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Ak o tu chceme žiť?
Táto otázka je aktuálna vždy, ale viac Dôležitou úlohou obcí v území je okrem iného ňuje hodnotu celku, preto je nutné zvažovať
pozornosti si vyžaduje práve teraz, keď sa roz- predchádzať následkom povodní a sucha jednotlivé záujmy investorov voči záujmu spohoduje o ďalšom smerovaní územného rozvoja napr. podporovaním alternatívnych riešení pro- ločnosti o atraktívne susedstvo, ulicu. Nové
v Malachove. Pred niekoľkými rokmi bolo pri- tipovodňovej ochrany (zachytávanie vody súkromné stavby nemajú vidiek vytvárať, ale
jatých niekoľko dodatkov k Územnému plánu v suchých poldroch, ponechanie pôvodnej dotvárať." (Manuál, str. 66)
Aglomerácie Banská Bystrica, ktoré sa týkali brehovej vegetácie, jej dosadba, výstavba pri- Prejdime sa teda aspoň v duchu po obci
územia Malachova, čoho dôsledkom vznikli epustnejších povrchov), projektmi na revitalizá- a predstavme si predzáhradky a záhrady, v ktonové obytné lokality najmä v časti Medvedica ciu krajiny, zabránením vo výstavbe na územi- rých stále niečo kvitne a vyžarujú lásku a staa Pred Uhlištím. Na výstavbu boli
rostlivosť svojich majiteľov. Určite
vyčlenené aj ďalšie plochy, ako
sú aj pre nás pohladením pre
Záhumnie či Dolné Močare.
dušu. Ja mám také príklady
V súčasnosti je pred dokončením
v susedstve, a som za to mojim
fáza Konceptu Územného plánu
susedom vďačná. O to isté sa
(ÚP) pre celé územie Malachova,
snažím aj ja, a prízvukujú to aj
čo je významný krok v procese
autori zmieňovaného Manuálu,
obstarávania prvého komplexného
citujem: "Vďaka predzáhradÚP Malachova. Bude spracovaný
kám je vidiek rozmanitý a vľúd
vo variantoch a predložený na priny", (s. 76)... Len dostatočne
pomienkovanie verejnosti tak, ako
transparentný plot dokáže ulici
to vyžaduje zákon. ÚP je strategicposkytnúť potešenie z rozkvitnuký dokument, ktorý významne
tej predzáhradky, rovnako ako aj
ovplyvňuje kvalitu bývania, životnédostatok svetla pre rastliny za
ho prostredia a krajiny, preto je
ním. Požadovaná transparentdôležité, aby bol schválený
nosť je min. 40%." (s. 75) Ak
v zhode so záujmami čo najširšej
teda uvažujeme nad vzhľadom
verejnosti. Jeho súčasťou budú aj
stavby domu či oplotenia, pýtajregulatívy rozvoja, čo sa týka rozme sa sami seba, ako by to vyzesahu územia určeného na individuralo, keby to isté urobili všetci,
álnu bytovú výstavbu či iné využitie,
keby sa všetci zamurovali za
Príklad modernej architektúry inšpirovanej tradičným tvaroslovím.
ako aj vzhľadu a umiestnenia jednotlivysoké múry, a my by sme chodili
vých architektonických a krajinotvorných prv- ach ohrozených povodňami, rešpektovaním po uliciach ako v tuneloch. Ja osobne by som
kov v zastavanom území, ktoré nám tu doteraz záplavových území tokov, začlenenením och- sa toho dožiť nechcela.
chýbali.
rany pôvodného kraNovozvolená stavebná komisia pri jinného rázu do ÚP
Obecnom zastupiteľstve v Malachove pod obce, a zvyšovaním
vedením pani Žofie Štulajterovej od svojho environmentálneho
nástupu intenzívne pracuje na tom, aby boli do povedomia občanov
nového Územného plánu obce zahrnuté všet- (Manuál, s. 38).
ky požiadavky týkajúce sa vyváženého rozvoja
Po dobe sociaúzemia pri zachovaní vidieckeho rázu obce a lizmu si už dlho
kvalitného životného prostredia. Navrhované nadužívame pocit
regulatívy pre územný rozvoj v Malachove slobody, ktorú si
vychádzajú zo ŠTÚDIE OCHRANY A TVORBY každý vysvetľuje po
KRAJINY V KATASTRI OBCE MALACHOV, svojom, a zároveň si
spracovanej V. Drugom v rokoch 2009 - 2010 nostalgicky spomía publikácie, ktorá bola spracovaná pre name na časy, keď
podobný typ územia a obsahuje aj všeobecné boli ľudia k sebe príprincípy tvorby vidieckej krajiny MANUÁL: AKO vetivejší, ohľaduplSTAVAŤ POD ROZSUTCOM (2017).
nejší a vedeli si
V júni sa tešíme z opulentných pivónií. Radosť majú aj čmeliaky
a iný hmyz.

Vo vidieckej záhradke stále niečo kvitne. Niekedy stačí ju celú
nepokosiť a nechať ostrovčeky lúčnych kvetov.

navzájom pomôcť.
Pri posudzovaní navrhovaných opatrení si
preto zvážme, čo zo
svojej vlastnej slobody "robiť si na svojom, čo uznám za
vhodné", dokážeme
obetovať v prospech
toho, aby sme sa v
našom spoločnom
priestore cítili príjemne, bezpečne a mali
možnosť navzájom
komunikovať.
"Vonkajší vzhľad každého objektu ovplyv-

Na záver znovu citát z Manuálu: "Cieľom (regulatívov, odporúčaní) nie je vrátiť sa späť do
určitej doby a nostalgicky kopírovať historické
predobrazy... Nová architektúra na vidieku by
mala vychádzať z lokálnych tradícií a súvislostí,
miestnej etiky a farebnosti a rovnako vždy reagovať na potreby klienta, súdobé požiadavky
a poznatky." (str. 6)
Spolu s členmi Stavebnej komisie verím,
že v Malachove prevládne spoločný záujem
nad záujmom jednotlivcov a v takom zmysle
bude pochopený aj zverejnený Návrh vybraných regulatívov do územného plánu obce
Malachov.
text a foto: Ľ. Kubišová
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Dočasná komisia zriadená pri stavebnej komisii
pre spracovanie regulatív výstavby do UPD pre obec Malachov :
Žofia Štulajterová kontakt : +421 905 971 908, zofiastulajter@malachov.sk / RNDr. Vladimír Druga kontakt : +421 905 701 366,
vladimir.druga@gmail.com / Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD kontakt : +421 905 701 366, kubisova@gmail.com
NÁVRH REGULATÍV, KTORÉ BY MALI BYŤ
PREMIETNUTÉ DO PRIPRAVOVANÉHO
ÚZEMNÉHOPLÁNU OBCE MALACHOV
Aby nedošlo k neželanému narušeniu krajinného vzhľadu Malachova ako zatiaľ pomerne
"malebnej" dediny v peknej podhorskej, na
hornom konci už horskej doliny, bude potrebné usmerniť jednak priestorové šírenie novej
výstavby mimo prírodne, esteticky alebo rekreačne cenné časti krajiny, jednak usmerniť
architektonický vzhľad budúcich nových
domov aj vonkajších rekonštrukcií starých
domov.
1.skupina "globálnejších" regulatívov:
Typ, veľkosť a zonácia obce, kapacity jej
infraštruktúry:
- Zachovať pokojný dedinský charakter:
Obytná dedina vidieckeho vzhľadu, charakteru
a pokojnej atmosféry, s dominujúcim prírodnorekreačnom okolím, bez kumulovania ďalších
environmentálnych záťaží ako hustá doprava,
emisie, hluk, bariéry pohybu....
- Limitovať bezmedzný rozvoj veľkosti obce do
doterajších prírodno-rekreačných zón mimo
intravilánu a neprekročiť kapacity infraštruktúry
Malachova:
Obmedziť plošný rast obce do vizuálne a dopravne problémových (podľa urbanistických
a dopravných analýz) lokalít a satelitov do takej
miery, aby sa zachoval požadovaný pokojný
dedinský charakter a výrazne sa nezhustila
automobilová doprava v obci (najmä na
Ortútskej ceste) a bola zabezpečená kapacita
kanalizácie a zásobovanie vodou:
- Zachovať pešiu priestupnosť územia obce
a okolia:
- Zachovať úzke pešie skratky medzi obytnými
ulicami a extravilánom.
-Pri novej výstavbe netvoriť slepé ulice - každá
cesta má nadväzovať na ďalšiu alebo
pokračovať do okolitej krajiny aspoň chodníkom.
- Mimo intravilánu neoplocovať nepriechodným oplotením celé pozemky podľa vlastníctva
- zachovať tak vizuálne voľnú krajinu.
- Zachovaním priestupnosti a primeranej blízkosti novej výstavby treba zabrániť vzniku
izolovaných satelitov obce, nútiacich nových
obyvateľov chodiť do centra alebo cez centrum obce len autom. Nová výstavba musí byť
preto podmienená efektívnou pešou dostupnosťou do centra resp. k hromadnej doprave.
Limity pre novonavrhované zóny bývania:
Rekreačná dolina:
- Zastaviť ďalšiu výstavbu chát a iných objektov
v doline (nad mostom pri chate Masarik), a tým
zastaviť ďalšie zvyšovanie frekvencie dopravy
na úzkej rekreačnej a lesníckej ceste.
- Rešpektovať trasy a drobné stavebné vybavenie náučných chodníkov.
Obytno-rekreačná zóna Pred Uhlište Medvedica (Malachov západ-nad farmou):
- Južne orientované svahy Pred Uhlišťom a čerstvo zastavanú plochu medzi oboma asfaltový-

