Občasník ObÚ a občianskych združení v Malachove

číslo 1 – jún 2022, XVI. ročník

Deň detí bol plný zážitkov

Turistický pochod
sa opäť vydaril.
viac na strane 5

Tradičné
pálenie vatry.
viac na strane 12
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Čo sme všetko zažili na Deň detí
Začalo sa to myšlienkou zorganizovania
Dňa detí opäť v športovom areáli V.Lustiga.
Oslovila som maminu Evu Gajdúškovú a tiež
Maťa Pála, mamina poprosila o spoluprácu
Lydku Necpalovú, ja o plagát Miška
Rosenberga a už to šlo....

Pre deti bol nachystaný rozprávkový les, ktorý
nám dopredu pekne vyčistil náš hospodár
Milan Mojžiš so svojou pravou rukou - Igorom
"Grgom" Rosenbergom a pokosil Miňo Mojžiš
ml. Na deťúrence v lese už vyobliekaní, nachystaní, pekne čakali: moje dievčatá z úradu -

Naše námorníčky.

Pipi s pomocníkmi.

Objednali sme skákacie hrady, zavolala som
hasičov z Badína, Zuzka Mojžišová Gondová
spolu s manželom Maňom Mojžišom zajednali
a zaplatili koníky a začali sme zbierať financie
na tento, pre deti tak dôležitý deň. Poďakovať
by sme sa teda chceli za peniažky týmto dobrovoľníkom: Medvedica - Peter Vágner, firma
EQUINOX, rodina Mojžišová, Rasťo Barták,
Ivan Gálus a Andrej Lavrík. Ďakujem chceme
povedať aj Stanke Šiffer (Mancelovej) za chutné, doma vyrobené keksíky pre deti a Lucke
Bystrianskej za ručne vyrobené pletené zajačiky.
Na prvom stretnutí ešte v apríli sme sa
dohodli na podrobnostiach, na nákupoch, spísali sme zoznam, čo všetko treba zabezpečiť,
zohnať, kto navarí guláš, kto pokosí terén, nafúka balóny, kto bude na ktorom stanovišti, rezervovali sme kostýmy v štátnej opere a oslovili
pani riaditeľku tunajšej ZŠ s MŠ, aby nám pripravili s detičkami v školskom klube a v škôlke
rekvizity.
Dňa 4.6.2022 sa teda konal Deň detí
v Malachove. Všetci sme boli v očakávaní, aké
počasie nám bude nadelené, nakoľko skúsenosti s akciami, ktoré organizuje Obecný úrad
sú už žiaľ také - upršané. Predpovede nevyzerali vôbec dobre, no počasie sa nad našimi
drobcami napokon zľutovalo a vyšlo na jednotku.

ňovala Evka Gajdúšková s mojou maličkosťou
a na konci odmeňovali detičky Lydka
Necpalová so sestrou Lenkou Štolecovou.
Všetkým ďakujem za ich úsmevy, nadšenie
a chuť pomôcť.
Všetky deti, ktoré úspešne absolvovali

Zuzka a Erika, Jožko Vavrek ml.,
Maťo
Pohorelec,
Vaneska
Dutková, DomčaOrságová, Lucka
Bystrian-ska, Nikolka Dzúriková,

cestu rozprávkovým lesom si mohli pochutiť na
už tradične fajných palacinkách, ktoré s láskou
pripravili naše vždy usmiate dámy z Červeného
kríža - Marka Pálová, Marka Brozmanová

Terezka Cavarová s Jankom Olerínym a naši
poľovníci - Miňo Mojžiš ml., Domčo Mojžiš,
Peťo Terem aPaťo Lokša. Na štarte deti usmer-

a Jolka Oravcová . Pri takom množstve (skoro
400) si ich museli narobiť niekoľko aj deň
vopred. Dievčatá, ďakujeme! A keby sa nieko-

Štart.
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Poľovníci v lese.

mu zdalo, že sú ich ratolesti málo
aktívne a chýba im cukor :o), pripravili sme sa aj na to, a v rámci balíčka
mali okrem palaciniek k doplneniu
energie aj cukrovú vatu.
Športové súťaže nám zorganizovali chlapci z TJ Slovan Malachov Ondrík Dvorský, Jožko Vavrek st., tiež
Maňo Mojžiš, Peťo Klačan a môj
ocino Ľubo Gajdušek.TJ Slovan
Malachov zabezpečil každému detskému oslávencovi aj po pohári kofolky. A súťažilo sa a súťažilo, športovalo, zabávalo, merali sa sily, no proste
- deti sa dobre bavili a za to sme
nesmierne vďační všetkým, ktorí sa o
to pričinili aj na multifunkčnom ihrisku.
Nechýbalo maľovanie na tvár, detské tetovačky, skákacie hrady, jazdilo
sa na koníkoch, tvorilo v kreatívnych
Celá zostava.

3

MDD
Dievčatá v cieli.

Penová párty.

dielňach, za čo patrí
vďaka pani riaditeľke
Kataríne Cholvádovej a
našim pani učiteľkám Zuzke Dobríkovej a
Marcelke Fillo vej.
Nakoniec k nám zavítali aj dobrovoľní hasiči z
Badína a Hronseka,
ktorí sa postarali o
penovú zábavu, z čoho
boli nesmierne nadšené nielen deti, ale aj
rodičia, keďže boli
všetci dokonale mokrí ale stálo to za to! Ten
detský krik, smiech a
ich radosť bolo počuť
až v lese.
Keď sa deti zabávajú, rodičia majú
aspoň na chvíľu trochu
kľudu - poznám to z vlastnej skúsenosti a tak
bez zbytočných starostí o potomkov sa mohli
dospeláciobčerstviť v miestnom pohostinstve,
výborným gulášom, ktorí nám navarili a rozdávali zadarmo všetkým poľovníci - Janko
Dobrota,Paľko Kapusta ml. aj Paľko Kapusta
starší a Marek Oravec so svojim synom
Marekom... a vychýrenými langošmi od
Mariana Krnáča a jeho syna Iva, na ktoré sa
neprestávalo po celý deň stáť v rade. Darmo,
sú najlepšie! Páni debatovali, jedli a pili a dámy
sa líčili s dievčatami z Mary Kay. No viac som si
snáď ani nemohla želať ako vysmiate deti, ktoré
sa zabávajú a vysmiatych rodičov, ktorí majú
pohodu.
Poďakovať sa chcem aj nášmu DJ-ovi
Mirkovi Valuškovi, ktorý nám celý deň skvele
hral a tiež Jurajovi Solivajsovi a všetkým, ktorí to
celé zachytili svojim okom pre nás na pamiatku.
Všetci sme sa zabávali a smiali a tak môžem na
záver len konštatovať - Deň detí sa nám vydaril.
Vaša starostka
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Veľká jarná brigáda v sobotu 14.5.2022
na oddychovom mieste Pod Skalkou.
OZ Malachovská dolina si naplánovala na
sobotu 14.5.2022 veľkú jarnú brigádu cieľom,

