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Obec Málinec, MŠ a ZŠ Vás pozýva
na vianočný kultúrny program

01.01.2020 o 16. hod.
na námestí obce

Dňa: 22.12.2019 o 15oo hod
Spol. dom Málinec
Vianočným programom sa predstavia deti MŠ, ţiaci ZŠ.
Počas programu poďakujeme aj darcom krvi,
ktorí získali v roku 2019 Jánskeho plaketu.
Záverom programu sa predstaví vianočným
programom DFS Málinčok a DFS Jánošík
Vstupné na vianočný program je ľubovoľné.

Program:

-

novoročný príhovor starostu obce
novoročný ohňostroj
čaj
punč
varené víno
vypúšťanie lampiónov šťastia

Obecný úrad informuje

Obecný úrad v Málinci oznamuje,
že dňa 13. decembra 2019 /piatok / o 15oo hod.
bude v e r e j n é OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KDE : v zasadačke OcÚ Málinec

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./

Retrokalendár

Obec Málinec oznamuje,
ţe hľadá kronikára - kronikárku
pre obec Málinec.

Plánované rubriky:
V predaji od 1. decembra 2019 na OcÚ, odd. kultúry
u p. Kančovej.

v cene 2,20 €
Máte moţnosť zakúpiť si
aj magnetky, pohľadnice
a broţúrky obce Málinec.
Málinský hlásnik
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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
4/2019

Vážení občania !
Po dlhšom čase sa Vám prihováram prostredníctvom nášho
Málinského hlásnika. Blíţi sa koniec roka 2019, a preto by som
vás rád informoval, čo sa nám podarilo zrealizovať v našej obci:
komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia Dobrý
Potok, Starý Vršok, Ipeľ -vlastné zdroje
stavebné úpravy poţiarnej zbrojnice ( dotácia vybavená
bývalým starostom)
rekonštrukcia budovy práčovne , kniţnice , klubu dôchodcov – dotácia +rezervný fond
oprava havarijného stavu kúrenia v budove práčovne ,
kniţnice, klubu dôchodcov – vlastné zdroje
oprava Mlynskej ulice – vlastné zdroje
výmena okien , vchodových dverí , zateplenie strechy
bytovka 510 ( bytovka 511 zateplenie strechy budeme realizovať
v roku 2020) – vlastné zdroje , rezervný fond, dotácia
komplexná rekonštrukcia strechy kultúrneho domu –
dotácia ( výjazdové zasadnutie vlády)
oprava chodníkov na Potočnej a priľahlých ulíc – rezervný fond
fitnes stroje- dotácia + vlastné zdroje
oprava mantinelov ihrisko areálu ZŠ Málinec – dotácia
schválená ( zrealizujeme v 3/2020)
rekonštrukcia ihriska Huta – vlastné zdroje + zamestnanecký grant ( Bc. Jozef Starove)
rekonštrukcia odľahčovacích komôr (realizácia
v 4/2020) – regionálny príspevok z Akčného plánu
vybavenie kniţnice ( podlaha, omietka, nábytok) –
dotácia + vlastné zdroje
Málinčok – zakúpenie krojov – dotácia + vlastné zdroje
tábor pre deti – dotácia BBSK.
Čo pripravujeme:
- oprava poţiarnej zbrojnice 2. etapa – podaný projekt
- komplexná rekonštrukcia ČOV – podaný projekt
- rekonštrukcia Druţstevnej ulice + vybudovanie chodníka – podaný projekt
- rekonštrukcia telocvične – podaný projekt
- nové autobusové zastávky –projekt budeme podávať
V krátkosti som Vás informoval o aktivitách v roku 2019. Tak,
ako som v úvode spomenul, blíţi sa koniec roka 2019 a čakajú
nás najkrajšie sviatky v roku -Vianoce . Všetkým občanom ţelám, aby ich preţili v kruhu svojich najbliţších, v pevnom zdraví
a porozumení, a aby nový rok 2020 pre Vás nebol horší ako
predchádzajúci.
Ing. Igor Lacko – starosta obce Málinec

Máte radi jeseň? Moţno si
poviete: „Ja radšej jar, leto, či
zimu ...“
Ale jeseň je dar, verte tomu!
Zúročí celoročnú námahu a v
ţivote prinesie múdrosť, pokoj
a vyrovnanejší pohľad na svet.
Jeseň vytvára umelecké diela,
ktoré sú ako krásna paleta.
Takýmto krásnym umeleckým
dielom je aj človek vo svojej
jeseni ţivota.
Keď sa povie jeseň, niekto si
predstaví lesy s farebnou fantáziou, šuchotanie zlatého lístia
pod nohami, zrelé šípky, plné
koše jabĺk, ale niekto si predstaví aj napr. daţďom rozmočenú zem.

JUBILANTI 2019

18.oktobra sme chceli našim
seniorom dopriať pár nezabudnuteľných
okamihov
v prítomnosti rovesníkov,

KRPÁČOVO
V pekných septembrových
dňoch 23. 09. aţ 27.09. 2019
boli ţiaci 3. a 4. ročníka
našej školy v škole v prírode Dolná Lehota - chata KRPÁČOVO.
Odchádzali sme v daţdivé ráno. Pár našim zverencom vypadla aj
slzička za maminou a domácim pohodlím, ale zvládli to bravúrne. Spoločný pobyt a aktivity za päť dní bez internetu a mobilov
deťom veľmi prospel. Učili sa samostatnosti, spoliehať sa na
seba a kamarátov. Čas mali vyplnený aktivitami, ktoré zabezpečovali pani učiteľky Chrastinová a Strašková a nesmieme zabudnúť na skvelých animátorov - FOFA a GARGAMELA.
Dúfame, ţe sa deťom takéto záţitkové učenie páčilo a budú mať
naň len tie pekné spomienky.
Mgr. Katarína Chrastinová
Málinský hlásnik
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spevu a tanca.
Po slávnostnom prijatí jubilantov
sa v kinosále všetkým
ešte raz prihovoril starosta obce
Ing. Igor Lacko.
Naše detské súbory sa predstavili krátkym programom.
Keď prišla známa televízna
svokra Gizka Oňová, piesne
ktoré spievala, stiahli do spevu
aj prítomných divákov.
Stretnutie sa nieslo v príjemnej
atmosfére.
Ţeláme
našim jubilantom
a seniorom aby boli vďační za
kaţdé nové ráno, aby si váţili
kaţdého dňa, aby ţili naplno,
bojovali
s prekáţkami
a nevzdávali sa.

