dotácia 70% a 30% by mali predstavovať zdroje obce.
Obec je v tomto prípade žiadateľ o spomínanú dotáciu a veľmi výhodný úver. Tiež bude
majiteľom a prevádzkovateľom nájomného bytového domu. Dôležité je pre obec, aby vedela
byty naplniť nájomníkmi či už z vlastnej obce
prípadne z iných obcí alebo z mesta Banská
Bystrica. Myslím, že na to je v obci Malachov
dostatočný potenciál. Predbežné návrhy a
výpočty ukazujú že v stavbe bude možné zrealizovať približne 19 - 21 bytov s priemernou plochou do 50 m2. Tento počet ešte nie je fixný a
môže ho ovplyvniť viacero faktorov.
Ak by sme to v zastupiteľstve schválili, v krátkej dobe by mala byť spracovaná architektonická štúdia, ktorá bude odprezentovaná občanom a predstaviteľom obce. Po zapracovaní prípadných
pripomien o k
p o t o m
b u d e
vypracovaný projekt stavby. Následne budú spracované všetky
potrebné záležitosti spojené so žiadosťou o
spomínanú dotáciu od ŠFRB. Proces podávania žiadostí sa deje na začiatku kalendárneho
roka, v našom prípade by to bol rok 2018.
Následne po obdržaní súhlasného stanoviska
by súčasný majiteľ stavby zabezpečil realizáciu.
Peniaze na splátky úveru, ktorý je na dobu
od 30 do 40 rokov, bude obec dostávať vo
forme nájmov. Úver sa samozrejme začne platiť
po ukončení projektu a odovzdaní stavby. Po
splatení úveru t.j. po 30 rokoch bude bytový
dom kompletne v majetku obce a obec s ním
môže ďalej nakladať podľa vlastných predstáv.
Tento systém výstavby nájomných bytových
domov je v posledných rokoch veľmi obľúbený
a jeden z mála naozaj kvalitne nastavených
a osvedčene fungujúcich dotačných a podporných systémov v štáte. Pre obec zabezpečí
nájomné byty ktoré udržia predovšetkým mladých obyvateľov v obci, prípadne dostane do
obce nových obyvateľov, keďže tento systém je
výhodný predovšetkým pre obce ako pre väčšie
mestá. Konkrétne v prípade Malachova je predpoklad príchodu obyvateľov z Banskej Bystrice.
Tým pádom môže navýšiť príjmy z podielových
daní a obecných daní a tým pomaly zvýšiť kvalitu života v obci.
Milí spoluobčania, dúfam, že sa mi podarí
za zostávajúci čas uskutočniť všetko, čo som si
zaumienila. Budem si držať päste.
Vaša starostka

Väčšinou zastupiteľstvo býva
vždy v stredu v danom týždni.
Milí spoluobčania, ste,
samozrejme, vítaní.
Vaša starostka

Termín uzávierky
pre posielanie podkladov
do najbližšieho čísla
MALACHOVSKÝCH NOVÍN

je 15.9.2017
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KNIHA O OBCI MALACHOV
Milí občania,
iste sa už k vám dostali správy
o tom, že Obec Malachov plánuje vydať
monografiu o našej dedine a okolí. Členovia
OZ Malachovská dolina, kde tento návrh vznikol a pani starostka RNDr. Lucia Ferenc
Gajdúšková sa stretli už dvakrát s tímom spoluautorov z radov odborníkov, ktorí priebežne
začali pracovať na textoch jednotlivých kapitol.
Spoluautorov je zatiaľ 17 a obsah knihy je rozdelený na dve hlavné časti: 1. Príroda
a 2. Spoločnosť. Odborníci v oblasti prírody
sa zameriavajú na geologické pomery
a nerastné suroviny, podnebie, vodstvo, pôdy,
rastlinstvo, živočíšstvo, na históriu baníctva
v našom regióne i na vývoj krajiny. V časti
venovanej spoločnosti budú kapitoly zamerané na najstaršie osídlenie, na pohľady do
minulosti našej obce, na tradičné bývanie,
zamestnanie a remeslá, ľudovú kultúru
a hudbu, zvykoslovie a na miestopisné pomenovania. Verejnosti chceme predstaviť aj náš
kultúrny, športový a spolkový život v minulosti
a v súčasnosti.
V marci 2017 sme podali žiadosť o dotáciu
do Fondu na podporu umenia, aby sme získali finančné prostriedky na prieskumné a zberateľské práce, zhodnotenie a spracovanie získaných údajov a materiálov z oblasti ľudovej
kultúry, folklorizmu, kultúrno-historickej a spoločenskej topografie Malachova. Redakčnú
radu knihy tvoria: Marianna Bárdiová, Ľubica
Kubišová a Adam Lichý. Na tvorbe kapitol sa,
samozrejme, podieľajú mnohí ďalší autori aj
z Malachova.
V rámci výzvy tohto fondu v marci 2018 by
sme už chceli spracovať projekt a požiadať
o finančnú dotáciu na samotné vydanie monografie. Tá by mala vyjsť do konca roka 2018
alebo v 1. polroku 2019. Termín vydania bude
závisieť od dodania všetkých textov, fotografií
a príloh od autorov jednotlivých kapitol
a samozrejme, od stavu získaných prostried-

kov. Pani starostka, ale aj my ostatní, sa budeme musieť snažiť získať aj sponzorov, aby
mohla byť naša monografia plnofarebná
a s tvrdou väzbou.
Chceme sa poďakovať občanom, ktorí nám už
pomáhajú pri zbieraní informácií a dokumentov. Boli by sme však neradi, keby sme niekoho z vás obišli a prišli tak možno o cenné
údaje, fotografie, listiny alebo predmety, ktoré
by autori mohli v knihe využiť. Obraciame sa
preto na vás s prosbou, pokiaľ máte doma
takéto veci alebo informácie a znalosti, aby ste
nám o nich povedali. Ide o tieto oblasti:
- archeologické nálezy, vykopané nádoby, črepiny alebo staré predmety;
- časti kroja - fotky alebo aj samotné
kroje;
- fotky starých domov, fašiangov, účinkovania ľudovej hudby alebo hudobnej kapely v Malachove, atď.;
- texty svadobných vypýtaní, poďakovaní, veľkonočných vinšovačiek, vianočných
vinšov... (napísané a odložené alebo ktoré
si pamätáte ešte z čias detstva);
- texty piesní, ak si napríklad stará mama
písala slová piesní (náhodou...);
- povesti či rozprávania priamo o Malachove a jeho okolí, ak si ich pamätáte
alebo ste nejaké počuli;
- staré pracovné nástroje, náradie;
- staré kuchynské riady, riady pri zabíjačke;
- recepty starej mamy;
- historické fotografie hasičov, výstroj
alebo časti výstroja hasičov (prilby,opasok, uniforma), vyznamenania, odznaky týkajúce sa Malachova;
- historické fotografie školy a učiteľov,
staré učebnice, písanky alebo vysvedčenia malachovských žiakov, diplomy zo starých školských súťaží;
- historické fotografie zo športu (futbal,
lyžovanie, turistika a pod.), športové trofe-

