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Váţení spoluobčania !

Prihováram sa Vám po prvýkrát od
zvolenia do funkcie starostu obce Málinec.
V úvode svojho príspevku by som sa v krátkosti vrátil k voľbám.
Všetkým občanom patrí poďakovanie, ktorí sa zúčastnili volieb
a dali hlas svojmu favoritovi. Voľby sú prejavom demokracie
a kaţdý z nás občanov - voličov – podľa svojho svedomia
a vedomia podporí svojho kandidáta.
Mne sa dostalo veľkej pocty od Vás, občanov a podarilo sa mi
s veľkým náskokom zvíťaziť, zato ďakujem a zároveň ma to zaväzuje nesklamať Vašu prejavenú dôveru.
Poďakovanie patrí mojej manţelke a môjmu volebnému tímu ,
ktorí ma podporovali.
Mojou snahou bude vytvoriť spolu s poslancami dobrý tím
a spoločne sa podieľať na rozvoji našej obce. K zmene došlo aj
v radoch obecného zastupiteľstva a touto cesto prajem novozvoleným poslancom dobré nápady a entuziazmus vo svojej práci.
V kresle starostu sedím povestných 100 dní a mnohí sa budete
pýtať, čo sa podarilo. Na začiatok chcem povedať, ţe ešte stále sa
zoznamujem s agendou, ktorej je neúrekom. Prešiel som všetky
budovy patriace obci a musím konštatovať, ţe sú dosť
v zanedbanom stave, a preto mojou snahou bude zrealizovať ich
opravy. V tomto roku by sme chceli opraviť strechu kultúrneho
domu a ďalšou víziou je zhodnotiť bytovky na Mlynskej ulici
(zateplenie a oprava strechy). Taktieţ sme podali menšie projekty,
o ktorých Vás budeme informovať.
Ďalej chceme zrealizovať rekonštrukciu poţiarnej zbrojnice (financie sú na účte) a čakáme na výsledok ţiadosti na rekonštrukciu
ČOV (ide o projekty, ktoré boli podané za bývalého starostu).
Musím povedať, ţe nápadov je veľmi veľa a budem sa ich snaţiť
počas svojho pôsobenia zrealizovať.
Váţení občania, ţijeme veľmi rýchlu dobu a uspokojiť poţiadavky niektorých z nás je veľmi ťaţké , ale na druhej strane privítam
nápady aj od Vás, ktoré mi budete tlmočiť osobne alebo prostredníctvom poslancov. Ja Vám chcem odkázať, ţe svoju prácu budem vykonávať
najlepšie, ako viem a pevne verím, ţe
v kooperácii s poslancami obecného zastupiteľstva a hlavne Vami
- občanmi obce prispejeme k rozvoju našej obce.

na slovíčko
starosta informuje
otázka na poslancov
viete ţe?
kultúra
história
šport
kritickým okom
na chalupe
zasmejme sa
kríţovka
čo ma teší alebo hnevá
naši rodáci
záhradkárske správy
liečivé bylinky
recepty
pozdravy, výročia,
blahoţelania,
inzeráty a reklamy
ďalšie

Váţení občania !
V prípade, ţe si neţeláte, aby sa vaše meno alebo fotografia, či
meno vášho príbuzného
objavilo v našich novinách alebo vo vývesnej tabuli, prípadne
v spoločenskej rubrike,
kontaktujte nás osobne na obecnom úrade alebo na kontaktných
údajoch uvedených v tiráţi.
Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov sa osobnými údajmi rozumejú
údaje týkajúce sa určitej osoby, pričom túto osobu moţno priamo alebo nepriamo na základe týchto znakov určiť. Pre prípad
spracovania, zverejňovania alebo poskytovania osobných údajov
zákon ukladá podmienku uskutočňovania týchto činností výlučne na základe písomného súhlasu dotknutej osoby.
Podľa tohto zákona sa osobnými údajmi rozumie aj
identifikácia osoby na základe adresy. Preto nie je moţné
v spoločenskej rubrike uvádzať obec alebo jej časť, v ktorej
uvedená osoba ţije, či ţila.
výber zo zákona - zdroj internet
/RR/

Ing. Igor Lacko – starosta obce
Málinský hlásnik
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Ing. Dušan
Michalove
Reagujúc na poţiadavku, posielam moje niektoré priority
na aktuálne volebné obdobie.
- nebudem spomínať, ţe by
bolo určite potrebné urobiť
rekonštrukcie obecných budov,
nakoľko to svojou činnosťou
neviem priamo ovplyvniť podávať ţiadosť na dotácie je v
právomoci starostu obce. Ale
určite by som bol rád a predpokladám, ţe sa tak bude diať,
aby sa dokončila rekonštrukcia
miestnych komunikácií. Ale
určite bude mojou prioritou,
tak ako som to aj v minulosti
pri pláne prác na opravách
navrhol, aby sa začalo s opravou chodníkov v celej obci.
Ďalej ma trápi aj oblasť divokých skládok a celkovo odpadkov po obci, preto by som rád v
budúcnosti apeloval aj na

Bc. Jozef Starove
Ako jednému z vás mi nie je
ľahostajné fungovanie našej
obce, chcem sa aktívne podieľať na jej napredovaní.
Mojou hlavnou prioritou je
rekonštrukcia a oprava budov,
ktoré sú v správe obce, rekonštrukcia infraštruktúry (cesty,
chodníky...),
rekonštrukcia
obecnej chaty, sprostredkovanie jej prenajímania pre
Málinský hlásnik

občanov, ktorí sa venujú poľnohospodárstvu, aby si nezanechávali plastové odpady, napr.
z krmív, zo svojej činnosti na
okolitých pozemkoch. Ďalej
pre občanov obce by som privítal väčšie mnoţstvo košov aj
po uliciach obce, aby sa prípadne nemohli vyhovárať, ţe
nádoby z piva, energ. nápojov
a podobne " museli zahodiť na
cestu", lebo nebolo ich kde dať.
Moţno by stálo za uváţenie,
vrátiť sa k niečomu zabudnutému, čo ale určite malo svoje
opodstatnenie- vyhlásiť niekedy v sobotu napr. deň jarného
upratovania na upratovanie
verejných priestranstiev v okolí
svojich domov, nakoľko ţijeme
v dedine a niekedy bolo samozrejmosťou starať sa o ulicu,
resp. chodník pred svojím
domom a nie sa len spoliehať
na aktivačných pracovníkov. A
určite by bolo dobré zvýšiť
informovanosť občanov, ako
naloţiť hlavne so staveným
odpadom. Lebo čistota obce je
tieţ jednou z mojich priorít.
Na zvýšenie atraktivity málinskej doliny a jej okolia by som
rád prispel k vybudovaniu
rozhľadne na Vrch Dieli, kde
v blízkosti vedie aj turistický
chodník.
potreby našich občanov.
Mojím cieľom je taktieţ dohliadať na správne zaobchádzanie s financiami obce.
Rád by som takisto dosiahol,
samozrejme v prípade, ak to
nebude nevyhnutné a situácia v
obci to nebude akútne vyţadovať, aby sa nemuseli zvyšovať
výdavky občanov vo forme
daní, stočného, TKO, atď.
Nadviaţem na moje poďakovanie občanom po komunálnych voľbách, rád sa s vami
budem stretávať a budem sa
snaţiť presadzovať kaţdú
správnu myšlienku, ktorá prispeje k napredovaniu a k rozvoju našej obce.
O svojej práci vás budem priebeţne informovať aj formou
príspevkov v obecnom spravodaji.

Mgr. Ľuboslav
Jablonský
Aj keď si nemyslím, ţe naše
obecné noviny by mali byť
priestorom pre „politickú”
inzerciu, rešpektujem názor
redakčnej rady, ktorá na tento
druh príspevkov priestor vytvorila. Uţ v predchádzajúcom
volebnom období som povaţoval za seriózne pred voľbami
do OZ predstaviť v niekoľkých
bodoch aj svoje ciele. Na konci
volebného obdobia som prostredníctvom webstránky urobil
aj odpočet poslaneckej práce.
Svoje ciele nikdy nestaviam na
„megalomanských“ základoch,
ale na „menších“ problémoch,
ktorých realizáciu viem aspoň
čiastočne ovplyvniť. Moje
aktuálne ciele som zverejnil aj
pred poslednými komunálnymi
voľbami (aj) na stránke
www.jablonsky.webnode.sk v
časti “Nové ciele” – nebudem
ich tu kopírovať.
V tomto príspevku sa
uţ radšej zameriam na ich
priebeţné plnenie. V štádiu
riešenia sú uţ body 3. a 4.
môjho programu (resp. boli
prednesené na doterajších zasadnutiach OZ). Ide o rekonštrukciu školského ihriska a
ihriska v časti Huta a finančné odmeňovanie občanov za
aktívnu účasť pri organizácii
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Mgr. Peter Turic
V tomto mojom prvom volebnom období sa budem snaţiť
plniť si svoje povinnosti, ktoré
mi vyplývajú z tejto funkcie a
tieţ z funkcie v ekonomickej
komisii a v Rade školy, čo
najlepšie a v prospech našej
obce a jej obyvateľov. Budem

kultúrnych podujatí.
Predniesol som tieţ návrh na
riešenie stavu fasády miestnej
kniţnice (bod 5.) a upozornil
na doterajšiu nízku angaţovanosť ekonomickej komisie pri
riešení váţnych finančných
projektov obce (bod 1.). Moţnosti zriadenia urnového hája
(v mojich cieľoch ako bod 2.)
zatiaľ neboli prejednávané.
V prípade riešenia
stavu kriţovatky HlavnáMlynská (bod 6.) sa OZ rozhodlo uprednostniť v ţiadosti o
NFP rekonštrukciu miestnej
ČOV, kde nás viac „tlačí topánka”. Problém prevodu
obecných bytov do osobného
vlastníctva (bod 7.) je uţ len v
štádiu snahy o vyjednanie lepšej ceny pre nájomníkov. Treba
povedať, ţe najlepšiu moţnú
cenu, ktorá bola aktuálna koncom roka 2016 vtedy nájomníci
“prespali”. Prišli o moţnosť
získania 30% zľavy z fondu
rozvoja
bývania
a z legislatívneho hľadiska nie
je uţ istá ani moţnosť zľavy zo
strany obce, ktorá pôvodne
predstavovala ďalších 50% z
ceny.
Z nedotiahnutých vecí
z minulého volebného obdobia
by sa mala podariť rekonštrukcia Mlynskej ulice (s
riešením zmeny spádových
pomerov), ku ktorej zaviazalo
obecný úrad OZ svojím rozhodnutím uţ v tomto roku a
taktieţ prenajímanie garáţí
pri ceste za bytovkami 510511. Pokúsil som sa znovu
oţiviť aj myšlienku obnovy
víkendových spojov do Poltára,
„kľúč“ od tejto záleţitosti má
však VÚC a bude záleţať od
ich postoja.
sa snaţiť podporovať všetky
projekty, ktoré zlepšia ţivot v
našej obci, či uţ v oblasti správy majetku obce, zamestnanosti, podnikania, kultúry a v neposlednom rade športu, samozrejme v rámci moţností obecného rozpočtu.
A keďţe ma poznáte najviac v
súvislosti so športom, budem
aktívne pracovať na tom, aby
boli v našej obci vytvorené
podmienky na čo najviac moţností aktívneho vyuţitia voľného času pre všetky vekové
kategórie.
1/2019

