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Vianoce v podaní žiakov z Malachova
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Mik uláš r ozdáv al,
šašo zabáv al.
Šiesty december je známy ako deň
svätého Mikuláša, je magickou predzvesťou blížiacich sa Vianoc. Jeho postava ale
nie je vymyslená.
Biskup Mikuláš sa narodil približne
v polovici 3. storočia nášho letopočtu.
Známy je tým, že pomáhal chorým, biednym a trpiacim. V priebehu storočí sa stal
patrónom lekárnikov, obchodníkov, námorníkov, ale aj patrónom štátov, či miest.
Jeho meno nesú viaceré mestá a kostoly aj
u nás na Slovensku.

im Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozdá balíčky.
V sále už na nich čakal šašo DJ, ktorý ich
najprv zamestnal, ale aj zaujal rôznymi hrami,
tancovačkou, spevom a potom prišlo aj na vytúžené balíčky. Deti boli nadšené aj z dvoch
elfov, ktorí k nám zavítali až z ďalekých krajín
fantázie. Pohostili naše detičky teplým čajíkom
a párkami a dospelákom ponúkli chlebík s
masťou a cibuľou.
Napapané a vybláznené detičky odišli spokojné domov a aj rodičia boli spokojní, čo veľmi

potešilo nás všetkých, čo sme Mikulášovi
pomáhali pripraviť tento krásny večer. Tento rok
to boli zamestnanci Obecného úradu a naši
šikovní a ochotní divadelníci z divadelného
súboru Malá Chova z Malachova.
text a foto
Lucia G.F.

Podľa legendy celý svoj majetok rozdal sirotám, chudobným
deťom či biednym, z čoho vzišiel
dodnes zachovaný zvyk obdarúvať
hlavne deti sladkosťami. V dnešnom Mikulášovi je cítiť zmes kultúr
a zvykov z rôznych krajín sveta. Ale
tradícia obdarúvania sa uplatňuje
už niekoľko storočí aj na
Slovensku. Mikuláš má rôznych
pomocníkov, u nás čerta a anjela,
niekde Snehulienku.
A inak tomu nebolo ani u nás
6. decembra. Už o 17,00 netrpezlivé detičky spolu s rodičmi čakali
pri stromčeku na jeho príchod.
Privolávali ho hlasným spevom, až
sa zrazu objavil a doprevádzali ho
dvaja čerti a traja anjeli. To bolo
radosti! Mikuláš deti pozdravil,
porozprával sa s nimi a napokon
ich vyzval, aby mu hlasným krikom
pomohli rozsvietiť stromček. Wau,
ako krásne sa rozžiaril.... Ako očká
natešených detičiek.
Potom sa všetci spolu vybrali do
Kultúrneho domu a deti dúfali, že
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Musíme sa uèi
spája sily
Tento rok naša škola v spolupráci s OZ Malachovská škola realizovala projekt
Záhrada, ktorá učí a spája. Projekt finančne podporili Nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft a.s. v rámci programu "Zelené oázy" sumou 2 500 . Prebehlo niekoľko brigád na jar aj v jesenných mesiacoch, v ktorých sme vysadili takmer 200
nových kríkov a stromov a odpracovali približne 500 dobrovoľníckych hodín.
Okrem školského areálu sme s pomocou aktívnych obyvateliek a susedov skultivovali aj medzu pod cintorínom na Baníckej ulici.
Cieľom projektu bolo nielen skrášliť školský
areál a verejné priestranstvá v obci, ale tiež vniesť do povedomia ľudí ekologický rozmer
našich záhrad. Vidiecke záhrady vždy poskytovali obživu aj úkryt mnohým druhom hmyzu,
vtákom aj drobným živočíchom. Bolo to vďaka
druhovej skladbe rastlín, ale aj menej častému
koseniu či ponechaniu záhradného odpadu
(konárikov, skál a pod.) v odľahlých kútoch
záhrady, kde mohli nájsť úkryt ježkovia a mnohé
druhy bezstavovcov. Dnes sa tomu hovorí hmyzí
hotel, ktorý môže byť aj estetickým doplnkom
záhrady.
Našim zámerom bolo tiež vysadiť také druhy
krov a stromov, ktorých plody sú plné hodnotných živín pre ľudské zdravie a dajú sa konzumovať buď čerstvé alebo v rôznych pochutinách a liečivách, prípadne si na nich pochutia
naše spevavce. Okrem bežne známych ovocín,
ako maliny, černice, ríbezle či egreše, sme do
záhrady priniesli aj jostu, zemolez kamčatský,
čučoriedky, kľukvu, brusnice, morušu či
muchovník, ktorých plody môžu deti konzumovať priamo, ako aj chutné kivi bez chĺpkov.
Trpkejšiu aróniu, kyslejší drieň a rakytník sa deti
naučia spoznať a spracovať. Plody mišpule
nemeckej sa stanú lahodnými až po mrazoch a
sú jediným zdrojom čerstvých vitamínov v zime.

nájdu takí dobrodinci, ktorí pri prechádzke
alebo návšteve cintorína pozrú a po-lejú aj novú
výsadbu.
Realizácia tohto projektu nebola jednoduchá,
chceli sme doň zapojiť aj iné organizácie a
aktívnych obyvateľov obce, čo sa podarilo len
čiastočne. Aj tak sa ukázalo, že ak sa podarí
spojiť sily, dokážeme urobiť náš život krajším.
Veľká vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o toto dielo.