je a medaily, listiny, atď.;
- historické fotografie z oblasti poľovníctva, záhradkárstva, ovocinárstva a chovateľstva (výstavné kusy, trofeje, staré úle),
súťaže, diplomy, medaily, listiny, atď.;
- historické fotografie, dokumenty
a predmety z oblasti divadla v Malachove
(rekvizity, kulisy, plagáty k predstaveniam), informácie o divadelných hrách od
roku 1931 do roku 1982 (potom už je
podrobná kronika);
- maľované alebo kreslené obrazy od
Ondreja Brzulu, jeho fotografiu - portrét
alebo fotografiu pri práci, so susedmi,
rodinou a podobne;
Ak máte doma uvedené materiály, nemusíte ich nikam nosiť. Stačí, ak sa ohlásite osobne alebo telefonicky u pani Žofie Štulajterovej na telefónnom čísle: 0905 971 908
a oznámite, čo by ste mohli do knihy poskytnúť. Svoje informácie môžete napísať aj na lístok a vhodiť ho do schránky na Obecnom
úrade v Malachove. Nezabudnite, prosím,
nechať (napísať) na seba kontakt - meno,
adresu a telefónne číslo. Jednotliví autori vaše
ponuky prehodnotia a podľa toho, či ich využijú a budú potrebovať, sa vám ohlásia
a dohodnú si návštevu u vás, kde si pozrú, čo
potrebujú. Fotografie, dokumenty a predmety
si len požičiame na prefotenie a vrátime vám
ich. Mená tých, ktorí do monografie niečo
poskytnú, budú zverejnené v knihe (okrem
občanov, ktorí by si zverejnenie prípadne
neželali).
Veríme, že s vašou pomocou sa nám
podarí zahrnúť do pripravovanej monografie
čo najviac dôležitých informácií a materiálov.
Je v našom spoločnom záujme, aby sme na
nič podstatné nezabudli.
Tešíme sa na spoluprácu s vami!
Marianna Bárdiová
zostavovateľka monografie

Starostka ďakuje
Som veľmi rada, milí moji spoluobčania, že
v tejto rubrike pokračujem. Vás, ktorí nezištne
pomáhate je aj teraz dosť a tak moje veľké
ĎAKUJEM tentokrát patrí hlavne:
1. Občianskemu združeniu Malachovská dolina a dobrovoľníkom: Ondrejovi Dobrotovi,
Milanovi Priadkovi, Miroslavovi Briedovi, Jánovi
Oravcovi, Jozefovi Nikšičovi, Petrovi Krnáčovi,
Miroslavovi Bárdimu, Milanovi Smolíkovi,
Radomírovi Briedovi, Petrovi Dobrotovi, Petrovi
Plajovi, Jozefovi Plajovi st., Jozefovi Plajovi ml.,
Andrejovi Oravskému, Rastislavovi Furčákovi,
Tiborovi Csalovi, Rastislavovi Danišovi,
Martinovi Cíglerovi, Mikulášovi Gregorovi,
Pavlovi Teremovi, Ondrejovi Slivkovi, Jozefovi
Frčkovi, Matúšovi Gregorovi, Marošovi
Mojžišovi, Miroslavovi Handlovskému, Petrovi
Necpálovi, Adriánovi Vajovi, Jánovi Sečkárovi,
Ľubici Briedovej, Robovi Ferencovi, Martinovi
Potančokovi a hlavne Adamovi Lichému za realizáciu obnovy zanedbanej konečnej autobusovej zastávky,
2. našim dôchodcom za ich brigádu v cintorínoch a v Malachovskom múzeu,

3. občianskemu združeniu SPAM, za pripravovanú brigádu dňa 29.4.2017 čistenia okolia
Malachova, a tiež dámam: Katke Bedríkovej a
Žofii Štulajterovej, ktoré spoločne s OZ pripravili perfektnú oldies party v Malachove a darovali obci dva veľké stojace popolníky,
4. Ľubomírovi Gajduškovi za celú predprípravu, dozorovanie samotného priebehu a dokončenie montáže destrifikačných ventilátorov
v sále KD, za jeho neustále vylepšovanie priestorov Obecného úradu a Kultúrneho domu
(odstránenie plesní zo stien, vymaľovanie,
oprava žľabov, vyriešenie deravej strechy,
vybrúsenie a nalakovanie dvier na OÚ, výmena
poškodených kľučiek....) a Eve Gajdúškovej
za nápad a ich spoločné osadenie dvoch starých divadelných kulís na steny v sále KD,
5. Maňovi Mojžišovi za dozorovanie a fotografické zachytenie prác na rekonštrukcii podlahy
v sále Kultúrneho domu a Martinovi Plajovi za
bezodplatné zapožičanie lešenia na tieto
práce,
6. občianskemu združeniu Malachovská škola
a rodičom za brigádu v areáli ZŠ s MŠ,

7. Divadelnému súboru Malá Chova z Malachova za ich starostlivosť a budovanie zákulisia a javiska (vybudovanie toalety na javisku,
ozvučenie, elektrika....),
8.
pani Mariannke Bárdiovej, Adamovi
Lichému a Ľubke Kubišovej za ich neustále
nasadenie pri príprave knihy o obci,
9. Ľubke Benickej a Maťovi Pálovi za ich
pomoc,
10. p.Gabčovi a Jankovi Cimermanovi za ich
pomoc pri príprave geometrických plánov,
11. pani riaditeľke a pani učiteľkám v škole aj
škôlke za ich prácu s našimi deťmi - pochovávanie Moreny, výroba veľkonočných vajíčok
a veľa, veľa ďalšieho.
Všetkých si Vás veľmi vážim a dúfam, že budeme aj naďalej spolupracovať v rovnako priateľskej a príjemnej atmosfére. Vo väčšine ďakujem stále tým istým ľuďom, ale som presvedčená, že všetkým nám určite záleží na tom, aby
sme žili priateľsky, kutúrne a hlavne spoločne
v krásnom prostredí.
Vaša starostka
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Činnosť školy v novom roku
Štedrý deň v škole sme sa
pohostili podľa ľudových tradícií,
obdarili sme sa navzájom, deti
dostali veľa darčekov aj od školského Ježiška - didaktické hry,
pomôcky, vo veľkej krabici si našli
aj nožové a kolieskové korčule.
Zima nám priala, tak sme každú
telesnú výchovu aj Školský športový klub (ŠŠklub)strávili na ľade.
Obetaví ockovia každý večer či
noc polievali ľad a mráz sa postaral o to, aby sme mali klzisko ako
zrkadlo. Paráda! Keď nám počasie neprialo, korčuľovali sme sa
v telocvični. Iste dáte za pravdu,
že aj pohyb medzi vyučovacími
hodinami prospieva. Len keby tie
prestávky boli dlhšie. Niekedy sa
deti na hodinu ani nevyzuli, aby
nestrácali čas. V januári sme
absolvovali prvé bežecké sústredenie na hor-