mi cestami zachovať ako obytno-rekreačnú
zónu -prostredie pôvodných chatárov a novo
vybudovaných domov- s obmedzením ďalšej
výstavby na celkový počet najviac 40 obytných
a rekreačných objektov na celú obytno-rekreačnú zónu (dnes ich tam je cca 30). Povoliť len
rozptýlenú zástavbu, na veľkých pozemkoch
(minimálne 600 m2), popri existujúcich
cestách, s prísnym dodržaním nižšie uvedených veľkostných, tvarových a ďalších vzhľadových regulatívov (len prízemie + podkrovie,
atď.) - dôležité pre dosiahnutie
pokojnej
zóny,
zmiešaného
rekreačného
a obytného, v každom prípade vidieckeho charakteru.
- Prírodno-rekreačnú zónu -lúčne prostredie
bez akejkoľvek ďalšej výstavby- zachovať na
všetkých severne orientovaných lúčnych svahoch okolo bývalých vlekov nad asfaltovou horskou cestou do Pršian (strmé lúky Pod
Hrádkom - zjazdovka Medvedica - lúky za chatou Masarik). Rekreačne aj botanicky cenné
lúky (chránené nelesné biotopy) treba zachovať voľne dostupné pre verejnosť a priechodné
od cesty aj z iných smerov. Jedinou výnimkou
je potrebné dokončenie rozostavanej bytovky
Medvedice ako hromadné bývanie alebo ubytovanie - ostatnú navrhovanú zástavbu v tejto
cennej zóne nad horskou cestou zrušiť.
- Aj pod asfaltovou cestou do Pršian zachovať
aspoň 20m široký pás bez obytnej alebo
rekreačnej zástavby - nezrušiť najkrajšie scenérie a diaľkové pohľady na Malachov a Nízke
Tatry. Kvôli zosuvnému svahu nestavať až po
predĺženie Bučinovej ulice. Nižšie časti svahov
okolo predĺženia Bučinovej ulice ponad bývalé
družstvo až k novým domom pod vlekmi je
možné využiť na rad IBV.
Obytná zóna Záhumná - Do jarkov (Malachov
sever):
- V dolinke Do jarkov zachovať dominantný
a hodnotný prírodný prvok - zaujímavý potok
s meandrujúcim korytom aj s mohutnými brehovými porastmi, ktoré treba pri navrhovanej
výstavbe rešpektovať a nemeniť. Odsunutie
oplotenia, prípadne prístupovej cesty mimo
brehových porastov a chodníka uložiť ako podmienku pre novú výstavbu.
- Nedovoliť vytvorenie dopravne nepriechodnej
oplotenej zóny (napr. len slepých ulíc), ale
súvisle prejazdnej cesty. Pešie súvislé priechody cez novú obytnú zónu napojiť na existujúce pešie chodníky od Bučinovej ulice.
- Na trávnom chrbte Záhumnie v trase existujúcej vyjazdenej cesty/chodníka zachovať priechodný koridor cez novú obytnú zónu - pre
peších aj pre mechanizmy obrábajúce chrbtové lúky, ktoré sú aj chránenými nelesnými biotopmi, vyžadujúcimi kosenie (ktoré Správa
CHKO Poľana nedovolila zastavať).
Obytná zóna Breziny (Malachov juh):
- Zachovať pešie prepojenia z Malachova na
Horné Pršany a Pršiansku terasu, aj turistickú
lyžiarsku a pešiu trasu z Radvane na H.Pršany.
- Zachovať pre verejnosť špičkové rozhľady na
Banskú Bystricu a okolité pohoria z tohto
hojne navštevovaného vyhliadkového miesta