Chceli sme, aby aj toto stretnutie bolo opäť niečím zaujímavé a nezabudnuteľné, na
ktoré budú naši seniori
s radosťou spomínať.

PaedDr. Michal Findra
daroval obci dva obrazy

oţiviť spomienky na spoločne
preţité chvíle, ale i potešiť
srdiečka programom plným

Hosť programu Gizka Oňová

Pripravila : Kančová A.
4/2019

Poďakovanie
za spoluprácu
Vážení občania,
chalupári,
priatelia obce Málinec,
vážení
čitatelia Málinského hlásnika.
Drţíte v rukách štvrté číslo
obecných novín, ktoré uzatvára
vydania v roku 2019. Novín,
ktoré okrem nového názvu
prešli aj viacerými zmenami.
Starosta obce s porozumením
prijal môj návrh na vytvorenie
redakčnej rady, ktorej členov z
radov občanov sme cielene
vyberali a oni spoluprácu neodmietli. Tým sa do obecných
novín dostal rozšírený pohľad
na ţivot a dianie v obci. Neznamená to však, ţe naše noviny sa tvoria len z článkov členov redakčnej rady. Práve
naopak, aj touto cestou chcem
vyzvať všetkých, ktorí majú
potrebu preniesť niečo na
stránky obecných novín, aby
tak urobili. Pre lepšiu komunikáciu s občanmi sme vytvorili
e-mailovú
schránku
(novinymalinec@gmail.com) a
taktieţ rozbiehame aj formu
spolupráce s občanmi cez pevné schránky, ktoré sú umiestnené na troch miestach v obci
a to na obchode v časti Huta,
na chodbe poštového úradu a
na budove obecného úradu.
Schránky sú označené nápisom
"Málinský hlásnik" a na kaţdej
je namaľovaná nejaká dominanta obce. Sú určené na príspevky, návrhy alebo podnety
od občanov a redakčná rada ich
po prejednaní zapracuje do
novín alebo budú vyuţité ako
podnety pre vedenie obce.
Z pozície predsedu redakčnej
rady Málinského hlásnika by
som chcel poďakovať všetkým,
ktorí boli nápomocní pri jeho
realizácii v roku 2019. Členom
redakčnej rady v zloţení: Mgr.
Marta Čepková, Mgr. Edita

Gúgľavová, Mgr. Katarína
Chrastinová, Ľubomír Jakuba,
Anna Kančová, Ema Sarvašová
a Ţelmíra Urdová, ktorí pri
vydávaní novín vykonali kus
dobrej roboty. Starostovi obce
Ing. Igorovi Lackovi, ktorý
úzko spolupracuje s redakčnou
radou a vytvára priaznivé podmienky pre vydávanie Málinského hlásnika a pracovníčkam
obecného
úradu. Všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí predstavili svoje
priority, ktoré majú v tomto
funkčnom období, ale hlavne
podporovali všetky aktivity,
ktoré súviseli s vydávaním
novín. Ďalej chcem poďakovať
všetkým, ktorí svojimi článkami prispeli alebo pri ich vytváraní úzko spolupracovali. Sú
to: Mgr. Štefan Urbašík, JUDr.
Zuzana Debnáriková, Mgr.
Ľuboslav Jablonský, Bc. Jozef
Starove,
Tibor
Urbašík,
doc.PaedDr. Július Lomenčík
PhD., Mgr. Ivan Mucha, Ing.
Víťazoslav Zákopčan, Katarína
Jablonská, Andrea Pokošová,
Elena Findrová, Július Urda,
Štefan Melich, Michal Starove
z Prahy, Juraj Valentíny zo
Sliača, Mgr. Jozef Šustek z
Trnavy, Mgr. Zuzana Čepková.
Poďakovanie patrí aj Mgr.
Márii Joklovej nielen za pekný
článok v hlásniku číslo 2, ale
hlavne za umelecky ozdobené
schránky Málinského hlásnika.
Súkromným podnikateľom a
firmám pôsobiacim na území
obce: Stolárstvo Peter Muţík,
MKMK HOLZ s.r.o., Stavebné
práce Jaroslav Geľhoš, Rozličný tovar Huta, Stolárstvo Findra, Krčmička pri maklúrach,
ktorí spropagovali svoje prevádzky a tým rozšírili obsah
obecných novín. Prajem všetkým občanom pokojné a poţehnané vianočné sviatky a v
novom roku 2020 veľa zdravia,
osobných a pracovných úspechov.
Juraj Janšto,zástupca starostu,
predseda redakčnej rady

Chuck Norris je len jeden






Dokáţe prevolať neobmedzený paušál......
Dokáţe jedným krátkym čúraním naplniť plavecký bazén
Dokáţe naporcovať kuracie z hovädzieho...
Vidí všetko aj so zatvorenými očami....
Chytil hada za nohy .....
Málinský hlásnik

Pomenovanie
kostola
Z môjho pohľadu má kaţdý
evanjelický kostol krásne pomenovanie – chrám Boţí. A to
hovorí za všetko. Pre človeka
niet vzácnejšieho a úcty hodnejšieho mena ako je toto.
Meno Boţie je sväté, jedinečné
a je poţehnaním pre všetkých,
ktorí ho vzývajú v duchu
a v pravde. V ňom sa ukrýva
tajomstvo Svätej Trojice –
Toho, ktorý nás stvoril, Toho,
ktorý nás vykúpil a Toho, ktorý
nás posväcuje. Tým, ţe naši
predkovia dali kresťanskému
chrámu takýto prívlastok, vyjadrili veľmi veľa. Predovšetkým poukázali na to, komu
chrám patrí – nebeskému Otcovi a cirkvi, ktorú zaloţil jeho
Syn a náš Pán a Spasiteľ Jeţiš
Kristus. Zvýraznili, ţe na tomto
mieste sa skrze spoločenstvo
oslavuje najvyššia bytosť vesmíru a schádzajú sa tu tí, ktorí
sa dobrovoľne rozhodli navţdy
patriť Hospodinu – dietky
Boţie. Pripomenuli, akým
spôsobom sa máme Bohu prihovárať, ako s Ním komuniko-