Juraj Janšto
Vyhasnutím pece v miestnej
sklárni sa uzavrela kniha o
sklárskej výrobe v Málinci na
veľmi dlhú dobu a podobne
ukončilo svoju činnosť aj naše
JRD. Stali sa obeťou novej
doby, veľa našich občanov
prišlo o prácu. Ukazuje sa, ţe
momentálne jediná cesta k
vytváraniu pracovných miest je
podpora miestnych podnikateľov, ţivnostníkov, cestovného
ruchu, turizmu vo všetkých
formách a sluţieb, ktoré s tým

Ján Semerák
Medzi moje hlavné priority
ako poslanca OZ
by som
chcel presadzovať nasledovné
úpravy, opravy prípadne zmeny a návrhy.
Zriadiť zubnú ambulanciu
a zabezpečiť zubného lekára.
Cyklochodníky + chodníky pre
peších /okolo Ipľa, pri priehrade/, lavičky.
Úprava hlavných ciest
od
Bystričky po kriţovatku Kokava – Línia.
Pešia zóna Málinec – Priehrada umiestniť lavičky.
Okruţná ulica - osadenie rúr

súvisia a na to sa chcem zamerať. Inicioval som zaloţenie
komisie pre rozvoj turizmu,
agroturizmu a cestovného ruchu, nakoľko naša obec má
predpoklady pre takúto činnosť.
Chcem byť v tomto smere
aktívny, lebo verím, ţe to má
význam a výsledky sa časom
dostavia. Na môj podnet bola
vytvorená redakčná rada málinského spravodaja, ktorá má
okrem iného za úlohu propagovať našu obec aj cez stránky
týchto novín. Chcem, aby sa
pre verejnosť sprístupnili a
vyuţívali aj historické objekty
a obecná chata. Ďalšou mojou
prioritou v tomto volebnom
období je skvalitňovanie ţivotného prostredia v obci /divoké
skládky TKO, hluk, bezohľadné spaľovanie v záhradách a
bezohľadné jazdy na motorových vozidlách/.

do garádov, jarkov a následne
chodník pre chodcov.
Výstavba výhľadne:
- vrch Bansko
- vrch Kotová / za
ihriskom TJ /.
V prípade moţností preskúmať
od majiteľov a odkúpiť kaštieľ
v Dobrom Potoku – vhodné
miesto na zriadenie múzea
napr. poľovnícke, ľudové tradície a pod.
V materskej škole viesť deti
k ľudovej piesni a tancom a
vyhľadávať talenty. Výstavba
oddychových miest - ohniská
na opekanie, lavice, stôl /pri
Ipli/
Osadiť tabule s nápismi
,, Zákaz sypať smeti “
- pod priehradou
- pod ihriskom
- na Zákrute
Vystaviť v časti Huta bytovku
pre sociálne slabších
Odkúpiť spodnú časť budovy
sklárne, opraviť na ubytovňu.
Zaloţiť rómske súbory / piesne,
tance, súťaţe /.

PRIORITY ďalších POSLANCOV si prečítate
v nasledujúcom čísle Málinského hlásnika a to
č. 2/2019

Málinský hlásnik
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Redakčná rada
Málinského hlásnika
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2019 zo dňa
21.2.2019 bolo schválené vytvorenie redakčnej rady /ďalej
len R.R./ Málinského spravodaja v zloţení: Mgr. Edita
Gúgľavová, Mgr. Katarína
Chrastinová, Anna Kančová,
Ema Sarvašová, Ţelmíra Urdová ml., Ľubomír Jakuba a
Juraj Janšto. Úlohou R.R. je
dať po obsahovej stránke obecným novinám novú podobu.
Málinský spravodajca bude aj
naďalej vychádzať ako občasník, spravidla kaţdý štvrťrok a
okrem informácií z obecných
zastupiteľstiev bude prinášať
správy zo všetkých oblastí
ţivota občanov v našej obci,
čomu nasvedčuje aj zloţenie
R.R.
Členovia R.R. sa zhodli v tom,
ţe obecné noviny na nebudú
vyuţívať na propagáciu
politických strán, hnutí
a zoskupení, ani na politickú
inzerciu.
V obecných novinách chceme
dať priestor aktívnemu dianiu v
obci, histórii a spomienkam z
minulosti, správam z oblasti
duchovného ţivota, športu,
školstva, záujmovej a ostatnej
činnosti. R.R. bude veľkú pozornosť venovať spolupráci s
mládeţou, spoločenskými
a záujmovými zdruţeniami
a podnikateľmi pôsobiacimi
v obci. K aktuálnemu dianiu

v obci sa bude priebeţne vyjadrovať starosta obce ako aj
poslanci OZ a hlavný kontrolór.
Bude vytvorený priestor aj pre
gratulácie pri výročiach, spomienkach na pozostalých, inzeráty a podobne. Chceme oslovovať záhradkárov, drobnochovateľov, domácich majstrov,
farmárov a chalupárov, aby sa
cez Obecný spravodaj podelili s
ostatnými občanmi o svoje
postrehy, rady ale aj úspechy.
Svoje miesto budú mať aj naši
dôchodcovia, ktorých príspevky
sú veľmi vítané a budú obohatením našich novín.
Členovia R.R. sa budú pohybovať po obci a Vaše návrhy a
podnety prenesú na stránky
spravodaja. Pre skvalitnenie
komunikácie bola zriadená emailová adresa a v dohľadnej
dobe chceme pre lepšiu komunikáciu s občanmi zriadiť pevné
schránky, ktoré budú označené
a rozmiestnené po obci.
Občania ich budú môcť vyuţívať /aj anonymne/ na komunikáciu s redakčnou radou, ale aj
s obecným úradom.
Váţení občania, stručne sme
Vás oboznámili s našou predstavou o Obecnom spravodaji.
Redakčná rada je pripravená
naplno pracovať, máme veľa
nápadov, ale bez spolupráce s
Vami to nie je moţné. Preto
očakávame Vaše podnety, názory, návrhy a príspevky, ktoré
môţete
posielať
na novinymalinec@gmail.com,
alebo aj osobne ktorémukoľvek
členovi redakčnej rady.

Juraj Janšto

Program slávnostných
evanjelických
SLUŢIEB BOŢÍCH - Pôst
02. 4. Pôstna večiereň – 17:00 hod.
04. 4. Biblická hodina – 17:00 hod.
07. 4. Piata pôstna nedeľa – 11:00 hod. /Pašie/
09. 4. Pôstna večiereň – 17:00 hod.
11. 4. Biblická hodina – 17:00 hod.
14. 4. Šiesta pôstna nedeľa – 11:00 hod. /Pašie/
18. 4. Zelený štvrtok – 17:00 hod. /Spoveď s Večerou Pánovou/
19. 4. Veľký piatok – 11:00 hod. /Pašie/
21. 4. Prvá slávnosť veľkonočná - Vzkriesenie Krista Pána –
11:00 hod.
22. 4. Druhá slávnosť veľkonočná – 11:00 hod.
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Michal Starove
sa narodil
9.4.1931
v Málinci,
v dome č.304
na dnešnej
Lipovej ulici.
Ţije v Prahe, časť Malešice.
Svoje detstvo a mladosť preţil
v Málinci a ako výpomocný
učiteľ na Bykove, v osade
Petrová a Zabykovo. V roku
1952 narukoval na základnú
vojenskú sluţbu do Sliača a
neskôr bol prevelený do Čiech,
kde slúţil ako radista.
Príbehov z vojny má veľa a
takmer kaţdá príhoda sa spája s
dievčatami, dychovkou a tancom, ktorý má veľmi rád. Po
ukončení vojenčiny sa vrátil
domov a krátku dobu pracoval
v miestnej sklárni. Od kamarátov z vojny sa dozvedel o novovznikajúcej jednotke verejnej bezpečnosti v Prahe, kde
bol ako jediný Slovák z päťdesiatich prijatý. V roku 1956
vznikla 140 členná špeciálna
pohotovostná jednotka s pôsobnosťou pre celú republiku
/dnes ich je len pre Prahu 460/
a Michal bol jej členom. "Mali
sme len píšťalky a privolávali
sme sa dohovoreným signálom.
Zo začiatku sme pouţívali
motorky a to bez ohľadu na
počasie. Prvé auto malo plátenú strechu a bolo bez kúrenia.
V roku 1965 sme dostali prvú
Volgu 21 /auto sovietskej výroby/ a nákladné auto Robur s
vodným delom. Vodu sme
čerpali priamo z Vltavy", spomína Michal Starove, nadporučík v.v.
S manţelkou Vlastou sa
zoznámil vo vlaku pri návrate z
Málinca, kde sa bol doma ukázať v uniforme. Vychovali dve
deti, syna Michala a dcéru
Vlastu. S manţelkou preţili
spolu 51 rokov. Michal je uţ
niekoľko rokov vdovec.
Ako policajt pôsobil
31 rokov. Je nositeľom viacerých policajných vyznamenaní
a stále je pozývaný na rôzne
oslavy a výročia policajného
zboru, kde sa prezentuje v
novej uniforme s odznakom