katastra.
Obytná zóna Močare (Malachov východ):
- Zachovať staré brehové porasty
Malachovského potoka. Odsunutie oplotenia
mimo brehových porastov a chodníka popri
potoku uložiť ako podmienku pre novú výstavbu rodinných domov.
- Zachovať možnosť jediného cestného priechodu pre osobné autá cez existujúci mostík
cez potok (pod pravobrežným "lesíkom")
Obytná zóna Suchý vrch:
- IBV pripustiť mimo genofondovej lokality štátnej ochrany prírody a mimo ochranného lesa.
- Podmienkou poskytovania služieb zabezpečovaných obcou Malachov (napr. odvoz odpadu) je dopravné prepojenie od obce, priechodné celoročne.
- Aj podmienkou ďalších služieb pre obytnú
zónu (napr. rýchla zdravotná pomoc, hasiči,
taxi a pod.) je celoročne prejazdné dopravné
prepojenie buď od Malachova alebo od Banskej Bystrice.
2.skupina regulatívov:
Vzhľad obce:
Pri novej výstavbe a pri rekonštrukciách
stále početných starších objektov tunajšej
typickej architektúry neznehodnotiť pomerne
zachovalý rázovitý vzhľad obce, aby Malachov
ostal obcou s charakteristickou a nezameniteľnou atmosférou.
Zachovať vidiecku rozvoľnenosť
a hmoty zástavby:
- Nový dom v novej obytnej zóne je možné
postaviť na pozemku s rozlohou minimálne
600 m2. V prípade výstavby nového domu
v záhrade pôvodného domu by malo na každý
dom pripadať minimálne 400 m2.
- Rodinný dom by nemal mať viac ako 2 nadzemné podlažia (prízemie + podkrovie).
Tvar a poloha domu:
- Pri rekonštrukcii starého domu v zóne tradičnej zástavby sa treba snažiť čo najviac zachovať jeho doterajší tvar aj polohu.
- Pri stavbe nového domu v zónach tradičnej
zástavby je tvar aj polohu domu vhodné prispôsobiť susedstvu. Uprednostniť obdĺžnikové
pôdorysy domu. Štítové trojuholníkové priečelie s oknami (ale bez balkónov, antén, satelitov)
orientovať do ulice. Prípadný obklad z dosiek
použiť prednostne zvisle.
Strecha všetkých nových domov:
- Musí byť sedlová, s trojuholníkovým, najlepšie symetrickým priečelím (nie plochá ani jednostranná "pultová" strecha, nie manzardová
so zalomeným spádom). Nemá byť výrazne
členitá, nemá mať vežičky, nemá mať široké
viac-okenné vikiere (radšej strešné okná alebo
jedno-okenné vikiere).
- Hrebeň strechy vždy rovnobežný s dlhšou
stranou domu. V starej zástavbe hrebeň strechy spravidla smeruje kolmo do ulice - treba
prispôsobiť s ohľadom na susedné objekty.
- Sklon strechy okolo 45° (35°-55°) - treba
prispôsobiť s ohľadom na susedné objekty.
- Slnečné kolektory je možné inštalovať len
v rovine strechy.
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-nStrešná krytina má mať matný povrch bez
lesku a bez glazúry.
Farby fasády RD a natretých častí oplotenia je
vhodné prispôsobiť s ohľadom na susedné
objekty.
- Nepoužívať výrazné krikľavé farby. Použiť
zemité a pastelové farby v kombinácii s drevom
a prírodným kameňom.
- Dom by mal vkusne zladenými farbami a materiálmi zapadnúť do bezprostredného aj širšieho
okolia, nemal by na seba pútať pozornosť.
Spevnené plochy v okolí domu:
- Nové domy doplniť o systém zachytávania
a vsakovania dažďovej vody už v mieste dopadu
na súkromnom pozemku (sudy, jazierka alebo
vsakovacie jamy) - neodvádzať zrážkovú vodu
zo striech do preťaženej verejnej kanalizácie.
- Vo dvoroch nevytvárať veľkoplošné nepriepustné betónové alebo asfaltové povrchy, radšej priepustné dlažby alebo štrkové plochy.
Predzáhradky a záhrady:
- Nevysádzať invazívne a cudzokrajné rastliny
a stromy.
- V predzáhradkách a záhradách uprednostňovať tradičné druhy stromov a rastlín. Sú to
najmä ovocné stromy, lipy a ďalšie listnáče,
polokry a kry a ihličnany (zoznam odporúčaných rastlín a drevín bude prílohou Regulatív).
Ploty okolo nových rodinných domov:
- Maximálna výška oplotenia 1,40 m + betónový základ nad zemou 0,40 m.
- Plot je dobré prispôsobiť vzhľadu a výške
oplotenia v okolí.
- Uprednostniť priehľadné ploty - ideálne priehľadnosť nad 40%.
- Nevhodné sú prefabrikované betónové ploty,
ploty s mohutnými stĺpmi, s nevhodnými výplňami (odliatky renesančných balustrád, strojové
napodobeniny rezbárskej práce, pokrútené
kovové mreže či ploty s ostnatým drôtom alebo
žiletkové ploty...).

- Uprednostniť prírodné materiály - živý plot,
drevo, kameň, prípadne pletivo alebo kovové
línie (nie plochy).
Oporné múry :
- Smerom do ulice musia mať povrch z prírodných materiálov - kameň, drevo, gabióny.
Smerom do ulice nesmie byť betónový povrch
múru.
- Max. výška oporného múru 1,20 m (vyššie by
mal v prípade potreby pokračovať plot).
- V prípade výnimky, ktorú udelí stavebná komisia na základe žiadosti a po kontrole terénu,
môže byť oporný múr vyšší a čisto betónový za
podmienok, ktoré na individuálny prípad stanoví stavebná komisia (použitie tvarovaného debnenia imitujúceho kameň, možnosť prekrytia od
ulice popínavými rastlinami a pod.).
Vodné toky na hranici súkromných pozemkov
a ciest:
- Na brehoch Malachovského potoka aj drobných potôčikov, ktoré tečú okrajom obytných
pozemkov a ciest, je nutné v brehoch ponechať
všetky pôvodné stromy aj kroviny pre ich biologické funkcie, aj ako živý plot s opticko-izolačnou funkciou - v prípade potreby opevniť koryto
aj s ponechanými drevinami ťažkou kamennou
nahádzkou (bez betónu). Dreviny nenahrádzať
pevnými plotmi ani opornými múrmi, nanajvýš
ich doplniť pletivom (bez likvidácie drevín), prípadne robiť protipovodňové múriky mimo stromových brehových porastov toku. Odsunutie
oplotenia mimo starých brehových porastov
uložiť ako podmienku pre novú výstavbu.
- Korytá v prírodných úsekoch tokov a potôčikov neprehlbovať, nerozširovať a nenapriamovať. Brehy drobných tokov neupravovať, nanajvýš ich obložiť kameňmi.
- V celom pstruhovom revíri Malachovského
potoka nevytvárať migračné bariéry rýb (teda
žiadne priečne stavby vytvárajúce nepriechodné vodné skoky, nevytvárať ani rozšírené betó-
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nové dno nepriechodné pre ryby pri nízkych
prietokoch).
3. skupina regulatívov:
Zachovanie prírodných
va kultúrnych pamiatok:
- Zachovať vzácnu lúku - genofondovú lokalitu
chránených biotopov a chránených rastlín, vrátane vzácneho Hmyzovníka včelovitého (Ophris
apifera) v oblasti pod navrhovanou obytnou
zónou Suchý vrch a pripustiť na nich len doterajšie prijateľné poľnohospodárske využitie, nie
žiadnu výstavbu ani mechanické úpravy biotopu.
- Zachovať chránené nelesné bylinné biotopy
v biocentre RÚSES pod Bôrovím, aj na ostatných lúkach a pasienkoch okolo intravilánu,
pomocou pretrvávajúceho kosenia a pasenia.
- Nové cesty podľa možnosti trasovať len mimo
lesných porastov.
- Udržiavať a zachovať (nedovoliť zbúrať) historické objekty - Teremov mlyn, Múzeum tradičného bývania Kováčovie dom, a tradičné objekty ľudovej architektúry zmapované v "Štúdii krajiny" 2009 (najmä nie tradičné domy
v "Pamiatkovo cennejších zónach" obce,
vyznačených v mape zo Štúdie 2009).
- Zo strany vedenia obce usmerniť architektonický vonkajší vzhľad budúcich rekonštrukcií
starých domov (najmä v tradičných domoch a
"Pamiatkovo cennejších zónach obce vyznačených v mape zo Štúdie 2009), aby sa pri ich
rekonštrukcii nestratili ich existujúce typické
prvky podľa vyššie uvedenej 2.skupiny regulatívov a podľa ďalších etnologických odporúčaní
zo Štúdie krajiny 2009 ako napr. ozdobné
prvky v štíte priečelia, farebne aj plasticky odlíšené štukové rámy okolo okenných a dverných
otvorov a podobne.
V Malachove 21.5.2019
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Verejná prezentácia monografie Malachova
V nedeľu 16. júna 2019 sa v kultúrnom
dome v Malachove uskutočnila verejná prezentácia knihy Malachov - Živé striebro medzi
medenou Bystricou a zlatou Kremnicou. Akciu
moderoval Daniel Výrostek - herec divadla
Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Hneď
v úvode na podujatí privítal hostí - zástupkyňu
primátora Kremnice Ivetu Ceferovú, starostu
obce Badín Mgr. Pavla Hrica, starostu obce
Hronsek Ing. Miroslava Ostrihoňa, PhD.,
významného slovenského herca, recitátora
a pedagóga doc. Mgr. Art. Juraja Sarvaša,
Ing. Alenu Káanovú, vedúcu Oddelenia kultúry
Mestského úradu v Banskej Bystrici a manželov
- moderátorku Ivetu Malachovskú a operného
speváka Martina Malachovského. Osobitne
boli privítaní aj sponzori monografie - JUDr.
Peter Dlhopolček, pán Karol Konárik a zástupca Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. Moderátor
privítal aj všetkých, ktorí finančne podporili
vydanie knihy - autorov, spolupracovníkov a realizátorov monografie, zástupcov médií a všetkých prítomných.
Režisérkou podujatia bola pani Eva
Gajdúšková. Akciu pomohli pripraviť aj Martin
Pál spolu s krojovanými mládencami a dievčatami, ďalej pracovníci Obecného úradu
Malachov, občianske združenia Malachovská
dolina, Klub dôchodcov Malachovčan,
Malachovská škola, SPAM - Spolok prehnane
aktívnej mládeže a Divadelný súbor Malá Chova
z Malachova. Za pomoc pri organizácii podujatia - pri prezencii prichádzajúcich hostí a divá-