Alenkou dostali za úlohu upraviť pomníky pri
Zvonici. Ostatní brigádnici zostali pracovať na
oddychovej lúke. Práce tam bolo neúrekom no
prioritou na opravu boli drevené
toalety. Už roky bola ich stabilita
narušená prehnitou nosnou konštrukciou, ktorá sa musela súrne
opraviť. Drevenú nosnú časť vzadu
sme vymenili za oceľovú rúru
a spevnili poškodené časti. (brigádnici: M.Smolík, J.Štulajter, J. Georgiev, M.Štulajter ) Nové dva drevené mostíky cez potok spevnili
a urobili niekoľko dní pred
brigádouP.Terem a J. Frčka. V
sobotu ich ponatierali a ošetrili
L.Krnáčová a L.Kubišová. Jeden
starší mostík z lúky na druhú stranu
cez potok ponatierali manželia
Georgievovci a Jozef Štulajter
s Jánom Georgievom ponabíjali priečne dosky , aby sa po mostíku

dalo chodiť. Vystrihali sme aj všetky chodníky
v okolí rekreačnej lúky a vykosili aspoň čiastočne hornú časť lúky ( L.Kapustová,L.Boďová,

A.Georgievová, I.Gálus ml., manželia
Ondrisovci). Pokosiť kraje lúky popri ceste a
popod stromy krovinorezom pomohla mládež ( M.Štulajter, F.Majer a pomáhal im
M.Smolík). Vyhrabali a vyčistili sme altánok a
jednotlié miesta na opekanie.
O
občerstvenie
sa
postarali
M.Dobrotová, L.Boďová a Ž.Štulajterová, na
ktorej bolo pripraviť oddychovú lúku
Pod Skalkou na novú letnú sezónu.
Ráno sme s malou dušičkou čakali či
vôbec nejakí brigádnici prídu. Naši členovia OZ nesklamali a tak sa nás stretlo 21 ľudí, ktorí priložili ruku
k dielu. Koordinátorkou brigády, poverením úloh a rozdelenie brigádnikov na

3 pracovné miesta mala na starosti Žofia Štulajterová. Najstarších členov P.Terema,
J.Frčku a J.Oravca pridelila na dvor Kováčovie
domu, kde mali zhotoviť a osadiť 1 ks drevený
stôl a 2ks lavice. Zuzka Pupalová so sestrou

desiatu chlebík so bryndzovou
pomazánkou, kávu, čaj a minerálka.Rozvoz pre brigádnikov zabezpečil P.Kapusta. Po skončení brigády
sme sa všetci stretli v altánku
a pochutili si na dobrom guláši , pri
ktorom sme vyhodnotili celú brigádu. Ďakujeme všetkým, ktorí neváhali a svoj voľný čas a voľnú sobotu
14.5.2022 venovali zveľadeniu
Rekreačnej lúky Pod Skalkou.
Zapísala: Žofia Štulajterová

Malachovské
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Turistický pochod pri príležitosti
Dňa víťazstva nad fašizmom
Turistický pochod, ktorý je už tradíciou sa koná každoročne pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Turistickú akciu: Pochod k pamätníku padlých letcov pripravuje OZ Malachovská dolina v spolupráci s
obcou Malachov. Tento rok sa pochod konal v sobotu 7.5.2022.
Hlavným vedúcim bol opäť Ján Oravec, ktorému sa chceme poďakovať
za výber trasy a prípravu akcie. Trasa viedla z konečnej zastávky HD
Kopanice cez Brôdok na vyhliadku nad Hornými Pršanmi, ďalej pokračovala na Tureckú studničku a odtiaľ k pamätníku padlých letcov, kde
turisti položili veniec na pamiatku víťazstva nad fašizmom. Turistický
pochod končil na Grófovom obede, kde obec Malachov pripravila občerstvenie a chutný guláš. Seniorov - členov nášho OZ Malachovská dolina,
ktorí sa chceli pozrieť pri tejto príležitosti do Ortút k Ortútskemu jazierku
a odtiaľ pomaly pešo na Grófov obed, vyviezla na aute Žofia Štulajterová,
a tak aj menej zdatní seniori sa mohli stretnúť s turistami a uctiť si pamiatku padlých letcov.
Bola to opäť jedna z vydarených akcií, ktorá sa už tradične robí v spolupráci s OÚ Badín a OÚ Horné Pršany.
Zapísala: za OZ Malachovská dolina Žofia Štulajterová

Turisti od Ortútskeho jazierka

Pochod pri pamätníku padlých letcov.

Veniec na pamiatku víťazstva nad fašizmom

Oddych po turistike ...
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Nové stoly vo dvore Múzea Kováčovie dom
Drevené stoly a lavice, ktoré sú
postavené pre oddych návštevníkov
vo dvore Múzea Kováčovie dom, už
prestali plniť svoju funkciu.
Vplyvom počasia spráchniveli. Odhalené
kovové časti boli pre návštevníkov múze nebezpečné. OZ Malachovská dolina na vlaňajšej brigáde rozobrala jeden, ten horší stôl s lavicami.Po spísaní materiálu som požiadala obecné
zastupiteľstvo a OÚ Malachov o uvoľnenie
finančných prostriedkov na zakúpenie materiálu na nové stoly a lavice.Obec Malachov nakúpila ešte vlanimateriál, ale práce sa nám v zime
nedali robiť. Začali sa až tento rok na jar.
V rámci veľkej jarnej brigády OZ Malachovská
dolina 14.5.2022 podujali sanaši trajačlenovia
P.Terema,J.Frčku a J.Oravca vyhotoviť nový
stôl a lavice na sedenie k nemu. Keďže sa
v Múzeu Kováčovie dom stretávajú hlavne naši
dôchodcovia bola to úloha práve pre túto partiu. Títo traja páni sú členovia Klubu dôchodcov
Malachovčan apri práci s pílkou schovajú do
vrecka aj mladších a keďže ich práca nadchla,
rozhodli sa rozobrať a urobiť aj ten druhý stôl
s lavicami. V stredu 18.5.2022 sa stretli vo
dvore múzea a podvečer mi už volali, že sú
s prácou hotoví. Je radosť pracovať a podieľať
sa na tom, aby veci v našej obci fungovali. Dnes
už máme na dvoreKováčovie domu dva nové
drevené stoly a pri každom sú dve nové lavice.
Chcela by som sa brigádnikom aj touto cestou
poďakovať v mene poslancov OZ v Malachove
a aj v mene výboru OZ Malachovská dolina.
Zapísala:
Žofia Štulajterová

Oprava poškodenej náučnej
tabule z Grófovho obeda
Streda 11.5.2022
Minulý rok po veternej
víchrici spadnutý strom poškodil a rozbil drevenú náučnú
tabuľu
umiestnenú
na
Grófovom obede.
Ťažký terén nám však
nedovoľoval zviezť poškodenú
tabuľu skôr, a tak 11.5.2022
Žofia Štulajterová so svojimmanželom a synom Martinom,
poukladali zvyšky náučnej
tabule do auta a priviezli do
dvoraMúzea Kováčovie domu. Niektoré časti
tabule sa dajú ešte použiť privýrobe novej. A tak
členovia OZ Malachovská dolina PavelTerema
Jozef Frčka použijú šindle a celú drevenú stoj-

obrázkami všakbola rozbitá na
niekoľko častí a tieto sa už
nedajú použiťa tak pán
Ing. Druga zabezpečil a dal
vyrobiť novú. Do leta by mala
byť poškodená náručná tabula opravená a znovu osadená
na pôvodnom mieste na
Grófom obede, aby slúžila pre
všetkých turistov, ktorí navštevujú túto lokalitu.

ku na vyrobenie
novej náučnej tabule.
Pôvodná
plastová
časť náučnej tabule s

Za OZ Malachovská dolina
Milan Smolík

Malachovské
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Dovezenie stromov na nové mostíky
na oddychovej lúke a pri vodopáde.
Streda 30.4.2022

vanie patrí Pavlovi Kapustovi, Václavovi
Pavlíkovi, Jozefovi a Martinovi Štulajterovcom,
Pavlovi Teremovi, Jozefovi Frčkovi a Rasťovi
Roupcovi. Keď už boli kmene osadené nad
potokom, Pavol Terem a Jozef Frčka na druhý

Od jesene 2021 sme mali uložené kmene
stromov v altánku na oddychovej lúke Pod

P. Kapusta a M. Štulajter pri mostíku.

Kmene ťahali až ku vodopádu.

