Občasník OÚ a občianskych združení v Malachove
číslo 2 – september 2014, VIII. ročník

Malachov je NAJ DEDINKASLOVENSKA2014

Až keď Martin povedal, že na telefóne už máme starostu a nie starostku, bolo jasné, že sme to VYHRALI práve my. HURÁÁÁÁ!!!
viac čítajte na strane 7

Blížia sa komunálne voľby
Najbližšie voľby do samosprávnych orgánov obcí sa budú konať už 15. novembra
2014!
Čo treba urobiť?
Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA podáva kandidátnu listinu
osobitne za každý volebný obvod:
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát
Politická strana, politické hnutie a koalícia
politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi
miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní
predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie

• Si starší/staršia ako 18
rokov a máš trvalý pobyt
v Malachove?
• Máš chuť pomôcť pri rozvoji
svojej obce?
• Si kritický voči práci doterajších zastupiteľstiev, starostov?
Kandiduj na poslanca/poslankyňu obecného zastupiteľstva,
alebo na starostu obce. Venuj
svoj čas a energiu na riešenie
našich spoločných problémov
a spolurozhoduj o ďalšom
smerovaní obce!

každého kandidáta uvedeného na kandidátnej
listine. Nezávislý kandidát doručí kandidátnu
listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55
dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť
pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie
nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej
listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení. Počet
podpisov na petícii závisí od počtu obyvateľov.
V prípade Malachova je potrebných 100 podpisov. Na kandidátke musí byť meno, priezvisko, titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis
kandidáta. Vo vyhlásení sa uvádza, že súhlasíš
s kandidatúrou, že si nedal/a súhlas na to, aby
si bol uvedený/á na inej kandidátke, a že nevieš o žiadnych prekážkach, pre ktoré by si
nemohol/la kandidovať.
viac sa dočítate na strane 3
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V yber áme zo zasadnutí obecného zas tupiteľs tva (ObZ)
Úplné znenia uznesení a zápisnice
na:http://www.malachov.sk/19/Zasadnutia/

z

rokovaní

nájdete

Počas XXVIII. zasadnutia ObZ v Malachove, dňa 15.5.2014
poslanci:
- vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ. Ing. Benická skonštatovala splnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
- vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok
2013. Správu predniesla Ing. Benická. Upozornila na vedenie knihy
jázd a spotreby PHM.
- odhasovali plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014. Plán kontrol
predložila Ing. Benická.
- odhlasovali plat starostu obce na rok 2014. Poslanci navrhli minimálny plat, ktorý prináleží starostovi obce podľa zákona, čo činí 1632
eur.
- na závez sa pani poslankyňa Steinsdorferová opýtala na kanalizáciu
v lokalite Medvedica. Odpovedal starosta, že túto časť kanalizácie
financoval majiteľ priľahlých pozemkov Jan Georgiev.
Na zasadnutí boli prítomní: 4 zo 7 poslancov ObZ
Počas XXIX. zasadnutia ObZ, uskutočneného dňa 26.6.2014
poslanci:
- vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia ObZ. Ing. Benická skonštatovala splnenie uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
- zamietli žiadosť o preplatenie časti nákladov na kanalizáciu od pána
Jána Georgieva. Hlavná kontrolórka Ing. Benická upozornila na to, že
v vyhovenie žiadosti p. Georgieva na preplatenie časti nákladov na
kanalizáciu v lokalite Medvedica, by znamenalo porušenie zákona
o rozpočtových pravidlách, nakoľko obec nemôže prispievať z obecného rozpočtu súkromným osobám na akékoľvek investície podobného druhu. Poslanci skonštatovali, že v čase, keď sa rozbiehala
výstavba v tejto lokalite, boli určené podmienky, že všetky investície si
budú hradiť majitelia predmetných pozemkov sami a zamietli žiadosť
o finančný príspevok.
- odobrili dodatok k VZN č. 91/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Zmenou zákona o pohrebníctve v r. 2010 nastala zmena vo
financovaní nájomného a prevádzkových nákladov v cintoríne a práve
toto rieši predložený dodatok k VZN o pohrebníctve. Po novom sa
skumulovalo do jedného poplatku nájomné aj údržba a zmluvy sa
budú uzatvárať na dobu neurčitú. Navrhnuté bolo zrátať sumu za
údržbu cintorínov, ktorá sa platila ročne plus alikvotná časť nájomného za 1 rok.
- zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce za rok 2013. Stanovisko predniesla hlavná kontrolórka Ing.
Benická. Odporučila schváliť záverečný účet obce za rok 2013 bez
výhrad.
- schválili predložený záverečný účet obce za rok 2013
- schválili rozpočtové opatrenie, ktoré upravuje presun rozpočtových
prostriedkov v rámci jednotlivých položiek - cestovné výdavky,
všeob.materiál, nájom budov, školenia, údržba ciest a ďalej povolenie
prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to titulu grantu
od LIDL-a na ihrisko pre ZŠ.
- odhlasovali nové zásady hospodárenia s majetkom obce. Doteraz
platné zásady hospodárenia s majetkom obce už boli neaktuálne,
preto bolo predloženie na OZ nové spracovanie týchto zásad. Po úprave niektorých článkov, ktoré boli na podnet poslancov zapracované,
dal starosta hlasovať.
- schválili žiadosť o prenájom KD na letný detský tábor pre cestovnú
kanceláriu BUBU, Malachov.
- na záver prebehla diskusia, v rámci tohto ktorej starosta obce oboznámil prítomných s pripravovanými dňami obce, ktoré budú 1.2.3.
augusta 2014.
Na zasadnutí ObZ boli prítomní 6 zo 7 poslancov, Ing. Benický sa ospravedlnil.
Dňa 14.8.2014 bolo zvolané v súlade s § 12, ods. 1 zákon SNR
č. 369/90 Zb. rokovanie XXX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci:
- vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ. Ing. Benická skonštatovala splnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia ObZ.
- schválili počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce na
funkčné obdobie 2014 - 2018 a určenie volebného okrsku a volebnej

miestnosti na komunálne voľby 15.11.2014. Poslanci navrhli zachovať
doterajší počet poslancov, tj. 7 členov , výkon funkcie starostu obce
na plný úväzok, volebný okrsok 1 a volebná miestnosť na prízemí kultúrneho domu č. 145.
- hlasovali za neuplatňovanie programového rozpočtu od r. 2015
V zmysle zákona 583/2004, § 4 ods.5 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy novelizáciou zákona bolo umožnené obciam do
2000 obyvateľov neuplatňovať programový rozpočet. Preto bola táto
možnosť predložená na schválenie. Poslankyňa Kubišová navrhla
ponechať uplatňovanie programového rozpočtu z dôvodu väčšej prehľadnosti a starosta dal hlasovať.
-schválili rozpočtové opatrenie č. 3. Zemny v rozpočte predniesla Ing.
Ciglerová. Zmeny sa týkajú presunu finančných prostriedkov na dohody mimo pracovného pomeru a súvisiace odvody z časti rozpočtu
propagácia a marketing.
- schválili projekt k rekreačnej dedinke Medvedica - Malachov
Vysvetlenie k urbanistickej štúdii "Rekreačná dedinka Medvedica Malachov" predniesol Ing.arch. Valkovič. Jedná sa o oblasť "Ski centra" a okolia, kde majiteľ týchto nehnuteľností plánuje dostavbu existujúceho objektu a postupnú výstavbu rekreačného komplexu s celoročným turistickým využitím. Stavebná komisia po preštudovaní predloženej štúdie vyjadrila kladné stanovisko k uvažovanému projektu.
- hlasovali za riešenie stavu cesty na Baníckej ulici. Ing.Benický ako
zástupca stavebnej komisie, po obhliadke cesty - Banícka ulica, smerom na Diel skonštatoval, že v prvom rade treba vyčistiť a tak sfunkčniť už existujúce odvodňovacie rigoly, ktoré sú tam vybudované už
niekoľko rokov. To by malo z veľkej časti zachytiť prúdy vody v prípade veľkých dažďov a odraziť ich bokom, smerom do voľnej prírody.
Poslanci a starosta obce stanovili termín vyčistenia a sfunkčnenia
rigolov do 31.8.2014. Starosta doplnil, že financie na vybudovanie
novej cesty v tomto období nemáme, ale v prípade, že obec dostane
peniaze za predaj kanalizácie, cesta sa vybuduje.
- schválili pracovnú cestu starostu obce so ZMOS-om do ČR. ZMOS
každoročne poriada pracovné cesty starostov okolitých obcí do
susedných štátov. Tentoraz to je cesta do Českej republiky v termíne
8. - 13.9.2014. Pracovná cesta bude hradená z prostriedkov ZMOS-u.
- vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti za I.polrok 2014.
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Benická. Upozornila
na nedostatky, ktoré boli v účtovníctve základnej školy ešte po predchádzajúcej ekonómke. Ďalej upozornila starostu na to, že treba dať
do poriadku sporné vlastníctvo pozemku v dolných močaroch,
parc.č.980/3 a tiež dopracovať záznamy z prevádzky obecného
motorového vozidla.
- schválili plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2014
Na záver ObZ sa do diskusie sa prihlásil z radov občanov Lukáš
Cimerman a Milan Cimerman. Sťažovali sa na zlý stav cesty Banícka smer Diel, hlavne počas veľkých dažďov. Upozornil na to, že vybudovanie cesty bolo sľúbené už v r. 2012 a doteraz sa nič neurobilo.
Odpovedal starosta, že v období, keď sa asfaltovali ulice v obci, táto
časť nemohla byť zaasfaltovaná, nakoľko sa tam plánovala robiť kanalizácia. Po skončení prác na kanalizácii už neboli finančné prostriedky na doasfaltovanie tejto časti. Do diskusie sa zapojil aj pán Kliment,
ktorý býva na tejto ulici a aj podľa neho je už tento stav cesty hlavne
v nepriaznovom počasí, neúnosný. Štrk, ktorý sa tam navozí na vyrovnanie jám po dažďoch sa pri najbližšom daždi splaví dole a cesta je
opäť samá jama. Odpovedal starosta, konštatoval, že v prvom rade
treba vyčistiť a tak sfunkčniť už existujúce odvodňovacie rigoly, ktoré
sú tam vybudované už niekoľko rokov. To by malo z veľkej časti zachytiť prúdy vody v prípade veľkých dažďov a odraziť ich bokom, smerom do voľnej prírody.
Poslanec pán Gajdúšek predložil zmluvu, ktorá bude riešiť platbu
mobilom za oddychové miesto. Poslanci navrhli zmluvu preštudovať
a prerokovať na ďalšom zasadnutí.
Poslankyňa pani Steinsdorferová sa opýtala, či nie je termín
31.8.2014 určený ako termín dokončenia stavby multifunkčného
ihriska v ZŠ - projekt na ktorý prispel LIDL. Odpovedal starosta, že termín výstavby nie je do konca prázdnin, je dlhší a určite bude dodržaný.
Pani Ing. Benická sa opýtala ako sa platí za tenisové ihrisko na TJ.
Odpovedal starosta, že športovci, ktorí ho používajú, platia poplatky
telovýchovnej jednote Malachov a ona platí majiteľovi tejto plochy prenájom.
Na zasadnutí ObZ boli prítomní 6 zo 7 poslancov ObZ, Ing.Zlevská sa
spravedlnila.
zdroj: ObÚ Malachov
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Blížia sa komunálne voľby Z obsahu
dokončenie zo strany 1
Pre VOĽBY STAROSTU OBCE podáva kandidátnu listinu:
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát
Politická strana, politické hnutie a koalícia
politických strán a politických hnutí doručí
kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55
dní predo dňom volieb, t.j.najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť
pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie
kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu
osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi
miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní
predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie
nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej
listiny je petícia podpísaná voličmi (100) podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku
kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.
Ku kandidátnej listine na funkciu starostu
obce musí byť pripojená fotokópia dokladu
osvedčujúceho splnenie predpokladu na
výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov) - získanie aspoň stred-

