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Z obsahu HLASUJTE ZA NÁŠ PR O JEK T
INFORMUJEME VÁS . . . . . . s.2
Hlasujte za náš projekt

MALACHOVSKÁ MAŠKRTA. . . . s.3

Maškrta oficiálne
odštartovala svoj prvý ročník
AKTUÁLNE . . . s.4

Deň obce Malachov

Milí občania a návštevníci obce,
snažíme sa opraviť prístrešok na konečnej zastávke autobusu v Malachove.
Napísali sme projekt a vybrali nás do verejného hlasovania.
Teraz potrebujeme Vaše hlasy,
aby sme dostali peniaze
na jeho realizáciu.
Postup hlasovania je nasledovný:
1. na internetovej adrese http://www.sppspolocne.sk/sk/ je stránka verejnoprospešného programu SPPoločne (nadácia SPP), kde sa dá hlasovať:

MALACHOVSKÁ ŠKOLA . . . . s. 6

Pokračujeme v práci
pre Malachovskú školu
SPRÁVIČKY ZO ŠKOLIČKY... s.7

Školský rok
sa začal slávnostne

ZASLUŽIA SI POVCHVALU /
TAK TOTO NIE ... s.8

2.vyberiete našu kategóriu:

KLUB DOCHODCOV . . . . . s.9

Činnosť OZ Klub dôchodcov
MALACHOVČAN
Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE . . . s.10

Priezviská Malachova
a ich prímenia 1.časť
UDALOSTI . . . s.11
MDD opäť na „DIELI“

3. vyberiete náš projekt:
Ďalej zahlasujete podľa pokynov uvedených na internete.
K hlasovaniu potrebujete
mobilný telefón. Môžete pridať
až 3 hlasy. Hlasovanie je úplne
ZADARMO. Finančné prostriedky získa prvých 5 projektov
z našej kategórie s najvyšším
počtom pridelených hlasov.
Hlasovať môžeme
len do 5. októbra 2015.

MALACHOVSKÁ DOLINA . . . s.12

Z činnosti
OZ Malachovská dolina

KULTÚRA / POZVÁNKA. . . . s.13

Divadlo informuje

V prípade, ak bude treba
pomôcť pri hlasovaní, zavolajte nám na telefónne číslo
0917 17 64 92.
ĎAKUJEME
Občianske združenia v Malachove
Obec Malachov
Obyvatelia Malachova
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MALACHOVSKÁ MAŠKRTA

Maškrta oficiálne odštartovala svoj prvý ročník
Po vlaňajšom nultom ročníku aj tento rok usporiadalo naše OZ Vidiečanky súťaž
o najlepší koláč, najkrajšiu tortu, ale aj najlepšie slané pečivo s názvom
Malachovská maškrta. Súťažiacich bolo tohto roku menej, ako však povedala pani
Mgr. Jozefína Zaukolcová, ktorá zastávala na podujatí miesto v odbornej porote,
kvalita zákuskov i vypracovanie tort bolo tohto roku na vyššej úrovni.
Ďalšími členmi poroty boli aj pán Ján
Michna - predseda Banskobystrického cechu
kuchárov a cukrárov a pani Elenka
Cimermanová, naša známa domáca cukrárka.
Nás veľmi teší, že súťaž sa dostáva do povedomia ľudí aj zo vzdialenejších miest a dedín, veď
okrem našich domácich cukrárok mali sme

"Čokoládové čarovanie" Mgr. Zaukolcovej

na druhom mieste bola pani Júlia Miščíková zo
Zvolena s Pirátskou tortou a tretia skončila pani
Jana Raniaková z Kováčovej s tortou Romanca.
V kategórii Zákusky prvé tri miesta obsadili
naše domáce cukrárky - zvíťazila pani Denisa
Šágiová s Televíznou bábovkou, druhá bola
pani Lýdia Boďová s Čokoládovým rezom a tretie miesto obsadila pani Zdenka
Danielisová
s Medovým krémešom. V kategórii Slané zabodovala
znovu
naša
Deniska
Šágiová, ktorá so
svojimi šunkovými slimákmi obsadila prvé miesto, druhá bola
N a d e ž d a
Gondová
so
škvarkovými pagáčmi a tretia
skončila pani Helena Hudobová z
Badína s Cesnakovými trojuholníkmi. Vo verejnom hlasovaní
účastníkov podujatia získali najviac hlasov:
v kategórii Slané - pani Nadežda Gondová,
v kategórii Najlepší zákusok vyhral prekvapujúco, ale isto zaslúžene pán Dušan Filipovič
a v kategórii Torty zvíťazila naša Ivanka

súťažiacich aj zo vzdialenejších obcí - z Badína,
Kováčovej i Zvolena. Okrem ochutnávky vystavovaných exponátov si mohli návštevníci podujatia pozrieť tiež "Čokoládové čarovanie" Mgr.
Zaukolcovej - našej známej cukrárky, ktorá odprezentovala nové
trendy v cukrárskom
zdobení,
zaujímavá bola tiež
prezentácia profesionálneho baristu,
pána
Stanislava
Cibulu, ktorý predvádzal prítomným
ukážky v zdobení
kávy.
Podujatie
podporili aj niektorí
sponzori, vďaka
ktorým sme potešili
výhercov tomboly.
Všetkým sponzorom patrí naše veľké poďakovanie.
Ďakujeme tiež ľudovej hudbe Jána
Maka i ľudovej
Lahodnú kávu pripravoval profesionálny barista pán Stanislav Cibula
hudbe Hron, vďaka
ktorým bola na podujatí výborná atmosféra. A samozrejme, naše Demetrová. Čo dodať na záver. Veríme, že
najväčšie poďakovanie patrí Banskobystri- nasledujúci ročník bude zas vylepšený, veď
ckému samosprávnemu kraju, vďaka ktorému podnetov a nápadov máme viac ako dosť.
sme mohli celé podujatie usporiadať.
A ako to celé dopadlo? Na základe hodnoJana Krnáčová
tenia odbornej poroty v kategŕii Torty zvíťazila
predsedníčka OZ Vidiečanky Malachov
naša domáca Mirka Hrašková s tortou Lienka,
foto: jb

Opýtali sme sa
Aj napriek upršanému počasiu
ste prišli na toto podujatie. Ako sa
vám páči tohtoročná Malachovská maškrta?

Michaela Kordelová z Banskej Bystrice

- Som tu prvýkrát, ale veľmi sa
mi
tu
páči.
Konečne sa niečo
organizuje
v našom regióne
a ľudia sa môžu
v príjemnom prostredí zabaviť.

Andrej Penička z Pliešoviec
- Ešte som sa
takého podujatia
nezúčastnil, ale
možem povedať,
že je to veľmi príjemné podujatie
a prídem znova.

Daniela Rakytová z Malachova
- S podujatím
som veľmi spokojná. Trošku ma
zamrzelo, že je
menej účastníkov
ako vlani. Malachovčanky vedia
piecť, tak nechápem, prečo neprišli.

