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Spolu sme to zvládli
Milí občania,
dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala za Vašu trpezlivosť a vzorné správanie
počas 1. vlny pandémie. Vrátim sa do obdobia
z pred pol roka, ktoré začalo 13.marca. Bolo
to obdobie veľmi náročné, nepoznané, nové
a nikto z nás nevedel, čo nás čaká. Aj napriek
všetkému sme toto obdobie zvládli a ja by
som chcela konkrétne poďakovať ľuďom, ktorí
sa spoločne so mnou pričinili o to, aby to tak
bolo.
V prvom rade by som sa chcela poďakovať
mojim dievčatám na úrade. Mohli zostať
doma, na OČR, PN alebo na dovolenke, nakoľko deti nemohli odrazu chodiť do školy, no
neurobili tak. Situácia nebola jednoduchá,
kvôli karanténnym opatreniam nemohli byť
naraz na úrade obidve, preto sa striedali
a neraz sme trávili čas v práci až do pozdného večera, keďže práca musela byť hotová
a úrad mohol fungovať nepretržite. Ale zvládli
sme to!

Rovnako ďakujem aj Lenke Kapustovej
a Katke Bedríkovej, ktoré sa starali o nákupy
liekov a potravín všetkým, ktorí to potrebovali,
a spolu s Katarínou Kubišovou a Monikou
Dobrotovou ušili rúška, ktoré potom rozdali
všetkým dôchodcom. Poďakovanie za ušitie
rúšok patrí aj Milanovi Kapustovi, ktorý tiež
neváhal ani sekundu.
Moje rozhodnutia vychádzali vždy zo zdravého „sedliackeho“ rozumu ako sa hovorí, ale
samozrejme aj v súčinnosti s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva, či so spoločnej spolupráce starostov z mikroregiónu
a s mestom Banská Bystrica. Museli sme zrušiť naše plány a podujatia (MDD, Deň obce...)
a je otázne, čo z plánovaných akcií bude
možné uskutočniť ešte do konca roka. Preto
Vám chcem poďakovať za trpezlivosť a porozumenie.
Ďakujem všetkým, ktorí nešírili paniku,
boli zodpovední a poctivo dodržiavali nariadenia. Spolu sme to zvládli.

Dnes už vieme, že začala druhá vlna pandémie, počty nakazených enormne narastajú,
našťastie v našom kraji je to zatiaľ najlepšie.
Napriek tomu Vás chcem poprosiť, správajme
sa aj naďalej zodpovedne, dodržujme všetky
nariadenia, nosme rúška všade tam, kde je to
potrebné. Určite si nikto z nás neželá opätovné uzavretie škôl, úradov, firiem a podobne.
Chcela by som Vás ďalej informovať, že
vzhľadom na situáciu a zníženie podielových
daní pre samosprávy sa poslanci Obecného
zastupiteľstva rozhodli stopnúť všetky investičné akcie v roku 2020. Čo sa týka našej obce,
do dnešného dňa sme prišli zatiaľ o necelých 10 000 eur z plánovaného rozpočtu
a uvidíme ako sa bude situácia do konca roka
ešte vyvíjať. No nie je to až také dramatické
ako sa predpokladalo. Verím preto, že sa budúci rok pustíme do práce a dokončíme naše
plány. Držme si palce.
Vaša starostka

POZVÁNKA
na verejné prerokovanie Konceptu územného plánu obce Malachov.
Vážení spoluobčania a široká verejnosť, srdečne Vás pozývam na stretnutie

do sály Kultúrneho domu v Malachove,
dňa 06. 10. 2020 (utorok) o 16.00 hod.,
na ktorom sa bude prerokovávať Územno-plánovacej dokumentácie Koncept územného plánu obce Malachov. Na Vaše pripomienky a otázky k územno-plánovacej dokumentácie Vám budú k dispozícii odborníci,
tvorcovia Konceptu územného plánu obce Malachov a zástupcovia obce Malachov.
Celý koncept, textová a grafická časť návrhu je Vám k dispozícii k nahliadnutiu a môžete sa s ním dopredu
oboznámiť na webovej stránke obce Malachov: www.malachov.sk
Žofia Štulajterová
Predsedkyňa stavebnej komisie
a člen komisie pre tvorbu UPD v Malachove