"Veterán", ktorú mu
venovalo policajné prezídium.
Je jedinný ţijúci člen zo 140
člennej jednotky a jeho vystúpenia sú veľmi ţiadané a
majú veľký ohlas. Aj napriek
tomu, ţe uţ dlhé roky ţije
v Českej republike, na rodnú
dedinu nikdy nezabudol. Bezchybnou slovenčinou, ktorú
občas spestrí málinským nárečím, pravidelne píše /bez okuliarov/ na Obecný úrad do
Málinca, ale aj svojim známym
po celom bývalom Československu. Jeho listy sú plné spomienok na rodný kraj. Má
obdivuhodnú pamäť, s presnosťou si spomína na príbehy a
udalosti, ktoré sa stali v rodnej
dedine a v okolí, ale i pri výkone jeho povolania. Z jeho
spomienok, z ktorých by sa
dala napísať kniha, vyberiem
aspoň zopár.
"Kot bole páračke, me smo v
slamänech strechách posvétili a
tan spale vrabce. Chytili smo
ednoho vrabca a šli de bole
páračke, otvorili kus dverce a
vrabca pustili, tak rozfúkav
péra kýn ho nechytili. Nás
nigda nechytili, vţdi smo ušli".
Jeho starý otec odišiel začiatkom minulého storočia za prácou do Ameriky. Napísal niekoľko listov domov a potom sa
uţ neozval. Pravdepodobne sa
tam druhýkrát oţenil. Niedeky
okolo roku 1950 prišli do Prahy vystupovať umelci z USA a
medzi nimi bola aj nejaká
Susan Starova, ktorá sa na
Michala veľmi podobala, no
nestretli sa...
Michal si podal ruku so všetkými prezidentmi Československa, ktorí pôsobili v rokoch
1956-1986.
Osobne sa pozná s Karlom
Gottom a rodinou Paľa Haberu.
Vţdy sa hrdo hlásil k svojim
koreňom a robí dobré meno
rodnej obci. Vyuţil kaţdú
príleţitosť /Spartakiáda, turistické zájazdy a pod./, keď vedel, ţe rodáci budú v Prahe a
bol im nápomocný.
V týchto dňoch sa doţíva krásnych 88 rokov. Aj touto cestou
mu prajeme hlavne veľa zdravia, pohody v kruhu najbliţších, pevnú ruku a dobrý zrak
pri písaní svojich listov, ktoré
sú pre nás veľmi zaujímavé

a vţdy ich s potešením
čítame. Takţe: "Miško, všetko
najlepšie".
/V článku boli pouţité úryvky

Voda bola odjakţiva symbolom ţivota. Naši predkovia ju
mali
vo
veľkej
úcte
a v predkresťanskom
období
dokonca prinášali vode obetné
dary. Poverčivo sa vyhýbali
mŕtvej
vode
stojacej
v mokradiach
a močiaroch,
ktorá pre nich znamenala nešťastie, chorobu a smrť. Naopak, zvlášť si cenili tečúcu
pramenistú, potočnú a riečnu
ţivú vodu. Pripisovali jej očistné a liečivé účinky.
Úctu k ţivej vode vyjadrovali
tradičným obradom jarného
otvárania studničiek, ktorý
spočíval v stretávaní sa pri
určitých prameňoch, o ktorých
sa predpokladalo a verilo, ţe
majú čarovnú moc. S nástupom
kresťanstva sa tento obrad
zmenil do podoby jarného
čistenia prameňov, vyvieračiek,
studničiek,
potôčikov
a menších riek.
V minulosti to bola dôleţitá
úloha
pre
chlapcov
a mládencov, ktorú museli

a citáty z listov Michala Starove./

Juraj Janšto, poslanec OZ

splniť, kým nenastal veľkonočný týţdeň. Zo studničiek povyberali napadané lístie, konáriky, blato a iné nečistoty
a poopravovali prístrešky nad
nimi, aby zabezpečili dostatok
čistej,
pramenitej
vody.
V priebehu roka sa potom
zachovával dobrý zvyk, ţe
kaţdý pocestný, ktorý sa napil
zo studničky, poďakoval jej
tak, ţe ju opätovne vyčistil.
Vyjadril tým úctu k vode, bez
ktorej ľudia nemôţu existovať.
Pokračujme aj my v tejto uţitočnej tradícii. Spojme príjemné s uţitočným a vyberme sa aj
so svojimi deťmi na jarnú prechádzku do lesa. Do batôţka si
k občerstveniu pribaľme drobné náradie a nezabudnime ani
na hrnček na vodu. Oţivme
studničky v blízkom okolí
a ako prví sa napime zo ţivej
vody. Ukáţme deťom aj menej
známu tradíciu viaţucu sa
k Veľkej noci a nedovoľme,
aby upadla do zabudnutia.

Ţelmíra Urdová

Prírodná lekáreň
Po dlhej zime čoraz častejšie
prichádzame do prírody nadýchať sa čerstvého jarného
vzduchu a prechádzky môţeme vyuţiť aj na zber liečivých
byliniek, ktorých je v prírodnej lekárni dostatok pre kaţdého.
Prinášame Vám zoznam rastlín, ktoré sa u nás v jarnom
období vyskytujú, zbierajú a
sú všeobecne známe. Čaj,
ktorý si z nich pripravíme,
bude zdraviu prospešný. Dobre usušené bylinky, uskladnené v zatvorených papierových
vreckách, vydrţia po celý rok.
Počas zimných večerov nám
vôňa čaju, olejčeka alebo

masti z nazbieraných byliniek
bude pripomínať chvíle strávené v prírode.
Baza čierna-kvet, cesnak medvedí-listy, deväťsil lekárskykoreň, fialka trojfarebná-kvet,
hloh obyčajný-kvet, listy,
chren dedinský-koreň, jahoda
obyčajná-kvet, listy, kostihoj
lekársky-koreň, listy, pľúcnik
lekársky-kvet, listy, podbeľ
liečivý-kvet, pŕhľava dvojdomá-listy, púpava lekárskakoreň,
kvet, listy, stonka,
sedmokráska obyčajná-kvet.
Prajeme Vám příjemný oddych a nákup v prírodnej lekárni.

Juraj Janšto

J
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Obecný Úrad INFORMUJE
Uznesenie č. 8/2018
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného
dňa 13. decembra 2018
1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2018 k aktualizácii rozpočtu
obce Málinec k 13.12.2018
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Málinec na roky 2019 – 2021
d/ Informáciu starostu obce o odvolaní členov Rady školy pri
ZŠ v Málinci, delegovaných obcou
Ing. Igora Čepku, Mgr. Ivana Urdu
e/ Informáciu starostu obce o delegovaní členov do RŠ pri
ZŠ Ing. Igora Lacka a Mgr. Petra Turica
2. Schvaľuje:
a/ Overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Turic,
2. Bc. Ivan Karlík
b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda – Mgr. Ľuboslav
Jablonský
členovia – Ján Kvasnica,
Ing. Dušan Michalove
c/ Sobášiacich pre obdobie 2018 – 2022 nasledovne: Ing.
Igor Lacko, Juraj Janšto, Mgr. Ľuboslav Jablonský,
d/ Zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu
obce a predsedu a členov komisií
e/ Rozdelenie poslaneckých obvodov
f/ KPSS na roky 2018 – 2022
g/ Plán zasadnutí OZ 2019
h/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2018
i/ Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 na aktualizáciu rozpočtu
obce Málinec k 13.12.2018
j/Dotácie z rozpočtu obce Málinec na rok 2019:
- pre DHZ v Málinci v sume 8000,-- €
- pre Klub dôchodcov v Málinci v sume 300,-- €
- pre TJ Jednota Málinec – futbalový oddiel v sume 20000,-- €
- pre TJ Jednota Málinec – stolnotenisový oddiel v sume 600,-€ - pre ZO SZPB v Málinci v sume 800,-- €
k/ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému starostovi
Ing. Igorovi Čepkovi v rozsahu
28,5 dňa , nakoľko boli splnené podmienky v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. § 2 ods.2
l/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec,
v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec a to parcela registra EKN č. 5167/1
o výmere 444 m2
-orná pôda, vybranému záujemcovi, ktorým je Jozef Semerák nar. 2.11.1967, bytom Málinec,
Salaš 393/2, 985 26 Málinec v cene 2,93 €/m2. Kupujúci
uhradí náklady na spracovanie
kúpno predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle
§ 9a, ods.6 zákona 258/2009 Z.z.
m/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm.c,
zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec a to č.p. 543 o výmere 133 m2
- záhrady a č.p. 544 o výmere 263 m2 – zastavané plochy
a nádvoria, vybranému záujemcovi, ktorým je Ing. Janette Imreová,nar.10.5.1969 bytom Kuzmányho 2, 984 01 Lučenec v
cene 2,93 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno
predajnej zmluvy. Kupujúci nie je
osobou v zmysle § 9a, ods.6 zákona 258/2009 Z.z.
n/ Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2019
doplnený o bod 14
o/ Rozpočet obce Málinec na rok 2019 ako záväzný, vyrovnaný v sume príjmov a výdavkov 1.188.630,-- € a na roky
2020,2021 ako orientačný.
p/ Vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce Málinec medzi
podpoloţkami pri zachovaní schválenej funkčnej klasifikácie
pričom sa nemenia sumy
Málinský hlásnik
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ekonomickej klasifikácie na úrovni 3-miestneho kódu
r/ Zaradenie ţiadosti Elišky Brindzovej, bytom Málinec, Stupník 370/3 o pridelenie bytu
do poradovníka
s/ Zaradenie ţiadosti Jarmily Kovalčíkovej, bytom Málinec,
Okruţná 152/20 o pridelenie bytu
do poradovníka
t/ Ţiadosť o odpustenie platby za stočné Denise Berkiovej,
bytom Málinec, Lipová 292/28
u/ Ţiadosť o vyplatenie jednorázového príspevku Vanese
Farkašovej, bytom Málinec,
Druţstevná 515/21
v/ Ţiadosť o preplatenie nákladov na opravu špaliet Petrovi
Stašákovi, bytom Málinec, Zdravotná
59/21 v poţadovanej výške, formou odpustenia nájmu
x/ Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy bytového domu 515“ vo výške najviac
5 % z celkových výdavkov projektu a to v zmysle výzvy o
poskytnutie dotácie vyhlásenej
Ministerstvom vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2019
y/ Odpísanie nákladov vynaloţených na investície z fa č.
1/2017 v sume 500,-- €, dodávateľ
Ing. Ján Kubaliak a fa č. 2016004 v sume 400,-- € Geodeti
G5 s.r.o. ako zmarené investície
z dôvodu morálneho zastarania
z/ Odpísanie daňovej pohľadávky Poľnohospodárske druţstvo
Málinec v / konkurze/,
IČO: 00196126, so sídlom v Málinci, vo výške 3.818,64 € a
jej odpísanie z podsúvahovej
evidencie, z dôvodu nevymoţiteľnosti daňovej pohľadávky a
výmazu spoločnosti
z Obchodného registra SR
3. Zriaďuje komisie pri OZ v Málinci:
a/ Komisiu výstavby a stavebného poriadku
b/ Kultúrno – športovú komisiu
c/ Komisiu pre ochranu verejného záujmu
d/ Finančnú komisia
e/ Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťaţností
f/ Komisia pre občianske záleţitosti
g/ Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu
4. Volí predsedov komisií pri OZ nasledovne:
Komisia výstavby a stavebného poriadku Bc. Jozef Starove
Kultúrno – športová komisia
Ján Kvasnica
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Mgr. Ľuboslav
Jablonský
Finančná komisia
Ing. Dušan Michalove
Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťaţností
Bc.
Ivan Karlík
Komisia pre občianske záleţitosti
Juraj Janšto
Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu
Ján
Semerák
5. Ukladá:
a/ Predsedom komisií pri OZ, na nasledujúce OZ predloţiť
členov komisíí
Termín: ako v texte
b/ OcÚ, zabezpečiť odmeňovanie zástupcu starostu obce a
predsedu a členov komisií v zmysle
schválených Zásad v bode 2/d tohto uznesenia
Termín: trvalý
c/ Poslancom OZ vykonávať poslaneckú činnosť vo svojich
obvodoch v období 2018-2022
Termín: trvalý
d/ OcÚ, odvolaným členom Rady školy pri ZŠ v Málinci, na
základe straty mandátu oznámiť ukončenie členstva v Rade
školy
Termín: december 2018
e/ OcÚ, zaslať KPSS na BBSK
Termín: december 2018
f/ OcÚ, poskytnúť dotácie ţiadateľom na rok 2019 v zmysle
schválenia v bode 2/j tohto
uznesenia a zároveň ukladá všetkým ţiadateľom vyúčtovať
pouţitie dotácie k 30.6. a 31.12.2018 príslušného
1/2019