Informácia
o komunitnom
centre
Keďţe k 31.8.2019 Komunitné
centrum Málinec ukončilo
svoju činnosť v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych sluţieb krízovej intervencie na komunitnej
úrovni, v mesiaci september
2019 KC nevykonávalo svoju
činnosť.
Aby sa však úplne neprerušil
chod KC, p. starosta Ing. Igor
Lacko zabezpečil od októbra
2019 fungovanie KC prostred-
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vať a ako s Ním udrţiavať
pravidelný kontakt – modlitbami, náboţnými piesňami,
prijímaním slova Boţieho
a sviatostí. Zároveň zanechali
dôleţitý odkaz pre nasledujúce generácie kresťanov, aby
sa
zodpovedne,
ochotne
a s láskou starali o to, čo im
bolo zverené a tým dokazovali svoju úctu a vďaku Hospodinu. A v neposlednom rade
naznačili, ţe nielen chrám má
niesť prívlastok Boţí, ale aj
tí, ktorí ho navštevujú, ktorí
v ňom boli pokrstení, konfirmovaní či sobášení. V tomto
pomenovaní
viac
neţ
v ktoromkoľvek inom sa
snúbi sláva s pokorou, láska
s bolesťou
a milosť
s vernosťou. Z týchto dôvodov sa domnievam, ţe nie je
nutné, aby sme našim evanjelickým kostolom dávali nejaké ďalšie mená. Pomenovanie
chrám Boţí je natoľko krásne, ţe si nevyţaduje ţiadne
doplnky či prikrášľovanie.
Moţno iba jedno jediné –
zapísané v srdci konkrétneho
veriaceho – náš chrám Boţí.
Pripravil: Mgr. Ivan Mucha
níctvom aktivačných prác formou dobrovoľníckej činnosti,
ktorú zabezpečujú dve zamestnankyne KC a to v čase od
7:30 do 15:30 v pracovné dni.
Keďţe momentálne je prerušená aj činnosť TSP, poskytujeme tieţ sociálne poradenstvo,
preto nás neváhajte navštíviť
v dopoludňajších hodinách.
Popoludní sa venujeme hlavne
našim najmenším. Nový projekt na KC uţ bol podaný,
preto veríme, ţe sa chod KC
rozbehne naplno uţ čoskoro
a my sa Vám budeme môcť
venovať opäť v trojici.
Katarína Jablonská

Vie čokoľvek rozdeliť na tri polovice ...
Prešiel po moste, ktorý urobila dúha ...
Je taký vtipný, ţe rozosmeje aj mŕtveho ....
Umelým dýchaním oţiví figurínu prvej pomoci ...
Vydelil 10 : 3 bez zvyšku ...
Výber pripravil: Švankes
4/2019

Rodáci
vo svete
Ing. arch.
GASPER Ján (Paľuško) –

architekt, projektant, urbanista
(13.11.1934 Málinec, okr.
Poltár – 3. 11. 1997 Košice).
Otec Pavel G., obecný doručovateľ, robotník (1901 – 1969),
matka Helena rod. Findrová,
druţstevná roľníčka (1904 –
1983), mal 3 bratov a sestru.
Manţelka Mgr. Eugénia, rod.
Pavelková, učiteľka (1942
Rákoš, okr. Revúca -), synovia
MUDr. Ján (1965 -), Ing. Miroslav, technik (1968 -), Ing.
Jaroslav, zootechnik (1970 -).
R. 1940 – 45 navštevoval ľudovú, 1945 – 49 meštiansku
školu v Málinci, 1949 – 53
študoval
na
gymnáziu
v Lučenci, 1954 – 60 na Fak.
Architektúry
a pozemného
staviteľstva VUT v Brne, 1960
Ing. arch. Na študijných cestách bol v Dánsku, Francúzsku,
Juhoslávii, NDR, Poľsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Švédsku,
Taliansku a v ZSSR. R. 1953 –
54 osvetový inšpektor na ONV
v Hurbanove, 1960 – 61 urbanista na Stredoslov. KNV,
1961 – 65 vedúci stavebnej
skupiny Št. inštitútu pre typizáciu a vývoj, 1965 – 66 zakladateľ a vedúci projekcie Krajskej
organizácie
pre
rozvoj
a zavádzanie novej techniky
KORT v Banskej Bystrici,
1966 – 75 vedúci projekčného
odd. Interprojektu v Košiciach,
1975 – 94 vedúci ateliéru
a vedúci projektant Urbionu
v Košiciach, od 1994 na dôchodku. Autor početných architektonických a urbanistických
Málinský hlásnik

projektov, v kt. sa zameriaval
najmä na projektovanie šk.,
priemyselných, poľnohospodárskych a bytových komplexov, pričom ich realizácia bola
spojená prevaţne s vých. Slovenskom. Medzi jeho najprogresívnejšie práce v tejto oblasti
patrili bytové jednotky typu
Inter (sídliská II. a IV. Vo
Vranove nad Topľou, sídlisko
v Trebišove), experimentálny,
netradične riešený šk. areál
Slávia (komplex budov pre
ZDŠ, učňovské stredisko,
gymnázium, ekonomickú školu, internát, bazén a športové
zariadenie) vo Vranove nad
Topľou s kapacitou 2 500 ţiakov, viacúčelová škola šk.
budova
v Čaklove,
SPTŠ
v Liptovskom
Mikuláši,
v Lučenci a vo Zvolene (všetky
s T. Učnayom), ZDŠ v Boli,
Niţnom Hrabovci, Sačurove,
Trebišove a vo Vranove nad
Topľou, materská škola a jasle
vo Vranove nad Topľou a i.
Vyprojektoval viacero prác
vzorovej a typizačnej povahy,
napr.: malý dom sluţieb typu
MDS-500
v Očovej
a v Rimavskej Sečí, odrodová
skúšobná v Detve, vzorové
riešenie moderného poľnohosp.
Závodu (JRD Sebechleby,
1962), bytové jednotky pre
učiteľov (v okr. Vranov nad
Topľou,
Humenné
a Michalovce). Z prác urbanistickej povahy zaujal zastavovacími plánmi (JRD Lehota pod
Vtáčnikom, JRD Koš, Mechanizačné stredisko vo Zvolenskej Slatine, Slov. magnezitové
závody v Lubeníku, Ortuťovňa
v Rudňanoch,
výrobnonákupné strediská v Lipanoch,
Michalovciach, Sobranciach,
Trebišove, vo Vranove nad
Topľou-Čemernom)
a územnými plánmi stredísk
cestovného ruchu v Ţiarskej
doline, kúpeľného mestečka
Gánovce, Podolínca a jeho
spádového územia (Vyšné
Ruţbachy, Niţné Ruţbachy,
Lomnička), chatovej oblasti
v Brezine. Jeho novátorský
návrh poschodovej odchovne
mladého dobytka (1958) sa
nerealizoval. Počas pôsobenia
v Urbione sa významne podieľal na dokončení územno-