červeného.
Pod cintorínom sme vysadili skalníky na spevza OZ Malachovská škola
nenie svahu, driene jedlé a dekoratívne vajgely
a zlatovky. Medzi
pôvodnými krami za
plotom by mal na
jeseň vyniknúť svojou ohnivo-červenou farbou bršlen
európsky. Je trochu zastrčený aj
preto, že jeho plody
sú jedovaté.
Okrem zopár výnimiek sú novovysadené kry a stromy
nenáročné, mrazuvzdorné a odolné
voči chorobám. Ak
však chceme, aby
prosperovali a prinášali nám radosť
čo najdlhšie, je
potrebné sa o nich
starať, a to najmä v
obdobiach sucha,
ktoré sa stávajú
Na poslednej spoločnej brigáde - zoznamovačke - sme všetky nové
čoraz dlhšími.
kríky označili tabuľkami. Príďte ich takto spoznať aj vy.

V školskej
záhrade už
máme na viacerých miestach
nové
nádoby na
dažďovú vodu
a deti majú
adoptované
svoje rastliny,
o ktoré sa s
rodičmi starajú. Tu sa
chcem poďakovať
za
trpezlivosť a
o c h o t u
zamestnancom
našej
V žiadosti o grant sme mysleli aj na občerstvenie.
školy. Tí sa o
Do guláša išli aj parádne paradajky zo školského políčka.
novú výsadbu
starali aj počas
Jarabina moravská jedlá by mala chutiť nielen letných prázdnin a budú nové rastliny vyuvtákom, ale aj nám. Najmä pre vtáky budú vhod- žívať aj pri projektovom vyučovaní.
né dekoratívne plody hlohyne šarlátovej. Hlohy Náradie zakúpené z projektu deťom aj
liečivé poskytujú liečivé bobule, ale máme aj dospelým starostlivosť o záhradu uľahčí.
hloh okrasný, ktorý bude spolu s magnóliou a Výsadba pod cintorínom by tiež potreboibištekmi pastvou pre oči. Budeme sa tiež tešiť vala nejakých patrónov, lebo obecný úrad
z vône lipy a tieňa krásne vyfarbeného duba nemá na údržbu kapacity. Verím, že sa

Informačné tabuľky obsahujú názvy rastlín, ich
fotografiu a krátku charakteristiku..
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Tibor si svoju prácu urobil v nedeľu sám.
Umiestnil nádrž na vodu a upravil prístup k nej.

Svah pod cintorínom dostal novú tvár.
Pomôcť s údržbou môže každý.

Pod cintorínom pomohli
okoloidúci aj susedia.

Práca v záhrade baví aj niektoré deti.

OZNAM
NEZABUDNITE!!!
ODVOZ PLASTOV
bude v pondelok 30.12.2019
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Vianoce v podaní žiakov ZŠ s MŠ
Tento rok sa po prvýkrát spojila
vianočná besiedka so stridžími
dňami a vianočnými trhmi, ktoré
bývali v školskej telocvični. Pani učiteľky si povedali, že to skúsia, aby
sme si mohli naraz a vo väčšom
vychutnať predvianočnú atmosféru a
všetko, čo k tomu patrí.
Zdá sa, že to bolo dobré rozhodnutie - deti,
rodičia aj starí rodičia si mohli po predstavení
nakúpiť vlastnoručné výrobky našich (aj bývalých) žiakov, vyzdobiť medovníky, ochutnať čerstvé oblátky a posilniť sa dobrou kapustnicou a
silným punčom. O občerstvenie v bufete sa
postaralo OZ Malachovská škola - kapustnica
bola za dobrovoľný príspevok, pre zamestnancov školy zdarma, takisto ako detský punč.
Aspoň takto sme sa chceli odvďačiť našim
zamestnancom za ich obetavú prácu, ktorej

Záujem o vyzdobenie medovníkov je vždy veľký.

Lesné zvieratká si veselo zatancovali.

výsledky sme si mohli vychutnať počas nápaditého vystúpenia, ktoré bolo kombináciou
roprávky a vianočných tradícií.
Z dobrovoľného vstupného posielame 100 eur

Jakubkovi Homolovi do Podkoníc, pre ktorého
zbierame aj plastové vrchnáčiky. Jeho rodina sa
mu snaží zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť, aby mohol lepšie zvládnuť svoje zdravotné postihnutie. Zvyšných 20 eur použijeme
na drobnosti potrebné do školy.