kalendárneho roku
Termín: rok 2019
g/ OcÚ, preplatiť nevyčerpanú dovolenku bývalému starostovi
Ing. Igorovi Čepkovi v zmysle
schválenia v bode 2/k tohto uznesenia
Termín: rok 2019
h/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností z majetku obce v
zmysle bodu 2/l a 2/m tohto
uznesenia
Termín: rok 2019
i/ OcÚ, zabezpečovať realizáciu investičných akcií a opráv, v
zmysle schváleného plánu v bode
2/n tohto uznesenia
Termín: rok 2019
j/ OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu v r. 2019, v zmysle
schválenia v bode 2/o tohto
uznesenia
Termín: rok 2018
k/ OcÚ, vypracovať návrh na odmeňovanie občanov aktívne
zapojených do obecných akcií
Termín: do nasledujúceho OZ
l/ OcÚ, sledovať výzvy na rekoštrukciu športovísk / ihrísk / pre
účely rekonštrukcie ihriska v
časti Huta a mantinelov na ihrisku v areáli ZŠ
Termín: do nasledujúceho OZ
m/ OcÚ, preveriť hodnotu akcií obce Málinec v Prima banke
Slovensko a.s.
Termín: do nasledujúceho zasadnutia
n/ OcÚ,zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 zvýšenie
dotácií v zmysle bodu 2/j a náklady
na rekonštrukciu ČOV a kanalizácie v sume 13.795 €
Termín: do nasledujúceho OZ
o/ OcÚ, zaradiť ţiadosti do poradovníka v zmysle schválenia v
bodoch 2/r, 2/s tohto uznesenia
Termín: 12/2018
p/ OcÚ, stornovať fa za stočné pre D. Berkiovú v zmysle
schválenia v bode 2/t tohto uznesenia
Termín: 12/2018
r/ OcÚ, vyplatiť jednorázový príspevok V.Farkašovej v zmysle
schválenia v bode 2/u tohto
uznesenia
Termín: 12/2018
s/ OcÚ, preplatiť náklady na opravu špaliet Petrovi Stašákovi
v zmysle schválenia v bode 2/v
tohto uznesenia
Termín: rok 2019
t/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia
strechy bytového domu 515“
v zmysle schválenia v bode 2/x tohto uznesenia
Termín: rok 2019
u/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie nákladov vynaloţených na
investície v zmysle schválenia v bode
2/y tohto uznesenia
Termín: rok 2018
v/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie daňovej pohľadávky PD Málinec v zmysle schválenia v bode 2/z
tohto uznesenia
Termín: rok 2018
V Málinci, 14.12.2018
Uznesenie č. 1/2019
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného
dňa 21. februára 2019
1.Berie na vedomie:
a/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ľubomíra
Jakubu
b/ Informáciu o plnení uznesení OZ
c/ Vzdanie sa predsedu Kultúrno-športovej komisie p. Jána
Kvasnicu funkcie predsedu komisie od 28.2.2019
d/ Informáciu starostu obce o odvolaní člena z Rady školy pri
MŠ Málinec delegovaného obcou Ing. Igora Čepka
Málinský hlásnik
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Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 13. decembra 2018
Janšto J. - poslanci by sa mali viac stretávať s voličmi, a preto aj
poslanecké obvody boli urobené tak ucelene.
- navrhol do budúcna, pokiaľ by mal niekto váţnejší návrh
na OZ, bolo by dobré urobiť to tak, ako v minulosti Mgr. Jablonský
– keď predloţil písomne a prehľadne prepojenie
Druţstevnej a Mlynskej ulice
Bc. Starove J. - navrhuje urobiť jedno spoločné fitnes v starej
škole a pokiaľ by ţeny nechceli cvičiť s muţmi, treba urobiť rozpis. Byt v SD treba zrekonštruovať a vyuţiť na iné účely,
nemáme v obci priestory na ubytovanie ľudí napr. robotníkov,
ktorí v obci zabezpečujú nejaké práce.
- ďalej navrhuje priestory SD na prízemí /Kalypso /
ponúknuť na prenájom za symbolickú sumu + energie
Ing. Michalove I. - zatiaľ všetci, ktorí mali prenajaté tieto priestory
skončili s dlhom, hlavne spotreba plynu bola vysoká, pretoţe
okná sú zlé
Ing. Michalove D. - mal otázku, či bude Málinský spravodaj
vychádzať štvrťročne, keď budú zasadnutia OZ kaţdé 2 mesiace
a či by nemohol byť farebný? Zároveň mal otázku,
do kedy by mali byť zverejnené zápisnice OZ?
- pri F. Foglovi nesvieti svetlo
- poklopy na nových cestách sú zle osadené
- prepojenie Mlynskej a Druţstevnej ulice
– sú tam jamy, treba to vysypať drťou
Mgr. Grulišová R.- bolo by dobré zasypať jamy pri druţstevných
bytovkách, doporučuje stavebnej komisii, aby prišla na obhliadku
po daţdi, nedá sa tadiaľ prejsť a je tam aj tma
Janšto J. - bývalý starosta prisľúbil, ţe sa to urobí pri asfaltovaní
ulíc Kinová a Za lesami
Mgr. Jablonský Ľ. - ide zima a podľa zákona je obec povinná
starať sa o chodníky v obci
starosta odpovedal – pokiaľ to nebudú stíhať pracovníci,
zakúpime frézu na sneh
Mgr. Jablonský Ľ.- treba sa zamyslieť nad údrţbou ulíc v
nočných hodinách, moţno by to niekto robil aj na dohodu a treba
začať vyhŕňať ako prvé problémové ulice
Semerák Ján – uviedol, ţe vyhŕňal sneh, mal uzavretú dohodu s
obcou a fungovalo to
starosta – po uliciach je plno zaparkovaných áut, bude problém s
vyhŕňaním snehu
Semerák Ján – treba zakúpiť malý traktor s radlicou na vyhŕňanie
snehu, je to vynikajúca vec. Zároveň podotkol, ţe trvalý pobyt v
obci majú aj občania zo Širokej jamy a Prierazu a tam sa
nikdy nevyhŕňal sneh
Mgr. Turic P. - súhlasí s premiestnením fitnes do starej školy, v
byte SD sa nekúri a moţno tam bude chodiť viac ľudí
Janšto J. - oslovil Jána Trčana, ktorý je zodpovedný za fitnes,
aby si zaloţili kulturistický oddiel a mohli by si ţiadať dotáciu od
obce na činnosť
e/ Informáciu starostu obce o delegovaní člena do Rady
školy MŠ Ing. Igora Lacka
f/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2018
g/ Informáciu riaditeľa ZŠ Málinec Mgr. Karola Čonku o moţnosti zriadenia špeciálnej tried v ZŠ Málinec
h/ Informáciu o cenovej ponuke na opílenie 16 ks líp na Lipovej ulici
ch/ Informáciu starostu obce o podaných projektoch
i/ Ţiadosť Erika Oláha, bytom Málinec Druţstevná 515/21 o
výmenu bytu
j/ Oznámenie starostu obce o príprave územného plánu obce
2.Konštatuje, že:
Zvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Málinci p.
Jaroslava Kminiaková zloţila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
3.Schvaľuje:
a/ Overovateľov zápisnice:
1. Ján Semerák, 2. Ján Kvasnica
1/2019

b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda - Bc. Jozef Starove
členovia – Ing. Dušan Michalove, Mgr. Ľuboslav Jablonský
c/ Odmeňovanie osôb zúčastnených na akciách usporiadaných
Obcou Málinec na základe mimopracovného pomeru v sume 20 €
v čistom na osobu/ akcia
d/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2018
e/ Zloţenie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne:
Vyraďovacia komisia:
1. Bc. Jozef Starove, 2. Kvasnica Ján, 3. Jakuba Ľubomír
1. Likvidačná komisia:
1. Lacková Ingrida, 2. Čáni Pavel, 3. Janšto Juraj
f/ VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Málinec na rok 2019
g/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 –
15 rokov pre rok 2019, vo výške 30,--€ na dieťa s trvalým pobytom
v Málinci, s vyuţitím minimálne 1/3 finančných prostriedkov v MŠ
na aktivity záţitkového charakteru mimo obce Málinec
h/ Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018
ch/Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu č. 2/2018 na vedenie
účtovníctva obce Málinec
i/ Smernicu upravujúcu postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek a Smernicu upravujúcu postup ZŠ ako
verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
j/ Pridelenie bytu č.6 v bytovom dome Na štadióne 130/2 pre
Jarmilu Kovalčíkovú, bytom Málinec, Okruţná 152/20
k/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do
31.3.2020 nasledovným nájomníkom:
byt č. 1 – Jaroslav Gajdoš byt č. 2 – Miroslav Schlenc
byt č. 3 – Ján Kudzbeľ
byt č. 4 - Stanislav Sedmák
byt č. 5 – Ján Šuľaj
byt č. 6 – Jarmila Kovalčíková
l/ Prenájom bytov v bytovom dome Druţstevná 515/21 do
31.3.2020 nasledovným
nájomníkom:
byt č. 1- voľný Demeová byt č. 2- Adriana Oláhová
byt č. 3 - Mário Oláh
byt č. 4 - Erik Oláh
byt č. 5 – Patrícia Ferková
byt č. 6 – Stanislav Oláh byt č. 7 – Karolína Farkašová
m/ Dohodu o zániku nájmu bytu č. 1 v bytovom dome Druţstevná
515/21 s nájomcom Annou Demeovou dňom 31.1.2019
n/ Dohodu o zániku nájmu bytu č. 8 v bytovom dome Mlynská
510/15 s nájomcom Stanislavom Kovalančíkom dňom 31.1.2019
o/ Ţiadosť Jany Urdovej, bytom Málinec, Školská 216/14 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytu
p/ Ţiadosť o výmenu vane v byte č. 2 – Zdravotná 59/21 pre
nájomcu p. Petra Stašáka
r/ Odpísanie nákladov vynaloţených na projektovú dokumentáciu
na Hasičskú zbrojnicu fa č.16/2017, dodávateľ Ing. Ján Kubaliak v
sume 250 € ako zmarené investície z dôvodu nepouţiteľnosti
projektu
s/ Pouţitie fondu prevádzky, údrţby a opráv b.j. 130 na faktúru
č. 2019/001, dodávateľ Miroslav Sojka v sume 387 € - oprava
kotla a pouţitie fondu prevádzky, údrţby a opráv b.j. 515 na fa č.
20190010, dodávateľ Ing. Peter Pračko v sume 85,-- € - deratizácia
t/ Zmenu zástupcu obce Málinec ako člena OOCR Turistický
Novohrad a Podpoľanie v osobe starostu obce Ing. Igora Lacka
u/ Opravu osvetlenia v časti Dobrý Potok a Starý Vŕšok
v/ Zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Veroniku Fodorovú, dohodou k 28.2.2019
x/ Pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p.
Evu Balogovú, bytom Na Vinici 388/1, od 1.3.2019
y/ Redakčnú radu obecného spravodaja v zloţení: Mgr. Edita
Gúgľavová, Ţelmíra Urdová ml., Anna Kančová, Mgr. Katarína
Chrastinová, Juraj Janšto, Ľubomír Jakuba, Ema Sarvašová
z/ Pridelenie bytu č. 8 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p.
Veroniku Fodorovú od 1.3.2019
4. Volí:
a/ Predsedu Kultúrno-športovej komisie p. Jaroslavu Kminiakovú od 1.3.2019
b/ Členov komisií pri OZ:
1. Komisia výstavby a stavebného poriadku: Ing. Juraj Geľhoš,
Málinský hlásnik