plánovacej
dokumentácie
Vysokých Tatier ako jedného
z najrozsiahlejších urbanistických projektov na Slovensku,
o. i. spoluautor územného plánu Veľkého územného celku
Gemer – Muránska Planina,
Podtatranského
mestského
regiónu a i. Autor niekoľkých
št.
expertíz
na
sídliská
v Stredoslov. a vo Východoslov. kraji.
Zaoberal sa aj problematikou
starých slov. sklární (v Málinci
a i.) a históriou sklárskej výroby na Slovensku vôbec, ale aj
vlastivedným
výskumom
a príspevky s touto problematikou publikoval v periodikách
Nové obzory, Obzor Gemera,
Sklář a keramik, Slov. archeológia , Smer, Technické noviny, Nedeľa, Nový roľník,

v Málinci, pripravovalmonografiu o Málinci, slovník Málinského nárečia a pod. Zaoberal
sa aj poľnohospodárstvom,
napr. presviedčal aby sa poľnohospodári vrátili ku kompostovaniu
(Smer
č.
70
z 12.10.1960), kriticky sa vyjadroval k vyzdvihovaniu ruských (sovietskych) osobností na
úkor slovenských a pod., patril
medzi tých ktorí sa snaţil o
zrovnoprávnenieslovenského
a českého národa v spoločnom
štáte. Spolupracoval s Jazykovedným ústavom Ľudovíta
Štúra, Ústav Slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied
Vypracoval rodokmeň a dejiny
rodu Gasperovcov z Málinca
Málinca (1989) od roku 1762
Od 1966 člen Gemerskej vlastivednej spoločnosti, od 1966

Vlastivedné štúdie Gemera,
Vlastivedný časopis a i. Ako
študent – brigádnik baní
v Ostrave sa koncom 50. rokov
bol
aj
pri
(radami
a intervenciami
na
štátne
a stranícke
orgány) zaloţení
prvej
slovenskej
školy
v Čechách v Karvinej. Počas
štúdií v Brne určitú dobu spoluorganizoval činnosť ľudového súboru Poľana etablovaného
na škole. Podieľal sa na rôznych výskumoch pre Slovenskú akadémiu vied napr. Skláreň Vlčovo, Práca a ţivot starých sklárov a pod.. Prispel
k rekonštrukcii
Sklární
v Málinci v 70-tych rokoch,
Zaoberal sa zachytením vymierajúceho málinského nárečia,
dejinami Málinca, ţatvou

člen Čsl. Spoločnosť pre dejiny
vied a techniky, 1968 – 97 MS,
od 1973 Zväzu slov. architektov. R. 1984 vzorný pracovník
Slov. komisie pre vedeckotechnický a investičný výber.
Venoval
sa
aj
turistike
a spoznávaniu prírodných krás
Slovenska. Veľmi rád sa vracal
do svojho rodného chotára.
Hlavne na sklonku svojho ţivota prešiel okolie Málinca a Rákoša. Veselý človek, ktorý miloval slovenskú kultúru, hlavne
slovenské ľudové piesne osobitne málinské.
Aj súčasní autori vo svojich
dielach citujú, resp. vyuţívajú
práce napr. Kniha Július Alberty: Pohorelské ţeleziarne 18071826, p. Ţilák, Hlodák Zrod
a vývoj slovenského skla,
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Sklárne stredného Slovenska
rok 2015, Laššák - Šoltýska
(Monografia obce( (2014),
Šesták, Lomenčík - Zaţili sme
vojnu (2015) – dve poviedky
z obdobia II.sv.vojny,kolektív
autorov Monografia obce Málinec (2009), Zbierka dejín
techniky I – (2014) str. 51
a pod.
Dielo (výber): štúdie: GASPER, Ján. Dopis z Brna do
Brna o slovenských věcech. In:
Host do domu: měsíčník pro
literaturu, umění a kritiku.
Květen 1958, s. 228.Skláreň vo
Vlčove
(Základný výskum
prevedený v lete 1968 pre
Slovenskú národopisnú spoločnosť
pri
SAV
v Bratislave),Kedy a kde bude
múzeum slovenského skla,
Nedeľa, 1968, č. 19, str. 4, Čo
s Vigľašským
zámkom
v časopise Predvoj IV, č.7
18.1.1968 str. 2, K dejinám
technológie sklárskej výroby
na Slovensku do konca 17.
storočia. In: Z dejín vied
a techniky 5, 1969, s.11-45;
Vznik a technická
úroveň
sklárstva na Slovensku do roku
1700, Nové obzory 11, roč.
1969, str. 137-162, Skláreň
v Málinci Smer . - Roč. 32, č.
132 (6. 6. 1980), s. 8 Zo ţivota
starých sklárov – Základný
národopisný výskum Mladosť
a útrapy Eduarda Róbla (rozhovor 1964 – spísaný 1970)
poslaný Slovenskú národopisnú
spoločnosť
pri
SAV
v Bratislave dňa 19.1.1971,
Kniha Dr. Ján TIBENSKÝ,
DrSc - Z dejín vied a techniky
na Slovensku z roku 1979 čl.
Ján Gasper - K dejinám technológie sklárskej výroby na Slovensku do konca 17. storočia,
Sklársky vynálezca svetového
mena. Technické noviny roč.
XVIII, č. 8 z 24.2.1970, str. 2,
Výrobné tajomstvá slovenských sklárov jan.1971, Ţatvové výpravy Málinčanov na
Dolnú zem Obzor Gemera II.
ročník, č. 4/1971 str. 121-122,
Sčény zo ţivota sklárov
v Ipeľskej doline.
Zápisky
neznámeho sklára (1972) SNS
pri SAV, Robotnícka skláreň
v Málinci Pravda 11.1.1972,
str. 5, Neznáme ţeleziareň
v Málinci, Obzor Gemera, roč.
III, č.2, 1972, Kraj Málinca
(Smer č.9 z 11.1.1975) – čláhlásnik
nok o II. sv. Málinský
vojne, Málinské

