Občasník ObÚ a občianskych združení v Malachove

číslo 1 – máj 2021, XV. ročník

Misiu s plnili aj s bonusom

viac na strane 10

Deň matiek
tento rok netradične

Malachovskí škôlkári svoje mamičky potešiť videom s ľudovým dramatickým pásmom, básničkami, pesničkami a tancom.
viac na strane 8

Podarilo sa...

Občianske združenie SPAM sa už asi pred rokom začalo pohrávať
s myšlienkou zobrať si chatu Telovýchovnej Jednoty Slovan Malachov
pod svoje krídla za účelom zveľaďovania ...
viac na strane 4
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S t ar os tk a inf or mu je
Už vieme, že sloboda nie je bezhraničná a zdravie nie je neohrozené. Dostali sme určitý časový bonus
a je len na nás všetkých ako ho využijeme. Či si dokážeme veci prehodnotiť, možno aj zmeniť hodnotový
rebríček? Dostali sme čas na zamyslenie ako ďalej, čo urobiť lepšie,
alebo čo neurobiť vôbec.
Život ako keby okolo nás ustrnul, ale to je
len zdanlivé. Síce sme nemohli uskutočniť veľa
zaužívaných akcií ako napr. MDD, pálenie
vatry, Deň obce, Mikuláš pre detičky, divadelné predstavenie, zábavy, športové turnaje,
spoločenské aktivity, proste nič z toho, kde sa
predpokladá zgrupovanie ľudí, naša práca
pokračovala.
Pri definovaní priorít a plánu práce na tento
rok nikoho nenapadlo, že sa situácia bude vyvíjať úplne iným spôsobom. Že budeme nútení
priority prehodnotiť, že bude náročné dohadovať podmienky plánovaných spoluprác, že
budeme musieť byť trpezliví pri nedodržiavaní
dohodnutých termínov, že bude problém
s dodávaním tovarov, služieb a že budeme
musieť krátiť mnoho položiek v rozpočte, aby
sme sa zodpovedne pripravili na avizovaný
výpadok verejných financií...a mnoho iného.
I napriek tomu, že máme (pevne verím) za
sebou obdobie, ktoré významným spôsobom
zasiahlo do našich životov, život obce sa nezastavil, o čom svedčí množstvo vykonanej
práce. Nakoľko sme nemohli zorganizovať

žiadne akcie, snažili sme sa potešiť deťúrence
aspoň sladkým pozdravom od Mikuláša do
schránok a nezabudli sme ani na našich jubilantov. Spolu s Maťom Pálom sme osobne
zagratulovali každému, koho sme zastihli a
odovzdali malú drobnosť od Obecného úradu.
Nezaháľame a pracujeme usilovne aj naďalej.
- Získali sme dotáciu na energetický audit všetkých obecných budov a budeme tak pripravení
v prípade vypísania výzvy na zníženie energetickej náročnosti budov
- Na základe projektu sme zrekonštruovali elektroinštaláciu v budove TJ Slovan Malachov
a sme pripravení zrekonštruovať elektroinštaláciu aj v budove Kultúrneho domu a Obecného
úradu
- V budove TJ Slovan Malachov sme postupne
opravili a zrenovovali, čo sa dalo - budeme
radi, ak sa prídete pozrieť, keď opäť otvoríme
a situácia nám to dovolí
- Podarilo sa nám získať aj dotáciu na dokončenie územného plánu
- Postupne rozdávame kompostéry do každej
domácnosti
- Konečne sa nám podarilo dotlačiť kompetentných na opravu cesty na spodnej časti
Bučinovej ulice, aby vrátili cestu do pôvodného
stavu aký bol pred realizáciou vodovodu na
Suchý vrch (ešte to nie je podľa našich predstáv, ale stále na tom pracujeme)
- Realizujeme opravu miestnych komunikácií
po zime
- Pripravujeme realizáciu osadenia informačného navigačného systému v obci
- Pracujeme na statickom posudku, podľa ktorého budeme v čase prázdnin realizovať opravu oporného múru pred budovou ZŠ s MŠ

- Pripravujeme projekt na pripojenie budovy ZŠ
s MŠ na kanalizáciu
- Pracujeme na ohodnotení kompetentným
znalcom hnuteľných a nehnuteľných predmetov pre prípad ich evidencie ako pamätihodnosti obce
- Neustále pracujeme na vysporiadaní pozemkov pod budovou KD, obecným múzeom a futbalovým ihriskom
- Chystáme verejné prerokovanie konceptu pripravovaného územného plánu na deň 29.6.2021
- Veľmi som sa snažila o vybudovanie konečnej
zastávky a predĺženie trasy autobusu až
k Medvedici, no zatiaľ neúspešne
- Máme prisľúbené od Slovenského vodohospodárskeho podniku zabezpečenie údržby
vodného toku počas mimovegetačného obdobia v tomto roku
- Vzhľadom na zmenu zákona a zabezpečenia
kompostérov od obce sme pripravili Čestné
vyhlásenie o kompostovaní v každej domácnosti, s ktorými Vás budeme postupne navštevovať
- Zabezpečili sme všetko potrebné k testovaniam ako aj k sčítaniu obyvateľov
- Nehovoriac o záslužnej práci nášho hospodára, ktorý sa stará o poriadok v našej obci doslova "na každom fronte"
Samozrejme tej práce, ktorú denne vykonávame je oveľa viac. Ani v časoch najväčšej
"krízy" sme neprestali a boli sme a stále sme tu
pre Vás.
Vaša starostka