Možnosť zverejnenia údajov pre podnikateľov na stránke obce Malachov
Dovoľujeme si vyzvať 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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Základná škola s materskou školou, Banícka 52, 974 05
Činnosť školy v čase prerušenej prevádzky z dôvodu epidémie koronavírusu 16.3.– 31.5.2020
Dňa 13.3.2020 po dohode so zriaďovateľom bola prevádzka školy
zatvorená. Vo veľmi krátkom časovom limite sme museli všetko potrebné k práci premiestniť do domáceho prostredia, zabezpečiť zatvorenie
prevádzky na neurčito a pripraviť sa na prácu z domu.
Od 16.3.2020 sme pokračovali vo vyučovaní prostredníctvom mailovej komunikácie. Bolo
to náročné, príprava malého mailu trvala aj 2
hodiny, pretože sme museli dobre vyberať
úlohy, ktoré žiaci dokážu zvládnuť sami a upozorňovať ich na niektoré javy, na ktoré si majú
dať pozor. Žiaci svoje úlohy fotili a posielali
mailom späť. Pripojenie na internet mal každý.
Prvé dva týždne sme sa len zorientovávali
v situácii, ktorá nastala a nevedeli sme, čo sa
vlastne ide diať. Prvé webináre boli orientované na to, aby sme neučili z učebníc a pracovných zošitov, ale využívali domáce prostredie
a vytvárali úlohy podľa neho. Po rozhovore
s pedagógmi sme sa zhodli, že bez systému
a koncepcie nie je možné pokračovať a úlohy
z domáceho prostredia sme dali len ako doplnok a spestrenie.
Zo začiatku to deti brali ako prázdniny
a veľmi sa im do učenia nechcelo. Zmenil sa
im denný režim, neskôr vstávali a neskôr chodili spávať. Najťažšie pre rodičov bola motivácia a presvedčiť deti, že domáce prostredie je
teraz pracovné a nie relaxačné. Hlavne mladší
žiaci prežívali zmenu ťažšie, pri niektorých
nastali také problémy, že sme museli hľadať
rôzne cesty a individuálne prístupy spolu s rodičmi, ako ich motivovať k práci.
Na začiatok sme zriadili skupiny na
Messengeri podľa ročníkov. Zo začiatku boli
deti veľmi šťastné, že sa navzájom videli.
V I.triede prebiehalo vyučovanie cez
Messenger 2-krát týždenne, ku koncu aj 3-krát
týždenne a keď bolo treba aj individuálne.
V II.triede v doobedňajších hodinách prebiehalo individuálne vyučovanie podľa potreby
žiakov cez mobil (kto ako mohol a potreboval hlavne ANJ). Vo večerných hodinách sme
malivideohodiny cez Messenger po ročníkoch,
pretože deti čakali svojich rodičov, keď prídu
z práce, aby mohli použiť ich mobil. Neskôr
sme začali pracovať na programe, cez ktorý sa
dá zdieľať aj tabuľa. Rozhodli sme sa pre
Microsoft Teams. Je súčasťou Office 365, ktorého A verziu majú školy zdarma, no inštalácia
tejto verzie nie je ľahká. Našla som firmu, ktorá
nám vytvorila prostredie pre inštaláciu zdarma. Je to firma Synergon z Banskej Bystrice.
Ďalším krokom bola samotná inštalácia, ktorá
si tiež vyžadovala určité IT zručnosti. S týmto
sa potrápila Mariana Masnicová, ktorú sme
poverili zodpovednou za informačné technológie školy. Ak sme chceli s programom
Microsoft Teams pracovať, museli sme absolvovať niekoľko webinárov. Ale oplatilo sa. Deti
sa učili skoro ako v škole. Robili sme s tabuľou,
pozerali a počúvali sme DVD z ANJ. Nevýhodou bolo, že niekedy nebol dobrý signál
a učili sme sa tak, že jeden žiak bol na telefóne, jeden na Messengeri a ostatní na Teamse.
Boli sme v pohotovosti a vedeli sme sa rýchlo

prepínať. Deti sa to rýchlo naučili a vyučovanie
sme presunuli na 12. a 13. hodinu. Doobeda si
spravili zadané úlohy a na obed sme už všetko kontrolovali a pokračovali v učive. V učive
sme pokračovali bez prerušenia a cez videohovory sa dala získať celkom slušná spätná
väzba.
Využili sme ponuky interaktívnych programov, ktoré rôzne firmy ponúkali zdarma a preposielali sme ich deťom. Medzi nimi boli aj
firmy, ktoré dali k dispozícii komplet celú svoju
ponuku. Deti ich programy poznajú, lebo s nimi pracujú aj v škole - máme ich zakúpené.
Nevýhodou bolo, že nie všetci si ich dokázali
nainštalovať pre veľký obsah, ale majú len
doplnkovú funkciu, nie sú kľúčové.
V školskom športovom klube deti pokračovali v šachovom turnaji cez Messenger - kategória A, kategória B a zároveň rozvíjali orientáciu
v priestore.
Činnosť učiteľov bola rozťahaná počas dňa
až do neskorých večerných hodín (individuálne konzultácie, príprava a štúdium materiálov,
účasť na webinároch, sťahovanie, ukladanie,
oprava, vyhodnocovanie, spätná väzba, sledovanie správ a noviniek, videohodiny a posielanie úloh na ďalší deň). Medzitým museli variť,
žehliť, prať, robiť nákupy a učiť sa so svojimi
deťmi.
Aj učiteľky MŠ kontaktovali rodičov. V triede
Nezábudky rodičia nemali záujem o videokontakt, preto im pani učiteľky posielali námety na
prácu raz týždenne podľa tém vzdelávacieho
programu. V triede Slnečnice deti dostávali
tiež od pani učiteliek námety na prácu, predškoláci robili pracovné listy a podarilo sa im aj
kontaktovať cez Messenger.
Aj pani učiteľky sa každý pondelok stretávali na Messengeri. Pôvodne bola skupina
zamestnancov zriadená s nie pracovným cieľom, ale aby sme sa aspoň raz do týždňa videli a povedali si, čo sme celý týždeň robili a aby
sme udržiavali kontakt. Ale už od druhého
stretnutia sme riešili toľko pracovných vecí, že
z každého stretnutia sme začali písať aj zápisnice.
Učitelia v ZŠ učili podľa plánu ďalej, absolvovali v mesiaci apríl vzdelávacie aktivity, pripravovali si učebný materiál a vyrábali pomôcky pre deti.Vzdelávacie aktivity na rôzne témy
učitelia prezentovali na MZ v júni. Vytvorené
pomôcky a pracovné listy obohatia učiteľskú
knižnicu. Starostlivosťou o kvety vo vnútorných
priestoroch a o záhradu bola poverená
A. Ťažká. Zároveň iniciovala deti elektronicky, aby sa chodili starať o svoju adoptovanú
rastlinku.
V mesiaci apríl sme dezinfikovali celú
školu. V materskej škole bolo vykonané letné
upratovanie. V triede Nezábudky si učiteľky
vynovili triedu, dali nový koberec a prerobili