Základnej školy s materskou školou aj banícky sprievod s bývalým starostom obce
v Malachove. Deti zahrali na flautách skladbu Ondrejom Slivkom. Nasledoval samotný "krst"
Najkrajšie slová a zaspievali tri ľudové piesne - knihy práškom z ortuťovej rudy rumelky.
Čie sú to kone, Chodili chlapci k nám, Cukor Krstnými rodičmi boli manželia Iveta a Martin
jedla. Flautovú skladbu a piesne s deťmi nacvi- Malachovskí. Baníci Ondrej Slivka a Miloš
čili Anna Ťažká, Mgr. Katarína Cholvádová Mago z Baníckeho bratstva Velestúr Malachov
a Mgr. Zuzana Dobríková. Sólo spievala Alicka v slávnostných uniformách poklopkali knihu pre
Trnková a na heligónke hral Ondrej Filipko.
šťastie baníckymi fokošmi. Po krste na pódium
Po vystúpení detí z Malachovskej školy sa prí- vystúpil 87-ročný doc. Juraj Sarvaš, rodák
tomným prihovorili RNDr. Lucia Ferenc Gaj- z Radvane. Ten si zaspomínal na našu obec,
dúšková a editorka monografie Dr. Marianna ktorú v mladosti často navštevoval a príhovor
Bárdiová, PhD, ktorá program prezentácie dra- ukončil recitáciou básne Andreja Sládkoviča,
maturgicky pripravila. Tá vo svojom prejave ktorý v 19. storočí založil v Malachove evanjeinformovala prítomných stručne o vzniku myš- lickú školu. Po predstavení knihy, divákov
lienky spracovať monografiu, jej štruktúre, Vystúpenie detí zo školy v Malachove
nových výskumoch
v obci, v archívoch
a múzeách v Banskej
Bystrici, Martine, Bratislave, Prahe a na portáloch maďarských
archívoch. Poďakovala
všetkým, ktorí pomohli
pri
vzniku
knihy,
redakčnej rade, spoluautorom i recenzentom a všetkým, korí
prispeli dobrou radou
a morálnou podporou.
Taktiež poďakovala aj
grafikom, ktorí vyčistili
staré a poškodené
fotografie. Osobitne pozdravila spevácka skupina Skalky, ktorá
poďakovala starostke pôsobí pri Klube dôchodcov Malachovčan.
Malachova
RNDr. Speváčky zaspievali dve malachovské piesne Lucii Ferenc Gajdúš- Ved je ten Malachov a Zdola Malachova,
kovej za výbornú spo- na heligónke ich sprevádzal p. Ondrej Filipko.
luprácu a jej angažo- Následne pred publikum predstúpili aj prítomní
vanosť pri príprave autori kapitol a ďalší spolutvorcovia monografie.
a vydaní monografie.
Program ukončila ľudová hudba Ondreja
Hlavnou atrakciou Molotu. Po ukončení verejnej prezentácie si
sprievodného progra- predplatitelia mohli knihy vyzdvihnúť pred vstumu bolo hudobné pom do obecnej knižnice a ďalší záujemcovia si
vystúpenie ľudovej ich mohli zakúpiť priamo v sále kultúrneho
hudby Ondreja Molotu domu. Prvej monografii Malachova želáme veľa
so spevákmi a spe- čitateľov.
váčkami, medzi ktorými nechýbala ani spe-

Ľudová hudba Ondreja Molotu so spevákmi a speváčkami

kov, pri vydávaní kníh v knižnici a pomoc v bufete patrí veľká vďaka Žofii Štulajterovej, Kataríne
Bedríkovej, Kataríne Kubišovej, Zuzane
Patrášovej, Lívii Krnáčovej, Lenke Kapustovej
a Zuzane Mojžišovej Gondovej. Podpisovanie
autorov a prispievateľov monografie do obecnej
kroniky mala na starosti Emília Snopková.
Výborné koláče napiekli malachovské dôchodkyne.
Na prítomných čakal bohatý kultúrny program. Ako prvá v ňom vystúpila osemročná
Emka Furčáková, ktorá na husliach zahrala
Menuet od Johanna Sebastiana Bacha ako
spomienku na svojho starého otca Jána
Snopka, prvého starostu Malachova od osamostatnenia sa od Banskej Bystrice. Od jeho
predčasného odchodu uplynulo práve v deň
prezentácie osem rokov. Po nej vystúpili žiaci

váčka ľudových piesní
Veronika Bodnáriková.
Po
hudobnom
programe už bola
predstavená samotná
prvá monografia Malachova. Na javisko aj
s knihou prišiel sprievod vedený Martinom
Pálom s krojovanými
mládencami a dievčatami. Nasledovali príhovory dvoch spoluauVystúpenie speváckej skupiny Skalky
torov knihy - za prírodovednú časť vystúpil
geológ doc. Štefan Ferenc., PhD. a za spoloText: redakčná rada monografie
čenskú časť sa prihovorila archeologička
(M.Bárdiová, A.Lichý, ľ.Kubišová)
PhDr. Marta Mácelová, PhD. Na pódium prišiel
Foto: Dan Derek
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Taký šťastný deň!
Tradíciu slávenia MDD na Dieli sme obnovili pred piatimi rokmi a za ten čas si Diel získal srdcia malých aj veľkých
návštevníkov z Malachova aj okolia. Tento rok sa nám znovu nahlásilo cez 140 detí, pre ktorých bolo pripravených
šesť zastávok v Rozprávkovom lese a ďalších osem stanovíšť s rôznymi športovými aktivitami, skákacím hradom,
lanovkou či streľbou zo vzduchovky.
Okrem toho sa deti mohli povoziť na koňoch, dať si maľovať
na tvár, nechať sa vystriekať peknými hasičkami z DHZ
Strelníky, či zažiť honbu za cukríkmi padajúcimi rovno z neba.
Pomedzi to dostali vďaka sponzorom palacinky, zmrzlinu a BB
Kolu zdarma. Myslím, že k šťastiu im naozaj nebolo viac treba.
My organizátori sme si tiež prišli na svoje. Po niekoľkotýždňových prípravách sme stretávali známe aj neznáme usmievavé
tváre a popri povinnostiach sme si užívali priateľské stretnutia
a príjemnú, pre niektorých až opojnú atmosféru. Boli sme šťastní, že sa nám to znovu podarilo, spojiť sa pre dobrú vec. Bolo
nás asi 47, plus pani starostka so zmrzlinou, panie na OÚ pri
nahlasovaní a vyberaní poplatku, 3 dobrovoľné hasičky s hasičom zo Strelník, 3 ľudia s koňmi, a pán Cíger na lietadle.
Z týchto 47 ľudí bolo priamo na pľaci v sobotu aspoň 3 hodiny
"pracovne" asi 45 ľudí, z toho 23 bolo takých, ktorí pomohli iba
v ten deň, väčšinou na stanovištiach pre deti. Prípravu, samotný deň a následné odpratanie si teda odkrútilo asi 22 ľudí. Ešte
jedno zaujímavé číslo - na stanovištiach sme mali ako dobrovoľníkov 13 mládežníkov vo veku 11 - 17 rokov a boli veľmi užitoční! Sme radi, že okrem stálych zástupcov Poľovníckeho spol-

Profesorka McGonagallová potrénovala deti v metlobale.
Foto R. Fridman

Niekoľkonásobný prelet v znamení padajúcich cukríkov.
Foto R. Fridman

Maľovanie na tvár.