Odpad náš k aždodenný,
alebo nieč o na zam y slenie
Žijeme konzumným spôsobom života, to si
musíme priznať. Neustále sa naháňame, chceme toho stihnúť čo najviac, pochopiteľne. Pri
tom všetkom naháňaní uprednostňujeme
spôsob života, ktorý šetrí čas a častokrát sa
namiesto opráv starých, poškodených vecí prikláňame ku kúpe nových. Samozrejme, veľakrát je to lacnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie.
Ale vieme kam s tými starými, doslúženými
vecami? Vieme správne separovať? Vieme sa
už pri samotnej kúpe nového tovaru zamyslieť,
čo s tým obalovým materiálom, v ktorom je výrobok zabalený? Vieme, ako je na tom kapacita
našich skládok?
Za uloženie odpadu na skládku platí obec
zákonný poplatok, ktorý sa každým rokom zvyšuje. Apelujem preto neustále na Vás, milí spoluobčania, trieďme čo najviac! Za papier, plasty, sklo, tetrapaky, kovy a elektroodpad obec

neplatí nič. Naopak, platíme za zmesový komunálny odpad, za biologický, stavebný, objemový
a nebezpečný odpad. Aká bude výška poplatku
pri zmesovom a objemovom odpade, záleží od
percenta vytriedenia všetkých odpadov. V našej
obci sú vytvorené podmienky pre separáciu
takmer každého druhu odpadu, ak nie každého
a aj napriek tomu nám poplatok za uloženie na
skládke každým rokom narastá - tento rok je to
27 euro za tonu a pri 240 tonách ročne približne, ktoré vyprodukuje naša obec, je len poplatok za uloženie na skládke 6 480 euro za rok.
V nasledujúcej tabuľke je prehľad množstva
odpadu, ktorý ročne vyprodukujeme. Údaje
o množstve odpadu sú uvedené v tonách podľa
druhu odpadu za rok 2019 a 2020.
Náklad na vývoz nádob zmesového komunálneho odpadu (KO), náklad na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
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(BRKO) a čiernych skládok, náklady na vývoz
odpadu zo zberného miestana 1 obyvateľa za
minulý rok je 29,90 EUR. Poplatok, ktorý platili občania v roku 2020, bol vo výške 25,- EUR,
čo znamená, že 4,90 EUR doplatila za rok
2020 obec na každého z nás. Je nás 1 137.
Nehovoriac o tom, že poplatok za uloženie na
skládke sa zvýšil z 22 euro/tonu v roku 2020
na 27 euro/tonu v roku 2021 - čiže ten dopla-
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tok bude tento rok oveľa vyšší! Viete si teda zrátať, koľko neuvážené hádzanie všetkého do
jednej nádoby stojí obec ročne. A viete si predstaviť, kde by sme tieto finančné prostriedky
vedeli použiť? Určite má každý z nás nejakú
predstavu, nejaký nápad.
S cieľom zlepšiť podmienky nakladania
s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, tzv. BRKO v našej obci, sme poroznášali

a porozdávali kompostéry do každej domácnosti, ktorá oň prejavila záujem. V tejto aktivite
pokračujeme aj naďalej a preto vyzývam každého (na 1 domácnosť môžeme poskytnúť 1
kompostér), kto má záujem o kompostér, aby
sa nahlásil na Obecnom úrade 048/410 40 30
a my sa postaráme o to, aby ste mohli bez problémov kompostovať svoj kuchynský odpad
a nemuseli sme zavádzať zber a vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z kontajnerov z domácností v pravidelných intervaloch, čo by každého z nás stálo nemalé finančné prostriedky.
V roku 2020 firma JRK Slovensko s.r.o.
vykonala analýzu odpadu v náhodne vybraných
18 nádobách, čo predstavuje 5 % z celkového
počtu nádob v obci. No, poviem vám, bolo mi
doslova do plaču. Vôbec som to nečakala!
Vzhľadom na fakt, že umožňujeme triediť naozaj
každý odpad, na ktorý si spomeniete, som bola
veľmi sklamaná. Našli sme v nádobách papier,
plasty, kuchynský odpad, sklo a dokonca stavebný odpad! Veď posúďte sami.
A našli sme to aj u občanov, u ktorých by
som to čakala najmenej, žiaľ.
Ak by sme začali triediť dôslednejšie a podarilo by sa nám znížiť ročnú produkciu zmesového komunálneho odpadu len o polovicu, obec
by vyprodukovala približne o 75 ton zmesového
komunálneho odpadu ročne menej. Finančne
by sme ušetrili približne 10 tis. EUR len za zber
a zneškodnenie odpadu a na zákonnom poplatku za skládkovanie. Taktiež by sa zvýšila miera
triedenia v obci, čo by predstavovalo pre ďalšie
obdobie ďalšie finančné úspory.
Verím, že sa všetci zamyslíme nad tým,
koľko odpadu produkujeme a do akej miery ho
dokážeme vytriediť. Verte mi, dá sa to. My sme
4 členná rodina a v nádobe máme 1 (niekedy 2)
malé vrecko odpadu týždenne. Je totiž len na
nás, či sme ochotní upustiť od zvyklostí a pripustiť drobné zmeny, aby sme zachránili prostredie okolo nás a ušetrili nejaké financie.
Vaša starostka

