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Vyjadrenie SSE na písomnú reklamáciu
Váţení občania,
na základe reklamácie OcÚ Málinec ohľadne častého
prerušovania a výpadku elektriny v našej obci Vám dávame na
vedomie odpoveď SSE s nasledovným záverom.
Distribučné centrum eviduje poruchy. Avšak krátkodobé výpadky elektriny vznikajú väčšinou pri poveternostných
situáciách.
V prípade, ţe sa spotrebiče v domácnosti citlivé, distribučná spoločnosť odporúča odberateľom chrániť si spotrebiče
dodatočnými ochrannými a záloţnými zdrojmi, priamo vo svojej
domácnosti.
Túto zvýšenú bezpečnosť technických zariadení si musí zabezpečiť na vlastné náklady ich prevádzkovateľ, teda domácnosť,
ktorá má odber elektriny a výpadok elektriny častý.
Stredoslovenská distribučná a.s. vykonáva systematické
opatrenia pre ich elimináciu. Pokiaľ si zabezpečíte doporučené
opatrenia, budete môcť elektrickú energiu vyuţívať komfortnejšie ako doposiaľ.
Stredoslovenská energetika preto klasifikuje túto reklamáciu ako neopodstatnenú.

Starosta obce Málinec Ing. Igor Lacko srdečne pozýva,
Vás, jubilujúcich spoluobčanov našej obce dňa 18.10.2019

/piatok/ o 15oo hod. do Spoločenského domu Málinec
/sobášna sieň/ na slávnostné prijatie:

J U B I L A N T I roku 2019
Program : 15oo h.

Privítanie jubilantov roku 2019
v sobášnej sieni SD
16oo h. Privítanie všetkých seniorov našej obce
v kinosále SD
Slávnostný príhovor
Vystúpenie DFS Málinčok
Vystúpenie televíznej svokry Gizky OŇOVEJ
Občerstvenie pre všetkých seniorov – sála na poschodí
Voľný program
Tešíme sa na Vás a prosíme potvrdiť Vašu účasť
osobne na Obecnom úrade v Málinci u p. Kančovej, alebo p.
Kupcovej, prípadne na č. tel. : 429 11 22 alebo 429 11 20 a to
oo
do 16.10.2019 do 12 hod.

Výber pripravila: Kančová A.

Obecný úrad informuje
V zmysle Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Málinci môţu občania predkladať
svoje poţiadavky na prerokovanie obecným
zastupiteľstvom do 10 dní pred termínom zasadnutia
OZ. Ţiadosti, ktoré budú predloţené po tomto
termíne, budú prerokované na ďalšom zasadnutí OZ.
/R.R./

na slovíčko
starosta informuje
otázka na poslancov
viete ţe?
kultúra
história
šport
kritickým okom
na chalupe
zasmejme sa

V predaji od 1. decembra 2019
na OcÚ, odd. kultúry
u p. Kančovej.
Málinský hlásnik

Plánované rubriky:
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kríţovka
čo ma teší alebo hnevá
naši rodáci
záhradkárske správy
liečivé bylinky
recepty
pozdravy, výročia,
blahoţelania,
inzeráty a reklamy
ďalšie
3/2019

pietny akt pri pamätníku
účastnici výletu SZPB

18.mája 2019 výbor SZPB
zorganizoval veľmi zaujímavý
výlet, na ktorý budeme ešte
dlho spomínať.
Hlavnou myšlienkou bolo
navštíviť
vojenský cintorín
a pamätník Háj Nicovô.
Práve
tu
sa
odohrávali
najťaţšie a najdlhšie boje 2.sv.
vojny.
Toto miesto bolo určené na
boje zámerne. Odpočíva tu viac
ako 1350 hrdinov.
Očarila nás krásna príroda
a lokolita,
ktorú
máte
v panoráme ako na dlani.
Ku pamätníku sme poloţili
kyticu, zapápili sviečku a na
znak vďaky si pietne miesto
uctili minútou ticha.
Náš
výlet
pokračoval
návštevou Vlkolínca.

Obec, ako vieme, je zaradená
do zozanamu svetového
dedičstva UNESCO.Očaril nás
ţivot v tejto malebnej dedinke.
Kedţe sme boli na Liptove,
väčšina učastíkov výletu si
vyskúšala plavbu loďou na
Liptovskej Mare.
V meste Liptovský Mikuláš
sme sa naobedovali na ďalšie
potulky
našim
krásnym
Slovenskom. Cestou sme sa
ešte
zastavili
vo
výstavnom parku
v Liptovskom Jáne, kde sú
neskutočne krásne miniatury.
Očarilo nás tridsať modelov,
ktoré sú
zapísané ako
Slovenské
kultúrne
pamiatky. Záhradná ţeleznica
tieţ stojí za návštevu. Ţiaľ,
v tejto časti výletu nám

počasie neprialo.

Andrea Mužíková

Patrične unavení sme
sa v podvečer šťastlivo
a s krásnymi záţitkami vrátili
domov.
Od prvej chvíle návratu sa
tešíme na ďalšie miesta, ktoré
navštívime a pojdeme po
stopách našich vojakov.
Pripravila : A. Kančová

Nová lavička - umelecká rezbárska práca
Obec Málinec uţ pozná prácu rezbára Martina
Kalmana z Pohorelej.
Pred tromi rokmi pre
našu obec vyhotovil rezbárske
dielo -pastiera oviec so psíkom, ktoré je umiestnené na
nádvorí ISC, bývalá stará škola. Ţiaľ, neváţime si takéto
veci, čo je vidieť aj na tomto
diele, ktoré je značne poškodené.
Tento rok sme sa dohodli na ďalšej spolupráci.
Počas Jánských dní sa z troch
klátov začala rysovať ďalšia
zaujímavá rezbárska atrakcia,
a to- pes, medveď a baran,
osadený do dvoch lavičiek. Kto
má rád prírodný materiál- drevo, vie čo, je to rezbárska
práca hlavne motorovou pílou
a ak sa tomu čo len trochu
Málinský hlásnik

rozumie, zmĺkne úţasom.
Málinec má opäť
jedno krásne umelecké rezbárske dielo.

Ešte pár náterov
a nájdeme dvojlavičke patričné
miesto na umiestnenie.
Tentokrát by sme to
chceli na námestí obce.
Touto cestou sa chcem
poďakovať Martinovi, hlavne

Poslankyňa
OZ Málinec

za to, ţe si vo svojom
nabitom pracovnom ale aj
súkromnom programe našiel
čas a prišiel do Málinca. Aj
keď sme to časovo nestihli, ako
sme plánovali. verím, ţe výsledok je o to zaujímavejší
a krásny. A naše námestie
bude o toto umelecké dielo
atraktívnejšie nielen pre domácich, ale hlavne pre návštevníkov obce.
Pripravila: Kančová A.
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Za poslankyňu OZ
som kandidovala po prvýkrát .
Ďakujem všetkým voličom, ktorí mi dali svoj hlas.
Umiestnila som sa ako tretia
náhradníčka. Túto funkciu som
prevzala po Mgr. Ľuboslavovi
Jablonskom, ktorý ako všetci
vieme, bol zvolený za nového
riaditeľa
Základnej
školy
v Málinci
a poslaneckého
mandátu sa musel vzdať, nakoľko
funkcia riaditeľa
a poslanca OZ je nezlučiteľná.
Tak, ako iní poslanci, aj ja
chcem pomáhať riešiť problémy v našej obci zodpovedne
a s rozvahou.
Budem sa snaţiť podporovať
všetky nové a dobré nápady,
projekty a prispievať k rozvoju
a modernizácii našej obce.
Verím, ţe si nájdete čas
a porozprávame sa. Rada si
vypočujem Vaše pripomienky
a potom ich následne predloţím OZ. Keďţe ste mi dali
mnohí svoj hlas, budem sa
snaţiť plniť si povinnosti poslankyne OZ Málinec zodpovedne.
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Medzinárodný
novohradský
folklórny
festival
Srdcia
Slovákov
si
v posledných rokoch čoraz
viacej získava folklór. Pod
týmto jediným slovom sa skrýva spev, tanec a tradície predkov odzrkadlené v scénkach.
Kaţdý rok sa na Slovensku
koná niekoľko festivalov, ktoré
zachytávajú našu minulosť
vloţenú do prítomnosti.
V dvadsiatom storočí taliansky
spisovateľ, prekladateľ a kritik
Cesare Pavese povedal, ţe
v literatúre
komparatistiky,
teda v literatúre zaloţenej na
porovnávaní prvkov viacerých
literatúr, nestačí porovnávať
len diela jednej krajiny, ale je
ţiadúce pozrieť sa do sveta,

a tak aj ten náš slovenský folklór by sa nemal porovnávať
len medzi jednotlivými regiónmi, ale je potrebné ľuďom
ukázať niečo nové, nepoznané.
Nebyť len intra (vnútri jednej
krajiny), ale stať sa inter (medzi viacerými krajinami), len
tak môţe nastať vývoj. To platí
aj v kultúre. Z tohto dôvodu
v posledný júlový týţdeň,
v dňoch 25. – 28. júla 2019
Novohrad oţil medzinárodným
folklórom. Novohradské osvetové stredisko zorganizovalo uţ
24. ročník Medzinárodného
folklórneho
festivalu
v samotnom srdci regiónu a to
v Lučenci.
Prišli sem folklórne
súbory z Chorvátska, Maďarska, Mexika, Poľska, Portugalska a Ruska. Samozrejme
nechýbala škola tanca. Kto
nemohol pricestovať do Lučenca, folkloristi prišli za ním,

Pamodaj šťastia
lavička

Nezdá sa Vám to povedomé aj
v dnešnom svete?

Pamätáte si na rozprávku Pavla
Dopšinského „Pamodaj šťastia
lavička?“ Hlavnou myšlienkou
bolo porovnávanie správania
dvoch sestier, tej čo bola chudobná a utláčaná a druhej, čo
mala všetko. Tá prvá, čo nebola presýtená mamonom, za
všetko poďakovala, vedela
poprosiť a bola vďačná. Tá
druhá, brala všetko okolo seba
ako samo- zrejmosť a čakala,
ţe všetko a všetci budú vďační
len za jej pohľad.

Obyčajný pozdrav, ktorý nestojí ţiadnu námahu, slušné správanie vo svojom okolí a nielen
detí, nám v dnešnej době začína chýbať.
Čo keby sme sa trošku zamysleli, pozreli okolo seba a kaţdý
deň našli niečo, za čo sme
vďační a odvďačili sa úsmevom, nezabudli na ten obyčajno-neobyčajný pozdrav.
Mgr. Chrastinová Katarína

pretoţe do okolitých
dedín – Divín, Halič, Málinec,
Trebeľovce, ale aj maďarskom
Szalgotarijane, ktoré je súčasťou Novohradu, pretoţe časť
Novohradu leţí na maďarskom
území, zavítali rovnaké súbory
rozdelené do menších skupín.
A tak v piatok - 26. júla 2019 - sa v Spoločenskom
dome Málinec širokej verejnosti predstavili dva zahraničné
foklórne súbory – portugalský
S. Miguel de Anreade
a poľský Wisla.
Tanečníci a hudobníci
z Portugalska sa predviedli
v odevoch
z 19.
storočia
a svojimi ţivými rytmami nenechali
obsedieť
nikoho
z hľadiska a to doslovne. Počas
vystúpenia dvakrát vyzvali
prítomných, aby k ním prišli na
parket a tanečníci si vyberali aj
sami. Vďaka tejto interaktívnej
zloţke sme mali príleţitosť
naučiť sa základné kroky temperamentných tancov. Do toho
hudobníci spievali ľudové
piesne a hrali na tradičných
nástrojoch – gitara, harmonika,
triangel a tamburína. Portugalci
nám svojím predstavením ukázali, ako si v krajine vychutnávajú ţivot.

Ako druhí nastúpili Poliaci. Pri nich sa človek nestačil
čudovať
nad
odvahou
a eleganciou choreografií. Hudba pozostávajúca z harmoniky,
basy, niekoľkých huslí nám
mohla pripomínať známu skupinu Kollárovcov, ktorí sú rovnako reprezentanti goralov.
Nezabudnime však ani na bubny, trubku či flautu, ktoré sa
podieľali na vytvorení dychberúcej hudby či spev sólistov.
Mladé slečny sa prejavili ladnosťou pohybu, skoro všetky
kroky boli na špičkách, videli
sme aj zaľúbené dvojice
a švárni mládenci vynikali
pruţnosťou a akrobaciou.