Skalkou, z ktorých sme plánovali urobiť nové
mostíky cez potok na oddychovom mieste a
pri vodopáde. Staré mostíky už boli prehnité
a v novej turistickej sezóne 2022 by neboli
bezpečné pre turistov. Zima a chladné dni
nechceli ustúpiť prichádzajúcej jari a preto sa
nám až 30.4.2022 podarilo preniesť pripravené kmene stromov na miesto a osadiť ich
cez potok. Bolo to náročné a namáhavé.
Kmene boli mohutné a veľmi ťažké. Skupinka
našich členov a sympatizantov sa stretla na
mieste a za pomoci terénneho auta , ktoré
poskytla Žofia Štulajterová sme brvná potiahli
a zakotúľali na miesto k potoku. Bola to
náročná, namáhavá a nebezpečná práca.
Brigádnici ju zvládli na výbornú. Veľké poďako-

Brigádnici - mostík pri vodopáde.

deň spevnili ich uloženie a ponabíjali narezané
a pripravené dosky. Nové mostík cez potok sú
hotové a na brigáde 14.5.2022 ich mohli brigádnici ponatierať a ošetriť. Výborná práca
páni, VEĽKÉ ĎAKUJEM všetkým ktorí prišli
pomôcť.

Nový mostík cez potok pri vodopáde.

Zapísala : za OZ Malachovská dolina
Žofia Štulajterová

Možnosť zverejnenia údajov pre podnikateľov
na stránke obce Malachov
Dovoľujeme si osloviť všetkých podnikateľov alebo právne subjekty pôsobiace v obci, ak máte záujem o prezentáciu na webovej stránke obce:
na adresu: ou@malachov.sk je potrebné zaslať e-mail alebo osobne doručiť požiadavku na Obecný úrad
Malachov s nasledovnými informáciami:
- meno podnikateľa alebo názov subjektu,
- kontakt,
- predmet podnikania.
Ďalšími odporúčanými informáciami sú: otváracie hodiny, logo alebo foto.
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Fašiangy sme oslávili
karnevalom.
Čítali sme pri bylinkovom čaji. Súťažili sme v
prednese poézie a prózy v školskom kole
Hviezdoslavovho Kubína. Školu v ďalšom kole
reprezentovali Nelka Necpálová a Robko Krnáč.
V speváckej súťaži školu reprezentovali Matej
Kubiš a Kristínka Barteltová. Zapojili sme sa aj do
súťaže Všetkovedko a matematický klokan.
Navštívili sme interaktívnu výstavu o ThurzoFuggerovskej spoločnosti. Vyniesli sme Morenu.
Na Deň Zeme sme mali celodenné aktivity. V
gymnastickej olympiáde boli za ročníky najlepší:
Tomáš Zlevský, Lariska Pálová, Martin Pohorelec,
Natálka Medveďová a Nataška Blašková.

Karneval.

Vynášania Moreny.
Deň Zeme.

Stále korčuľujeme.

Rozlúčili sme sa s Kaťou.

V zime sme sa bežkovali.

V novembri sme boli v Národnej banke Slovenska, kde mali
pre nás pripravený program z oblasti finančnej gramotnosti.
Počas stridžích dní k nám zavítal Mikuláš, anjel a čert. V škole
sme piekli medovníčky. Na Vianoce sme nemohli pre rodičov
vystúpiť v kultúrnom dome, tak sme im aj tento rok pripravili darček v podobe krátkeho filmu. Niet nad skúsenosti z divadelného
prostredia, ale takto deti získali skúsenosť, ako sa točí film.
Posledný deň pred prázdninami sme mali Štedrý deň v škole
s pohostením, koledami, tradíciami. Obdarovali sme sa navzájom
a išli sme vinšovať.

Malachovské
noviny 1/2022
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Mikuláš a jeho pomocníci prišli aj k nám.

Recitačná súťaž.
Štedrá večera v našej triede.

Vianoce u nás.

Návšteva múzea.

Kozmove dobrodružstvá - projekt na prevenciu šikanovania.
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Športujeme.

Stále korčuľujeme.

V ýzv a

Ešte jedna z nášho námestia.

Z prostriedkov OZ Malachovská
škola bude toto leto postavená
nová preliezka na školskom
dvore. Vyzývame všetkých rodičov a hlavne rodičov detí, ktoré
nie sú deťmi a žiakmi ZŠ s MŠ
Malachov, aby v čase výstavby
dozreli na ZÁKAZ vstupu na
preliezku a do jej okolia. Ďalej
vyzývame všetkých k šetrnému
zaobchádzaniu s majetkom školy
na školskom dvore.
Upozorňujeme, že areál je monitorovaný a v prípade poškodenia
čohokoľvek budeme kontaktovať
políciu.

Zapaľovanie sviečok.

Ďakujeme rodičom, ktorí
pomohli pokosiť našu
záhradu
- pánovi Blaškovi a pánovi
Šutkovi.
Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu. Za
koláče ďakujeme Dáške
Kapustovej a za fantastické fašiangové šišky pani
Barbore Gregorovej.

Pani doktorka prišla deťom porozprávať o svojom povolaní.

Malachovské
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Na hodinách slovenského jazyka v druhom ročníku sme sa snažili reprodukovať rozprávku
o piatich kozliatkach. Niečo sa vám nezdá? Že kozliatok bolo sedem? Správne. Aj naše rozprávky sú tak trochu iné, veď uvidíte.

O piatich kozliatkach
Kde bolo, tam bolo, bol raz na kraji lesa domček a vedľa neho stromček. V domčeku bývalo päť kozliatok a jedna mamička. Raz musela ísť zobrať mlieko a povedala im: "Kozliatka moje, nikomu neotvárajte dvierka! Iba mne!" " A ako spoznáme, že
si to ty?" Keď zaspievam vašu uspávanku, spoznáte, že som to ja." Keď mamička odišla, kozliatka sa začali hrať. Po chvíľke prišiel vlk, zaklopal na dvere a povedal: "Kozliatka, to som ja, vaša mamička!" "Nie. Ty nie si naša mamička. Naša mamička má
tenučký hlások." Vlk začal rozmýšľať a napadlo mu, že by mohol ísť za kováčom, že by mu mohol ukuť hlások. Rozbehol sa za
kováčom a povedal: " Kováč, kováč ukuj mi hlások!" Kováč vlkovi ukul hlások a vlk sa pobral rýchlo k chalúpke a zaklopal na
ňu. "Kozliatka, otvorte mi vráta!" "Otvoríme ti ak nám cez okno ukážeš tvoje kopýtko." Vlk sa zamračil, ale čo mal robiť? Ukázal
labu a začervenal sa. "Veď naša mamička má po prvé kopýtko a po druhé, má ho biele. Ty nemáš ani jedno z toho. Ty si vlk!
My ti neotvoríme!" Vlk zase dlho rozmýšľal, až kým mu nenapadlo, abyišiel za mlynárom. Mohol by mu namúčiť laby. Mlynár vlka
namúčil a vlk išiel rýchlo k chalúpke. "Kozliatka, otvorte mi vrátka!" Kozliatka, ale povedali: "Tak nám ukáž tvoje biele kopýtko!"
Vlk to s radosťou spravil. Ukázal jeho namúčenú labu. "Hm, aj hlások má tenký, tak ju pustime dnu." Kozliatka otvorili dvere a
čo sa nestalo. Vlk vyskočil na kozliatka a zjedol ich. Keď sa to mamička dozvedela, tak rýchlo volala na pomoc horára. Horár
našiel vlka ležať na kraji lesa s plným bruchom. Horár mu vypáral brucho , kozliatka vyskočili a namiesto kozliatok, dal horár
do brucha kamene. Kozliatka objali mamičku a zazvonili spolu na zvonec a rozprávky je koniec.
Napísala: Natália Medveďová , 2. ročník