Čo nám co vid vzal a č o dal
Je ťažké jedného dňa sa zobudiť a zistiť, že
svet sa zmenil a nič z toho, čo doteraz platilo
tak úplne neplatí, nevedieť kedy a ako to skončí, či dostaneme šancu vrátiť sa do svojich
životov bez väčšej traumy.
Je ťažké zrazu žiť bez kontaktu s blízkymi,
priateľmi, susedmi....uvažovať o tom, že naša
prítomnosť môže byť zrazu pre niekoho toxická. Žiť s vedomím, že vy chýbate im a oni Vám.
Uvažovať o tom, že si uvidíme starých rodičov
na " živo" po veľmi dlhom čase, ak teda vôbec.
Je ťažké žiť s pocitom, že prídeme o prácu,
ale je ťažké aj chodiť do práce a nevedieť, či
tým niekoho neohrozíme, žiť so strachom
a výčitkami, že necháme doma desaťročné
dieťa úplne samé, bez predchádzajúcej prípravy a musíme sa spoľahnúť, že zvládne všetko
úplne samé, samé sa pripraví, napojí na dištančnú výučbu, následne si samé urobí všetky
úlohy, naučí sa, naje sa, že jeho frustrácia zo
samoty neprekročí hranice únosnosti a že to
celé nebude trvať týždeň, ani mesiac, ale celý
rok.
Je ťažké sa pozerať na deti ako sa z reálneho prostredia sťahujú do toho virtuálneho, že
priateľov vymenili za počítače, žiť s vedomím,

že raz vojdú do dejín ako "covidová generácia".
Je ťažké si predstaviť, čo prežívajú naši starí,
či prastarí rodičia, ako vnímajú a chápu situáciu, ako sa dokážu so vzniknutou situáciou
vysporiadať, do akej miery im chýbame
a dostatočne im na diaľku vysvetľovať, že ich
ľúbime a aj oni nám chýbajú a pobežíme za
nimi hneď, ako to bude možné.
Je ťažké zrazu pozerať na svet ohraničenými
očami, naučiť sa dýchať cez rúško či respirátor.
Je ťažké si na všetky ťažkosti pospomínať
a vymenovať ich, lebo jedného trápi to, druhého ono a ani to snáď nie je treba, ale určite najťažšie je stratiť blízku osobu, nemôcť sa s ňou
rozlúčiť, vidieť ju, hovoriť s ňou, držať ju za ruku
pri poslednej ceste, šepkať jej do ucha slová
útechy, vyrovnať sa s tým, že to už nikdy neurobíte, že už ju nikdy neuvidíte...živú ani mŕtvu.
Verte mi, viem o čom hovorím....
Ale verím tomu, že nemôžeme všetko hodnotiť len cez čiernu optiku. Toto obdobie nás
snáď niečo aj naučilo. Odrazu zvládame veci,
o ktorých sme doposiaľ ani nechyrovali, našli
sa nové postupy na výkon práce (homeoffice,
telekonferencie ap.), sme svedkami rýchleho