prvé máje a činnosť soc. Demoktratickej strany v Málinci,
In: Obzor gemera, roč. 6, 1975,
č.2,Veľký štrajk cestných robotníkov v hornom Novohrade,
Obzor Gemera 1977, Zánik
málinských sklární, Obzor
Gemera roč. X, č. 4 str. 176,
alebo roč. 1979, č.2, Neznáma
ţeleziareň v Málinci, Obzor
Gemera, roč. 1979, č.2
O mátohách,
strigách
a húkolienkach v hornom Novohrade. In: Obzor Gemera,
11, 1980, s. 159 – 164; Vzbura
málinských ţien, Obzor Gemera, roč. XI, č.4, 1981, Sklárske
robotnícke druţstvo v Málinci
(1984) Sklárne Slovenského
Rudohoria a blízkeho Podjavoria. IN: Vlastivedné štúdie
Gemera 3, 1985, s. 62 – 10;
Málinec:
Z histórie
obce
s bohatou sklárskou tradíciou.
Vlastivedný časopis, 35, 1986,
č. 2, s. 56 – 62; Sklárske robotnícke druţstvo v Málinci. IN:
Vlastivedné štúdie Gemera 4,
1986, s. 52 – 7; rodokmeňa
dejiny
rodu
Gasperovcov
z Málinca (1989), Prvá v Čechách : Zrod slovenskej školy v
Karvinej očami pamätníka,
Slovenská republika . - Roč. 2,
č. 149 (28. 6. 1995), s. 13,
architektonické: hydináreň pre
6 000 sliepok (diplomová práca, 1960); Hlavný riešiteľ Ján
Gasper Smerný územný plán
obce Málinec (1960), JRD,
Sebechleby (1962); SPTŠ,
Liptovský Mikuláš; SPTŠ,
Lučenec; SPTŠ, Zvolen (všetky
s T. Učnayom, 1963 – 65);
odrodová skúšobňa, Detva
(1965); ZDŠ, Boľ; ZDŠ, Trebišov (obe 1968); ZDŠ, Niţný
Hrabovec; ZDŠ, Sačurov (obe
1969); šk. areál Slávia, Vranov
nad Topľou (1970 – 73); bytojednotky typu Inter, sídlisko,
Trebišov; sídliská II. a IV.,
Vranov nad Topľou (1970 –
73); materská škola s jasľami,
Vranov nad Topľou (1972);
zdruţená budova ZDŠ
a materská
škola,
Čaklov
(1975); ZDŠ, Vranov nad Topľou: domy sluţieb, Očová;
Rimavská Seč; urbanistické:
zastavovacie plány: JRD, Koš;
JRD Lehota pod Vtáčnikom;
JRD,
Sebechleby
(všetky
1964); Mechanizačné stredisko, Zvolenská Slatina;

Ortuťovňa, Rudňany; Slov.
magnetizové závody, Lubeník
(všetky 1967 – 68); výrobnonákupné strediská, Lipany;
Michalovce; Sobrance; Trebišov; Vranov nad Topľou Čemerné; územné plány: strediská cestovného ruchu,
Ţiarska dolina, Vysoké Tatry
(1976); Gánovce (1978); urbanistická štúdia Gánovce (1980),
Podolínec; Veľký územný
celok Gemer – Muránska planina (1985);
Podtatranský
mestský región (1986); Vyšné
Ruţbachy; Niţné Ruţbachy;

Lomnička;
chatováoblasť,Brezina,
Urbanistická
štúdia Vydrník – august 1991.
Literatúra: biografické články,
Projekt, 26, 1984, č. 10, s. 67;
Technické noviny, 32, 1984, č.
49, s. 2 – Kto je kto
v architektúre na Slovensku.
B.m. 1995, s. 42; Archív NbiÚ
SNK (dotazníky 1978, 2005,
výpis z matriky a i. dokumenty), Biografický lexikón Slovenska (2007) III G-H, internet, dedičstvo.
Pripravil: Miroslav Gasper
Zdroj : Rekus č. 11/2019

Zapálenie prvej adventnej
sviečky
Advent – obdobie predvianočnej nálady a príprav na Vianoce reprezentované štyrmi nedeľami. Znamenajú 4 symboly –
nádej, mier, priateľstvo, láska.
Tradičnou farbou adventu je
fialová, no 3. nedeľa sa nesie
v ruţovom šate. Aj my sme to
krásne obdobie začali zapálením prvej adventnej sviečky
a to v nedeľu – 1. decembra
2019 v Spoločenskom dome
Málinec. Po príhovore Anky
Kančovej a samotnom akte
zapálenia nás čakalo vydarené

divadelné predstavenie: Už ťa
nepoznám vrámci podujatia
Festival amatérskych divadelných súborov v Novohrade,
ktorý organizovala NOS LC
v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK v podaní lučenských
ochotníkov z OZ Timrava.