Karneval

skom hoteli Bartoška, deti vystupovali na plese.
Zapojili sme sa do súťaže čitateľskej gramotnosti s Adelou Banášovou Čitateľský oriešok.
Škola zakúpila pracovné zošity a potom sme už
len čítali, lúskali čitateľské oriešky a maľovali.
Najlepšie kresby detí, ktoré aj správne rozlúskali oriešky, boli zverejnené na facebooku. Za
našu školu sme tam našli obrázok Margarétky
Cholvádovej. Usporiadali sme školské kolo
prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Predsedníčka poroty pani Eva Gajdúšková
vyhlásila prvé tri miesta v poézii - Margarétka

a k hradu. Deti po nácvikoch
v telocvični avbsolvovali 3.školskú
olympiádu v gymnastike.Tréner
ŠŠklubu ocenil prvé tri miestaTomáš
Cholvád,Ajo
Bartelt
a Margarétka Cholvádová
V apríli sme robili zápis do
prvej triedy. Zapísalo sa k nám
sedem predškolákov - Kristiánko,
Filipko, Lariska, Andrejko, Samko,
Kubko, Miška. Detičky, tešíme sa
na vás. Po Smrtnej nedeli sme
vyniesli Morenu. Hudobne nás už
tradične sprevádzal Ondrej
Filipko. Raz do týždňa deti Školského športového klubu chodili
plávať. Plaváreň zakončili 4.školskou
plaveckou
olympiáUpratovači a snobi
dou.Tréner ŠŠklubu ocenil prvé tri
miesta - Filip Necpal,Maťo
Kapusta
a
Cholvádová
Cholvádová, Filip Necpal, Tomáš Cholvád,
Margarétka. Pred Veľkou nocou sme zdobili
Vaneska Dutková, Samko Plančár a v próze
vajíčka s pánom Milanom Dobrotom. Teraz
Filip Zlevský.
posielame výtvarné práce do súťaže na tému
Prví nás reprezenRodina a základné ľudské právo na život.
tovali v okresnom
Naďalej chodíme do dielní.
kole. Vytvorili sme aj
kategóriu prváčikov,
ktorí síce oficiálne
nesúťažia, ale za ich
snahu boli tiež odmenení. Deti ŠŠklubu
začali s pravidelným
kondičným plávaním
na Štiavničkách.
Vo februári sme
urobili karneval v škole. Deti boli v maskách počas celého
dňa. V marci sme
mali druhé čítanie pri
bylinkovom čaji, kde
deti prezentujú svoje
prečítané knihy, aj si
ich medzi sebou požičiavajú. Druhýkrát sme
boli na bežeckom sústredení na Bartoške,kde
sme marcový pobyt zakončili 2.školskou
bežeckou lyžiarskou olympiádou.Tréner ŠŠklubu ocenil prvé tri miestav - Marek Oravec,
Cholvádová Margarétka a Kubišová Miška.
... korčuľovanie na ľade ...
Zúčastnili sme sa regionálnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti v Slovenskej Ľupči.
Nielenže sme sami účinkovali, ale sme mali
Info k článku autorizovali:
možnosť celý deň vidieť krásne divadelné predMgr.Cholvádová Katarína,riad.ŽŠ a
stavenia detí aj dospelých. Prváčikov vzala pani
Mgr.Cholvád Stanislav,tréner ŠŠklubu
vychovávateľka na obhliadku Slovenskej Ľupče

SCVČ dopĺňa športové aktivity malachovskej školy
Súkromné centrum voľného času Tlačiarik od svojho vzniku v roku
2013 úzko spolupracuje s malachovskou školou, a ináč tomu nie je ani
v tomto školskom roku. Aj to je dôvod, prečo približne polovica členov
centra je z Malachova.
V spoločensko - vednej oblasti deti v centre navštevujú pod vedením
Mgr. Zuzany Dobríkovej dva krúžky angličtiny pre školákov 1.-2. ročníka a 3.- 4. ročníka a jeden pre predškolákov. V športovej oblasti fungujú krúžky všešportovej prípravy pre predškolákov aj školákov, ktoré
vedie Mgr. Mario Matušek. Všešportová príprava je v zime zameraná na
lyžovanie a v ostatných mesiacoch na plávanie a prebieha v sobotu
dopoludnia. Krúžok tenisovej prípravy pod vedením Mgr. Stanislava

Cholváda prebiehal v zimných mesiacoch v hale v Banskej Bystrici, po
veľkonočných prázdninách sa bude konať na otvorených kurtoch
v Mestskom parku aj na ihrisku pri škole.
Doplnením uvedených aktivít počas prázdnin sú letné denné tenisové
tábory a v prípade záujmu aj pobytový tenisový tábor mimo Banskej
Bystrice. Bližšie informácie o táboroch nájdete na http://www.tktlaciarik.sk/tenisove-tabory, prípadne na info@tktlaciarik.sk, tel. 0903 369
963 alebo 0908 247 497.
Za celý kolektív SCVČ Tlačiarik prajeme všetkým naším členom veľa
úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Mário Matušek, tréner a riaditeľ SCVČ Tlačiarik

Malachovské
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ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE

Veľkonočné tvorivé dielne s rodičmi

Materská škola je prvou inštitúciou, do ktorej dieťa prichádza. Vytvorenie pozitívnej
klímy v tomto prostredí je preto veľmi dôležitým faktorom pre jeho rozvoj. To je jedným
z dôvodov, prečo sa v našej materskej škole snažíme vytvoriť pozitívne priateľské prostredie, v ktorom sa deti budú cítiť príjemne a bezpečne. Chceme, aby deti do škôlky prichádzali s radosťou a odchádzali s veľkým množstvom nielen poznatkov, ale aj zážitkov.
Preto sme v posledných mesiacoch zrealizovali rôzne aktivity, do ktorých sa mohli zapojiť aj rodičia. Veríme, že každé oživenie bežného dňa v škôlke napomáha vytvoriť pozitívne vzťahy nielen medzi deťmi samotnými, ale aj s učiteľmi a v neposlednom rade s rodičmi.