Perta Cimermanová z Banskej Bystrice

- Veľmi sa mi tu
páči. Bola som tu
už aj minulý rok.
Zdá sa mi však,
že minulý rok
bolo viac súťažiacich. Neviem, či
to je počasím,
alebo prezentáciou.
jb
foto: autorka
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DEŇ OBCE
Dňa 19.9.2015 sme zažili už tradičnú slávnosť - Deň obce.
Konala sa v športovom areáli Viliama Lustiga - na ihrisku. Určite
mi dáte viacerí za pravdu, že to bola výborne zorganizovaná a
vydarená akcia. Ja, ako starostka obce, spolu s občianskymi
združeniami a aktívnymi jedincami sme pre všetkých návštevníkov pripravili pestrý program pre deti aj dospelých.
Deti sa mohli vyšantiť na skákacom hrade,
na bungee trampolínach, mohli si zajazdiť na
koníkoch, dostali balóniky, zmrzlinu, cukrovú
vatu, cukríky, džúsiky. Pripravené pre nich boli
aj kreatívne dielne, za čo ďakujem Janke
Bušovskej, ktorá sa deťom venovala celý deň
spolu s učiteľkami zo školy a škôlky, Lenkou
a Ivou Dobrotovou a tiež Karolínkou
Kukučkovou. Janka robila rôzne kreácie z balónov, maľovala deti na tvár a kreatívne dielne boli
stále plné.
Pre dámy boli k dispozícii dievčence, ktoré
celý deň líčili kozmetikou Mary Kay. Celým
podujatím nás všetkých sprevádzali maskoti
Mickey a Minnie Mousovci, za čo ďakujem

neustále pomáhali. Výťažok
z
tomboly,
čo
činí
650 EUR bude použitý na
vystavanie chodníka v cintoríne na Baníckej ulici.
V "hlavnom stanovom tábore" bola k dispozícii aj naša
úradníčka Erika Cavarová,
ktorá zbierala hlasy do hlasovania za náš projekt
v nadácii SPP. Ďakujem
a som jej vďačná o to viac,
že jej Jakubka len deň pred
slávnosťami pustili z nemocnice, no aj napriek tomu

Fotili sme sa aj s Minnie a Mickey.

spolu prišli pomôcť dobrej veci.
Počas celého dňa mohli návštevníci navštíviť
stánky, ktoré boli umiestnené na veľkom futbalovom ihrisku. Predávali sa tam zaujímavé veci,
od sladkostí, perníkov, hračiek, sviečok, hand
made výrobkov, bižutérie a podobne, až po
zdravú stravu v podaní Poctivých farmárov
a ovčích výrobkov od baču Paľka Majlinga.
Nechýbal ani Tomáš Cimerman, ktorý už tradične reprezentoval našu históriu, tentokrát aj
novou, prekrásnou knižkou. Viacerí návštevníci
však "zaparkovali" hneď pri občerstvení a dole
sa im nechcelo. Aby sme všetkým šetrili nôžky,
na budúci rok tieto stánky umiestnime na parkovisko.
Na akcii nechýbali ani naši školáci a škôlkari zo súboru Malachovček.
Gulášmajstri a starostka Lucia

Peťovi Teremovi, jeho Henrietke Herkovej, Peti
Piatrikovej a Kike Vajsovej.
Okrem súťaže pre deti a dospelých v rámci
programu už tradične prebiehala súťaž vo varení gulášu, ktorej sa zúčastnilo 12 súťažných
družstiev. Najlepší guláš nám podľa poroty
(predseda - Roman Sečkár, pán starosta
z Badína - Ing. Paľko Hric, pán starosta
z Horných Pršian - Ivo Dobrota, Natália
Murgašová z Pršian a p. Ing. Milan Daniš) spravili chlapci z MC Hviezdička z Banskej Bystrice.
Druhé miesto obsadilo OZ Malachovská škola
a tretí skončili naši poľovníci. Všetkým ďakujem
za účasť a výhercom gratulujem.
Novinkou tohtoročnej slávnosti okrem iného
bola aj tombola, ktorej hlavnou cenou bola
kamera GoPro v hodnote takmer 300 EUR
a veľkým ťahákom bol aj krásny obraz od nášho
akademického maliara Mirka Bárdiho. Tu patrí
moje poďakovanie mojim rodičom, sestre
a Kristínke Kapustovej za predaj lístkov
a samozrejme aj za všetko, v čom mi počas dňa

Deti z Malachovčeka všetkých potešili spevom a tancom.

Malachovské
noviny 2/2015

5

AKTUÁLNE

M A L AC H OV
Deti nám predviedli krátke, ale krásne predstavenie
a tiež spevácka skupina našich dôchodkýň Skalky.
Aj im patrí poďakovanie za spestrenie celej akcie.
Pre všetkých návštevníkov bolo počas celého dňa
zabezpečené dostatočné množstvo tekutín, pitný
režim treba predsa dodržiavať, ako aj množstvo rozmanitého jedla.
Odohral sa aj tradičný futbalový zápas.
Chcela by som sa všetkým, ktorí Deň obce podporili či už finančne, cenou do tomboly alebo formou
svojej celodennej prítomnosti na slávnosti veľmi pekne
poďakovať. Poďakovanie patrí: Banskobystrický
samosprávny kraj, GoPro, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Komunálna poisťovňa, mesto Sliač,
GAMO, SOFTIP, Cinema +, Miroslav Bárdi, Pyroboss
s.r.o., Tomáš Kapusta, Ivan Gálus, Martin Perončík,

... už od rána to voňalo ..

Martin Pál, Gajdúškovci, Poctiví farmári s.r.o.,
Martin Michal, Mega s.r.o., Ferencovci, Mary
Kay, Lucia Kapustová, Zuzana Ličková, MC
Hviezdička, Maroš Horník, Zuzana Púpavová,
BUBU cestovná kancelária, Marian Krnáč,
Zdeněk David, Obecný úrad, Vináreň VENEZIA, Erika Cavarová, Michal Rosenberg, Fun
shop - Jarka Lauková Bukvajová, Park Snow
Donovaly, McDonald, Ján Haring, TJ Slovan
Malachov, Ľubomír Lapin, Peťo Terem, Heňa
Herková, Kristínka Kapustová, Peťa Piatriková,
Kika Vajsová, Janka Bušovská, Lenka a Iva
Dobrotové, Karolínka Kukučková, Janko
Bystriansky, Peťo Magic, Tibor Csala, Ondrej
Krnáč ml., Maňo Mojžiš a všetci ďalší, ktorí sa
zaslúžili o to, aby Deň obce dopadol tak výborne. Samozrejme ďakujem aj všetkým návštevníkom, že nás prišli podporiť a prišli sa zabaviť aj
napriek počasiu.
Vaša starostka
Futbalistov nevystrašili ani vrtochy počasia.
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POKRAČUJEME V PRÁCI PRE MALACHOVSKÚ ŠKOLU
Po minuloročnom „zaberáku“ na kompletnej renovácii školských umyvárok, ktoré ocenil aj štáb Naj
dedinky, sme si tento rok vyhradili na prácu na školskom dvore. Začalo to terénnymi úpravami v blízkosti
novovybudovaného športového ihriska a výmenou
starého oplotenia zo strany nového parkoviska nad
školou a namiesto starej, už nefunkčnej brány.

zabezpečenie materiálu - Peter Necpál, kopanie základových pätiek Peter Necpál, František Zlevský, Adam Lichý, Maroš Kršačok,
Janka Kohárová, zváranie kovových pätiek – MichalČunderlík, betónovanie pätiek – Fero Zlevský , Maroš Horník , Zuzka Púpavová,
Jarka Barteltová, preprava a vykladanie dreva – Fero Zlevský,
PeterNecpál , Martin Fabián, preprava a vykladanie plechov Peter
Necpál , Marcel Olšiak. Altánok postavili tesári – Igor Bedrík a