O piatich kozliatkach
Kde bolo, tam bolo, žili raz jedny kozliatka. Mamička išla zobrať mliečko. Kozliatka ostali doma samé. Prišiel zaklopať vlk
a kozliatka počúvali hlas. Kozliatka povedali: "My ti neotvoríme, lebo sa ťa bojíme, ty nie si mamička naša, ktorá nám mliečko
znáša!" Vlk bežal za kováčom: "Kováč, kováč, ukuj mi hlas!" Kováč ukul vlkovi hlas. A tak vlk išiel ešte raz zaklopať na vráta:
"Kozliatka otvorte vráta!" A tak kozliatka otvorili, vlk ich zožral a neostalo ani jedno kozliatko. Mamička prišla domov a povedala: " Ó, kde sú moje deti?!" Mamička zavolala na pomoc horára: "Horár, moje kozliatka zmizli, kde sú?" Našli vlka, a ten vlk
má nejaké veľké brucho. Horár rozpáral vlkovi brucho a z brucha vyliezli kozliatka a zvolali: "Mamičkaaa!" A mamička povedala: "Deti moje, čo sa tu stalo?" " Mysleli sme si, že si to ty mamička, ale bol to vlk a zožral nás." A mamička na to: " Deti, prečo
ste otvorili vlkovi a nie mne?
A toto je tejto rozprávky koniec.
Napísala: Kristínka B. Barteltová, 2. ročník

O piatich kozliatkach
Bolo raz päť kozliatok, ktoré žili len s mamičkou. Raz prišiel vlk, ktorý chcel zožrať kozliatka. Mamička išla zobrať mliečka. Vlk sa približoval k domčeku a zaklopal
na vrátka: "Detičky! Nesiem vám mliečka!" "Ty nie si naša mamička!" Vlk bol rozzúrený a išiel ku kováčovi. "Kováč, kováč ukuj mi hlas!" Vlk išiel za kozliatkami a zaklopal. "Klop-klop, klop-klop," zabúchal vlk na vrátka. "Detičky! Nesiem vám mliečka!"
"Neveríme ti! Ak ti máme veriť, ukáž nám labku!" Vlk ukázal labku ak kozliatka videli, že to nie je ich mamička. "Ty nie si naša mamička!" Vlk išiel za mlynárom a povedal mu, či by ho posypal múkou a bol biely. Išiel vlk za kozliatkami a vraví. "Detičky,
nesiem vám mliečka!" "Tak nám ukáž labku!" "Hej, všetci! Má bielu ruku! Otvorme!"
A tak aj urobili. Otvorili vlkovi vrátka. A ham! Kozliatka boli v bruchu vlk si povedal, že
si pôjde zdriemnuť. Koza prišla domov a zľakla sa. "Kde sú moje kozliatka!?" Koza
zavolala horára a videli, že vlk má veľké brucho, že zjedol kozliatka. Horár mu rozpáral brucho, z brucha vyšlo päť kozliatok. Koza s horárom dali vlkovi do brucha
kamene. Potom sa schovali a pozerali sa na vlka. Vlk sa zobudil a povedal si, že sa
pôjde napiť vody. Koza a kozliatka sa tešili, že je už dobre.
Koniec
Napísala: Nelka Necpálová, 2. ročník

Pozývame Vás
na vystúpenie detí
ZŠ s MŠ Malachov
pri príležitosti
Dňa rodiny
16.6.2022 o 17,00
v Kultúrnom dome
Malachov
vstupné dobrovoľné
- výťažok pôjde
na doplatenie
novej preliezky.
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OZ S.P.A.M. pokračuje
Občianske združenie SPAM pokračuje
vo zveľaďovaní a potrebných, plánovaných
úpravách chaty na Diely. Niektorí členovia
a sympatizanti tohto združenia vo svojom
voľnom čase prikladajú ruku k dielu
a postupne menia túto chatu na nepoznanie.
V priestoroch za chatou pribudlo nové
suché WC, ktoré zakúpilo združenie, lebo
staré pôvodné už doslúžilo. Následnú prepra-

rošty, ktoré zabezpečil ďaľší
aktívny priaznivec a zabezpečil
pohodlný spánok unaveným
návštevníkom po rôznych
náročných aktivitách. Ďaľšou
vecou, ktorú sa nám podarilo
zrealizovať je madlo na zábradlí
na terase. Pôvodné drevené
odhnilo a tak sme opäť sponzorsky zakúpili, namontovali a
obrúsili drevené foršty, ktoré
budú slúžiť nielen na opretie
sa, no môžete si tam položiť aj
pohár s nápojom, ba do konca
aj mištičku s gulášom.
Všetci spoločne máme
chuť a chceme pokračovať aj
naďalej tak, aby samotná
chata, ako aj priestor okolo nej
sa zveľaďoval a rástol do krásy.
Nech si to môžu uživať všetci
občania ako len budú chcieť
a potrebovať.

vu, vykopanie jamy, samotné
osadenie a namontovanie plechu na strechu sme si zabezpečili my. Takže latrínka už slúži
širokej verejnosti. Ďaľšou
potrebnou a nevyhnutnou zmenou prešiel priestor schodiska,
kde obyčajný jednoduchý
v niektorých prípadoch aj nebezpečný rebrík, vystriedalo plnohodnotné bezpečné schodisko,
vyrobené na mieru so smrekového dreva. Vybu-dovaním schodiska sme zabezpečili určitý
komfort a hlavne bezpečnosť pri
presune medzi poschodiami.
Komplet celé schodisko bolo
zabezpečené a namontované
bez finančného zaťaženia občianskeho združenia. Sympatizant
nielen tohto združenia, ale aj
iných združení pôsobiacich
v našej obci ho vyrobil a dodal
sponzorsky, nech môže slúžiť
všetkým návštevníkom chaty TJ
Slovan Malachov. Na posteliach
v podkrový chýbali drevené

Všetkým, ktorí sa podieľajú na skrášlovaní
tohto miesta patrí veľké Ďakujeme.
autor článku
sympatizant OZ
Maroš Mojžiš

Malachovské
noviny 1/2022
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Tradičné pálenie Vatry
Tak ako každý rok, ani
tento nebol výnimkou.
Stretla sa partia chlapov,
ktorí majú chuť a nájdu si aj
ten potrebný čas aby udržali túto tradíciu v našej
obci. Dohoda medzi chlapmi o zorganizovanie pálenia vaty sa zrodila rýchlo
a každý vedel hneď čo má
robiť. Potrebné prípravy,
ako zabezpečenie povolenia na Obecnom úrade,
nákup benzínu do motorových píl, pitného režimu,
stravy a oslovenie kamaráta s traktorom o pomoc pri
vývoze a priblíženie polámaných kusov dreva
k chate na Diely prebehli už
týždeň pred samotnou
akciou.

