Občasník ObÚ a občianskych združení v Malachove

číslo 3 – december 2016, X. ročník

Čo zažiješ to si zapamätáš

Zážitkové učenie v našej materskej škole je zážitok nielen pre deti. Viac fotografii nájdete na strane 4

ŠASTNÉ A VESELÉ VIANOCE
a uspešný nový rok
Foto: Peter Dropa

2

SLOVO STAROSTKY
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Máme za sebou ús pešný r ok
Milí spoluobčania, verím, že pre väčšinu z
Vás bol rok 2016 úspešný. Z pohľadu samosprávy ho hodnotím ako vydarený. Podarilo sa
nám zrealizovať niektoré dôležité investičné
akcie. To je najväčší zmysel mojej práce a som
rada, ak ste ako občania spokojní.
Za najväčší úspech v roku 2016 pokladám
získanie časti finančných prostriedkov
z Ministerstva školstva na opravu havarijného
stavu strechy na našej ZŠ s MŠ a jej samotnú
realizáciu. Nebolo to jednoduché, no už aj na
ministerstve vedia, že mňa sa len tak ľahko
nezbavia. Naše deti si zaslúžia vyrastať v zdravom prostredí a budem sa teda aj naďalej usilovať, aby sa nám v najbližších rokoch podarilo
budovu aspoň izolovať a zatepliť.
S cestami v našej obci to nie je vôbec ružové, no už druhý rok sa snažím investovať tam,
kde je to najakútnejšie. Postupne sme opravili
cestu na hornom konci, aspoň provizórne zatiaľ Bučinovu ulicu a tento rok sa mi podarilo
zaasfaltovať cestu na Záhumnie a cestu na Diel.
Cesta na Diel mi zobrala veľa energie, veľa času
a zabrala prvenstvo v papierovaní a administratíve. Nakoniec však zrekonštruovaná je a
dúfam, že po 30 rokoch budú konečne spokojní aj obyvatelia na tejto ulici.
Veľká vďaka patrí občianskemu združeniu
Malachovská Dolina, ktorým sa podarilo získať
peniaze na rekonštrukciu konečnej zastávky a
tiež nezištne a obetavo túto vybudovali nanovo.
V plnom prúde pokračujeme aj s prípravou
monografie obce, za čo ďakujem Adamovi
Lichému a pani Mariannke Bárdiovej.
Poďakovanie patrí aj mojim kolegom,
poslancom a to najmä Maťovi Pálovi, Maňovi
Mojžišovi, Peťovi Necpálovi, Katke Ivančákovej
a Tomášovi Kubišovi a tiež hlavnej kontrolórke
Ľubke Benickej, ktorí tento rok pomohli, kde
mohli. Či už čo sa týka stavebných vecí, legislatívnej administratívy, odpratania pneumatík z

obce, brigády, či dozorovania na stavbách a
mnoho ďalších aktivít.
Podarilo sa mi tento rok opäť zorganizovať,
myslím, že aj napriek počasiu vydarený a celkom úspešný deň obce. Vyzbierali sme peniaze na zakúpenie nových stánkov pre účinkujúcich vo varení gulášu. Dúfam, že sa nám to
podarí do leta zrealizovať a "gulášnici" budú
svoje gastronomické zážitky pripravovať v
suchu (keďže nám počasie už druhý rok neprialo a všetci sme boli do nitky premočení).
Veľkým krokom pre obec sú aj takmer hotové
prípravné práce pre tvorbu územného plánu,
ktorý bude našou obecnou prvotinou. V budúcom roku ukončíme prípravu zadania a budeme
žiadať o dotáciu. Držte palce.
K menším krokom, či úspechom patrí aj
úspešne vybavená reklamácia a oprava prepadajúcej sa hlavnej cesty, vybavenie kontajnera
na jedlé tuky a oleje, ktoré môžete v uzavretých
nádobách (napr. PET fľaše) ukladať do hnedého kontajnera pri Obecnom úrade, dokončený
program rozvoja obce, spevnenie "kockatej"
cesty pred obchodom, napojenie budovy TJ
Slovan Malachov na kanalizáciu, či výmena 9
ks okien na tej istej budove, zabetónovanie
spadnutého kríža na cintoríne, zabavenie občanov rôznymi vydarenými akciami, ako sú rôzne
koncerty
a
divadelné
predstavenia,
Malachovský ples, Deň detí, stavanie mája,
Jablko roka, Maškrta, Poľovnícky ples, rôzne
športové akcie, maratón, ping-pongový turnaj,
Vianočné trhy, súťaž vo varení halušiek, obecná
zabíjačka, Mikuláš a tak ďalej...je ich toľko, že
by nestačil článok. Poďakovanie patrí hlavne
všetkých aktívnym občianskym združeniam. Je
to len útržok zo všetkého, čo sa nám v roku
2016 podarilo zrealizovať.
Asi všetci viete, že nám naša Ľubka
Dzúriková - účtovníčka a ekonómka v jednom,
odchádza na materskú dovolenku. Týmto jej

chcem za nás všetkých poďakovať za jej dokonalú prácu a popriať veľa zdravia a radosti s
malým batôžkom, ktorý k nim do rodiny za chvíľku pribudne. Poďakovanie patrí aj ostatným
dievčatám na úrade, ktoré to tento rok vôbec
nemali jednoduché, vzhľadom na novú legislatívu takmer v každom kroku, ktorý robia.
Čo sa nám nepodarilo?
Opäť sme boli neúspešní pri žiadaní dotácie
na rekonštrukciu Kultúrneho domu a rozhlasu,
ktorú budem opäť žiadať budúci rok. Nestihli
sme pripraviť projekt na doplnenie verejného
osvetlenia v novovybudovaných uliciach. Ale
nebojte sa, budúci rok sa do toho pustím.
Nepodarilo sa nám získať ani kompostéry a štiepkovač pre obec, nakoľko výzva v rámci projektu Bioobec v roku 2016 vôbec nevyšla.
No čakajú ma ešte dva roky, za ktoré sa dá ešte
veľa vecí stihnúť a ja sa budem usilovať, aby ste
boli spokojní.
A čo Vám priať do nového roku?
Dostatok zaujímavých a prístupných projektov, ktoré by spríjemnili naše životy a skrášlili
našu obec,
nech naše kroky a činy riadi zdravý rozum, aby
sme dokázali spolu nažívať ako jedna súdržná
rodina, v ktorej vládne vzájomná úcta, dobroprajnosť, či chuť k tvorivej práci,
spomalenie času, aby sme si všetci mohli viac
vychutnávať spoločné chvíle v kruhu rodiny,
želám našim občanom viac lásky ako nevraživosti, viac úcty či hojnosti, menej trápenia,
smútku, pokoj v duši, radosť zo života, splnenie
snov, veľa tolerancie jedného k druhému, veľa
ochoty počúvať sa navzájom, návrat detí k bezstarostnému hraniu, spoločnému šanteniu
vonku, aby si dokázali pestovať a utužovať vzťahy medzi sebou, a v neposlednom rade veľa
zdravia, pokoja, harmónie, pracovných úspechov, pocitu vzájomnej spolupatričnosti a aby
sme sa nezabúdali smiať.
Vaša starostka