Práce sa začínali na prvomájovej brigáde, kedy sa už tradične
stretávame, aby sme po zime vyčistili školský dvor a postarali sa
o preliezačky, pieskovisko, či upravili záhony s kvetmi a inú
zeleň. Odmenou je guláš a dobrá nálada, keď je všetko hotové.
Tento rok sme však odchádzali z brigády s tým, že sa bude
treba ešte niekoľkokrát vrátiť, aby sa zabetónovali stĺpiky, a potom
natiahlo pletivo. To už nie je také jednoduché zorganizovať, ale
vďaka niekoľkým neúnavným vytrvalcom sa to nakoniec vždy
podarilo. Do prípravy oplotenia a terénnych úprav sme okrem
vlastnej práce investovali 181 EUR a Obecný úrad v Malachove
financoval kompletný pletivový systém v hodnote 322,10 EUR.

Betónujeme stĺpiky - T. Csala, J. Dobrota, M. Oravec, A. Lichý.

Ondrej Dobrota.
Poskytnutý grant nepokryl všetky náklady na materiál a odborné práce, OZ Malachovská škola spolufinancovalo tento projekt vo výške 700 EUR z vlastných prostriedkov, preto si
chceme plechovú krytinu položiť svojpomocne.
Pozývame týmto všetkých, ktorí by nám s týmto mohli pomôcť,
aby sa ozvali čo najskôr, trieda v prírode musí byť dokončená v
najbližších dňoch. Ozvite sa v škole, oslovte Petra Necpála, Fera
Zlevského alebo iných členov združenia, budeme veľmi vďační za
akúkoľvek pomoc.
Ťaháme pletivo - T. Kapusta, A. Lichý, P. Necpál, F. Zlevský

Ďakujeme všetkým, ktorí pri tejto práci
zas a znovu nezištne pomohli: terénne
úpravy, vykopanie jám 1. 5. 2015 - Ivan
Bartelt (obsluha stroja), betónovanie stĺpikov 18. 6. 2015 - Peter Necpál, Fero
Zlevský, Tomáš Necpál , Zdeno Krnáč,
Adam Lichý, Peter Kubiš, Ján Dobrota,
Marek Oravec, Ján Oravec, Tibor
Csala, natiahnutie pletiva 26. 6. 2015 Peter Necpál, Fero Zlevský, Tibor
Kapusta, Zdeno Krnáč, Roman Ličko,
Adam Lichý, občerstvenie doniesla
Zuzana Ličková. V júni sme z grantového programu Projekty zamestnancov
Nadácie Volkswagen získali prostredníctvom pani Janky Bakošovej z Bratislavy,
našej priateľky a sympatizantky, 1000
EUR na vybudovanie dreveného prístrešku, ktorý bude slúžiť na vyučovanie a aktivity žiakov ZŠ s MŠ v bezprostrednom
kontakte s prírodným prostredím a na
čerstvom vzduchu.
Znovu bolo potrebné, aby sa stretlo
Najskôr práca, potom zábava.
zopár nadšencov, ktorí by zorganizovali
dodanie materiálu a urobili všetko potrebné na to, aby sa do práce mohli pustiť majstri tesári. Všetkým, ktorí to
dokázali v čase dovoleniek a prázdnin, keď mali tráviť čas so svojimi
deťmi, patrí nesmierna vďaka. Sú to: projekt a vybavenie povolenia,

Veríme, že všetko čo robíme má zmysel
a sme vďační za každú podporu.

Za OZ Malachovská škola Ľuba Kubišová
foto: autorka
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SPRÁVIČKY ZO ŠKOLIČKY

Školský rok sa zaèal slávnostne
Školský rok 2015/2016 sme začali 2.septembra slávnostným otvorením v telocvični školy. Deti privítala aj pani starostka, privítali sme nové
pani učiteľky a hlavne našich nových predškolákov a prváčikov.
Tropické dni sa skončili a my musíme z oddychového režimu prepnúť
na režim tvorivý.
Máme tri nové pani učiteľky: Janka Světlíková v škôlke a Monika
Jurková v škole - obe sú anglicky hovoriace, čo určite využijeme.
Sonička Rubintová je novou asistentkou učiteľa. V škôlke je 35 detí a v
škole 24. Chceme vytvárať pokojnú atmosféru, využívať tie najlepšie
metódy, vzdelávať sa, aby vaše deti dostali to najlepšie. Všetky informácie zo života našej školy nájdete na www.zssmsmalachov.webnode.sk

Najmenší škôlkari

...späť do školských lavíc...

... prváci a ich šlabikáre ...

Deti napísali ...
Toto sú vyjadrenia detí, ktoré trápia nás všetkých. Chceli by sme, aby školská záhrada aj s ihriskom slúžili všetkým. Od jari tam bolo ako v úli. Po
skončení prevádzky školy deti vzali loptu, hokejky a už sa tam mastili zápasy. Chodili tam aj staršie deti, naši bývalí žiaci. Radosť bola na ne pozerať.
Nesedeli pri počítači, netúlali sa bezcielne, ale športovali. Chceme, aby to tak bolo aj naďalej. Problémom však je, že nie vždy všetci sa k verejnému
majetku správajú zodpovedne. Nebolo ľahké získať financie na vybudovanie celého areálu, hlavne ihriska. Tí, ktorí sa o to pričinili, to vedia. Už nebudú ďalšie na opravu zničeného. Nechceme ihrisko zatvárať, aby tam nik nechodil. Chceme ho zatvárať, aby jeho používanie malo jasné pravidlá.
Myslíte si, že pre tých, ktorí si chcú ísť zahrať, je problém vyzdvihnúť si kľúč od bráničky
na stanovenom mieste a zapísať sa do prevádzkovej knihy?
Milí občania!
Napíšte nám vaše názory na skolamalachov@gmail.com.
Neprajeme si, aby ste chodili po našom
školskom ihrisku na bicykli a nechávali tam
odpadky.
Milí spoluobčania!
Miška
Na našom školskom dvore nám postavili nové ihrisko, nové preliezky a stavia sa altánok.
Na ihrisku väčšinou hrávame futbal a iné športy. Veľmi nás mrzí, že sme na ňom našli zhniMilí občania!
tú paradajku, papieriky z cukríkov, prázdne fľaše a ešte vylomenú bráničku. Veľakrát sme
Prosíme vás, aby ste nechodili po našom
videli chlapcov, ako na umelej tráve jazdia na bicykloch.
školskom ihrisku na bicykloch a nenechávali
Veľmi vás prosíme, aby ste nám neničili školský dvor, ihrisko, pretože chceme, aby nám
tam odpad. V školskej záhrade sa práve staešte dlho vydržalo.
via altánok.
Martin
Dominika
Milí spoluobčania!
Na našom školskom dvore máme množstvo krásnych vecí: školské ihrisko, preliezky, stavia sa nám altánok. Najradšej sa hráme futbal a množstvo zábavných vecí. Je tam
veľmi pekne. Je tu však malý problém. Naše školské ihrisko sa znečisťuje. Našli sme
tam zhnitú paradajku, fľaše a iné odpadky.
Nechceme ihrisko zavrieť, chceme na ňom športovať a hrať sa. Preto prosíme občanov, aby ho neznečisťovali. Starajme sa oň spoločne. Ďakujeme.
Matej