Veľmi pekne ďakujeme spoluorganizátorom – Novohradskému osvetovému stredisku Lučenec a obci Málinec
a v neposlednom rade účinkujúcim folklórnym súborom – S.
Miguel
de
Anreade
z Portugalska a Wisla z Poľska
za toto krásne podujatie, ktorého veľkolepé ukončenie bolo v
Maďarsku.
Pripravili: Kančová,
Gúgľavová

Krčmička pri Maklurách v Hute Vás pozýva na

otváracia doba:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:
Málinský hlásnik

10:00 – 22:00
10:00 – 22:00
10:00 – 22:00
10:00 – 22:00
10:00 – 00:00
11:00 – 00:00
11:00 – 22:00
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2. novembra 2019 /sobota/
o 2000 hod.
drink ZDARMA
Krčmička pri Maklurách v Hute Vás očakáva!
3/2019

Žijú medzi nami
Úvodné slovo napísal Juraj
Janšto.
Bolo to ešte v minulom volebnom období, keď som si po
jenom zo zasadnutí OZ vypočul zaujímavé rozprávanie
vtedajšieho obecného poslanca
Ing. Víťazoslava Zákopčana,

ktorý spomínal záţitky zo svojich pracovných ciest v rôznych
aj mimoeurópskych krajinách.
Jeho rozprávanie bolo tak pútavé, ţe som ho po nejakom
čase poprosil, aby sa so svojimi
záţitkami a postrehmi podelil
aj s čitateľmi Málinského hlásnika. Slovo dalo slovo, a tak
teraz prinášame na stránkach
obecných novín spomienky,
ktoré Víťo preţil v krajinách,
ktoré sú pre nás prinajmenšom
zaujímavé. Postupne budeme
uverejňovať jeho záţitky, postrehy a príbehy aj v ďalších
číslach obecných novín.
Víťa poznáme všetci, ale aj
napriek tomu si ho v krátkosti
predstavme. Narodil sa v Nitre
20.12.1952. Po ukončení VŠ
poľnohospodárskej v rodnom
meste 4 roky pracoval ako
zootechnik, na JRD Uhorské
15 rokov vo funkcii predsedu
JRD SNP Málinec, neskôr 4
roky ako hlavný inţinier Lovinobanskej poľnohospodárskej
a.s., 4 roky pôsobil ako prednosta Okresného úradu Poltár,
6 rokov ako SHR Alfa-Agro
Piniciná, 3 roky bol generálnym riaditeľom „ OOO Aninskoje Pole“ v Ruskej federácii,
1 rok ţivnostník – poľnohospodárske
poradenstvo
v Mongolsku a na Sibíri.
V súčasnom období pracuje
ako riaditeľ poľnovýroby vo
firme ISOKMAN TRADING –
Bakova Jama. Toľko na úvod.
Verím, ţe Vás rozprávanie Ing.
Zákopčana zaujme. Takţe
Víťo, nech sa páči, rozprávaj.
Málinský hlásnik

Celý môj ţivot je spätý
s blízkymi ľuďmi, prírodou, so
zvieratami a pôdou. Spočiatku
koníček postupne prerástol vo
váţny záujem a moje vzdelávanie som orientoval poľnohospodárskym smerom. Po
ukončení Vysokej školy poľnohospodárskej som pracoval
v rozličných funkciách
na poľnohospodárskych podnikoch, počnúc zootechnickými
funkciami aţ po predsedu
poľnohospodárskeho podniku.
Pretoţe súčasťou mojich povinností bola aj práca s ľuďmi
a pracovnými kolektívmi, našiel som si k ľuďom blízky
vzťah. Mám rád ľudí a rád som
si vypočul rady starších, alebo
aj skúsenejších rovesníkov,
alebo mladých ľudí s ich entuziazmom a energiou.
Veľa ľudí veľa vie a nikto
nevie všetko. Doteraz rád prijímam nové informácie a vţdy
sa mám čomu priučiť, aj keď
uţ môj mladý vek pominul.
Snaţil som sa, aby mi neunikli
nové informácie a nové technologické postupy, ako ich novšia
doba prinášala. Aj keď som
„funkcionárčil“ ako prednosta
Okresného úradu v Poltári,
nevynechal som ţiadnu moţnosť zvyšovať si vzdelanie
o najnovšie výdobytky doby,
hlavne v poľnohospodárstve.
A rád som svoje skúsenosti
odovzdával iným ľuďom, ak
ich chceli odo mňa prijímať.
Robil som poradenstvo pre
poľnohospodárov,
farmárov
a aj laikov, hlavne vo výţive
zvierat, krmovinárstve, ale aj
pri rekonštrukciách fariem, aby
sa mohli realizovať zlepšené
ţivotné podmienky zvierat,
alebo vyuţívať moderné technológie a stroje. Vţdy som
čerpal z praxe, niekoľko
rokov som aktívne farmárčil,
aby som nestratil kontakt
s praxou. Prerástlo to aţ do
medzinárodných
rozmerov,
keď si ma prizývali poľnohospodári, či uţ v centrálnom
Rusku, na Sibíri, alebo
v Mongolsku. Našťastie mám
fantastickú rodinu, ktorá mi
moju
neprítomnosť
v domácnosti tolerovala. Na
túto dobu mám krásne spomienky,
na
stretnutia
s úţasnými ľuďmi,

na
prekrásne
krajiny
s očarujúcou prírodou. Nie
kaţdý mal moţnosť pracovať
vo vzdialených krajinách, poznávať mentalitu ľudí inej rasy
a preţívať s nimi dobré i zlé.
V krátkosti by som chcel vypovedať tieto moje skúsenosti
a hlavne spomenúť si takto na
ľudí, ktorých som si obľúbil
a myslím si, ţe aj oni
mňa. Začnem Mongolskom.
Národ, ktorému je otcom mladý mesiac a matkou zlaté slnko.
Pohľady na Mongolsko
Časť prvá: O mestských ľuďoch
V letiskovej hale som sa predral pomedzi taxikárov, ktorí
jeden cez druhého núkali svoje
sluţby a konečne som zbadal
na kuse kartónu svoje meno.
Drţal ho v ruke nízky usmievavý
muţ
profesorského
vzhľadu. Zovrel mi pravicu
oboma rukami a povedal, ţe je
bývalý rektor veterinárneho
inštitútu tu, v Ulanbátare, je uţ
na dôchodku a ţe mi bude
robiť tlmočníka pre pána majiteľa a pri výuke personálu
novej, práve sa dokončujúcej
farmy.
Konverzovali sme v ruskom
jazyku. Rusky sa naučil na
štúdiu veteriny v Moskve.
Volal sa Orgil a stal sa mi
nerozlučným spoločníkom a
priateľom počas mojej misie
v stepi susediacej s púšťou
Gobi.
To susedstvo treba brať
s rezervou, v Mongolsku sú
vzdialenosti iným pojmom, neţ
na Slovensku.
Mongolsko je 45-krát väčšia
krajina neţ Slovensko. Mongolskú krajinu tvoria rozľahlé
trávnaté stepi, vlniace sa lúky,
vysoké vrchy, rieky a potoky.
Tretinu krajiny pokrývajú lesy,
tretinu tvorí púšť a ďalšiu tretinu step. Obrovská step. Step si
so stepou podáva ruku. Pretoţe
priemerná nadmorská výška
Mongolska je 1580 metrov nad
morom, miestni svoju krajinu
nazývajú aj „krajina modrej
oblohy“.
V Mongolsku je viac ako 250
slnečných dní v roku. Mongolsko je všeobecne povaţované
za jedno z najnehostinnejších
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miest na zemi. Podnebie
v Mongolsku je charakteristické
extrémnymi teplotami. V lete sa
teploty šplhajú k 40 stupňom
Celzia, v zime klesajú na mínus
40
stupňov
Celzia,
v extrémnych prípadoch aj
niţšie. Priemerná ročná teplota
v Ulanbátare je 0 stupňov Celzia. Ale o tom poviem aţ v inej
kapitole.
Viezli sme sa s Orgilom na jeho
terénnej dodávke do hotela.
Výpadovka z letiska bola viacprúdová rýchlostná cesta. Ako
sme sa blíţili k hlavnému mestu, premávka hustla. Mongolsko
má o niečo viac ako 2 700 000
obyvateľov a skoro polovica
z nich ţije v hlavnom meste.
Mongolská metropola
Ulanbátar za posledných 50
rokov vyrástla v moderné veľkomesto.
Premávka hustla čím ďalej, tým
viac. Klaksóny áut trúbili
v jednom kuse. Mongoli zboţňujú klaksóny svojich áut. Orgil
povedal, ţe sa uţ blíţime
k hotelu, kde prespím jednu noc
a potom vyrazíme do stepi. Ale
dostať sa do hotela nebolo aţ
také jednoduché. Prišla nám do
cesty
kriţovatka, na ktorej som spoznal pravú tvár mongolských
vodičov. Kvôli nefungujúcim
semaforom sa autá navzájom
blokovali a nikto nechcel ustúpiť. Ţiadny rešpekt, ţiadna
slušnosť, len vytrubovanie
a kliatby. Pokojní budhisti,
skromní nomádi sa za volantami
svojich tátošov zmenili na
Dţingischánovú hordu. Táto
hra, kto prvý ustúpi, alebo nebodaj dá prednosť tomu druhému, trvala asi 30 minút.
Potom nabehol ozrutný policajt
a za pár minút dal situáciu do
poriadku. Pýtam sa Orgila, ako
to, ţe slušní ľudia sa menia za
volantami svojich áut na divochov? Toto je Ulanbátar, vraví
mi flegmaticky, nie Mongolsko.
Absolútne ho to nerozhádzalo.
Je na to zvyknutý.
Hotel bol supermoderný, obrovský, vybavený, luxusný. Vraj ho
vlastní majiteľ baní na zlato
a uhoľných baní, vraj ten, ku
ktorému pôjdem po dvoch-troch
týţdňoch do inej stepi, ten, čo
robí rekonštrukciu bývalej
3/2019

sovietskej farmy a ku ktorému
príde 300 vysokoteľných jalovíc zo Slovenska, ktoré tam
mám prevziať. Pýtam sa ho, či
aj Šine je taký pracháč. Ţe vraj
áno. Je to vraj jeho brat.
Neskôr som sa dozvedel, ţe
mongolská súdrţnosť je taká
veľká, ţe aj ľudia z jednej
dediny sa bratujú.
Shinee bol majiteľ farmy, kde
som mal pôsobiť. Aj on vlastní
baňu na zlato a uhoľnú baňu.
Pred hotelom ţobral nejaký
bezdomovec. Vidíš, vraví mi
Orgil, toto sme ešte pred pár
rokmi nepoznali. Je to daň za
zmenený spôsob ţivota. Ţivota
v meste. Rozdiel v ţivotnej
úrovni jednotlivých vrstiev
obyvateľov ţijúcich v hlavnom meste je obrovský. Vidno
to aj na štvrtiach, kde býva
malá bohatá vrstva oproti štvrtiam, kde ţije oveľa väčšia
vrstva chudobnejších. Nechcem tým povedať, ţe ostatné
časti Ulanbátaru sú na tom zle,
ale sú na tom horšie, neţ štvrte
bohatej vrstvy. Tam sú pekné
námestia, cesty bez dier a čisté
ulice. Ţiadne odpadky, plastové fľašky a prázdne fľašky od
vodky. Na parkoviskách pred
obchodnými domami sú zaparkované Lamborghini, bavoráky, meďáky a terénne vozy
rozličných drahých značiek.
Vraj iba 12% Mongolov zarába
viac ako 2 milióny tugrikov
(tugriky sú mongolské peniaze)
mesačne, čo sa rovná okolo
680 EUR. Nájom 2-izbového
bytu v bohatej štvrti Ulanbátaru, napríklad v Zaisane, sa však
rovná nájmu bytov v centre
Prahy. Kde na to tí ľudia berú?
Ľudia nielen v Ulanbátare
a nielen v Mongolsku na sebe
nosia nálepky podľa toho, kde
bývajú, aké majú auto a s kým
sa poznajú. Aj v mongolskej
spoločnosti sa vytvorili priepasti a niekto bude musieť
vynaloţiť veľa úsilia, aby ich
prekonal.
Ubytoval som sa a šiel som
pozorovať ţivot v uliciach
veľkomesta. Ľudia sa obliekajú
celkom dobre, moţno aţ príliš
dobre, keď si človek uvedomí,
aké majú platy. Všetci sa niekam ponáhľajú. Skoro kaţdý
drţí v ruke mobil a telefonuje.
Málinský hlásnik

Vzduch je znečistený smogom.
Premávka na cestách je neskutočná. Autá všetkých svetových
značiek. Len som sa tak zamyslel, čo s takými autami, keď sa
im podvozok rozbije na prvej
ceste 20 metrov od Ulanbátaru
a ako chcú ich majitelia cestovať na vidiek.
Kvôli tomu si ich ale určite
nekúpili.
V reštauráciách je kuchyňa ako
ázijská (väčšinou kórejská), tak
aj európska alebo americká. Sú
tu reštaurácie aj veľmi luxusné,
ale aj rozličné vývarovne, kde
sa stretnete aj s tradičnými
jedlami.
Potraviny
beţne
nakúpite
v supermarketoch, ponuka je
veľká, ceny v priemere o niečo
niţšie, ako u nás, zelenina
a ovocie sú drahšie.
Ráno vyčkávam Orgila pred
hotelom. Ideme na naše spoločné pracovisko do stepi.
Dohodli sme sa, ţe pre mňa
príde o siedmej hodine, aby
sme na obed boli v cieli. To
som ešte nevedel, ţe v ţivote
Mongolov nehrá čas ţiadnu
rolu. Prísť na dohodnuté stretnutie o hodinu neskôr neznamená nič.
Mongoli vnímajú čas inak, neţ
Stredoeurópan. Ich postoj vyjadruje slovo margaash (v španielčine
maňána), ktoré pouţívajú často. Čas a priestor nemajú proste
v Mongolsku prílišnú cenu,
oboch je nadmieru. Čas sa
jednoducho nemeria na minúty.
Prišiel, usmievavý ako vţdy,
o deviatej. Keď mu vravím, ţe
mešká uţ dve hodiny, tak mi
jednoducho s úsmevom povedal, ţe my Európania máme
síce hodinky, ale ţe oni, Mongoli, majú zase čas. Vyráţame
do stepi, kde ma niekde
v diaľke čaká rozostavaná
farma s ľuďmi, ktorí majú
záujem naučiť sa európskemu
spôsobu chovu dojných kráv
kúpených u nás, na Slovensku.
Po 30 minútach jazdy skončili
asfaltové cesty a začala jazda
po prašných cestách. Ale keď
sme sa dostali hlbšie do stepi,
nekonečnej zvlnenej roviny
porastenej chudobným porastom skoro suchej nízkej trávy
a pre mňa ešte neznámymi
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bylinami, bez akýchkoľvek
orientačných bodov, tak som
vôbec nechápal, ako Orgil vie,
ktorým smerom má ísť. Cesta
je tam, kde práve chcete ísť.
Mongolský šofér sa netrápi
tým, ţe o pár metrov ďalej je
ďalších päť iných, podobných
ciest (všetko prašných,
asfaltová je len jedna kríţom
cez Mongolsko, z Ruska do
Číny a trochu asfaltových je
ešte v tých málo mestách, ktoré
v Mongolsku sú). Nepouţívajú
dopravné značenie, mapy, či
kompas. Jednoducho vedia,
kadiaľ ísť. Keď som sa Orgila
pýtal, ako vie nájsť správnu
cestu, odpovedal, ţe tu ţije
celý ţivot a jednoducho to vie,
aj keď sa do stepi vracia po
mesiacoch strávených mimo
stepi.

Znamená to, ţe kto vlastní ger
(jurtu) tú si môţe postaviť
kdekoľvek na území Mongolska
a keď potrebujete zmeniť pastvinu, alebo jednoducho ísť
niekde inde, tak ger zbalíte
a postavíte ho niekde
inde. Mongoli sú typickým
kočovným národom. Okrem
miest a dedín (ktorých je veľmi
málo) narazíte
v ktoromkoľvek kúte tejto zemi
na jurty rozosiate v stepi, kopcoch a horách. Jurta je vlastne
ruský
názov pre toto obydlie, správne
mongolsky je to ger. A k jurtám
vţdy patria stáda koní, dobytka,
oviec
alebo kôz. A Mongoli na koňoch. Mongol bez koňa je ako
vták bez krídiel, tak vravia
Mongoli. To je typický obrázok

mongolská step

Step bola rozbrázdená prašnými cestami rozličných smerov,
no GPS zabudované v hlave
môjho sprievodcu ho celé hodiny viedlo správnym smerom.
Dostávali sme sa do kraja, kde
je vládcom príroda. Nekonečná
step a pustatina. Môţete sa
otáčať 360 stupňov a stále
nič. Ţiadny zásah človeka.
Tu slovo „sloboda“ získava
nový rozmer. Pre Slováka,
zvyknutého na naše pestré
reliéfy krajiny je Mongolsko
svojim spôsobom veľmi

Mongolska
a mongolského
ľudu.
Existujú dva úplne odlišné
mongolské svety. Ten divoký,
nekonečný, kočovný sa po stáročia tradičného spôsobu ţivota
veľmi nezmenil. Na opačnej
strane stojí hlavné mesto Ulanbátar, v ktorom rapídny rozvoj a
výstavba protirečia spôsobu
ţivota nomádskej spoločnosti.
Pripravili:
Ing. Víťazoslav Zákopčan,
Juraj Janšto

hlavné mesto Ulanbátar

exotická krajina a pocítite to,
akonáhle prekročíte územie
Ulanbátaru
ktorýmkoľvek
smerom. Čo je však na Mongolsku úţasné je fakt, ţe zem
patrí všetkým.