ZASLÚIA SI POCHVALU

Spoločne pomôžme našej obci
Naša obec sa nachádza v krásnej,
tichej a čistej doline. Máme veľa organizácii, ktoré prispievajú rôznymi spôsobmi pre
zveľadenie nášho okolia. Pomáhajú pri kultúrnych akciách, stavajú a zveľaďujú verejné priestranstvá, za čo im patrí veľká
vďaka.
Sú však miesta, na ktoré pozeráme
denne, sú esteticky nepekné, ohrozujú nás
a ich údržba stojí nie malé peniaze. Už
dlhodobejšie som uvažoval nad prístupovou cestou do našej dediny. Zarastená,
stromy trčiace nad cestou, kvôli ktorým
autobus a veľké autá chodia stredom
cesty. Z húštiny vybiehajú zvieratá, ktoré

nie je vôbec vidieť a spôsobujú pre vodičov
veľké starosti.
Po schválení urbáru a vedenia obce
sme sa odhodlali na jedno pracovné dopoludnie a pustili sme sa do čistenia. Aj keď
počasie nebolo najlepšie a vrtochy daného
ročného obdobia sú už také, podarilo sa
nám aspoň z väčšej časti splniť cieľ.
Sprehľadnili sme skoro celú pravú stranu cesty, očistili kroviny, odstránili sme
staré dreviny. Vodičom sa otvoril priestor a
tým môžu skôr zareagovať pri strete so zverou. Nie je to dlhodobé riešenie, ale aspoň
za určitý čas pomôže.
Určite je potrebné ešte veľa roboty na

úplné zveľadenie a pravidelné udržiavanie,
ale niečím začať treba.
Chcel by som týmto poďakovať všetkým
zúčastneným: Tomáš Kubiš, Martin
Medveď, Rado Kubiš, Fero Zlevský,
Jaro Kosec, Robo Ferenc, Mišo Čunderlík, Tomáš Maľa, Martin Perončík,
Peter Kubiš. A aj pani Starostke za
občerstvenie.
Dúfam, že skúsime aj budúci rok spojiť
sily a pomôžeme pri zveľaďovaní našej
obce.
Ing. Necpál Peter
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KULTÚRA

Mikuláš, Mikuláš...
Ako okomentoval na svojej stránke s malachovskými fotografiami náš pán fotograf Dan
Derek, tento rok bol nový Mikuláš, a priniesol
nové veci. Priviedol mladých hercov, ktorí
deťom predviedli zábavné predstavenie. Naším
zámerom bolo potešiť deti, pripraviť im pekný
zážitok, priniesť im smiech a prekvapenie. Od
detí vieme, že väčšina z nich sa bavila - od škôlky cez celý prvý stupeň, čo je naša cieľová skupina. Nemôžeme vyhovieť všetkým, takže pri
príprave tejto akcie sme nemysleli na úplne
malé deti a na ich rodičov, prepáčte.
Chcem sa predovšetkým poďakovať všetkým, ktorí to celé pripravili vo svojom voľnom
čase, pre radosť všetkých detí, ktoré ešte stále
túžia po ilúzii Mikuláša, a dokážu sa preniesť do
sveta hier, fantázie a príbehov. Veľmi ďakujem
Zuzane Ličkovej za ponuku odohrať u nás cirkusové predstavenie a jej učiteľom a žiakom zo
Súkromného konzervatória v Topoľčanoch za
to, že prišli do Malachova aj napriek svojmu
celodennému programu v Bratislave. Ďakujem
pánovi kaplánovi Petrovi Kvetanovi, že, na rozdiel od mnohých oslovených Malachovčanov,
nehľadal ani na chvíľu výhovorky, a keďže
Študenti SKDK z Topoľčian sa deťom postarali o skvelú zábavu
mohol, tak prišiel a
pomohol. Robil to, o
grafií, Danovi Derekovi, a to nielen za
čo sme ho požiadali,
krásnu obrazovú dokumentáciu našich
takže ak sa niekomu
akcií, ale v tomto prípade aj za veľmi podnepáčil, je to naše
netnú spätnú väzbu a ponuku na spolumaslo na hlave. Ďakuprácu pri organizovaní podobných aktivít
jem pánovi Gajdúškovi
pre deti v budúcnosti. Veľmi si to vážime,
za ozvučenie, pani
lebo v iných kritických komentároch sme
Sečkárovej za zahratie
dostali aj odporúčanie, aby sme sa už o
do obecného rozhlasu
nič v Malachove nepokúšali. To zabolí,
a manželom Vinarlebo sa stále snažíme všetko dobre pričíkovcom za dočasné
praviť. Nie vždy to vyjde na 100%, ale ak
prichýlenie Mikuláša s
sme aspoň trochu potešili naše deti, tak
družinou. A to nesponám to vždy stojí za to!
mínam ďalšiu približne
text:
desiatku rodičov, ktorí
Ľ. Kubišová
sa postarali o balíčky,
OZ Malachovská škola
výzdobu, prípravu sály,
foto:
upratanie, kapustnicu
Dan Derek
a podobne. Ďakujem Mikuláš nám najskôr rozsvietil vianočný stromček pred obchodom
aj autorovi týchto foto-

KRITICKÉ OKIENKO
Pôvodne som nechcela na záver roka byť
negatívna a písať kritické okienko, no nedá mi
to. Som vďačná za všetko dobré a pozitívne, čo
sa u nás robí. Čo ma však zaráža a hnevá je
vandalizmus v našej obci, ktorý naberá na
obrátkach. Chcela by som, aby ste všetci vedeli, čo sa v našej obci v posledných mesiacoch
deje, prípadne pomohli pri dolapení páchateľov. Začína to byť neúnosné.
Začnem asi povolením všetkých skrutiek na
kolese obecného auta, ktoré denne využívam.
Pokračovať budem vykradnutím Jednoty,
vykradnutím pohostinstva Kaktus na ihrisku,
ďalej niekoľkonásobným zničením sochy
Velestúra na konečnej zastávke, ktorú sme
dostali od nášho akademického maliara
p.Bárdiho. Je to neúcta ku všetkým, ktorí získali
peniaze a na prácach sa aktívne podieľali,
nehovoriac o umeleckej škode!