rozvoja technológií, naučili sme sa nové pojmy,
s ktorými sme sa nikdy predtým nestretli, naučili sme sa testovať, dezinfikovať, narábať
s infekčným materiálom. Odrazu sledujeme, že
to dieťa, ktoré sme nechávali doma s obavami
je zrazu samostatné, zodpovednejšie, že si
dokáže poradiť aj vo veciach, ktoré by sme
nečakali. S radosťou sledujeme, ako sa vie
dedina zomknúť, ako si pomáhame, sme
k sebe milší a ústretovejší, že dokážeme spolu
komunikovať bez zbytočných hlúpostí, že
nehľadáme u druhých smietku v oku a popritom nevidíme brvno pod vlastnými nohami...
Ďakujem Vám, milí spoluobčania, za výborné zvládnutie tejto tak ťažkej doby, som veľmi
rada, že nám nepribúdali úmrtia zavinené koronavírusom. Naberme trochu voľnejší dych,
tešme sa zo slniečka, no majme na pamäti, že
ešte nič nemusí byť vyhraté. Nezabúdajme na
zodpovedné správanie, nepodceňujme situáciu, aby sme sa na jeseň opäť neocitli v uzavretých bublinách. Prajem Vám krásne leto
a hlavne pevné zdravie.
Vaša starostka
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OZ SPAM informuje
Občianske združenie SPAM sa už asi pred
rokom začalo pohrávať s myšlienkou zobrať
si chatu Telovýchovnej Jednoty Slovan
Malachov pod svoje krídla za účelom zveľaďovania, a to nielen chaty samotnej, ale aj
jeho okolia. A tak medzi TJ Slovan Malachov
a OZ SPAM prebehli potrebné papierové
záležitosti a mohlo sa ísť na postupné realizovanie už vopred naplánovaných prác. Toto
bremeno si na plecia zobral Andrej Dobrota,
ktorý zorganizoval brigády, zabezpečil
potrebný materiál a v neposlednom rade sa
postaral aj o občerstvenie. Prvá väčšia brigáda prebehla na jeseň 2020, kde prvoradým cieľom bolo natretie strechy a časti dreveného obkladu chaty. Podarilo sa... Na
druhej brigáde konanej teraz na jar sa donatierali všetky okenice, mreže a komplet drevený obklad chaty. Už len týmto prácami sa
chata zmenila na nepoznanie a vyzerá úplne
super. OZ SPAM má už premyslené ďalšie
potrebné práce a budovanie aj nových vecí potrebných pre lepší komfort
všetkých
návštevníkov
tejto chaty a jej okolia.
Spomeniem len niektoré, aj keď prácičky
je tam stále dosť,
(vybudovanie bezpečného schodiska do
podkrovia, zateplenie
strechy, vybudovanie WC (latríny) atď.
Spoločne chceme
dosiahnuť aby chata
mohla plnohodnotne
slúžiť všetkým občanom Malachova.
OZ SPAM

C OVID KULTÚRE NEPRA JE
Kultúra sa robí pre ľudí a keď nie sú ľudia,
nie je ani kultúra......zjednodušene povedané.
Táto doba nás uzavrela do domácností, alebo
malých bublín a nám, divadelníkom, odobrala
prácu. V marci to už bol rok, čo sme nemohli
robiť nič z toho, na čo sme zvyknutí... Keďže sa
nekonali žiadne akcie, na ktorých sme vždy
výdatne pomáhali ( Mikuláš, MDD, Deň obce,
organizácia hosťujúcich divadelných predstavení a ďalšie veci, ku ktorým nás starostka bežne
prizýva) tešili sme sa a dúfali sme, že aspoň
naše divadelné predstavenie na Vianoce bude.
Aj som vybrala, spracovala a rozmnožila scenár,
aj sme sa zišli na prvej čítačke, no bohužiaľ,
bola aj posledná. Situácia v republike nebola
ružová a stretávanie sa nebolo možné. Nádejali

sme sa, že snáď bude možné predstavenie
odohrať na Veľkú noc, no bohužiaľ.... S ľútosťou konštatujeme, že ani tohtoročné MDD
nebude, nad Dňom obce visí veľký otáznik a čo
bude do Vianoc, nevie povedať nikto. A tak
s istotou môžem povedať len jedno, že len čo
to bude možné, divadlo bude, ale či to bude
tento rok?!
Keďže som členkou kultúrnej komisie,
môžem Vás poinformovať, že sme navrhli pani
starostke, aby zatiaľ neorganizovala Deň obce,
nakoľko na všetky atrakcie žiadajú preddavok
a nie vždy ho vrátia a obec by mohla prísť o peniaze. Ak bude tá možnosť, aby sme sa stretli,
budete o tom, kedy a za akých podmienok,
včas informovaní.

Tiež budem veľmi rada, ak na budúci rok už
budem môcť opäť zavítať medzi detičky našej
školy a ako členka poroty si budem môcť vypočuť ich prednes poézie a prózy. Vždy ma veľmi
poteší, keď sa môžem tejto milej akcie zúčastniť...
A ešte radšej budem, keď sa všetko vráti do
zabehaných koľají a budeme sa môcť tešiť na
spoločné stretnutia, na naskúšanie inscenácie, na adrenalín kolujúci v našich žilách,
kým sa zdvihne opona, na Váš smiech
a potlesk....
Prajem Vám krásne leto, veľa slniečka
a nech sme všetci zdraví.
Eva Gajdúšková
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Domy a stavby v Malachove
Pôvodných stavieb s charakteristickými znakmi ľudovej
architektúry v prostredí Malachova každým rokom nenávratne
ubúda.
Tak, ako miznú tieto objekty, prichádzame o možnosť ich ďalšej
fotodokumentácie. Preto som uvítal, že sa zachovalo niekoľko cenných
fotografií domov a stavieb z Malachova zo 60. rokov 20. storočia.
Spomínané zábery sa prioritne týkajú pôvodnej architektúry našej obce
a sú zverejnené na webovej stránke http://uetetnofolk.eu/, na ktorej
participuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. Autorkou fotografií je A. Kostková a všetky sú datované rokom 1963.
V tomto čísle si predstavíme dve fotografie drevenice rodiny Žabkovej od
Balcíkov na Ortútskej ceste, pôvodné číslo 122. Objekt je dobre popísaný v Slovníku obcí Banskobystrického okresu z roku 1968 alebo
v monografii našej obce v kapitole Ľudová architektúre v Malachove
od strany 229 od autorky PhDr. Zuzany Drugovej.
Tento dom patril medzi posledné s otvoreným ohniskom. Bol asanovaný na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia.
Zaujímavosťou týchto fotografií je oproti fotografickému zdokumentovaniu z konca 80. rokov pôvodný stav drevenej šindľovej strechy a tiež
absencia drevenej ochodze, ktorú si dali obyvatelia domu vytvoriť dodatočne najmä z dôvodu zvyšujúcej sa premávky vozidiel a tým pádom
špliechaniu dažďovej vody a snehu do objektu.
Na druhej fotografii môžeme vidieť vchádzajúcu staršiu ženu Máriu
Strelcovúod Kukučkov, ktorá ide na susedskú návštevu a tiež kráčajúcu
Annu Dobrotovú od Bevkov. V pozadí môžete spozorovať autobus MHD,
ktorý mal vtedy konečnú zastávku v týchto miestach.
Tomáš Cimerman