Milí občania!
V školskej záhrade sa niečo stalo. Na ihrisku
sú pohádzané vreckovky, fľaše a ďalšie iné veci.
Prosíme deti, aby nerozhadzovali odpadky a neliezli cez bráničku, lebo tam chceme športovať a
hrať sa. Prosím, poďte s nami udržiavať poriadok.
Dianka+Margarétka
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POĎAKOVANIA, POCHVALY
S TAR OS TKA ĎAKUJE
Som veľmi rada, milí moji spoluobčania, že
môžem opäť do našich novín zaradiť túto rubriku a že Vás je opäť neúrekom. Veľmi si vážim
každého jedného z Vás, ktorí mi pomáhate a
prispievame tak spoločne ku skrášleniu a
skvalitneniu bývania v našej krásnej dedinke.
Moje veľké ĎAKUJEM tentokrát patrí hlavne:
1. OZ Malachovská škola za prípravu a realizáciu MDD a za všetky ich brigády v areály ZŠ
s MŠ. Mrzí ma však, že ich je stále tak málo, aj
keď detí máme dosť. Bola by som rada, keby
sa zapájali aj ostatní rodičia, veď sa jedná hlavne o tie deťúrence.
2. Dôchodcom za všetky brigády na cintorínoch.
3. Erike Cavarovej za všetky hračky, ktoré
nám poskytla do škôlky.
4. Lukášovi Cimermanovi za poskytnutie 10
ks PC do školy.
5. Jurajovi Solivajsovi a Dan Derekovi za
fotografovanie a video z každej akcie.

6. TJ Slovan Malachov a hlavne Paľkovi
Štofanovi za pravidelné vykosenie oddychového miesta.
7. Pani Janke Žabkovej a určite aj viacerým
obyvateľom obce za vyzbieranie smetí pri venčení psíkov.
8. Peťovi Necpálovi a Adamovi Lichému za
pomoc pri odstránení spadnutého stromu na
ceste pred Určinou.
9.
P.Lopatkovi,
Igorovi
Benickému,
p.Oravcovi, ..... za zorganizovanú brigádu a
pomoc pri zlepšení kvality miestnej komunikácie na Bučinovej ulici na dolnom konci v okolí
ich domov.
10.
Mojim aktivačným pracovníkom za
pomoc pri čistení potoka a za všetky ostatné
práce, ktoré pre obec robia.
11. Dôchodcom a tiež Milanovi Smolíkovi za
brigádu a upratanie nášho krásneho múzea v
Kováčovie dome.
12. Jankovi Oravcovi a Mirkovi Briedovi za
rekonštrukciu zábradlí v našej obci.
13.
Paťovi Lokšovi, Andrejovi Hudecovi,
Michalovi Rosenbergovi, Andrejovi Dobrotovi,

Matúšovi Cimermanovi, Martinovi Pálovi a Lucii
Bystrianskej za pomoc pri postavení opravenej
informačnej tabule, ktorú nám vandali neraz
zničili.
14. Tomášovi Cimermanovi za prezentáciu
histórie Malachova aj knihou, ktorú dal spraviť
- je naozaj úžasná!
15. Jankovi Haringovi za zmrzlinu, ktorú
nám poskytol na MDD aj na Deň obce.
16. Všetkým organizátorom rôznych podujatí a koncertov a tiež všetkým prispievateľom
na sociálnej sieti ako aj na nete, ktorí tak prejavujú záujem o veci verejné.
17. Všetkým, ktorí Deň obce podporili či už
finančne, cenou do tomboly, alebo formou
svojej celodennej prítomnosti na slávnosti.
Vymenovaní sú všetci v článku Dni obce
Malachov.
Všetkým Vám patrí moje obrovské
ĎAKUJEM a dúfam, že budeme aj naďalej
spolupracovať v rovnako priateľskej a príjemnej atmosfére.
Vaša starostka

KRITICKÉ OKIENKO
Milí spoluobčania,
mrzí ma, že musíme aj naďalej pokračovať v tomto duchu a uverejňovať články v kritickom okienku. Ako ste si určite všetci všimli, kontajnery z konečnej zastávky sme museli premiestniť za obec. Prinútili nás
k tomu fakty, ako neustále sa kopiace množstvo smetí popri kontajneroch, rozhádzané smeti po celej zastávke, ceste a priľahlom okolí,
pobehujúce potkany a neskutočný smrad, ktorý sa šíril z tohto miesta.
Sú to kontajnery určené pre chatárov, no pravidelne ich využívali naši
občania pri čistení a prerábaní domov a pod. Nadrozmerný a stavebný
odpad predsa patrí do zberného dvora, čo neustále opakujem
a zdôrazňujem. Som presvedčená, že nikto z Vás by pred svojim
domom nechcel to, čo bolo pravidelnosťou na konečnej zastávke.
Nehovoriac o našej vizitke pred turistami, ktorí k nám zavítajú a vystú-

pia na konečnej, kde ich hneď „privítame ako sa patrí“. Som
veľmi prekvapená a rozhorčená, že aj napriek tomu, že kontajnery na konečnej už nie sú, musíme chodiť pravidelne zastávku
čistiť. Je tam malý kôš na smeti, no ten samozrejme na bežný
komunálny odpad nestačí. Chcela by som Vás pekne poprosiť,
neznečisťujte si okolie domov, nehádžte smeti tam, kde nepatria,
nerobte zlú vizitku nášmu krásnemu Malachovu. Každý má na
svoj odpad doma nádobu, ktorá bude od 1.10.2015 pravidelne
týždenne vysýpaná každému pri zachovaní pôvodných cien.
Máme tiež k dispozícii zberný dvor, ktorý je otvorený každú stredu od 8,00 – 11,00 a od 15,00 – 18,00. Keby mal niekto problém s týmto načasovaním, neváhajte ma radšej kontaktovať na
čísle 0918 36 36 29 a urobím, čo bude v mojich silách, aby
som zberný dvor na potrebu občanov šla operatívne otvoriť.
Za pochopenie ďakujem.
Vaša starostka

Malachovské
noviny 2/2015
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KLUB DOCHODCOV

Činnosť Klubu dôchodcov MALACHOVČAN
Pesničky - to je to najkrajšie, čo trvá stáročia medzi ľuďmi. Spievalo
sa a spieva stále pri rôznych príležitostiach čo nám prináša život, či chvíle radosti, potešenia, ale aj smútku. Spevácky krúžok nášho klubu SKALKY nám pri rôznych príležitostiach v klube , alebo akciách v obci pripomína tieto piesne. Pesničky sú známe, ale aj menej známe ide nám hlavne o to, aby sa nezabudli a zostali pre mladú generáciu. Tu je jedna z
nich.
Keď som išla v Malachove po ceste,
vysypali sa mi z koša čerešne
/:jaj, bože, bože, bože čerešne:/