OZ Timvrava

Talianska hra o zámoţnej paničke, ktorá chce vytrestať
svojho manţela tým, ţe naňho
zabudne.
Ako
to
uţ
v komédiách býva, po rôznych
situáciách sa všetci spolu
uzmieria.
Pripravili: Kančová,
Gugľavová

Píšete nám
V uplynulých dňoch nám elektronickou poštou prišiel pozdrav
od nášho rodáka, pána Juraja Valentýniho, ktorý býva na Sliači.
Pozdrav nás potešil a zároveň nám potvrdil, ţe práca, ktorú vynakladáme pri vydávaní Málinského hlásnika má zmysel. Pozdrav zverejňujeme v plnom znení, jeho pisateľovi ďakujeme a
do nového roku ţeláme všetko najlepšie.
Juraj Janšto, predseda redakčnej rady
VÁŢENÁ REDAKČNÁ RADA !
GRATULUJEM A SÚČASNE ĎAKUJEM TVORCOM MÁLINSKÉHO HLÁSNIKA ZA ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKY O PRÍTOMNOSTI I MINULOSTI, KTORÉ MA VRACAJÚ K VÁM !
S ÚCTOU
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Málinské
zvony
História málinských zvonov sa
podľa cirkevnej kroniky začala
odvíjať v období, kedy ešte
Málinec
cirkevne
patril
k Ozdínu. V roku 1659 si Málinčania do novopostavenej
zvonice zadováţili prvý 54
funtový zvon, ku ktorému
v roku 1754 osadili väčší 97
funtový zvon. Tieto dva zvony
slúţili obyvateľom aj po vystavaní kostola v roku 1794. Málinčanom sa v roku 1801 podarilo od Ozdína osamostatniť
a zriadiť vlastný evanjelický
cirkevný zbor, ktorý v roku
1811 zaopatril 5 centový kostolný zvon. Keď v roku 1821
dostavali ku kostolu veţu, dali
do nej v roku 1833 na väčšiu
slávu Boţiu uliať druhý veľký
12 centový zvon. Všetky štyri
zvony plnili svoje poslanie aţ
do 1. decembra 1916. V tento
deň boli obidva zvony zo zvoničky
a menší
zvon
z chrámovej veţe rakúsko-uhorskými úradmi vzaté na
vojnové účely. Veľký chrámový zvon pre jeho rozmery –
výška 125cm, priemer 110cm –
nebolo moţné vyhodiť veţovým oknom, a preto sa zachoval. Po skončení 1. svetovej
vojny, následne v roku 1922,
cirkevný zbor zadováţil dva
nové zvony ako náhradu za tie
zrekvírované. Zvon do chrámovej veţe vyhotovil Erman
a spol. Brno v roku 1922 a je
na ňom nápis: „ZLOBA VZALA DŇA 1. DECEMBRA
1916 LÁSKA DALA DŇA 25.
MARCA S POMOCOU BOŢOU A VEĽÝMI OBETIAMI
ÚDOV CIRKVE V AMERIKE
ULIAŤ DALA KU CTI
A SLÁVE TROJJEDINÉHO
BOHA CIRKEV EV. A. V.
MÁLINSKÁ ZA ÚRADOVANIA SLOVA BOŢIEHO
KAZATEĽA ALEXANDRA
TROKANA.“ Vo zvoničke
dodnes vyzváňa zvon, ktorý
uliala firma R. Manoušek
a spol. Brno v roku 1922
s nápisom: „ S POMOCOU
BOŢOU KU CTI A SLÁVE
Málinský hlásnik

TROJJEDINÉHO
BOHA
ULIAŤ DALA CIRKEV EV. –
A. V. MÁLINSKÁ 25. MARCA 1922 MIESTO DVOCH
ZVONOV 1. DECEMBRA
1916 NA VÁLEČNÉ CIELE
VZATÝCH.“ V roku 1988 sa
na chrámových zvonoch prestalo zvoniť ručne a sú poháňané elektrinou. V roku 2010 sa
uskutočnila generálna oprava
chrámových
zvonov
a elektroinštalácie, ktorú bolo
nutné v roku 2016 po silnej
letnej búrke opakovať. Posledným zásahom do ţivota kostolných zvonov bola oprava puknutého srdca jedného z nich
v roku 2017. K málinským
zvonom sa odpradávna viaţu
rôzne povesti, z ktorých najznámejšia
je
povesť
o zvonových jamách tradovaná
ústnym podaním z generácie na
generáciu. V málinskom nárečí
si ju môţeme prečítať v knihe
Vladimíra Polívku Lučenec
a kraj novohradský (1. vydanie
1928, 2. vydanie 2017), kde ju
vyrozprával
báťa
Dlabaj
a zapísal M. Pohranec. Táto
verzia je uvedená aj v knihe
Júliusa Lomenčíka Z málinské
túrňi pozerán z roku 2016.
V spisovnej slovenčine je zaznamenaná v knihe Hany Koškovej Poludnica z Čerepeša –
povesti a legendy z Novohradu
z roku 2010 pod názvom Zvonové jamy takto : Duše zvonov
sa vedia radovať, ale i smútiť.
Klingotajú i bimbajú, ak ich
zvonár vie poriadne poťahať za
„fúzy“. Vzlietajú do výšky ako
vtáci, aby siahli na tíšinu
v srdci poboţných ľudí a ak im
odpovie i ozvena zoširoka
i zďaleka, môţe takéto zvony
závidieť dedine kaţdý. A veru
sa i našli, čo závideli Málinčanom zvony odliate vo Váci.
Lebo málinské zvony mali nielen dušu, ale i srdce. Aţ raz... –
Nedal by som si hlavu na klát
za to, ţe sa zvony z našej túrne
podeli medzi Zeleným štvrtkom
a Bielou sobotou. Vtedy zvonár
len rapkáva na rapkáči a to na
obed i večer, i pred svetou
omšou, -zhovárala sa tetka
Mátejka s tetkou Šulíčkou. –
Prosím vás a ktoţe by uţ bral
zvony zo zvonice? Vari by sa
našiel
i taký
kmín?
–
K richtárovi musíme, - rozho-