Foto R. Fridman

ku Košiar si tento rok aktivity pre deti pripravili aj TJ Slovan
Malachov, Stolnotenisový klub Malachov a ZŠsMŠ v Malachove.
Vďaka patrí aj našim sponzorom - už tradične nám zmrzlinu poskytuje Haring, s.r.o. spod Pamätníka SNP, ku ktorému sa tento rok
pridali Banskobystrický pivovar s BB Kolou a COOP Jednota poukážkami na nákup tovaru. Pani poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Malachove Lenka Kapustová zabezpečila vo svojej réžii so
svojimi pomocníčkami palacinky pre deti aj organizátorov, klobúk
dolu. Firma Phoenix Zeppelin SK nám poskytla atrakcie pre deti.
A keď vám cestou domov dieťa povie, "mami, dnes bol taký šťastný deň!", tak viete, že to stálo za to!

Ľ. Kubišová
za OZ Malachovská škola
Zlá čarodejnica pomiešala, čo mohla.

Foto R. Fridman

Foto na titulke R.Fridman
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Diel ožil. Foto Ľ. Kubišová

Streľba na poľovníckom stanovišti.

Foto R. Fridman

Foto Ľ. Kubišová

Spúšťanie na lanovke pre tých, ktorí sa neboja výšok. Foto R. Fridman

Foto Ľ. Kubišová

Deti si svoj deň užívali.
Foto L. Ferenc Gajdúšková
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Ďalší boj o putovný pohár
Dňa 25. 5. 2019 sa na školskom ihrisku konal už 4. ročník
Hokejbalového turnaja o putovný pohár starostky obce Malachov. Na
turnaji sa stretli tri družstvá, ktoré zabojovali o pohár. Turnaj otvorili
roztlieskavačky (Peťka, Lariska, Laurika, Lea a Alicka) s dynamickou
choreografiou p. riaditeľky Kataríny Cholvádovej. O rozhodovanie
počas zápasov sa postarali Radoslav Kubiš a František Zlevský.
Nakoniec to dopadlo takto: na treťom mieste sa umiestnilo družstvo
HC NEVIEM, druhé miesto obsadilo družstvo SLOVENSKÉ SOKOLY
a na víťazný stupeň sa nemohol postaviť nik iný ako družstvo
MALACHOVSKÍ BARANI. Všetci boli ocenení medailami, diplomami a
sladkou odmenou.
Odmenený bol aj najlepší strelec gólov, ktorým bol Michal Plančár
ml. O chutný guláš sa postaral Maroš Horník. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa podieľali na usporiadaní turnaja, veríme, že deti sa dobre
zabavili, zašportovali a všetci sme strávili krásny deň.

... stupienok víťazov ...

foto a text: Z. Púpavová

... roztlieskavačky ...

Záhrada, ktorá učí a spája
„Záhrada, ktorá učí a spája“ je názov nášho nového projektu,
ktorý podporila Nadácia Ekopolis v programe ZELENÉ OÁZY financovanom spoločnosťou SLOVNAFT sumou 2 500 eur. Ako píšeme v projekte, naším cieľom je, aby bol po skončení projektu školský areál ekologickejší, farebnejší a chutnejší. Mal by poskytovať veľa podnetov na učenie sa pre deti aj dospelých, bude zdrojom liečivých a úžitkových rastlín,
ktoré sa budeme učiť využívať a starať sa o nich. Stane sa lepším domo-

Pracovalo sa vo viacerých kútoch záhrady.

vom pre rôzne
druhy hmyzu a
vtáctva, keďže tu
nájdu viac úkrytov
aj potravy. Bude
tiež
vyžadovať
viac našej pozornosti a starostlivosti, takže sa
môže stať miestom na stretávanie detí aj
dospelých.
Po prípravných
prácach
a
nákupoch sa 1.
mája sa v našej
školskej záhrade stretlo vyše
40 dospelákov (deti sme nerátali), aby prispeli k zmenám v našom školskom areáli. Vysadili sme nové stromy a kry, pri ktorých sme použili
vlastný kompost, urobili sme nové lavičky a cestičky, vysiali sme kvitnúcu lúku, pochutnali na vynikajúcom guláši. Deti sa postupne naučia
spoznávať a predstaviť menej známe druhy kríkov so zdravými a chutnými plodmi a vysvetliť výhody kvitnúcej lúky namiesto obyčajného trávnika.

Malachovské
noviny 2/2019

9

OZ MALACHOVSKÁ ŠKOLA

Gulášmajster musí byť na brigáde medzi prvými.

Pracovalo sa vo viacerých kútoch záhrady.

Po guláši sa len tak zaprášilo.

Pracovalo sa vo viacerých kútoch záhrady.

Po siedmich rokoch sme sa prekopali k výbornému kompostu.

Záhradnícke práce mal pod palcom M. Medveď (v strede).

Čakajú nás ešte ďalšie kúty záhrady, z ktorých
chceme urobiť pekné zákutia. Zároveň ponúkame možnosť oživiť aj iné verejné priestranstvá v obci, takže ak máte nejaké tipy a ste
ochotní sa na tom aj podieľať so svojimi susedmi, kontaktujte nás, určite sa dohodneme.

Zanedbané kúty dostali nový život. Je to pre nás záväzok.

Ľ. Kubišová
OZ Malachovská škola
Foto Ľ. Kubišová

10

ZŠ MALACHOV

Malachovské
noviny 2/2019

Reprezentu jeme, súťažíme s polupracu jeme
Rok 2019 sme začali po vianočných prázdninách tvrdo zarezávať.
Okrem toho, že sme sa tešili zo snehu, bežkovania po okolitých
vrchoch, sústredili sme sa na učenie. Vo februári sme súťažili v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Školu reprezentovali Alicka
Trnková a Kiko Kapusta. Pred jarnými prázdninami sme sa zabávali na
karnevale v kultúrnom dome. V marci sme na flautovom koncerte ukázali, čo sme sa naučili a aké vlastné skladby sme zložili. Týždeň sme
strávili v chate Horec na Králikoch. Slnko pieklo a my sme každý deň
lyžovali. Využili sme detský vlek, kotvu a za pomoci Peťkinho otca
P.Necpála aj lanovku. V apríli k nám prišli umelci z Divadla tanca v
Banskej Bystrici a my sme sa na nich nielen dívali, ale sme si s nimi
aj zacvičili. Detská misia prišla medzi nás s veľkonočným príbehom.
Plietli sme korbáče, mali sme tvorivé dielne. Spievali sme v súťaži
Slávik Slovenska. Najlepšími spevákmi sa stali Alicka Trnková a Marko
Pál. Maminkám sme pripravili pekný program. Na Ľupčianskom čitáriku nás reprezentovali Miška Šimková, Peťka Necpálová a Max Hoda.
Miška nám doniesla diplom s tretím miestom. Na MDD sme ostali v
škole, pretože predchádzajúci deň pršalo priveľa. Plnili sme úlohy na
stanovištiach. Vyskúšali sme si, ako v skupine spolupracovať a pomáhať slabším. Potom sme plnili športové úlohy na ihrisku. Teraz chodíme na plavecký, boli sme v Štátnej opere na Ružovom kráľovstve.
Čaká nás anglické divadlo Smelý zajko v Afrike, výlet do kaštieľa Svätý
Anton a do Štiavnických Baní, spanie v škole - Deň rodiny - posedenie s rodičmi v školskej záhrade, Deň zvierat. Po atleticke, gymnastickej
olympiáde, orientačnom behu nás čaká olympiáda loptových hier. Po
... oddychujeme ...