Boli by sme radi, keby sa toto vianočné podujatie v Malachove ujalo a stalo sa príležitosťou na
stretnutie s priateľmi, známymi aj susedmi pri
kapustnici a punči v tomto predvianočnom
čase.
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Výrobu vianočných oblátok každý rok predvedie Jarka
Steinsdorferová. Všetci si na nich radi pochutnajú.
Program otvorili naši škôlkári.

Veď najviac, čo dnes potrebujeme, sú dobré
medziľudské vzťahy a záujem jeden o druhého.
Piatok 13teho neostal nič dlžný svojej povesti, v
kultúrnom dome nám na niekoľko desiatok minút
vypadla elektrina, ale aj to sa dalo pri punči zvládnuť. Dúfame, že budúci rok sa nás tu stretne zase
o niečo viac.
Text: Ľ. Kubišová
Foto: Dan Derek

Kapustnicu a vianočný punč navaril Jožko Vavrek ml. Obsluha
sa musela obracať.

Na predaj boli výrobky našich šikovných školákov. Výťažok bol určený
pre záujmovú činnosť detí.
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Interview Budeme pokračovať v tradíciách
Oslovili sme niektoré maminky
prváčikov a položili im otázky:
1. Prečo ste si vybrali našu školu?
2. Ako ste si zvykli, ako sa v škole
cíti vaše dieťa?

Pani Lichá - Chceli sme byť doma. Zo
začiatku sme si zvykali ťažko, ale zvykli
sme si. Je to tu menšie, nie je to veľká
škola, pôsobí kľudnejšie. Keď si spomeniem na svoje školské časy - ja som chodila
do veľkej školy - pavilón A, B - bolo to stresujúce, vnímali sme školu ako povinnosti,
úlohy, výučbu. Tu je to iné, prijateľnejšie
pre deti. Je to tu menšie, kľudnejšie. Deti
chodia do školy nie z povinnosti, ale sa
tešia medzi kamarátov. Lepšie sa dajú
budovať vzťahy medzi nimi ako vo veľkom
kolose. Majú tu hravejšie prostredie,
domáce, príjemnejšie. Nie je tu tak uponáhľano ako v meste, je tu viac kľudová atmosféra. Školský klub detí a školský športový
klub poskytuje také rôzne činnosti, na
ktoré sa deti tešia.

Pani Smutná - Rozhodli sme sa pre
túto školu, lebo je blízko k domu a tiež na
základe dobrých referencií. Páčilo sa nám,
ako bola predstavená koncepcia školy na
stretnutí rodičov predškolákov. Páči sa
nám, že je tu málo detí, je viac času sa
dôsledne venovať každému dieťaťu. Martin
si celkom dobre zvykol a je tu spokojný.

Pani Latiaková - Prvotne sme hľadali
malý kolektív a pokojné prostredie, našli
sme však viac (a to sa poznáme zatiaľ krátko). Úžasný, rešpektujúci, pritom pravidlami primerane ohraničený prístup. Zároveň
za každých okolností bezhranične láskavý
vo svojej podstate. Mala som kúsok rešpekt, či zapadneme, keďže nie každý deň
žijeme dianím obce. Prijatie je však fantastické. Medzi rodičmi z Malachova nachádzame postupne priateľov. V rodine máme
dlhoročnú bývalú riaditeľku malotriedky
na Bacúchu. Viackrát sme sa rozprávali
pre koho takáto škola je/ nie je vhodná.
Deti sa učia samostatnosti. Samostatnosť
je však práve to, na čom nám záleží. Ako
som počula a myslím si, že to platí, malotriedka nie je náročná pre deti; je náročná
pre učiteľov. Aby zvládli hodinu rozdeliť
a zaujať 2. polovicu a pritom postíhať celé
osnovy. Keď občas počujem Aničku, ako
deťom skutočne vysvetľuje, čo je a nie je
správne, aký program im dokáže urobiť
a absolvovať s nimi, že družina nie je len
odkladárňou detí ako na iných školách
a rozprávam o tom kamarátkam, tak trošku
aj závidia.
Na záver naozaj zo srdca ďakujeme
Vám a pani učiteľkám aj pánovi trénerovi, ktorý rešpektuje individuálne
potreby.

Tak nám zase začal nový školský rok. Ani sme
sa nenazdali a prešli odvtedy už skoro štyri
mesiace. Tento rok sme privítali v našej materskej škole opäť nové deti. Pani učiteľky svojim
láskavým prístupom bez problémov zvládli ich
zaradenie do nášho škôlkárskeho kolektívu.
V našom kolektíve sme privítali aj novú pani učiteľku Bc. Marianu Masnicovú . Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v už osvedčených tradíciách, ale chceli by sme pridať aj
nové zaujímavé aktivity. Už sme stihli pripraviť
spolu so školákmi vystúpenie pre starých rodičov, absolvovali sme lampiónový sprievod
organizovaný ku dňu materských škôl, deti
spolu s rodičmi tvorili z prírodných materiálov
počas akcie "Jesenné tvorivé dielne" a naši
predškoláci sa zúčastnili plaveckého výcviku.
Dni v MŠ nám spestrili viaceré divadelné predstavenia, ktoré deti niečo naučili aj pobavili.