Urbárska 170/8, Ingrida Lacková, Nová 136/6, Pavol Števove,
Školská 452/40, Ján Urda, Zdravotná 19/7
2. Kultúrno–športová komisia:Ján Kvasnica, Za lesami 352/13,
Anna Kančová Okruţná 147/28, Anna Pilátová, Sklárska 389/7,
Jaroslav Balog, Na Vinici 377/2, Anna Valentýniová, Okruţná
139/17, Kamil Starove, Sklárska 382/2, Marcela Balogová, Mlynská
511/17, Ľubomír Jakuba, Druţstevná 486/19, Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29
3.Komisia pre ochranu verejného záujmu: Jaroslava Kminiaková,
Hlavná 184/22, Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34
4. Finančná komisia: Eva Števove, Školská 452/40, Ing. Iveta
Michalove, Druţstevná 484/15, Mgr. Peter Turic, Kostolná 461/22
5. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťaţností: Martina
Farkašová, Za lesami 412/7, Mgr. Andrea Melichová, Urbárska
137/13, Martin Kancko, Druţstevná 455/5, Mgr. Mária Joklová,
Tichá 10/2
6. Komisia pre občianske záleţitosti : Milota Kupcová, Námestie
SNP 42/7, Daniela Faťarová, Kinová 433/34, Anna Švingálová,
Druţstevná 481/13, Anna Kančová, Okruţná 147/28, Mgr. Ľuboslav Jablonský, Urbárska 175/2
7. Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu: Ţelmíra
Urdová ml. ,Lipová 307/4, Juraj Janšto, Lipová 305/8, Bc. Jozef
Starove, Kostolná 509/34, Anna Semeráková, Druţstevná 457/7,
Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29
5. Neschvaľuje:
a/ Prenájom bytu č. 6 v bytovom dome Na štadióne 130/2 pre p.
Jána Kancku
6. Ukladá:
a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a
likvidáciu prebytočného majetku obce Málinec, podľa schváleného
návrhu na vyradenie
Termín: 05/2019
b/ OcÚ,poskytnúť dotáciu pre záujmovú činnosť detí v roku2019
podľa bodu 3/g tohto uznesenia
Termín: ako v texte
c/ OcÚ, zadáva zákazky podľa schválenej smernice v bode 3/i
tohto uznesenia
Termín: trvalý
d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov v bytových domoch 515 a
130 podľa bodov 3/k a 3/l tohto uznesenia
Termín: marec 2019
e/ OcÚ, zabezpečiť výmenu vane v byte č. 2 – Zdravotná 59/21
pre nájomcu Petra Stašáka podľa bodu 3/p tohto uznesenia
Termín: rok 2019
f/ Stavebnej komisii, preveriť spôsob prípravy antukového ihriska
v časti Huta
Termín: do nasledujúceho OZ
g/ Riaditeľovi ZŠ do najbliţšieho zasadnutia OZ predloţiť finančný rozpočet na zriadenie špeciálnej triedy
Termín: ako v texte
h/ OcÚ, sledovať plnenie bodu 3/g tohto uznesenia
Termín: trvalý
i/ OcÚ, prideliť byt č. 1 v bytovom dome Druţstevná 515/21 na
nasledujúcom zasadnutí OZ
Termín: ako v texte
j/ OcÚ, vypracovať dohodu o zrušení nájmu na byt č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 k 28.2.2019 pre Veroniku Fodorovú,
bytom Málinec, Mlynská 510/15 a zároveň vypracovať nájomnú
zmluvu od 1.3.2019 tohto uznesenia
Termín: ako v texte
k/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu pre Evu Balogovú v zmysle
schválenia v bode 3/x tohto uznesenia
Termín: marec 2019
l/ OcÚ, do nasledujúceho OZ vypracovať pravidlá prideľovania
bytov
Termín: ako v texte
m/ OcÚ, zasielať poslancom e-mailom materiály 7 dní pred zasadnutím OZ
Termín: ako v texte
n/ OcÚ, do nasledujúceho zasadnutia OZ vypracovať návrh
odmeňovania členov Redakčnej rady
Termín: ako v texte
V Málinci, 26.2.2019
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Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 21. februára 2019
Bc. Starove J. - predloţil návrh, zistiť na okresnom úrade, odbore dopravy, či by bolo moţné pri vstupe do obce pri Panskej
ceste pri zastávke namontovať signalizáciu / ktorá bliká/,
pretoţe je to neosvetlené,
- opäť pripomienkoval zastávanie autobusu na námestí, bolo by
dobré keby zastávali pri dome p. Gabľasovej, keď zastane autobus, kaţdé auto ide do protismeru, z druhej strany je zákruta, je
otázka času, kedy sa tam niečo stane
- materiál do OZ zasielať poslancom e-mailom, keď sa má niečo
závaţné prejednávať napr. prideľovanie bytov, aby sa vedeli na
to pripraviť, aby hlasovanie prebehlo rýchlejšie
Poslanci s návrhom súhlasili uznesením č. 1/2019 v bode 6/m
uložili OcÚ, zasielať poslancom e-mailom materiály 7 dní
pred zasadnutím OZ
Termín: ako v texte
Bc. Karlík Ivan – na moste pri poţiarnej zbrojnici chýba cca 1 m
zábradlia, treba to opraviť
- obec čistila kanál pri bytovke 379, nechali tam blato, treba to
odviezť
- pri odbočke z Panskej cesty do PT je potrebné odstrániť kríky –
je tam zlá viditeľnosť
- Málinský spravodajca – treba zistiť, či je moţnosť farebného
vyhotovenia
- doporučuje na web obce dať informáciu v prípade, ţe nebude
ordinovať detská a obvodná lekárka
Ing. Michalove D. - obecné lavičky na námestí + sedenie oproti
P. Kováča pri zbernom dvore treba natrieť farbou
- zberné miesto na elektroniku by bolo dobré častejšie zváţať
aspoň raz do týţdňa
- nesvieti lampa v cintoríne pri DS
- umiestniť kontajner v cintoríne /tam, kde by mal byť urnový háj/
- moţno by bolo dobré dať kontajner na sklo a plasty do hornej
časti cintorína
- mal otázku, či nebude nejaká výzva na skrášlenie cintorína –
nejaký ţivý plot okolo parkoviska popri chodníku
starosta – odpovedal, ţe cez MAS budú projekty, budeme to
sledovať
Semerák Ján – pri p. Turošíkovi ml. - je úzka cesta, kvôli
chodníku sa zúţila, treba tam dať tabuľu daj prednosť v jazde.
Ak sa tam stretnú dve autá, majú problém – hlavne v zime. Treba tam dať aj zrkadlo.
- navrhol v hornej časti ev. cintorína vysadiť vianočné stromčeky,
ktoré by sa potom mohli predať
starosta obce - obec nemôţe podnikať a predávať stromky v
zmysle zákona o obecnom zriadení
Kminiaková J.- pri schodoch v strede cintorína tečie voda, je
tam blato, šmýka sa tam hlavne na jar a v jeseň, či by sa tam
nemohla doloţiť dlaţba
Janšto Juraj- predloţil návrh na zriadenie redakčnej rady, ktorá
by sa zaoberala Málinským spravodajcom, treba trocha
zatraktívniť tieto noviny, aby sa neskladali len z uznesení OZ.
Bude to dobrovoľná činnosť. Poslancom predloţil návrh na
zloţenie RR – Mgr. Gúgľavová Edita, Kančová Anna, Urdová
Ţelmíra ml., Mgr. Chrastinová Katarína, Sarvašová Ema, Jakuba
Ľubomír a Janšto Juraj. Zapájať by sa mali aj poslanci pár vetami. V prvom čísle budú zverejnené informácia, čo by v tom
spravodaji malo byť. Noviny by mali vychádzať 4-krát ročne.
Starosta – mali by to byť Málinské noviny, nie Málinský spravodajca, súhlasí so schválením Redakčnej rady. Na nasledujúcom
zasadnutí by sa schválil spôsob odmeňovania členov RR.
Bc. Karlík Ivan – inzeráty do týchto novín by mohli byť spoplatnené
starosta – to by sme museli preveriť, či to môţe obec robiť, my
tieto noviny nepredávame občanom
Kančová A. - pre informáciu uviedla, ţe za 500 ks platíme cca
160 € - čierno-biela tlač
Janšto Juraj – odmenu by dostali členovia RR okrem mňa a
Kančovej A., ktorá to má v náplni práce
Starosta predloţil návrh, kto je za to, aby bola schválená
Málinský hlásnik
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Redakčná rada obecného spravodaja v zloţení: Mgr. Edita
Gúgľavová, Ţelmíra Urdová ml., Anna Kančová, Mgr. Katarína
Chrastinová, Juraj Janšto, Ľubomír Jakuba, Ema Sarvašová ?
Hlasovanie: Za: 9
proti: 0
zdrţal sa: 0
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili
uznesením č. 1/2019 v bode 3/y Redakčnú radu obecného
spravodaja v zložení: Mgr. Edita Gúgľavová, Želmíra Urdová
ml., Anna Kančová, Mgr. Katarína Chrastinová, Juraj Janšto,
Ľubomír Jakuba, Ema Sarvašová,
v bode 6/n uložilo OcÚ, do nasledujúceho zasadnutia OZ
vypracovať návrh odmeňovania členov Redakčnej rady
Termín: ako v texte
Janšto Juraj – organizácia, ktoré dostávajú dotácie od obce by
mohli 1-krát do roka dať nejaký príspevok do spravodaja
- treba upozorniť občanov na parkovanie na chodníkoch, všetky
ulice sú plné áut
- pri p. Kolesárovi je odkrytá kanalizačná rúra v kanáli
- treba presadiť tuje, ktoré sú v drevených kvetináčoch na
námestí pretoţe vyschnú
Mgr. Jablonský Ľ. - stavebná komisia navrhla priestor na
výstavbu garáţi pri bytovkách 510 a 511 – treba informovať
občanov, ţe si môţu dať ţiadosti
- na druţstevnú bytovku 484 treba upevniť lampu, je tam tma
- urgovať odpoveď z BBSK za autobusové spojenie cez víkendy
smer Málinec-Poltár
- poţiadal o informáciu za projekt na bytovky 510,511
starosta odpovedal – robili sme projekt na bytový dom 515 v
sume 6000 € na okná, nemohli byť pouţité , nakoľko máme úver
zo ŠFRB na tento bytový dom . Podarilo sa nám tieto finančné
prostriedky presunúť na bytovky 510,511 s tým, ţe sa tam vymenia všetky zvyšné okná. Ponuky uţ máme, zmluva je podpísaná,
financie ešte nie sú na účte. Do konca roka by to malo byť urobené.
Kančová A. - pripomenula, ţe obec nemá dlhé roky kronikára.
Uţ 10 rokov tam nie sú zápisy. Bolo by dobré porozmýšľať o
nejakej osobe, ktorá by to robila
Kvasnica J. - v Stupníku bol problém pri vývoze TKO, nechceli
tam ísť s autom, pretoţe zasahovali konáre stromov do cesty
starosta obce - zamestnanci obce tam boli odstránili černičiare,
opílili konáre stromov p. Fodora ale nikto nehlásil na OcÚ, ţe by
bol nejaký problém
Kvasnica Ján – v ulici Za lesami by bolo dobré urobiť terénne
úpravy - kraje cesty poprisýpať zeminou alebo pieskom, pretoţe
krajnica je nebezpečne urobená, keď sa budú autá otáčať, zlomia
kraj cesty
Bc. Starove J. - informoval o akcii „PIVATLON“, ktorú pripravuje
v spolupráci s obcou,mala by byť 11.5.2019. Je to beh a pitie
piva. Starosta obce súhlasí a prisľúbil akúkoľvek pomoc. Trasa by
bola Málinec – Hrabovská – Bystrička – Málinec. Boli by štyri
stanovištia, uvaril by sa guľáš. Oslovil niekoľko ľudí, ktorí mu
budú nápomocní pri tejto akcii.
Starosta obce – je to aktivita Jozefa Starove, obec mu bude
nápomocná a zároveň vyzval poslancov, aby boli jeden tím a
verí, ţe sa podarí vybudovať nejakú tradíciu.