... učíme sa na čerstvom vzduchu ...
rozlúčke so štvrtákmi sa rozlúčime aj so školským rokom, vyhodnotíme
činnosti, vezmeme knihy, vysvedčenia a HURÁ NA PRÁZDNINY.
... v dielňach ...

Malachovské
noviny 2/2019
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Zatancovali sme si s tanečníkmi zo Štúdia Tanca v Banskej Bystrici.
Spolu s našimi rodičmi sme zdobili veľkonočné kraslice.

F0TO
Jarné upratovanie – upratali sme si záhradku :)

Navštívilo nás Divadlo pod balkónom s príbehom:
Ako išlo vajce do sveta

Zo stavebníc už dokážeme kadečo postaviť.

GALÉRIA
Učili sme sa upliesť naozajstné korbáče na veľkonočnú šibačku.

Orliak bielohlavý na našom školskom dvore.

... športujeme spolu so školákmi náš sviatok detí oslavujeme ...
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R od S teinsdor ferovcov - časť 2.
Ďalšia generácia Steinsdorferovskej rodiny pokračovala po línii Adolfa
Alexandra Karola, v poradí tretieho syna Jozefa Jána Steinsdorfera
a Terézie Edlerovej. Adolf sa narodil takisto ako jeho súrodenci v Banskej
Štiavnici dňa 11.03.1834.1 Od roku 1856 až do jeho neskorého života
pôsobil ako lesmajster v rôznych lokalitách Zvolenskej stolice. Jeho
prvou manželkou sa stala zvolenská rodáčka Emília Mária Caganová,
pochádzajúca z hrnčiarskej rodiny Jána Cagana a jeho manželky Márie
Lednickej. Manželom Steinsdorferovcom sa po sobáši narodil prvý
syn, ktorému pri krste v roku 1856 dali meno Adolf Ján Jozef, a po ňom
do rodiny pribudlo ešte ďalších päť detí. V Ponikách sa narodili Terézia
(1857), Albert Karol (1859), Jozefína Hermína (1863), Karol (1864)
a napokon v Ľubietovej Albertína Leontína (1867). Desať dní po jej
narodení však Adolfova manželka Emília Mária, dňa 01.02.1867 umiera na následky popôrodnej horúčky v šestonedelí.2 Vdovec Adolf
Steinsdorfer nezostal s malými deťmi dlho sám. Už 18. novembra 1867
sa druhýkrát oženil.3 Za manželku si zobral 19-ročnú Emíliu Olleríni
z Ľubietovej, s ktorou mal ďalších osem detí. Prvé dve, Mária Jozefína
Anna (1868) a Jozef (1870) sa narodili ešte v Ľubietovej, ďalšie štyri,
mŕtvo narodený syn (1872), Viliam (1874), Jozefína Emília (1875)
a Eugen (1878) v obci Dubové v okrese Zvolen a posledné dve dcéry
Mila Terézia (1880) a Amália (1887) v osade Ortúty pri Malachove.
Na základe matričných záznamov poznáme osudy niektorých členov
tejto mnohopočetnej rodiny (Adolf Steinsdorfer splodil s dvomi manželkami celkovo 14 detí). Dátum a miesto úmrtia Emílie, rod. Olleríni
(Adolfovej druhej manželky) nepoznáme. Viem len že umrela niekedy
pred rokom 1899, svedčí o tom zápis v sobášnej matrike, kde pri sobáši jej syna Jozefa je zapísaná ako nebohá.4 Jej manžel, lesmajster
Kráľovskej komory Adolf Steinsdorfer, zomrel vo veku 67 rokov v roku
1901 v Radvani na vodnatieľku.5 Jozefína Hermína (nar. 1863), dcéra
z prvého manželstva, sa stala manželkou Františka Asztla, ktorý pracoval

Predkovia Jána Steinsdorfera (zdroj: Tomáš Cimerman)

vo Zvolene ako železničný strojvodca a kurič. Syn Viliam (nar. 1874) sa
stal (pravdepodobne ovplyvnený profesiou svojho otca) horárom. V roku
1909 vo veku 35 rokov sa Viliam Steinsdorfer zosobášil v Hronci
28.04.1909 s Blankou Sidóniou, dcérou Štefana Záhoranského a Ireny,
rod. Kubíny.6 V roku 1903 si Viliam zmenil priezvisko na Köfalusi.7

Pohľad do doliny v Ortútoch (zdroj: slovakiana.sk)

Je zrejmé, že východiskom pre nový maďarský tvar priezviska
(Kö=kameň, Falu=obec) bola etymologická forma pôvodného mena
(Stein=kameň, Dorf=obec). Podľa J. Balkovica sa Viliam v roku 1900
(ešte pod priezviskom Steinsdorfer) zúčastnil Svetovej výstavy v Paríži (fr.
Exposition universelle), kde za príspevok o lesníctve
získal od usporiadateľov čestné uznanie.8 Žiaľ nevieme z akého prameňa J. Balkovic čerpal tieto informácie. Viliamov mladší brat Eugen (nar. 1878) sa
usadil v Radvani, kde sa v roku 1908 oženil
s Máriou Slávkovskou. Obaja sú pochovaní na
radvanskom cintoríne v blízkosti Rímsko-katolíckeho
kostola na Hôrke. Mária Jozefína Anna (nar. 1868),
Adolfova dcéra z druhého manželstva, porodila
v Malachove dňa 19.04.1895 ako slobodná matka
syna Štefana.9 Žiaľ tri dni pred Štedrým dňom toho
istého roku Mária skonala v Hronci na tuberkulózu.10 Syn Štefan Steinsdorfer sa dožil dospelého
veku a počas I. svetovej vojny slúžil ako vojak pri
16. pešom pluku Honvédu. Podľa zoznamu strát
(Verlustliste) rakúsko-uhorskej armády bol na fronte
zajatý v boji. Po skončení vojnového konfliktu sa
v roku 1923 oženil v obci Barbovo pri Mukačeve. Za
manželku si zobral Paulínu Jungriner (?).11 Dva
roky predtým zaznamenávame jeho pobyt
v Malachove, kedy sa v roku 1921 stal krstným
otcom Jána Steinsdorfera.12
zostavil: Tomáš Cimerman