V rámci témy "povolania" nás so svojim povolaním oboznámila kaderníčka Lucka, ktorá vytvorila deťom rôzne zaujímavé účesy. V decembri
nás navštívil Mikuláš a urobil radosť všetkým
deťom sladkými balíčkami. Pred Vianocami
sme spolu so školákmi pripravili vianočné
vystúpenie pre rodičov spojené s vianočnými
trhmi. Predávali sa výrobky zhotovené deťmi,
zdobili sa medovníčky, pochutnaváli sme si na
vianočných trubičkách aj na výbornej kapustnici a vianočnom punči.
Tak a máme nejaký kus práce za sebou a veríme , že nám to spoločne pôjde takto aj naďalej, aby sa vaše detičky niečo nové naučili,
videli a zažili, aby sa hrali a zabávali, ale hlavne
aby chodili do našej materskej školy s radosťou a úsmevom.
Za kolektív MŠ
Dana Benčíková

Štyri mesiace v našej škole
V septembri sme začali v peknom slnečnom počasí, privítali sme päť prváčikov. Hneď
na konci týždňa sa klubári vybrali do dielní na
Radvanský jarmok. Školský športový klub
absolvoval cykloturistiku Malachov - Pršany.
Žiaci sa testovali z telesnej zdatnosti. V ŠKD
navštívili dielne a Tihányiovský kaštieľ.
V októbri prišli do materskej školy študenti zo Zdravotníckej fakulty UMB a robili ukážku
prvej pomoci, učili deti, ako majú privolať
záchranku a obviazať ranu. Žiaci ZŠ absolvovali Atletickú olympiádu, dvakrát boli v dielňach a
v Tihányiovskom kaštieli. Vyhľadávali zdravé
recepty a pripravili misy zdravých šalátov a
pomazánok. So škôlkármi vystúpili pre starkých a potom sme si všetci pochutili na pripravených fajnotách. O týždeň sme vyrezávali
veselé svetlonosy a večer sme ich boli rozsvietiť. Prezentovali sme prečítané knihy, odporučili sme ich spolužiakom a navarili sme si bylinkový čaj - bylinky z našej záhradky. V októbri
sme začali s projektom Tenis do škôl. Každý
štvrtok chodia žiaci cez ŠKD - školský športový klub - trénovať do veľkej telocvične ZŠ
Sitnianska. Utorky a štvrtky prebiehajú poobede šachové turnaje. Žiaci sa učia rýchlo, milí
rodičia, o chvíľu vás porazia.

V novembri sme boli na lampiónovom
sprievode - 4.november je Medzinárodný deň
materských škôl, 190. výročie založenia prvej
opatrovne v Banskej Bystrici. Teta Pálová nám
pripravila chutný čajík a rodičia priniesli koláčiky a kávu. Deti sa vybehali, zaspievali sme si a
porozprávali sa. Mali sme týždeň drogovej prevencie zakončený kolotočom, boli sme na
predstavení Divadla tanca Číra radosť, dvakrát
v dielňach a raz v Tihányiovskom kaštieli.
V decembri deti vystúpili na Uvítaní do
života, prišiel k nám Mikuláš, piekli sme medovníčky, lucky vymietli zlých duchov, boli v dielňach a v Tihányiovskom kaštieli. Najviac práce
sme mali s prípravami vianočnej besiedky a
trhov - Stridžích dní. Posledný týždeň sme
súťažili v prednese povestí a do poroty sme
prizvali tetu Evu Gajdúškovú. Posledný deň v
tomto roku bude Štedrý deň v škole, kde bude
hostina, darčeky, zvyky naše i zahraničné
(možno aj so zahraničným hosťom).
Tešíme sa na sneh - sánkovačku, lopárovanie, na bežky, na ľad. Dúfajme, že zima bude
pekná.

Od októbra 2019 prebieha v našej škole

Slnečnice Ľubky Račkovej. Zatiaľ sme jediná
škola, kde sa vyučuje čínština pre takéto malé
deti. Hodín sa zúčastňujú deti MŠ a žiaci ZŠ s
niektorými rodičmi. Nová aktivita prináša
deťom radosť a nové poznatky iných kultúr.

výuka čínskeho jazyka pod záštitou čínskej
neziskovej organizácie Hanban a Zdravotníckej
fakulty UMB, s ktorou sme podpísali
Deklaráciu o spolupráci. Vyučuje lektorka z
Číny Zhuoya s pomocou triednej učiteľky MŠ