POKRAČOVANIE
článku
v budúcom čísle Málinského
hlásnika č. 4/2019
3/2019

Kto je kto
Identifikácia osôb sa vyvíjala
a zdokonaľovala dlhé roky. Do
15. storočia sa pouţívalo iba
jedno meno. Menovci sa rozlišovali pridávaním prímenia po
otcovi alebo po matke. V 15. aţ
17. storočí sa uţ pridávali
k menám prímenia podľa rôznych kritérii ako napríklad:
vzhľad, osobné vlastnosti, časté
opakovanie určitého výrazu
alebo gesta, humorná udalosť,
funkcia, povolanie, remeslo,
majetok či bydlisko. V roku
1563 Tridentský koncil nariadil
zavedenie matrík, a tak sa prímenia zmenili na priezviská,
ktoré boli dedičné. Patentom
z 1. novembra 1786 vydanom
Jozefom II. sa pouţívanie
priezvisk definitívne uzákonilo.
Po vystriedaní niekoľkých
generácii sa stávalo, ţe v obci
bývalo
mnoho
osôb
s rovnakým priezviskom pričom mohli aj nemuseli byť
v príbuzenskom vzťahu. Obec
menovcov rozlišovala podľa
prímenia, ktoré sa uţ pridávalo
ku krstnému menu a úradnému
priezvisku. V ľudovej terminológii sa obyčajne nerozlišovalo
prímenie od prezývky a bolo
len na konkrétne osobe či prezývku povaţovala za hanlivé
meno alebo za prímenie čiţe
druhé priezvisko.
Tradíciu pripísania prímení –
prezývok obyvateľom Málinca
zaznamenal Vladimír Findra –
Košarec v kronike Málinca
takto : „V našej obci bolo a je
veľa rodín, ktoré majú rovnaké
priezvisko. Aby sa tieto rodiny
rovnakého priezviska vedeli
rozlíšiť, dostali do rodokmeňa
i prezývku. Dávala ich dobrovoľná skupina muţov. Ich
debaty na danú tému boli obyčajne v nedeľu odpoludnia.
Prezrela si dotyčného občana.
Skúmala jeho drţanie tela,
prehrešky, spôsob reči a iných
činiteľov. Niektoré prímenia sa
tak zauţívali, ţe boli zapísané
i do matrík, pozemkových kníh
atď. Niektoré boli pikantné
z hľadiska obsahu. Na 90 percent občanov našej obce mali
prezývky. Datujú sa asi spred
200 rokov. I dnes pôvodných
obyvateľov obce oslovujú vo
veľkej miere podľa prezývok.
Málinský hlásnik

Tu je výňatok prímení
g
a prezývok z pozemkovej knihy Urbárskej lesnej spoločnosti
v Málinci a z pamäti 79 ročného Júliusa Urdu – Gregora :
ADAMOVE – Baňan, Bogdan,
Garazda. BAKUĽA – Kurčo,
Miro, Pičina, Šuster. BÉREŠ –
Círák, Rečník. BOROŠ – Chudina, Jankove, Krajči, Lingár.
CERINA – Boroš, Husár,
Húska, Kapsa, Kešo, Kudlák,
Lojčík, Semnihár, Števurda.
ČÁNI – Martenus. ČEPKO –
Compolík. ČOMAJ – Harfove.
DETVAN – Fuko, Kubo, Pavčo, Pánik, Raďovec. DLABAJ
– Lámi. DRUGDA – Kajzer.
FAŤARA – Bachrík, Bohatík.
FINDRA – Bachter, Bako,
Gerečko, Košarec, Maloš,
Oláh, Satrove, Šuster, Veľký.
GASPER – Bošér, Buco, Čierny, Dedičný, Gazdičko, Hrončok, Luko, Lúpaj, Martinko,
Prístavok, Púni, Paľuško, Štrbák, Ťupák, Vojáček. GEĽHOŠ – Izák. GREGOR – Mravec. GREXA – Bagalec , Bliskán, Fogoš, Meliško, Petrík,
Tiťúch. GÚGĽAVA – Boga,
Hrušove, Huntrc, Kokotko,
Kolár, Opateráš, Pupík. CHUDINA – Boroš, Jánošík, Ťupáčik. JAKUBA – Fančala, Futus, Kusík, Lingár, Pílár, Pokoj,
Šišove. KAČÁNI – Kušnier,
Mišo, Mrvenička, Obor, Obuvník. KAČIČKA – Zvara. KALAFÚS – Béreš, Bevko, Hrvoľ, Pizdik, Šoha. KANCKO –
Brna, Dečko, Geľhoš, Kančík,
Kapráľ, Kňaz, Nicko. KANČO
– Hrubý, Kančík, Košút, Pľuncko. KAPSA – Galibardi. KOVÁČ – Cimitrák, Cubina, Haran, Chamula, Macuška. KRÁLIK – Ancúš, Lučko, Ľagín.
KRNÁČ – Čado. KUPEC –
Háronka, Obuvník, Pintér.
KURČÍK – Macek. LEGÉNY
– Rohove, Solga. MÁZOR –
Beľove, Brnko, Pičica a chvost,
Tiskaj, Zajac. MICHALOVE –
Ceduľáš, Cinguľáš. NOVODOMSKÝ – Dekrét, Ďomrok,
Fančalík, Pejko. PAZUCHA –
Čierny. PETRÍK – Gerek,
Greguš, Gubík, Harapáč, Horný, Kudlák, Obuvník. PUPÁK
– Mlynár. RAPAVÝ – Kráľ,
Trasove. RIEČICA – Baňan,
Cukrík, Dulaj. SALVA – Kušnier. SLANEC – Kováč, Milý
pán. STAROVE – Bigeš,

Haran, Papiš, Pokoj, Šárgo.
STRAŠKO – Greguška, Slivka,
Sopuch. ŠNÚRIK – Háronka,
Chamula, Károľ, Račan, Vaniška. ŠTEVČINA – Kolár. ŠTEVOVE – Beľove, Druţba,
Hvezdár, Kráľ, Kresťan, Mocný, Mucha, Spevák. ŠULIK –
Pekár. ŠVÉDA – Cveko, Kundis. TOKÁR – Kováč, Mlynár,
Moliter. TRČAN – Valašok.
TURČAN – Húska, Jantulák,
Piják. ULICKÝ – Pirda, Zábavove. URDA – Bajus, Boroš,
Čepko, Dekrét, Ďurica, Ďuricko, Ferove, Gábriš, Gregor
vyšný, Gregor niţný, Jankove,
Jeţiš, Králik, Maľovány, Mejško, Nosko, Piskár, Pizdik,

Profesor, Rarko, Smrek, Sohoda, Sraľo, Šnúrik, Trskota,
Urdík, Zodraný, Ţidove. VANIŠKA – Cinguľáš. VALENTÍNY – Balaška, Cibuľa, Golan, Kľocok, Kusík, Matiš,
Vareka. ZAŤKO – Bocár.Tieto
prímenia – prezývky sú zdrojom informácii o ľuďoch, ich
kultúre
a spôsobe
ţivota
v Málinci v dobe ich vzniku.
Patria medzi ľudovú slovesnosť a sú súčasťou nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. Nepísanou povinnosťou
nás súčasníkov je zachovávať
túto
dlhoročnú
tradíciu
a nehanbiť sa za ňu.
Ţelmíra Urdová

Novovzniknutý rómsky súbor

„Devleskerečave“

Rómsky súbor “Devleskerečave” vznikol v apríli
2019 v Komunitnom centre v
Málinci. Funguje pod vedením
p. Andrei Pokošovej. Tvoria ho
rómske dievčatá a chlapci rôzneho veku.

V našom súbore sa
venujeme spevu a tancu na
tradičnú rómsku, ale aj modernú hudbu.
Keďţe začiatky sú
všade ťaţké, sme veľmi vďační
za pomoc a sponzorské dary vo
finančnej podobe. Preto chceme poďakovať hlavne Obecnému zastupiteľstvu v Málinci,
ktoré nám schválilo sumu vo
výške 200 eur, za ktoré sme
nakúpili látky na sukne, balerínky, topánky a košeľu pre
hlavného tanečníka.
Veľké ďakujem patrí
slečne Simonke Šnúrikovej –
– zamestnankyni KC,
ktorá nám sukne ušila a tieţ p.
Chrastinovej za jej pomoc pri
dokončení sukní. Ďakujeme
tieţ zamestnancom KC za
spoluprácu a ochotu pomáhať,
rodičom za ich podporu a pomoc. Ďakujeme sponzorom
MK a MK HOLZ s.r.o. – pani
Márii Karlíkovej za finančnú
podporu vo výške 100 eur, za
ktoré sme nakúpili košieľky
pre dievčatá, osobne p. starostovi Igorovi Lackovi a rodine
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Števčinovej, ktorí nám prispeli
na cestovné na “Balvalfest”
v Kokave nad Rimavicou, kde

LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR
OBCE MÁLINEC
„šanca pre deti zo sociálneznevýhodneného prostredia“
12-16.8.2019
CHATA HÁMOR V KOKAVE
NAD RIMAVICOU

sme boli reprezentovať náš
súbor. Tieţ ďakujeme za finančnú podporu pánovi, ktorý
však nechce byť menovaný.
Za jeho príspevok sme kúpili
reproduktor, ktorý je neodmysliteľnou súčaťou našich skúšok.
Náš súbor sa doteraz prezentoval na akciách, ako bol Deň
Rómov v Málinci, Balvalfest v
Kokave nad Rimavicou, Deň
matiek, Jánske dni a Memoriál
Dušana
Riečicu
“Kiliho”.
Skvelým záţitkom pre náš
súbor bol tábor na chate Hámor, kde sme mali moţnosť
nacvičovať tance, ale hlavne
zoceliť naše vzťahy a zaţiť
kopec srandy.
Dúfame, ţe naše úspechy budú pribúdať a ţe aj
naďalej budeme môcť reprezentovať rómsku kultúru na
rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach.
Ešte raz ďakujeme.
K. Jablonská, A. Pokošová
3/2019

Obecný Úrad INFORMUJE
Uznesenie č. 5/2019
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného
dňa 25. augusta 2019
1.Berie na vedomie:
a/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Mgr. Ľuboslava Jablonského
b/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Bc. Radomíry
Valentínyovej
2.Konštatuje, že:
Zvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Málinci
p. Andrea Muţíková zloţila zákonom predpísaný sľub poslanca
OZ
3. Schvaľuje:
a/ Overovateľov zápisnice: 1. Ing. Dušan Michalove
2. Bc. Jozef Starove
b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda- Mgr. Peter Turic
členovia – Jaroslava Kminiaková, Ján Semerák
c/ Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške
príspevku a spôsobe platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Málinec
d/ Vypracovanie PD na predloţenie ţiadosti o NFP OPLZ-P06SC 6.1.1-2019-1 prioritná os 6
špecifický cieľ 6.1.1. zameranie „Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry“
e/ Predloţenie ţiadosti o NFP OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.
zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“
f/ Povinné spolufinancovanie projektu t.j. minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov
OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.
zameranie „Podpora
dobudovania základnej technickej infraštruktúry“
g/ Zabezpečenie spolufinancovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa
OPLZ-P06-SC 611-2019-1
prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1. zameranie „Podpora
dobudovania základnej technickej infraštruktúry“
Uznesenie č. 6/2019
Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 26. septembra 2019