dol
zvonár
s niekoľkými
chlapmi, keď zbadal, ţe sú laná
prerezané a zvony na veţi chýbajú. –Veď zvony nie sú liatovce, ktoré nosia ovce na hrtanoch! – zrúkol Mišo z dolného
konca dediny. – Tie zlodej
môţe poľahky zvesiť, ale takéto? Ktoré nám okolité dediny
závideli?... – A aký mali len
krásny hlas! Čo budeme bez
našich zvonov robiť? Na nové
cirkev peniaze nemá. Darmo
dvíhali ţeny i chlapi hlavu
k prázdnej zvonici bez zvonov.
Poniektorým aj slza vypadla.
Veď zvonenie sa vţdy nieslo
celým chotárom. A tie nové
zvony... Oznamovali mor, vojnu, poţiare, zvolávali kresťanov na poboţnosť, odprevádzali neboţtíkov na druhý svet,
rozháňali búrku. Celá dedina
sa zhŕkla pred richtárov dom,
akoby on bol ten, čo všetko
videl a vedel, kam sa podeli
z túrne zvony. – A akoţe ste
zbadali, ţe zvony nie sú tam,
kde bývajú? – začudovala sa
najmúdrejšia hlava z dediny. –
Od Starov prišli, ţe sa báťa
pobrali ta, skade niet návratu.
Vyjdem, ţe reku im zazvoním,
ale ani umieráčik, ani druhý,
ani tretí zvon nikde. Aj som
chcel zahrešiť, ale ako ? Nepatrí sa na veţi, kde viseli
vysvätené zvony. Ţiváni to boli
veľkí, čo sa toho dopustili. Aţ
mi srdce rástlo, keď som na
nich zvonil. A teraz na čom, no
povedzte, na čom? – rozľútostil
sa zvonár. – Musíme zvony
hľadať. A nájsť. Nebudú ony
ďaleko, len tu na okolí, - rozmýšľal nahlas richtár. – Priezvedného
načim
poslať.
A hlavne do tých dedín, kde
zvony chýbajú alebo kde predtým nemali a teraz uţ majú. Tie
naše. Málinčania rozoslali
náboţné ţeny, aby zašli do
cudzích kostolov v Novohrade.
Pretoţe sa dedinský človek
dozvie najviac pred kostolom
a v krčme. Pobrali sa ţeničky
do okolitých kostolov. Do Rovnian, do Uhorského, na Brezničku i do Ozdína. Kráčali
s topánkami v rukách s geceľou
nad hlavou. V prvú nedeľu sa
dostavili do dediny všetky priezvednice okrem jednej, ktorá
mala rodinu v susednom Ozdíne. No kaţdá zo ţien mala
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ovesenú hlavu. – Nič? – Veru
nič, - roznieslo sa ako oheň po
Málinci. V pondelok pred večerom dobehla i Ţofka z Ozdína.
– Ľudia, ľudia boţí a či viete,
ţe naše zvony sú na ozdínskej
veţi? Chlapec z rodiny videl,
keď ich vyťahovali ta hore.
A hneď ich spoznal, lebo ich tu
v Málinci pomáhala neraz
ťahať, keď báťa, čo zvonievajú,
nevládali. – Ale ako ich poprenášali, tí svätuškári? Veď to
nie je fajka z bagóvom, čo si do
vačku strčíte! – mudrovali
chlapi. Hneď za friška na druhý deň sa vybrali najmocnejší
chlapi z Málinca rovno do
Ozdína k pánu farárovi. Poniektorí spomínali, ţe im aj
veľa mrzkého povedali. Pán
farár sa aj tvárili, ţe o ničom
nevedia, nuţ, ale ako nemohli
o tom šípiť? – Vrátime vám
zvony, vrátime, - hartusil
i richtár z Ozdína, - len si ich
musíte sami z veţe pospúšťať
a odniesť. Ani ja som o ničom
nevedel. To museli tí z našej
dediny spáchať, ktorí povyberali peniaze na nové zvony.
Odliať ich nedali a zlatky si
dali do kešene. Ej, zatočím ja
s nimi, - kasal sa richtár. –
Akoţe, akoţe? Ukradli ste ich
a teraz sa odťahujete? Vari
chcete povedať, ţe do vašho
kostola zvony samé prileteli?
Veď sú to nie holuby! – srdili
sa chlapi z Málinca. Bolo ich
veľa, tak sa nakoniec rozhodli ,
ţe zvony zo zvonice spustia
a odvlečú ich spoločnými silami domov. Tam kam patria.
Spustili ich opatrne ešte v ten
deň, aby nebodaj niektorý
nepukol. Kto vie, koľko taký
jeden zvon váţi a aký je veľký,
musí vedieť i to, ţe to nie je ani
pre tých najmocnejších fígeľ,
zvon preniesť na druhu dedinu.
Ktosi z chlapov i povedal, ţeby
mali zapriahnuť do voza voly
a tak ich prepraviť, ale ktoţe by
sa vracal po voly do Málinca
a prišikoval ich pod veţu do
Ozdína? Hnev chlapom akoby
dodával guráţ i silu. Dohodli
sa, ţe zvony poprenášajú bez
okolkov. Hneď a zaraz! Ponesú
ich hore Hradiskom ( kopec, na
ktorom
stával
v minulosti
Ozdínsky hrad). Chlapov bolo
ako mrákavy. Aţ si zavadzali,
keď zvony dvíhali a niesli
4/2019

do kopca. Zvony sa im zo začiatku zdali ľahké, no neskôr
akoby celé hory mali v rukách.
Na upätí kopca uţ niektorí
povoľovali a zvony boli čoraz
ťaţšie. Akoby sa boli premenili
na balvany. Pot sa z chlapov
lial cícerkom, nevládali ani
dych dolapiť, ruky ich pálili
a bosé nohy tieţ. – Chlapi moji,
musíme si oddýchnuť, - povedali tí, ktorí niesli najťaţší zvon
a šli vpredu.
Ako zvon skladali, jeden
z chlapov mal tesne pod zvonom bosú nohu. Zvon mu na ňu
cungol, aţ zem zdunela. Nevie
sa, či mu i prsty na nohách
nedochrámala tá ťarcha. Len
jedno všetci, ktorí i tie druhé
zvony niesli a na zem ich pokládli, počuli: - Bodaj by ste sa
vy, naničhodné zvony, navţdy
pod zem prepadli! A div divúci.
Zvony sa zrazu prepadli pod
zem. Nielen najväčší, ale všetky
naraz. Po zvonoch zostali len
jamy. Darmo chlapi nazerali
ta, kde sa zvony podeli. Darmo
rukami za zvonmi hrabali.
Nebolo ich nikde.
Dodnes sa prepadliská