Za ZŠ
Katarína Cholvádová

Najbližšie číslo výjde v 4/2020
Príspevky posielajte do 15.04.2020 na
adresu: malachovnoviny@gmail.com
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Oldies party v Malachove
Už sa stalo takmer tradíciou, že sa na
jar a jeseň v našej dedine koná Oldies
party. Stali sme sa súčasťou OZ
Malachovská dolina a dňa 12.10.2019
sme pripravili v poradí už 8.Oldies party
tentoraz na tému:

sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom,
ale hlavne organizátorom tohto podujatia a členom
OZ
Malachovská dolina, ako aj ostatným priaznivcom
Oldies party v
Malachove.
Nad
ránom
sme sa spolu
lúčili s prísľubom, že
budeme pokračovať v organizovaní týchto zábav a môžeme s hrdos-

metrov za kvalitnou zábavou a príjemným prostredím, ktorej sa im (podľa ich slov) v ich najbližšom okolí nedostáva.
Spokojní návštevníci to je voda na náš mlyn a
preto už dnes pripravujeme ďalšie Oldies party,
aj preto by sme radi uvítali na našich akciách
čo najviac Vás spoluobčanov z Malachova.
Dovoľte nám, aby sme Vás milí spoluobčania a priaznivci upozornili na pripravovanú 9.
Oldies party , ktorá sa bude konať 31.12.2019
ako v poradí už 3. Silvester v Malachove.
Na jar plánujeme urobiť jubilejnú 10. Oldies
party, tému a termín konania Vám dáme včas

ťou konštatovať, že sa znovu podarila vynikajúca Oldies party v Malachove. Pre nás
je najväčším uznaním a odmenou, keď vidíme spokojných hostí, ktorí radi navštevujú
naše podujatia a našu dedinu. Takto sa
dobrý chýr o našej dedinke Malachov
nesie široko ďaleko. Už pravidelnými
návštevníkmi sú celé skupinky priaznivcov z
Nitry, Zvolena, Detvy, Banskej Bystrice,
ako aj okolitých dedín Priechod, Selce,
Riečka, Tajov, Králiky, Kremnička. Všetci
títo návštevníci neváhajú prejsť nemálo kilo-

vedieť.
Radi by sme Vás prekvapili aj ľudovou veselicou so Slančíkovcami a školou ľudového
tanca.
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Tejto témy sme sa
trochu báli, a to len
pre to, že sa v nej budú
miešať dva hudobné
štýly DISCO a COUNTRY. Zdalo sa nám, že
bude problém dať tieto
dva hudobné žánre spolu
na jedno pódium, aby všetci tanca chtiví
návštevníci odchádzali z nášho podujatia
spokojní. No príjemne nás prekvapili hostia na naše potešenie tento krát v hojnej
miere zastúpení občanmi Malachova.
Všetci prišli vyobliekaní v outfitoch, ktoré
danú témou plne vystihli - indiáni, krásne
indiánky a pištolníčky, kovboji, šerifovia,
mexický mačovia ba aj kôň Hatátitlá
(Blesk). Títo všetci sa stretli na parkete
kultúrneho domu v Malachove a čo je
hlavné, priniesli si so sebou výbornú náladu a vôľu dobre sa spolu zabaviť.
Do tanca hrala kapela Country Limit
Club z Prievidze a diskotékou sprevádzal
DJ Marek. Výbornú atmosféru dotvárala aj
sála kultúrneho domu, ktorá bola vyzdobená v téme western ako saloon a balíky
slamy od sponzora umiestnené na javisku
ešte viac umocňovali atmosféru cowboys-

kého štýlu. Vlastnoručne vyrobená stena na
fotenie lákala a rozosmievala každého, kto sa
rozhodol odfotiť.
Ako zvyčajne o polnoci sme okrem bohatej
tomboly odmeňovali hostí aj za nápadité outfity
a zakúpené vstupenky. Pri tejto príležitosti by

text a foto :
Žofia Štulajterová, Katarína Bedríková,
Lucia Kapustová
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Seniori - chceme starnúť aktívne
Spomíname
Úsmev mali na perách ,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
tieto slová úplne vystihujú naše členky,
ktoré nás opusti v tomto roku
Aničku Valuškovú a Olinku Kyseľovú
V predchádzajúcom období sme sa
zúčastnili významnej udalosti, a to verejnej prezentácie knihy Živé striebro medzi medenou
Bystricou a zlatou Kremnicou. Do knihy sme
prispeli aj my spomienkami, slovom aj fotografiami .
V júli sa na Badínskych vŕškoch uskutočnil
14.ročník folklórneho stretnutia a súťaž vo
varení Hlobánskej fučky. V sprievode ľudových
súborov sa vyhrávalo, spievalo a tancovalo.
Pozvanie na podujatie dostala aj naša obec. Už
tradične niekoľko rokov za obec súťažili vo
varení fučky
Elena
Briedová, Jarmila