To ale bohužiaľ nie je všetko. Opäť si niekto myslí, že Háj je smetisko a pripravil nám
neraz počas roka nemilé prekvapenie a kopec
práce s likvidáciou týchto čiernych skládok.
Ďalej snáď vytrhanie všetkých palíc s reflexnými
prvkami popri ceste pod Borovým. Aspoň týchto páchateľov sa mi podarilo odhaliť vďaka
polícii a jednej občianke, ktorú žiaľ ani neviem,
či môžem menovať, aby sa tento jej dobrý čin
neobrátil proti nej.
Nehovoriac o ničení aj majetku dvoch
Urbárov (Malachov a Mútne). Niekto totiž odpíli
rampy. To sa tiež hlásilo na polícii.
Je to nehorázne a až zarážajúce, že sa to
deje hocikedy v priebehu dňa, v noci a nikto
nikdy nič nevidel ani nepočul......chcem Vás
všetkých vyzvať, prosím Vás, nekryme tieto
otrasné prejavy ignorancie a bezcharakternosti. Zatiaľ je to "len" môj život, "len" majetok obce

a urbáru, ale týmto tempom sa to rýchlo môže
dotknúť kohokoľvek z Vás. Nechcem maľovať
čerta, no som už bezradná voči týmto vandalom a preto Vás prosím o pomoc.
Nemusíme byť všetci kamaráti, ale mali by
sme sa rešpektovať. Každý jeden z nás je predsa jedinečný. Každý z nás je iný. Máme odlišné
názory. No žijeme na jednom mieste, ktoré nám
zanechali naši starí otcovia. Oni vybudovali to,
čo dnes máme. Bez vzájomného rešpektu nie
je fungujúceho verejného priestoru.
Tak sa pokúsme zomknúť, preglgnúť staré
hriechy. Aj keď máme iný názor, stojme za spoločným projektom. Za našou obcou. Buďme
spolu a budujme krajšiu a lepšiu obec. Nie pre
mňa, toho, či onoho, ale pre nás. Pre
Malachovčanov.
Vaša starostka
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Z NAŠEJ ŠKOLY

ZÁŽITKO VÉ UČENIE V MŠ
Zážitkové učenie najviac fungovalo, keď sme boli deti. Objavovali sme
svet všetkými našimi zmyslami a ku všetkému sme pristupovali priamo a bezprostredne.
V materskej škole preto nechceme učiť vaše deti iba z diaľky akože opisom. Chceme, aby si vaše deti všetko naučené osvojili, aby mohli bádať,
objavovať, skúmať, vylepšovať a používať tak všetky svoje zmysli. Vedieme
ich tak ku skutočným a trvalým spomienkam.
Ľudové tradície, spievanie v tradičnom
ľudovom kroji s pani Jarkou
Steinsdorferovou.

Námetová hra - pani doktorka Hanka
Spoznávame dedinu Malachov, Múzeum Kováčovie dom.

Vychádzka do jesennej prírody.

…........... máme za sebou iba štyri mesiace, ktoré boli
plné hier, hudby, tanca, spevu, súťaží, tvorenia, objavovania, pátrania, skúmania, tajomstiev a prekvapení, ale
chceme naďalej zažívať veľa zábavy v našej veselej
materskej škole!
text a foto:
Jana Světlíková
učiteľka MŠ v ZŠ s MŠ Malachov

Hry s drevenými stavebnicami.

Malachovské
noviny 3/2016
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OZ MALACHOVSKÁ ŠKOLA

Ľadové ihrisko - všetci ste vítaní!!!
Pár ochotných oteckov a priateľov športu ( Radoslav Blaško, František
Zlevský, Zdeno Krnáč, Peter Kubiš, Tomáš Maľa, Adrián Matejka a
Tomáš Kubiš) sa postaralo o skvelú zimnú zábavu pre deti - a to ľad,
ktorý vytvorili na školskom ihrisku. Radoslavovi Blaškovi ďakujeme za
poskytnutie mantinelov, ktoré spolu s Petrom Necpálom pripevnili po
obvode ihriska a hore uvedeným za vytvorenie ľadovej plochy.

Vítané sú všetky deti v sprievode aspoň jednej dospelej
osoby, keďže je to na vlastné riziko!!!

OZ Malachov s ká š kola bilancu je rok 2016
23.1.2016 - 3. malachovský ples - tradičný ples, ktorý každým rokom vylepšujeme.
Konečne sme našli výbornú hudobnú skupinu, ktorá nás bude sprevádzať aj na ďalšom plese.
30.4.2016 - Brigáda - tradičná prvomájová brigáda, na ktorej sme zveľadili školskú
záhradu kosením a odvozom trávy, vyčistili
sme kompostovisko od konárov, osadili
nové informačné tabule a nové smetné
koše, natreli altánok ochrannou farbou a
pochutnali na výbornom guláši.
21.5.2016 - Detský hokejbalový turnaj veľmi úspešná akcia, ktorá sa stretla s

veľkým ohlasom hlavne u detí. Podrobný
článok bol uverejnený v Malachovských
novinách č. 2/2016.
28.5.2016 - MDD - opäť na Dieli, kde sme
pre deti vytvorili krásne dopoludnie s rozprávkovými bytosťami, zašportovali sme si a
tiež sme ocenili prácu hasičov.
17.9.2016 - Deň obce Malachov - zapojili sme sa do súťaže vo varení guláša.
5.12.2016 - Mikuláš - deti si spoločne
pozreli
divadelné
predstavenie
s
Mikulášom, čertom a dvomi anjelmi, zabezpečili sme občerstvenie.

V júni 2016 sme deťom zo ZŠ a starším
škôlkárom zaplatili autobus na výlet do
Planetária a v septembri 2016 sme kúpili 5
ks nových šatňových skriniek pre školákov.
Za rok 2016 sme na našu činnosť pre deti a
zveľadenie ZŠ s MŠ Malachov
investovali približne 1000,- .