Banská Bystria 10.júna - zúčastnili sme sa úspešného druhého ročníka športovej olympiády seniorov konanej v Centre voľného času za
rekordnej účasti 105 súťažiacich seniorov. V tomto roku sme prihlásili 12
členov a znovu sme si trúfali na prvé miesta a tak obhájiť titul z minulého
roka. Klub a obec Malachov reprezentovali títo členovia - L.Boďová,
E.Briedová, M.Briedová, V.Hnidková, M.Šavoltová, V. Brieda, M.
Brieda, O.Dobrota , J. Frčka, J. Haring, J. Oravec a J. Žabka. V

Kdo by ma chcel v Malachove milovať,
musel by si ústa cukrom cukrovať
/: jaj bože, bože, bože cukrovať:/
Kdože mi tie čerešničke pozbiera,
keď ja nemám v Malachove frajera
/:jaj bože, bože, bože frajera:/
Tak ako po iné roky aj v tomto roku sme sa zišli v apríli na brigádach
a vyčistili obidva cintoríny v našej obci. Vyhrabali sme nečistotu medzi
hrobmi a v júni sme vyhrabali a poodnášali pokosenú trávu. Nie je to jednoduché, pretože nejde o súvislú trávnatú plochu, ale hlavne o chodníky

Sportiáda seniorov 2015 v Ban.Bystrici

a úzke prechody medzi hrobmi. Brigád sa zúčastnili - L. Boďová,
E.Briedová, M.Briedová, Z.Bušovská, M.Dobrotová, L.Homolová,
V.Hnidková, O.Kyseľová, Z.Kubišová, J.Kukučková, E.Oravcová,
M.Oravcová, M.Plajová, A.Sedíleková, A.Šimová, M.Šavoltová,
M.Žabková, J.Žabková, O.Dobrota, J.Dzúrik, J.Oravec, P.Terem,
J.Žabka. Po skončení brigád sme mali malé občerstvenie v kultúrnom
dome.

Varenie hlobánskej fučky v Badíne

súťaži jednotlivcov sa umiestnili na druhom mieste - M.Brieda a na treťom
mieste J.Žabka. V súťaži družstiev sa na druhom mieste umiestnili V.
Brieda, M. Brieda a J.Oravec. Mali sme možnosť vyskúšať si nové pre
mnohých neznáme športy, discgolf, cornhole, petang, ale zaujímavý bol
aj vedomostný test, hod šípkami na terč, streľba do basketbalového koša
a kolky.
22.júna sme sa stretli na členskej schôdzi, aby sme vyhodnotili
našu činnosť za prvý polrok 2015. Zagratulovali sme jubilantom pri ich
životných jubileách Evke Filipkovej , Jurajovi Homolovi, Ondrejovi
Šteskovi, Miroslavovi Bukvajovi, Jozefovi Frčkovi a Márii Šavoltovej. Zaspievali nám členky speváckeho krúžku Skalky. Pri občerstvení
sme si posedeli a zaspievali spolu s hudobným doprovodom O. Filipku.
Aj počas letných prázdnin sme sa stretli na vystúpení Ján Ambróza,
Františka a Vojtu Nedvědovcov v kultúrnom dome. Využili sme voľné
cestovanie vlakom, boli sme sa vykúpať v termálnom kúpalisku v
Podhájskej. Zúčastnili sme sa súťaži Majstrovstiev vo varení hlobánskej fučky v Badíne. Za obec súťažili E. Briedová, E. Gajdúšková a M.
Šavoltová . V auguste sme v rámci brigády poupratovali Kováčovie domček. Na dvore sa popílilo a poukladalo drevo, pokosila tráva. Brigády sa
zúčastnili L.Boďová, E.Briedová, Z.Bušovská, M.Dobrotová,
O.Kyseľová, E.Plajová,
J.Šimová, M.Šavoltová, V.Brieda,
O.Dobrota, J.Frčka a J.Haring.
Tradičný " Deň obce Malachov" sme v sobotu 19. septembra zažili na ihrisku v športovom areáli Viliama Lustiga. Bol pripravený pekný program v rámci , ktorého už tradične prebiehala súťaž vo varení gulášu. Za
náš klub varil guláš P.Terem, J. Dzúrik, O. Dobrota a pomocníci J.
Haring a M.Šavoltová. V programe vystupovala aj naša spevácka skupina "SKALKY" s harmonikárom O. Filipkom
Spracovala : Elena Briedová
tajomníčka klubu

Èinnos krúku " Dobrej pohody" pri klube dôchodcov
Na posedení 25.mája sme krstili CD, ktoré priniesol pán J. Bomboš. Krstnou mamou sa stala L. Boďová ,
ktoré pokrstila vodou. Na tomto CD sú piesne z rôznych klubov dôchodcov. Z nášho klubu je na CD pieseň "
Veď je ten Malachov" v podaní "DUA DANYO". Spoločný guláš sme si vychutnali pod altánkom u G. Kubišovej.
Tento nám navarila M. Šavoltová pri príležitosti svojho životného jubilea. Bolo nám veľmi dobre a veselo. Pre
dobrú náladu nám hral O. Filipko. Spev sa ozýval určite celou dedinou. Zaspievali sme si aj 9.septembra pri
stretnutí na opekačke v oddychovom centre . Počasie nám prialo, bolo veselo a cestou sme si nazbierali lieskovce. Škoda, že neprišlo viac žien, pretože bol zabezpečený aj odvoz.
V druhom polroku pripravujeme :
súťaž v zručnosti, výlet na oddychové centru, prednášky, cvičenie pri hudbe, ručné práce, Mikulášske
posedenie, rozlúčka so starým rokom.
Stretávame sa v posledný pondelok mesiaca
v kultúrnom dome o 10,00h.
Spracovala : Janka Žabková
vedúca krúžku
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Priezviská Malachova a ich prímenia - èas 1.

Isto väčšina z nás sa aspoň raz zamyslela nad tým, aký pôvod a
význam má naše meno a tiež priezvisko, prípadne kde má svoje korene
alebo ako sa rodina dostala k podobe svojho dnešného priezviska.
Dnešný spôsob pomenúvania osôb sa stabilizoval v 17. a 18. storočí a

Prísažný), zo zamestnania alebo remesla (napr. Dobrota Vachman /tzn.
strážca, hlásnik/, Dobrota Maliar, Snopko Valaškár, Kubiš Cestár, Krnáč
Bačovie), zo sociálnej situácie (Dvorský Sirota), z pomenovania zvierat
(napr. Dobrota Sojka, Haring Borsiak /tzn. jazvec/, Krnáč Muška,
Riečan
Svrčok,
Strelec
Kukučka) a tiež podľa pôvodu,
predchádzajúceho bydliska, či
miestnej príslušnosti alebo lokality (napr. Dobrota Zpodhája,
Dobrota Zpodhrušky, Kapusta
Zpálenice, Klačan Zvŕšku, Krnáč
Zdediny, Krnáč Zosklepu, Krnáč
Selčan /toto prímenie je utvorené z rodiska manželky/, Riečan
Radvančan, Riečan Zdoliniek,
Šajdák
Zpredku,
Snopko
Zpivničky).
Juraj Haring inak nazývaný Marou, rok 1832
redakčne krátené
Tomáš Cimerman