Čerpanie dotácii za rok 2018
DHZ Málinec
Pohonne hmoty:
1 379,83 Eur
Štartovne:
95,00 Eur
Dresy:
853,00 Eur
Prostriedky vynaloţene na organizáciu súťaţí na účasť v súťaţiach:
232,18 Eur
Prostriedky vynaloţené na údrţbu a autosúčiastky: 955,05 Eur
Kúpa materiálu pre potreby DHZ: 4 258,42 Eur
EK, STK:
258,00 Eur
Dotácia spolu:
8 000 Eur
Vyčerpané:
8 000 Eur
Z vlastných prostriedkov: 31,48 Eur.

Pripravila : Zuzana Debnáriková
1/2019

Oslavy oslobodenia
obce Málinec
Spomienkové oslavy sú prejavom vďaky ľuďom, ktorí sa pričinili o našu lepšiu budúcnosť, oslavou ţivota, slobody a radosti z prítomnosti a snahou poučiť sa z minulosti.
Tento rok sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia obce
Málinec a oslavy rozdelili na tri týţdne, počas ktorých sa hrali
aj tradičné turnaje.
Všetko to začalo v sobotu – 19. januára 2019 stolným tenisom
a pokračovalo volejbalom v nedeľu – 20. januára 2019.
Druhý týţdeň patril trom podujatiam.
V piatok – 25. januára 2019 sme si v Spoločenskom dome
Málinec pripomenuli oslobodenie našej obce, ktorú sa podarilo
oslobodiť aţ na druhýkrát – 28. januára1945.
Po príhovoroch starostu obce Ing. Igora Lacku a kultúrnej
referentky Anky Kančovej, deti z materskej školy predviedli
svoje milé vystúpenie.
Detský folklórny súbor Málinčok prekvapil hneď dvakrát.
Najprv dievčatá zaspievali slovenské a ruské pesničky a potom
sa harmonikár Peťo Muţík vo vojenskej uniforme predstavil
piesňami donských kozákov, ktorých je dlhoročným obdivovateľom a osobným priateľom.
Na oslavách sa všetkým prítomným prihovoril aj predseda
oblastného výboru SZPB Lučenec RSDr. Jozef Cerovský.

Málinský hlásnik

Počas osláv mali čestnú stráţ členovia Klubu vojenskej histórie z Rimavskej Soboty Krásnogvardejci –
– Mgr. Štefan Chrastina a Ján Kokavec.
Po programe v spoločenskom dome sme sa presunuli na námestie k pomníku padlých z 2. svetovej vojny, kde bol poloţený
veniec a Krásnogvardejci zahájili čestné salvy.
V sobotu – 26. januára 2019 sa pokračovalo futbalom a v nedeľu
– 27. januára 2019 patrila telocvičňa základnej školy poslednému turnaju – tenisu.
Februárový víkend sa niesol umeleckým prejavom.
Sobota – 2. februára 2019 dýchala nostalgiou československého dramatika s málinskými koreňmi Osvalda Záhradníka. Narodil sa 16. novembra 1932. Študoval v Banskej Bystrici, Svite a Prahe. Debutoval v roku 1952 krátkymi prózami,
ktoré uverejňoval v časopisoch. Zvábil ho svet rozhlasových hier
a komponovanie drám. Vo svojej tvorbe sa venoval problémom
v manţelstve, konfliktom s prostredím, začlenením sa bývalých
väzňov do beţného ţivota, konfrontáciám medzi skutočnosťou
a svetom ilúzii, generačným rozdielom, ale aj vojne a SNP.
O období 1944 – 1945 je aj jeho významná dráma Zurabája
napísaná v roku 1973. V Spoločenskom dome Málinec nám ju
predviedli ochotníci z OZ Timrava Lučenec.
Ďakujeme všetkým za účasť na týchto spomienkových
oslavách.

strana 9

Mgr. Edita Gúgľavová

1/2019

Ipeľ sa však odborníkom na
vodu týmto neprejedol. Venujú
mu pozornosť a nedá im spávať
moţnosť vybudovať medzi
osadou Ipeľský Potok a medzi
obcou Ďubákovo systém prečerpávacej vodnej elektrárne.
Tá by Slovensku mohla prispieť 600 megawatmi elektrickej energie. Prepočítali, ţe
výstavba by zhltla najmenej
900 mil. €. Potom by sa elektrická energia mohla vyváţať aj
za hranice vo väčšom mnoţstve
a tým by Ipeľ opätovne mohol
prispieť do pokladne štátu.
V čase písania týchto riadkov,
po tieto dni, rokuje s Číňanmi
podpredseda vlády- Bystričan
Ľubomír Váţny,
aj o tejto
moţnosti spolupráce. Ak by sa
to uskutočnilo, našli by naši
ľudia na hornom toku Ipľa
a v okolí prácu, ale iste a zasa,
aj v samotnej dedine Málinec,
aj ruch a nepohodlie. To uţ
ţiaľ výhody a ujmy idú „ ruka
v ruke.“
A tak či ľudia pijú vodovodom
rozvádzanú a upravenú vodu
z Ipľa, či nebodaj budú čerpať
elektrickú energiu vyrobenú
v budúcnosti, tieţ na Ipli, aj títo
ľudia budú mať priamy, či
nepriamy úţitok z tejto rieky.
Aj toto je teda skutočnosť, ţe
nás Ipeľ spája. Spája nás aj
s územím a s ľuďmi, ktorí ţijú
na území jeho prítokov, či
menších potokov, ktoré vodou
zásobujú hlavné prítoky. Ľavostranné prítoky: Uhorský
potok, Poltárica, Petrovský
potok, Suchá, Babský potok,
Mučínsky potok a Kamenec,
ktorý pramení v Maďarsku. Aj
pravostranné prítoky: Banský
potok, Krivánsky potok, Mašková, Tisovník, Stracinský
potok, Krtíš, Čebovský potok,
Veľký potok, Olvár, Krupinica,
Štiavnica, Búr, Jelšovka.
Ak by niekto z nás tvrdil, ţe je
IPEĽ iba „naša“ rieka, tak mu
musím povedať, ţe sa mýli.
Patrí všetkým, ktorí na jej brehoch bývajú, alebo sa Ipeľ
dotýka ich katastrov. Ba dokonca patrí aj tým, ktorí sa po
nej občas plavia, alebo na nej
chytajú ryby. Moţno si rieku
prisvojujú aj tí, ktorí na nej
Málinský hlásnik