Ďakujeme za poskytnuté 2% z daní a
pevne dúfame, že na nás nezabudnete
ani v roku 2017.
za OZ Malachovská škola
Zuzana Púpavová
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Činnosť klubu dôchodcov Malachovčan
Seniori, dôchodcovia, dovoľte mi, prehodnotiť našu činnosť v tomto roku. Na členskej schôdzi sme sa stretli trikrát. Na každej
sme zablahoželali pozvaným i našim jubilantom
k ich okrúhlym narodeninám. Touto cestou ešte
raz prajeme zdravie, šťastie dobrú pohodu
Olinke Kyseľovej, Elenke Kavčákovej, Anke
Kapustovej, Julke Šimovej, Ondrejovi
Šimovi,
Jánovi
Strelcovi,
Jánovi
Bystriánskému,
Jánovi
Dzúrikovi,
Miroslavovi
Briedovi,
Jaroslavovi
Brozmanovi a Jánovi Kubišovi.
V januári sme sa trikrát stretli v malachovskom múzeiku v Kováčovie domčeku.
Pochutnali sme si na občerstvení, ktoré sme si
doniesli, porozprávali sme si vtipy, zaspomínali
si na rôzne príhody a aj sme si zaspievali za
sprievodu Ondreja Filipku s jeho heligónkou.
V marci tradične oslavujeme Medzinárodný
deň žien na prvej členskej schôdzi. K sviatku
nám úprimnými slovami zablahoželal v mene
obecného úradu Martin Pál a za mužov v klube
Jozef Žabka. Po skončení schôdze a občerstvení nám na počúvanie a do tanca hrala
hudobná skupina CANTILENA.
Tak ako po iné roky v jarných mesiacoch
sme vyčistili cintoríny a vyhrabali pokosenú
trávu.

V obci sa uskutočnil 2.ročník podujatia
Malachovská maškrta. Súťažilo sa o najlepší
zákusok a koláč. Prvé miesto získala naša členka Elena Briedová a tretie miesto v kategórii
najlepšie slané pečivo získala Jana Žabková.
V rámci výstavy Jablko roka 2016 organizovala ZO SZZ súťaž o najkrajšie jablko, zeleninu a najkrajšie naaranžovaný stôl. Z našich
členov získal 1. miesto Vladimír Brieda za
najkrajšie jablko. 1. miesto Vierka
Hnidková a 3.
miesto Janka
Žabková za najkrajšiu zeleninu.
O najkrajšie naaranžovaný stôl
zabojovali za 2.
miesto
Jana
Žabková
a
3.miesto Elena
Briedová.
Výstavu
sme
doplnili prekrásnymi klobúkmi a
napečenými
domácimi zákuskami.
Prišla jeseň a

Marienka a Oravcová Elenka. Spolu sa upieklo 2280 kusov domácich zákuskov a
koláčov, ktoré záujemcom ponúkali Zuzka
Bušovská a Vlasta Dobrotová.
Za výbor klubu chcem popriať našim
členom Krásne sviatky vianočné, krásne
čaro polnočné, na Silvestra pevný krok a
ním šťastný Nový rok 2017.

Spracovala : Elena Briedová
tajomníčka KD

Krúžok dobrej pohody
pri Klube dôchodcov
Zúčastnili sme sa 3.ročníka Športiády
seniorov v Banskej Bystrici, kde sa naši
súťažiaci umiestňujú na popredných priečkach
v rôznych disciplínach. V tomto roku reprezentovali náš klub Lýdia Boďová, Elena
Briedová, Mária Briedová, Vladimír Brieda,
Miroslav Brieda, Jarmila Bukvajová, Ondrej
Dobrota, Jozef Frčka, Elena Oravcová, Ján
Oravec, Ondrej Slivka, Mária Šavoltová a
Jozef Žabka.
Obnovila sa tradícia stavania májov, počas
turičných sviatkov. Máj sa postavil v športovom
areáli Viliama Lustiga , kde spievali žiaci zo ZŠ
a naše Skalky.
V upršanom počasí sme sa zúčastnili ďalšieho ročníka Deň obce Malachova, ktorý sa
konal na ihrisku , kde súťažilo 15 družstiev vo
varení gulášu. Za klub varili guláš Ján Dzúrik,
Ondrej Dobrota, Jozef Haring a pomáhala im
Marienka Šavoltová. Získali sme 2. miesto.
V pripravenom pestrom programe vystúpila aj
naša spevácka skupina Skalky. Samozrejme
sme ponúkali domáce zákusky a koláče.

s ňou mesiac október. Stalo sa už tradíciou, že
si každoročne na slávnostnej schôdzi pripomíname "Október mesiac úcty k starším".
Milými slovami sa prihovorila starostka obce
Lucia Ferenc Gajdúšková poďakovala všetkým za prácu, ktorú vykonávame v prospech
obce. Popriala všetkým pevné zdravie, lásky a
radosti z každodenných maličkostí, ktoré robia
život krásnym.
Na spoločné akcie a akcie, ktoré sa konali v
tomto roku v obci - "Predveľkonočná výstava",
"Deň obce", výstava "Jablko roka",
"Malachovská maškrta", "Zabíjačka" a
"Vianočné trhy" už tradične pečieme koláče a
zákusky . Na týchto akciách piekli Lydka
Boďová - 409 kusov, Briedová Elena - 252
ks, Šimová Anka - 229 ks, Žabková Janka
- 231 ks, Cimermanová Elenka - 215 ks,
Dobrotová Marienka -175 ks, Plajová
Marienka - 112 ks. Piekla aj Hnidková
Vierka, Sedíleková Anka, Šavoltová
Marienka, Dobrotová Vierka, Kapustová
Anka,
Bukvajová Jarka,
Oravcová

Stretávame sa posledný pondelok v mesiaci. Ak to počasie dovolí snažíme sa byť v
prírode na čerstvom vzduchu. Tak sme aj
tento rok urobili opekačku na ihrisku a grilovačku pod altánkom pri Gitky Kubišovej.
Ak počasie nepraje stretávame sa v kultúrnom dome. Oslavujeme spoločne narodeniny aj meniny členiek v krúžku. Čas si
vypĺňame odbornými prednáškami, zaujímavosťami z domova aj zo sveta. Tiež si
zacvičíme - rozhýbeme si hlavne chrbticu a
uvoľníme si unavené ruky a nohy. Každé
stretnutie končíme tým , že si spoločne
zaspievame niekoľko ľudových pesničiek.
Niekedy príde medzi nás aj Ondrej Filipko
s harmonikou a vtedy je stretnutie ešte
veselšie.
Spracovala
Janka Žabková - ved. krúžku