nábytok. V máji sme urobili poriadok na povale, v uličke pred CO skladom a v pivničných
priestoroch, zbavili sme sa nepotrebných vecí
za pomoci štyroch oteckov - pán Krnáč, Cimerman, Sečkár a Bacúlik. S odvozom nepotrebného materiálu nám pomohla obec.
Vynovili sme tabuľu v I. triede za pomoci pána
školníka J.Steinsdorfera a p.Hózu. Vytvorili
sme priestor pre rodičov, aby si mohli prísť pre
zabudnuté veci. Rozdávali sme kufríky, zošity,
pracovné listy, časopisy - všetko, čo sa nestihlo pri zatvorení. V máji sme urobili letné upratovanie v základnej škole a dali vytepovať
koberce v materskej škole. Obkopávali nám
budovu školy – voda je odvádzaná dvomi
smermi. Pripravovali sme cenové ponuky pre
pokládku pod šmýkačku. Ľ.Račková pomohla
pri príprave cenových ponúk na maľovanie
a komunikáciou s pani Snopkovou zabezpečila výmenu dosiek okolo pieskoviska. Ďakujeme rodine Snopkovcov za sponzorskú pomoc.
Pred otvorením prevádzky sme museli kompletne vydezinfikovať celé zariadenie a pripraviť sa na zmeny v prevádzke. Vypracovali sme
dodatok k prevádzkovým poriadkom. Do umyvárky sme namontovali zásobníky na papierové utierky, nakúpili teplomer, dezinfekciu,
rúška, rukavice. Celá dezinfekcia a príprava
stála 422,22 a uzavreli sme od 1.6.2020 novú
pracovnú zmluvu na 1 hodinu denne na zvýšenú dezinfekciu spodnej umyvárne a WC - je
dosť možné, že budeme môcť žiadať
o zvýšenie rozpočtu na túto zmluvu v dohodovacom konaní. Požiadali sme aj o rúška a dezinfekciu zo štátnych hmotných rezerv - dostali sme 200 rúšok. V súčasnom období rozhoduje čas, denne sa veci menia, ktoré treba sledovať (ráno príde ponuka a do obeda je
potrebné reagovať). O všetkých zmenách informujeme rodičov e-mailami.
V mesiaci apríl a máj sa konal zápis do ZŠ
a MŠ elektronicky. Do ZŠ sa prihlásili 3 deti
a do MŠ 6 detí.

V súčasnom období pokračujeme
v bezpečnostných opatreniach. Pedagógovia sa zúčastňujú vzdelávania
(aktualizačné vzdelávanie z našej iniciatívy + sme sa zapojili do projektu
Certifikácia škôl-Certifikát Online
Dištančná Výučba - CODiV, ktoré organizuje Komensky s.r.o.). V prípade
zatvorenia školy si žiaci budú môcť
zapožičať počítač domov. S učiteľmi
a žiakmi pripravujeme tréning domáceho učenia, aby sme bez problémov
pokračovali vo vyučovaní doma.

Vypracovala Cholvádová
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Letná škola v Malachove
Zapojili sme sa do projektu Letná
škola. Usporiadali sme 2 cykly od 8,00
do 16,00 hod.
1. cyklus bol športovo zameraný. Ráno sme
riešili hravé úlohy, kde sme využívali poznatky
z matematiky, prvouky, prírodovedy a slovenského jazyka. Naplánovali sme si výlet, určili
trasu podľa mapy, zistili sme si autobusy
a vlaky z internetu, učili sme sa orientovať
v cestovnom poriadku. Každý deň sme si
pochutili na ovocí zo školskej záhrady. Potom
nasledoval tenisový tréning a iné športové
aktivity. Po obede sme chodili na plaváreň.
V stredu sme išli na výlet do arboréta vo
Zvolene.
2.cyklus bol zameraný na hľadanie indiánskeho pokladu. Každý deň sme chodievali do
prírody, spoznávali sme okolie, prírodniny
a snažili sme sa spojiť s prírodou tak, ako
Indiáni, vziať si z nej len toľko, koľko potrebujeme, neubližovať jej a využívať to, čo nám
poskytuje. Na rekreačnej lúke pod Skalkou
sme sa učili zakladať oheň, opekali sme si.

V utorok sme boli v prírodovednom múzeu
v Tihányiovskom kaštieli a zahrali sme sa na
pravekých ľudí, vyrobili sme si nástroje
z kameňa a dreva, naučili sme sa niečo o pravekých maľbách. V stredu sme poskytovali
1.pomoc, určovali liečivé rastliny, učili sme sa
spolupracovať v skupine. Vo štvrtok sme jazdili na koňoch na Suchom vrchu a pripravovali
sme si plán na výlet vlakom - trasa, orientácia
v cestovnom poriadku, zisťovanie vstupného.
V piatok sme cestovali na Sliač a strávili sme
príjemný deň na kúpalisku. Celý týždeň sme
pracovali v skupinách (indiánskych kmeňoch)
a každý deň sme objavili malý poklad, ktorý
nás priviedol k veľkému pokladu - indiánskym
múdrostiam.
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Prázdniny vždy rýchlo ubehnú a nebolo tomu inak ani teraz, hoci minuloročný školský rok bol o niečo kratší ako
inokedy. No my sme sa už na Vás tešili
a tak netradične, ako sme sa na našej
škole lúčili s odchádzajúcim školským
rokom, sme 2. 9. 2020 privítali aj ten
nový. Bohužiaľ nebolo možné sa na
začiatku nového školského roka spoločne stretnúť na pôde školy, ale veríme, že
sa nám spoločne podarilo pripraviť bezproblémový nástup detí do materskej
školy. Azda s najväčšími očakávaniami
prekročili prah materskej školy naši noví
škôlkari. Všetci im prajeme mnoho
úspechov na ich začínajúcej sa ceste za
poznaním.
Vopred ďakujeme všetkým rodičom
za spoluprácu.
A na záver nám už zostáva len
popriať všetkým bezproblémový a ničím neprerušený nový školský rok
2020/2021.
Kolektív ZŠ s MŠ
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Prispievame ku kultúrnemu
Občianske združenie Malachovská dolina
hodnotilo svoju činnosť za rok 2019 kvôli
karanténnej situácii tento rok oneskorene, na
výročnej členskej schôdzi 12. júna 2020, v sále kultúrneho domu. Ako však ukázala obrazová prezentácia, bolo skutočne čo hodnotiť.
Výbor OZ pracoval v zložení: Milan Smolík predseda, Marianna Bárdiová - tajomníčka,
Vladimír Druga, Adam Lichý, Žofia Štulajterová
- členovia. Z pracovných dôvodov z výboru
odstúpil Adam Lichý a na jeho miesto schôdza
zvolila Lenku Kapustovú, ktorá od polovice
minulého roka prevzala aj funkciu hospodárky
od Ing. ĽubiceBriedovej, ktorá funkciu vykonávala od založenia OZ v roku 2007.
Významným výsledkom viacročnej práce
členov nášho združenia bolo vydanie monografie o našej obci s názvom Malachov. Živé
striebro medzi medenou Bystricou a zlatou
Kremnicou.Redakčný tím tvorili Marianna
Bárdiová (editorka), Ľuba Kubišová a Adam
Lichý. Na knihe pracovalo 17 autorov, predslov
napísala starostka obce RNDr. Lucia Gajdúšková. Finančné prostriedky na vydanie
monografie boli z rozpočtu obce Malachov,
z dotácie Fondu na Podporu umenia, z verejnej zbierky v obci, z elektronickej zbierky na
doméne startlab.sk a od sponzorov. Celkové
náklady na vydanie knihy boli 22 035,- EUR,
získalo sa 24 980,26 EUR, z toho obec zaplatila 6 555,- EUR. Rozdiel vo výške 2945,26
EUR použila Obec na prezentáciu monografie
a hotovosť vo výške 581,- EUR použila na Deň
obce 25.8.2019. K monografii dalo OZ na podnet Ľuby Kubišovej vyrobiť plátené tašky
s kópiou obrazu Mira Bárdiho Malachovská
banská cesta, ktorý je aj na zadnej strane prebalu monografie.Verejná prezentácia knihy
bola 16. júna 2019 v sále kultúrneho domu
v Malachove za bohatej účasti občanov i hostí.
Úlohy krstných rodičov sa radi ujali manželia
Iveta a Martin Malachovskí. Podujatie moderoval Daniel Výrostek, účinkovali žiaci zo ZŠ