„K aždé
o živ enie
be žného
dňa
pomáha
vytv oriť
pozití vne
vzťah y.“
text a foto: Mgr. Lucia Kozáková
učiteľka MŠ v ZŠ s MŠ Malachov

Karnevalové šantenie v školskej telocvični s najkrajšími maskami

... zabávame sa so šašom ...

... unavená víla ...
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Výročná schôdza
Klubu dôchodcov MALACHOVČAN
Mária Briedová, Ludmila
Homolová. Gratulujeme
a prajeme veľa úspechov.
Vyhodnotila sa činnosť a hospodárenie
klubu za rok 2016. Pripomenuli sme si 10
výročie od založenia klubu, k sviatku MDŽ sa
prihovoril zástupca obecného úradu Martin Pál.
V kultúrnom programe nám zaspievala Dianka
Necpálová. Zablahoželali a zaspievali sme jubi-

"Mladosť je čas, kedy sa máme múdrosti učiť.
Staroba je obdobie, kedy ju máme uskutočňovať."
J.J. Roussean
Na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutočnila
12. marca sme sa dôkladne pripravili. Volili
sme po šesťročnom období nový výbor klubu.
Navrhli sme dvadsaťjeden členov. Členovia tajným hlasovaním zvolili nový výbor Klubu

gónke Ondreja Filipku.
Už tradične na jar čistíme cintoríny. Tak sme
sa stretli 21.marca na brigáde v obidvoch cintorínoch. Vyhrabali sme odpadky, porozbíjané
sklá okolo hrobov . Vystrihali konáre okolo kríkov. Na brigádu prišlo 24 členov a len jedna
nečlenka.Po brigáde sme si pripravili malé
občerstvenie v kultúrnom dome. Novozvolení
členovia výboru sa stretli 16.marca
v Kováčovie domčeku, a dohodli sa na obsadení jednotlivých postov.
V ďalšom dvojročnom období bude výbor
klubu dôchodcov pracovať v zložení :

Členská schôdza

Ondrej Slivka - predseda
Lýdia Boďová - podpredsedníčka
Elena Briedová - tajomníčka
Jarmila Bukvajová - pokladníčka
Ludmila Homolová - členka
Ondrej Dobrota - člen
Pavel Terem - člen
Revízna komisia
Jozef Frčka - predseda
Mária Briedová - člen
Elena Oravcová - člen
Touto cestou by som chcela poďakovať
Lýdii Boďovej za jej aktívnu činnosť
počas osemročnej práci ako predsedníčka klubu.
Spracovala : Elena Briedová
dôchodcov podľa počtu hlasov nasledovne:
Elena Briedová, Ondrej Slivka, Jarmila
Bukvajová, Ondrej Dobrota, Lýdia Boďová,
Pavel Terem, Elena Oravcová, Jozef Frčka,

Jarná brigáda na cintoríne

lantom. Touto cestou ešte raz gratulujeme
Margitke Kubišovej, Anke Strelcovej, Milke
Lokšovej, Milke Belanovej a Jožkovi Žabkovi.
Po skončení schôdze sa podávalo občerstvenie a začala voľná zábava, spev pri heli-

SPOMÍN AME
Ján Strelec opustil naše rady
24. marca 2017
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4. MALACHOVSKÝ PLES
Dňa 28. 1. 2017 sme sa zabávali na 4. Malachovskom plese. Moderátori
plesu, manželia Zlevskí, po úvodnom slove a prípitku, slávnostne otvorili ples.
O kultúrny program sa postarali Zuzka Nováková a Tomáš Bubelíny, ktorí nám
predstavili krásne klasické, ako aj latinskoamerické spoločenské tance. Naše
deti zo ZŠ Malachov nás potešili folklórnym vstupom, kde nám predviedli svoje
tanečné a spevácke umenie. Reštaurácia Fishmen nás príjemne prekvapila aj
umeleckým zážitkom na tanieri a výborným jedlom. Veľká vďaka aj našej obsluhe! O zábavu sa počas celého večera postarala hudobná skupina Excellence.
Na ľudovú nôtu sme si mohli zaspievať v podaní hudobnej skupiny Jozefa
Kováča. Dlho očakávaná tombola našla svojich majiteľov a sme radi, že prvá
cena (televízor) zostal v Malachove.

... tanečný parket bol stále plný ...

SRDEČNE
om,
SRDEČNE ĎAKUJEME všetkým s ponzor
ponzorom,
ktorí
ktorí nám pris peli na tombolu,
tombolu, ako
ako aj všetkým
aktí vnym
vnym členom OZ
OZ Malachov
Malachov s ká š kola a priazpriaznivcom
nivcom ZŠsMŠ Malachov
Malachov, bez ktor
ktor ých by
by sme
uvedený
o v ali.
uvedený ples nezorganiz
nezorganizo
za OZ Malachovská škola
Zuzana Púpavová (text, foto)

... na svoje si prišli aj milovníci ľudoviek ...

"Knihy sú nemí učitelia."
Marec - to je jar. Jar pre prírodu znamená
nový život. Marec je aj Mesiacom knihy, za
ktorý ho vyhlásili v bývalom Československu
v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu.
Tento osvietený knihovník už v 19. storočí rozširoval slovenské a české knihy. Po knihách
siahame radi v každej dobe a so vzrušením sa
ponárame do strhujúcich príbehov. Prežívame
osudy hlavných hrdinov a spolu s nimi snívame
a čo to sa aj poučíme. Knižnice a ich knihovníci sú vernými následníkmi Mateja Hrebendu.
Šíria knihy medzi ľuďmi a tak prispievajú k narastaniu ich vzdelanosti a kultúrnosti. Sme radi,
že to platí aj pre našu obec Malachov. Môžeme
sa pýšiť obecnou knižnicou,ktorá ponúka širokú paletu literárnych žánrov. Knižnica obsahuje
rôznorodý sortiment s bohatými tematickými
okruhmi a tak je možné vyhovieť každému čitateľovi. Sú tam rôzne žánre ako napr. spoločensko - vedná literatúra, pedagogická literatúra,
ďalej detektívky, horory, historické romány,
romány pre ženy, ktoré sa aj najviac vypožičiavajú. Obľúbené sú spisovateľky Hamzová,
Gillerová, Vasilková, Kučerová a ďalšie. Z detektívnych sú to najmä knihy od nášho najčítanejšieho autora detektívok Dominika Dána
a tiež knihy od Jo Nesboa. Bohatá je aj ponuka
kníh pre deti a mládež. Knižnicu pravidelne
navštevujú žiaci Základnej školy Malachov s pani učiteľkou Ťažkou, ktorej ďakujeme v mene
obce, knižnice a zaiste aj v mene rodičov, že
vychováva nových milovníkov kníh a čitateľov.
Je správne vyzdvihnúť aj prácu učiteliek
Materskej školy Mala-chov, ktoré prišli v Me-