Malachovské
noviny 3/2016

OZ MALACHOVSKÁ DOLINA

7

Aktivity OZ Malachovská dolina v roku 2016
V roku 2016 bola pre nás najdôležitejšou výzvou renovácia konečnej autobusovej
zastávky na hornom konci dediny. Zastávku pod Kopanicami využívajú ľudia z tejto
časti obce ako čakáreň na autobus. Miesto je významné aj pre turistov a návštevníkov Malachova, pre ktorých je to jedno z východiskových miest do rekreačnej oblasti Ortúty a do pohoria Kremnické vrchy.
Pôvodný plechový prístrešok bol vybudovaný vrtochmi zlého počasia. Kovovú konštrukciu
kedysi v 60-tych rokoch a na jeho výstavbe sa prístrešku sme rozobrali a starú rozpadnutú
podieľali aj ľudia z
Malachova. Ich práca bola
odvedená precízne a prístrešok nám slúžil desiatky
rokov. Po dlhom čase sa
predsa len do prístrešia
zahryzol zub času. Železná
kostra aj opláštenie boli už
na niektorých miestach
prehrdzavené, betónová
podlaha bola krivá a rozpukaná. Lavičky boli poškodené (dá sa povedať že
Pribíjanie dreveného plášťa z dosiek
žiadne), čo bolo nepríjem- na fotografiách Ján Oravec a Miroslav Brieda
né najmä pre starších
občanov čakajúcich na
autobus, ktorí si nemali kde
sadnúť. Prístrešok sa časom stal nie príliš vznešeným miestom, v ktorom sa hromadil hlavne
neporiadok. Namiesto svojho pôvodného
významu, začal plniť funkciu zhromaždiska
odpadkov a skladu posypového štrku na zimu.
Uvedomovali sme si, že miesto potrebuje novú
iskru. Našou snahou bolo vytvoriť dôstojnejší a
krajší priestor. Moderná mestská zastávka z
oceľových profilov a polykarbonátových dosiek
sa nám do tohto prostredia nehodila. Lepší sa
nám zdal drevený prístrešok vybudovaný v tradičnom štýle, pokrytý dreveným šindľom.
Takéto zloženie bolo vhodnejšie najmä z dôvodu, že v minulosti už boli v našej obci vybudované dva podobné prístrešky pre autobusové
zastávky. Vypracovali sme teda projektový
zámer, ktorého súčasťou bol návrh nového
prístrešku, ale aj myšlienka priľahlého oddychového
m i e s t a .
Výroba drevenej sochy
Projekt so
k prístrešku - Miroslav Bárdi
žiadosťou o
podlahu rozbili a vybrali,
finančný prísnamiesto nej bola vyhopevok sme v
tovená nová betónová
rokoch 2015
dlážka. Z ohobľovaných
až
2016
hranolov sme postavili
podávali do
drevenú konštrukciu,
rôznych
ktorú sme následne
grantových
pokryli dreveným šinorganizácií. V
dľom. Prístrešok sme z
lete r. 2016
dvoch strán opláštili dreprišla z jedvenými
doskami.
nej z nadácií
Hranoly, laty a dosky
pozitíva sprásme dôkladne ponatieva o schválerali, šindeľ naimpregnoní financií na
vali. Na odvedenie dažstavebný
ďovej vody zo strechy
materiál. V
bol inštalovaný pozinkoauguste sme
vaný žľab hnedej farby,
tak mohli roztak aby bol zachovaný
b e h n ú ť
rovnaký farebný vzhľad
p r á c e .
celého objektu prístrešVšetko sme
ku. Do vnútra prístrešku
museli naplábola namontovaná lavičnovať tak, aby sme do zimy stihli zrenovovať ka na sedenie vyhotovená z drevených fošní a
prístrešok a zabezpečiť čakacie miesto pred korková nástenka pre oznamy. Zastávka bola

vybavená nádobou na zimný posyp.
Osobitosťou prístrešku sa stala dvojmetrová
drevená socha s tématikou Velestúra - vrchu v
hlavnom hrebeni Kremnických vrchov. Drevená
plastika, okrem dekoratívnej funkcie, plní úlohu
upútavky a pozvánky na toto zaujímavé miesto.
V prístrešku bude na jar inštalovaná aj informačná tabuľa pre turistov s mapou a s opisom
prírodných a turistických zaujímavostí okolia
Malachova.
Vedľa nového prístrešku, pri potoku bol osadený turistický smerovník, vyhotovený zo
zaujímavo rastúceho stromu, ktorý bol
vyhľadaný v lese pod Ortútskym jazierkom.
So súhlasom lesníkov sme kmeň doviezli do
obce. Nasledovalo jeho opracovanie, natretie a zabudovanie. Na rázcestník boli inštalované orientačné smerové tabuľky, s ručne
vyhotovenými nápismi a bol pokrytý strieškou s dreveným šindľom. V rámci vybudovania oddychového náučného miesta (predtým zdevastovaná plocha za transformátorom) sme už na jeseň odstránili starú polá-

Nová podoba prístrešku

manú lavičku a demontovali poškodený panel s
dnes už neaktuálnou informačnou tabulou o
zjazdovom lyžovaní v stredisku Medvedica.
Panel bol opravený, opatrený dreveným šindľom a osadený naspäť. Na jar tu pribudne ešte
nezakryté oddychové sedenie - zrubový stôl s
dvomi lavicami a náučná tabuľa prírodovedného
zamerania, kde sa návštevníci a miestni budú
môcť naučiť niečo o tunajšej prírode.Okolie
nového prístrešia ale aj budúce oddychové
miesto bolo dotvorené výsadbou mladých
stromčekov. Nasadili sme pôvodné slovenské
dreviny - smrečky, tis, kosodrevinu a javor.
Prestavba autobusovej zastávky sa mohla uskutočniť najmä za pomoci grantu poskytnutého
spoločnosťou PRVÁ STAVENBÁ SPORITEĽŇA
a.s., ktorá dáva obciam a občianskym združeniam možnosť financovať úpravu zanedbaných
priestranstiev. Ďakujeme aj za finančnú pomoc
a morálnu podporu obecnému úradu v zastúpení starostky Lucii Ferenc Gajdúškovej. Práce
by nebolo možné uskutočniť bez dobrovoľníkov, teda bez tých, ktorí svoju prácu odvádzajú
bez nároku na honorár. Týmto sa chceme sa
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poďakovať všetkým účastníkom brigád: miestnym remeselníkom Ondrejovi Dobrotovi a
Milanovi Priadkovi, ktorí viedli najdôležitejšie
tesárske, ale aj iné odborné práce. Vďaka patrí
aj Miroslavovi Briedovi, Jánovi Oravcovi,
Jozefovi Nikšičovi a Pavlovi Teremovi, ktorí
zabezpečovali ďalšie fundované práce.

najbližších rodinných domov a to najmä pani
Kohútovej, rodine Priadkovej, rodine Plajovej a
rodine Môcikovej. Za všetkých brigádnikov
ďakujem aj našim rodinným príslušníkom za to,
že mali pochopenie a tolerovali účasť svojich
blízkych na brigádnických prácach.
Všetkým patrí jedno veľké ĎAKUJEM.