ného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie
aspoň stredného vzdelania sú
• výučný list,
• vysvedčenie o záverečnej skúške,
• záverečné vysvedčenie,
• vysvedčenie o maturitnej skúške.
Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je
stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania. Pre voľby starostov je potrebný vek nad 25 rokov.
Podľa http://www.minv.sk/?volby-oso2014
spracovala Ľ. Kubišová
V príhovore „POMÔŽTE SVOJEJ OBCI“
vyzýva občanov na kandidovanie v komunálnych voľbách aj prezident SR Andrej
Kiska:„Práve v tomto čase sa do veľkej
miery už rozhoduje, ako budú spravované
naše mestá a naše obce. Ja viem, komunálne voľby budú až v novembri - to vyzerá ešte
ďaleko. Ale na podanie kandidatúry do
miestnych a mestských zastupiteľstiev, na
primátorov miest a starostov obcí už nie je
veľa času.Chcem vás požiadať, aby ste na to
mysleli. Aby ste rozmýšľali o tom, ako je
vyzerá vaša obec alebo vaše mesto. Či je
spravované dobre, alebo máte výhrady viete, čo sa dalo robiť lepšie - a viete, ako by
sa to dalo robiť lepšie.“
Celý príhovor je dostupný na
https://www.youtube.com/watch?v=2xn9KWbPNY

MALA CHO V SKÁ MAŠKR TA
S A PREDS TAVUJE
Zaujímavé podujatie pre nás pripravilo OZ
Vidiečanky Malachov. Čo viedlo členky tohto
združeniak príprave takéhoto podujatia nám
prezradila jeho predsedníčka Jana Krnáčová.
„Viem, že viacerí občania našej obce radi
navštevujú podujatia, kde si merajú sily
zástupcovia viacerých obcí v príprave rôznych kulinárskych pochúťok. Páči sa nám
napríklad súťažné varenie štiarcu na Španej
doline, či Králikoch, ale taktiež nás oslovila
súťaž v pečení kysnutých koláčov v Riečke.Hľadali sme teda možnosť, ako zviditeľniť
Malachov, veď naše mamy sú, i staré mamy
bolivýborné cukrárky... Vieme, že v iných
obciach usporadúvajú pravidelne tieto súťaže namikroregionálnej úrovni, a preto sme
na BBSK prihlásili náš projekt. Priznávam,
že jeho pôvodný názov bol Najlepšia maškrta mikroregiónu Pozdola Bystrice, avšak po
získaní titulu NAJ dedinka Slovenska sme
chceli mať Malachov hneď v jeho názve.
Preto Malachovská maškrta. Prosím teda
naše žienky, (a možno aj pánov), ktorí radi
pečú, aby 27.9. priniesli v čase od 11,30 do
13,00 k registrácii do nášho kultúrneho
domu už hotové koláče, slané pečivo alebo

torty. Tieto tri kategórie budú súťažné a v každej budú odmenení prví traja. Koláče a
slané pečivo je potrebné vystavovať na táckach, kde budú pokrájané na malé kúsky,
aby ich mohlo degustovať čo najviac
návštevníkov tejto akcie, vrátane odbornej
poroty. Verím, že vďaka šikovnosti našich
cukrárok ostane väčšina cien práve
v Malachove. Na podujatie sme prizvali aj
ostatné obce nášho mikroregiónu – pozvanie teda prijali obce Badín, Hronsek,
Vlkanová, Horné Pršany, Sielnica i Veľká
Lúka. Sme potešené, že naše pozvanie prijala aj pani Mgr. Zaukolcová, naša snáď
najznámejšia cukrárka, držiteľka množstva
medzinárodných ocenení. Pripravila si pre
nás prezentáciu, čo všetko je možné vykúzliť z čokolády. Počas celého podujatia nám
bude hrať Ľudová hudba Jána Maka a práve
títo muzikanti isto svojimi tónmi podporia aj
súťažiacichn v jedení koláčov. Preto neváhajte, príďte.“ Otvorenie akcie je po 13,00
hodine a verejná ochutnávka trvá do 14,30.
Hlasujte aj vy za svoju malachovskú maškrtu.
Pozvánku nájdete na strane 16
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SPRÁVIČKY ZO ŠKOLIČKY

Bezpečne ces t ou do š koly
„Bezpečne cestou do školy“ je názov projektu, na ktorý získalo občianske
združenie Malachovská škola grant vo výške 1000 EUR od Nadačného fondu
Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom projektu bolo vyriešiť nevyhovujúce parkovanie rodičov a učiteľov školy a blokovanie príjazdovej cesty k škole.

Staré stromy nahradia čoskoro nové.
Samko Plančár a Janko Dobrota.

Zároveň sme chceli vymeniť staré a nevyhovujúce oplotenie školskej záhrady a zasypať jamu s dažďovou kanalizáciou, ktorá bola v blízkosti zničeného oplotenia, cez ktoré
deti prechádzali do školskej
záhrady. Všetky manuálne
práce sme vykonali v rámci
spoločných brigád, práce
s mechanizmami sme urobili
tiež svojpomocne pomocou
požičaných strojov. Grant sme
použili na kanalizačnú šachtu,
zapožičanie mechanizmov
a nákup posypového materiálu na plochu parkoviska.
Z prostriedkov obce ešte
dokončíme nové oplotenie

Pri odstraňovaní stromov pomáhali malí
aj veľkí: Miško Plančár a Ajko Bartelt.

oddeľujúce parkovaciu plochu od školskej
záhrady - detského ihriska. Tento projekt bol
špecifický tým, že bolo treba vykonať veľa
práce s mechanizmami a odbornej práce, takže
najväčšia „ťarcha“ zostala na pleciach rodiny
Steinsdorferovej, konkrétne Matúša, bratranca
Jara Machoviča, švagra Ivana Bartelta, a sestry
Jarky Barteltovej, ktorá to celé zabezpečila po
finančnej a administratívnej stránke. Za pomoc
ďakujeme aj Anke Kontrovej, ktorá nám vypracovala projekt, Lucii Kapustovej za rozpočet a
všetkým členom aj nečlenom združenia, ktorí
sa zúčastnili brigád. Nadačnému fondu
Telekom ďakujeme za grant a Nadácii Pontis za
flexibilitu, administratívnu nenáročnosť a ľahkú
komunikáciu pri spracovávaní projektu.
text: Ľ. Kubišová
Foto: J. Barteltová

Ivo Bartelt a Lucia Jančová.
S úsmevom ide všetko lepšie.

Pomôžeme ti, aby si to dokázal sám!
Základná škola s materskou školou v Malachove je malá školička. Každé dieťa je
iné a má svoje potreby. Je pravda, že pri menšom počte detí môžete v plnej miere rozvíjať jeho individuálne potreby, to, čo naozaj potrebuje. A nehovoriac o rozvoji hodnôt. Keď sa vyskytne problém, každé dieťa má určitý priestor vyjadriť svoj postoj. Pri
stúpajúcom počte detí sa tento priestor skracuje.
Základná škola s materskou školou
v Malachove má 2 triedy MŠ, ktoré navštevuje
36 detí a 1 triedu ZŠ so 14-timi žiakmi (po 3 krízových rokoch budú od septembra opäť 2 triedy). Ako sa môžu učiť žiaci dvoch ročníkov
naraz v jednej triede? To rodičia, ktorí to nezažili, dodnes nepochopia. Tak isto, ako vo veľkej
škole. Aj tam žiaci pracujú spoločne a časť
hodiny samostatne. Iné je to len pre učiteľa. Pri
samostatnej práci jednej skupiny učiteľ
odchádza k druhej skupine. Rozdiel pre žiakov

je v tom, že keď pracujú samostatne, musia sa
spoľahnúť sami na seba, poradiť si sami. Zo
začiatku je to ťažké, ale keď sa to naučia, majú
o to väčšiu radosť z úspechu a väčšiu motiváciu
pracovať ďalej. Môžu si povedať: „Dokázal som
to sám!“ Takto rastie zdravé sebavedomie detí.
Napokon je to i heslo našej školy - základnej
i materskej: Pomôžeme ti, aby si to dokázal
sám! Mnoho rodičov si neuvedomuje, akú robia
chybu, keď všetko urobia za dieťa.
Jedni hovoria, že v málotriednej škole sa uči-

teľ nemôže dostatočne venovať žiakom pri spojených ročníkoch, iní zase, že sa môže pri
malom počte venovať individuálne. Ako je to?
Každé dieťa je iné a má svoje potreby. Je pravda, že pri menšom počte detí môžete v plnej
miere rozvíjať jeho individuálne potreby, to, čo
naozaj potrebuje. A nehovoriac o rozvoji hodnôt. Keď sa vyskytne problém, každé dieťa má
určitý priestor vyjadriť svoj postoj. Pri stúpajúcom počte detí sa tento priestor skracuje.
Sme škola rodinného typu, čo to znamená?
Rodinná atmosféra. Vankúšiky a rozprávka po
obede, kde všetko v tichosti popapáme, vyšívanie v tráve, prechádzka v blízkej prírode. Pokoj,
kľud, vzájomná pomoc, tešiť sa z úspechu druhých.
pokračovanie na strane číslo 14