1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení
b/ Informáciu riaditeľky MŠ J.Törökovej o pripravenosti MŠ na
školský rok 2019/2020
c/ Informáciu riaditeľa ZŠ Mgr. Ľ. Jablonského o pripravenosti
ZŠ na školský rok 2019/2020
d/ Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra J.Kančovej za I.
polrok 2019
e/ Ţiadosť Anny Semerákovej o prístupovú cestu do časti Banské
2. Schvaľuje:
a/ Overovateľov zápisnice: 1. Andrea Muţíková
2. Bc. Ivan Karlík
b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda- Ján Kvasnica
členovia – Ing. Dušan Michalove, Mgr. Peter Turic
c/ Sobášiaceho na roky 2018-2022 Ing. Dušana Michalove
d/ Zmenu účelu pouţitia RF na kapitálové výdavky nasledovne:
- rekonštrukcia budovy kniţnice – 6.747,71 €
- rekonštrukcia budovy poţiarnej zbrojnice – 2.500 €
- rekonštrukcia chodníkov na Potočnej a priľahlých ulíc / Za
lesami, Kinová / - 39.016,78 €
- rekonštrukcia striech bytoviek Mlynská 510,511 14.952,29 €
e/ Ţiadosť OZ Málinec o zvýšenie dotácie o 106,28 € na
Málinský hlásnik
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nákup hojdačky
f/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 na aktualizáciu rozpočtu k
26.9.2019
g/ Plnenie rozpočtu k 30.6.2019
h/ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Málinec
ch/ Smernica pre vykonanie inventarizácie
i/ Ţiadosť Bc. Márie Urdovej, bytom Urbárska 140/1, Málinec
o zaradenie do poradovníka bytov
j/ Ţiadosti Erika Oláha, bytom Druţstevná 515/21, Málinec o
zaradenie do poradovníka bytov vyššej kategórie
k/ Ţiadosti Dušana Farkaša, bytom Málinec o zaradenie do
poradovníka bytov
l/ Ţiadosť Evy Balogovej, Beaty Starove, bytom Mlynská
510/15 a Eleny Gúgľavovej, bytom Mlynská 511/17 o výmenu
termostatov na radiátory po skončení vykurovacej sezóny
m/ Ţiadosť Zuzany Obročníkovej o ukončenie nájmu na byt č. 4
v BD Mlynská 511/17 dohodou k 31.8.2019
n/ Ţiadosť o zníţenie dotácie na činnosť DHZ o 1.500 € za
podmienky, ţe suma bude pouţitá na vysprávky budovy PZ v
Málinci v roku 2019
o/ Vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti podávania,
preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle
zákona č. 54/2019 Z. z.
p/ Zriadenie vecného bremena vo verejnom záujme a jeho
obsahom je priznanie práva uloţenia a údrţby inţinierskych sietí
– kanalizačného potrubia DN 300 stavba verejnej kanalizácie
v obci Málinec a ochranné pásmo, v práve prístupu mechanizmami a pešo na uvedený pozemok za účelom zabezpečenia
prevádzky, údrţby, opráv, odstraňovania porúch, kontroly stavby
ako aj rekonštrukcie zariadení verejnej kanalizácie na pozemkoch fyzických a právnických osôb v rozsahu podľa geometrického plánu č. 46545077-80/2018 zo dňa 09.11.2018, zhotovený
vyhotoviteľom GEOMET, s.r.o, prevádzka:Svätoplukova 2,
984 01 Lučenec, IČO: 46545077, Ing. Martinom Falťanom,
autorizačne overený dňa 09.11.2018 a úradne overený Okresným úradom Poltár, katastrálny odbor dňa 20.11.2018 pod číslom 212/2018.
Predmetom zmlúv o zriadení vecného bremena bude zriadenie bezodplatného alebo odplatného časovo neobmedzeného
vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena
/ vlastníka stavby / z dôvodu, ţe na zaťaţených nehnuteľnostiach sa nachádza stavba / kanalizačné potrubie / a bez
vecného bremena nie je moţné stavbu skolaudovať.
r/ Výmenu rozvodu vody a komplexnú opravu kúpeľne v byte
p. Petra Stašáka, Zdravotná 59/21
3. Volí:
a/ Predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu:
Mgr. Petra Turica od 1.10.2019
b/ Ing. Dušana Michalove za člena Komisie pre občianske
záleţitosti od 1.10.2019
c/ p. Andreu Muţíkovú za člena Kultúrno-športovej komisie od
1.10.2019
4. Ruší:
a/ Bod 2/h uznesenia č. 4/2019
b/ Bod 3/p uznesenia č. 1/2019
5. Vyhlasuje:
Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na
LV č. 742, parc.č. 838/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere
20 m2.
6. Ukladá:
a/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie RF podľa bodu 2/d tohto
uznesenia
Termín: 09/2019
b/ OcÚ, zabezpečiť zvýšenie dotácie podľa bodu 2/e tohto
uznesenia
Termín: 10/2019
c/ OcÚ, zabezpečiť aktualizáciu rozpočtu podľa bodu 2/f tohto
uznesenia
Termín: 09/2019
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d/ OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu podľa bod 2/g tohto
uznesenia
Termín: 09/2019
e/ OcÚ, zabezpečiť inventarizáciu majetku podľa bodu 2/ch
tohto uznesenia
Termín: rok 2019
f/ OcÚ, zabezpečiť výmenu termostatov podľa bodu 2/l tohto
uznesenia
Termín:
g/ OcÚ, zabezpečiť ukončenie nájmu podľa bodu 2/m tohto
uznesenia
Termín: k 31.8.2019
h/ OcÚ, zabezpečiť zníţenie dotácie DHZ na činnosť podľa
bodu 2/n tohto uznesenia
Termín: 09/2019
ch/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu
5 tohto uznesenia
Termín: 09/2019
i/ OcÚ, riadiť sa vnútorným predpisom podľa bodu 2/o tohto
uznesenia
Termín: trvalý
j/ OcÚ, zriadiť vecné bremeno podľa bodu 2/p tohto uznesenia
Termín: rok 2019
k/ OcÚ, doplniť do Ústrednej inventarizačnej komisie hlavného
kontrolóra obce p. Janu Kančovú
Termín: 09/2019
l/ Stavebnej komisii urobiť obhliadku prístupovej cesty v časti
Banské
Termín: rok 2019
m/ OcÚ, zabezpečiť výmenu rozvodu vody a komplexnú opravu
kúpeľne v byte p. Petra Stašáka, podľa bodu 2/r tohto uznesenia
Termín: rok 2020
n/ OcÚ, zistiť moţnosti pre umiestnenie fitnes pre ţeny
Termín: do najbliţšieho OZ
Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 25. augusta 2019
Mgr. Turic Peter – mal otázku, či sa pri rekonštrukcii Druţstevnej ulice počíta s osadením obrubníkov,
pre domom P. Števove, pretoţe majú problémy s vodou, dom je
pod úrovňou cesty
starosta – tam sa nebude robiť chodník ani obrubníky, na ceste
na kriţovatke pred ich domom sa urobí odľahčovacia komora a
prepad do Ipľa. Cesta sa bude frézovať, bude na tej istej úrovni,
nebudeme ju dvíhať vyššie
Mgr. Turic Peter – na predchádzajúcom OZ sme hovorili o
navýšení fondu opráv vo výške 10 € pre nájomníkov bytov
510,511 nie je to uvedené v uznesení OZ
Lacková I. – robili sme nové nájomné zmluvy, nájomníci to tam
majú zahrnuté v zmluve a budú to platiť v nájme od tohto mesiaca . Navýšenie bolo urobené v zmysle zákona
Mgr. Turic Peter – budeme robiť strechu Kultúrneho domu,
treba vyuţiť všetky moţnosti kontroly prác, aby sme to nemuseli
o pol roka riešiť
starosta – verí, ţe práce budú urobené kvalitne
Ing. Michalove Dušan – Finančná komisia na svojom zasadnutí
hovorila o prehodnotení cien napr. nájomné za garáţe – je to
symbolický nájom, sú to smiešne ceny
starosta - v minulosti to tak bolo schválené, je pravda, ţe 0,13
€ alebo 0,15 € za m2 je smiešna suma. Pri predaji máme znalecké posudky ale pri prenájme je to iné. Dáme to prehodnotiť
právnikovi a uvidíme.
Ing. Michalove Dušan – Finančná komisia tieţ vo svojom
návrhu odporúča poveriť hlavnú kontrolórku obce zistením
skutočného stavu zdanenia pozemkov v extraviláne obce t.j.
koľko % z celkovej výmery extravilánu predstavujú skutočne
priznané dane z nehnuteľnosti fyzických a právnických osôb.
Bc. Karlík Ivan – tlmočil poţiadavku obyvateľov bytového domu
391 za poţiarnou zbrojnicou, ktorí chcú spísať petíciu, aby tam
bol umiestnený spomaľovač . Zdôvodňujú to tým, ţe nemajú
vlastný dvor a jazdí tadiaľ dosť áut smerom na Salaš.
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starosta - pokiaľ by doručili ţiadosť, bude sa ňou OZ zaoberať,
ale pred poţiarnou zbrojnicou v ţiadnom prípade nemôţe byť
umiestnený spomaľovač.
Lacková I. - pred poţiarnou zbrojnicou Dopravný inšpektorát nepovolí umiestnenie spomaľovača
Kančová A. - mala pripomienku k spoločnému fitnes v budove
starej školy, uviedla, ţe stroje sú pretrhnuté, polámané, ţeny tam
nechcú chodiť, pretoţe je tam veľký neporiadok. Bolo obdobie, keď
tam chodili deti. Boli stanovené otváracie hodiny, ani tie sa
nedodrţiavali, chodili kedy chceli. Tlmočila poţiadavku ţien na
osobitné priestory pre fitnes ţeny.
starosta – nesúhlasí s týmito slovami, nie je to také tragické.
Najväčší problém je ten , ţe sú to spoločné priestory pre ţeny a
muţov, v mestách je to beţné. Vieme o tom, ţe chodia pravidelne,
preukazujú sa vstupenkou, začali tam chodiť deti do 15 rokov, to
sme však zrušili. Nikto nenahlásil na OcÚ, ţe je niečo polámané,
alebo ţe sú pokazené stroje. Boli by sme to riešili. Sú to len predsudky muţi + ţeny.
Starosta predloţil návrh, aby bolo uloţené uznesením do
najbliţšieho zasadnutia OZ zistiť moţnosti pre umiestnenie fitnes
pre ţeny.
Poslanci nemali pripomienky, jednohlasne súhlasili s týmto
návrhom.
OZ uznesením č. 6/2019 v bode 6/n uložilo OcÚ, zistiť
možnosti pre umiestnenie fitnes pre ženy.
Termín: do najbližšieho OZ
Mgr. Jablonský Ľ. -tlmočil návrh Kamila Starove, ktorý vedie na
škole zdravotnícky krúţok a bolo by vhodné zaloţiť v obci Spolok
Červeného kríţa, stačí, keď tam bude 5 ľudí, on by si všetko
zabezpečil len zmluvu s Červeným kríţom musí uzavrieť obec.
Starosta – je to dobrá myšlienka, podporil tento návrh a súhlasí so
zaloţením Spolku Červeného kríţa v obci.

OZNAM
Povinnosti nájomcu hrobového miesta v zmysle VZN č. 2/2017
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec –
Prevádzkový poriadok pohrebiska:
Akékoľvek stavebné úpravy týkajúce sa hrobového miesta môţe nájomca uskutočniť len na základe písomného súhlasu
Obce Málinec.
Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na
svoje náklady okolie hrobu vyčistiť a odstrániť stavebný materiál.
Je zakázané odstraňovať stavby, upravovať rozmery stavby alebo odnášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobiek alebo
iných stavieb bez súhlasu obce Málinec.
Stromy a kry je moţno vysádzať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom obce Málinec.
Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez
súhlasu obce Máliec zasahovať do zelene vysadenej obcou.
Lavičky moţno na pohrebisku umiestňovať len
s písomným súhlasom obce Málinec, ktorý môţe určiť rozmery
i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
Zároveň žiadame nájomcov, aby sa riadili podmienkami nájomnej zmluvy na hrobové miesto a VZN č. 2/2017 o správe
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec.

UPOZORNENIE
Upozorňujeme pozostalých, že vzhľadom na to, že
1. a 2. novembra 2018 /štvrtok a piatok/ sú Sviatok všetkých
svätých a Pamiatka zosnulých, aby si v tichosti a pokoji uctili
svojich drahých nebohých, dodržiavali poriadok v cintorínoch,
neničili cudzí majetok a do kontajnerov dávali len vyhorené
sviečky, kahance, staré kvety, kytice, burinu prípadne zničené
vázy ale nie odpad z domácností! A samozrejme nezabudnite
na recykláciu, teda triedenie odpadu!
3/2019

„Málinský pivatlón“ –
– netradičné podujatie na Málinci

Málinský hlásnik

Tam bolo druhé stanovište
a ďalšie občerstvenie. Trasa
pokračovala na Stráň, kde uţ
súťaţiacich čakalo občerstvenie na stanovišti č.3. Trasa
pokračovala smerom do Salaša
a štvrté stanovište bolo pri
prameni u Slančíkov. Potom
súťaţiaci pokračovali po Školskej ulici aţ na námestie obce,
kde pred cieľom vypili piate
pivko a úspešne prebehli, niektorí prekráčali cieľovou páskou.

držanie plného litrového pohára:
víťaz –Podhorec Branislav

prenos plného pivového suda:
víťaz - Urda Ján

Víťazom prvého ročníka Málinského pivatlónu sa stala
dvojica z Banskej Bystrice
Peter Kuchár, Rastislav Kazanský. Myslíme, ţe nie je dôleţité
kto vyhral, vďaka a poklona
patrí kaţdému, kto sa na toto
krásne podujatie, prebehnúť sa
alebo poprechádzať našou
krásnou prírodou, podujal
a prišiel
stráviť
spolu
s priateľmi jedno pekné sobotné popoludnie.

Súčasťou bolo aj hlasovanie
o naj... dvojicu, kde si víťazstvo odniesla dvojica:
Janšto Juraj ml., Machala Jozef
Myslím, ţe kto prišiel, neoľutoval a uţ sa tešíme na ďalší
ročník pivatlónu.
Ţiadna akcia by sa nedala organizovať bez skvelých ľudí,
preto veľké poďakovanie patrí
kaţdému, kto sa pričinil
k úspešnému zorganizovaniu
a priebehu pivatlónu „Veľké
ďakujeme“. Verím, ţe o rok sa
stretneme znova.

Poďakovanie patrí aj sponzorom a partnerom podujatia:
- MUDr. Michal Valentýni
- Krčma u Ďobana
- Obec Málinec
- Poľovnícka spoločnosť
BYKOVO
- Miestna organizácia SNS
Málinec
- Drogéria Andrea Rovňanová
- Potraviny Huta Mária Karlíková
- Ivan Karlík
- Macka Balcová
- Krčmička pri Maklurách Ivana Karlíková
- Jaroslav Balog
- Stolárstvo – Peter Muţík
- Pavol Števove
- Penam Lučenec
- JTM – STAV s.r.o. Július
Trčan
- Ján Lὅrinčík KVEL
ĎAKUJEME.

súťaž pre deti – hod podpívníka
na cieľ: víťaz – Ingrida Lacková
ml.

Súčasťou pivatlonu boli aj
sprievodné podujatia, kde si
súťaţiaci zmerali sily v pití
piva na čas, udrţania plného
litrového pohára a prenesenie
plného pivového suda na vzdialenosť. Potom pokračovala
voľná zábava v podaní

pite piva: víťaz – Urdová Mária,
Gruliš Filip
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Jozef Starove
– spoluorganizátor

Výsledná listina

Jedno pekné nedeľné popoludnie
pri
kávičke
a priateľskom rozhovore došlo
k debate o podujatiach
v našej obci. V zápale debaty
boli spomenuté rôzne nápady
a návrhy, jeden z nich padol na
úrodnú pôdu. Z neho sa zrodila
netradičná akcia, inšpirovaná
priateľmi z obce Staré Hory.
Slovo dalo slovo a hneď sme
začali
konať
a tešiť
sa
z plánovanej akcii Málinský
pivatlón - súťaţ v behu a pití
piva.
Pomaličky sa začala skladať
osnova podujatia. Prvým našim
cieľom bolo určiť trasu, okolo
jej určenia došlo k rôznym
nezhodám, ale nakoniec sme
uzavreli dohodu a následne
určili trasu, o ktorej si myslíme, ţe nebola pre súťaţiacich
vôbec náročná. Súťaţiaci si
mohli pochutiť na fajnom pivku a zároveň sa pokochať krásou málinskej prírody. Ďalšou
našou métou bolo osloviť priateľov a známych, ktorí majú
šikovné ruky ochotné pomôcť
pri príprave a takisto v deň
konania akcie. Na naše veľké
prekvapeniekaţdý, koho sme
oslovili, ochotne pomohol, za
čo všetkým patrí naša obrovská
vďaka.
Nastal deň „D“! Dňa 17.8.2019
sa konal úvodný ročník Málinského pivatlónu.. Za krásneho
slnečného počasia sa postupne
začalo zapĺňať naše námestie
súťaţiacimi, ale aj divákmi,
ktorí zvedavo skúmali, čo sa
bude diať. Všetci si mohli
pochutnať na chutnom guľáši a
kapustnici, ale samozrejme aj
čapovanom pivku, ktoré uznajte, pri takejto akcii predsa nemôţe chýbať.
Na poludnie to vypuklo. Na
našu veľkú radosť sa na štart
postavilo štrnásť dvojíc, z toho
jedna ţenská. Po privítaní súťaţiach a návštevníkov pivatlónu došlo k zahájeniu súťaţe.
Pivatlón sa odštartoval. Súťaţiaci na prvom stanovišti na
námestí obce vypili prvé pivo
a pokračovali po vopred určenej trase smerom do časti Huta
do Krčmičky pri Maklurách.