Slávnostné posedenie - jubilanti

točnil "Deň obce
Malachov". Hlavným
cieľom bola súťaž o
najlepší guláš varený
v určitom časovom
limite. Za klub varili
gulášik Ján Dzúrik,
Jozef Frčka a Ondrej
Dobrota. Piekli sa aj

miesto - Janka Žabková . Predávali sa aj naše
koláčiky , ktorých bolo napečených 500
kusov.
V priebehu roka sme navštívili s podporou
klubového príspevku koncert Anky Hulejovej
pri príležitosti životného jubilea a jej hostí,
vystúpenie ruského umeleckého súboru
Alexandrovci
a
skupiny
Kandráčovci
v rámci MEGA TV spolupráci s obecným úra-

Deň obce Malachov kuchári pri varení gulášu

Bukvajová a Mária Šavoltová.
V auguste sme absolvovali priateľskú návštevu v Klube dôchodcov v Dobrej Nive. Objednali
sme si autobus a hurá do Dobrej Nivy na športový deň, ktorý sa konal v tento deň. Keďže
sme zvyknutí súťažiť , pridali sme sa i my a boli
aj nejaké víťazstvá. Zašportovali sme si, občerstvili, zaspievali a spoločne sa zabavili. Ešte raz
ďakujeme našim priateľom za príjemne prežitý
deň a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
V športovom areáli našej obce sa usku-

domáce koláčiky .
Spolu sa ich napieklo 662 kusov. V
programe vystúpila aj naša spevácka skupina SKALKY.
Aktívne sme sa
zapojili aj do akcii "Malachovská maškrta".
Zabodovali aj naše členky v kategórii "zdravá
maškrta " - 1.miesto - Elena Briedová a 2.

Želajme si v novom roku,
dobrých ľudí a nových členov vždy po boku.
Zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom.
Krásny, zdravý a úspešný nový rok 2020.

Návšteva v Dobrej Nive

dom sa podarilo spoločné posedenie k
"Mesia-cu úcty k starším" . Z pozvaných 247
všetkých seniorov v obci sa zúčastnilo 70 seniorov. Krásne priania k narodeninám patrili Lydií
Boďovej, Júlii Kukučkovej, Ľudmile Homolovej,
Jánovi Oravcovi, Márii Briedovej, Viere
Hnidkovej, Jane Žabkovej a Jánovi Hroncovi.
Pri dobrej hudbe Mirka Balúcha s kamarátom z
Podlavíc sme sa príjemne zabavili.
text foto:
Elena Briedova
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Rod S teinsdor fer ovcov - časť 3.
Ďalšie generácie Steinsdorferovskej rodiny v prostredí Malachova pokračovali po línii
Jozefa Steinsdorfera, syna Adolfa Steinsdorfera a Emílie Olleríni. Jozef Steinsdorfer,
povolaním obuvník, bol rodákom z Ľubietovej,
kde sa narodil dňa 11.06.1870.1 Približne
od roku 1880 býval spolu so svojimi rodičmi a
súrodencami v osade Ortúty. Nie je preto prekvapením, že si neskôr v roku 1894 zobral za
manželku Annu Mlynáriková, z neďalekého
Malachova. Ich sobáš sa konal v utorok
27.11.1894 v rímsko-katolíckom kostole v
Radvani na Hôrke.2 Nevesta narodená v
Malachove v rodine roľníka Mateja Mlynárika

a Zuzany Solivajsovej, bola o päť rokov
staršia od ženícha. Zo sobášnej matriky vieme, že nevestin otec Matej používal prímenie Krkáč a ďalší matričný
výskum poukazuje, že jeho rodiskom
bola Kremnička.
V januári 1896 sa novomanželom
narodila ich prvá dcéra Anna a o tri
roky neskôr (16.02.1899) prišla na
svet ich druhá dcéra Júlia. Necelé štyri
mesiace po Júliinom narodení však ich
matka Anna rod. Mlynáriková skonala
na brušný týfus.3 A tak sa Jozef
Steinsdorfer stal veľmi skoro vdovcom

Anna Steinsdroferová (1896-1978)
(zdroj: Tomáš Cimerman)

Rodina Steinsdorferová, zľava: Anna (mama), Ján (syn) a Albína (nevesta)
zdroj: Tomáš Cimerman)

s dvomi malými deťmi. Tieto okolnosti ho viedli k hľadaniu si novej gazdinej do domácnosti.
Našiel ju v dvadsaťštyriročnej Anna
Mistríkovej, s ktorou sa zosobášil
05.08.1899 v Radvani.4 Anna Mistríková
bola tiež rodáčkou z Mala-chova a priviedla na
svet troch synov. Prvý v poradí sa narodil
Jozef (nar. 29.07.1901), ktorý však o pár
mesiacov zomrel.
Aj druhý syn Ján (nar. 14.06.1904) zomrel
v rannom detskom veku. V roku 1910 však
pribudol v rodine ešte jeden syn, ktorému dali
opäť meno Jozef. V dospelosti sa postaral
o pokračovanie rodu, takže jeho potomkovia
žijú v Malachove do súčasnosti. Jeho otec
Jozef Steinsdorfer starší zomrel v Malachove
pravdepodobne v roku 1938. Svedčia o tom
sčítania obyvateľstva z roku 1930, kedy
v popisnom hárku jeho meno figuruje avšak
už o desať rokov neskôr v roku 1940 v ich
dome zapísaný nebol, navyše pri mene jeho
manželky je uvedený status vdovy.
O živote Júlie Steinsdorferovej, Jozefovej
dcéry z prvého manželstva, sa zachovali len
skromné zmienky. Nikdy sa nevydala a zomrela v Malachove v roku 1974, kde je aj
pochovaná. Jej staršia sestra Anna (nar.
1896) priviedla na svet v roku 1921 svojho