s MŠ v Malachove, spevácka skupina Skalky,
Ľudová hudba Ondreja Molotu so spevákmi.
OL podujatí sme informovali aj v Malachovských novinách č.2 (jún) 2019.

Ľadových dier popri Malachovskom vodopáde
do Malachova.
Prvý gulášový výlet sme usporiadali na
Oddychovom mieste Pod Skalkou 6. júla 2019

Výročná schôdza 12.6.2020

Športovo-spoločenské podujatia
Tradičný turistický pochod na počesť ukončenia 2. svetovej vojny zorganizoval opäť Ján
Oravec. Konal sa 4. mája 2019 a účastníci sa
zišli na zastávke MHD Malachov - Kopanice.
Odtiaľ vyšli na pršiansku vyhliadku, okolo
Tureckej studničky prešli ďalej k Pamätníku
padlých letcov, kde sa stretli s turistami
z Horných Pršian a Badína. K Pamätníku položili kytice za všetky tri obce. Pochod pokračoval na Dolnú skalu a na Grofóv obed, kde sa
pre účastníkov pred lesníckou chatkou už varil
guláš. Po obede pochod pokračoval okolo

Jeho cieľom bolo poďakovať sa všetkým, ktorí
pomohli pri zrode monografie Malachova
a dať dokopy Malachovčanov pri výbornom
guláši, zákuskoch a zaujímavých aktivitách.
Obsadenie miesta na lúke zabezpečil Jozef
Štulajter s mladými chlapcami Martinom Štulajterom, Matúšom Karpišom, Dominikom
Mojžišom a Matejom Kubišom. Stanovali tam
od piatku. Ingrediencie do guláša pripravovalo
Pavol a Lenka Kapustovci, Žofia Štulajterová
a predseda a Milan Smolík. Gulášmajstri boli
Milan Mojžiš a Ján Kubiš. Výborné zákusky,
koláče a slané pečivo napiekli Lydka Boďová,
Mária Šávoltová, Anna Sedileková, Marianna
Bárdiová, Mária Dobrotová, Lenka Kapustová,
Jana Krnáčová, Zuzka Patrášová a Paľko
Terem.Prichádzajúci si mohli na terči trafiť
„príchodné“, na výber bol rum, vodka, fernet
a džús. Mohli si vyskúšať jazdu na koni, ale
aj zručnosť pri pílení dreva - súťažilo desať
dvojíc.Drevo sme potom nechali návštevníkom
lúky na opekanie. Dôchodkyne si aj zatancovali a mnohí sa len tak porozprávali so susedmi a priateľmi. Podujatie moderovala
a hudbu púšťala hlavná organizátorka Žofia
Štulajterová.
Kultúrne a zábavné podujatia