1 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Banská Štiavnica - rím. katol. konfesia, Matrika pokrstených 1825-1857, str. 166, 11.03.1834.
2 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Ľubietová - rím. katol. konfesia, Matrika pochovaných 1824-1896, str. 74, p. č. 1, 01.02.1867.
3 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Ľubietová - rím. katol. konfesia, Matrika sobášených 1824-1898, str. 42, p. č. 6, 18.11.1867.
4 ŠA BB, Zbierka civilných matrík, Radvaň - štátna matrika, Matrika sobášených 1895-1905, zv. I, rok 1899, p. č. 18.
5 ŠA BB, Zbierka civilných matrík, Radvaň - štátna matrika, Matrika zosnulých 1901-1906, zv. II, rok 1901, p. č. 71.
6 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Hronec - rím. katol. konfesia, Matrika sobášených 1868-1909, str. 113, p. č. 8, 28.04.1909.
7 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Bacúrov - rím. katol. konfesia, Matrika pokrstených 1851-1900, str. 42, p. č. 6, 01.03.1874.
8 Balkovic, J.: Adolf Steinsdorfer - horár a lesmajster Kráľovskej komory. Genealogický rešerš rodu. 2017. 6 s.
9 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Radvaň - rím. katol. konfesia, Matrika pokrstených 1876-1896, str. 242, p. č. 19, 19.04.1895.
10 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Hronec - rím. katol. konfesia, Matrika pochovaných 1871-1905, str. 167, p. č. 94, 21.12.1895.
11 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Radvaň - rím. katol. konfesia, Matrika pokrstených 1876-1896, str. 242, p. č. 19, 19.04.1895.
12 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Radvaň - evanj. konfesia, Matrika pokrstených 1873-1950, str. 468, p. č. 44, 28.07.1921.
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VIBRAMA

20. výročie Klubu slovenských turistov
VIBRAMA Malachov (1998 - 2018)
ky to boli Roman dňa detí na Dieli v rokoch 2000, 2001, 2006,
Krnáč, Richard 2007 za účasti svojich členov: Ľuboš Dobrota,
Jány, v súčasnosti Miroslav Dermek, Vladimír Dermek, Peter
Ing.
Elena Krnáč, Roman Krnáč a ďalších.
Potančoková,
Členovia KST Vibrama sa zúčastnili v rámci
ktorá
pripraPrvým predsedom KST Vibrama sa stal vuje aj celoročné plány turistických
Ľuboš Dobrota, ktorý viedol klub do roku trás a Mgr. Janka Bobotová. V galé2003. Od roku 2003 prevzal vedenie klubu rii a archíve webovej stránky
Vibramy sú uložené fotografie z jedPeter Krnáč.
Vibrama je klub s celoročným programom turis- notlivých túr podľa rokov.
tických a cyklistických podujatí. V zimných KST Vibrama ročne plánuje priemesiacoch sa venuje lyžiarskej turistike na bež- merne dve desiatky túr, ktoré sú
kách v okolí Banskej Bystrice, Donovalov označené podľa náročnosti. Trasy
a Kremnických vrchov. V rámci pešej turistiky s označením "A" sú celodenné túry
sa pravidelne organizujú každoročné výstupy s veľkým prevýšením, určené pre
na zimnú Krížnu, Ďumbier a Kopu. Podujatia zdatných a skúsených turistov. Túry
pešej turistiky sú plánované nielen po Sloven- s označením "B" sú nenáročné
sku ale aj do Poľska, Českej republiky a Ma- trasy určené pre deti alebo menej
skúsených turistov.
ďarska.
Od roku 2004 sa niektorí členoZa 20 rokov existencie KST Vibrama, členovia
klubu absolvovali túry, ktorých trasy viedli do via klubu podieľali na značkovaní
Západné Tatry, Pyšné sedlo - 16.10.2001
všetkých pohorí Slovenska: Vysoké a Nízke a obnove turistických chodníkov
v
Banskobystrickom
regióne,
v
súlade
s
pláDňa obce Malachov v rokoch 2007, 2008,
Tatry, Západné a Belianske Tatry, Veľká a Malá
2009 súťaže vo varení gulášu.
Fatra, Chočské vrchy,
O tom, že boli úspešní, svedčí 2-krát získaPieniny, Oravská vrchovina,
né 2. miesto a raz 1. miesto.
Kysucké vrchy, Biele a Malé
V roku 2008 sa členovia klubu Roman
Karpaty, Považský a PoKrnáč, Peter Krnáč, Richard Jány, Dalibor
hronský Inovec, Súľovské
Marček zúčastnili brigády na obnove oddychovrchy, Tribeč, Vtáčnik, Štiavvého miesta pod Skalkou v Malachovskej dolinické vrchy, Krupinská a Cene.
rová vrchovina, Slovenský
24.11.2018 ukončili členovia klubu turisticraj, Slovenský kras, Vihorlat,
kú sezónu túrou z Ponickej Huty cez dolinu
Kremnické vrchy s okolím
Zolná do Hrochote. Odtiaľ autobus zaviezol
Malachova.
turistov do Hronseku, kde sa konala výročná
Zaujímavým spestrením
schôdza klubu s voľbou nového vedenia.
každý rok sú 3-dňové
Najstaršími členmi 50-člennej základne klubu
sústredenia turistov koncom
sú Dalibor Marček, Roman Krnáč, Ivan Vlček a
augusta. Spočiatku vozil turiPeter Krnáč, ktorý bol predsedom KST
stov autobus TJ Slovan
Vibrama 16 rokov.
Malachov s vodičmi Pavol
Vo voľbách nového vedenia boli zvolení:
Terem, Pavol Plaj a Miroslav
Západné Tatry, Bystrá - 16.10. 2001
predseda:
Ing. Elena Potančoková
Bukvaj.
podpredseda:
Ing. Jaroslav Pĺžik
O propagáciu KST Vibrama fotografiami sa nom okresnej značkárskej komisie.
Okrem turistických podujatí Vibrama v spo- pokladník:
Mgr. Janka Bobotová
od vzniku klubu staral Ján Dobrota - otec ĽuboAnna Šabíková
ša Dobrotu. Neskôr po vytvorení webovej strán- lupráci s obecným úradom v Malachove pomá- členovia výboru:
hala pri organizácii programu Medzinárodného
Ing. Helena Pavelková

Klub slovenských turistov Vibrama vznikol 21.10.1998
v Malachove, kedy sa štyria nadšenci slovenskej prírody
z Malachova rozhodli založiť KST Vibrama. Boli to Ľuboš
Dobrota, Janko Spevák, Igor Dzúrik a Dalibor Marček.

Revízna komisia:
predseda:
Ing. Tatiana Tvrdoňová
členovia:
Želmíra Šúrová
Ing. Ivan Vlček
Použitá literatúra:
- 120 rokov organizovanej turistiky
v Banskej Bystrici 1889-2009
- Kronika obce Malachov
- webová stránka www.vibrama.sk

Pred výstupom na Veľký Choč vo Valaskej Dubovej - 31.8.2018

Mgr. Emília Snopková
fotona titulke: Malá Fatra, Veterné 23.7.2016
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Oldies par t y v Malachov e
Od 1.1.2019 ubehli štyri mesiace tak
rýchlo, že sme sa ani nenazdali a bol tu
1.máj. Pre priaznivcov dobrej starej diskotéky sme pripravili dňa 4.5.2019, už ako
súčasť OZ Malachovská dolina v poradí
7. Oldies party tentoraz na tému:

o našu dedinku Malachov viac zaujímať a tak aj pri Prievidzi máme svojich sympatizantov a pre nás sú to
super ľudia , ktorí nepokazia žiadnu
zábavu.
Po polnoci sa už tradične žrebovali výhercovia bohatej TOMBOLY.
Pri tejto príležitosti by sme sa chceli
poďakovať všetkým sponzorom.
No najväčšia poďakovanie patrí organizátorom tohto podujatia a členom
OZ Malachovská dolina ako aj iným
priaznivcom Oldies party v Malachove .
Dovoľte nám, aby sme Vás milí
spoluobčania pozvali na pripravovanú 8. Oldies party a to na