1 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Ľubietová - rím. katol. konfesia, Matrika pokrstených 1824-1895, str. 117, p. č. 12, 11.06.1870.
2 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Radvaň - rím. katol. konfesia, Matrika sobášených 1876-1897, str. 306, p. č. 9, 27.11.1894.
3 ŠA BB, Zbierka civilných matrík, Radvaň - štátna matrika, Matrika zosnulých 1895-1901, zv. I, rok 1899, p. č. 48.
4 ŠA BB, Zbierka civilných matrík, Radvaň - štátna matrika, Matrika sobášených 1895-1905, zv. I, rok 1899, p. č. 18.
5 ŠA BB, Zbierka cirkevných matrík, Radvaň - evanj. konfesia, Matrika pokrstených 1873-1950, str. 468, p. č. 44, 28.07.1921.
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jediného syna Jána. Ján Steinsdorfer sa narodil dňa
28.07.1921 v Malachove v dome č. 51.5
V dospievajúcom veku sa vyučil stolárskemu remeslu
v továrni pre nábytok Sedilek a spol. Nasledujúce obdobie základnej vojenskej služby a okolnosti jeho účasti v
SNP opísala Ľuboslava Kubišová v Malachovských novinách
č.
2
z roku 2012, alebo Ondrej Danko v brožúre Spomienky
z Kremnických vrchov.
Neskôr ukončil Lesnícku školu v Banskej Štiavnici,
ktorá ho predurčovala pre prácu v Štátnych lesoch, kde
zotrval až do dôchodkového veku. Jeho manželstvo s
manželkou Albínou (1925-2014) zostalo bezdetné. Ján
Steinsdorfer zomrel dňa 01.04.2018 vo veku nedožitých
97. rokov. A tu končí aj naša prezentácia výsledkov genealogického výskumu pri hľadaní koreňov steinsdorferovského rodu.
Pre poznanie ďalších súvislostí a poznatkov najmä o
staršej histórii tohto rodu bude potrebné uskutočniť ďalší
výskum matričných a iných písomných prameňov v zahraničých, najmä moravsko-sliezskych archívoch.

Pohreb Jozefa Steinsdorfera staršieho v Malachove.
(zdroj: Tomáš Cimerman)

zostavil: Tomáš Cimerman

V ianočný s t olnot eniso vý tur naj vyhr al
mladý hr áč z Malacho v a.
Ako každý rok už po 10-ty krát organizoval Stolnotenisový
klub Malachov v sobotu 14.12.2019 vianočný stolnotenisový
turnaj s podporou obce Malachov. Napriek absencii viacerých
hráčov z dôvodu choroby sa turnaj znovu vydaril. Môžeme aj
naďalej tvrdiť, že v Malachove má ping pong stále veľa priaznivcov. Každý,
kto rád hrá alebo fandí ping pongu mohol prísť medzi nás. Kategórie boli

tentokrát: dvojhry a štvorhry muži a ženy. Vstup bol voľný. Občerstvenie
a ceny poskytol stolnotenisový klub. Víťazom a držiteľom putovného
pohára sa už po druhýkrát stal mladý hráč z Malachova Martin Klačan.
GRATULUJEME! Z výsledkov mužskej kategórie musíme s radosťou konštatovať, že vpred úspechom ping pongu vykročili práve mladí hráči!
pokračovanie na strane 14

14

ŠPORT

Dvojhry:
Víťaz turnaja:

Martin Klačan
Muži:
1. Martin Klačan
2. Richard Kuteš
3. Eduard Kuteš

Ženy:
1. Monika Hlavatá
2. Iveta Kavčáková
3. Petra Ferjenčíková
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Štvorhry:
Muži:
1. Jozef Kozák, Eduard Kuteš
2. Richard Kuteš, Lukáš Cimerman
3. Jindřich Lebiedzik, Martin Klačan

Ženy:
1. Iveta Kavčáková, Tatiana
Hromadová
2. Monika Hlavatá, Lýdia Boďová
3. Petra Ferjenčíková, Boris Živor