stavajú mosty aj s Maďarskom, či inak upravujú jej tok.
Na brehu Ipľa vyrástli dediny
a mestá a skús povedať niekomu z ich obyvateľov, ţe im
Ipeľ nepatrí: Áno, ak začíname
od horného toku a ak nerátame osady Ipeľský Potok a Ipeľ,
tak prvý je práve Málinec, ale
potom niţšie aj ostatné: Poltár,
Breznička, Kalinovo, Pinciná,
Boľkovce, Nitra n/I, Trebeľovce, Rapovce, Panické Dravce,
Veľká n/I, Nógrádszakal, Slovenské Ďarmoty, Baláţske
Ďarmoty, Koláre, Veľká Čalomija, Veľká Ves n/I, Balog n/I,
Ipeľské Predmostie, Šahy,
Drégelypalánk, Preseľany n/I,
Hont, Salka, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Malé
Kosihy, Výškovce n/I, Szob,
Ipolytarnóc, Hrkovce.
Tá oblasť Slovenska, ktorá sa
dotýka rieky Ipeľ sa volá Poiplie. Ipeľ preteká okresmi Poltár, Lučenec, Veľký Krtíš
a čiastočne Levice. Treba si
uvedomiť, ţe rieka tvorí 140
km
hranicu
medzi
SR
a Maďarskou republikou. Ešte
nám poslúţi ďalšie označenie –
p o v o d i e. Znamená aj všeobecne kraj pozdĺţ rieky. Ak
si dobre uvedomíme jeho podrobné označenie, tak je to
vlastne územie, z ktorého vody
stekajú do danej rieky.
Ak chceme zdôrazniť, koľkých ľudí nás Ipeľ spája, mohli
by sme zisťovať aj vedľajšie
prítoky hlavných prítokov,
pričom by sme zistili, ţe sa
samozrejme
dotkneme aj
ďalších obcí a ich obyvateľstva, v oveľa širšom území.
Len si stále uvedomme, ţe sme
stále v Poiplí. Pokúsim sa vymenovať aspoň menšie prítoky Ipľa okolo Málinca, ktoré sa
oficiálne niekedy neuvádzajú,
napr. Malý Ipeľ je pravostranný prítok Ipľa. Meria 5,3 km.
Pramení na severnom svahu
Bykova okolo 1010m n.m.
Dotýka sa osady Mláky.
Napája ho krátky ľavostranný
prítok spod sedla Prašivá, ktorého pomenovanie sa ani neuvádza. Priberá aj nemenovaný prítok z pravej strany
v oblasti osady Petrová. Do
Ipľa ústi Malý Ipeľ pri osade
Vlčovo 538 m n.m.
Chocholná je pravostranný
prítok Ipľa. Vyviera pod

sedlom Prašivá 965 m n.m.
Preteká chotárom Látok. Sprava ho zásobuje nemenný prítok
spod Vyhnanca, zľava prítok
spod juţného svahu Bykova.
Ústi 350m n.m. do vodnej
nádrţe Málinec. V jarnom čase
je Chocholná krásnou horskou
bystrinou podobnou tatranským
tokom. Okolo potoka je značená pomerne pohodlná turistická
cesta pre peších, ktorá človeka
dovedie krásnym lesom aţ na
dotyk Látok. Pod Látkami túto
modrú značku kriţuje červená
turistická cesta, ktorá doprava
vystúpi aţ na Bykovo 1010
n.m. Potom pokračuje cez
sedlo Prašivá, kde pretína cestu
spájajúcu Kokavu n/Rimavicou
s Kriváňom, aţ do Lomu nad
Rimavicou a ďalej na sever.
Ak sa turista pod Látkami vydá
červenou značkou opačným
smerom doľava, príde na Táňovo., ďalej na Prieraz. Tu sa
napája zelená značka na Šutovú
jamu. Červená značka potom
neustále klesá cez osadu Hrnčiarky, Kotmanovú a Dobroč
aţ na ţelezničnú stanicu v
Mýtnej. Všetko som osobne
prešiel, lebo niektoré značky
som
z pasie obnovoval
a červenú značku som vlastne
od Bykova po Mýtnu sám
prvotne tvoril.
Uhorský potok – starší názov
Uhorštiansky potok je ľavostranný prítok. Je na území
okresu Poltár ktorý pramení
v na juţných svahoch vrchu
Burkuš v nadmorskej výške
720 m v Málinských vrchoch.
Má dĺţku 12,2 km. Vodou ho
zásobuje prítok sprava Neklenský potok, Krná, Slatina
a Drţkovo. Zľava prítok spod
Uhorského a Zlatná. Do Ipľa
ústí v Zelenom – časť Poltára.
Dotýka sa obcí Krná, Hradište, Uhorské
a samozrejme
Poltár- Zelené. Takto by sme
mohli pokračovať a zapísať
kaţdý, aj najmenší
prítok,
ktorý dobre evidujú obyvatelia, ktorí si v ňom občas umyjú
zablatené čiţmy, či čerpajú
z neho vodu na polievanie
záhrad, alebo ho inak vyuţívajú.
Ak by si teda poloţil v Málinci
na
Ipeľ
malú
loďku
s pozdravom, mohli by ho čítať
tisíce
obyvateľov
niţšie
v smere toku rieky. Ba moţno
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niekoho v Málinci raz napadne,
uskutočniť okolo vodnej nádrţe
Málinec stretnutie obyvateľov,
ktorí poznajú vody Ipľa z jeho
brehov hore vyššie, či
na
strednom, alebo dolnom toku.
Nevylučujem ani pár zástaviek
pri niektorých dedinách, či
mestách dolu tokom. Moţno sa
raz zídu starostovia dotknutých
obcí a miest a dohodnú sa na
stretnutiach „Ipeľcov“ striedavo raz tu, raz tam. Moţno by to
stálo za pokus. Iste by potom
postupne prerástlo do vedomia
všetkých na jeho brehoch, ako
nás všetkých Ipeľ spája. Moţno by si potom jednotlivé rodiny mohli rozprávať históriu
o sebe a svojich predkoch. Ak
by sa takéto spomienky zapísali, vznikla by z toho iste obsahom zaujímavá pekne tlstá
kniha, ktorú by radi vydali
mnohí vydavatelia. Alebo by
vznikol rad dielov pod tým
istým názvom.
Ja sa v inej časti pokúsim vyrozprávať
svoje
poznatky
i záţitky z Málinca a okolia,
ako malý príklad pre ostatných.
Verím, ţe sa nájdu ďalší pokračovatelia
a nasledovníci.
Mali by tak urobiť, lebo ľudská pamäť je jednak prchavá
a na druhej strane nie dôsledná,
aby
záţitky
pravidelne
a neskreslene
odovzdávala
nasledujúcim generáciám len
ústnym podaním. Kto pozorne
číta, okrem spomienok moţno
postrehne
aj
udalosti
a spoločenskú atmosféru tých
čias.
Človek ako rieka putuje v čase,
ale aj územím, a tak ak som
začal písať o rodnom hornom
Ipli, ţivot ma posúval Moravou a Sliezskom. V čase mojej
mladosti sa muselo dva roky
vojenčiť. Nemohol som vynechať nič, čo som zaţil aj tam.
Musím povedať, ţe od roku
1961 ţijem v Banskej Bystrici,
teda na hornom Pohroní a isté
udalosti ma zastihli uţ tu
a snaţím sa ich opisovať. Pohronie a menovite Banská
Bystrica mi dala mnohé. Mesto
na Hrone ma prijalo prívetivo,
ale rád sa vraciam na brehy
Ipľa.
druhá časť kapitoly pamätí
Mgr. Štefana Urbašíka,
vybrala Kančová
1/2019

BLAHOŢELÁME !
Rodákovi z Málinca –
jazykovedcovi

Jánovi Findrovi, Dr. h.
c. prof. PhDr., DrSc.
k ţivotnému jubileu, ktoré
oslávil 25. marca.
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján
Findra, DrSc., jazykovedec a
vysokoškolský učiteľ, akademický funkcionár, spisovateľ,
verejný a kultúrny činiteľ, sa
narodil 25. marca 1934 v Málinci. Ľudovú školu vychodil v
rodisku, Gymnázium Boţeny
Slančíkovej-Timravy v Lučenci
navštevoval v rokoch 1950–
1953. V Bratislave v roku 1957
ukončil štúdium slovenčiny a
dejepisu na vtedajšej Vysokej
škole pedagogickej. Následne
pôsobil štyri roky ako stredoškolský učiteľ na Pedagogickej
škole v Lučenci. V roku 1961
prešiel na vtedajší Pedagogický
inštitút v Banskej Bystrici. Na
slovakistickej katedre činorodo
pôsobil viac neţ pol stovky
rokov. Vedeckú hodnosť kandidáta
filologických
vied
(CSc.) získal v roku 1966.
Akademický titul PhDr. nadobudol v roku 1969. Za docenta
sa habilitoval v roku 1973. V
roku 1984 dosiahol vedeckú
hodnosť doktora filologických
vied (DrSc.).
Za univerzitného profesora bol
vymenovaný v roku 1986. V
roku 2004 mu
Univerzita Mateja Bela, ktorú v
roku 1992 spoluzakladal, na ktorej sa stal prvým rektorom a o rozvoj ktorej
sa významne pričinil, udelila
čestný
titul
doctorhonoriscausa. V roku 1994
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sa Ján Findra stal prvým
vedúcim Kancelárie prezidenta
Slovenskej republiky. V januári
2000 sa vrátil na vysokoškolskú pôdu a pokračoval v misii
akademického zamestnanca –
vysokoškolského učiteľa a
jazykovedca. Od roku 2013 je
emeritným profesorom Katedry
slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici.
Vedeckovýskumná
činnosť
profesora Findru počas jeho
tvorivého pôsobenia na jazykovednom poli nadobudla
impozantné rozmery. Jeho
tvorba obsahuje okolo 800
publikačných poloţiek. Vydal
16 monografií, samostatne –
ako autor, resp. spoluautor – 10
učebníc pre vysoké a stredné
školy. V domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a
zborníkoch uverejnil 180 vedeckých štúdií a viac neţ 600
odborných a populárnonáučných článkov a recenzií. Zúčastnil sa 60 domácich a zahraničných vedeckých konferencií. Jeho dielo sa neobmedzuje
iba na vedecké spoločenstvá;
autor esejisticky podfarbenými
prácami oslovuje aj širšie kruhy kultúrnej verejnosti. Pôsobil
v početných a rozmanitých
vedeckých a odborných inštitútoch, vedeckých a redakčných
radách a poradných orgánoch.
Spoločnosti je známy aj ako
organizátor a porotca na prehliadkach a festivaloch, spojených s umeleckým
slovom.
Vo Findrovej vedeckej
produkcii si osobitnú pozornosť zasluhujú práce o texte,
jazyku, štýle a štylistike.
Nosníky, ktoré tvárnil a vţdy si
ich váţil, utvára text v komunikácii, otázky normy a kultúry
prejavu, sledovanie vzťahov
medzi obsahom a formou,
postavenie a úlohy odborného,
umeleckého a hovorového
štýlu v komunikácii, problematika hovorovosti, odseku, modely hĺbkovej a povrchovej
organizácie textu, publicistický
štýl a ţurnalistická oblasť všeobecne. Autor čerpá z najmodernejších a stálych výdobytkov najlepších výskumných

tradícií, prínosne ich
rozvíja vo vlastných výskumoch a odovzdáva ich študentom. Tak si natrvalo trasoval cestu, pre ktorú sú charakteristické tvorivé výsledky s
významnou vedeckou hodnotou, metodickým prínosom a
nezanedbateľným
kultúrnospoločenským poslaním Osobnostný a ľudský profil Jána
Findru je charakterizovaný
precízne pestovanou vedou,
zodpovednou, zanietenou pe-

dagogickou činnosťou a spoločenskou angaţovanosťou –
všetko je skĺbené ţivotnou
filozofiou humanistu. Nielen,
ale aj preto si oprávnene zasluhuje vysoké ocenenie, prirodzený obdiv a úctu v očiach,
mysliach i v počínaniach tisícok jeho študentov, domácich
a zahraničných
kolegov
a nasledovníkov.
Kančová A. / zdroj REKUS /