Malachovské
noviny 2/2014

5

SPRÁVIČKY ZO ŠKOLIČKY

Tak a splnilo sa !
Rok pripravovaný projekt rekonštrukcie kúpeľní v ZŠ s MŠ Malachov sa úspešne
podaril. Občianske združenie Malachovská škola už od začiatku školského roka
2013/2014 začalo s prípravami rekonštrukcie sociálnych zariadení ( WC a kúpeľní )
v priestoroch budovy Základnej školy s Materskou školou v Malachove.
Na rôznych akciách organizovaných
Občianskym združením (Mikuláš, Karneval,
1. Malachovský ples atď.) a príspevkom 2%
z daní sa podarilo zozbierať financie. Už
v októbri 2013 sa pripravili všetky podklady
projektu, na základe ktorého nám stavebniny
TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. vo Zvolene
pripravili vizualizáciu a cenovú kalkuláciu.
Z dôvodu veľkej rekonštrukcie odhadovanej
na dva až tri týždne sa práce museli naplánovať
až na veľké prázdniny. Celú rekonštrukciu
koordinoval Ing. Peter Necpál už od počiatočnej prípravy. Práce boli rozdelené na: Prvá
etapa začala 30.6.2014 úplnou výmenou rozvodov vody a pripojeniu umývadiel k centrálnemu zdroju teplej vody, ktorú realizoval pán
Marek Oravec a Ján Oravec so svojimi kolegami. Veľkým problémom bolo hľadanie starých
rozvodov vody v budove a ich prepojenia.
Zároveň sa vyriešil problém nefungujúceho
bojlera, keď sa teplá voda priviedla cez zmiešavač z kotolne k umývadlám. Teplá voda je
nastavená na bezpečnú teplotu, aby si deti
nespôsobili úraz obarením vriacou vodou.
Druhá etapa začala 3.7.2014 strhaním starých
obkladov zo stien. V prvých plánoch sa nepo...Tomáš Maľa
a Tomáš Kubiš
pri práci ...

okná, dvere, zárubne, čo nesmierne spestrilo
celkový vzhľad kúpeľní . Pri začatí maľovania
sme zistili, že na stenách je už väčšie množstvo
náterov, pretože nám začala opadávať nová
maľovka. Po váhaní či ísť do škrabania stien,
alebo to nechať tak, sme sa zhodli na tom, že
celá kúpeľňa bude super prerobená a tie steny
...Majka
a Kapusta Tibor ...

nám to budú kaziť. Tak s pomocou Zuzany
Púpavovej, jej sestier Aleny a Andrey a takisto
s veľkou pomocou p. učiteľky Anky Ťažkej
s manželom sa podarilo oškrabať starú omietku na celých sociálnych zariadeniach (WC
a kúpeľní). To Vám bola teda fuška. Anka
Klačanová zase promptne zabezpečila maliarov, ktorým veľmi pekne ďakujeme za vymaľo-

PRED
rekonštrukciou

čítalo až s takými búracími prácami, ale stav
starých obkladov bol tak v havarijnom stave,
že nebolo možné lepiť nové obklady na staré.
Následné úpravy stien a domurovanie výklenkov pod oknami a za záchodmi, sa pripravil
podklad pod nové obklady. Pod odborným
dohľadom Tibora Kapustu a Petra Necpála,
ktorí ( pracovali niekedy do jednej až tretej
hodiny rannej!!! NEUVERITEĽNÉ!!! ) spolu
s Michalom Čunderlíkom, Tomášom Maľom,
Tomášom Kubišom, Marcelom Šimkom,
Petrom Bednárom nalepili 81 metrov štvorcových obkladov a veľmi predcízne pán Tibor
Kapusta položil 28 metrov štvorcových dlažby.
Najviac problémov nám narobili krivé steny,
ktoré však nebolo možné úplne zrovnať, ale
napriek tomu sa Tretia etapa bola záverečná
a vo veľkej miere nad rámec plánovanej rekonštrukcie. Pani učiteľkám Maťke Šariskej, Anke
Ťažkej a Majke Slávikovej, ale aj Michalovi
a Evke Plančárovcom, sa podarilo ponatierať

...Michal Čunderlík
a Fero Zlevský ...

vanie všetkých stien a za ochotu. Boli to pán
Jaroslav Brozman a Dano Kukučka „Fruto“.
Konečnou fázou bolo vyčistenie a upratovanie
používaných priestorov školy. Rekonštrukcia
bola ukončená 28.7.2014 osadením umývadiel, vodovodných batérii, záchodov a pripojením
samotnej vody. Sme veľmi radi, že sa nám
podarilo svojpomocne takúto veľkú rekonštruk-

ciu zvládnuť. Vďaka zúčastneným rodičom
a priateľom školy, sme našim deťom pripravili
pekné prekvapenie do nového školského roka.
Určite aj samotní rodičia budú radi, aké priestory budú navštevovať ich deti, pri predstave na
ten strašný stav starých kúpeľní a WC. (už im to
tam pekne vonia a nezapácha). Na záver patrí
veľké poďakovanie Petrovi Necpálovi,
Marekovi Oravcovi, Tiborovi Kapustovi,
Michalovi Čunderlíkovi, Tomášovi Kubišovi,
Tomášovi Maľovi, Jánovi Oravcovi, Zuzane
Púpavovej, Alene Chenevix Trench, Marcelovi
Šimkovi, Martine Šariskej, Ferovi Zlevskému,
Michalovi Plančárovi, Anne Ťažkej, Jánovi
Dobrotovi, ktorí obetovali viac ako 16 hod. svojho voľného času pri zveľaďovaní ZŠ a MŠ
našich detí. Samozrejme poďakovanie patrí aj

PO
rekonštrukcii

ostatným zúčastneným. Vďaka Vám všetkým sa
to podarilo zvládnuť v tak dobrom čase.
PS: Veľké poďakovanie patrí osobitne
Tomášovi Maľovi, ktorý sa zúčastnil na našej
veľkej rekonštrukcii a pritom jeho dcérka
nastúpila do MŠ iba tento september!!!
Text a foto:
Peter Necpal
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Aj my sme varili guláš

Tím čertov a čertíc

Tak ako každoročne na „Dni obce Malachov“ sa aj OZ Malachovská
škola zapojilo do súťaže vo varení gulášu. Hlavným kuchárom bol opäť
predseda OZ Maroš Horník, ktorému pomáhali Michal Plančár s manželkou Evkou a Zuzana. Zároveň sa OZ Malachovská škola prvýkrát súťažilo vo volejbalovom turnaji. Okrem guláša sme mali v ponuke aj tradičný
jablokovo-orechový závin a ťahanú makovú štrúdľu, o ktoré bol veľký záujem. O uvedené koláče sa postarali staré mamy našich detičiek – Anka
Klačanová a Jarka Steinsdorferová. Veľmi pekne im ďakujeme!!! Aj keď
tentokrát sme nezískali žiadnu cenu s naším gulášom a vo volejbale sme
skončili na 5. mieste, veríme, že na budúci rok sa už lepšie umiestnime.
Text: Zuzana/ Foto: Ľ. Kubišová
Tím poľovníkov

Tím OZ Malachovská škola

Kniha je priateľom, radcom i učiteľom ...
Pri príležitosti "Dni obce
Malachov" som sa aj ja rozhodla
prispieť do programu zriadením
výstavky kníh. Knihy boli rôzneho žánru, takže mohli osloviť
všetky vekové kategórie. Medzi
vystavované knihy bola zaradená
aj "najčítanejšia kniha na svete Biblia", ktorá bola
vydané v roku 1920.
Výstavku si s
veľkým záujmom prezerali najmä ženy.
Zaujala ich súčasná
tvorba našich slovenských spisovateliek
V a s i l k o v e j ,
Brndiarovej (ktorú si pamätajú z besedy v obecnej knižnici)
a mnoho ďalších. Záujem bol aj o knihy tvorcov detektívok.
Nášho Dominiky Dána a severského spisovateľa Jo Nesboa.
Z odbornej literatúry účastníkov najviac oslovili knihy venované záhradkárstvu. Výstavu kníh prijali účastníci akcie
s veľkým nadšením a vďaka nej som získala nových čitateľov,
čiže členov našej obecnej knižnice. Ja veľkým šťastím pre
každú obec, ak má zriadenú knižnicu. Obec Malachov toto
šťastie má! Veď kniha je najtichším a najvernejším priateľom,
najmúdrejším a najdostupnejším radcom a najtrpezlivejším učiteľom.
Čítajme knihy, rozmýšľajme nad ich posolstvom
a hlavne, učme sa s nimi žiť!