úradne bol kodifikovaný v období jozefínskych reforiem koncom 18. storočia.
Po uzákonení používania priezviska sa najčastejšie v komunite dediny pridávalo k priezvisku aj druhé meno teda prímenie. Keďže v dedine
bolo veľa rovnakých priezvisk, rozlišovali sa ním menovci. Prímenie sa
mohlo i dediť, často však okolie vymyslelo priliehavejší, nový, niekedy aj
posmešný variant. Často vznikali z mena otca, rodného priezviska manželky alebo matky, alebo z funkcie, povolania, rodiska atď. V obci tak
všetci obyvatelia poznali druhých skôr podľa prímenia ako podľa priezviska, ľudia niekedy prijali prímenie za rovnocenné priezvisku. Problémy
priniesli až súpisy obyvateľstva, pretože ľudia i celé rodiny používali niekedy priezvisko, inokedy prímenie či dokonca oboje.
Situácia v Malachove nebola iná. Tak ako sa v minulosti jednotlivé sídla
rozrastali aj počet obyvateľov Malachova pomaly narastal. Menovci, čiže
osoby s rovnakým krstným menom a priezviskom boli preto náležitým
prvkom malachovskej komunity. Jeden z dôvodov takejto diferenciácie
bol aj pomerne úzky okruh používaných krstných mien. Táto skutočnosť
si nevyhnutne vyžadovala potrebu rozlíšiť príslušníkov toho istého priezviska podľa určitých charakteristických znakov.
Jedným z častých dôvodov pre vznik prímenia v Malachove bolo priradenie rodného priezviska manželky k priezvisku manžela (napr. Kubiš
Kollár, Dobrota Chovan, Klačan Bahýl, Klačan Spišiak, Snopko Šajdák,
Bušovský Púchy, atď.) alebo pridaním krstného mena otca k priezvisku,
ktoré bolo tvorené rozličnými príponami (napr. Krnáč Adamovie, Krnáč
Samov, Kubiš Palovie, Šajdák Martinkovie). Ďalším podnetom pre vznik
prímenia boli napríklad vlastnosti alebo charakteristické telesné či povahové črty pomenúvanej osoby (napr. Dobrota Brčko, Dobrota Bevko
/Belko/, Haring Malý, Kapusta Štrbko, Šajdák Bezruky). Medzi prímeniami sú varianty, ktoré vznikli z funkcie (napr. Strelec Komisár, Haring

Niektor
é malachov
Niektoré
malachov s ké prímenia
Bušovský: Červen, Odslaninov, Púchy, Zdediny
Cimerman: Čiliak, Zprieložiek
Dobrota: Bevko, Brčko, Brychta, Družba, Faktor, Hanák, Hazo,
Humpaj, Chovan, Klačan, Maliar, Odkočišky, Odsurov, Ruman, Sojka,
Španiel, Šurik, Vachman, Zpodhája, Zpodhrušky, Zúhrada
Dvorský: Hucovie, Sirota
Haring: Borsiak, Eliáš, Kubiško, Malý, Marovie, Mrváň, Ondrovie,
Prísažny, Púlik
Kapusta: Badinec, Bavco (Balcovie), Buris, Gilan, Hazo, Chiľa,
Marovie, Ondráška, Štrbko, Zpálenice
Drienčik, Furek
Klačan: Bahýl, Farmár, Jutkyn, Oddovcov, Spišiak, Zvŕšku
Kollár: Bavco, Hucovie, Zkacery
Krnáč: Adamovie, Bačovie, Drienčik, Hvizdák, Löwy, Muška, Samovie,
Selčan, Šajdák, Španiel, Vozár, Zdediny, Zmosta, Zosklepu,
Zozáhrady, Zvŕšku
Kubiš: Cestár, Kollár, Odištvánov, Odkordičianky, Ondrovie, Palovie,
Roháč, Španiel, Tesár, Tomovie
Oravec: Hádrik, Odfraňov
Riečan: Marovie, Radvančan, Svrčok, Vaňo, Zdoliniek, Zpodcintorína
Snopko: Bevko, Kutinár, Nikliar, Odkanonierov, Šajdák, Valaškár,
Zpivničky
Strelec: Cimerman, Komisár, Kukučka, Odďurčov, Strovička, Zvada
Šajdák: Bezruky, Klajtikovie, Martinkovie, Ondráška, Odvoliarov,
Zpredku
Vajs: Odmandov, Odštrbov, Odzvonici
Žabka: Balcík, Beňo, Holeš, Kutinár

Ter míny uzávier ky, zmeny a kont akt y do Malachov s kých novín

Malachovské noviny - DECEMBER
uzávierka - 10.12.2015

NOVINKY
Do novín pribudnú nové rubriky:
Zdravotné okienko
Zaslúžia si pochvalu - pochvalné okienko
Tak toto NIE ! - kritické okienko
Z tvorby našich detí - budeme uverejňovať kresby, básne a malé
dielka našich detí, príspevky posielajte mailom vo formáte JPG.

Príspevky, ktoré budú doručené po termíne uzávierky prechádzajú
automaticky do nasledujúceho čísla. Termíny sme konzultovali s vedením obce.

NOVÁ E-MAILOVÁ adresa pre príspevky do Malachovských novín je:
malachovnoviny@gmail.com
Teším sa na vaše príspevky

Vážení Malachovčania a prispievatelia do Malachovských novín.
Rada by som vám dala do pozornosti pár ZMIEN týkajúcich sa novín.
Termíny uzávierky pre príspevky do novín:

Malachovské
noviny 2/2015

11

UDALOSTI

MDD opäť na "Dieli"!!!
Tohtoročný deň detí po prvýkrát organizovalo OZ
Malachovská škola. Vzišla otázka "Kde sa bude akcia
konať?" Viackrát bol deň detí na ihrisku, bol aj pod
Skalkou, ale ešte sme si spomenuli aj na staré dobré časy
na "Dieli" a rozhodli sme sa práve pre túto možnosť. Týmto
výberom sme si organizáciu akcie aj poriadne skomplikovali, ale zvládli sme to.
Prišiel 30. máj 2015 a trochu sme sa aj obávali, či vydrží počasie.
Obloha zatiahnutá, len aby nepršalo. Od obchodu bola vyznačená trasa
až k štartu, kde sa detičky zaregistrovali a dostali na farebné kartičky, na
ktorých sa im vyznačovali rôzne obrazce, ktoré boli dôkazom toho, koľko
disciplín absolvovali. Na štarte nám pomohli Lenka Kapustová a Janka
Kapustová. Detičky si so svojimi rodičmi urobili aj menšiu túru, o to nám
išlo aby mali pohyb, a smerom popri ceste sa už nachádzali rôzne rozprávkové bytosti. Privítal ich Vodník, ktorý skúšal deti, či ho poznajú. Veru
že nie. Bol prekvapený, keď si deti mysleli že je žaba, alebo Shrek a keď
už naveľa zistili kto vlastne je, tak už vôbec nevedeli čo taký Vodník zbiera! Veď aj rodičom odkázal, aby deťom čítali viac rozprávok o Vodníkoch.
Na deti ďalej čakali čarodejnice, lesné víly, Popoluška, Nastenka, Čer-