"Socialistický majáles"
Téma bola pre nás narodených v socializme
veľmi zaujímavá a tak sme sa jej zhostili v plnom
nasadení a prípravy na výzdobu, či na outfit boli
pre nás hrou. V Brezne sme našli zberateľa
rekvizít z obdobia socializmu a ten ani na
sekundu nezaváhal a zapožičal nám na výzdobu priestorov kultúrneho domu autentické a originálne predmety . Nik nenechal nič na náhodu
a ľudia, ktorí sa prišli zabaviť a navštívili túto
Oldies párty boli náležite nastailovaní a oblečení ako dojičky, traktoristi, pracovníci JRD, zdravotné sestričky, baníci, policajti VB ...
Aby sme zvýraznili aj slávnostne vyzdobenú

"Western - kovboj Oldies
párty" ,
ktorú plánujeme urobiť prvý októbrový víkendv sobotu 05.10.2019.
chove a zaspievali
nám dobové sovietske piesne. Hostia po vystúpení

sály Kultúrneho domu v Malachove vlastnoručne sme vyrobili mávatká , ktorými sme za neutíchajúceho skandovania privítali vzácnych hostí
z Prievidze, slovenských "Asmolovcov" , ktorí
merali ďalekú cestu, len pre vystúpenie v Mala-

zostali ešte na
našej zábave a tak
sme sa zoznámili
s milými ľuďmi,
ktorí sa začali

SRDEČNE VÁS POZÝVAME !
text a foto : Žofia Štulajterová , Katarína
Bedríková, Lucia Kapustová, Zuzana
Patrášová, Mariana Mancelová
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Špor tiáda seniorov 2019 v Banskej Bystrici
V stredu 12. júna 2019 sa náš Klub dôchodcov Malachovčan zúčastnil šiesteho ročníka
Športiády seniorov v areáli Centra voľného
času Havranské, v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Komunitným centrom Fončorda.
Podujatie otvoril I. zástupca primátora mesta
Banská Bystrica Mgr. Jakub Gajdošík. Funkciu
ambasádorky Športiády zastrešovala naša
medailová biatlonistka Martina HalinárováJašicová.
Napriek horúcemu počasiu prišlo takmer
100 športujúcich seniorov a senioriek, ktorí si
zmerali sily v zaujímavých športových disciplínach. Súťažili ako jednotlivci v hode šípkami na
terč, hode loptou na basketbalový kôš, v cornhole, čo znamená hod vreckami naplnenými
kukuricou na vyvýšenú plošinu s otvorom. Ďalej
si museli trojčlenné družstvá zmerať sily v streľbe na florbalovú bránku, disc golfe a hode
petangovými guľami na cieľ.
Pred samotným súťažením zložili prítomní
súťažiaci slávnostný sľub.
Z našej organizácie KD Malachovčan odvážne, a aj úspešne zápolili Boďová Lýdia,
Briedová Elena, Briedová Mária, Bukvajová
Jarmila, Dobrotová Darina, Oravcová Elena,
Vavreková Danka, Brieda Miroslav, Frčka Jozef,
Oravec Ján, Slivka Ondrej, Vavrek Jozef
a Žabka Jozef.
Opäť nám pribudli medaily do klubu tento
krát vďaka Jánovi Oravcovi za 1. miesto v hode
loptou na basketbalový kôš, Ondrejovi Slivkovi
za 2. miesto v hode šípkami, Elene Briedovej

To sme my súťažiaci

za 3. miesto v cornhole. V súťaži družstiev nám
Jozef Frčka, Jozef Žabka a Jozef Vavrek vybojovali prvé miesto.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za účasť.
Briedová Elena

PO¼OVNÍCI REPREZENTOVALI
Po dlhšom čase sa opäť pripomíname aj my
so svojou činnosťou. Za posledné obdobie sa
nazbieralo niekoľko aktivít nášho spolku, ktoré
chceme prezentovať.
Poľovnícka výstava trofejí :
Najväčšou akciou, ktorú sme organizovali
za posledných pár rokov bola určite
Chovateľská prehliadka trofejí ulovených za
poľovnícku sezónu 2018-2019, v spolupráci s
naším obecným úradom, Obvodnou poľovníckou komorou, Okresným úradom Banská
Bystrica pozemkový a lesný odbor, okresnou
organizáciou slovenského poľovníckeho zväzu.
V dňoch 21. - 24. marca v Kultúrnom dome
Malachov bolo vystavených 134 jeleních, 111
srnčích a 47 diviačích trofejí.
Bolo čo pozerať!
V okrese Banská Bystrica spolu bolo ulovených ( či uhynutých), 665 kusov jelenej
zveri, 322 srnčej zveri a 842 kusov diviačej
zveri. Vystavené trofeje a exponáty sú celkovým
výsledkom ochrany životného prostredia a starostlivosti o zdraví biotop pre zver. Prehliadky
majú veľký význam pre poľovnícke plánovanie
a správne obhospodarovanie jednotlivých druhov zveri. Poľovníctvo a s ním spojené tradície

obsluhy v bufete, či výzdoba priestorov atď.
Ďalej ďakujem OÚ Malachov, na čele s pani
starostkou Luciou Ferenc Gajdúškovou, za
ústretovosť. Boli sme veľmi dobre hodnotení zo
strany účastníkov, za organizáciu výstavy. Ešte
raz ďakujem.
Obnova lesa:
Znovu sme na jar vysádzali stromčeky. Táto
činnosť je každoročnou aktivitou, ktorá je dôležitou súčasťou obhospodarovania lesa. V lokalitách Marovie dolina a Uhlište už rastie nový
les.

a obyčaje sa v minulosti nemalou mierou podieľali na kultúrno - spoločenskom dianí vidieckeho obyvateľstva. Aktivitami sa snažíme tieto tradície udržiavať.
Chcel by som vyjadriť poďakovanie hlavne
našim členom POS Košiar, ktorí sa akoukoľvek
mierou pričinili o úspešný priebeh celej výstavy.
Či to už bolo nočné stráženie, príprava jedál,

Deň detí:
Ďalším vydareným podujatím, na ktorom sa
zúčastňujeme je deň detí. V spolupráci s ostatnými organizátormi sa snažíme vyčariť úsmev
na tvárach našich najmenších.
Na našom streleckom stanovišti sa vystriedali malí aj veľkí, dúfame že si všetci otestovali
svoje strelecké schopnosti zo vzduchoviek.
Chcem sa poďakovať Paťovi Lokšovi
a môjmu synovi Dominikovi za pomoc.
Text: osvetový referent POS Košiar
Milan Mojžiš
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Do kont ajner a Humana,
ktorý je umiestnený pre obecným úradom môžete ukladať:

Odevy, textil, lôžkoviny, obuv, kabelky.
Veci vkladajte do kontajnera zabalené vo vreckách.
Vyberáme z matriky
(stav k 5.6.2019)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove:
1112 obyvateľov, z toho 553 mužov a 559 žien.
Zoznam detí narodených do mája 2019
Sofia Gregorová
rodičia Matúš Gregor a Barbora Gregorová
Milotka Gáborová
rodičia Marián Gábor a Martina Gáborová
Rodičom blahoželáme!

JUBILANTI
Július Mazúch
Mária Libotovská
Anna Bedríková
Mária Žabková
Emília Plajová
Anna Valušková
Júlia Kapustová
Ján Bruchala
Anna Šimová
Anna Dzúriková
PaedDr. Bárdi Miroslav

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

OPUSTILI NÁS
Anna Klačanová
Mária Zástavková
Matej Dzúrik
Anna Oravcová
Jozef Homola
Júlia Dobrotová

dátum umrtia
1.2.2019
2.2.2019
20.2.2019
17.4.2019
24.4.2019
19.5.2019
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