Silvestrovská mafia 2019

V spolupráci s Občianskym združením
SPAM sme zabezpečili fašiangovú zábavu 3.
marca a v utorok 5. marca 2019 ďalšiu tradičnú zábavu s pochovávaním basy v sále kultúrneho domu. Na Dni obce 31. augusta 2019
nás reprezentovalo gulášové družstvo, ktoré
tvorili manželia Hanka a Janko Georgievovci,
pomáhali im Lenka Kapustová a Rado Brieda.
Guláš sa síce neumiestnil na prvých troch
miestach, ale chutil výborne.
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i špor tovému životu v obci
29. septembra 2019 sme sa spolu s Jankou nil chýbajúce šindle Miro Bárdi. Milan Smolík nosť odchádzajúcim členom zo manželom
Krnáčovou podieľali na organizovaní peknej a Miro Bárdi rozobrali a odstránili poškodený
Márii a Miroslavovi Briedovcom, Dane Niktradičnej akcie Malachovská maškrta
mostík cez Malachovský potok v dolnej časti. šičovej a Márii Dobrotovej. Ďakovné listy ďalší
Veľmi aktívnou skupinou nášho občianskeho Dobré laty uložili v maštaľke pre ďalšie použiaktívni členovia - Lýdia Boďová, Ľubica
združenia je Oldies Party. V uplynulom roku tie. Žofia Štulajterová, Katarína Bedríková,
Briedová, Pavol Terem, Jozef Nikšič, Miroslav
zorganizovali tri zábavné podujatia, ktoré nav- Lenka Kapustová, Vladimír Druga, Marianna
Bárdi, Ján Oravec a Jozef Frčka.
števujú účastníci nielen z Malachova, ale aj a Miroslav Bárdiovci sa poz mnohých ďalších obcí a miest - z Nitry, dieľali na vytvorení nového
Zvolena, Detvy, Banskej Bystrice, ako aj prevádzkového poriadku
z okolitých dedín Priechod, Selce, Riečka, na Rekreačnej lúke Pod
Tajov, Králiky, Kremnička.Oldies party - So- Skalkou. Po konzultácii
cialistický majálessa konal 4. mája, Oldies par- s právnikom obecného
tyv duchu Western/Indiansbol 12. októbra úradu JUDr. Kamenským
a posledný deň roku 2019 sa opäť konala (05. 02. 2020) sa ustálila
Oldies party, tentokrát s témou Mafia. Účastní- jeho nová podoba. Nový
ci vždy prišli v oblečení, ktoré ladilo s temati- poriadok osadený na vidikou a aj sála kultúrneho domu bola vyzdobe- teľných miestach na lúke
ná v téme, čo prispievalo k výnimočným poci- a je záväzný pre všetkých
tom a zážitkom. Primerane bola znovu vyzdo- návštevníkov.
Katarína
bená aj sála kultúrneho domu. Do tanca hos- Bedríková a Žofia Štulajteťom tradične hral DJ Marek a zábava bola rová vyrobili v spolupráci
zakaždým vynikajúca. Podrobnejšie informá- s OÚ preukazy oprávnenej
cie boli v Malachovských novinách č. 2 (jún) osoby kontrolovať úhrady
Deň obce 31.8.2019
a č. 3 (december) 2019.
Výpočet našich členov a sympatizantov, ktorí pri podujatiach
pravidelne pomáhali, by bol veľmi
dlhý. Uveďme aspoň najaktívnejNaša činnosť je teda bohatá, naši
ších, ktorým patrí vďaka nielen
členovia vykonali užitočné brigádnášho združenia, ale aj tých, ktonické práce a pripravili hodnotné
rým boli určené, občanovm
turistické, kultúrne a spoločenské
a návštevníkom našej obce: Žofia
podujatia, ktoré významne obohatili
Štulajterová, Lýdia, Boďová, Lenkomunitný život obci Malachov
ka Kapustová, Katarína Beda prispeli k jej širokej propagácii.
ríková, Mária Šávoltová,Lucia
Všetkým, ktorí sa na tom aktívne
Kapustová, Katarína Kyseľová,
zúčastnili, treba úprimne a srdečne
Lívia Krnáčová, Zuzka a Mapoďakovať! Ďakujeme za podporu
rián Patrášovci, Jozef a Martin
aj pani starostke a Obecnému úraŠtulajterovci, Milan Smolík, Jozef
du v Malachove. Čaká nás však aj
Frčka, Pavol Terem, Ján Oravec,
mnoho ďalšej práce. Sústavne sa
Pílenie dreva 2020 - Pšenák a Krnáč
Ján a Anna Georgievovci, Pavol
Kapusta, Milan Mojžiš, Ján Kubiš, Ján Dobrota-Zepko, Katarína
Verešová, Mariana Mancelová, Maroš Mojžiš a udržiavanie čistoa ďalší.
ty na oddychovom
mieste, podpísané
Brigádnické práce na Oddychovom mieste
starostkou obce, ktoPod Skalkou a náučných chodníkoch
ré držiteľa oprávňujú
ku kontrole.
V letnej sezóne 2019 sa viacerí členovia
podieľali na oprave a výmene poškodených
V tomto roku sme
drevených prvkov. V stredu 3. júla, pred gulá- sa podieľali na pekšovým výletom, členovia OZ Miro Bárdi nou podujatí Obeca Jozef Frčka skontrolovali lavičky, stolíky nej knižnice Streta náučné tabule na rekreačnej lúke a na chod- nutie detí s knihou
Prišli aj koníky a urobili radosť deťom
níku v tiesňave Malachovky po vodopád. Na
2. marca 2020, o ktocestičke tiesňavou k vodopádu urobili aj malé rom vyšla informácia
terénne úpravy a presekali kroviny. V tom čase na portáli Bystricoviny.sk dňa 17. marca 2020.
treba starať o dobrý stav drevených prvkov na
aj p. Mojžiš z OÚ doplnil na dva mostíky pri V sobotu 4. júla 2020 sme zorganizoval druhý
rekreačnej lúke i na náučných chodníkoch,
lúke chýbajúce dosky. 19. júla 2019 Pavol gulášový výlet, ktorý sa rovnako, ako pred
treba obnoviť zastávku Strelec a chceme
Terem, Milan Smolík a Miro Bárdi rozobrali rokom vydaril. Opäť sa varil skvelý guláš,
pokračovať aj v príprave podujatí, pokiaľ nám
poškodený stolík a dve lavice na spodnej časti podávali sa čapované, liate i varené nápoje, to súčasná situácia umožní.Privítame medzi
lúky a urobili nové s použitím dosiek z mašta- prišli aj dva koníky z Podlavíc a bola súťaž nami všetkých, ktorí by nám chceli v práci pre
ľky pri Obecnom múzeu. Milan Smolík odpílil v pílení dreva. Obohatením bola súťaž o naj- krajší a lepší život v obci pomôcť.
konáre zo stromov, ktoré prevísali na strechu
krajšiu misku alebo rajničku. Prítomných potedreveného altánku. Pavol Terem na prevoz
šila aj výborná živá ľudová hudba muzikantov
materiálu poskytol svoje osobné auto s príve- z Hrochote a Poník.
text: Marianna Bárdiová
som. Na strieške náučnej tabule s mapou
OZ Malachovská dolina odovzdalo v priebefoto: Žofia Štulajterová,
náučných chodníkov v spodnej časti lúky dopl- hu hodnoteného obdobia ďakovné listy za činMarianna Bárdiová
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TJ SLOVAN Malachov informuje