Vás tešili. Lúka sa nám
začala zapĺňať nad očakávania a ľudia, ktorí sa prišli pozrieť v takom hojnom
počte nás veľmi milo prekvapili. Všetko bolo pripravené, všade panovala
skvelá nálada a tak sme
spoločne mohli o pol deviatej zapáliť Vatru oslobodenia, pri príležitosti dňa
víťazstva nad fašizmom.
Vatra sa nám krásne rozhorela a komu bolo chladnejšie mohol sa pri nej aj
zohriať. Spoločne sme si
užívali tento večer a zabávali sa do neskorej noci.
Nocou nás sprevádzala
muzika od DJ ako aj hra
na heligónke v podaní jedného pána z našej obci.

Už v piatok bolo všetko
pripravené, niektorí si
pobalili veci a vyrazili spolu
na chatu, od ktorej nám
požičalo kľúče občianske
združenie SPAM, ktoré ju
má momentálne v správe.
Za to im veľmi pekne ďakujeme. Ešte ten večer uvarili
výborný guláš, aby si na
ňom mohli pochutiť chlapi
po náročnej práci pri stavbe samotnej Vatry. Aj
keď v sobotu ráno nám počasíčko veľmi neprialo, na nič sme nečakali a pustili sme sa do
práce. Práce prebiehali hladko, všetko išlo
podľa plánu a tak sme mali čas aj na menšie
prestávky, ktoré sme využili krátkym posedením a porozprávaním sa pri pivku. Vatru sme
mali postavenú už o pol jednej a tak sme sa
mohli pustiť do ďaľších príprav, aby ste sa v prí-

Chel by som sa
úprimne poďakovať všetkým dobrovolníkom (ste
perfektní, klobúk dolu),
ktorí nám pripravili a zorganizovali tento nezadudnuteľný zážitok. V nepo-

rode cítili dobre,
oddýchli si a zabavili sa. Zabezpečiť ozvučenie,
bufet s občerstvením, provizórne prestrešiť terasu (pre prípadný
dážď), poriadiť
okolie chaty sme
zvládli a s radosťou sme sa na

slednom rade sa však chcem poďakovať Vám
všetkým, ktorí ste sa prišli pozrieť, podporiť túto
akciu a vašou účasťou nám dokázať, že tradície
v našej obci majú zmysel a treba ich udržiavať.

Text a foto:
Maroš Mojžiš
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Oldies par t y - PYŽAMOVÁ
V sobotu 21. mája 2022 o 19,00 hod. sa v sále KD konala 11.
Oldies party s názvom Pyžamová. Najlepšie outfity boli odmenené a
na účastníkov Oldies party čakalo zlosovanie vstupeniek a bohatá
tombola. V máji pred piatimi rokmi sme začali s organizovaním zábav
typu Oldies party v Malachove. Máme teda malé jubileum a napriek
pandémii a opatreniam s ňou spojených, sme sa nepoddali a vydržali sme. Dnes máme priaznivcov široko-ďaleko a s našimi
"Oldiskami" robíme dobré meno obci Malachov. Ľudia za nami
neváhajú cestovať desiatky kilometrov z Detvy, Nitry, Prievidze,
Zvolena, Brezna a Banskej Bystrice. Bolo veselo a nasmiali sme sa
do popuku hlavne pri fotostene s posteľou.
Už dnes sa tešíme na 12.Oldiesku.
Žofia Štulajterová

Zuzka Púpalová a Alenka.

Pri vstupe...

Torta s číslami.
Odovzdávanie cien za outfit.

Malachovské
noviny 1/2022
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Želáme Vám to najdôležitejšie,
aby vašu krajinu nikdy nepostihla podobná situácia ako je tá naša
Alla a Misha (Michail), Viktória (Vika) a Dima (Dmitryj) dorazili
do Malachova z Ukrajiny 23. 3. 2022 v skorých ranných hodinách.
O možnosti zostať v Malachove sa dozvedeli od príbuzných
Valerijaa Darye, mladého manželského páru z Bieloruska.
Valerijova mama pochádza z Ukrajiny, žije tam jeho stará mama aj
ďalšia rodina. Bývajú v oblasti, ktorú boje veľmi nezasiahli, preto
krajinu nemuseli opustiť. Darya a Valerij prišli na Slovensko pred
vyše dvoma rokmi a už viac ako rok bývajú v Malachove,
v Zborovom dome.
Našich milých hostí sme požiadali, aby nám o sebe a svojej krajine
niečo povedali. Tu sú ich odpovede. Preložili si ich do slovenčiny sami,
sú uvedené len s minimálnymi úpravami.Odpovede sú z obdobia Veľkej
noci, okolo 20. 4. 2022.
Povedzte nám niečo o sebe.
Vika: Doma som pracovala vo výrobnej a obchodnej spoločnosti.
Zaoberali sme sa balením a predajom obilnín.
Dima (syn Viky): Študujem
spolu s Michailom na Štátnom
internátnom gymnáziu s posilnenou vojenskou telesnou prípravou "Kadetský zbor" v Charkove.
Sme v 11. ročníku a pripravujeme sa na štúdium na univerzite.
S rodinou bývame v malej dedinke na okraji Charkova.
Alla: Pracovala som vo
forenznom stredisku Ministerstva
vnútra.
Misha (syn Ally): Študujem na
charkovskom "Cadet Corps" v
11. ročníku, spolu s Dimom. Do
budúcnosti som mal veľké plány.
Naša škola je zničená, ale učitelia nám stále posielajú o opravujú
Internátna škola v Charkove, ktorú navštevovali Dima a Miša
úlohy, chceme tento rok zmatupred vojnou a dnes. Foto: M. Pšeničnyi