siaci knihy s detičkami
do knižnice na besedu o
knižkách.
Stálych členov obecnej knižnice je 92, z toho 25 detí. Počet
návštevníkov v roku
2016 bolo 734. K 31.12
2016 obsahovala knižnica 2 308 knižných jedKnižnica ponúka širokú paletu literárnych žánrov.
notiek. Najviac máme
zastúpenú krásnu literatúru pre dospelých - 1
Knižný fond
fond 201
2016
626 kníh. Nová literatúra v r. 2016 bola zakúpená v sume 201,- EUR v počte 24 kníh.
Veľkým prínosom sú darované knihy od obyva- Krásna literatúra pre dospelýc 1 602 kníh
teľov obce , ktorým patrí úprimná vďaka. Odborná literatúra pre dospelých 218 kníh
V minulom roku tak pribudlo do knižnice 155 Krásna literatúra pre deti
442 kníh
kusov kníh. Pre skultúrnenie prostredia v kniž- Odborná literatúra pre deti
22 kníh
nici, kvôli solídnemu uloženiu stále narastajúceho počtu kníh a tiež pre uľahčenie práce
2 284 kníh
v knižnici je nevyhnutné dokúpiť nové regály.
Teším sa na každého nového člena našej
Prírastok do knižného fondu v roku 2016
knižnice. Neváhajte a navštívte Obecnú knižnicu Malachov. Dokážeme uspokojiť všetky vaše
čitateľské chúťky.
Krásna literatúra pre dospelých 103 kníh
Krásna literatúra pre deti
29 kníh
Nemiluj knihy, aby si nimi vyzdobil svoj
Odborná literatúra pre dospelých 23 kníh
príbytok, ale aby si nimi vyzdobil svoje
Odborná literatúra pre det
0 kníh
srdce a ducha."
Spolu
Knihovníčka Obecnej knižnice Malachov
Mária Žabková

155 kníh
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Vývoj vojenskej kartografie na území Malachova - časť 1
I. vojenské mapovanie (Jozefínske) 1763-1785
Kauflande, popod cestnú komunikáciu, kde sa vlieva do rieky Hron.
Na Slovensku, ktoré bolo v minulosti súčasťou viacerých štátnych
V minulosti tento potok tvoril hranicu medzi historickým chotárom
útvarov, sa realizovalo niekoľko štátnych mapovaní. Najstarším systemaRadvane a Banskej Bystrice. V miestach, kde vodná sieť vytvárala
tickým mapovaním na území nášho štátu bolo I. vojenské mapovanie.
významnejšie prekážky, sú na mape zakreslené všetky mosty, drevené
Mapy I. vojenského mapovania, ktoré vznikli v rokoch 1763 až 1785 (na
(čierna farba) i murované (červená farba), a tiež aj vhodné miesta na preSlovensku 1769-1785) v mierke 1 : 28 800, sú jedinečným dobovým
brodenie3. V blízkosti Malachova je zakreslený iba jeden významnejší
prameňom s obrovskou výpovednou hodnotou pre poznanie nášho regidrevený most, kde cestná komunikácia prechádza cez Malachovský
ónu v druhej polovici 18. storočia. Mapy a vojenské opisy k mapovým
potok. Ide o miesto kde aj v súčasnosti stojí most na rázcestí
listom obsahujú dôležité miestopisné informácie ako dobové názvy jestMalachovskej a Ortútskej cesty neďaleko otočky v Stupách. Na mape sú
vujúcich dedín a miest, názvy chotárov, dôležitých potokov, riek a jazier.
zaznamenané tiež mlyny a píly ako potenciálne objekty vojenského vyuOkrem vodnej siete podáva mapa prehľad o povahe pôdneho a lesného
žitia. Pri brehoch Malachovského potoka je zakreslených niekoľko
reliéfu, lesných porastov, kopcov, pohorí, ciest a chodníkov. Ďalej tu
takýchto objektov a to predovšetkým prachárske mlyny (stupy) na strelný
nájdeme informácie o
prach v ktorých sa
významných stavbách
spracovávala zmes
z pohľadu obrany krapozostávajúca zo
jiny ako sú opevnené
70 % sanitry, 16 %
mestá, sakrálne stavdreveného uhlia
by, hrady, kaštiele,
a 14 % síry. Na
kúrie atď. Vojenské
mape sú označené
opisy ďalej obsahujú
v nemčine ako
údaje o dôležitých
Pulver Stampfen.
objektoch z hľadiska
V útrobách týchto
hospodárskeho ako
mlynov sa spomímlyny, majere, hostinnaná zmes rozdrvice či manufaktúry.
la pomocou závesOpisy dokumentujú aj
ných kladív, primosty, brody, prievočom celý proces
zy, studne, popravismohol trval až 16
ká a tiež kvalitu cesthodín. Prachárske
nej siete, lúk a pasienmlyny sa nacházali
kov. Tieto údaje patrili
v neobývanej lokamedzi najdôležitejšie
lite
medzi
Výrez mapy okolia Malachova. V kruhu označený drevený most na Malachovskom potoku.
súčasti
vojenskej
Radvaňou a MaČiarou sú označené prachárske mlyny v lokalite medzi Radvaňou a Malachovom a v obdĺžniinfraštruktúry. Keď
lachovom aby v príkoch sú drevené šibenice.
zhrnieme všetky tieto
pade
nešťastia
uvedené dáta môženeboli ohrozené
me získať prehľad o stavebnom, hospodárskom a komunikačnom chaživoty ľudí a ich majetky.
raktere krajiny ešte pred začiatkom priemyselnej revolúcie a výstavbou
Vojenskí kartografi venovali mimoriadnu pozornosť cestám a hradželezničnej a modernej cestnej siete1. Vojenské opisy sídiel, ktoré sú
ským, pretože boli zvlášť dôležité zo všeobecného komunikačného hľakartograficky zobrazené na mapách, má len toto mapovanie a nijaké iné.
diska. Z vojenského hľadiska mali veľký význam nielen ako spojovacie
Jedinečnosť týchto opisov spočíva aj v tom, že ich vojenskí kartografi
cesty medzi jednotlivými sídlami, ale hlavne pri presunoch vojenských
vyhotovili priamo v teréne, ďalšie vojenské mapovania už vojenské opisy
zoskupení. Preto v textovom opisnom materiáli sa prísne rozlišujú hlavné
neobsahujú. Malachov je súčasťou mapového listu, ktorého čistopis je
krajinské hradské, poštové hradské, ako aj vedľajšie hradské a vidiecke
označený číslom mapového stĺpca XIV. (Collone XIV.) a mapovej vrstvy 9
vozové cesty, tiež chodníky a chodníčky pre peších a zjazdných na
(Sectio 9). Vojenský opis Malachova sa obmedzuje iba na niekoľko špekoni4. Trasy hlavných krajinských a poštových hradských vyznačili čercifických údajov daného sídla. Vzdialenosť Malachova do susednej
venou alebo hnedou farbou a dvoma plnými čiarami. Vozové cesty boli
Radvane je ? hodiny a do Horných Pršian ? hodiny. Vodstvo Malachova
vyznačené jednou plnou a druhou hnedou bodkovanou čiarou, hnedou
je bezvýznamné a lesné porasty povyše dediny pozostávajú z tvrdých,
bodkovanou čiarou vyznačili aj používané poľné chodníky5. Cez
vysokých drevín. Posledným údajom sú okolité vrchy. Opis sa v tomto
Malachov viedla poľná cesta, ktorá bola na trase časti súčasnej
smere obmedzuje iba na informáciu, že Malachov leží v nehlbokej doliBučinovej a Malachovskej cesty a smerovala bahennou pôdou od Stúp
ne2.
napravo popod vrchy popri Jakušove. Dnešná Ortútska cesta bola len
Priblížme si však mapovú legendu, ktorá nám sprostredkuje čítanie
malým chodníčkom až do začiatku 20. storočia, o čom sa zmieňuje
polohopisných a ďalších faktografických údajov nachádzajúcich sa priav roku 1934 aj prvý malachovský kronikár Viliam Martiny6. Do susednej
mo v teréne v okolí Malachova. Mapa nám podáva základné informácie
obce Horné Pršany viedol poľný chodník na príkrom svahu, ktorý je na
o okolitých poľnohospodárskych plochách, lesných porastoch a stromape vyznačený bodkovanou čiarou. Vzdialenosť z Malachova bola na
moch ako univerzálnom materiáli, využiteľnom vo všetkých oblastiach
polhodinu chôdze.
ľudskej činnosti tých čias. Pre označenie vodstva akéhokoľvek druhu
Mapa I. vojenského mapovania je jedinečným prameňom pre pozna(vodné plochy, riečna sieť a pramene) sa používala sýta modrá farba. Na
nie osídlenia nášho regiónu so všetkými svojimi sídlami a ich zástavbami.
mape sú podrobne zakreslené potoky, rieka (Hron) a ich ramená, jarky,
Červenou farbou označovali murované stavby a dôležité verejné a cirjazerá, a výdatnejšie pramene. Pri významnejších vodných tokoch sa na
kevné budovy. Čiernou farbou zvyčajne označovali drevené objekty, ako
mape uvádza ich dobový názov. Vodná sieť, ktorá pretekala cez
domy a chalupy v dedine, mosty, mlyny, prícestné kríže. Nebýva to však
Malachov, alebo v jej okolí je dobre zakreslená, aj keď v prípade pomepravidlom, stretávame sa aj s prípadmi, keď dedina bola evidentne
novania Malachovského potoka kartografi urobili chybu, pretože pri ňom
postavená z dreva, jej domy však na mape vyznačili červenou farbou,
uviedli názov Uturna Wasser. Tento dobový názov však patrí, súčasnému
ktorou sa spravidla označovali murované stavby7.
potoku Udurná, ktorý preteká okrajom sídliska Fončorda, popri
1
2
3
4
5
6
7