Dobre rozbehnutú jesennú časť suťažného ročníka 2019/2020 nám zmarila pandémia nového
koronavíru. Opatrenia, súvisiace s touto pandémiou, ktoré boli prijaté na
celoštátnej úrovni, tak nepríjemne zasiahli aj šport
a to nie iba profesionálny,
ale aj amatérsky. Z dôvodov dodržania spomínaný chopatrení, Ob FZ
Banská Bystrica zrušil
jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020 skôr, než
sa vôbec mohla rozbehnúť a následne zrušil aj
celý súťažný ročník.
Len pre informáciu uvedeniem niekoľko faktov
z jesennej časti - naše
mužstvo obsadilo 3. miesto, keď z 11 zápasov sme
6 vyhrali, v jednom zápase sme sarozišli so súperom zmierlivo - remízou
a v 4 zápasoch sme ťahali zakratší koniec a nezískali sme žiadne body.
Získali sme teda 19 bodov
foto: Marek Kubiš
a naši futbalisti sa zo streleného gólu radovali celkom 28 krát a brankár
vyťahoval loptu zo svojej
5. kolo: D. Lehota - Malachov 2:7 /0:5/
brány 24 krát.
Andrejko 3, Giertl 2, Daniš, Kochan
Prípravy Ob FZ na nový ročník súťaže začínali pozvoľne, akceptujúc v rozpisoch pande14. kolo: Malachov - Pohronská Polhora 3:1
mické opatrenia, ale reagovali aj na zmeny,
/1:0/ Bartolovic, Róbert Sečkár, Sanitra
ktor énastali v počte prihlásených mužstiev do
nového ročníka. Z rôznych dôvodov neprihlásiZ odohratých 6 zápasov sme 4-krát vyhrala svoje mužstvo Polomka, Pohorelá, Králiky,
Hiadeľ, Hronsek a svoje B-éčka neprihlásili li, 1-krát remizovali a 1-krát prehrali, získali
Rakytovce a Braväcovo. Tak z predchádzajú- sme celkom 13 bodov, súperom sme strelili 23
cich dvoch vznikla jedna II. trieda s 15 futbalo- gólov a inkasovali 12 gólov. Uvedené čísla
vými mužstvami. Z tohto dôvodu sa teraz stre- nám vyniesli 3. miesto v aktuálnej tabuľke, ale
távame aj z mužstvami obcí, s ktorými sme čo je dôležitejšie, je pekný, technický futbal,
v predchádzajúcich rokoch nehrali - Čierny ktorý produkujú naši futbalisti a ktorým priláBalog a ich "B" mužstvo, Pohronská Polhora, kali na 3 domáce zápasy celkom 215 divákov.
Michalová a Dolná Lehota. Aj z tohto dôvodu, Do záveru jesennej časti súťaže, ak korona
sa prihodili už aj úsmevné príhody, keď nie- dovolí, nám zostáva odohrať ešte 10 zápasov,
koľko futbalistov z Dúbravice netrafilo na ihris- pretože sa niektoré zápasy predohrávajú ko v Pohronskej Polhore a vracali sa údajne až najbližšie predohrávame 15. kolo na ihrisku
z Tisovca, alebo niekoľko futbalistov Pohron- Horných Pršian a to utorok 15.9.2020 so zaskej Polhory netrafilo na naše ihrisko a vracali čiatkom o 15.30 hod.
V jesennej časti sú naplánované ešte predosa k nám z Badína.
V tomto súťažnom ročníku sme odohrali už hrávky 29. kola naihrisku Pohronskej Polhory
v sobotu 31.10.2020 so začiatkom o 14.00
tieto zápasy:
hod.
Jeseň by sme mali ukončiť predohrávkou
1.kolo: Tajov - Malachov 2:2 /2:0/ 30. kola v sobotu 7. 11. 2020 so začiatkom od
góly nášho mužstva Bagwell, Giert
13.30 hod. na domácom ihrisku s mužstvom
Horných Pršian.
2. kolo: Malachov - Riečka 5:1 /4:0/
Od 1. septembra platia na Slovensku sprísneRoman Sečkár, Dvorský, Daniš, Bartolovic,
né opatrenia súvisiace s pandémiou koronavíŠeliga
rusu. Obmedzenia platia od najvyššej po najnižšiu futbalovú súťaž, teda zasiahnu aj dedin3. kolo: Ľubietová - Malachov 4:3 /1:1/
ský futbal.
Bartolovic, Giertl, Andrejk
"Vstup do areálu štadióna je možný iba s rúškom na tvári /prekrytie nosa aj úst/, pričom
4. kolo: Malachov - Čierny Balog "B" 3:2 /2:0/
každý jeden divák ho musí mať na tvári počas
Bartolovic, Giertl, Sanitra

celého stretnutia",
uvádza
aktuálne
platný manuál hygienických opatrení
spojených s pandémiou koronavírusu.
Pri vstupe na štadión sú fanúšikovia
povinní vydezinfikovať si ruky s prostriedkom, ktorý má
byť umiestnený pri
vstupoch na štadión
ako aj v priestoroch
hlavnej budovy.
Rúška na tvárach
musia mať aj striedajúci hráči spolu
s funkcionármi, výnimkou je tréner.
Medzi všetkými osobami /okrem aktérov
na ihrisku/ musí byť
vzdialenosť minimálne 2 metre. Na základe vyššie uvedého, prosíme našich
fanúšikov, aby dodržiavali stanovené
pravidlá na každom
zápase, nechránite
tak iba seba, ale
hlavne všetkých ostatných ľudí prítomných na zápase.
Za Vaše pochopenie a ústretovosť vopred
ďakujeme.
Zostávajúce zápasy jesennej časti súťaže:
7. kolo: Šalková "B" - Malachov
12.9.2020 /sobota/ o 18.00 hod.
15. kolo: Horné Pršany - Malachov
15.9.2020 /utorok/ o 15.30 hod.
8. kolo: Malachov - Baláže
20.9.2020 o 15.00 hod.
9. kolo: Dúbravica - Malachov
27.9.2020 o 15.00 hod.
10. kolo: Malachov - Mičiná
4.10.2020 o 14.30 hod.
11. kolo: Harmanec - Malachov
11.10.2020 o 14.30 hod.
12. kolo: Malachov - Staré Hory
18.10.2020o014.00 hod.
13. kolo: Michalová - Malachov
25.10.2020 o 14.00 hod.
29. kolo: Pohronská Polhora - Malachov
31.10.2020 /sobota/ o 14.00 hod.
30. kolo: Malachov - Horné Pršany
7.11.2020 /sobota/ o 13.30 hod.
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Seniori - chceme starnú aktívne
V tomto roku epidemiologická situácia obmedzila naše aktivity a podujatia.
V marci sa mala konať výročná schôdza,
ktorú sme museli odložiť až na 22.júl.
V programe sme mali naplánované voľby do
výboru a revíznej komisie, čo nám ukladajú
aj stanovy občianskeho zduženia klubu.
Navrhli sme osemnásť členov. Tajným hlasovaním sa zvolil nový výbor podľa počtu
priradených hlasov: Elena Briedová, Jarmila Bukvajová, Ondrej Slivka, Ondrej Dobrota, Ján Oravec, Lýdia Boďová, Jozef Frčka,
Elena Oravcová, Pavel Terem a Ľudmila
Homolová.
Zvolení členovia výboru sa stretli 29.júla
a dohodli sa na obsadení jednotlivých funkciách.
V ďalšom dvojročnom období bude výbor
klubu dôchodcov pracovať v zložení:

Predseda
Ondrej Slivka
Podpredseda
Lýdia Boďová
Tajomníčka, kronikárka
Elena Briedová
Pokladníčka
Jarmila Bukvajová
Člen/kultúra,spoločenské akcie
Jozef Frčka
Člen /šport, športové akcie
Ján Oravec

To sme my - súťažiaci

niorov a senioriek. Ako už tradične aj tohoročná Športiáda sa niesla v športovom
duchu, aj dobrej nálade. Súťažilo sa v individuálnych disciplínach: hod šípkami na
terč, hod loptičkou do koša a cornhole.
Disciplíny pre trojčlenné družstvá boli streľba na florbalovú bránku, disc golf a hod
petangovou guľou na cieľ.
Klub reprezentovali a sily si zmerali 13
členovia - Briedová Elena, Briedová
Mária, Bukvajová Jarmila, Dobrotová
Darina, Oravcová Elena, Šavoltová
Mária, Brieda Miroslav, Brieda Vladimír,
Dobrota Ondrej, Frčka Jozef, Oravec
Ján, Slivka Ondrej a Boďová Lýdia.
Tak ako na každej Športiáde získali sme
medaily - Ján Oravec - 3.miesto muži
v hode šípkami na terč, Briedová Mária -

3.miesto ženy, Brieda Miroslav - 1.miesto,
Brieda Vladimír - 3.miesto muži hod loptičkou do koša, Briedová Mária - 1.miesto
ženy, Oravec Ján - 1.miesto, Slivka Ondrej 2.miesto muži v cornhole.
V súťaži družstiev nám Jozef Frčka,
Vladimír Brieda a Dobrota Ondrej vybojovali 3.miesto.
Po ukončení súťaženia sa o zábavu
postaral Folklórny súbor Radosť a ich harmonikár a pripojili sme sa aj my.
Samozrejme sa nezabudlo na hygienické
nariadenia. Nosili sme ochranu dýchacích
ciest, dezinfikovali sme si ruky po každej
disciplíne.
Všetkým súťažiacim gratulujem a ďakujem za účasť.
Briedová Elena

člen
Ondrej Dobrota
Revízna komisia
Pavel Terem - predseda
Ľudmila Homolová - člen
Elena Oravcová - člen

V utorok 8. septembra sme reprezentovali náš klub v Banskej Bystrici na 7. ročníku podujatia Športiáda seniorov. Miesto
konania bol tentoraz Aqualand - plážové kúpalisko.
Ambasádorom podujatia bol Pavol
Blažek - štvornásobný olympionik v atletike
a majster Európy 1990 na chodeckej dvadsiatke.
Podujatia sa zúčastnilo viac ako sto se-

Medailisti v roku 2020
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Obyvatelia Malachova na fotografiách legitimácií v rokoch 1947-1948
V Štátnom archíve v Banskej Bystrici
v nesignovanej krabici fondu Miestneho národného výboru Malachova z rokov 1946-1959 je
uložený fotografický materiál obyvateľov Malachova, ktorý pochádza zo žiadostí o vydanie
občianskych legitimácií najmä v roku 1947
a čiastočne aj v roku 1948. Uvedený archívny
prameň obsahuje približne 330 žiadostí osôb,
ktoré v danej dobe žili v Malachove a spĺňali
podmienky pre vydanie občianskej legitimácie.
Žiaľ súbor fotografií nie je ucelený, absentujú
v ňom viaceré osoby, ktoré dokázateľne žili
v tomto období v Malachove.Napriek tejto skutočnostisú tieto fotografie mimoriadne cenným
obrazovým prameňom dejín Malachovav 20.
storočí. Prostredníctvom týchto strán budem
s určitou pravidelnosťou zverejňovať vybrané
fotografie. Pokiaľ tu nájdete fotografie niektorých vašich predkov a budete mať o fotografie
záujem, prípadne viete doplniť ďalšie cenné
informácie môžete ma kontaktovať na email
malachovo.sk@gmail.com

Mária Sečkárová, rod. Krnáčová, dom č. 38

Ján Sečkár, dom č. 38

Juraj Chrobák, dom č. 65

Ján Mlacák, dom č. 162

Ondrej Krnáč (Selčan), dom č. 96

Anna Krnáčová, rod. Dobrotová, dom č. 96

Pavel Valent, dom č. 124

Mária Valentová, rod. Krnáčová, dom č. 124

Tomáš Cimerman
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Zhodnotenie vlaňajšieho roka
Zo známych dôvodov (korona karanténa)
noviny dlhší čas nevychádzali a tak sa až teraz
dostávam k zhodnoteniu vlaňajšieho roka, či
predstavenia, čo je samozrejme naša najdôležitejšia a najdlhšie trvajúca činnosť...
Nebudem sa podrobne rozpisovať o všetkých našich aktivitách, vypichnem len tie výraznejšie.
Zabezpečili sme hosťovanie divadelníkov
z Medzibrodu so všetkým čo k tomu patrí, od
dojednania s režisérom Radom Kabáčom, cez
ich pohostenie, až po pomoc na javisku. Naša
spolupráca má hlboké korene a vždy sú
s nami spokojní a radi sa k nám vracajú.
Členovia nášho súboru veľmi aktívne a rôznorodo zasiahli svojou prácou, nápadom,
vystúpením pri krste našej monografie a aj
vďaka nám bol tento deň taký krásny a nezabudnuteľný. Dostalo sa nám
veľa pochvaly a uznanlivých
slov, či už od nášho vynikajúceho herca pána Juraja
Sarvaša, alebo od manželov
Malachovských, ale tiež od
viacerých iných hostí. Samozrejme, tu sa pochvala
triešti medzi celý tím ľudí na
čele s našou starostkou, ktorí
pracovali okolo tohto výnimočného dňa.
Pomáhali sme jej (starostke) na Dni obce všade tam,
kde potrebovala, či už priamo
v ten konkrétny deň, alebo pri
prípravných prácach.
Pripravili sme deťom krásne