DJ Bencúra.
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Keď som bol školáčik, dobre si
pamätám, ţe raz sa po ulici
začali stavať zvláštne a dosť
vysoké stĺpy. Zanedlho sa na
ne začali vešať akési drôty.
Niečo podobné boli telefónne
k pošte a od nej, ale tie akosi
húdli a radi sme prikladali ucho
a počúvali tú zvláštnu melódiu,
ktorá sa prenášala na to impregnované drevo.Tieto stĺpy
našou ulicou neboli také čierne
a boli aj trochu krivšie. Zvedavé detské uši sa dozvedeli, ţe
to dali postaviť Pupákovci zo
Mlyna a budú vraj po tých
drôtoch posielať akési čudo,
vraj „elektriku“. Môj otec bol
krajčír a u nás sa šilo aj do
večera. Najmä zimné mesiace
boli dlhé a otec mal roboty
dosť. Popri robote sa u nás
debatovalo o všeličom, lebo
k nám prichádzali chlapi od
susedov, ba často aj mladý ţid
Oskár Schonwald. Dávnejšie
sme mali prvé rádio. Často sa
rozprávali vtipy a ja som nadkladal uši, aby som sa učil
ţivotu. Zrejme boli niektoré
vtipy neprístupné mládeţi a tak
chúlostivé časti chlapi prekladali do maďarčiny, ktorú ovládali, lebo boli z generácie, keď
sa táto reč do konca prvej
svetovej vojny presadzovala
ako úradná. Dokonca ţiakov
fyzicky trestali, ak sa na školskom dvore rozprávali materčinou. Otec sa navyše učil
remeslu v Lučenci a tam sa
v maďarčine ešte viac zdokonalil.
Pupákovci zo Mlyna teda uţ
v tom čase dodávali elektrinu
do dediny. Môj otec bol tieţ jej
odberateľom a svietilo sa u nás
lepšie ako predtým petrolejkami. Nepoznali sme, čo sa za
tým novým slovom „elektrika“
skrýva, ale iste je to niečo
tajomné a nevídané. Ani som si
nemohol uvedomiť, ţe skutočne nevídané, lebo tú elektrinu
naozaj nebolo vidieť, ale cítiť
sme ju cítili, ak učeň Miško
Šulik prišiel na to, ako sa tým
dá niekoho poriadne potriasť.
Ona sa tá elektrina dala aj viMálinský hlásnik

dieť, ak sa prehnala akousi
sklenenou hruškou, ktorá sa
rozţiarila. Podobne sa od nej
rozohriala aj otcova ţehlička,
ktorú ako krajčír pouţíval. Ani
by ste neverili, ale tá elektrina
nám niečo aj signalizovala.
Keď
rozosvietili
lustre
v kostole, razom sa to prejavovalo v domácnostiach a lampy
uţ tak jasne nesvietili, ale ich
svetlo sa stiahlo – utlmilo.
Podobne sme vedeli, ţe kostol
skončil, keď sa svetlá zasa
silnejšie rozsvietili. Neskôr
múdri vysvetľovali, ţe je to
preto, lebo v sieti nebol transformátor, ktorý by úbytok sily
elektriny vyrovnal.
Nuţ aj do Málinca dobehol
pokrok. Eugen Pupák sa dozvedel, ţe voda môţe poháňať
nielen mlyn, ale aj elektromotor, ktorý vyrábal elektrický
prúd. Ten sa drôtami šíril ulicami a od pouličného vedenia
aţ po jednotlivé domy. Najskôr
odberateľov nebolo veľa, lebo
zvyk je ţelezná košeľa a svietiť
petrolejkami bolo zauţívané
a naviac za elektrický spotrebovaný prúd bolo treba platiť
a moţno... to bolo len akési
pánske huncútstvo. (Ako keby
petrolej bol zadarmo!). No
časom, najmä po zavedení
„stredoslovenského prúdu“, to
uţ bolo odskúšané a prijímalo
sa to ako samozrejmosť. Kým
k tomu prišlo, ubehli ešte nejaké rôčky, a tak elektrina zo
Mlyna
dobre
poslúţila
a priniesla pokrok, dokonca aj
v myslení ľudí.
Nuţ vráťme sa ešte na začiatok
toho nápadu. Pani mlynárka,
Zuzana Pupáková, statná ţena,
bola na tie časy veľmi uváţlivá
a rozumná ţena, ktorá sa nekrútila iba okolo sporáka, ale
veľa čítala, a teda sa aj veľa
dozvedela,
napríklad
aj
o elektrike. Podporovala manţela v úmysle. Veď voda bola
zadarmo a cez lúky - cez „Douhe“ (Dlhé), bolo uţ dávno
prekopané odbočujúce rameno
Ipľa aţ po Mlyn. Ako deti sme
chodili obdivovať koleso na

spodnú vodu, keď sme išli
pomáhať k senu na našu lúku.
Nad Mlynom bola vybudovaná
mini priehrada, ktorá zhromaţďovala dostatok vody,
ktorá sa cez ţelezné zábrany –
akési zvislé kovové prútyrútila do obrovskej rúry aţ ku
turbíne v miestnosti, ktorú vraj
volali „ráštubňa“. Toto sme sa
pravdaţe dozvedeli oveľa neskôr, keď sme sa na mlynský
dvor chodili hrávať s našimi
rovesníkmi, Pupákovými deťmi Jankom, Marcom, Ivanom,
a Marienou. Keď toto píšem
v 2017 – v tomto roku uţ
z Pupákovcov ţije práve tu
v Bystrici len Ivan – doktor
práv a mlyn uţ dávno nefunguje a veľkú záhradu vlastní uţ
niekto celkom iný.
Nedá mi, aby som sa ešte nezmienil, ţe pani Pupáková sa
stala neskôr aj tajomníčkou
Miestneho národného výboru
v Málinci. Bola spravodlivou
funkcionárkou a dala kladný
posudok súdu, na môjho otca,
ktorého súdili za údajný výrok.
„Tých komunistov by bolo
treba...“, keď otca vyprovokoval akýsi úradník daňového
úradu, ktorý otca označil za
vykorisťovateľa. Svedok Faťara však Ďurovo Petríkovo udanie vyvrátil slovami:“ Ďuro, aj
kotsmobratníci, nemóţen od
pravde, jej son tonepočuv“.
Nato verný prokurátor socializmu vyskočil a kričal: „My
nepotrebujeme svedka čo to
nepočul, ale takého, čo to
počul.“ Otca aj prispením Emila Indru, niekdajšieho zakladateľa
komunistickej
bunky
v Málinci,
ktorý
mal
v socializme váţnosť, oslobodili. Bol to zázrak, lebo vtedy
sa súdilo ako na beţiacom páse
aj za menšie obvinenia.
Nechválim pani Pupákovú len
za objektívny posudok na otca,
ale napríklad aj za to, ţe
v dedinských
podmienkach
mala vízie a ako tajomníčka
MNV
presadila,
ţe
sa
v Málinci postavila práčovňa,
aby sa ţenám uľavilo. No ţiaľ
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myslenie ţien nedospelo na jej
úroveň a práčovňa pri Ipli sa
neujala a objekt potom kúpili
Fóglovci a prerobili na obývací
dom.
Keď spomínam túto rodinu, tak
ešte dodám, ţe Jano Pupák bol
našim pionierskym kronikárom, lebo vedel čosi aj nakresliť. Za mládeţ s nami hrával
futbal a neskôr po odsťahovaní
blízko Košíc získal oprávnenie
na pilotáţ lietadiel. Môj brat
spomenul, ţe ich raz pozval na
letisko do Boľkoviec a povozil
ponad Málinec, aby sa z výšky
pokochali, ako je dedina vekmi
usporiadaná do pravidelných
ulíc.
Aj rodičia mojich rovesníkov Eugen a Zuzana Pupáková
zomreli vo Zvolene a tam sú aj
pochovaní.
Ivan dokonca mňa i moju manţelku Kamilku zastupoval
v súdnych konaniach. Obidva
súdy sme vyhrali. Boli sme síce
v práve, ale Ivan to dokonale a
uváţlivo, ale aj
dôrazne
k úspechu doviedol.
Dávno je tomu, viac ako sedemdesiat rokov, keď sa
v Málinci najskôr
dodávala
elektrina zo Mlyna, veľa vody
pretieklo Ipľom a zrejme aj
odbočujúcim ramenom na
bývalý Mlyn.
Nedá mi, aby som nespomenul
isté udalosti okolo toho ramena
Ipľa do Mlyna. Práve, keď
Pupákovci prerábali mlyn aj na
„elektráreň“, museli vodu na
toto rameno odstaviť. My sme
tam práve išli rozhadzovať
seno z petrencov. Naraz sme
v kaluţiach vody videli plávať
ryby a raky. Zobrali sme si na
pomoc od nás staršieho študenta Vila Mézeša a chytali
sme tie uţitočné stvorenia. Nás
lákali viacej raky, Vila zasa
ryby. Aj sme si v našej drevárni na provizórnom sporáku
tieto varili a urobili si pamätnú
hostinu.
Čas letel a Vilo ovenčený titulmi Prof. MUDr. Dr.Sc sa
POKRAČOVANIE na str. 11
3/2019

stal dekanom Jeseniovej lekár- bývalého sovietskeho podpluskej fakulty v Martine a v tejto kovníka Prorubščikova, ktorá
funkcii pracoval štrnásť rokov. by mu pomohla z ťaţkostí,
ktoré mu hrozili za jeho údajné
členstvo v Hlinkovej garde.
Podarilo sa a sovietsky dôstojník opísal pomoc jeho vojakom, ktorí nestačili ustúpiť
pred
Nemcami
z Málinca
a skrývali sa v sene na evanjelickej fare v Málinci. Rád som
svojmu vynikajúcemu učiteľovi takto pomohol, lebo so sovietskym dôstojníkom som si
dopisoval a dokonca som bol
medzi tými, ktorí ho pozvali na
návštevu Málinca, Banskej
Bystrice a Ţiaru n. Hronom.
K osobe tohto „osloboditeľa“
sa
ešte
chcem
vrátiť
v samostatnom článku.

Prof. MUDr. DrSc Viliam Mézeš

Jeho otec, môj niekdajší triedny učiteľ, sa stal ústredným
školským inšpektorom.
V kritických rokoch neslobody
sa z Bratislavy, cez adresu
mojej mamy,obrátil na mňa
s prosbou, aby som mu sprostredkoval osobnú výpoveď

„Nepásol som s ním síce husi“, ako sa zvyklo hovoriť, ale
ryby
a raky
som
s ním
v detskom veku „lovil“. Ţiaľ,
nikdy som sa od toho času
s ním v ţivote uţ nestretol, ale
stretol sa s ním môj brat Tibor,
medzi
inými
poľovníkmi
z Málinca, ktorým vracal pozvanie na poľovačku vo svojom revíri pri Martine.
Môj brat a poľovníci z Málinca
sa s ním ešte raz stretli, keď
boli ţiaľ uţ iba na jeho pohrebe v Martine.
Mgr. Štefan Urbašíka

Vážení 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
rovnako
údaje týkajúce sa určitej osoby, pričom túto osobu moţno priamo alebo nepriamo na základe týchto znakov určiť. Pre prípad
rovnako
spracovania, zverejňovania alebo poskytovania osobných údajov zákon ukladá podmienku uskutočňovania týchto činností
výlučne na základe písomného súhlasu dotknutej osoby. rovnako
Podľa tohto zákona sa osobnými údajmi rozumie aj
identifikácia osoby na základe adresy. Preto nie je možné
v spoločenskej rubrike uvádzať obec alebo jej časť, v ktorej
uvedená osoba žije či žila.
výber zo zákona - zdroj internet