Chata na „Dieli“

rých som nemenovala a sú to: Lucka Púpavová, Radka Lalíková, Julka
Hanzelová, Lilien Michalčíková, Monika Oravcová, Johanka Ličková,
Paulína Kapustová, Ľubica Rusnáková, Janko Klačan, Aďo Georgiev,
Adam Mikšík, Karolína
Kukučková,
Lenka
Dobrotová,
Patrik
Zádrapa, Adam Kadlec
(skoro polovica triedy
6.B. ZŠ Radvaň!) Mária
Sláviková,
Janka
Bakošová, Andrej Kubiš,
Petra Piatriková, Diana
Necpálová, Anka Ťažká,
Katarína Cholvádová,
Simona
Rajnohová,
Jarka Barteltová, Ivo
Bartelt, Martin Malovec.
Erika Zádrapová. Bez
pomoci p. Koseca a
Peťa Necpála by sme na
chatu nič nevyviezli,
naozaj klobúk dole!
Ospravedlňujem sa, ak

Vodník a Branko

vená čiapočka, ale aj traja Krotitelia duchov,
či Snehulienka s macochou. Veľký úspech
mali naši Trpaslíci, pri ktorých deti museli
podľa mapy nájsť zlatý poklad a za odmenu si
po jednom zlate aj zobrať so sebou.
Rozprávkový les ukončili Majka a Janka,
ktoré deťom za vytrvalosť a príchod do cieľa
odovzdali balíček. Pri chate na Dieli boli pripravené rôzne športové súťaže, napr. skákanie vo vreci, hádzanie do plechovíc, prekážkový beh, preťahovanie lanom a iné. Deti sa
mohli previezť na koníkoch zo Suchého vrhu,
alebo na tereňáku Peťa Bednára. Novinkou
bolo stanovište záchranárov, kde MUDr. Ivka
Vinarčíková Mikšíková so "svojimi" sestričkami názorne predviedli a naučili deti, ako môžu
zachrániť život. U poľovníkov si mohli vyskúšať strieľanie na terč a u Maroša Kršačka
a Janky Kohárovej zase vyskúšať, ako sa lezie
na strom a následne ako sa zlaňuje. O túto
disciplínu bol mimoriadny záujem. Veľká
vďaka, Maroš s Jankou sa nestihli ani najesť.
O sladké občerstvenie, palacinky, sa postarali Janka Gregorová, Lívia
Krnáčová, Lenka Kapustová a Katka Verešová, o guláš zase Maroš
Horník s Ferom Zlevským a Aďom Dobrotom.
Ďakujem za ochotu a snahu pripraviť akciu pre deti aj ďalším, kto-

Nasťa a Popoluška

som na niekoho
zabudla, bolo nás
veľmi veľa. Je to
super, keď si vieme a
hlavne
chceme
navzájom pomôcť a
že chuť pomáhať má
hlavne naša mládež!!!
Osobitne by som
chcela poďakovať p.
riaditeľovi zo Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej
spoločnosti, a. s.
Banská Bystrica za
poskytnite cisterny
vody, ktorá nám veľmi
pomohla a tiež p.
Jánovi Haringovi za tri
druhy najlepšej zmrzliny!!!
za OZ Malachovská škola
Zuzana Púpavová
(foto Radoslav Drapka)
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Z činnos ti OZ Malacho v s ká dolina
Na aprílovom výročnom stretnutí sme sa
dohodli na pokračovaní skrášľovania a propagácie Malachova a jeho okolia.
8. mája, 70 rokov po ukončení 2.svetovej
vojny, sme zorganizovali a uskutočnili tradičný

autobusovej zastávky (otočka autobusu
Kopanice) v Malachove. Na podnet Milana
Smolíka spracoval Adam Lichý projekt, ktorý
predkladáme rôznym grantovým organizáciám.
Našim cieľom, v spolupráci s obcou, je zveľadiť

... pred chatou Hostinec ... FOTO: Tomáš Cimerman

turistický pochod k pomníku sovietskych letcov,
ďalej cez Hornú skalu na Tri kríže, Hostinec a
späť. Bola to skvelá akcia za účasti 34 turistov.
Potešilo nás, že výletu sa zúčastnilo až 12 detí,
takže najmenší turisti tvorili až tretinu výletníkov.
Výlet zorganizovali a viedli Jano Oravec a Miro
Brieda, ktorým za to všetci ďakujeme.
Našu náučnú tabuľu v tiesňave Malachovky
(poniže vodopádu), ktorú predtým vyvrátili vandali, na jar opravili a naspäť osadili Martin Pál,
Mišo Rosenberg, Matúš Cimerman, Paťo
Lokša, Andrej Hudec a Andrej Dobrota. Ďakujeme im o to viac, že nie sú členovia nášho
združenia, ale naše spoločné životné prostredie im nie je ľahostajné. Radi ich medzi sebou
kedykoľvek privítame aj na iných akciách (najneskôr na výročnom stretnutí).
V máji prečistili a obnovili Jožo Frčka a Miro
Bárdi čiastočne zanesené úseky lesných náučných chodníkov od Krvavej studničky k stredovekej štôlni a od rekreačnej lúky na Skalku.
Následne počas leta obnovili Vlado a Zuzka
Drugovci poškodené značenie prírodovedného
chodníka na Skalke aj na celom Banskom
náučnom chodníku.
V júni obnovili Vlado Druga s Mirom Bárdim
náučnú tabuľu pri Krvavej studničke, ktorá okoloidúcich turistov oboznamuje o tom, že vstupujú do kedysi slávnej banskej oblasti. Práve
horná časť našej Malachovskej doliny bola koncom stredoveku najväčším producentom ortuti
v Európe a vtedy známom svete! Myslím, že je
to zaujímavosť, na ktorú môžu byť
Malachovčania aj Bystričania hrdí. Táto tabuľa
práve na tomto mieste stojí za zmienku, najmä
keď stopy banskej činnosti môže turista, prechádzajúci Banským náučným chodníkom,
ktorý tu začína, vidieť okolo seba aj dnes. Preto
je nám ťažko pochopiť vandala, ktorý práve túto
tabuľu už dvakrát postriekal.
Tento rok sme podali žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov na opravu konečnej

nepekne vyzerajúce miesto a premeniť ho na
príjemnú lokalitu. Namiesto starého plechového prístrešku tu plánujeme za pomoci dobrovoľníkov vybudovať prístrešok zrubový - v tradič-

oddychové miesto. Denne tu na spoj čaká
množstvo cestujúcich, najmä obyvateľov hornej
časti obce, ktorí si zaslúžia dôstojnejšiu čakáreň na autobus. Zrekonštruovaná zastávka
bude zároveň slúžiť aj návštevníkom obce a turistom ako východiskové
miesto na výlety do
Kremnických vrchov.
Práve v týchto dňoch náš
projektový zámer vybrala
nadácia SPP, ktorá poskytuje finančné prostriedky
na verejnoprospešné projekty, medzi 25 najlepších
projektov vo svojej kategórii, za ktoré je možné hlasovať. Prvých 5 projektov s
najväčším počtom hlasov
bude finančne podporených. Výzvu na hlasovanie
za náš projekt sme uverejnili v aktuálnom vydaní
Malachovských
novín.
Veríme, že sa nám v najbližšej dobe (aj vďaka Vašim
hlasom) podarí získať
potrebné financie a zrealizovať tento zámer.
Ako ste sa dočítali v
minulom
vydaní
Malachovských novín, na
jar tohto roku sme spoločne s obcou prihlásili
staré čerešne na peknom vyhliadkovom mieste
na Dieli do súťaže Nadácie Ekopolis Strom roka
2015. Veľmi pekne ďakujeme všetkým za