blízko ako teraz.
Ako trávite Veľkonočné sviatky
na Ukrajine?
Na Ukrajine máme na veľkonočné
sviatky 3 dni voľna - sobotu, nedeľu
a pondelok. V predvečer sviatku na
Zelený štvrtok je zvykom plávať pred
úsvitom, aby sa zmyli všetky hriechy,
upratať dom a upiecť veľkonočné koláče. V sobotu po večeri sa v chrámoch
začína sláviť Veľká noc. Neskôr v noci
sa začína nočná bohoslužba, na konci
ktorej sa ráno opäť požehnávajú paschy
- veľkonočné koláče.
V nedeľu všetci oslavujú Veľkú noc.
Keďže sviatku predchádzal Veľký pôst
(40 dní), nebolo možné jesť živočíšne
produkty a piť alkoholické nápoje,
na sviatočnom stole sú vždy hojné
jedlá z mäsa a rýb a symbolom sviatku je paska a krashenki - farebné
uvarené vajíčka.
Aké boli okolnosti Vášho
odchodu z domova?
Museli sme opustiť náš domov,
pretože Charkov bol pod silným ostreľovaním. Od vpádu vojska agresora je naše mesto zničené už z 1/3.
Dekrétom prezidenta Ukrajiny bol
Charkov ocenený titulom "Hrdinské
mesto".
Kto zostal u Vás doma? Aká je
teraz situácia v Charkove?
Vika a Dima: v Charkove máme
otca a dvoch starých rodičov. A
samozrejme naše obľúbené domáce zvieratá (pes a mačka).
Misha a Alla: Ostali nám tam
babka a otec. V Charkove sa situácia veľmi zhoršila, neustále dochádza k ostreľovaniu obytných oblastí
mesta. Niektoré malé mestá v
Charkovskej oblasti sú pod kontrolou ruských okupantov.
Michail s mamou Allou.
Dima s rodičmi Vladislavom a Viktoriou .
Očakávali ste túto vojnu,
Foto: rodinný archív
Foto: rodinný archív
alebo to bol pre Vás šok?
Objavili sa informácie, že sa prirovať. Všetci spolužiaci odišli do iných krajín. My dvaja sme sa dostali na pravuje ofenzíva, ale nechceli sme tomu veriť. Nevedeli sme si ani predSlovensko.Spolu s mamoubývame v Charkove, v oblasti Alekseevka. S staviť, že tí, ktorí nás nazývajú bratskými ľuďmi, prídu zničiť naše domovy,
Dimom sme sa stretli v Charkovskom kadetnom zbore hneď po vstupe zabiť nás a naše deti.
Niektorí ľudia teraz pri obetiach vojny na Ukrajine poukazujú na to, že
(pred 5 rokmi). Naše mamy sa poznajú celých tých 5 rokov, no nie tak
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podobné zverstvá sa predtým diali v Doneckej a Luhanskej oblasti aj z
ukrajinskej strany, že odtiaľ muselo odísť tiež veľa utečencov.
Ako vnímate tento konflikt?
Ukrajinská armáda už osem rokov neuskutočnila ostreľovanie dočasne okupovanej Doneckej a Luhanskej oblasti.
Humanitárna pomoc bola pravidelne dodávaná
na okupované územia a tým ľuďom, ktorí opustili svoje domovy, bolo poskytnuté ubytovanie v
iných regiónoch.
Čo hovoríte na Putinov cieľ invázie denacifikovať a demilitarizovaťUkrajinu?
Aký vplyv mali na Ukrajine nacistické strany?
Veríme, že jeho cieľom je dobyť Ukrajinu,
ako aj zničiť kultúru a históriu Ukrajiny.Nacisti a
neonacistické strany na Ukrajine nikdy neboli.
Pre niektorých na Slovenskuje ťažko
pochopiteľné, že vaším rodným, domácim
jazykom je ruština, ale cítite sa byť
Ukrajincami. Čo to pre Vás znamená byť
Ukrajincami? Je to len štátne občianstvo?
Historicky vo východnej oblasti Ukrajiny
všetci obyvatelia hovorili jazykom agresora, ale
všetci občania ovládajú ukrajinský jazyk.
Jazykovú diskrimináciu nemáme.
Byť
Ukrajincom znamená: poznať kultúru, históriu a
milovať svoju krajinu.
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Ďalšia rodina, ktorá našla svoje dočasné útočisko pred vojnou v
Malachove, pochádza z mesta Sumy, družobného mesta Banskej
Bystrice. Rodáčka z mesta Sumy, Olena Šimková, býva s rodinou v
Malachove už niekoľko rokov.Pár
týždňov po začatí vojny, 12. 3. 2022,
prichýlili vo svojom dome Lenkinu
80-ročnú mamu a Lenkinu sestru s
dcérou a jej dvoma deťmi. Lenkina
mama dovtedy na Slovensku nebola,
lebo si v svojom veku netrúfala na
cestu. Vojna však všetko mení, aj
veľkosť prekážok, ktoré treba prekonať.
Na naše otázky odpovedala
Natália, Lenkina neter, matka dvoch
malých detí (3 a 9 rokov).

Aké boli Vaše prvé dojmy po príchode
na Slovensko?
Po príchode do Malachova nás čakali veľmi
dobromyseľní a ochotní ľudia. V tomto pre nás
ťažkom období nám veľmi pomohli. Poskytli
ubytovanie a všetko, čo sme potrebovali.
Nádeje na šťastný nový rok zmarila vojna.
Pomáhali nám aj pri hľadaní práce a učení sa
Foto: rodinný archív Natálie
slovenského jazyka. Poskytli psychologickú a
materiálnu pomoc. Bolo nám veľmi príjemne.
Príroda na nás urobila skvelý dojem, vzduch je tu veľmi čistý a svieži a
príjemným prekvapením bolo aj to, že sa po ulici prechádzajú srnce.
Čo ste vedeli o Slovensku predtým, než ste prišli? Čo máme
spoločné a v čom sa líšime?
Pred príchodom sme vedeli, že Slovensko je mladá krajina, ktorá
vznikla v 90. rokoch v dôsledku rozpadu Československa. Vedeli
sme, že je tu krásna príroda, aj lyžiarske strediská.
Ako teraz žijete? Čo by Vám pomohlo najviac?
Teraz žijeme pokojne a pohodlne. Tu sa cítime bezpečne, za čo
sme vám veľmi vďační. Ale dúfame, že táto strašná vojna sa čoskoro
skončí a my sa budeme môcť vrátiť do svojho obvyklého života.
Spoločné máme to, že Ukrajinci a Slováci sú priateľskí, prívetiví, nápomocní ľudia. Ale naše zvyky sú iné.

Žijeme s deťmi a manželom v Sumy,
je to naše rodné mesto. 1. marca som
mala nastúpiť do práce po materskej
dovolenke, ale... začala sa vojna. V strachu o život svojich maloletých detí sme s
mojou mamou a starkou prijali pozvanie
sa skryť tu na Slovensku u mojej tety.
Odišli sme z domu kvôli bombardovaniu, nechala som tam muža, bratranca
a nevlastného otca. Museli tam zostať,
dostali povolávacie rozkazy do armády.
Keď som prekročila hranicu, pochopila
som, že už nie som doma a plakali sme
spolu s mamou a starkou. Opustili sme
všetko. Kamarátov, domov, muža... deti
opustili školu a škôlku, všetko, čo nám

Natália s dcérkou doma, v mierových časoch.
Foto: rodinný archív Natálie

Šimkovci si s rodinou užili aj pekné chvíle.
Foto: M. Šimko

bolo drahé.
Na Veľkonočné sviatky by som doma pripravovala rôzne šaláty, rôzne
druhy mias, a hlavne by som piekla paschy (koláče), ktoré potom zdobíme, ako aj vajíčka, a v nedeľu v noci sa ide s košíkom do kostola svätiťjedlo.
V našom meste Sumy je situácia už celkom dobrá, na rozdiel od
Sumskej oblasti, kde sú malé mestečká veľmi poničené. Zničené mestá
sú aj mimo našej oblasti, ako Ochtyrka, Buča, Mariupol, Charkov, Irpeň,
Cherson...
Táto vojna je pre mňa veľký šok. Čo sa týka informácií o "zverstvách"
v Doneckej a Luhanskej oblasti pred vojnou, to všetko robilo Rusko a proruskí separatisti, ktorí vládnu v týchto oblastiach. Áno, veľa ľudí muselo
odísť, veľa z nich išlo na ruskú stranu, voľbou svojou alebo aj z donútenia, ale viacerí utekali do vnútrozemia Ukrajiny.
Putina posielame za "korábom", my sme nevstúpili na ich územie, ale
oni prišli k nám, a to so zbraňou. Môžem vás ubezpečiť, že doteraz sme
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ANALYZOVALI SME

nemali žiadnych nacistov ani neonacistov, bomby u nás nevybuchovali, kým neprišiel "ruský
mir"... Bandera je pre nás človekom, ktorý bojoval za slobodu
ukrajinského národa a krajiny.
(pozn. autorky: S. Bandera bojoval za nezávislosť Ukrajiny aj proti
Sovietom, aj Nemcom. Bol v
nacistickom
koncentračnom
tábore,a po vojne bol v exile
zavraždený sovietskou KGB.
Sovietska propaganda z neho
doteraz robí nacistu.)
Som Ukrajinka a som na to
hrdá, lebo som sa tu narodila,
vyučila, žila a verím, že aj budem
žiť. Mať štátne občianstvo
Ukrajiny, to nie je len papier, to je
niečo vo vnútri človeka, to sú
zvyky, história, príroda, sloboda,
jednoducho môj kraj.
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podobná situácia ako je tá
naša, a aby ste zostali rovnako láskaví a súcitní.