Súčasný pohľad na miesto prostredníctvom služby Google maps,
vytvorenie snímky september 2019. © 2020 Google, zdroj:
http://google.com/maps

Drevenica rodiny Žabkovej (Balcíkovie), foto rok 1963, autor: A. Kostková. zdroj: http://uetetnofolk.eu/

Dôkaz, že dobrí
ľudia ešte žijú.
Ďakujeme p. Klačanovi, ktorý na vlastné náklady vyrobil mostík cez potôčik v "Uhrade" a tým umožnil oveľa jednoduchší a bezpečnejší prístup k pozemkom.
V dnešnej dobe si ľudia stavajú ploty aj okolo neobývaných pozemkov a aj tam, kde pôvodne bola lesná cesta,
chodník. Ľudia ich využívali na prechod na vlastné pozemky a v súčasnosti je veľa pozemkov, na ktoré nemajú prístup.
Ešte raz VEĽKÁ

VĎAKA!
Zuzana Púpavova
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Ako sme zvládli pandémiu
Našťastie nás je málo, celý čas sme boli
ako jedna trieda. V pohode fungoval školský
klub detí. Mohli sme využívať telocvičňu, pretože nedochádzalo k miešaniu skupín. Fungovali
všetky vyučovacie hodiny s obmedzením športov a spevu. Kým nám to počasie dovolilo, využívali sme pobyt vonku a nádherné prírodné
prostredie.
Nemali sme veľkú chorobnosť, okrem oficiálneho celoslovenského zatvorenia sme boli
z našej strany zatvorení len jedenkrát do
14-dňovej karantény. Učili sme sa dištančne
cez MsTeams. Takto sa učili s nami aj deti,
ktoré nemohli prísť do školy. Užívame si teplé
májové dni - čo môžeme, to sme vonku - na
prestávke, na niektorých hodinách, v klube.
Ďakujeme rodičom, ktorí v sobotu pomohli
skrášliť školský dvor.
Ďakujeme pánovi Jozefovi Žabkovi, ktorý
nám dal dobré rady, ako sa starať o záhradu.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás máte radi
a spolu s nami zdieľate pokoj a pohodu. Veď na
prvom mieste je šťastie našich detí.
Katarína Cholvádová

Celú jeseň, zimu a jar boli športy zakázané.
Aj takto vyzerala naša telesná a športová výchova.

V jeseni na túre s trénerom - takéto pekné huby sme našli.

Pečenie a zdobenie medovníčkov.

Všetkovedko
Prihlásili sme sa do celoslovenského testovania Všetkovedko. Dostali sme kódy, pokyny,
farebné otázky s obrázkami, perá a začali
sme písať. Otázky boli z rôznych oblastí.
Úspešní žiaci z našej školy boli Mathias
Latiak a Róbert Krnáč

Malachovské
noviny 1/2021
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Deň Zeme

Celý týždeň sme sa rozprávali, čo škodí našej
planéte a čo môžeme my pre ňu urobiť. Lariska
s Tomášom si pripravili 10 úloh a otázok pre všetkých. Potom sme išli von zbierať odpadky.
Najprv sme prešli celý školský dvor. Na pohľad
sa zdal byť čistý, ale predsa sme nejaký ten papierik i plast našli. Škoda, že nám cudzie deti
sem vláčia dosky a pneumatiky. To my do zberových nádob odvliecť nevládzeme. Potom sme sa
pustili do zberu popri ceste. Pri zberných nádobách sme si vzájomne kontrolovali, či správne
separujeme. Na výtvarnej výchove sme vyrobili
plagáty.

Drogová prevencia
Posledný novembrový týždeň bol týždňom
drogovej prevencie. Hovorili sme si, čítali a pozerali o fajčení, alkohole, rôznych chemických látkach, ktoré škodia nášmu zdraviu. Hovorili sme
aj o závislosti na mobile a tvorili sme príbehy.
V utorok 1.12.2020 sme urobili KOLOTOČ záverečné úlohy, súťažili 3 zmiešané skupiny.