Výstavku si s nadšením prezerali stáli čitatelia našej obecnej knižnice,
no aj tí, ktorí sa jej členmi ešte doteraz nestali. Som veľmi rada, že si
výstavka kníh našla miesto v akcii "Dni obce Malachov" a občania mali
možnosť zistiť, aký sortiment obsahuje naša obecná knižnica.
Knihovníčka Obecnej knižnice Malachov
Mária Žabková

Výstavka kníh zaujala...
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BOLI SME PRITOM

Hurá za Katkou a Martinom!!!
Dňa 1. 9. 2014 sme asi všetci netrpezlivo čakali na výsledky vyhodnotenia súťaže
o NAJ dedinku roka 2014 v relácii Dámsky magazín. Až na záver prišli hostia Katarína
Brychtová a Martin Nikodým, ktorých spovedala zhodou okolností práve Iveta
Malachovská. To bolo napätie, veď ešte deň pred vyhodnotením sme boli na druhom
mieste a prvá bola dedinka Baďan. Až keď Martin povedal, že na telefóne už máme
starostu a nie starostku, už nám bolo jasné, že sme to VYHRALI práve my.
HURÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!
Teraz trochu odbočím - kto bol na premietaní vlastnej produkcie p. Juraja Solivajsa v kultúrnom dome mohol sa od starostu dozvedieť,
že víťazná dedina bude pozvaná do televízneho štúdia na natáčanie práve Martinovej šou
"Milujem Slovensko", ktoré sa má konať už
3.9.2014. Tak sme držali palce, aby nám to
vyšlo.
A vyšlo to. Ešte sa čakalo na oficiálne pozvanie z Bratislavy a 2.9.2014 už bol frmol, kto,
kedy, o koľkej sa pôjde do hlavného mesta.
Telefonáty, vybavovačky, ten nemôže, ten
bude v práci, ten na služobnej ceste atď. atď.
Oslovili sa všetky OZ v Malachove.
Nakoniec sa urobil zoznam a už ráno o 6 hod.
sme čakali na zastávkach, kde nás vyzdvihol
autobus.
A frčalo sa, na benzínovej pumpe sme
náhodne stretli nášho krajana, ktorého skoro
v dedine ani nestretnete. Však Maťo! Ani netušil čo sa deje, keď sme vychádzali z autobusu.
Do Bratislavy sme prišli skoro na sekundu
presne ako nám bolo prikázané - o 10 hod.
Do budovy Slovenskej televízie sme vošli
zadným vchodom, nevieme z akého dôvodu,
asi aby sme si prezreli ich kulisy. Privítali nás a
po dohovore nám rozdali červené a modré tričká. Nevyšlo pre všetkých, ale sa dohodlo, že
ostatní budú sledovať natáčanie zo zákulisia.
Aspoň niečo. Všetko išlo dosť rýchlo, my sme
boli v hľadisku Dana Dangla a z farebných tričiek sme vytvorili slovenskú vlajku. Až na tú bielu
farbu - biele tričká mali komparzisti. Adeline
hľadisko malo krajšie tričká a to oranžové,
ktoré sme chceli my, (na nich bolo logo
Milujem Slovensko), ale to boli tiež komparzisti. Škoda.

v Badíne a ešte dodal, že jeho žena Iveta bola
pred chvíľou tu, lebo skončila práve natáčanie
Dámskeho magazínu. To by bola obrovská
náhoda, keby tam bola aj ona.
Cesta domov bola veselá, p. Filipko nám
hral na harmonike a spievalo sa, raz mladí, raz
starší, ale aj dvojhlasne. Strávili sme neopakovateľný deň. Ďakujeme!

...na natáčaní, priamo v ateliéri...

Natáčanie bolo skoro plynulé. Katka
Brychtová bola jedným z Danových hostí a cez
prestávku sa k nám otočila a spytovala sa čo sa
u nás deje, aké boli ohlasy a že tiež pozerala
práve našu dedinku a bola prekvapená, že z
druhého dňa toho toľko povystrihovali a dali len
to minimum.
Natáčalo sa skoro 3 hodiny, ten čas tak
bežal že sme to ani nevnímali. Po spoločných
fotkách v štúdiu s hosťami a moderátormi sme
sa rozlúčili a to nebolo ešte všetko. Vyši sme
na chodbu a kto tam nestojí. Náš menovec!!!
"Pán MALACHOVSKÝ, prosím môžeme sa
s Vami odfotiť, lebo my sme z MALACHOVA".
S ochotou súhlasil, zistili sme že má rodinu

A to podstatné: Ako to všetko dopadlo,
ktorý tím vyhral a ktorý prehral, či sme si doniesli malé darčeky alebo nie, pozerajte vysielanie "Milujem Slovensko" dňa 19. 9. 2014
v piatok o 20 hod. Sledujte hľadisko Dana
Dangla, ako sme reprezentovali našu NAJ
dedinku Malachov - a hlavne červené a modré
tričká!!!
Za titul "Naj dedinka roka 2014" sme dostali
iba čestný titul a pozvanie do štúdia na natáčanie relácie "Milujem Slovensko".
Žiadna finančná odmena nám nebola pridelená!!!

Pre 10 000 EUR do hotela HILTON
Pre výhru zo súťaže s PET fľašami sme sa
vybrali 14.apríla priamo do Bratislavy.
Odchádzalo sa skoro ráno a zúčastnili sa všetci žiaci ZŠ v Malachove a pár členov OZ
Malachovská škola. Odovzdávanie sa konalo
v krásnom hoteli HILTON. Všetci sme boli vo
vľkom očakávaní, keďže organizátori nikomu
neprezradili, na koľkom mieste sa kto umiestnil.
Túto veľkú slávu moderovala Adela Banášová
a vystupovali aj The Pastels a reper Ego. Naša
škola obhálila pekné 6. miesto s počtom 128
216 nazbieravých fliaš. Prítomný bol aj minister
školstva Dušan Čaplovič. Na záver možno len
konštatovať, že posedenie bolo príjemné,
občerstvenie chutné a program zábavný.
Lucia Jančová

Písali o nás!!!
A ako to všetko pokračuje??? Museli sa
prerábať plány, nakoľko vznikli nezhody s majiteľmi pozemkov. Na ukončenie ihriska je šibeničný termín 15.11. 2014. Ďakujeme Anke
Kontrovej, ktorá má s nami iba trampoty.
Veríme že to všetko stihneme, aj keď času je
veľmi málo.
za OZ Malachovská škola Zuzana
Úryvok z prílohy denníka Pravda,
zo dňa 19.4.2014
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Naj dedinka
Naša obec sa zapojila do súťaže Rádia a televízie Slovenska Naj
16 družstiev vo varení guláša. Postupne pribúdali návštevníci, ktorí si
dedinka Slovenska spolu s ďalšími piatimi obcami: Baďan, Čerhov,
mohli pozrieť aj prezentácie občianskych združení formou výstaviek fotoPriepasné, Lenartov a Plavecký Mikuláš. Starostovia
obce a jej obyvatelia mali splniť päť rovnakých úloh.
Televízny štáb s moderátormi Katarínou Brychtovou
Pri hrabaní sena s Katkou Brychtovou
a Martinom Nikodýmom ich priebežne nahrávali a počas
leta v piatok večer na programe STV 1 mohli diváci pozerať päťdesiatminútové relácie z jednotlivých obcí a potom
dať svoj hlas obci, ktorá sa im najviacej páčila. Už pár
týždňov pred natáčaním zvolával starosta Ondrej Slivka
aktívnych občanov a zástupcov občianskych združení na
porady, aby sa čo najlepšie pripravili na súťažné úlohy.
Každá rodina dostala informačný leták a žiadosť o zapojenie sa do podujatia vysielal aj obecný rozhlas. Ako sa ukázalo, príprava bola výborná a občania sa postupne čoraz
viac tešili na návštevu televízie v obci. Nahrávanie RTVS
v Malachove sa uskutočnilo v dňoch 1. -3. augusta 2014.
Prvou súťažnou úlohou bolo zveľadenie obce. V piatok 1. augusta dopoludnia sa dobrovoľníci zišli na
Oddychovom mieste Pod Skalkou, kde starosta rozdelil
pred kamerou úlohy - chlapi mali za úlohu pokosiť celú
lúku tradičným spôsobom, teda ručnými kosami, ženy
trávu pohrabať a lúku vyčistiť, skupina remeselníkov vyrobila nový mostík cez potok. Ďalšia skupina osadila na
spodnej časti lúky nový rázcestník so smerovníkmi, ktoré turistom ukagrafií a výstav obrazov (Miro Bárdi), výšiviek (Milka Lokšová), čipiek, šperzujú cestu k jednotlivým náučným chodníkom. Kosiť sa učil aj Martin
kov (Lucia Bystrianska), košíkov (Jano Dobrota) i kreatívnych výrobkov
Nikodým, ale sám uznal, že motorovou kosačkou mu to ide lepšie. Druhá
z papiera (Mária Šávoltová). K výstavkám prispel svojimi výrobkami –
súťažná úloha mala preveriť starostu, ako pozná
valaškou, črpákmi a ďalšími predmetmi aj starosta
svojich občanov. Martin Pál mu pripravil päť rozOndrej Slivka.
ličných predmetov a starosta navštevoval ľudí,
Poľovníci vystavili na obdiv svoje trofeje a potešiť
ktorým by mali patriť. Ohlávku zaniesol p.
sme sa mohli aj živými zvieratkami. Chovatelia Milan
Valuškovi, ktorý chová dva malé koníky, hoblík
Žabka, Gustáv Strelec, Ján Strelec a Ján Kapusta vystana drevo zasa známemu tesárovi Ondrejovi
vili krásne páriky holubov, Milan Žabka a Július Oravec
Dobrotovi. O tenisovej pálke sa išiel poradiť
ml. prezentovali prítulné králiky, ktoré sa nechali pohlads vedúcim stolnotenisového klubu Jozefom
kať. Knihovníčka Mária Žabková ukazovala pestrú štrukKozákom a správne odhadol, že bude patriť nietúru Obecnej knižnice, dokonca si niektorí záujemcovia
komu, kto sa tomuto športu venuje viac rekreačknihy aj požičali, Tomáš Cimerman prezentoval históriu
ne než profesionálne. Majiteľkou bola najstaršia
obce, ktorou sa zaoberá a Ľubka Kubišová vystavila preklubová hráčka Lydka Boďová, s ktorou si modehľad Malachovských novín, ktoré vydávame ako jedna z
rátor Martin Nikodým aj zahral. Maliarsku paletu
mála obcí na Slovensku. Pri ich zrode bolo OZ
starosta vrátil výtvarníkovi Mirovi Bárdimu.
Malachovská dolina, Janka Krnáčová, Ľubka Briedová
Najviac problémov mal s posledným predmea Zuzka Plajová so synom Jozefom. Deti si kreslili, vyrátom, elegantnou čiernou dámskou podprsenkou. Tá, pochopiteľne vyvobali papierové masky a učili sa vyrábať zdobené kraslice. Dohliadal na ne
lala najväčší záujem televízie i zúčastnených, ale nakoniec sa tiež dostaMilan Dobrota, ktorý sa zaoberá zdobením kraslíc technikou madeiry
a vyškrabávaním. Na poludnie starosta oznámil vyhodnotenie gulášov - na 1. mieste sa umiestnilo družstvo poľovníkov, na druhom OZ Malachovská dolina a tretie miesto
dostal guláš družstva záhradkárov. Priebežne prebiehali
športové zápolenia v minifutbale na veľkom ihrisku a vo
volejbale na multifunkčnom ihrisku. Popoludní bol bohatý
program na pódiu na ihrisku, ktorý bol venovaný olympionikom pochádzajúcim z Malachova – Ondrejovi Šímovi
a Jarke Bukvajovej, úspešným sestrám Alene a Linde
Briedovým a ďalším športovcom. Deti si so záujmom
pozerali ich poháre, medaily a iné vzácne trofeje zo svetových a európskych súťaží. Mládenci v krojoch zatancovali tradičnú fašiangovú koledu, mladý tanečný pár predviedol ukážky spoločenských tancov, dôchodkyne
s helingokárom Ondrejom Filipkom zaspievali staré piesne o Malachove, deti z folklórneho súboru Malachovček
predviedli detské hry. Pre úlohu „dedinka, ukáž sa“ vybrali organizátori prezentáciu Divadelného súboru Malá
Chova z Malachova, ktorý za mimoriadne bohatej účasti
...z tvorivých dielní mali radosť aj dospelí...
divákov predviedol na pódiu hru Zabíjačka. Poslednou
úlohou pre starostu bolo pozvať čo najviac občanov na
la k svojej majiteľke, starostovej manželke. V sobotu 2. augusta pokraurčené miesto. Stretnutie bolo v nedeľu o 14. hodine na Oddychovom
čovalo plnenie ďalších dvoch úloh – „pozvime sa na oslavu“ a „dedinka
mieste Pod Skalkou. Starosta všetkých pozval aj prostredníctvom obecukáž sa“. Už od rána sa Malachovom ťahali vábivé vône, ktoré každého
ného rozhlasu a vyzval občanov, aby z domu priniesli tradičné predmety,
nasmerovali do športového areálu Viliama Lustiga, kde sa konala súťaž
z ktorých sa vyskladá názov obce.