Liptovská Teplička - zástupcovia nominantov Ceny Slovenskej republiky
za krajinu 2016 (úplne vpravo A. Lichý z OZ Malachovská dolina)

Klampiarsku robotu odviedol na jednotku Peter
Krnáč. Výtvarník Miroslav Bárdi už tradične k
stavbe vytvoril a daroval drevenú sochu, vyhotovil tabuľky na smerovníky a nakreslil stavebný

V apríli sa na dvore Obecného múzea Kováčovie domu zišla brigádnicka partia, aby
dokončila práce na renovácii maštaľky: Pavol
Terem, Miroslav Brieda, Ján Oravec, Daniel
Dobrota,
Milan
Smolík, Miroslav
Bárdi
a
Milka
Snopková. Uzavreli
prednú časť maštaľky a osadili nové
vráta. Návštevníci
tak môžu uvidieť
nielen to, ako v
Kováčovie dome
kedysi bývali ľudia,
ale aj to, ako na
dvore bývali ich hospodárske zvieratká.
V máji bola dokon-
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chárom bol Miro Brieda a pomáhali Ján
Oravec, Mária Briedová a Elena Oravcová.
Teší nás, že projekt oddychových miest a náučných chodníkov budovaných Malachovčanmi
od r. 2007 zaujal aj odbornú verejnosť. Po
desiatich rokoch od začatia prvých prác sme
boli nominovaní na "Cenu Slovenskej republiky
za krajinu". Slovenská republika udeľuje túto
cenu ako čestné vyznamenanie na podporu
prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k
ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na
Slovensku. Z mnohých projektov realizovaných po celom Slovensku bolo na túto cenu
nominovaných 10 organizácií, medzi nimi aj
OZ Malachovská dolina. V letných mesiacoch
si malachovské náučné chodníky prišli obhliadnuť zástupcovia koordinátora ceny. V
auguste sme odcestovali do Liptovskej
Tepličky, kde sme prezentovali a obhajovali
náš projekt pred hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupcov Ministerstva životného
prostredia, Slovenskej agentúry životného
prostredia a vysokých škôl. Nakoniec, v
novembri Ministerstvo životného prostredia
SR udelilo cenu mestu Hriňová za projekt
"Hriňovské lazy - krajina hodnôt". Oceneným
Hriňovčanom gratulujeme! Cenu sme síce
nezískali, dôležité ale je, že medzi desiatimi
nominovanými bol aj malachovský projekt. V
súvislosti s nomináciou na cenu nás redakcia
banskobystrického Priekopníka požiadala o
spoluprácu pri spracovaní príspevku o
Malachovských náučných chodníkoch. Článok
vyšiel v októbrovom čísle Priekopníka. Na
podujatiach súvisiacich s nomináciou na Cenu
za krajinu nás reprezentovali Vladimír Druga,
Adam Lichý a Ondrej Slivka.
Smutná správa prišla v októbri. Vo veku 80
rokov nás navždy opustil člen OZ Malachovská
dolina Dr. Ivan Križáni. Možno si aj Vy pamätáte staršieho muža s bradou v klobúku, ktorého
ste mohli stretnúť pri potulkách v prírode, alebo
vidieť ako ryžuje rumelku v Malachovskom
potoku. Sivý Vlk, ako ho nazývali, sa zaoberal
geológiou a históriou baníctva v Malachove,
bol aj spoluautorom textov niektorých náučných tabúľ. Bude nám veľmi chýbať ľudsky i
odborne. Česť jeho pamiatke.
V r. 2017 plánujeme ďalšie aktivity, najbližšie
nás čaká spoluorganizovanie malachovských

Oprava maštaľky na dvore múzea: zľava
Pavol Terem, Ján Oravec, Miroslav
Brieda, Milan Smolík a Daniel Dobrota

návrh prístrešku. Moje poďakovanie patrí aj ďalším účastníkom brigád, Malachovčanom:
Milanovi Smolíkovi, Radomírovi Briedovi,
Petrovi Dobrotovi, Petrovi Plajovi, Jozefovi
Plajovi st., Jozefovi Plajovi ml., Andrejovi
Oravskému, Rastislavov Furčákovi, Tiborovi
Csalovi, Rastislavovi Danišovi, Martinovi
Cíglerovi, Mikulášovi Gregorovi a ostatným
pomocníkom. Z mesta prišli pomôcť Martin
Potančok a Robert Hovorič. Členovia občianskeho združenia, účastníci brigád, ale aj ostatní obyvatelia často pre potreby prác darovali
svoj vlastný materiál a náradie, či inak pomohli.
Rodina Jozefa Plaja poskytla počas celej doby
prestavby nezištne elektrickú energiu. S dovozom materiálu pomohli aj Matúš Gregor a firma
Maroša Mojžiša. Za pomoc ďakujeme aj
Miroslavovi Handlovskému, Petrovi Necpálovi,
Adriánovi Vajovi, Jánovi Sečkárovi a Ľubici
Briedovej. Naše práce boli niekedy hlučné a
trvali do neskorého večera, preto za trpezlivosť,
ale aj za pozitívny postoj ďakujeme obyvateľom

čená aj drevená toaleta múzea. V letných
mesiacoch
Vlado Druga obnovil
značenie náučných
chodníkov a spolu s
Milanom Smolíkom
opravili aj smerové
tabule na rázcestníkoch. Počas celého
roka pokračovali aj
práce na knižnej
Účastníci súťaže vo varení gulášu
m o n o g r a f i i
Malachova, o ktorú
sa veľmi snažíme. Jednotliví autori priebežne Fašiangov (v spolupráci s Občianskym združeodovzdávajú editorke Marianne Bárdiovej svoje ním Klub dôchodcov Malachovčan a Martinom
príspevky. V júni sa uskutočnilo ďalšie spoloč- Pálom). Tento krát bude fašiangový sprievod
né stretnutie spoluautorov so starostkou obce. obcou a zábava v sobotu 25.2.2017.
V r. 2017 plánujeme na vydanie monografie žiadať dotáciu z Fondu na podporu umenia. V
Text: Adam Lichý
septembri sme sa zúčastnili už tradičnej súťaži
Foto: Adam Lichý, Marianna Bárdiová,
vo varení guláša na Dni obce Malachov. ŠéfkuSlovenská agentúra životného prostredia
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Vráťme Malachov na bežky!
Základná škola s materskou školou v Malachove dlhodobo podporuje všestranný rozvoj
detí, ich vzťah k prírode, tradíciám, umeniu a remeslám. V posledných rokoch sa pomocou
rodičov a priateľov školy podarilo zlepšiť aj podmienky na športovanie a vedenie školy organizačne zabezpečilo zaradenie rozšírených športových aktivít nielen v rámci vyučovania, ale aj
v rámci školského športového klubu a centra voľného času, a tak je dnes pre malachovských
školákov šport veľmi dôležitou súčasťou ich vzdelávania aj voľného času. Keď sme v ostatnom
čísle Malachovských novín zverejnili výzvu na darovanie alebo predaj bežeckej výstroje, netušili sme, že sa nám podarí získať už v novembri dostatok financií na zakúpenie bežeckej výstroje, čo umožní, že sa všetky deti v základnej škole môžu začať učiť bežkovať bez toho, aby im
rodičia museli zadovážiť vlastnú výstroj.
Projekt s názvom "Vráťme Malachov na bežky" stavia na myšlienke získať pre bežkovanie
novú generáciu detí a ich rodičov a nadviazať tak na silnú tradíciu, ktorá je v Malachove stále
prítomná, ale už nie v takom rozsahu, ako tomu bolo kedysi. Naším cieľom je naučiť bežkovať
deti a zapojiť do toho rodičov aj starých rodičov, aby sa pri bežkovaní znovu stretávali viaceré
generácie Malachovčanov. ZŠ s MŠ v Malachove získala pre tento zámer finančnú podporu
vo výške 2 700 eur v programe "Športujem rád a bezpečne", ktorý spravuje Nadácia detí
Slovenska a finančne podporuje spoločnosť Kooperatíva, a. s.
V súčasnosti prebieha prieskum trhu a možností, ako čo najúčelnejšie využiť získané prostriedky na zakúpenie výstroje. V blízkej budúcnosti sa bude konať stretnutie rodičov a športových pedagógov školy, aby sme sa dohodli na jednotlivých aktivitách projektu a zapojení
všetkých záujemcov, takže uvítame aj deti, ktoré nenavštevujú ZŠ s MŠ v Malachove.
Spoločne s rodičmi plánujeme realizovať aktivity najmä počas víkendov a prázdnin, s tým, že
v škole bude možné si na víkend požičať detskú bežeckú výstroj aj pre deti nenavštevujúce
tunajšiu školu.
V prípade záujmu o zapojenie do projektu volajte na číslo 0905 984 661, alebo na adrese kubisova@gmail.com. Všetci veríme, že po mrazoch, ktoré sme využili na vytvorenie klziska, príde čoskoro aj sneh, a spoločne sa stretneme pri príprave bežeckých tratí v okolí školy
a Malachova.
Ľ. Kubišová
zodpovedná za realizáciu projektu