Každý rok Lucky vymetajú
všetky kúty od zlých duchov.

Od Kataríny do Troch kráľov
Aj napriek pandémii sme chceli potešiť rodičov vianočným programom a natočili sme ho tak, aby si ho
prostredníctvom Youtube mohli pozrieť.

Štedrý deň v škole
Pripomenuli sme si vianočné tradície, zaspievali
sme si, zakoledovali, popriali a obdarovali sa.
Najoriginálnejším bol Lariskin darček.

Do škôlky a potom do školy prišiel
Mikuláš a divadlo.
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Školský rok v našej škôlke
Blíži sa pomaly koniec školského roka a my,
Materská škola v Malachove, máme za sebou už viacero zaujímavých akcií, ktorými sme chceli aj napriek pandemickej situácii a opatreniam spestriť a obohatiť
výchovno-vzdelávací proces vašich detí.
Ešte v jeseni sme sa zúčastnili projektu
"Kozmo a jeho dobrodružstvá". Navštívili nás
pracovníčky z Centra psychologicko-pedagogickej prevencie a poradenstva a prezentovali
deťom svoj projekt zameraný na medziľudské
vzťahy a proti šikane. Deti riešili rôzne úlohy,
pozreli si prezentáciu, rozprávali sa

s "Kozmom" o vhodnom a nevhodnom správaní. Pokračovali sme predvianočnými aktivitami.

V spojení s krásnym divadelným
predstavením nás navštívil Mikuláš s
čertom aj s anjelom a rozdali deťom
sladké balíčky. Piekli a zdobili sme
medovníčky, pripravili sme pre rodičov
video z vianočnej besiedky, kde deti
recitovali, spievali a zahrali aj divadielko "O dvanástich mesiačikoch".
Vo februári sme si spestrili dni
karnevalom s krásnymi maskami
a dobrou zábavou, a v nasledujúcom mesiaci marec sme sa
venovali knihám. Zorganizovali
sme recitačnú súťaž obohatenú
o rôzne sprievodné akcie, za ktorých prípravu by som sa chcela
poďakovať pani učiteľke Marianke Masnicovej. Samozrejme by
som sa chcela poďakovať aj
ostatným pani učiteľkám za
výbornú spoluprácu, vďaka ktorej
funguje u nás v materskej škole všetko tak
ako má.
V mesiaci apríl sme sa venovali téme
"Deň Zeme". Zorganizovali sme ďalšiu
súťaž, tentoraz výtvarnú, zameranú na túto
tému a taktiež doplnenú o zaujímavé sprievodné akcie. Vytvorili sme
Eko hliadku, ktorá sa starala
o zbieranie a následné triedenie odpadu a dbali
o ochranu prírody.
A už je máj a v máji krásny sviatok Deň matiek.
Mamičky sme chceli potešiť
videom s ľudovým dramatickým pásmom s básničkami,
pesničkami aj tancom,
a dúfame, že sa nám to
podarilo. Ešte nás čaká oslava
dňa detí, na ktorú sa už pripravuje-

me a veríme, že bude rovnako úspešná ako
doterajšie akcie. Na záver by sme sa chceli
poďakovať aj všetkým rodičom, ktorý tiež nezaháľali a prišli nám pomôcť s prácami na školskom dvore.
Ďakujeme!
Dana Benčíková

Malachovské
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Monitoring náučných chodníkov
Malachovskej banskej cesty 10.10.2020
Naše združenie bolo iniciátorom
a v spolupráci s obcou Malachov i mnohými dobrovoľníkmi vrátane banskobystrických skautov aj realizátorom vybudovania Rekreačnej lúky Pod Skalkou
a troch náučných chodníkov v Malachovskej doline. Stali sa už neodmysliteľnou
súčasťou našej obce a okolia a radi ich
navštevujú nielen občania Malachova,
ale aj mnohí návštevníci zo vzdialenejších lokalít.
Členovia OZ sa priebežne starajú aj o údržbu drevených prvkov a náučných tabúľ na trasách, ale v súčasnosti bude už potrebné uskutočniť výraznejšie opravy. A tak po spoločnej
porade (20. septembra 2020) sa zorganizovalo
niekoľko dobrovoľníkov a 10. októbra sme sa
vydali na kontrolu chodníkov.
Akciu sme začali o 8:30 spred obchodu
COOP Jednota v Malachove, odkiaľ sme

Účastníci nad Malachovským vodopádom

v mapovaní Prírodovedného a Historického
chodníka.
Druhá skupina v zložení: Radomír Brieda,
Lenka Kapustová, Ivko Gálus, Andrej
Georgiev (syn Anky Georgievovej), Anna
Koniarová a Ľubko Koniar (rodina Anky
Georgievovej) prechádzala Veľký a Malý banský okruh.
Tretia skupina v zložení: Pavel Kapusta
st.(manžel Lenky Kapustovej), Pavel
Kapusta ml. (syn Lenky Kapustovej) a Juraj
Krnáč ml.(syn Lívie Krnáčovej) čistili chodník
od Krvavej studničky po prvú náučnú tabuľu
nad banskou štôlňou.
Všetky tri skupiny sa potom stretli na
Rekreačnej lúke Pod Skalkou a spolu sme si
opiekli špekačky. O 16:00 sme sa presunuli
na ihrisko, kde už na nás čakala:
Štvrtá skupina - Anka Georgievová a Janko Georgiev, ktorí sa nám všetkým postarali
o občerstvenie a pripravili úžasný guláš.