... Od prvého dňa
natáčania nadšená
atmosféra stúpala
a vyvrcholila
v nedeľu ...
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Slovenska 2014
Moderátori relácie narátali 695 ľudí, čo je 66% z celkového počtu
obyvateľov Malachova (1050 občanov). Ak bola v sobotu v športovom
areáli výborná nálada, množstvo ľudí a rozličných
aktivít, atmosféra nedeľného stretnutia predčila
všetky očakávania. Na ceste k oddychovému miestu išlo malé nákladné auto staršej ruskej výroby, na
ktorom sedeli veselí mladí ľudia. Za ním kráčal starosta s cepami na pleci spolu s manželkou Ľubkou,
spievajúce deti v krojoch z Malachovčeka s heligonkárom Ondrejom Filipkom, riaditeľkou a učiteľkami malachovskej školy, dôchodkyne s pesničkami a s ďalším heligonkárom Ondrejom Drugom a za
nimi dlhý zástup ľudí každého veku od detí v kočíkoch po dôchodcov, dokonca s francúzskymi barlami.
Temer každý však priniesol starý tradičný predmet – tkané koberce, kosy, vidly, ďalšie poľnohospodárske a remeselnícke náradie, kuchynské riady,
drevený fúrik, kočíky, kolísky, jarmo, časti krojov,
čižmy, pletené zimné kapce, sánky, lyže, snežnice,
hasičskú prilbu, dokonca starý bubon a množstvo
ďalších zaujímavých vecí. Každý každému vysvetľoval, od koho to má, aký je tradičný názov, čo sa na
čo používalo. Nálada nekonečne dlhého zástupu
ľudí čakajúcich na začiatok sčítavania bola skvelá a neopakovateľná. Po
príchode na lúku vyhlásili moderátori poslednú úlohu – vyskladať z prinesených predmetov názov obce.
Zuzka Drugová už vopred určila, kto
bude mať ktoré písmeno na starosti
a tak sa všetci ujali práce. Vďaka
výbornej atmosfére a tvorivej improvizácii ľudí sa zapojili aj samotní
moderátori. Základ nápisu tvorili
tkané koberce, na ktoré ľudia
pokládli stovky donesených predmetov, čím sa doslova za pár minút
na lúke vytvorila netradičná, ale
veľmi zaujímavá a rozsiahla výstava.
Pretože však začalo pršať, ako rýchlo sa toto netradičné výtvarné dielo
priamo v prírode vytvorilo, tak rýchlo sa aj rozobralo. Treba ešte doplniť,
že všetky vstupy moderátorov
sa
nahrávali
v
obecnom
múzeu – v Kováčovie dome.
Od prvého dňa
natáčania
nadšená atmosféra stúpala a
vyvrcholila v nedeľu na lúke,
kde ľudia nahlas dávali moderátorom relácie odpovede
na ich otázky,
ktorá dedina je
najlepšia
p r e d s a
Malachov! Toto
... tkané koberce na lúku doniesli takmer všetci ...
stretnutie občanov bolo veľmi
prirodzené a jednoducho úžasné. Všetci vedeli, že relácia má necelú
hodinku a veľa záberov sa zostrihá a nepoužije, ale dôležité je, že sa
toľko ľudí zišlo a spoločne sa dobre zabávalo. Ukázali sme aj vzácne
dedičstvo po predkoch, ktoré uchovávame vo svojich domoch. Určite by
sa na toto malo nadviazať a pripravovať pravidelné tematické výstavy
týchto predmetov. Možno túto súťaž i reláciu niektorí diváci považovali len

za "šou", ale nás v Malachove stmelila. Veríme, že tak tomu bolo aj v ďalších piatich obciach, ktoré sa do súťaže zapojili. Všade zostali zveľadené
... vôňu guláša bolo cítiť široko ďaleko ...

miesta, dobrý pocit a veľa spomienok na veselé zážitky. Reláciu
o Malachove televízia vysielala v piatok 22. augusta
2014 a reprízovala nasledujúcu sobotu aj v pondelok. Sledovanosť bola vysoká a to sa odrazilo aj na
hlasovaní. Napokon aj to dalo dokopy množstvo ľudí
– rodinných príslušníkov, priateľov, známych i priaznivcov. Sociálne siete, maily, telefóny doma i v zahraničí fungovali naplno a Malachov nakoniec dostal
najviac hlasov. Výsledok oznámili Katka Brychtová a
Martin Nikodým v televíznej relácii Dámsky klub
v pondelok 1. 9. 2014. Starosta sa občanom poďakoval 28. augusta v sále kultúrneho domu, kde premietali zábery z filmovania, ktoré natočil Juraj
Solivajs.
Ďalším pokračovaním osláv sa stal výlet občanov
do Mlynskej doliny, kde sa zúčastnili natáčania relácie „Milujem
Slovensko“ s mo-derátorom Martinom Nikodýmom (vysielanie
19 . 9 . 2 0 14 ) .
V jednom zo
súťažných družstiev nechýbala
ani
Katarína
Brychtová.
V televíznom
foyer sa Malachovčania
postretali s viacerými známymi
osobnosťami,
najmä hercami,
ale aj operným
spevákom
Mar tinom
Malachovským,
s ktorými sa odfo to g r a fo v a l i .
V rámci výletu si
účastníci pozreli
aj Bratislavský
hrad. Vďaka za
nevšedné zážitky patrí tvorcom súťažnej relácie Naj dedinka Slovenska,
všetkým Malachovčanom, ktorí sa do nej zapojili a všetkým, ktorí našej
obci dali svoj hlas!

... ukázali sme aj vzácne
dedičstvo po predkoch,
ktoré uchovávame vo
svojich domoch ...

Text: Marianna Bárdiová
Foto: Ľubica Kubišová

10

ZAUJALO NÁS / KULTÚRA

Malachovské
noviny 2/2014

Zastávka MAZÚCH dostala nový šat
Nie je nám ľahostajné okolie, ktoré nás obklopuje.
Chceme mať pekne doma, ale aj pred bránou.A stále je
čo vylepšovať. Preto sa skupina mladých ľudí rozhlodla
skrášliť okolie zastávky MAZÚCH. Kde je chuť, nájdu sa

Dr. Bárdi inštaluje drevenú sochu

Mladí optimisti
pri práci

aj peniažky.... Nám sa to podarilo, a aj keď tých financií nebolo veľa, stačili na nákup zelene, kvietkov a pokryli náklady na znovunatretie poškodených častí tejto zastávky. Týmto
ďakujem všetkým mladým, tiež susedovcom, ktorí nám pomohli. Osobitné poďakovanie
patrí výtvarníkovi Mirovi Bárdimu, ktorý taktiež bez nároku na odmenu skrášlil zastávku
drevenou sochou, ktorú pomenova l Pestrec malachovský. Tento projekt sa uskutočnil
vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange. (Fotografie si môžete
pozrieť na Facebooku – Vidiečanky Malachov)
Text: Jana Krnáčová, M.Bárdiová
Foto: Jana Krnáčová