VÝS TA V A
J ABLK O
R OKA
2016
Dňa 9.10.2016 sa v kultúrnom dome
v Malachove uskutočnila výstava ovocia a
zeleniny "Jablko roka 2016".
V spolupráci s obecným úradom ju
usporiadala
miestna
organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov. Celkove sa
výstavy zúčastnilo 24 vystavovateľov, ktorí
vystavovali 52 exemplárov jabĺk a 10 stolov
zeleniny. Ako predsedkyňa hodnotiacej
komisie sa výborne svojej funkcie zhostila
starostka obce Malachov. Ceny odovzdávali
predseda ZO SZZ a starostka obce.
Hlavným sponzorom výstavy bola firma
Semiramis z Banskej Bystrice.
Poradie v jednotlivých kategóriách
Kategória jablko:
1. miesto
Brieda Vladimír - odroda Jonagored
2.miesto
Cimerman Dušan - odroda Selena
3.miesto
Dobrota Ján - odroda Čistecké lahôdkové
Kategória najkrajšia zelenina:
1.miesto - Hnidková Viera
2.miesto - Kubišová Anna
3.miesto - Žabková Jana
Kategória najkrajší stôl:
1.miesto - Kubišová Anna
2.miesto - Žabková Jana
3.miesto - Briedová Elena

OZNAM
Dáva sa na známosť všetkým obyvateľom obce
Malachov, že fašiangové slávnosti budú posledný
februárový víkend. V roku 2017 sa o zdarný priebeh
postarajú OZ Malachovská dolina a OZ Klub dôchodcov Malachovčan. Sprievod obcou krojovaných mládencov pod vedením Ing. Martina Pála bude n e t r a d
i č n e v sobotu 25. februára 2017. Po kolede bude
fašiangová veselica tiež v sobotu v kultúrnom dome.
Do tanca zahrá hudobná skupina EXCELLENCE.
Basu "pochováme" tradične v utorok 28.februára 2017.

Dňa 8.10.2016 sa uskutočnila okresná
výstava ovocia v Šalkovej. Na výstavu dodali
21 jabĺk: Brieda Vladimír,Kapustová Mária a
Ing. Žabka Jozef.
Umiestnenie na výstave:
2.miesto
Brieda Vladimír - odroda Bohémia
3.miesto
Ing.Žabka Jozef - odroda Melrose
V dňoch 22.-23.10.2016 sa v Trenčíne
konala výstava "Jahrada 2016".
Na výstave bolo vystavených 1070
exemplárov jabĺk, z toho z okresu Banská
Bystrica 86 a z Malachova 18, bez výraznejšieho umiestnenia.
Ďakujem všetkým, ktorí priniesli
svoje výpestky na výstavu, alebo sa priamo podieľali na organizovaní výstavy.
Ing. Jozef Žabka
predseda ZO SZZ Malachov
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Vývoj mapovania Malachova do pr vej polovice 18. storočia
Počiatky vo vývoji mapovania Uhorska sú späté s najstarším zachovaným mapovým zobrazením Slovenska na mape "Tabula Hungariae", ktorej
autorom bol kanonik talianskeho pôvodu Lazar Rosetti. Mapu zostavil v
roku 1513 ale vydaná bola až po jeho smrti v roku 1528. Mapovanie a zbieranie podkladov mu trvalo viac ako 10 rokov. Jediný dodnes zachovaný
exemplár (s rozmermi 55 X 78,5 cm) Rosettiho diela známejšej pod
názvom Lazarova mapa je jemne kolorovaný akvarelovými farbami. Obraz
Uhorska je na Rosettiho mape pootočený viac ako o 45° doľava a z topografického hľadiska mapa zachytáva 260 slovenských miest, hradov a
dedín, ktorých názvy sú zapísané väčšinou v slovenskom jazyku. Z okolia
Malachova sú na mape zobrazené iba väčšie sídla a to neďaleká Radvaň a
Banská Bystrica. Lazarova mapa napriek svojej chybe s pootočeným obrazom predstavovala na svoju dobu dokonalé dielo a v priebehu 16. storočia
slúžila ako podklad mnohým ďalším mapám.
Žiadna z množstva máp od rôznych autorov v priebehu 16. a 17. storočia žiaľ nezobrazuje Malachov, keďže išlo prevažne o mapy väčších mierok. V roku 1682 bolo vydané mapové dielo cisárskeho inžiniera Joannesa
Alexandra Reinera, ktoré je v danej dobe najpodrobnejším záznamom o
vtedajšom osídlení v krajine. Je veľkou škodou, že Malachov na nej absentuje keďže niektoré okolité obce sú zaznamenané (Kremnička, Radvaň,
Iliaš, Vlkanová, Badín, Jakub, Uľanka atď.).
Za dosiaľ najstaršie zobrazenie Malachova na mape môžeme považovať dielo Andreasa Organistu z
roku 1703. Ide o mapu oblasti siedmych stredoslovenských banských
miest (Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Kremnica, Pukanec, Nová