Gratulácie patrili aj víťazom jednotlivých kategórií.
Obci Malachov v osobe pani starostky L.F. Gajdúškovej a pána poslanca obecného zastupiteľstva J.
Vavreka ako aj sponzorom turnaja
za ceny pekne ďakujeme!
Čestné uznanie a I. miesto v kategórii dvojhry žien nad 60 rokov patrí
už dlhoročne našej spoluhráčke
Lýdii Boďovej z Malachova.
ĎAKUJEME všetkým účastníkom
turnaja a tešíme sa zase v roku
2020.
Všetkým našim priaznivcom želá
Stolnotenisový klub Malachov šťastné a veselé sviatky Vianoc a úspešný rok 2020!
PING PONGU ZDAR!!!
Autor: Iveta Kavčáková
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INFORMUJEME VÁS
OZ Malachovská dolina
spolu s Obecným úradom,

mnohými občanmi Malachova a brigádnikmi vybudovali v rokoch 2007
- 2019 Rekreačnú lúku Pod Skalkou, 14 km náučných chodníkov
v Malachovskej doline, v obci Historický náučný chodník s múzeom
a zastávky MHD, aby skrášlili naše životné prostredie a spríjemnili ho
pre občanov a návštevníkov obce a krásneho okolia. Rekreačná lúka
počas sezóny poskytuje nezvyčajné prírodné prostredie, vybudované
ihrisko, ohniská so sedením v blízkosti malebnej tiesňavy
Malachovského potoka a vodopádu, čo poskytuje možnosti pre
oddych i športové aktivity.
Z času na čas však namiesto pozitívnej odozvy a vďačnosti nachádzame súčasti náučných chodníkov a lúky. V tomto čase ktosi nenávratne, dokonca na etapy, poškodil komfortné toalety pri rekreačnej
lúke, ktoré slúžili množstvu návštevníkov, turistov, rodín s deťmi a skupín ľudí.
Pripomíname, že pozemky sú v súkromnom vlastníctve a drevené
prvky na lúke, náučných chodníkoch a v obci sú v majetku Obecného
úradu Malachov. A tak poškodenie cudzej veci spadá pod § 245 a
246 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. s príslušnými postihmi. Túto
skutočnosť si páchatelia zrejme neuvedomujú.
Pretože vedomé ničenie výsledkov práce a úsilia mnohých ľudí sa
ešte stále sporadicky opakuje, radi by sme toto vandalstvo zastavili.

Prosíme občanov, aby v prípade, že zistia takéto poškodenie, obratom
ho nahlásili Obecnému úradu v Malachove alebo p. Milanovi
Mojžišovi, ktorý sa nám stará o poriadok v obci i na rekreačnej lúke.
Je dôležité reagovať ihneď, aby Polícia mohla zaistiť potrebné stopy.
Ďakujeme vám! Veď ide o našu spoločnú pýchu!
Výbor OZ Malachovská dolina
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Vyberáme z matriky
(stav k 03.12.2019)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove
1129 obyvateľov, z toho 563 mužov a 566 žien
Zoznam detí narodených do decembra 2019
Nela Šuchaňová, rodičia Ing. Ivan Šuchaň a Jana Dobrotová
Lívia Plavcová, rodičia Martin Plavec a JUDr. Danka Štrbáková
Ema Kučerová, rodičia Ing. Patrik Kučera a Ing. Lucia Kučerová
Alexander Havran, rodičia Peter Havran a Veronika Šrobárová
Teo Uram, rodičia PaedDr. Matej Uram a Ing. Mária Uramová
Hana Roupec, rodičia Rastislav Roupec a Anita Kapustová
Richard Fridman, rodičia Richard Fridman a Silvia Fridmanová
Matúš Belokostolský, rodičia Tomáš a Lenka Belokostolskí
Rodičom srdečne blahoželáme!
ZOSOBÁŠILI SA
Richard Fridman a Silvia Fridmanová, rod. Sečkárová
Milan Krajči a Marcela Krajčiová, rod. Senková
Martin Plaj a Barbara Plajová, rod. Ľuptáková
Jakub Mužík a Adriána Mužíková, rod. Klačanová
Jakub Kapusta a Miriam Kapustová, rod. Minaříková
Pavol Bedrík a Mária Bedríková, rod. Klesniaková
Vladimír Pánek a Daniela Pánková, rod. Krnáčová
Manželom srdečne blahoželáme!

JUBILANTI
Ladislav Francisty
Václava Kapustová
Anna Perončíková
Lýdia Boďová
Júlia Kukučková
Anna Dvorská
Ľudmila Homolová
Ján Oravec
Hronec Ján
Mária Topercerová
Marcela Horváthová
Mária Briedová
Ružena Patrášová
Viera Hnidková

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

OPUSTILI NÁS
Anna Sečkárová
Anna Valušková
Darina Kapustová
Anna Šramková
Juraj Dobrík
Oľga Kyseľová
Dobrotová Jarmila
Ing. Ján Bušovský

Dátum úmrtia
9.6.2019
16.7.2019
31.8.2019
1.9.2019
15.9.2019
1.10.2019
8.11.2019
14.11.2019
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