Divadlo ďakuje
Tohtoročné divadelné prázdniny sme ukončili oveľa skôr ako po iné
roky. Bolo to zapríčinené natáčaním programu Naj dedinka pre RTVS.
Ako jednu zo súťažných úloh dostala obec zahrať divadelné predstavenie
pod holým nebom a pokúsiť sa docieliť rekord v počte divákov.
A tak sme oprášili
komédiu Zabíjačka od
autorskej dvojice Fero
Lipták a Dušan Dušek,
ktorú sme pôvodne hrali na
Veľkú noc v roku 2006.
Oproti pôvodnému obsadeniu sme urobili dve
zmeny.
Pani
Máriu
Kubišovú, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami ( bola
to vlastne jej posledná rola
) nahradila Marka Pálová
a Anku Klačanovú alternovala
Lucia
Ferenc
Gajdúšková.
Stálicou
v predstavení je Martin Pál,
náš dlhoročný herec.
Režisérkou oboch predstavení je Eva Gajdúšková.
V strede prázdnin, presne
2. augusta sme teda po
prvýkrát mali možnosť hrať vonku a trochu sme sa toho obávali. Ale nakoniec všetko dopadlo nad očakávanie dobre. Nielenže sme splnili úlohu,
ktorú sme dostali, ale komédia zaujala všetkých, páčila sa a nakoniec

nám búrlivo tlieskali. Hra upútala aj "profíkov" Katku Brychtovú a Martina
Nikodýma, pochválili nás a zapriali nám veľa úspechov aj do budúcnosti.
Skonštatovali, že je obdivuhodné koľko divákov prišlo ( niektorí odhadovali, že ich mohlo byť aj 600 ) a že ani kamenné divadlá by sa za taký
počet nemuseli hanbiť...
Toto je aj náš názor a preto
... z predstavenia 6 v tom..
sa chceme srdečne a s pokorou poďakovať všetkým,
ktorí prišli, vydržali obrovskú
páľavu a tlieskali nám. Je to
pre nás obrovská česť a na
"revanš" môžeme len sľúbiť,
že sa budeme snažiť nesklamať a podľa možnosti zlepšovať našu prácu. Veľmi si vážime, že sú naše predstavenia
také obľúbené a dúfame, že
aj na tohtoročné Vianoce pripravíme niečo, čo upúta,
pobaví a bude sa páčiť.
A na záver by som sa
chcela poďakovať aj všetkým
našim herečkám a hercom,
ktorí sa s vervou a s plným
nasadením pustili do práce
a počas celého natáčania sa
zapájali a vypomáhali všade
tam, kde bolo treba.
Eva Gajdúšková
režisérka divadelného súboru
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Činnosť OZ Klubu dôchodcov MALACHOVČAN
Život – je ako klavír .
Biele klávesy – to je láska a šťastie.
Čierne – žiaľ a zármutok.
Aby sme počuli skutočnú hudbu života,
musíme sa dotknúť oboch ....
Už skoro na jar, 10.marca 2014 sa uskutočnila výročná schôdza ,na
ktorej sme volili výbor pre ďalšie obdobie. Členovia výboru po
novej voľbe zostali rovnakí, ako aj rozdelenie funkcií. Zhodnotili
sme našu činnosť ako aj hospodárenie za rok 2013. Zablahoželali
sme našim jubilantom Vlaste Dobrotovej, Márii Žabkovej
a Jozefovi Zádrapovi. Tak ako po iné roky sme 1. apríla boli na brigáde v cintorínoch, kde sme vyhrabali staré lístie, šišky z ihličnatých stromov a ostrihali vyrastené kríky. Na brigáde sa zúčastnilo
22 členov. Po brigáde sme sa stretli v kultúrnom dome pri malom
občerstvení. V apríli sme usporiadali v kultúrnom dome výstavu
krásnych ručných prác a veľkonočných vajíčok. Na výstave vystavovali svoje práce E. Cimermanová, V. Hnidková, E. Lokšová,
J. Oravcová, M. Šavoltová, J. Žabková a náš hosť D.Rakytová.
Predávali sa aj naše domáce zákusky, ktorých bolo 223 kusov.
Smutné sme boli pre malú účasť návštevníkov. Učiteľky zo ZŠ
v Malachove pripravili pre deti súťaž v speve ľudovej piesne pod
názvom Slávik v roku 2014. Na ich súťaž boli pozvané i naše členky, ktoré zároveň tvorili hodnotiacu komisiu. V dvoch kolách deti
zaspievali jednotlivo aj spoločne. Spevom deti potešili L. Boďovú,
Z. Bušovskú,O. Kyseľovú, M. Dobrotovú, G. Kubišovú,
E. Oravcovú, M. Briedovú, a M. Šavoltovú. Dá sa povedať, že na
každé podujatie, ktoré pripravia pani učiteľky so žiakmi nás pozývajú a my radi ich pozvanie prijmeme. Dňa 30. mája v kultúrnom
dome pripravili pani učiteľky s deťmi zo ZŠ a deťmi z MŠ krásny
program ku Dňu matiek. Začiatkom júna sme sa znovu stretli na brigáde

Pýtame sa prečo
Chceme sa dnes prihovoriť neprajníkom, ktorí ničia naše spoločné
odpočinkové miesto povyše Malachova. Ničia vlastne to, čo môžu užívať aj oni bez toho, aby ich niekto žiadal o pomoc pri jeho budovaní.
Považujeme nápad zveľadiť lúku nad Malachovom za veľmi dobrý.
Pripraviť projekt, získať peniaze, začať pracovať a prácu zorganizovať a
dokončiť, to stálo veľa úsilia a námahy mnohých zanietených malachovčanov. Ochotne sme sa k práci pridali aj my dôchodcovia. A výsledok
nás naozaj tešil. Ale hneď na začiatku práce sa prejavil neprajník, ktorý
postúpal upravený svah so zasiatou trávou. Už raz vykonanú prácu sme
museli vykonať znova. Verte, že pohľad na zničený svah nám vohnal slzy
do očí. Neskôr neprajník zničil smerové tabule a doteraz opakovane
znečisťuje okolie rekreačnej lúky.
Pýtame sa „ Prečo to robíš ? „ Sme smutní z toho, že si nevážiš prácu
iných. Milý neprajník, prosíme Ťa nenič veci , ktoré niekto iný vybudoval vo svojom voľnom čase aj pre Teba. Začni mať rád sám seba a aj
tých, čo žijú okolo Teba. Môžeš sa spoľahnúť, že my radi aj za Teba a aj
pre Teba budeme našu dedinu naďalej zveľaďovať.
Text: Boďová Lýdia

v cintorínoch, kde sme pokosenú trávu vyhrabali a odniesli. Pre deti
na MDD sme upiekli naše domáce zákusky po, ktorých je stále dopyt.
Upieklo sa ich 278 kusov. Na členskej schôdzi 23.júna v kultúrnom
dome sme po zhodnotení činnosti od poslednej schôdze, zablahoželali našim jubilantom Márii Zástavkovej, Anke Valuškovej a Anke Šimovej. Touto cestou Vám ešte raz gratulujeme. V kultúrnom programe
nám zaspievala pani riaditeľka a pani učiteľka so svojimi deťmi a žiakmi zo ZŠ. Na pozvanie z Centra voľného času Banská Bystrica sme sa
17. júna zúčastnili na Športiáde seniorov 2014. Zostavili sme tri trojčlenné družstvá . Náš Klub reprezentovali – Lydka Boďová, Elena
Briedová, Mária Šavoltová, Emília Belanová, Vlado Brieda, Ondrej
Dobrota, Jozef Frčka a Juraj Haring. Súťažilo sa v kategórii jednotlivcov

... súťažiaci Športiády 2014 /foto E.Briedová ...

ako aj v družstvách. Náš Klub získal putovný pohár, ktorý budeme obhajovať 19.septembra v Piešťanoch, ale už za banskobystrický kraj a my
veríme , že chlapci vybojujú zlatú medailu aj na celoslovenskej športiáde.
No a sú tu dni, na ktoré sme sa tešili - zábavná šou Naj dedinka
Slovenska konaná v dňoch 1. - 3. augusta , ktorú natáčala a uviedla
RTVS. V piatok pri plnení prvej úlohy sme pripravili občerstvenie pre brigádnikov na rekreačnej lúke. V sobotu sa uskutočnil v športovom areáli
Viliama Lustiga bohatý a pestrý program , v ktorom vystúpili aj naše členky Lydka Boďová , Jarka Bukvajová,Maria Briedová, Zuzka Bušovská,
Elena Oravcová, Vierka Dobrotová, Mária Dobrotová, EmíliaLokšová,
Mária Plajová, Mária Šavoltová a zaspievali ľudové piesne. Na harmonike
ich sprevádzal Ondrej Filipko. Konal sa už tradičný Deň obce Malachov
a uskutočnili sa majstrovstvá vo varení gulášov. Za náš klub varil guláš
Marián Šavolt, Pavel Terem a Ondrej Dobrota. Nevyhrali sme , ale guláš
bol dobrý. Nesklamali sme ani v doma pečených zákuskoch , pripravili
sme na túto akciu 495 koláčikov a 10 veľkých tvarožníkov. V nedeľu sme
sa stretli Pod skalkou, kde sme priniesli staré predmety a vyskladali
názov obce. Sme nesmierne radi , že aj náš klub prispel k víťazstvu
a v silnej konkurencii ďalších piatich slovenských dedín, sme sa umiestnili na prvom mieste.
Text: Briedová Elena