mapy, rytiny i plány miest a hradov. V študijnej práci Epistola uverejňuje
jeden zo základných spôsobov topografického mapovania, ktorým je triangulácia a znázorňuje ju na mape územia medzi Bratislavou a Banskou
Bystricou. Toto mapové dielo uverejnené v roku 1732 pod názvom
Vestigium Operationis Astronomico-Geometricae zobrazuje aj oblasť
Malachova.
Začiatkom roka 1730 začal Samuel Mikovíni s mapovaním dolnouhorských banských miest a komorských panstiev, ktoré si dal vyhotoviť hlavný
komorský gróf barón Jozef Andrej Sternbach na vlastné náklady. Do polovice 40-tych rokov 18. storočia Mikovíni zameral viacero území v oblasti
banských miest, medzi nimi aj okolie Banskej Bystrice. Mapa je farebne
kolorovaná, vyšla v roku 1735 a je na nej zachytená aj obec Malachov.
K zameriavaniu Uhorska podľa jednotlivých žúp Mikovíni pristúpil v
súvislosti s už spomínaným dielom Mateja Bela Notitia Hungariae. Na žiadosť Bela a Mikovíniho panovník Karol III. dňa 25. októbra 1731 nariadil
mapovanie žúp Uhorska. V roku 1736 bol vydaný druhý diel Notitie s
mapami Zvolenskej, Turčianskej a Liptovskej stolice. Mapa Zvolenskej stolice pod názvom Mappa Comitatus Zoliensis Methodo Astronomico
Geometrica vyobrazuje v pravom dolnom rohu vedutu Banskej Bystrice,
grafické merítka a v mapovom rámci geografické súradnice. Mapa predstavovala kvalitatívny prelom v kartografickom tvorbe nášho regiónu. Mapa
tvorí jeden zo základov vedeckej kartografie vo vtedajšom Uhorsku.
Napriek tomu je pomerne jednoduchá pretože zobrazuje plasticitu reliéfu,
riečnu sieť a názvy jednotlivých sídiel. Nerovnosti terénu vyjadroval

Mapa stredoslovenských banských miest, rytina z roku 1703

Baňa, Ľubietová, Banská Belá), ktoré medzi sebou založili zväz siahajúci
až do 14. storočia.
Na mape bolonského rodáka L. F. Marsiliho, pri ktorej nevieme presne
určiť kedy vyšla (uvádza sa vydavateľské rozmedzie rokov 1710-1750) je
zaznamenaný Malachovský potok aj keď podľa geografickej polohy by
malo ísť o vodný tok o úroveň nižšie vlievajúci sa do rieky Hron. Táto mapa
je bez mierky, bez zemepisnej siete a zaberá stredné a východné
Slovensko. Je súčasťou tretieho zväzku máp venovaných nerastnému
bohatstvu a znázorňuje výskyt dôležitých nerastných surovín ako aj baní v
Uhorsku.
Významný pokrok v mapovej tvorbe priniesol kartograf slovenského
pôvodu Samuel Mikovíni. Bol priekopníkom uhorskej vedeckej kartografie
a vedeckej kartografickej literatúry, ktorý už na základe astronomických a
trigonometrických meraní zostrojil mapy žúp a aplikoval nové znázorňovacie spôsoby. Samuel Mikovíni úzko spolupracoval s Matejom Belom na
jeho životnom diele Notitia Hungariae, do ktorého vyhotovil podrobné

Mikovíni šrafami, ktoré sú v rukopisnom náčrte jemnejšie ale na finálnych
medirytinách je zobrazenie reliéfu krajiny výrazné. Obce zakresľoval skutočnými pôdorysmi. V prípade, že mapa naozaj zodpovedala vtedajšej realite tak Malachov sa nevymykal pôdorysnému priemeru okolitých obcí.
Mapová tvorba Samuela Mikovíniho predstavovala významný prelom v
kvalite a obsahu uhorskej a teda aj slovenskej kartografie. Napriek tomu,
že o niekoľko desaťročí neskôr bolo realizované I. vojenské mapovanie,
ktoré zároveň prinieslo vyššiu kvalitatívnu úroveň, mapy Samuela
Mikovíniho predstavovali základ, z ktorého vychádzali aj ďalší autori kartografických diel. Tak napríklad v roku 1790 bola vydaná mapa
(Generalkarte von Ungarn, Siebenbürgen, Sclavonien) Antona von
Wenzelyho, ktorá vychádzala z predchádzajúcich astronomických meračských prác Maximiliána Hella, Jozefa Liesganiga, Ivana Ivanoviča Isleneva
a samozrejme Samuela Mikovíniho. Na tejto mape je zakreslená aj obec
Malachov, niektoré okolité obce ako Radvaň, Kráľová, Pršany, Rakytovce,
Badín však absentujú.
Tomáš Cimerman
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POZVÁNKY

Vyberáme z matriky
(stav k 20.12.2016)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove: 1120 obyvateľov, z toho 560 mužov a 560 žien.
JUBILANTI
Zosobášili sa:
Matúš Gregor a Barbora Gregorová, rod. Blašková, sobáš 21.5.2016
Pavol Murín a Ivona Murínová, rod. Kulichová, sobáš 23.7.2016
Jana Maková, rod. Valtrová a Jozef Mak, sobáš 30.7.2016
Veronika Procházková, rod. Oravcová a Tomáš Procházka, sobáš 30.7.2016

Zoznam detí narodených od decembra 2016
Viktória Gregorová, nar. 12.11.2016, rodičia Matúš Gregor a Barbora Gregorová, Ortútska
245
Rodičom blahoželáme!

Francistyová Vlasta
Šimková Elena
Krnáč Milan
Opavský Ján
Krnáčová Rozália
Dzúrik Ján
Urbánková Viera
Dvorská Štefánia
Strelec Ján
Kapustová Anna
Krnáč Juraj
Kyseľová Oľga

Dát. narodenia
19.10.1946
04.11.1946
11.10.1941
12.11.1941
24.12.1941
03.10.1941
12.07.1936
20.08.1936
30.09.1936
03.12.1936
10.08.1931
08.11.1931

Vek
70
70
75
75
75
75
80
80
80
80
85
85

Bydlisko
Bučinová 14
Ortútska 30
Ortútska 188
Ortútska 200
Ortútska 188
Ortútska 15
Ortútska 22
Bučinová 17
Ortútska 122
Banícka 47
Ortútska 93
Ortútska 163

OPUSTILI NÁS
Jozef Zádrapa
Oľga Kačmariková

Vek
77
81

Bydlisko
Bučinová 33
Banícka 104
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