Čistenie chodníka nad Krvavou studničkou

PS: Misia - mapovanie poškodených prvkov na náučných chodníkoch bola splnená aj s bonusom,
ktorým bolo vyčistenie okolia
náučných tabúľ od náletových drevín. Všetky skupiny spísali zoznam
stavu a potrebných zásahov
a opráv. Prvky, ktoré bude potrebné vymeniť alebo opraviť (rozbité
lavičky, mostíky, chýbajúce alebo
nečitateľné smerovníky, tabule
zarastené machom a pod.) sa pripravia počas zimného obdobia
a v novej turistickej sezóne sa
budú inštalovať.

Čistenie rázcestníka pod chatou Masarik
a spisovanie nedostatkov

postupne mapovali tabule a smerovníky, ktoré
sú v obci. Postupne sme sa dostali až na
konečnú autobusovú zastávku Kopanice a tam
sme počkali ostatných členov aj nečlenov sympatizantov OZ Malachovská dolina. Potom
sme pokračovali spolu až po horáreň, kde sme
sa rozdelili na 3 skupiny:
Jedna skupina, v zložení: Juraj Krnáč, Lívia
Krnáčová, Lucia Ondrisová, Jaroslav Ondris,
Peťa Klimentová a Janko Kliment pokračovali

Vyčistená tabuľa s mapou náučných chodníkov na
Oddychovom mieste Pod Skalkou

Všetkým zúčastneným úprimne
ďakujeme!
Lenka Kapustová

Malachovské
noviny 1/2021
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Občians ke zdr uženie Malachov s ká dolina
nepracovalo len vir tuálne
O našich aktivitách v prvých ôsmich mesiacoch roku 2020 sme vás informovali v septembrovom čísle Malachovských novín č. 1/2020. V jesennom
období členovia OZ Malachovská dolina pracovali na viacerých úlohách.
Pribudlo nám niekoľko nových členov a aby sme sa pripravili na budúcoročnú sezónu v jednotnom výstroji, dali sme si vyrobiť nové zelené tričká s
našim logom. Sú k dispozícii u tajomníčky OZ cene 6,- eur.
Venovali sme sa možnosti obnovenia vzácneho historického zvona z dielne známej zvonolejárskej rodiny Knoblochovcov, ktorá pôsobila v Banskej Bystrici počas štyroch generácií.
Odlial ho Ján Juraj Knobloch v roku 1761
a vyzdobil ho reliéfnymi ornamentmi. Na zvone
je aj údaj o tom, že ho dala vyhotoviť ako dar
pre Malachov rodina Radvanských. Po konzultá-ciách s odborníkom padol návrh, ktorý odsúhlasila aj pani starostka, aby sa originál zvona,
ktorý je poškodený a preto sa nepoužíva,
zachoval a na používanie v zvonici by sa dala
odliať presná kópia zvona aj s replikou pôvodného závesného zariadenia. Originál by sa
umiestnil na bezpečnom mieste tak, aby si ho
mohla pozrieť aj verejnosť. Pani Lýdia Boďová
navrhla, že by sa zvon mohol zavesiť do zmenšeného modelu pôvodnej drevenej zvonice,
ktorej zatiaľ jediná fotografia sa zachovala

vďaka pani Jarmile Csalovej. Tento návrh sa
nám zapáčil a po zvážení priestorových možností pre umiestnenie modelu sa nám ako najlepšie miesto zdá trávnik na pravej strane pred
obchodom COOP Jednota. Predstavitelia spoločnosti vyjadrili predbežný súhlas a podrobnosti budeme riešiť v ďalšej etape. V novembri
sme spracovali podklady k projektu na odliatie
zvona a Obec Malachov žiadosť o dotáciu na
rok 2021 podala Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Pri tejto príležitosti sme zistili,
že dotácie z oblasti kultúrneho dedičstva je
možné podať len na tie hnuteľné a nehnuteľné
objekty, ktoré sú registrované v evidencii
pamätihodností, ktorý zatiaľ obci chýba. A tak
po dohode s obecným zastupiteľstvom a starostkou obce sme podali návrh na zriadenie
takejto evidencie a spracovali sme formulár,
podľa ktorého bude môcť každý občan a záu-