Láskavosť a súcit sú v
Malachove naozaj prítomné.
Obecné zastupiteľstvo a starostka obce súhlasili s poskytnutím
novo zrekonštruovaných priestorov v budove TJ pre dočasné
ubytovanie, ľudia v Malachove
pomohli s uprataním a zariadením priestorov a poskytujú ich
obyvateľom pomoc materiálnu,
finančnú i morálnu. COOP
Jednota Malachov, pobočka
Krupina súhlasila so zriadením
"košíka pomoci" a pani predavačky to zariadili tak, že každý
môže v rámci svojich možností
prispieť do zbierky potravín a
drogérie. Táto zbierka je striedavo venovaná aj ukrajinským
Natália a jej rodina odišli
ženám a deťom ubytovaným v
späť do svojho mesta 12.
Banskej Bystrici na Lazovnej 2,
mája, napriek prosbám Lenky,
spolu s ďalšou materiálnou
aby ešte vyčkali. Túžili byť opäť
pomocou, ktorú sme pre nich
doma, vo svojom a medzi svojizískali tu v Malachove.
Viktória a Alla sú očarené prírodou v okolí Malachova.
mi. Ako to celé vnímala Lenka?
Viktória a Alla majú prácu na
Foto: Ľ. Kubišová
pár hodín denne v Banskej
Ťažko hovoriť o pocitoch, bol to stres a panika, nikto zo začiatku Bystrici a uvítajú možnosť privyrobiť si aj upratovaním alebo inou pomonevedel, čo sa vlastne deje. Počas návštevy sme sa o tom veľa rozprá- cou v Malachove. Takisto chlapci (16 a 17-roční) by chceli nejakú brigávali, Natália má veľa známych po celej Ukrajine, lebo chodievali na súťa- du. Som rada, že tu v Malachove našli podporu a majú zabezpečené
že. V iných mestách je to katastrofa, veľa ľudí prišlo o strechu nad hlavou základné potreby.
a o svojich blízkych... Nechcela som ich ešte pustiť domov, ale oni sa tak
Môže nás tešiť, že spolu s ostatnými mestami a obcami na
rozhodli a musím to rešpektovať. Páčilo sa im tu síce veľmi, ale najmä pre Slovensku, firmami a občianskymi aj cirkevnými iniciatívami prejavujeme
moju mama bolo ťažké si zvyknúť u nás, má na Ukrajine ešte dve sestry, ľudskosť a solidaritu s ťažko skúšanými obyvateľmi vojnou sužovanej
cnelo sa jej. Deti chodili do malachovskej škôlky a školy, kde si rýchlo Ukrajiny. Som si vedomá toho, že nielen títo ľudia sú odkázaní na pomoc
našli kamarátov a cítili sa tam dobre. Tie na Ukrajine ešte nefungujú, ale a solidaritu, a že nás čakajú ťažké časy. Preto dúfam, že táto vlna solidaniektoré prevádzky už začali pracovať a sestra aj neter už museli ísť aj rity a ochoty bude zahŕňať všetkých ľudí v núdzi bez rozdielu, a že sa naukvôli práci, aj ku svojim polovičkám.
číme pomáhať efektívne a systematicky všade tam, kde je to potrebné.
Viac informácií nájdete aj na Fb stránke Malachov pomáha.
Na záver ešte krátky odkaz od Viky a Ally:
Chceme sa Vám poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili, a
zaželať Vám to najdôležitejšie, aby vašu krajinu nikdy nepostihla

Text spracovala:
Ľ. Kubišová
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O knižnici je znovu počuť
Obecná knižnica v Malachove sa tento rok opäť mohla zapojiť do
verejného života obyvateľov Malachova niekoľkými podujatiami. V rámci
Týždňa slovenských knižníc sme sa zapojili do projektu
JE NÁS POČUŤ básňou Milana Marečeka
Krvavá modlitba.

mor a tiež prenasledovanie ľudí, ktorí mali iný názor ako vladár tej krajiny.
Preto sa Komenský so svojou rodinou musel skrývať až napokon v roku
1628 odišiel do bezpečia do poľského mesta Lešna. Roku 1655 toto
mesto zachvátil veľký požiar, ktorý zničil jeho majetok a hlavne veľa kníh,
ktoré Komenský napísal. O rok na to odišiel do Holanska a žil v
Amsterdame. Veľmi túžil vrátiť sa naspäť do svojej vlasti, ale tento sen sa
mu nesplnil a v Holansku umrel v roku 1670.
Jeho pokyny veľmi ovplyvnili to, ako sa dnes môžu deti v
školách učiť:
1. Učia sa vo svojom materinskom jazyku
/dovtedy sa učili po latinsky/.
2. Učíme sa najprv ľahšie a neskôr ťažšie učivo
3. V škole máme možnosť rozvíjať svoje schopnosti
/pohyb, kreslenie, maľovanie, počítanie/
4. Škola hrou
5. Bol presvedčený a veril, že človek je dobrý
a každý človek sa dokáže zmeniť na dobrého
Základom vyučovania sa stala kniha Svet v obrazoch. Kniha je veľmi
zaujímavá a vyučovanie je príjemné a prebúdza v nás záujem a zvedavosť.
Aj týchto niekoľko informácií sa deti mohli dozvedieť pri návšteve
Obecnej knižnice.
Aj vás, milí dospelí, pozývam na návštevu knižnice a na možnosť výpožičiek kníh podľa vášho záujmu.

Knižnica je otvorená
každý štvrtok od 17.00 do 19.00.

Niekoľko výrokov Jana Amosa Komenského:

Šťastný je národ, ktorý má hojnosť
dobrých škôl a dobrých kníh.
Nedopusť, aby ti zlí ľudia zabraňovali jednať dobre.
Buď príjemný a milý v tvári,
vľúdny a zdvorilý v spôsoboch,
prívetivý a pravdovravný ústami,
vrúci a úprimný srdcom.
Marec je mesiac knihy. Naši malí škôlkári navštívili Obecnú knižnicu v
Malachove 10.3.2022 a so záujmom si poprezerali knihy pre deti.
Aj žiakom 1.-4. ročníka sa v knižnici páčilo. Navštívili ju spolu s pani
učiteľkou A. Ťažkou. Títo čitatelia spolu s pani učiteľkou chodia do knižnice pravidelne. Pri tohoročnom stretnutí sme si pripomenuli narodenie
Jana Amosa Komenského – učiteľa národov. Je známe, že dátum jeho
narodenia je Deň učiteľov – 28.marec.
Jan Amos Komenský sa narodil v roku 1592. Doba, do ktorej sa
narodil bola nepokojná a ťažká. V 16.a 17. storočí ešte neboli objavené
lieky aké máme dnes, a preto mnoho ľudí ochorelo a zomrelo. Keď mal
Jan 11 rokov zomrel mu otecko, ktorý bol mlynár a o rok neskôr aj
mamka. Vtedy sa krajinou šíril mor. Ale napriek týmto ťažkostiam Jan bol
usilovný, rád sa učil, rád chodil do školy. Najprv to bolo v Čechách a
neskôr aj v Nemecku. Keď bol veľký, stal sa učiteľom. Zaujímavé je, že
ešte ako žiak vytvoril mapu Moravy. Mapa bola veľmi dobrá. Keď mal 28
rokov, napísal knihu Labyrint sveta a raj srdca. Onedlho sa znova rozšíril

Miluj a tak budeš milovaný.
Kto sa chce stať vzdelaným,
musí nad zlato vážiť si knihy.
Ten, kto nemiluje knihu,
nemiluje múdrosť.
Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.