/RR/

Zaujímavosti o našej obci a jej obyvateľoch
Prehľad priezvisk podľa počtu ich nostiteľov. Uvádzame
priezviská, ktorých nositeľov je 10 a viac. Priezviská uvádzame
v muţskom rode. Stav k 20.9.2019.
1. - KANCKO, OLÁH - rovnako po 41 občanov
2. - VALENTÍNI-VALENTÍNY- VALENTÝNI - 38 občanov
3. - URDA - 37 občanov
4. - FINDRA - 32 občanov
5. - FARKAŠ, BALOG, GÚGĽAVA - rovnako po 26 občanov
6. - BERKY - BERKI, SEMERÁK - rovnako po 22 občanov
7. - KOCKA, STAROVE - rovnako po 21 občanov
8. - BARY, KOVÁČ, KRÁLIK - rovnako po 18 občanov
9. - BAKUĽA - 17 občanov
10. - GEĽHOŠ, KARLÍK, ŠTEVOVE - rovnako po 16 občanov
11. - DETVAN, FODOR - rovnako po 15 občanov
12. - FAŤARA, GAŠPAR, MELICH, RIEČICA, TOKÁR rovnako po 14 občanov
13. - KANČO - 13 občanov
14. - JANŠTO, MACHALA - rovnako po 12 občanov
15. - ČÁNI, KOVALANČÍK-KOVAĽANČÍK, ŠNÚRIK,
KURČÍK - rovnako po 11 občanov
16. - GASPER, HARANDZA, STRAŠKO, VRÁBEĽ - rovnako
po 10 občanov
Migráciou za prácou ako aj prirodzeným úbytkom sa pomaly
zniţuje počet pôvodných málinských priezvisk. Dokonca niektoré, pôvodne v Málinci vyskytujúce sa priezviská, uţ úplne vymizli. Napríklad: Béreš, Budinec, Cibuľa, Chudina, Čomaj,
Dropa, Kačička, Talán, Strojný, Pohranec, Pupák, Senko, Megada, Slanec, Šulík, Karabín, Kapsa, Vaniška, Mázor, Hajtman,
Pazucha a iné.
Zoznam 10 najviac pouţívaných krstných mien a počet ich
nositeľov v obci Málinec so stavom k 20.9.2019.
1. - MÁRIA - 48
JÁN - 98
2. - ANNA - 41
MICHAL - 34
3. - HELENA, ELENA - 38 PETER - 31
4. - JANA - 32
MIROSLAV - 29
5. - EVA - 22
JOZEF - 27
6. - ZUZANA - 19
JURAJ, PAVEL, PAVOL – po 24
7. - MICHAELA - 18
MILAN, JÚLIUS - rovnako po 20
8. - KATARÍNA - 14
JAROSLAV - 19
9. - ANDREA - 13
ŠTEFAN – 18
10. - MARTA, MIROSLAVA IVAN, MARTIN – rovnako po 16
- rovnako po 12
Zoznam ulíc a častí obce Málinec podľa počtu obyvateľov. Stav
k 20.9.2019:
1. - HLAVNÁ – 138
13. - ZDRAVOTNÁ - 45
2. - SKLÁRSKA – 124
14. - STUPNÍK - 39
3. - DRUŢSTEVNÁ – 118
15. - POTOČNÁ - 29
4. - KINOVÁ – 102
16. - NOVÁ - 18
5. - ZA LESAMI – 101
17. - NÁMESTIE SNP, SALAŠ rovnako po 16
6. - KOSTOLNÁ – 82
18. - TICHÁ, DOBRÝ POTOK rovnako po 12
7. - OKRUŢNÁ – 77
19. - NA ŠTADIÓNE - 7
8. - LIPOVÁ – 70
20. - IPEĽ, PANSKÁ CESTA rovnako po 4
9. - ŠKOLSKÁ - 69
21. - PODHRADSKÁ - 3
10. - NA VINICI – 67
22. - STARÝ VRŠOK - 2
11. - MLYNSKÁ – 66
23. - POĽNÁ, VLČOVO, ŠIROKÁ
JAMA, PRIERAZ – rovnako po 1
12. - URBÁRSKA,
24. - CHLADNÁ STUDŇA,
VRECOVÁ – rovnako po 61 MYSLINY – 0
Spracoval: Juraj Janšto

Málinský hlásnik
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Po niekoľkých desaťročiach
som mal prázdniny. Nie riadne,
ale také nútené. Letné mesiace
som zo zdravotných dôvodov
preţil ničnerobením. Pri pohľade z okna na našu mládeţ,
ktorá sa bezstarostne, často aj
bezcieľne pohybovala, často i
za zvukov silne znejúcej hudby
z mobilov, po dedine, som si
spomenul na časy, keď sme my
boli deti a mali sme vytúţené
prázdniny. Dnes sú uţ z nás
páni v najlepších rokoch, náš
vek sa pohybuje niekde okolo
50 + DPH, často kritizujeme
mladých, seba dávame za vzor
a zabúdame, ţe aj my sme boli
deti. Spomienky na detstvo sú
nezabudnuteľné. Chuť prázdnin na dedine som prvýkrát
preţil, keď sme sa do Málinca
presťahovali zo Starého Vršku,
kde neboli asfaltové ulice a do
obchodu sa išlo pešo popod
horu a po lavičke cez potok.
Nedá sa zabudnúť na chvíle,
keď som cez úzku "škáru" v
bráne pozeral na tlupu chlapcov, ktorí si ma prišli pred náš
dom pozrieť so slovami: "To je
ten nový". Boli to chlapci z
dolného konca dnešnej Lipovej
a Vrecovej ulice, z ktorých sa
stali moji najlepší kamaráti a ja
som sa stal jedným z nich. Boli
to: Paľo, ktorého sme podľa
funkcie jeho otca volali "predseda", bratia Paľo, Mišo a malý
Jano, ktorých rodičia v tých
rokoch stavali dom a starší
bratia im usilovne pomáhali na
stavbe i pri sušení sena a zabávali najmladšieho brata, Milan,
ktorý nebýval na našej ulici,
mal psa Bobyho a neskôr
vlastnil vyradené poštové auto
/robur/, ktoré malo síce spotrebu ako tank, ale bolo pre nás
nenahraditeľné pri opekačkách
a guľášoch, kde slúţilo ako
motel, bratia Paľo, Ivan, Peter,
Igor, ktorí mali u tety v Katarínskej Hute veľkú zbierku
známok a v kočíku najmladšieho brata Borisa. Chovali hrdličky, holuby, papagáje a v
ovčíne tajne ukrývali nefunkčnú pištoľ. Ďalším bol Miloš,
ktorý prišiel do našej bandy po
presťahovaní z Kalinova a
Málinský hlásnik

Kveťo, ktorý býval na "Pekle"
a na našej ulici mal starých
rodičov a kamarátov. Na letné
prázdniny sme sa tešili celý
rok. Veľkú časť prázdnin sme
preţili kúpaním sa v Ipli. Prví
otuţilci to skúšali uţ pred
prázdninami, keď bolo pár dní
teplo. Cez prázdniny boli obsadené všetky "spády," skoro aţ
po Bystričku. Najviac bol vyuţívaný "druhý spád", kde sme
trávili celé dni aţ do neskorého
večera, kedy bola voda najteplejšia. Neboli tam síce certifikované lavičky na sedenie
alebo skákanie do vody a dokonca ani WI-FI. Sedelo sa
všade - na tráve, na chodníku
alebo na betónovom základe.
Hlavnou úlohou bolo na spáde
spraviť zo skál poriadnu "zápravu". Voda potom stúpla "pri
penách" aj na viac ako 2 metre
a "prekryla" kaţdého. Dnes uţ
to znie neuveriteľne, ale do
vody sa skákalo z kaţdého
miesta pri spáde. Z brehu, z
"betónu" a tí najodváţnejší aj
zo "stroja", čo bolo kovové
zariadenie, ktoré umoţňovalo
mechanicky zdvihnúť kovovú
stupnicu na spáde. Nafukovačiek bolo ako šafránu, na vodné
radovánky sa najviac pouţívali
duše z kolies áut, najlepšie z
nákladných. Kabínky na prezliekanie neboli, mokré plavky
sa najlepšie osušili na novom
asfaltovom chodníku "poľa"
Tóčikov. Za pár minút leţania
na slnkom rozpálenom chodníku boli plavky suché a nikto
nemal alergiu. Voda v potoku
bola čistá, plná rýb a rakov. To
sme samozrejme často vyuţili.
Aj napriek zákazu sme semtam do rúk niečo chytili a uţ
bola pri potoku hostina. Len
taká jednoduchá - oheň, nôţ,
raţeň, soľ a chlieb. A koncom
prázdnin raky, to bolo niečo.
Najlepšie sa chytali v Čiernom
Hrbku, kde sme v koreňoch
rozmiestnili niekoľko "udíc".
Boli to vlastne lieskové prúty,
na konci rozštiepené, kde bola
vloţená návnada, najlepšie
opečená ţaba. Potom sa uţ lov
mohol začať. Obchádzali sme
udice a šikovným ťahom

chytali raky, ktoré sa hostili na
nastrčenej návnade. Pri všetkých týchto lovoch bolo potrebné dávať pozor, aby nás
nechytili rybári, ktorých vtedy
bolo v dedine dosť. Samozrejme, ţe vedeli o nás a keď niekoho pristihli, pohrozili, ţe
povedia otcovi, mame alebo v
škole a vec bola vybavená.
Často sme sedávali nad prvým
spádom na ohnutých vŕbach a
jelšiach, pozerali na belice,
ktoré sa tam vyskytovali v
hojnom počte a kuli sme plány
ako ich chytiť, lebo voda tam
bola hlboká a lov do rúk neprichádzal do úvahy. Postupom
do vyšších ročníkov ZDŠ sme
čoraz častejšie trávili prázdninový čas na treťom a štvrtom
spáde, ktoré sú za dedinou. Tu
sme mali väčšiu voľnosť. Boli
sme ďaleko od domácich povinností a od pohľadov dospelých.
Ďalšou prázdninovou činnosťou, kde sme mali najviac
záţitkov, bola návšteva prírody v okolí dediny. Dubina,
skala, pomník na Stráni, soslina, to boli miesta, kde sme
poznali kaţdý strom a kde sme
mali občas šarvátky s "hutníkmi" /chlapcami z Huty/. Tu
sme stavali rôzne búdy a bunkre, ktoré sme nikdy nedokončili. Často spomínam túru,
ktorú sme absolvovali s kamarátom Petrom. Prešli sme lesom a lúkami zo Starého Vršku
do Málinca. Len tak, bez navigácie, mobilu, čo v dnešnej
dobe sa zdá nemoţné. Ešte
teraz cítim v ústach chuť mlieka, ktorým nás pohostili v
Hrozinove
u
KurčíkovVojtkov, kde sme sa zastavili.
Vôbec sme nerozmýšľali nad
tým, ţe pri prechode horami sa
môţe niečo stať. Ľudia boli
prívetiví, šelmy neboli premnoţené, príroda bola čistá,
lúky vykosené a pastvy udrţiavané.
V dobe nášho detstva sa veľkej
obľube tešil bicykel a "kára".
Kára bola jedinečný výrobok,
kaţdá bola originál, "dizajn"
podľa vlastnej fantázie majiteľa. Kolieska zo starého kočíka

strana 12

na ţelezných oskách zaistené
ohnutými klincami, pár dosák,
klince a uţ to bolo. Vozili sme
sa všade, po dvoroch, uliciach.
Jeden tlačil a druhý sa viezol.
Vrcholom zručnosti bola jazda
po chodníku cez Dubinu od
pomníka na Stráni. Bicyklovalo
sa tieţ všade a o prilbách sa
nám ani nesnívalo. Hlavne, ţe
to malo dve kolesá, retiazku a
"korman". Tepláky na pravej
nohe vysúkané, aby ich nechytilo do retiazky, na "váze"
kamarát, ktorý bicykel nemal,
alebo ho mal pokazený a uţ sa
išlo s vetrom opreteky. Znakom absolútnej prestíţe v našej
partii bolo vlastniť bicykel favorit. Kto mal favorit, ten uţ
niečo znamenal. Ako malí
chlapci sme sa so smútkom v
očiach a malou závisťou v
srdci pozerali na najstaršieho z
nás, kamaráta Paľa-predsedu,
ako sa preháňa po ulici na
novučičkom bielom favorite.
Postupne sme ich mali takmer
všetci, na tú dobu boli dosť
drahé a ťaţko ich bolo zohnať.
Bol to tzv. "úzky profil". To ale
uţ bolo vozenie. Prehadzovačky, blatníky, svetlá a brzdy na
"kormane", ktorý mal tvar
rohov barana. To uţ sa dalo ísť
aj na dlhšie cesty. Bystrička,
Uhorské-rybník, ale aj do
Hámra či Dobrého Potoka, ale
aj do Vlčova, kde sme boli ako
doprovod s kamarátom Kveťom, ktorý si bol u Krahulcov
pre mladého psíka a v taške na
bicykli ho doviezol domov.
Tajné výpravy sme niekoľkokrát podnikli za Ozdín, kde v 2.
svetovej vojne prebiehali boje
a bolo tam veľa munície a
iných vecí. Aţ s odstupom
niekoľkých rokov som si uvedomil, aké to bolo nebezpečné.
Často sme sa stretávali na
"Pekle" za záhradami pri Panskej ceste, kde lúka bola všešportový areál, na ktorom sa
hrali všetky moţné aj nemoţné
hry. K celkovému ţivotu v
Málinci neodmysliteľne patrila
pesnička s textom "Dedinka
malá, tá je veselá...",
POKRAČOVANIE na str. 13
3/2019

pán učiteľ Dianiška púšťal v
miestnom rozhlase pred kaţdým vysielaním správ o programe miestneho kina, ako aj
strojová zmrzlina, ktorá bola
"najlepšia" na svete /lebo iná
nebola/. Predávala ju milá teta
s mierne naivným úsmevom, v
bielom plášti, ktorý uţ dávno
nebol biely. K najväčším udalostiam v dedine patril príchod
letného kina, ktoré sa kaţdoročne usídlilo na dvore starej
školy. My deti sme tam nemali
prístup. Premietané filmy pre
dospelých by na nás nemali
dobrý vplyv. Boli to filmy, aké
dnes deti beţne vidia v hlavnom vysielacom čase, či filmy,
kde k najhorúcejším scénam
patril vášnivý bozk hlavnej
hrdinky či odhalené rameno
alebo noha. Dostať sa do starej
školy bolo vtedy pre nás takmer nemoţné. Okrem usporiadateľov tam mali dozor aj učitelia zo ZDŠ ako i funkcionári
zo ZRPŠ. Vţdy sa však našiel
spôsob, ako si pozrieť aspoň
kúsok filmu cez plot od susedov alebo z povaly starej školy.
Nemôţem nespomenúť prázdniny, ktoré som kaţdoročne
trávil "na vrchoch" u starých
rodičov na Starom Vršku, kde
som bol veľkú časť kaţdých
prázdnin. Tu sa pilo čerstvo
nadojené mlieko a najviac
chutil chlieb natretý domácim
maslom, posypaný kryštálovým cukrom alebo natretý

medom od včiel starého otca.
Vtedy sa tam ešte súkromne
hospodárilo, takţe aj ja som
pomáhal. Bol som najmladší
zo skupiny mládeţe, ktorá tam
bola a všetci sme mali rovnaké
priezvisko. Prázdniny mali inú
príchuť ako na dedine. Ku
kaţdodenným
povinnostiam
patrilo pásť kravy na vzdialenej
pastve a to bolo " to pravé
orechové", tu boli najkrajšie
záţitky. Z druhej strany doliny
sem doliehal hlas heligónky, na
ktorej hral dnes uţ veľmi známy heligónkar Jaro. Tu sme
mali kolibu, ktorú postavili
starší pod vedením "stavbyvedúceho" - strýka Fera, tu pod
pastvou v potoku boli najväčšie
pstruhy, ktoré sme chytali s
Martinom, boli tmavé a odvtedy som také nevidel. Tu bola
voľnosť a sloboda.
Takmer v kaţdom ţivotopisnom filme sa na konci
zvykne písať, ţe mená postáv
ako aj dej sa nezhodujú so
skutočnosťou. Ja musím ale
skonštatovať, ţe všetky mená
aj príhody, ktoré som tu uviedol sú skutočné. S niektorými
kamarátmi sa stretávame denne, v beţnom ţivote, v práci,
na pive a niektorí sa odsťahovali a stretnutia uţ nie sú také
časté.
Čas plynie a chuť prázdnin
sa z nás svojvoľne pomaly
vytráca.
Juraj Janšto

Memoriál Dušana Riečicu KILIHO

Športová časť sa konala celý
deň a bolo sa na čo pozerať.
Ale chcem vyzdvihnúť aj akcie, ktoré sa netýkali futbalu.
Najväčšie prekvapenie zaţili
deti, ktorým hasiči vyrobili
0,5 m vysokú penu. To bol
záţitok. Celý deň robil hudobnú kulisu DJ Attomic.