Klein, B.: Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Veda, Bratislava, 2003, s. 14
tamtiež, s. 59
tamtiež, s. 18
Klein, B.: Hodnota prvého vojenského mapovania pre vojenské dejiny Slovenska. In: Vojenská história 4/2008, s. 8
Klein, B.: Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Veda, Bratislava, 2003, s. 19
Pamätná kniha obce Malachov, rok 1934, s. 33
Klein, B.: Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Veda, Bratislava, 2003, s. 18
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Malým aj veľkým bežkárom táto zima priala
Keď sme sa minulý rok tešili z grantu na
bežeckú výstroj pre deti, ešte sme netušili, že v
januári sa budeme ponáhľať kupovať bežky, aby
sme mohli čo najskôr využiť bohatú snehovú
nádielku. Po niekoľkých slabších rokoch sme si
aj v okolí Malachova mohli dobre zalyžovať, či
už na pršianskej zvážnici smerom na Králiky,
Skalku či Hostinec, alebo priamo na Dieli, kde
nám
stopy
natiahli
tréneri
Osemročného športového gymnázia
z Banskej Bystrice. Nebola to náhoda, keďže zopár ich bývalých študentov dnes vedie k bežeckému
lyžovaniu svoje deti priamo v Malachove. Vďaka projektu "Vráťme
Malachov na bežky" sme postavili na
bežky väčšinu detí Základnej školy v
Malachove, z ktorých väčšina stála
na bežkách po prvý krát, a pevne
veríme, že sa z toho postupne stane
láska na celý život. Spolu s deťmi
objavili čaro bežiek aj viacerí rodičia,
najmä mamy, takže tak ako v prípade
cyklistov, ani tu už to nebude čisto
pánska jazda a z behania na lyžiach
sa tiež stala rodinná záležitosť
(okrem večerných návštev Hostinca,
samozrejme).
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli tento projekt rozbehnúť. Boli to rodičia, ktorí vyjednali
vynikajúcu cenu za sadu lyžiarskej výstroje,

takže sme ich mohli kúpiť až 28. Boli to starí
rodičia, ktorí deti zobrali na lyže aj počas školského športového klubu počas choroby trénera. Ďakujeme pani riaditeľke ZŠsMŠ v Malachove, ktorá umožnila, aby sa mohli deti
v rámci SCVČ zúčastniť dvoch lyžiarskych
sústredení vždy od piatku do pondelka. Urobila
tak radosť nielen deťom, ale aj ich rodičom,

Oravcovi, nášmu školníkovi, ktorý sa o bežky
vzorne stará a vždy pred víkendom večer prišiel
do školy, aby nám ich mohol požičať na víkend,
či na prázdniny.
Tešíme sa z toho, že sa bežkovanie deťom
aj rodičom zapáčilo, že sme si užili veľa pohybu
v krásnom prostredí v našom okolí a mohli sme
sa pokochať prírodnými krásami, a zároveň sa

Školákom sa pobyt na bežkách v okolí Čremošného veľmi rátal.

z ktorých mnohí to využili na dlhšie a náročnejšie bežecké túry bez detí. Ďakujem Jánovi

o nich aj dozvedieť veľa zaujímavého z náučných tabúľ Malachovského náučného chodníka.
Bežky boli aj budú dostupné všetkým
deťom v Malachove, preto dúfame, že nás bude
stále viac a tradícia tohto krásneho zimného
športu bude v Malachove aspoň taká trvácna a
nemenná ako Fašiangy!