jemca podať na OÚ návrh na zapísanie niektorého objektu medzi pamätihodnosti. Kultúrna
komisia, ktorá je poverená starať sa o túto evidenciu, sa bude každým návrhom zaoberať.
V prvej etape sme navrhli do zoznamu zaradiť
Pamätnú knihu Malachova z rokov 1934-1998,
spomínaný historický zvon, pomník padlým
v 1. svetovej vojne a pamätnú tabuľu padlým
v SNP. V ďalšom období sú v pláne tieto návrhy
na pamätihodnosti - Múzeum tradičného bývania, zvonica, kultúrny dom, Pamätná tabuľa
Viliama Lustiga, rumelka a iné. Objekty musia
mať vlastníka a tak bude potrebné vysporiadať
sa aj s touto otázkou a je potrebné dať na ne
spracovať aj odborné posudky. Pamätihodnosti sú však také pamiatky, ktoré nám nielen
pripomínajú vzácne osobnosti, udalosti, inštitúcie alebo iné objekty z minulosti, ale pomôžu aj
pri zviditeľnení a propagácii obce, pri vzdelávaní mladej generácie aj pri plánovaní našej
budúcnosti v kontexte širšieho regiónu.
Marianna Bárdiová
Formulár pre podávanie návrhov
na pamätihodnosti nájdete na stránke
obce Malachov.

POZDRAV z Klubu dôchodcov Malachovčan
V čase, keď je rozumné, aby sme sa stretávali čo najmenej, chceme pozdraviť všetkých
našich členov, aj všetkých seniorov a zaželať im, aby toto nie najpríjemnejšie obdobie prežili v tej najväčšej trpezlivosti a v zdraví.
Iné nám totiž neostáva, len sa prispôsobiť opatreniam, aby sa ten "nešťastný" vírus šíril
čo najmenej, alebo, aby sa čím skôr sám stratil.
Želáme všetkým našim členom, aj všetkým seniorom veľa zdravia a veľa trpezlivosti
na prečkanie tohto ťažkého obdobia.

Prianie pre ďalšie obdobie:
Aby " CORONA" bolo zase len pivo,
aby slovo "POZITÍVNY" bol len pocit,
aby sa "TESTY" robili zase len v škole,
aby sa "IZOLÁCIA" robila len na domoch,
aby sa "MASKA" nosila len na karnevale,
aby sme si "ODSTUP" udržiavali len od zlého a nie od seba navzájom.
text a foto: Briedová Elena

Ondrík Filipko- bez neho a jeho heligónky si nevieme predstaviť naše stretnutie.

Naše rady navždy opustila naša členka
Anička STRELCOVÁ
Očiam si odišla, v srdciach si zostala.
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INFORMUJEME VÁS
Vážení spoluobčania,
od 03.05.2021 prebieha
asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom,
ktorí sa nemohli sčítať
sami elektronicky.

Vyberáme z matriky
(stav k 20.05.2021)
Celkový stav obyvateľstva v Malachove
1142 obyvateľov, z toho 572 mužov a 540 žien
Zoznam detí narodených do mája 2021
Ondrej Pavlovič, rodičia Mgr. Andrej Pavlovič Oravský a Karin
Pavlovičová, rod. Pavlovičová
Ján Vesel, rodičia Ján Vesel a Martina Mazúchová
Michal Šiffer, rodičia Maroš Šiffer a Stanislava Šiffer, rod.
Mancelová
Kristína Bedríková, rodičia Pavol Bedrík a Mária Bedríková, rod.
Klesniaková
Róbert Hiadlovský, rodičia Tomáš Hiadlovský a Paulína Kapustová
Richard Mucha, rodičia Maroš Mucha a Andrea Georgievová
Dejan Švarcpacher, rodičia Norbert Švarcpacher a Helena
Krnáčová
Rodičom srdečne blahoželáme!
ZOSOBÁŠILI SA
Michal Valtr a Sára Valtrová, rod. Pelikovská
Maroš Šiffer a Stanislava Šifferová, rod. Mancelová
Manželom srdečne blahoželáme!

Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na
kontaktnom mieste v obci na adrese Ortútska
cesta 145, Malachov v čase úradných hodín OÚ
alebo požiadajte o mobilného asistenta telefonicky na čísle 02/20 92 49 19.
Sčítajte sa do 13. júna pomocou asistentov
a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku.
Viac informácií na obecnom úrade alebo na
www.scitanie.sk.

JUBILANTI
Ondrej Snopko
Zuzana Snopková
Mária Smolíková
Ondrej Krnáč
Ján Bystriansky
Mária Dobrotová
Mária Kapustová,
Vlasta Kubančoková
Miroslav Brieda
Ondrej Krnáč
Mária Pálová
Emília Bušovská
Ján Dlhoš, RNDr.
Anna Jágerská
Juliana Mattmann
Elena Oravcová

vek
95 rokov
90 rokov
90 rokov
85 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov

OPUSTILI NÁS
Mikuláš Gredor
Juraj Valuška
Viera Kochlicová
Juraj Klačan
Marian Šavolt
Július Mazúch
Anna Solivajsová
Anna Strelcová
Zuzana Teremová
Ladislav Francisty

Dátum úmrtia
10.09.2020
23.09.2020
10.10.2020
12.10.2020
19.01.2021
23.01.2021
28.01.2021
20.03.2021
23.04.2021
01.05.2021

Kontaktná osoba: Zuzana Mojžišová Gondová
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