Čo sme robili v krúžku Dobrej pohody
Naša činnosť v krúžku bola veľmi pestrá. Najprv sme si obnovili vedomosti prednáškou na témou „História Malachova“ , ktorú si pripravila
predsedníčka klubu Janka Žabková. Malým kvízom sme si overili čo
sme si z prednášky zapamätali. Na naše detstvo v Malachove sme si
zaspomínali pri prezeraní starých fotografií z tohto obdobia, ktoré sme si
priniesli na krúžok. V máji sme svoje stretnutie zamerali na jarné upratovanie v Kováčovie domčeku. Postarali sme sa aj o kvetinovú výsadbu
okolo domčeka. Čo nás však veľmi mrzí, nájdu sa takí neprajníci, čo
nám likvidujú vysadené rastlinky. Jún sme si vychutnali pri posedení

u Gitky Kubišovej pod altánkom na výbornom guláši, ktorý pripravili
Marienka Šavoltová a Janka Žabková. Niektoré žienky napiekli chutné
zákusky a na záver sme si zaspievali pri harmonike s Ondrejom
Filipkom. Za príjemne prežitý deň ďakujeme aj synovi Gitky , ktorý nám
vo všetkom vyšiel v ústrety a pripravil nám čo sme potrebovali. Ostatné
aktivity, ktoré vykonávame a ktorých sa zúčastňujeme sú v rámci nášho
klubu dôchodcov.
Spracovala : Žabková Jana
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jednej fotografie
Keď sa 30. októbra 2013 za peknej účasti slávnostne otvoril
Historický náučný chodník spájajúci centrum Malachova s archeologickou lokalitou Hrádok, ako prvé mi zrak padol na fotografiu na náučnej
tabuli pred obchodom Jednota, ktorá prezentuje históriu Malachova. Ide
o fotografiu, ktorá je symbolicky označená číslom jeden. Legenda pod
fotografiami hovorí, že je to: Rodina Janka Krnáča narodeného v roku
1907 - fotka z roku cca 1915 s najstarším dochovaným typom ľudového
odevu v Malachove.
Čo ma na tej fotografii tak zaujalo? Samozrejme to, že ide o krásnu
dobovú fotografiu, ktorá zobrazuje ľudový odev Malachovčanov ale v druhom rade to, že presne túto istú fotografiu mám k dispozícii aj ja z pozostalosti mojej prastarej mamy Zuzany Šimovej, rod. Strelcovej. Keďže nik
z najbližších rodinných príslušníkov netušil, kto by mohol byť na fotografii, informácia z náučnej tabule bola mojím prvým "vodítkom". Spočiatku
som myslel, že by mohlo ísť o rodinu Strelcovú ale týmto som bol vyvedený z omylu a nasmerovaný na rodinu Krnáčovú. Detektívka teda začala.
Naše milé dôchodkyne z OZ Klubu dôchodcov okrem Jána Krnáča
(chlapca uprostred) nevedeli presne určiť ostatné osoby na fotografii.
Moja zvedavosť však vyvolávala nové otázky a myšlienky. Uvedomil som
si, že mama mojej prastarej mamy Zuzany Šimovej bola Mária Strelcová
rodená Krnáčová. Čo ak teda bude aj ona na fotografii? Keď sa pozriete
na fotografiu, je zrejmé že obe ženy sú príbuzné, pretože majú veľmi
podobné črty tváre. Pri nich sú zaiste ich deti a napravo muž v staršom
veku, zrejme otec možno aj starý otec oboch žien. Neostávalo nič iné len
preskúmať tieto domnienky na základe matrík.
Začnime teda pekne po poriadku, od údaju pre nás známeho a to
narodenia Ján Krnáča, chlapca uprostred, ktorý sa mal narodiť v roku

1907. Kedy presne sa narodil a kto boli jeho rodičia? Janko Krnáč sa
narodil 24.04.1907 otcovi Ondrejovi Krnáčovi a mame Anne rodenej
Kapustovej. Keď som potom nahliadol do rozsiahlej genealógie rodu
Krnáčovcov uvedomil som si, že síce medzi Ondrejom Krnáčom (otcom

Rodina Kapustová cca v roku 1915,
pri ženách je uvedené rodné priezvisko

Úvodná strana Evanjelického spevníka Juraja Cimermana

Jána Krnáča) a mojou praprastarou mamou Máriou Strelcovou rod.
Krnáčovou je príbuzenský vzťah (teta - synovec) ale je tam rozdiel jednej
generácie. Z toho vyplýva, že s určitosťou na fotografii praprastará mama
nemôže byť. A tým pádom som bol opäť na začiatku. Stále mi ale vŕtalo
v hlave, že táto fotografia musí mať aký taký súvis s rodinou Strelcovou,
prečo by potom bola medzi ich rodinnými fotografiami? A ako uvidíte
ďalej sčasti moja intuícia bola správna aj keď som zistil, že na fotografii
nie je nik z mojich predkov ale na druhej strane som prekvapene objavil
súvis aj s mojou otcovskou líniou rodu Cimerman.
Všetko zmenil komentár k tejto fotografii od Janky Strelcovej, ktorá
doslovne píše: "Na fotografii je moja stará mama Mária Strelcová rod.
Kapustová, nar. 3.1.1894. Sedí so synčekom Ondríkom, ktorého mala
s prvým mužom Jurajom Cimermanom, ktorý padol v 1.sv. vojne. Synček
Ondrík zomrel asi ako jedenásťročný na zápal pľúc. Neskôr sa vydala za
môjho starého otca Pavla Strelca, s ktorým mala syna Gustáva. Vedľa
stojí jej sestra Anna Krnáčová rod. Kapustová, ktorá je matkou Jána
Krnáča stojaceho v strede. Spolu s nimi sedí ich otec Ján Kapusta
Badinec." Bingo! Skladačka sa naraz vyskladala sama, ale skúsme si
priblížiť a najmä overiť ich životné osudy.
Máme tu teda nie rodinu Krnáčovú ale rodinu Kapustovú a to otca
s dvomi dcérami a dvomi vnukmi. Začnime od najstaršieho a to sediaceho muža vpravo Jána Kapustu. Pri pohľade na neho si musíme uvedomiť,
že sa pozeráme na človeka ktorý sa narodil v roku 1845 kedy ešte ani
poddanstvo nebolo zrušené. Prímenie Badinec používal už aj jeho otec
Ján, ktorý je takto pomenovaný pri sobáši svojho syna. Ján Kapusta sa
dožil krásneho veku 90 rokov, zomrel 5. decembra 1935. O 25 rokov
teda prežil svoju manželku Annu.
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Krstné meno po mame zdedila druhá dcéra v poradí Anna Kapustová
(žena stojaca uprostred), narodená 16.02.1878. Ako 20 ročná sa vydala za Ondreja Krnáča z Kremničky avšak manželstvo trvalo iba 10 rokov
pretože Ondrej Krnáč zomrel v roku 1908. Samotná Anna sa dožila 77
rokov. Posledným dieťaťom z tohto manželstva bol práve syn Ján Krnáč
(chlapec uprostred), narodený roku 1907.
Žena sediaca vľavo je teda Mária rodená Kapustová. Narodila sa
v stredu 03.01.1894, rodičom Jánovi Kapustovi a Anne rodenej
Krnáčovej. Rodina v čase jej narodenia žila v Malachove v dome číslo
35. V pomerne mladom veku sa v roku 1912 vydala za Juraja Cimermana
a ako prvé dieťatko sa im narodila dcérka Mária ale už o niečo viac ako
tri mesiace im 08.01.1914 umiera. O niekoľko mesiacov neskôr prišlo do
rodiny ďalšie dieťa a to syn Ondrej Cimerman, lenže v čase jeho narodenia 29.11.1914 bol už jeho otec na bojisku. Ondrík sedí na fotografii
svojej mame na nohách. V prvom momente keď sa pozriete na fotografiu je možné namietať, že predsa dieťatko má oblečené dievčenské šaty,
nemohlo ísť teda o staršiu sestru Máriu? Nie je to nič neobvyklé, v tejto
dobe bolo zvykom malých chlapcov obliekať do šiat. Mária sa dožila iba
3 mesiace a 9 dní, v tomto veku by určite nesedela a nedržala takto vzpriamene hlavičku. Ďalej keď predpokladáme, že fotografia vznikla v roku
1915 malá Mária už nežila. To všetko hovorí za to, že na fotografii je
Ondrík Cimerman. Tak ako už bolo napísané vyššie dožil sa 11 rokov,
kedy v nedeľu 05.07.1925 umiera.
Keď som sa po prvý raz pozeral na túto fotografiu ani vo sne ma nenapadlo, že by mohla mať nejaký vzťah s rodinou Cimermanovou. Ondríkov
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otec Juraj Cimerman narodený v roku 1887 bol bratom môjho prastarého otca Jána Cimermana. Žiaľ nemal to šťastie, že by sa vrátil živý domov
z 1. svetovej vojny. Padol v boji 08.11.1916 na ruskom bojisku a zanechal po sebe mladú vdovu a jednu sirotu. Neskôr sa vdova Mária rod.
Kapustová vydala druhý raz za Pavla Strelca od Strovičkov (nar.
08.09.1900), ktorý bol bratom už na začiatku spomínanej mojej prastarej mamy Zuzany Šimovej rod. Strelcovej. A tu by mal byť ten dôvod
prečo sme fotografiu objavili v jej pozostalosti. K dispozícii máme ešte
jednu vzácnosť a to Evanjelický spevník po nebohom Jurajovi
Cimermanovi, kde sú na prvej strane tak ako bolo často zvykom, zapísané najdôležitejšie rodinné údaje a to dátum jeho narodenia, sobáša
a dátumy narodení jeho detí.
Teraz som si uvedomil ešte jednu zaujímavosť. Viete čo? Že Mária
Kapustová teraz symbolicky cez cestu pozerá z fotografie na pamätník
obetiam 1. svetovej vojny kde je vytesané aj meno jej prvého manžela
Juraja Cimermana, ktorý padol v tejto veľkej vojne. Toto by sme určite
nevymysleli.
Namiesto záveru
Určite som týmto príspevkom neobjavil "Ameriku", chcem len poukázať na to, že spoločne dokážeme viac. Preto v duchu proletárov
"Malachovci všetkých rodov spojme sa". Viac hláv vie viac.
Text a foto: Tomáš Cimerman