Dňa 31.8.2019 sa v Málinci časti Huta na malom ihrisku
uskutočnil
futbalový turnaj o pohár KILIHO.
Hlavným organizátorom tejto
krásnej spomienky na nášho
kamaráta bola Ivanka Karlíková.
Turnaja sa zúčastnili štyri muţstvá : Cingeľ- team, Mladé
pušky, Bystrička a Huta.
Nie je dôleţité, ţe turnaj vyhral
Cingeľ- team. Dôleţitá je myšlienka a odkaz tohto turnaja.
Málinský hlásnik

Spomienkové
oslavy
75. výročia SNP
29.august 1944 je dôleţitý deň
v histórii slovenského národa.
Tento deň uţ 75ty rok označujeme ako Slovenské národné
povstanie. Ide o spoluprácu
povstalcov (protivládne skupiny) a partizánov proti nemeckej nadvláde počas druhej
svetovej vojny. Najprv sa zamerali na záchranu stredného
Slovenska – Banskú Bystricu,
ktorú obsadili 30. augusta 1944
a zaloţili tam generálny štáb.
Partizáni postupovali ďalej
v oslobodzovaní slovenského
územia a neskôr sa k ním pridali vojská Červenej armády.
Málinec si 75. výr.
pripomenul v piatok - 30. augusta 2019 v kinosále Spoločenského domu Málinec. Tu sa
prítomným prihovorili starosta
obce Málinec Ing. Igor Lacko a
Anna Kančová. V kultúrnom
programe vystúpili dievčatá
z detského folklórneho súboru
Málinčok

Výstava vo Zvoničke
Výstava vo
Zvoničke Havraako vojačky,
Andrejka
nová si zaspievala s heligónkou

Šantenie detí v pene, ktorú pripravili členovia DHZ Málinec

Počas turnaja sa konali aj
futbalové súťaţe tak pre deti
ako aj pre dospelých.
Občerstvenie a pohostenie bolo
tieţ na výbornej úrovni.
Deň bol zakončený
diskotékou pod holým nebom.
Skrátka, bola to opäť dôstojná
spomienka na nášho - KILIHO
Odovzdávanie ceny víťaznému
družststvu Cingeľ- team

svojho ocka a sestry Gajdošové
prispeli
pesničkami
v hudobnom doprovode pána
Gajdoša. Nasledoval pietny akt
- kladenie vencov, kedy sme ku
pomníku SNP na námestí obce
poloţili kyticu a aj tam zaznelo
pár slov a piesní.
V tento deň nám umelecká
skupina Kinobus v minutáţach
a nostalgii premietla krátke
filmy sklárskeho priemyslu v
Málincia následne
premietli
filmy – Atentát a Adaptácia .
Vo Zvoničke pripravil výstavu vysokoškolský študent
s Košíc Michal Machciník,
ktorý urobil výskum v našej
oblasti a verejnosť si
mohla nainštalovanú výstavu
pozrieť
v priebehu celého
popoludnia.

Zapálenie spomienkovej vatry

V podvečer sa verejnosť stretla
na športovom areáli, kde sme
za prítomností hostí :
Ing. Pavla Gavalca,
Ing. Radovana Baláţa, Mgr.
Júliusa Erneka
a starostu obce Ing Igora Lacka
zapálili spomienkovú vatru.
Následne pre všetkých prítomných bola pripravená opekačka
a voľná zábava.
Pri tomto obraze sa vţdy vynorí myšlienka udrţania mieru,
akí môţeme byť vďační,
ţe máme jeden druhého a ţe
nič na svete nie je cennejšie
ako mier, vzájomné porozumenie a rodina.
My všetci tvoríme veľkú rodinu, a tak si ju nerozhnevajme
malichernosťami, ktoré by
mohli prepuknúť do niečoho
veľkého. Váţme si čo máme,
za naše mierové rána a šťastie
zomrelo veľa ľudí a ich ţivoty
môţeme osláviť
takýmito
spomienkovými oslavami.
Pripravili: A. Kančová
E. Gúgľavová

Ďakujem .
Švankes

Výstava vo Zvoničke
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Milí rodičia,
vážená verejnosť!

Obdobie počas letných prázdnin bolo veľmi turbulentné.
Niektorí dlhoroční zamestnanci
zo školy odišli na vlastnú ţiadosť, čo podmienilo zmeny
v personálnom obsadení na
pozíciách pedagogických aj
nepedagogických zamestnancov. Opustiť svoje dlhoročné
pôsobisko sa rozhodol dlhoročný riaditeľ, p. Čonka. Ekonómka školy p. Šimonová
neodolala pokušeniu vyskúšať
si učiteľský chlebík v ZŠ
v Kokave nad Rimavicou.
Pracovný pomer ukončil aj
školník, p. Morháč. Personálne
zmeny
na
technickohospodárskom úseku tesne
pred začiatkom školského roka
predstavujú pre začínajúceho
riaditeľa značné komplikácie.
Situáciu sa, chvalabohu, podarilo ustáť. Do školy pribudli
nové tváre na pozícii ekonómky, školníka, učiteľky SJL-DEJ
a učiteľky MAT-TECH-FYZ.
Zriadená bola špeciálna trieda,
ktorú vedie učiteľka špeciálnej
pedagogiky – p. Ridzoňová.
Dve pracovné miesta pribudnú
v tomto šk. roku v miestnej
jedálni z projektu cez ÚPSVaR.
V škole prebehlo veľké
upratovanie: vyvezené boli dva

kontajnery odpadu, na dvakrát
bol odváţaný starý papier.
Dielne boli presťahované do
priestoru v suteréne pri šatniach, ktorý bol kompletne
vymaľovaný.
Vymaľovaná
bola aj prvá trieda, piata trieda
čiastočne – s úpravou sanitárneho priestoru. Najväčšou
stavebnou úpravou bolo predelenie bývalej dielne, z ktorej
vznikla
špeciálna
trieda
a „malá zborovňa“ pre vychovávateľov a asistentov učiteľa.
Tieto priestory boli kompletne
vynovené.
Z materiálno-technického hľadiska by som sa v aktuálnom
školskom roku rád zameral na
úpravu sanitárnych priestorov
v školskej jedálni, úpravu parku pred školou a najmä (dúfajme, ţe to finančná situácia
dovolí) na rekonštrukciu šatní
počas budúcich letných prázdnin.
Z hľadiska výchovnovzdelávacieho procesu by som urobil
rád v prvom rade opatrenia,
ktoré by mali zlepšiť komunikáciu medzi rodičmi a učiteľmi
a pomôcť ţiakom k lepším VZ
výsledkom.
Ide
najmä
o zavedenie rozvrhu konzultačných hodín vyučujúcich,
počas ktorých sa môţu rodičia
a ţiaci obracať s konkrétnymi
problémami,
zadefinovanie
jasných minimálnych poţiadaviek na úspešné absolvovanie
predmetu (vedomostné minimum),
vytvorenie
novej
a fungujúcej webovej stránky
školy. Pre lepšie informovanie
verejnosti o činnosti školy je
cieľom pre tento šk. rok rozbehnúť vydávanie školského
časopisu – zatiaľ dvakrát ročne.
Veľa
úspechov
v novom školskom roku ţelá.
Pripravil:
Riaditeľ ZŠ Málinec

„Pamiatky nie sú nuda“- je
motto, ktorým sa Cirkevný
zbor ECAV v Málinci riadi pri
organizovaní
pravidelných
jesenných poznávacích výletoch „Za krásami Slovenska“.
V sobotu - 14.septembra 2019
sa zrealizoval b VIII. ročník
tohto podujatia, na ktorom
región Východný Spiš,

konkrétne mesto Levoča a obec
Markušovce navštívilo 41
účastníkov. Na ceste za poznaním nás sprevádzalo krásne
slnečné počasie a profesionálni
sprievodcovia.
Prehliadku
Levoče sme začali návštevou
Baziliky sv. Jakuba, ktorá disponuje mnoţstvom sakrálnych
pamiatok.

Touto cestou by som vás rád
stručne informoval o stave
základnej školy na začiatku šk.
roka 2019/2020.

Mgr.Ľuboslav Jablonský

Málinský hlásnik

Historicky cenný je unikátny
súbor stredovekých oltárov,
medzi ktorými dominuje hlavný oltár z dielne Majstra Pavla.
S výškou 18,62m je najväčším
gotickým oltárom v Európe a je
zaradený do Zoznamu svetového
kultúrneho
dedičstva
UNESCO. Slávnu minulosť
mesta nám priblíţila svojim
zanieteným a pútavým rozprávaním pani učiteľka na dôchodku, rodáčka, patriotka
a dokonalá znalkyňa histórie
Levoče - Astrid Kostelníková.
Počas dva a pol hodinovej
prechádzky
obdĺţnikovým
námestím Majstra Pavla lemovaným vyše šesťdesiatimi
šľachtickými a meštianskymi
domami zo 14. Aţ 15. storočia
sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o ich vzniku, bývalých i súčasných obyvateľoch.
Tak napríklad: Dom č.7 –
Thurzov dom patril slávnej
levočskej rodine Thurzovcov
podnikajúcej v oblasti baníctva
a hutníctva. Dnes sa tu nachádza Štátny oblastný archív.
Dom č.20 – Dom Majstra Pavla
– v ňom ţil a tvoril slávny
rezbár a v súčasnosti je tam
jeho múzeum. Dom č.26 –
Brewerova tlačiareň, v ktorej
boli vydané také vzácne knihy
ako Svet v obrazoch Jana
Amosa Komenského či Tranoscius Juraja Tranovského.
Dnes je tam hotel Arkáda. Dom
č.28 – meštiansky dom,
v súčasnosti Múzeum špeciálneho školstva jediné na Slovensku. Dom č.40 – Heinov
dom – evanjelické lýceum, na
ktorom
po
odchode
z Bratislavy študovali štúrovci.
Dnes je tam Spišské múzeum.
Dom č.42 – prvá telegrafná
stanica na Spiši je dnes sídlom
pošty. Nevšímavo sme neprešli
ani okolo známej Levočskej
radnice a klietbe hanby. Pani
sprievodkyňa nám pripravila
prekvapenie v podobe návštevy
evanjelického kostola, ktorý
nie je beţne otvorený pre verejnosť. Nachádza sa v ňom
vzácna starobylá kniţnica.
Interiér obohacuje barokový
orgán, drevený a kovový kríţ,
oltárny obraz „ Kristus kráčajúci po mori“, kazateľnica,
krstiteľnica
a trinásťdielna
kolekcia obrazov „Jeţiš a
apoštoli“. Astrid Kostelníková
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ako bývalá kurátorka CZ
ECAV v Levoči nás podrobne
slovom a pamiatkovými predmetmi oboznámila s jeho históriou a súčasnosťou. Dokonale
nasiaknutí historickou Levočou
sme si dopriali chutný obed
v dobovej reštaurácii U Troch
apoštolov a odmenili sa drobnými suvenírmi zakúpenými na
remeselnom
Jarmoku
v Levočskej radnici. Poobede
sme sa autobusom presunuli
okolo dobre zachovaných
a stále obnovovaných stredovekých hradieb na Mariánsku
horu, ktorá sa vypína nad Levočou vo výške 781 m. n. m.
Prezreli sme si areál pútnického miesta s bazilikou minor,
ktoré v roku 1995 navštívil
pápeţ Ján Pavol II., pokochali
sa prekrásnym výhľadom na
Levoču a takýmto spôsobom sa
s ňou aj rozlúčili. Naša cesta za
poznaním pokračovala do obce
Markušovce. Navštívili sme
Markušovský kaštieľ a prezreli
si expozíciu historického dobového nábytku z obdobia 17.
aţ 20. storočia. Poprechádzali
sme sa terasovými záhradami
areálu kaštieľa, chodníky smerovali k letohrádku Dardanely.
V ňom nás upútali obsaţné
zbierky klavírov, organov
a harmoník, ktoré sú súčasťou
stálej expozície klávesových
hudobných nástrojov zameranej na domácich výrobcov.
Spiatočnú cestu sme si neplánovane spríjemnili zastávkou
na Sysľovisku Biele vody pri
Muráni. Keďţe bolo uţ po
západe slnka, nemali sme šťastie týchto denných ţivočíchov
pozorovať. Snáď nabudúce.
Cirkevný
zbor
ECAV
v Málinci ďakuje všetkým
zúčastneným a týmto ich pozýva na budúcoročný výlet, ktorého lokalita je zatiaľ tajomstvom.

oltár majstra Pavla z Levoče

Organizátorky výletu:
Ţelmíra Urdová,
Elena Findrová
3/2019

Na začiatku strednej doby
kamennej a v priebehu mladšej
doby kamennej sa do Strednej
Európy začal vo väčšej miere
šíriť dubový les, v ktorom rástli
divé jablone, hrušky, čerešne,
liesky,
orech
vlašský
a pravdepodobne aj slivy. Prirodzeným
kríţením
a klimatickými zmenami sa
vytvárali nové a nové odrody,
na ktorých si pochutnávali naši
predkovia pred tisíckami rokov. Pomerne po krátkom čase
dochádzalo ku kultivácii divých ovocných stromov, hoci
treba povedať, ţe divé plody sa
zbierali veľmi dlho, pravdepodobne aţ do prelomu letopočtu.
Šľachtiteľské znalosti a nároky
spočiatku
neboli
veľké
a ovocie z pestovaných stromov sa príliš nelíšilo od toho,
ktoré rástlo voľne v prírode.
Predpokladá sa však, ţe malo
predsa len lepšiu, t.j. sladšiu
chuť. Vyslovene šľachtiteľské
kultivary sa začali objavovať
aţ s rozmachom Rímskej ríše,
kedy došlo k renesancii ovocinárstva v Európe. Všetky rímske provincie v západnej časti
Európy mali uţ v prvom aţ
štvrtom storočí nášho letopočtu
bohatý
sortiment
ovocia,
z ktorého sa niektoré druhy
dováţali a iné pestovali na
mieste. Historici a odborníci na
ovocinárstvo zastávajú názor,
ţe sa jednalo o kvalitné ovocné
druhy stromov, ktoré boli mnoţené štepením. Po štvrtom
storočí, kedy v dôsledku rozdelenia Rímskej ríše na Západnú
a Východnú a vpádom germánskych kmeňov, došlo k úpadku
a neskoršiemu zániku Západnej
Rímskej ríše, nastalo pre ovocinárstvo obdobie stagnácie.
K väčšiemu rozmachu ovocinárstva došlo aţ s príchodom
stredoveku.
Divo rastúce ovocné stromy sa začali pestovať spočiatku tak, ţe ľudia pri klčovaní
lesov niektoré stromy ponechali, čím urobili prvý krok k ich
kultivácii. Týmto spôsobom
vznikali prvé sady, ktoré tvorili
predovšetkým divé jablone.