...opäť slúži turistom... FOTO: Martin Pál

nom štýle, pokrytý dreveným šindľom (podobne
ako sme urobili zastávku Mazúch či Strelec),
ďalej turistický smerovník zo samorastu a turistické sedenie. Návrh prístrešku už nezištne
vyhotovil Miroslav Bárdi. V prístrešku chceme
nainštalovať turistickú mapu okolia s vyznačením už zrealizovaných náučno-relaxačných
chodníkov a ďalších miestnych zaujímavostí.
Projekt je určený najmä pre obyvateľov obce,
ktorí budú môcť novovytvorené priestory využívať ako autobusovú zastávku a zároveň aj ako

pomoc pri propagácii stromov, ďakujeme hlavne za reakcie a spomienky niektorých starších
obyvateľov z Malachova - najmä p. Jánovi
Kubišovi a p. Vladimírovi Šteskovi. Čerešne sa
síce nedostali do užšieho výberu 12-tich finalistov, avšak podľa pravidiel ankety vďaka svojej
nominácii majú stále šancu získať bezplatné
ošetrenie profesionálmi - akreditovanými arboristami z ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť).
pokračovanie na strane 13
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Divadlo
informuje
Tak, aj naše prázdniny sú preč a do novej sezóny sme nastúpili tak
ako sa patrí .... Ako všetci viete, v sobotu 19.9.2015 sa konal Deň
Malachova a naši členovia pomáhali všade tam, kde bolo treba.
Naozaj nebolo človeka, ktorý by nepridal svoju " čiastku" a tak sme
prispeli aj my k úspechu tohoto dňa ... A že to bol krásny deň hádam
uznávajú všetci, ktorí sa ho zúčastnili. Veľká vďaka patrí našej starostke, ktorá nám pripravila a zorganizovala tento deň. Ja viem, môžu byť
námietky, že chválim vlastné dieťa, ale ona je okrem toho aj moja starostka a tiež aj herečka v našom súbore, tak moje slová vnímajte v
tomto kontexte, prosím ....
Čo sa našich mladých hercov týka, musím napísať, že ich mám
všetkých rada a som na nich veľmi pyšná. Jarka Ivančáková a Nikolka
Dzúriková úspešne ukončili svoje stredoškolské roky a s vervou
nastupujú na vysoké školy - jedna do Bratislavy a druhá do Nitry. Pre
mňa je to síce "komplikácia", ale napriek tomu im želám veľa úspechov a krásny a bohatý vysokoškolský život ....
Šéf súboru, Preter Terem, zase končí svoje štúdium na Policajnej
akadémii - neviem, či je to úplne správny názov - a verím, že jeho život
bude taký, ako si ho predstavuje. Želám mu to z celého srdca.
A naša Kristínka Kapustová je tiež šikovné žieňa. Tancuje a tancuje a to veľmi dobre - ich tanečná skupina je výborná a známa po celom
Slovensku. Opakujem sa, ale aj jej želám úspech na každom kroku.
Ani ostatní členovia súboru nie sú horší, i keď ich menovite nespomínam a som rada, že ich mám, ale momentálne "žijeme" hlavne
úspechmi týchto štyroch.
Chcem spomenúť aj niektorých spoluobčanov, ktorí síce nie sú
našimi členmi, ale prispeli čímsi do vybavenia súboru ....
Pani doktorka Marianna Bárdiová nám darovala klobúky, pani Anka
Georgievová skriňu, pán Žabka uniformu, pani Slančíková ( dcéra
pani Vajsovej ) parochne a my sme dali do klubu našu sedaciu súpravu .... Ešte raz všetkým ďakujem.
A teraz k predstaveniu. Začíname nacvičovať a dúfame, že budeme úspešní a našich divákov nesklameme a pobavíme. Zaťiaľ len
toľko, ostatné informácie až v budúcom čísle .....
Eva Gajdúšková

Z činnos ti OZ Malacho v s ká dolina
dokončenie zo strany 12
Tak držíme palce. Na budúci rok môžeme
znovu prihlásiť ďalší strom, od niektorých obyvateľov sme už dostali typy na ich malachovský
strom roka. Za ochotu a urobenú prácu na
skrášlení nášho spoločného okolia ďakujeme
všetkým, ktorí priložili nápad alebo ruku k dielu
(aj tým, na ktorých sme v tomto príspevku
zabudli). Na jeseň pripravujeme aj dokončovacie práce na oddychovom mieste pred
Kováčovie domom (zakonzervovanie maštaliek
organizuje Milan Smolík a vyrobenie a osadenie
bráničky v oplotení organizuje Paľko Terem) a
na rekreačnej lúke Pod Skalkou a priľahlých
náučných chodníkoch (doplnenie či výmenu
niektorých poškodených lavičiek a smerových
šípok - organizuje Miro Brieda a Vlado Druga).
Kto by mal záujem pridať sa k našej práci, môže
sa nám prihlásiť, radi ho privítame medzi nami.

Čelný pohľad na navrhovanú autobusovú zastávku od M. Bárdiho

na texte spolupracovali:
Tomáš Cimerman, Vlado Druga, Adam Lichý
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OZNAMY

Usmer nenie pri triedení odpadu

Zmena v odv oz e odpadu

Vyberáme z matriky
(stav k 23.09.2015)

Celkový stav obyvateľstva v Malachove: 1111 obyvateľov, z toho 552
mužov a 559 žien.
Zoznam detí narodených od septembra 2015
Hana Krnáčová, 16.6.2015, matka Ing. Zuzana Kováčiková, Ortútska 188
Tamia Mojžišová, 4.8.2015, matka Zuzana Mojžišová Gondová, Ortútska 275
Lionel Vernarec, 30.8.2015, matka Ing. Zuzana Vernarecová, Ortútska 271
Rodičom blahoželáme!
JUBILANTI
Pavlíková Ružena
Čiliaková Anna
Kubančok Ján
Haringová Mária
Kubiš Ondrej
Žabka Ján
Dobrík Juraj
Lejhancová Anna
Handlovská Mária
Krnáčová Anna

Dát. narodenia
26.4.1945
2.5.1925
6.6.1940
4.6.1945
6.6.1945
25.7.1935
7.8.1935
26.8.1945
3.9.1925
9.9.1925

Vek
70
90
75
70
70
80
80
70
90
90

Bydlisko
Ortútska 31
Ortútska 200
Ortútska 203
Ortútska 49
Ortútska 42
Ortútska 124
Ortútska 59
Banícka 61
Banícka 45
Banícka 35

OPUSTILI NÁS
Marta Zobolová
Juraj Homola
Ján Kralčák

Vek
37 r.
75 r.
88 r.

Bydlisko
Banícka 98
Ortútska 14
Ortútska 96

Od 1 .10.2015 bude z našej
obce odvážať odpad nová firma
– SITA, namiesto pôvodného
odvozcu Pufeko. P ozití vna
zmena okrem iného bude aj
v tom, že smeti sa budú odvážať
zo všetkých domácností k aždý
týždeň,
týždeň nie ako to bolo doteraz,
že z menších domácností sa
odpad odvážal len raz za dva
týždne, alebo raz za mesiac.

Dát. úmrtia
7.7.2015
20.8.2015
7.9.2015

Odvoz plastov je vždy prvý pondelok v mesiaci.
Zmena termínu v plánovanom vývoze bude včas oznámená.
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