Výrez z matriky s narodením Jána Kapustu Badinca 22.03.1845

Občianske združenie Malachovská dolina informuje

Ideme podľa plánu
Finančný rozpočet nám
krátia neplánované opravy
Činnosť OZ Malachovská dolina v roku 2014 spočívala v prácach, ktoré členovia vykonávali podľa schváleného plánu. Okrem týchto činností sa členovia nášho
OZ podieľali aj na prácach, ktoré prišli takpovediac neplánovane a na našu pracovnú listinu ju zaradili vandali, ktorí svojím konaním zničili dva smerovníky.
Opravovať sa museli smerovník na moste Chata Masaryk a smerovník na oddychovom mieste, náučná tabuľa pri Krvavej studničke. Tieto neplánované opravy vyšli
nemalé finančné prostriedky. Všetci členovia sa čudujú, že existujú ľudia, ktorí si
nevážia prácu iných. Spoločnými silami sme opravili náučnú tabuľu na Cachoch,
ktorú vyvrátil vietor, vyčistený bol aj chodník od Krvavej studničky po Cachy. S potešením sme zapojili aj nové vonkajšie osvetlenie múzea "Kováčovie domu". Naši členovia sa aktívne zapojili aj do súťaže "Naj dedinka Slovenska". Pri tejto príležitosti
sme postavili nový mostík poniže Malachovského vodopádu. Naši členovia sa môžu
tento rok pochváliť aj pekným 2.miestom, ktoré sme získali vo varení guľášu na
dňoch obce. Do konca roka nás ešte čaká likvidácia starej maštale pri múzeu.
Pretože je v našej obci stále čo zveľaďovať, radi privítame medzi sebou nových
aktívnych členov.
Text: Milan Smolník
Foto: Vlado Druga

Obnovili sme smerovník v oddychovom
mieste Pri moste. Na fotke M. Bárdi.
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Pomôžeme ti, aby si to dokázal sám!
dokončenie zo strany 4
Ak niektoré dieťa nezvláda určitú situáciu, ostatní sa mu snažia
pomôcť, ako by to riešili oni. Máme skúsenosti, že vo veľkých kolektívoch
si žiaci vytvárajú skupinky po troch-štyroch a súperia medzi sebou.
Všetko má svoje pre a proti. Snažíme sa, aby sa deti učili empatii, aby
chápali jeden druhého a vedeli si pomáhať. Tak pracujú učiteľky materskej i základnej školy. Rodinná atmosféra znamená aj vstup rodičov do
školy. Ich ranné a poobedňajšie debaty navzájom, s pedagogickými aj
nepedagogickými zamestnancami.Finančne nám pomáhajú rodičia.
Vďaka občianskemu združeniu Malachovská škola máme drevené preliezky na školskom dvore. Zmodernizovali sme kuchyňu, renovovali telocvičňu pre kvalitnú športovú činnosť, máme kosačku a kompostovisko.
Teraz rodičia dokončili toalety ladené do zelenožlta. Je zrekonštruovaná
čierna kuchyňa. To, čo rodičia urobili pre školu za posledné 4 roky je
snáď možné len v Malachove.
A to som ešte nespomenula, ako liezli do kandlí, vyberali plastové fľaše
a ....vyhrali nám 10 000 EUR na ihrisko. Materská aj základná škola sa
...tento rok máme v našej škole 10 nových prváčikov....

víjame rýchlosť, obratnosť, koordináciu netradičnými športami, hráme
tenis.Sme škola s regionálnou výchovou, vo veľkej miere sa venujeme
poznávaniu starých zvykov počas celého roka. Prezentujeme ich hlavne
prostredníctvom DFS Malachovček.

Krásne prázdniny
si zaslúžia jednotku
Hneď na začiatku školského roka sa rozdávali prvé jednotky. Jednu,
ale určite nie poslednú, si za svoju slohovú prácu odniesla aj Dominika
Orságová z 2.ročníka.
...už sme prváci....

zapojila do národných projektov za účelom modernizovať výchovno-vzdelávací proces. Teraz máme počítačovú učebňu a interaktívne tabule
v každej triede. (V septembri nám príde ďalšia, v jednej triede budeme
mať dve.) Takýto prepych si máloktorá škola môže dovoliť. Pri obhajobe
práce v Bratislave mi jedna z porodkýň povedala, že by hneď do takejto
školy dala svoje dieťa.
Sme v jednej budove – škola aj škôlka. Organizujeme spoločné
podujatia. Máme bohatú kultúrnu i športovú činnosť. Spolupracujeme so
Súkromným centrom voľného času Tlačiarik. Predškoláci a žiaci sa učia

... a dve nové pani učiteľky - Katka Huranová (triedna učiteľka 1. A
3.roč.) a Majka Balentová (angličtinárka a asistentka učiteľa) ...

hrať na flautu, tancujeme, spievame a hráme divadlo v Muzikálovom divadle JAJOPAJO, na všešportovej príprave robíme výbehy na Skalku, roz-

Dominika Orságová 2.ročník

Text a foto: Katarína Cholvádová
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STOLNOTENISOVÝ ODDIEL - STK Malachov
Na členskej schôdzi klubu zo dňa
22.8.2014 bol opätovne zvolený za
predsedu STK Malachov Jozef
Kozák, za podpredsedu
Iveta Kavčáková, hlavného trénera Alexander
Hlavatý a hospodára
Tatiana
Hromadová.
Revízorkou klubu bola
znovu zvolená Lydka
Boďová. V súčasnosti
trénuje v oddiele 19 hráčov a 7 hráčok. V ročníku
2013 A družstvo skončilo
na 10.mieste a B družstvo sa umiestnilo na
2.mieste 5-tej ligy.
Predseda klubu zhodnotil
činnosť v roku 2013 ako
pozitívnu a poukázal na
sebestačnosť klubuv súťaži, na kvalitu hráčov
a dostatok členov. Tak
ako doposiaľ oddiel čestne reprezentuje obec
Mala-chov.

má 26 členov

Aj v roku 2014/2015 plánuje stolnotenisový oddiel pokračovať v 4.a
5. Stolno-tenisovej lige.
Hráči „A“ mužstva:
Sečkár, Hlavatý A., Hlavatý P., Hlavatý P., Kozák
J., Demeter
Hráči „B“ mužstva:
Kozák, Demeter, Georgiev, Mrva, Štubňa
V sobotu 13. decembra o 9.00 hod. pozýva
STK Malachov všetkých
záujemcov a priaznivcov
ping pongu (neregistrovaných hráčov) na tradičný turnaj „O pohár starostu“ do Kultúrneho domu
v Malachove.
PRÍĎTE SI ZAHRAŤ
AJ POVZBUDIŤ!
Text: Iveta Kavčáková

Stolnotenisový klub MALACHOV
Vás pozýva na stolnotenisový turnaj pre amatérskych hráčov a milovníkov stolného tenisu
v Malachove.

PRÍĎTE SI ZAHRAŤ I PO VZBUDZ O VAŤ HRÁČ O V !!!
Turnaj "O pohár starostu obce" Malachov
13. decembra 2014 v Kultúrnom dome o 9.00 hod.
Účastníci: Každý, kto má v Malachove rád ping pong
a chce si zahrať (registrovaní hráči nesúťažia)
K at egórie: Mláde ž do 18 r oko v
Muži nad 18 r oko v
Žen y nad 18 r oko v
Vstup voľný. Občerstvenie a ceny poskytuje SK Malachov.
Súťažiaci prihlasujte sa priebežne vo vinárni u Kozákov,telefonicky príp. emailom, a najneskôr do 12.12.2014 nahláste svoju účasť na turnaji.
Predpokladaný koniec turnaja o 13.00 hod.
Kontakty: 0917 221 848, jkozak59@gmail.com,
Jozef Kozák
Predseda STK Malachov
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Vyberáme z matriky
(stav k 9. 9. 2014)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove: 1101 obyvateľov, z toho
543 mužov a 558 žien.
Zoznam detí narodených od septembra 2013
Alexander Šagi, nar. 7. 2. 2014,
Ortútska 266, matka Mgr. Denisa Šágiová
Patrik Plaj, nar. 8. 4 .2014,
Banícka 12, matka Margaréta Plajová
Sebastian Hanko, nar. 11. 6. 2014, Ortútska 46, matka Katarína Csalová
Max Uharček, nar. 15. 8. 2014
Ortútska 11, matka Lucia Melišková
Rodičom blahoželáme!
JUBILANTI
Mazúch Július

13. 6. 1929

85

Ortútska 205

Snopková Emília
Krnáčová Júlia
Snopková Júlia
Kapustová Václava
Perončíková Anna
Haring Juraj
Zástavková Mária
Valušková Anna
Bruchala Ján
Dvorská Anna

25. 4. 1929
16. 5. 1934
26. 5. 1934
20. 7. 1934
21. 7. 1934
8. 9. 1939
17. 4. 1939
31. 5. 1939
16. 5. 1944
28. 7. 1944

85
80
80
80
80
75
75
75
70
70

Ortútska 9
Ortútska 93
Ortútska 66
Banícka 19
Ortútska 175
Ortútska 82
Ortútska 47
Bučinová 8
Banícka 6
Ortútska 117

OPUSTILI NÁS
Ján Dobrota
Pavel Oravec
Anna Kártiková

Dátum nar.
20. 3. 1955
2. 12. 1935
3. 11. 1925

Dát. úmrtia
25. 3. 2014
13. 5. 2014
4. 9. 2014

Posledné bydlisko
Banícka 4
Banícka 77
Ortútska 91

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2014
07.07.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní, 1 x 28 dní
14.07.2014 - 1 x 7 dní
21.07.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní
28.07.2014 - 1 x 7 dní
04.08.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní, 1 x 28 dní
11.08.2014 - 1 x 7 dní
18.08.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní
25.08.2014 - 1 x 7 dní
01.09.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní, 1 x 28 dní
08.09.2014 - 1 x 7 dní
15.09.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní
22.09.2014 - 1 x 7 dní
29.09.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní, 1 x 28 dní

06.10.2014 - 1 x 7 dní
13.10.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní
20.10.2014 - 1 x 7 dní
27.10.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní, 1 x 28 dní
03.11.2014 - 1 x 7 dní
10.11.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní
17.11.2014 - 1 x 7 dní
24.11.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní, 1 x 28 dní
01.12.2014 - 1 x 7 dní
08.12.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní
15.12.2014 - 1 x 7 dní
22.12.2014 - 1 x 7 dní, 1 x 14 dní, 1 x 28 dní
29.12.2014 - 1 x 7 dní

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