Ľ. Kubišová - zodpovedná za realizáciu projektu
Foto: Ľ. Kubišová, K. Cholvádová, M.Penteková

Vývoj vojenskej kartografie na území Malachova - časť 1
pokračovanie na strane 9
dokončenie zo strany 8
Toto platí aj pre Malachov a tiež aj okolité
obce, kde je zrejmé, že domy boli drevené,
maximálne na kamenných základoch a napriek
tomu pôdorysy domov boli zakreslené červenou farbou. Skutočnosť, že domy v Malachove
boli naozaj drevené nám dokumentuje aj daňová agenda v podobe súpisov daňovníkov v
rokoch 1773-1847, kde v pravidelných rubrikách bola značená aj kvalita bývania. V priebehu týchto rokov až na malé výnimky všetky
domy boli najhoršej tretej triedy8.
Na mape sú zakreslené a farebne odlíšené
tiež prícestné kríže, božie muky a samostatne
stojace kaplnky. Kartografi vyznačili farebne aj

vtedy ešte funkčné popraviská, ktoré označili
symbolikou šibenice. Keď zameriame našu
pozornosť na pomerne blízke okolie Malachova
zistíme, že na mape sú zakreslené tri popraviská. Prvé je popravisko na Galgenbergu (Šibeničnom vŕšku), ktoré využívalo mesto Banská
Bystrica na výkon hrdelného práva. Tento vrch
sa nachádza medzi dnešným plážovým kúpaliskom a SC Europa a šibenice na ňom stáli ešte
v polovici 19. storočia. Na mape je toto popravisko vyznačené červenou farbou a bolo na
kamenných základoch. Určite zaujímavejšie je
zistenie, že druhé funkčné popravisko bolo na
pravej strane pri poľnej ceste v smere od
Radvane do Malachova. Šibenica bola na vyvýšenine a mala upozorňovať a vystríhať ľudí pred
porušením zákona. Šibenica musela byť dobre

8 ŠA BB, Zvolenská župa - nespracovaný materiál, krab. 965

viditeľná už z diaľky a tak určite bola známa nielen robotníkom v blízkych prachárskych mlynoch ale aj Malachovčanom a tiež širšiemu
okoliu radvanského chotára. Popravisko bolo
vyrobené z troch drevených kolov a bolo označené čiernou farbou. Mapa zachytáva rovnakú
drevenú šibenicu v Kráľovej po ľavej strane
poľnej cesty na Horné Pršany.
Záverom treba konštatovať, že I. vojenské
mapovanie predstavuje pre dejiny Slovenska
druhej polovice 18. storočia významný dobový
prameň pre vojenské a regionálne dejiny a
môžu ho využiť mnohé historické a geografické
disciplíny napríklad pri spracovávaní urbanistickej a územnej dokumentácie atď.
Tomáš Cimermam
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Divadlo informuje
V tomto čase si už divadelný súbor MALÁ CHOVA Z MALACHOVA
užíva "uhorkovú sezónu", keďže naša hlavná činnosť je zameraná na
obdobie od septembra do Vianoc.... To ale neznamená, že celá naša
práca ustala.

policajta, slúžiaceho na smeny - Petra Terema ). Celým predstavením nás vtipne sprevádzali Lucia Ferenc Gajdúšková a Martin Pál.
Diváci nás odmenili búrlivým potleskom, dokonca sme mali na
oboch predstaveniach standing ovation a po predstavení nám ešte

Jednak sme nápomocní Obecnému úradu pri organizovaní
Dejom nás sprevádzali Lucia a Maťo.
kultúrnych a rôznych iných akcií, sme spolu hostitelia pri divadelných vystúpeniach iných súborov, opravujeme, dopĺňame
a dokupujeme rôzne rekvizity, vylepšujeme ozvučenie nákupom
nových technických ozvučovacích zariadení, či osvetlenie javiska.... Sme nápomocní aj pri vystúpeniach, či iných činnostiach
ostatných občianskych združení, pretože nikdy neodmietame
zapožičať naše vybavenie, či už to je zvuková aparatúra, rekvizity, kostýmy, klub, alebo využívanie vylepšeného osvetlenia priestorov javiska a sály, ktoré sa buduje a opravuje z našich
finančných prostriedkov. Tiež sme z vlastných zdrojov vybudovali na javisku toaletu, ktorú využívame my, či ostatní účinkujúci
len ako "pohotovostnú záchranu" počas vystúpenia. A verte, že
ju všetci veľmi oceňujú.... Dbáme o udržiavanie poriadku na
javisku a priľahlých priestoroch, čo všetci cudzí umelci veľmi
chvália a vyzdvihujú. Naše dve nádherné kulisy, ktoré veru
nemali veľmi vhodné uskladnenie, sme sa rozhodli zavesiť do
sály kultúrneho domu, čo jednak pôsobí ako krásna výzdoba,
no na druhej strane sme si takto uctili prácu našich predchodcov a začiatky divadla v Malachove.
Ale, aby som sa vrátila do minuloročných Vianoc....... Aj keď veľmi mnohí osobne gratulovali. Dej hry je vsadený do súčasnosti. Rozhodli
ťažko, no zrodila sa nová premiéra aj v roku 2016. Máme momentálny sme sa pre ľahké nakuknutie kľúčovou dierkou do života jedného manželského páru. Nešlo
nedostatok hercov, keďže stará
nám o psychologickú
generácia už nehrá, strednej
sondu, ani o nejakú
Starký, ty si si zase neobliekol gate...
dorástli deti do školských lavíc, čím
odbornú štúdiu. Skôr
im pribudlo množstvo iných starosti
sme sa snažili opísať
popri pracovnej vyťaženosti, mladí
život jedného páru od
skončili stredné školy a rozleteli sa
návratu so svadobnej
po "svete".... Toto bol aj priamy
cesty, cez život zrelých
impulz na to, aby sme si hru pre
manželov, až po starobu
dvoch hercov napísali sami.
a to miestami pravdivo,
Hlavným autorom bol Ľubo
miestami komicky, miesGajdúšek a ja som sa na tejto ťažkej
tami smutne.....Hre sme
činnosti zúčastnila nejakými 20%.
dali trošku otrepaný
Bolo to veľmi riskantné, keďže ani
názov, ale podľa nás
jeden z nás nemá ani približné
veľmi pravdivý. Muži sú
vzdelanie a celá práca okolo divaz Marsu, ženy z Venuše.
dla je len našim koníčkom.... No
Režisérsku
taktovku
nakoniec to dopadlo nad očakávasom mala v rukách aj
nie dobre. Hercom sa hra páčila,
tentokrát ja - Eva
neodmietli ju, čiže sme ju naštudoGajdúšková, za technicvali ( aj keď bolo veľmi ťažké skĺbiť
kú časť zodpovedal ako
vysokoškoláčku, študujúcu v Nitre vždy Ľubo Gajdúšek, za
Nikolku Dzúrikovú a vyťaženého
fotoaparátom a kamerou stál Juraj Solivajs. Všetkým im zo srdca
ďakujem.... No naša vďaka patrí aj všetkým divákom, domácim
Typické! Mňa z teba porazí! Všade samé ponožky...
aj cezpoľným, ktorí rok čo rok prídu, svojim potleskom a láskavými slovami nás povzbudzujú do ďalšej práce a svojim finančným príspevkom nám pomáhajú vylepšovať a udržiavať už spomínané veci. Všetkým, ktorí pochopili dobrovoľné vstupné tak,
že to nie je zadarmo, sme veľmi vďační, lebo bez týchto peňazí
by naša práca nenapredovala, ale krpatela. O to viac, že naše
občianske združenie, čiže divadelný súbor, už roky nepoberá
žiadny finančný príspevok od obce a to z vlastného rozhodnutia.
Ešte raz, srdečne ďakujeme a prajeme Vám i do budúcna príjemnú zábavu na našich predstaveniach a nám krásne scenáre
a dostatok hercov....