oslavy Mikuláša a tu sa musím tiež s potešením pochváliť, lebo celé to dopadlo veľmi
dobre a tešili sa detičky aj rodičia.
Okrem toho členovia nášho súboru robili
všade tam, kde bolo treba a o čo nás starostka požiadala....
No najdôležitejšou našou činnosťou zostáva samozrejme divadelné predstavenie. V decembri sme na Vianoce mali premiéru divadelnej komédie s názvom Za dverami Modrej
izby. Je to opäť hra, ktorá by sa dala charakterizovať ako - na motívy a vlastná úprava...

Nejedná sa o klasickú komédiu, skôr je to šesť samostatných trpko smiešnych,
miestami smutných až absurdných, ale aj humorných
príbehov, odohrávajúcich sa
v jednej hotelovej izbe, kde sa
hostia striedajú a do ich životov viac či menej zasahuje
hotelový personál. Bola to
náročná hra tak pre mňa ako
režisérku, tak aj pre hercov,
ktorí sa v mihu museli vžiť do
iných osudov, keďže hrali trojroly, tak aj pre môjho manžela, ktorý nám už tradične robí
zvukára, osvetľovača a také
„dievča pre všetko“, ale aj

priateľskí, ochotní a tvoríme spolu úžasný
kolektív...
Nesmiem zabudnúť ani na Miška Rosenberga, ktorý nám vytvára krásne plagáty
a tiež sa nebráni mojim nápadom. Vždy sa mu
podarí moju predstavu viacnásobne vylepšiť.
Aj Tebe patrí moja vďaka.
Tiež tak vďačím za veľa Jurajovi Solivajsovi, ktorý každé Vianoce trávi s nami namiesto s rodinou a robí nám fotografa a kameramana. Ďakujem.
Čo sa týka aktivít v tomto roku, bol ako viete
poslabší, ale ja plne rešpektujem rozhodnutia
regionálnych úradov, hygienikov, OÚ aj poslancov a to že obmedzili, alebo úplne zrušili

výrobcu kulís. Ja si niečo vymyslím a on moje predstavy zhmotní...
A tieto sa mu teda vydarili!
Nielenže boli krásne, ale aj ľahká
manipulácia s nimi bola, čo je
veľmi dôležité pri hosťovaniach.
Ďakujem Ti...
Čo sa týka hercov, musím, ale
aj chcem veľmi pochváliť každého
jedného z nich, lebo ich výkony
boli excelentné, charaktery jednotlivých postáv zvládli úžasne a
ja nemôžem byť na nich viacej
pyšná. Zožali na všetkých vystúpeniach potlesk v stoji, vypočuli si obrovské množstvo pochvalných slov a chýr
tohto predstavenia sa rozletel široko ďaleko a
nebyť karantény, ešte teraz by sme brázdili
Slovensko. Súdim podľa toho množstva telefonických a mailových požiadaviek, ktorými som
bola zasypaná...
Ale aby som nezabudla spomenúť aj ich
mená. Takže hviezdami tohto predstavenia
boli: Lucia Ferenc Gajdúšková, Nikolka
Dzúriková, Peťka Piatriková, Maťo Pál, Aďo
Dobrota a Roman Sečkár. Som rada, že Vás
mám priatelia moji...
Nielenže sú šikovní, ale sú aj obetaví, milí,

všetko, čo nebolo nevyhnutné a stotožňujem
sa s názorom, že radšej vypustiť jeden rok ako
riskovať počet chorých, nedajboh stratiť zbytočne čo i len jeden ľudský život. Preto je
veľmi otázne aj to, či sa bude môcť na Vianoce
divadlo hrať. Ja pracujem na scenári od júla,
herci sú tiež pripravení nastúpiť na skúšky, ale
či aj bude premiéra, to nie je v našich rukách.
My urobíme všetko preto , aby ste verní naši
diváci, ani tento rok bez divadla nezostali...
Lebo ste úžasní a hrať pre Vás je nám
cťou...
Eva Gajdúšková, režisérka súboru
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INFORMUJEME VÁS

Vyberáme z matriky
(stav k 10. 09. 2020)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove
1131 obyvateľov, z toho 566 mužov a 565 žien
Zoznam detí narodených
do septembra 2020
Simona Šepáková
rodičia Michal Šepák a Mgr. Lucia Šepáková
Šuchaň
Martin Blaško
rodičia Peter Blaško a Anna Dobrocká
Nikolas Kubiš
rodičia Lucia Kubišová a Michal Kapusta
Michal Kapusta
rodičia Michal Kliment a Petra Kapustová
Alexandra Kozáková
rodičia Dušan Kozák a Martina Bystrianska
Rodičom srdečne blahoželáme!

JUBILANTI
Anna Krnáčová
Mária Dobrotová
Ján Žabka
Lýdia Kapustová
Ján Kubančok
Ondrej Štesko
Ružena Pavlíková
Mária Haringová
Anna Lejhancová
Milan Čiliak
Milena Roštárová
Jozef Frčka
Mária Šavoltová
Anna Klačanová
Emília Marková
Peter Lukáč
Ľudovít Ondrášek

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

OPUSTILI NÁS

Dátum úmrtia

Štefan Fekete
Michal Šimko
Michal Brindzák
Pavel Oravec
Ružena Pavlíková

9.12.2019
27.12.2019
05.01.2020
03.08.2020
04.09.2020
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