Marta Kapustová
Obecná knižnica Malachov
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Úspechy a výsledky našich futbalistov
Prebiehajúci futbalový ročník II. triedy okresov Banská Bystrica a Brezno je pre našich futbalistov úspešný. Nie iba pre výsledky, ktoré za
odohratú časť súťaže dosiahli, ale aj pre pekný,

technický a slušný futbal, ktorý na
ihriskách predvádzajú. Takýto futbal oceňujú aj diváci, ktorých na
14 kôl jesennej a jarnej časti súťaže prišlo, podľa rozhodcov, ktorí
počet divákov uvádzajú v zápisoch
o stretnutí, celkom 693, čo predstavuje cca 50 divákov na jeden
zápas.
V priebežnej tabuľke im po 25.
odohraných kolách patrí 4. miesto, ktoré dosiahli za 15 vyhratých
stretnutí, v 6 sme sa so súperom
rozišli zmierlivo a iba v 4 sme
neboli úspešní. To nám prinieslo
51 bodov, naši útočníci boli
úspešní v 82 prípadoch a 45
gólov nám nadelili naši súperi.
Naša najvyššia prehra bola
hneď v 1. kole na ihrisku Riečky
sme prehrali 8:4, naopak, našunajvyššiu výhru sme dosiahli na
našom ihrisku, keď sme mužstvo
Dúbravice poslali domov po
výsledku 8:1.
Ďalším pozitívnym výsledkom
pekného futbalu, produkovaného našimi futbalistami, aj keď nie v každom zápase im to výjde
tak, ako by si predstavovali, je 15 zápasová "
šnúra" neprehratých zápasov. Táto "šnúra"
začala 18.9.2021 stretnutím s FK Harmanec a
skončila 15.5.2022 stretnutím na Starých
Horách.
O 79 našich strelených gólov sa podelilo
celkom 15 futbalistov, 3 góly sme získali kontumovaním nášho domáceho stretnutia s FK
Michalová. Našim najlepším strelcom je Ján
Bartolovic, ktorý nedal súperovým brankárom
šancu v 18. prípadoch, Lukáš Dvorský pridal
16 gólov a Martin Andrejko 10, ďalšími úspešnými strelcami boli Róbert Sečkár so 7 a Milan
Kapusta so 6 gólmi, 5 krát bol úspešný Michal
Boško a 4 krát Rasťo Daniš, po 3 góly zaznamenali Roman Sečkár a Juraj Murín, 2 krát boliúspešní Radovan Nehez a Pavol Giertl a 1 gól

si na svoj účet pripísali Michal Sitarčík,
Marek Giertl a Peter Dobrota.
Náš futbalový klub má na súpiske
celkom 31 futbalistov, ale z toho sa
zápasov pravidelne zúčastňuje najviac 16 futbalistov, na
niektorých zápasoch sme
boli radi, že nás bolo akurát
11. Nie je to však zraneniami,
ale hlavne výkonom práce aj
v soboty resp. nedele.
V uplynulom období sme
dočasným preregistrovaním
získali Mareka a Pavla
Giertlovcov /preregistrácia
z FK Heľpa/, Mareka
Veselého
/preregistrácia
z LiptovskejOsady/, na prestup s obmedzením sme
z Nemeckej získali Róberta

nášho klubu je nasledovná:
1.Tatran Čierny Balog "B"
2.FK Zornička Riečka
3.FK Tajov
4.Slovan Malachov
5.Šalková "B"

25
24
24
25
25

21
18
17
15
15

1
0
1
6
1

3
6
6
4
9

116:32
128:49
109:62
82:45
101:75

64
54
52
51
46

Chcel som vám dať pár informácií, ktoré sa
nedajú ľahko získať, ale sú pre fanúšikov
možno zaujímavé. Všetkým fanúšikom chcem
poďakovať, za ich skvelé povzbudzovanie
v každom stretnutí a verím, že to bude pokračovať až do konca súťaže.

Spodniaka. Opačným smerom, do Nemeckej
od nás odišiel Andrej Matejka. Na hosťovaní
máme ešte ďalšich futbalistov - Richard Lupták
je na Starých Horách, Juraj Murín v Dolnej
Lehote a Marek Kubiš v Badíne. V tejto súvislosti je preto škoda, že mladí hráči, ktorých
máme na súpiske sa už zápasov nezúčastňujú,
možno pre nedostatok príležitostí, ktoré v zápasoch dostávali, alebo pre povinnosti v škole, čo
predpokladám je ten hlavný dôvod. Ale aspoň
na tréningoch, ktoré sú každú stredu od 17:30
by sa zúčastňovať mohli.
Do konca súťažného ročníka 2021/2022
zostáva odohrať ešte tieto stretnutia:
18.6.2022 o 17:00 Šalková "B" - Malachov
25.6.2022 o 17:30 Malachov - Tajov
V sútaži je prihlásených celkom 16 futbalových klubov a priebežná tabuľka s umiestnením

Poďakovať by som chcel aj OÚ Malachov,
za pochopenie a finančnú podporu, bez ktorej
by sa v Malachove futbal nehral. Finančnú
podporu využívame najmä na údržbu ihriska a
platby za náklady spojené s domácimi futbalovými stretnutiami.Každoročne však väčšina futbalistov, ale aj občania Malachova poskytujú
2% svojej dane na účet TJ a to sú ďalšie financie, ktoré pomáhajú udržiavať futbal v Malachove na súťažnej úrovni.
Futbalisti svojou hrou, slušným vystupovaním na ihriskách súperov, ale aj výsledkami
dobre reprezentujú svoju obec v obidvoch
okresoch a pre ešte názornejšiu propagáciu
obce si futbalisti za vlastné náklady, zaobstarali
pekné teplákové bundy a tričká s logom a farbami obce Malachov.
Jozef Vavrek, TJ Slovan Malachov
Foto: archív Marek Kubiš
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Vyberáme z matriky
(stav k 20.05.2022)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove
1145 obyvateľov, z toho 575 mužov a 570 žien
Narodili sa:
Galko Anton
rodičia Galko Miloš a Galková Lucia, rod. Kamarášová
Kučerák Matúš
rodičia Kučerák Ján a Kučeráková Elena, rod. Dovčiaková
Tarana Leo
rodičia Tarana Filip a Dzúriková Ivana
Kučera Martin
rodičia Kučera Patrik a Kučerová Lucia, rod. Ďuricová
Kollárová Elisa
rodičia Kollár Peter a Skabová Veronika
Vesel Maximilián
rodičia Vesel Ján a Mazúchová Martina

Rodičom srdečne blahoželáme!

ZOSOBÁŠILI SA
Cimerman Matúš a Cimermanová Dana, rod. Vaľová
Manželom srdečne blahoželáme!
JUBILANTI

vek

Majeríková Júlia
Hoda Stanislav
Kubišová Margita
Oravcová Mária
Dobrota Ondrej
Dobrotová Anna
Krnáčová Rozália
Lokšová Emília
Štesko Vladimír
Bruchalová Juliana
Farárová Libuša
Solivajs Juraj
Jágerský Ľubomír
Selecký Štefan
Skřivánková Elena
Žabka Jozef
Vavrek Jozef

95 rokov
85 rokov
85 rokov
85 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov

OPUSTILI NÁS

Dátum úmrtia

Krnáčová Emília
Dobrotová Anna
Snopková Zuzana
Handlovský Ján

17.01.2022
19.03.2022
14.04.2022
21.04.2022
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