Text: Eva Gajdúšková
Foto: Juraj Solivajs
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Malachovský stolnotenisový turnaj pred Vianocami
skončil znovu úspešne
a ceny poskytol SK Malachov.
Ceny sponzorovali: obec
Malachov, rod. Kozáková,
rod. Hlavatá,rod.Georgievová,
I. Kavčáková a D. Demeter.
Držiteľom putovného pohára sa stal David Demeter z Malachova.
GRATULUJEME!
Po turnaji mali členovia klubu u Kozákov
tradičnú kapustnicovú veselicu, na ktorú boli
pozvaní aj účastníci turnaja. Pani starostke Lucii

Stolnotenisový klub MALACHOV v sobotu
10.12.2016 v Kultúrnom dome už tradične organizoval
stolnotenisový turnaj pre amatérskych hráčov a milovníkov stolného tenisu v Malachove.
Bol to Vianočný turnaj, ktorý bol určený
každému, kto má v Malachove rád ping pong
a chce si zahrať (registrovaní hráči nesúťažia).
Kategórie: Mládež do 18 rokov, Muži a ženy
nad 18 rokov. Vstup bol voľný. Občerstvenie

Výsledky turnaja

Dvojhry:
Víťaz turnaja: David Demeter

Muži:

Ženy:

1. David Demeter
2. Martin Klačan
3. Ján Klačan st.

1. Iveta Kavčáková
2. Anna Georgievová
3. Monika Hlavatá

Ferenc Gajdúšekovej, rodine Kozákovcov a
všetkým účastníkom ako aj sponzorom ďakujeme a tešíme sa zas o rok.
Všetkým Malachovčanom želá stolnotenisový klub "Šťastný a úspešný rok 2017
v zdraví a spokojnosti"!
Autor a foto : Iveta Kavčáková

Príďte si
zahrať futbal

Mládež do 18.rokov:
1. Martin Klačan
2. Ján Klačan ml.

TJ Slo van Malacho v
kat egória mladší žiaci mávajú
tr éning v utor ok a v o š tvr tok
o 17:00 hodine v ar eáli
V. Lus tiga.
Príďt e si zahr ať futbal.
Vít aní sú všetci chlapci nar odení
v r ok u 200 4 a 2005, dievčatá
bez obmedzenia v ek u.
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P ozv ánk a na brigádu!!!
V školskej záhrade v Malachove, sa bude

dňa 6. 5. 2017 - sobot a,
so začiatkom od 9:00 hod.,
konať tradičná brigáda rodičov a priateľov školy.

Pr ác v záhr ade bude neúr ekom, pr et o
počít ame s Vami!
O chutný guláš bude postarané.

P ozv ánk a na MDD
Pozývame všetky detičky, na Medzinárodný deň detí
v Malachove, ktorý sa bude konať "na Dieli"

dňa 3. 6. 2017 - sobot a so začiatkom o 9:00 hod.!
- rozprávkový les
- veľa športových aktivít
- guláš, sladká odmena, darček
- príjemné prostredie
- prihlásenie a zaplatenie poplatku 3,- EURÁ
na Obecnom úrade v Malachove v dobe od 9. 5. - 31. 5. 2017.
Štart - od obchodu po vyznačenej trase!

P ozv ánk a
Dňa 27. 5. 2017 o 9:00 hod.
sa bude konať na š kols kom ihris k u
"Hokejbalový turnaj
o pohár starostu obce Malachov".

Tur naj je ur č ený pr e deti 1. s tupňa ZŠ.
Tr eba si priniesť: obuv na umelú tr ávu,
hoke jk u, hoke jo v é r uk a vice
a chr ánič e na noh y.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 24. 5. 2017
na t.č. 0905 475 781,
alebo u p. učiteliek v ZŠ Malachov.
Št ar t o vné na dieťa 1,- EUR O
Súťažiaci budú mať guláš a nealko zadarmo.

Vyberáme z matriky
(stav k 20.4. 2017)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove: 1125 obyvateľov, z toho
556 mužov a 559 žien.
Zoznam detí narodených od mája 2017
Pavol Hruška, nar. 3.1.2017
rodičia Martina Kapustová a Pavol Hruška
Alžbeta Bacúliková, nar. 11.1.2017 rodičia Ing. Monika a Miroslav Bacúlikovci,
Hana Cimermanová, nar. 19.3.2017 rodičia Zdenka a Lukáš Cimermanovci,
Rodičom blahoželáme!
JUBILANTI
Bruchalová Juliana
Solivajs Juraj
Štesko Vladimír
Strelcová Anna
Lokšová Emília
Kubišová Margita
Majeríková Júlia

dát.narodenia
2.1.1947
29.1.1947
4.1.1942
7.1.1942
30.1.1942
19.1.1937
11.3.1927

OPUSTILI NÁS
Eva Necpalová
Emília Mazúchová
Ján Strelec
Anna Krnáčová

vek
60 rokov
88 rokov
80 rokov
91 rokov

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

bydlisko
Banícka 6
Ortútska 153
Ortútska 218
Ortútska 122
Ortútska 173
Banícka 64
Ortútska 8

dát. úmrtia
7.1.2017
23.1.2017
24.3.2017
1.4.2017

bydlisko
Ortútska 185
Ortútska 205
Ortútska 122
Banícka 35
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