Doslova šlo o jabloňové lesy.
Domnievam sa, ţe to musel
byť skvostný pohľad – pozerať
sa na nádherne rozkvitnutý
jabloňový les a počúvať bzukot
včielok v korunách stromov.
Kúsok raja na zemi.
Ovocie zbierali a pestovali
naši predkovia v období staroveku a stredoveku tak pre
okamţitú spotrebu, ako aj ku
konzervácii, najmä prostredníctvom metódy sušenia. Okrem
jabĺk, ktoré boli asi najobľúbenejším
a najpestovanejším
sortimentom, boli hojne zastúpené aj hrušky, čerešne, slivy
a v juţnejším oblastiach aj
vlašské orechy. Mimochodom,
orechy a najmä gaštany k nám
priniesli Turci, ktorí na dlhé
stáročia okupovali značnú časť
Európy a trápili domorodé
obyvateľstvo. Nie všetko, čo sa
teda s Turkami v tomto období
spája, bolo zlé. Veď sa aj vraví:
„Všetko zlé je na niečo dobré.“
Alebo to známe: „Niekomu je
vojna macocha, kým inému
matka.“ V oblastiach, ktoré
Turci zaujali, teda hojne vysádzali orechy a gaštany. Svedčia
o tom aj sady, ktoré máme
zastúpené u nás v Novohrade,
ktorý bol takisto istý čas pod
správou Turkov. Lieskové
orechy sa od strednej doby
kamennej na našom území
vyskytovali v hojnej miere.
Dôkaz o tom, ţe na území
dnešného Slovenska sa vyskytovali jablone uţ v štyritisíc
rokov pred Kristom, pochádza
zo Šarišských Michalian. Početné šľachtené kultivary sa
však objavujú aţ z 13. a 14.
storočia. Klaretov slovník
Glossarius maior uvádza názvy
rôznych odrôd jabloní: rakúska,
vínna, šípková, vrbová, vlašská, medová a podobne. Hruška bola spočiatku vzácnejšia,
no
neskôr
jej
význam
v ovocinárstve narastal. Ľudia
ju podobne, ako aj jablká, veľmi radi sušili a pochutnávali si
na nej počas chladných zimných mesiacov. O existencii
hruškových sadov v Čechách
a u Slovanov máme správy

od moslimského historika
Ibrahíma
ibn
Jakúba.
V spomínanom
Klaretovom
slovníku boli uvedené napríklad tieto odrody hrušiek: zimňatky, kameňatky, pichaličky,
červenky, zelenky, ţlté či bieličky. Je zaujímavé, ţe v tomto
období bolo viac odrôd hrušiek
ako jabloní. Slovník totiţ vymenúva sedemnásť odrôd hrušiek oproti deviatim odrodám
jabloní.
Čerešna bola typickým
stromom pre oblasti, kde na jar
neboli tak silné prízemné mrazy, keďţe ich kvet je na chlad
dosť náchylný. Kvalitne pestované odrody čerešní sa začali
objavovať najprv v Čechách asi
v 9. storočí, v 10. storočí
v Maďarsku a v Poľsku a na
území Slovenska aţ o niekoľko
storočí neskôr, keďţe ešte od
13. do 15. storočia sa tu jedli
divé čerešne. Priemer divých
čerešní bol menej ako 9 mm,
kým šľachtené dosahovali
veľkosť 9 aţ 13 mm. Toto
vyhľadávané ovocie priniesol
v prvom storočí nášho letopočtu do Ríma z Grécka milovník
ovocia Luculus. Višňa sa
v prirodzených porastoch nachádzala najmä v Turecku, na
Balkáne a v juţných častiach
strednej Európy. Podobne, ako
čerešňa, aj tento strom začal
preţívať svoju renesanciu v 10.
storočí u našich susedov, u nás
o pár storočí neskôr.
Hojne bola zastúpená trnka,
ktorú ľudia v našich končinách
zbierali uţ od strednej doby
kamennej. Slív a sliviek začalo

pribúdať na začiatku rozmachu
Rímskej ríše. V strednej Európe sa toto ovocie tešilo veľkej
obľube od 9. storočia, kedy sa
tu pestovali odrody guľatého,
oválneho i drobného tvaru.
Hojne sa vyskytovali mirabelky.
Marhuľu
Slovania
v rannom stredoveku nepestovali. V Maďarsku sa začala
objavovať od 10. storočia
a v Čechách aţ od 16. storočia.
U nás ešte o niečo neskôr. Čo
je však zaujímavé, je to, ţe
broskyňa
bola
zastúpená
v hojnom počte. Ibrahím ibn
Jakúb zaznamenal, ţe práve
tieto stromy spolu s jabloňami
a hruškami
prevaţovali
v ovocných sadoch. Kôstka
z broskyne sa často pouţívala
aj ako ozdobný predmet. Deti
a najmä ţeny ju nosili ako
prívesok.
Jedným z najstarších ovocných
stromov, ktoré sa pestovali na
našom území, je moruša.
S týmto stromom sa u nás
stretávame uţ od 9. storočia.
Vínna réva, hoci v divej forme,
bola u nás zastúpená uţ od
doby kamennej. Uţ vyše štyri
storočia pred Kristom pestovali
a vyrábali na území dnešného
Slovenska víno starí Kelti a po
nich Rimania. K rozvoju vinohradníctva a vinárstva prispel
výdatnou mierou rozvoj kresťanstva v období Veľkomoravskej ríše, keďţe sa víno pouţívalo počas bohosluţobných
obradov. Od tohto času sa toto
chutné ovocie nepretrţito pestuje u nás aţ dodnes.
Mgr. Ivan Mucha

Dar z neba
Srdiečko majú predsa staré,
ale ľúbiť vedia stále.
Pri úsmeve sa im zjavia vrásky,
no ešte stále sú plní lásky.
Urobili veľa dobrých krokov,
no nebudú tu 200 rokov.
Naučili nás veľa nových vecí,
predsa to uţ vieme dobre všetci.
Vţdy lásku nám rozdávajú
a slzičky utierajú.
Dávajú nám viacej ako treba,
veď starí rodičia sú dar z neba.
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Na dedinu dobre
Túto vetu s humorom a radi
pouţívajú murári alebo iní
majstri, keď výsledok ich práce
v detailoch nezodpovedá predstavám objednávateľa. Zrejme
touto frázou sa inšpiroval zamestnanec
Stredoslovenskej
energetiky, konkrétne Stredoslovenskej distribučnej,
v
reakcii na reklamáciu, v ktorej
starosta Ing. Igor Lacko za
občanov obce Málinec reklamoval časté krátkodobé prerušenia dodávky elektriny, ktoré
väčšinou trvajú len niekoľko
sekúnd prípadne 2 - 3 minúty a
následné poškodzovanie elektrospotrebičov.
V odpovedi, s ktorou si jej
autor nedal veľkú námahu a
doslova nás "odbil", sme sa
dozvedeli aj to, čo sme nereklamovali. Informovali nás, ako
zistia, vyhodnotia, odstránia a
príjmu opatrenia na elimináciu
porúch trvajúcich niekoľko
minút či dokonca aţ hodín. Na
dedinu dobre, nie? Či...?
Z ich odpovede sme sa dozvedeli, ţe v našom okolí sa vyskytujú prechodné javy (dúfajme, ţe nie paranormálne),
ktoré za to môţu a ţe pominú
bez zjavných a preukázateľných príčin. Tak toto by uţ
bolo aj na scenár priemerného
mysteriózneho filmu. Podľa
mňa, krátkodobé výpadky
elektriny nesúviseli s poveternostnou situáciou, nakoľko sa
vyskytovali v letnom období,
najčastejšie v dopoludňajších
hodinách, väčšinou za krásneho
slnečného počasia, ktoré bolo
príznačné pre toto suché, takmer bezzráţkové a bezbúrkové
leto. Veď posúďte, je to moţné
aby v 21. storočí, v dobe, keď
technika napreduje míľovými

Pomáhať a chrániť!
Prečo nosia policajti čiapku ?
Aby im vietor nevyfúkol
piliny z hlavy...
Aký je rozdiel medzi policajtom a vlakom ?
Vlak má aj druhú triedu....

krokmi, dochádzalo
k takýmto výpadkom? Budem
konkrétny: 4.7. o 6:01 hod.,
5.7. o 6:31 hod., 9.7. o 7:06
hod., 12.7. o 5:00 hod., 14.7.
o 9:25 hod., 16.7. o 6:38 hod.,
17.7. o 7:46 hod., a o 18:44
hod., 18.7. o 9:56 hod., 20.7.
o 6:26 hod., 21.7. o 17:18 hod.,
23.7. o 02:18 hod., 25.7. o 6:09
hod., 27.7. o 01:10 hod., 3.8.
o 15:14 hod., ale aj 1.9. o 15:55
hod., 19.9. o 17:35 hod.,
o 17:36 hod.-2x, a o 17:38,
22.9. o 8:01 hod., 23.9. o 9:10
hod. - 2x a o 9:12 hod. A vraj
naša reklamácia bola neopodstatnená. Na dedinu dobre, nie?
Či...?
V jednom im ale musím dať za
pravdu. A to, ţe poruchy môţu
byť spôsobené aj technickým
zlyhaním komponentu distribučnej sústavy. V duchu sa
sám seba pýtam, či je to tak aj
v mestách. Asi nie. A tak sa mi
natíska hneď aj odpoveď, či by
nebolo treba sa zamyslieť nad
kvalitou príslušných zariadení..
Staré porekadlo hovorí, ţe
všetko zlé je na niečo dobré. V
našom prípade môţeme odpoveď, ktorú sme dostali na reklamáciu, pouţiť ako dobrý typ
na vianočný darček. Takţe
tietoVvianoce ţiadne ponoţky,
či papuče a podobne, ale presne
podľa odporúčaní stredoslovenských energetikov zájdeme
do
najbliţšieho
elektroobchodu a vykúpime všetky
elektrocentrály, záloţné zdroje,
prepäťové, podpäťové a prúdové ochrany. Ale pre istotu odporúčam aj staré dobré petrolejky. Veď Vianoce sú len raz
za rok.
P.S. Na dedinu dobré, nie?
Či...?
Juraj Janšto

Zlý začiatok dobrý koniec ???
Váţený fanúšik.
Začal sa nový ročník 2019 –
2020.
Všetci
sme
boli
v očakávaní, či bude úspešnejší
ako ten predošlý i keď si myslím, ţe ten predošlý bol dobrý.
Ale pre správneho športovca
by nová výzva mala znamenať
byť ešte lepší.
A tak aj náš cieľ je skončiť
v tabuľke vyššie. Náš káder sa
veľmi nezmenil. Odišiel Jozef
Becáni, ale nás posilnil Dávid
Kamas a Lukáš Šnúrik. Sezónu
sme začali priam zahanbujúco,
lebo prehry s nováčikmi Klenovca a Mýtnou sa inak ani
nazvať nedajú. Nielen my, čo
robíme priamo s futbalom, ale
hlavne fanúšikovia to nevedeli
prehltnúť. A vôbec sa Vám,
naši fanúšikovia, nečudujem.

Čaro jesene
Krásne,
slnečné,
hrejivé dni vystriedali tie
chladnejšie. Zo stromov
opadáva farebné lístie, vietor o čosi viac nafukuje svoje líca a vtáčiky čvirikajú, ţe
k nám prišla jeseň.
Jedno
z krásnych
ročných období, ktoré je
zaujímavé svojím čarom.
Krajina sa mení na nepoznanie. Stromy si zloţili
svoje
zelené
koruny
a namiesto nich si nasadili
farebné. Niektorým ich nezbedný vietor sfúkol, a tak
ostali celkom nahé.

Ako vyzerá Rubíková kocka
pre policajtov ?
Má všetky strany zelené .....

Akú krvnú skupinu majú
policajti ?
PH primitív...

Prečo policajt kope na dvore
hlbokú jamu ?
Chce uloţiť sluţobné tajomstvo...

Prečo policajti cmúľajú
kocku cukru ?
Aby pôsobili rafinovane.
.

Po treťom zápase s Mýtnou sa
zišiel futbalový výbor a prijal
isté opatrenia. V nasledujúcich
zápasoch sa ukázalo, ţe prijaté
opatrenia zabrali a chlapci
začali hrať a vyhrávať. Ukázali
bojovnosť
a zodpovednosť,
čiţe to, čo sme od nich očakávali.Verím, ţe takto budú pokračovať čo najdlhšie, aby
pritiahli na štadión ešte viac
fanúšikov. Keď muţstvo zle
hrá, uznávam, ţe fanúšik má
dôvod
byť
nespokojný
a nasrdený. Ale keď muţstvo
vyhrá 3 :1 a on ešte nadáva,
toto uţ
pochopiť neviem.
Chápem, ţe chceme vidieť
veľa gólov, ale vţdy treba
vidieť a uznať aj kvalitu súpera. Preto váţený fanúšik, buď
náročný, ale aj vďačný
a férový.
Verím, ţe po jesennej časti
súťaţe budeme všetci spokojní
a budeme sa tešiť na celú jarnú
odvetu.
Pripravil : Švankes

Pri jesennej prechádzke si môţeme vypočuť
krásne spevy vtáčikov,
ţblnkotajúci potok, či veselý
krik detí, ktoré si púšťajú
šarkana.
Poriadne sme sa ani
nestihli nabaţiť letných dní
a október nám uţ zaklopal
na
dvere.
Pomaly
a nenápadne. Tak, ako je to
aj so starobou. Nedá sa jej
vyhnúť, je prirodzenou súčasťou nášho ţivota. Lenţe
staroba nie je choroba!
A práve to nám pripomína
OKTÓBER – MESIAC
ÚCTY K STARŠÍM.
Sarvašová Ema
Prečo majú policajti
v aute chladničku ?
Aby zachovali chladnú
hlavu.
Výber pripravil :
Švankes
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