Najbližšie kultúrne podujatia:
Apríl – Stavanie mája
Máj – Deň matiek
Jún – Deň detí
Jún – Turistický výstup na Vrch Hrad
Jún – Jánske dni

Zelená je
tráva …
O pár dní sa nám začne nový
futbalový rok. Prechádzajúci,
čo si budeme hovoriť, bol
úspešný, čo sa týka všetkých
našich muţstiev. Ţiaci pod
vedením trénera Turica dokázali vzostup výkonnosti čelnými umiestneniami vo svojich
vekových kategóriách. Dorastenci napriek „svojským“ problémom pod vedením trénera
Baloga obsadili po jesennej
časti horné priečky tabuľky 4.
ligy.
Keďţe v kaţdom klube sa
činnosť hodnotí podľa výsledkov A. muţstva, môţeme byť
spokojní. A-čko skončilo na 2.
mieste 5. ligy. Ukázalo sa, ţe
angaţovať do funkcie trénera
nášho domáceho Petra Turica
bola správna voľba. Muţstvu
dal tvár, hráči ho rešpektujú
a to všetko sa ukázalo na postavení v tabuľke. Muţstvo má
svoju bojovú tvár a ukázalo to
na ihriskách súperov, odkiaľ
sme doniesli veľa bodov a to
po najtesnejších výsledkoch.
Hralo kolektívny futbal, ale
predsa o niečo vyčnieval
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Tomáš Ďurica.
Prípravu na jarnú čas sezóny
A. muţstvo začalo 13.1.2019.
Hneď na začiatku sezóny sa
v muţstve udiali zaujímavé
zmeny.
Novým vedúcim muţstva sa
stal Juraj Čáni.
Káder opustili Tomáš Ďurica –
Radzovce a Marián Marko –
Divín. A naopak do muţstva
pribudli
Miroslav
Trčan
a Milan Poliak z Uhorského,
Adam Beľa a Martin Rác
z Lučenca a Milan Kelement
z Poltára. Príprava sa začala
trojdňovým kondičným sústredením na Látkach. Potom tréner Turic striedal prípravu ako
v telocvični, tak aj na ihrisku
s umelou trávou. Medzitým
muţstvo odohralo aj prípravné
zápasy a to s týmito výsledkami. Kokava 7:2, Kováčová 1:4,
Čierny Balog 3:7, Pribelce 3:1.
Umiestnenie muţstva po jeseni
velí zabojovať o postup do 4.
ligy. Bolo by to pekné
a chlapci isto zabojujú, ale ak
by to náhodou nevyšlo, verím,
ţe správny fanúšik na málinský
futbal aj tak nezanevrie, lebo
ako povedal jeden úspešný
tréner: „Futbal nemá logiku...“.
Švankes

Švankes
1/2019

Záhradnícke rady

Včelárske okienko
Tibor Urbašík
Dostal som ponuku napísať
niečo o včelách. To niečo je
pre mňa ťaţká úloha. Nie preto,
ţe by som o včelách niečo
nevedel, ale preto, ţe čím
vlastne začať.
Hádam bude zaujímavé napísať, ako som začínal. Mal som
šestnásť rokov a bol som členom málinského tanečného
súboru Jánošík, ktorého vedúcim bol Janko Novodomský,
dobráčisko od kosti. Bol aj
včelárom a raz, bolo to skoro
na jar, ma oslovil, či by som
mu nemohol večer pomôcť
poprenášať v záhrade včelie
úle, samozrejme plné včiel.
Ako by sa takému dobrákovi
dalo niečo odmietnuť. S prenášaním sa nám darilo, ale ako
to uţ v ţivote býva, niečo nepredvídané musí prísť. A aj
prišlo. Ja, ako zvedavec, som
začal sledovať po úľoch pobiehajúce včely. Jedna si ale
zmyslela, čo to za opachu pred
úľom postáva? Zabzučala mi
pri uchu a uţ som aj pocítil
pálenie na krku. Kedˇ sme
prišli do kuchyne, Janko
pozrúc sa na mňa, skríkol:
"alergia". Bol som červený ako
rak, oči mi slzili a po tele som
mal vyráţky. Pomoc sme hľadali u lekárnika Pataya, ktorý
bol v lekárni, lebo po večeroch
triedili s doktorom Špalekom
recepty. Odborná pomoc bola
okamţite po ruke, lebo úplnou
náhodou mali na stole rozriedený lekárnický lieh, z ktorého
mi doktor nalial do pohárika a
prikázal vypiť. Uľavilo sa mi.
Lekárnik mi potom dal nejaké
tabletky, z ktorých som zjedol
dve a po hodine bolo po alergii.
Ako odškodné som od Janka
dostal včelí roj, a tak som sa
stal vlastníkom jednej včelej
rodiny, o ktorú som sa staral
podľa jeho rád a pri jesennom
vytáčaní medu som mal aj
vlastný med. Na jeseň som
včely riadne prikŕmil a pripravil na prezimovanie.

foto: internet

Najkrajším okamihom pre mňa
bol pohľad na prvý jarný prelet
vlastných včiel v našej záhrade.
Ľahko sa vtedy včelárilo, nebolo chorôb, ani klieštika, ako sa
ľudovo nazýva zákerný parazit
a nebolo ani silných poľnohospodárskych postrekov.
Ubehli roky a z najmladšieho
málinského včelára sa stal
najstarší. Tejto záľube sa venujem teda od mladosti a neľutujem. Pohľad na včelie úle,
kde včely na jar usilovne nosia
ţltučký peľ, je niečo, čo môţe
zaţiť len ten, čo sa snaţí vniknúť do tajov najorganizivanejšieho ţivota. Môţu nám byť
príkladom, veď vo včeľom
spoločenstve niet zaháľačov
ani príţivníkov.
Nakoniec môjho článku ešte
spomeniem jednu úsmevnú
príhodu, ktorá sa stala dvom
včelárom /vraj na Bykove/.
Jeden býval na úslni nad Majkovou, volal sa Ševčík a druhý
na zapači, volal sa Rekšák.
Jeden krásny slnečný deň
navštívil Rekšák Ševčíka, ktorý
bol práve pri včelách a kochal
sa pohľadom na pracovité
včielky, ako nosili peľ. Nasrdený sa vrátil domov, vzal
palicu a búchal po úľoch so
slovami: "darebáky vstávajte,
susedove uţ nosia".
Nech mi je odpustené, ak sa
mená zhodujú. Nemusí to byť
pravda, ţe to išlo o týchto včelárov, ale pravdou ostáva, ţe
včely milujú úslnné stanovištia.

Rakytník
rešetliakový /Hippophane rhamnoides/
S príchodom jari sa začína
obdobie prác pre záhradkárov.
V tomto čísle Málinského
spravodajcu
predstavujeme
menej známy rakytník rešetliakový, ktorý si postupne získava
miesto v našich záhradách. Je
veľmi ţivotaschopný a jeho
domovom je sever Európy,
Pyreneje, Malá Ázia, Kaukaz,
Himaláje, Sibír, Mongolsko a
Čína. Vyskytuje sa aţ do výšky
2100m n.m. U nás sa pestuje
od roku 1811.
Rakytník je tŕnitý dvojdomý
ker alebo strom dorastajúci do
výšky 5-10 metrov. V starovekom Grécku ním kŕmili kone,
aby mali lesklú srsť. Z toho je
odvodený aj vedecký názov
rastliny: "hippos"=kôň, "phaos"´= lesknúť sa. Pre svoje
široké vyuţitie a neprekonateľné účinky sa pouţíva v tibetskej, mongolskej a indickej
medicíne.

Z histórie:
IPEĽ
Ţivota budič Málinskej doliny,
rieka Ipeľ, je so svojimi 232,5
km treťou najdlhšou riekou na
Slovensku. Pramení v západnej
časti Slovenského rudohoria vo
Veporských
vrchoch
v Sihlianskej planine neďaleko
obce Lom nad Rimavicou na
juţnom úbočí vrchu Čierťaţ vo
výške 1050 m. n. m. Písomné
doklady o rieke Ipeľ sa datujú
do druhej štvrtiny 12. storočia.
Konkrétne prvým písomným
záznamom je listina kráľa Belu
II. z roku 1135. Pôvod názvu
rieky je podľa jazykovedcov
rozličný. Väčšina sa prikláňa
k pôvodu názvu z baltoslovanského slova UPELIS (vo význame rieka) zodpovedajúce
JUPILES – JUPEĽ, ktoré

Z rakytníka môţeme pouţiť
všetky časti rastliny, teda koreň, kôru, kvety, plody aj drevo. Plody sú oválne, oranţovo
zafarbené bobule, ktoré sa
zbierajú neskoro v jeseň. Majú
trpko kyslú chuť. Rakytník
obsahuje vitamíny A, C, E, F a
P. Pre vysoký obsah vitamínov
sa podáva ľudom náchylným
na prechladnutie. Účinné látky
posilňujú zrak, pôsobia proti
skleróze a spomaľujú proces
starnutia. Ćaj z plodu sa pouţíva pri bolestiach ţalúdka. Plody majú detoxikačnú aktivitu,
čistia pečeň, uţívajú sa pri
rekonvalescencii, po chirurgických zákrokoch, chemoterapii
a oţarovaní, infekčných a nádorových ochoreniach. Olej
pôsobí ako prírodné analgetikum, pomáha zniţovať bolesť a
taktieţ pomáha pri zniţovaní
vysokej hladiny cholesterolu.
Pre všetky tieto vlastnosti si
zaslúţi našu pozornosť a miesto v záhrade.

Juraj Janšto
starí Maďari prevzali ako
IPEĽ- IPOL. Rieka Ipeľ tvorí
zo svojej celkovej dĺţky aţ 140
km hranicu s Maďarskom.
Z iniciatívy ochranárov prírody
oboch krajín vznikla Ipeľská
únia. Pred opustením Slovenska sa Ipeľ z ľavej strany vlieva do Dunaja a spolu sa lúčia
s našou krajinou. V Málinskej
doline má Ipeľ dva pravostranné prítoky – Chocholnú
a Smolniansky potok. Vo svojom hornom toku nad Málincom napája Ipeľ Vodárenskú
nádrţ Málinec. Ipeľ je aj
v súčasnosti
rieka
nestála
a nespútaná.
Napriek tomu, ţe jej koryto
prešlo na mnohých úsekoch
odbornou reguláciou.

Ţelmíra Urdová
Pokračovanie článku
v nasledujúcom čísle
Málinského hlásnika a to
č. 2/2019
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