Mária Ďuríčková
Váţení priatelia,
verím, ţe určite dobre viete,
ţe ktosi presne pred 100 rokmi
na tomto svete
písal očarujúce diela,
tak odhaľme spolu významné
meno tohto spisovateľa.
Hneď v úvode vám prezradím,
ţe to bola ţena,
posnaţme sa o odhalenie tohto
mena.
Narodila sa 29.9. 1919
vo Zvolenskej Slatine,
v menšej roľníckej rodine.
Pôsobila aj v Lučenci na učiteľskom ústave,
viem, ţe jej meno všetci dobre
poznáme.
Hovorí vám niečo časopis
Slniečko,
Zornička
a vydavateľstvo Mladé letá?
Potešila tým nejedno malé
dieťa.
Jej diela písané pre deti
a mládeţ, v ktorých sa často
pouţíva aj ţiacky slang,
kladú dôraz na charakter postáv
Málinský hlásnik

za Hradiskom volajú Zvonové
jamy. Kaţdých sedem rokov
vraj v ten istý deň a v tú istú
hodinu, keď sa zvony prepadli,
počuť spod zeme na tom mieste
zvonenie.
Tichučké
a naliehavé, ale počuť. Ak
niekto neverí, nech ta zájde.
Po
povalení
rímskokatolíckeho kostola v osade
Hámor a po jej zaplavení Vodárenskou nádrţou Málinec si
málinskí katolíci postavili nový
kostol priamo uprostred Málinca a zároveň sa osamostatnili
od breznickej rímsko-katolíckej
farnosti. Do veţe novopostaveného kostola umiestnili tri
zvony rôznej veľkosti, ktoré
svoju málinskú históriu začali
písať v roku 1994. V súčasnosti
sú tieto zvony pasívne, plnia
len dekoračno-estetickú funkciu. 31. marca 2001 boli
v rímsko-katolíckom kostole
nainštalované nové elektronické zvony s pravidelným odbíjaním času. V katolíckom cintoríne v Stupníku sa sporadicky
pri pohreboch rozozvučí jeden
ručne ovládaný zvon.
Ţelmíra Urdová
a pomáhajú nám pri vytváraní
našich predstáv.
Okrem vlastnej tvorby sa venovala tieţ zostavovaním zborníkov a prekladom diel z troch
cudzích jazykov.
Tieto informácie, ktoré tu máme, sú vám aspoň trošku známe?
Ak nie, moţno vám čosi napovedia jej diela.
Nádherné diela, významného
spisovateľa.
Danka a Janka, Majka Tárajka,
či zbierka básní Čarovná píšťalka a mnohé ďalšie povesti,
báje, novely, bábkové hry,
básničky,
dokonca aj slovenské ľudové
pesničky, napísali nie hocijaké,
ale azda zlaté ručičky.
Patrí jej veľký obdiv a vďaka
a mňa akosi láka,
aspoň slovom si ju uctiť,
ţe tu pred 100 rokmi mohla
byť a niečo pre nás mládeţ
a deti vytvoriť.
Jej tvorba sa v našich srdciach
zachová,veď to bola známa
spisovateľka Mária Ďuríčková.
Sarvašová Ema

Striedžie dni
Dakedy dávno, bolo to i u nás
sa v zime verilo, keďţe boli dni
kratšie a noci dlhšie, ţe počasie
ovládajú magické sily, a teda
strigy. Jedával sa cesnak, robili
sa ním aj kríţe na domoch
a maštaliach. Pridával sa aj
zvieratám do krmiva.
V tieto dni dievky nepracovali
- nepriadli, netkali, neboli páračky, to mali zakázané, ale
čarovali, aby zistili, ktorá sa
budúci rok vydá, povolanie či
meno budúceho manţela.
Najsilnejšia mágia bola počas
týchto šiestich dní.
Na Katarínu (patrónka kresťanov, snúbencov a ľudí v núdzi,
25. november) - sa nič nepoţičiavalo, len sa vracalo poţičané. Chlapci skrývali dievčatám
veci z dvora, akoţe sa diali
čary a nešťastné dievčatá ich
druhý deň hľadali dakedy aj po
celej dedine, a tak pripomínali
strigy. Samozrejme sa sledovalo počasie, v duchu pranostiky
Katarína na blate, Vianoce na
ľade a naopak. Verilo sa, ţe
najkrajšie
sviatky
v roku
ovplyvní práve tento prvý deň.
Na sv. Ondreja (prvý apoštol,
30.november) sa čarovalo, cez
dierku na kľúči do vody dievky
naliali roztavené olovo. Hovorili pri tom: Ondreju, Ondreju,
na teba olovo leju, aby si mi
dal znať, koho budem muţa
mať. Tvar odliatku potom pripomínal povolanie ţenícha. No
aby si to ešte upresnili, šikovnice triasli plotmi a odkadiaľ
pes zabrechal, stade mal
pochádzať budúci ţeních.

Podľa nášho rodáka doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD.
v knihe Z Máľinské turňi pozerán, sa na Ondreja čarovalo aj
pomocou tieňov. V izbe na
bielu stenu sa horiacou fakľou
alebo zapálenou sviečkou vrhali tiene. Dievčatá vedeli
z tieňov určiť smer, z ktorého
bude mládenec.
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Na sv. Barboru (prijala kresťanstvo a nevzdala sa ho ani
počas mučenia, 4. december) sa
dávala do vody rozkvitnúť
čerešňová vetvička, aby do
Vianoc rozkvitla a ktorej rozkvitla, tá sa mala budúci rok
vydať. Niekde dokonca na
Barboru chodili dievky po
domoch v bielych plachtách a
vymetali s pierkami v rukách
zlo z domov a s domácimi sa aj
modlili a spievali.
Na Mikuláša (pomocník kresťanov, zachránil ich svojím
bohatstvom, 6. december)
chodil po dome ako inak Mikuláš. Deti sa ho veľmi báli, vţdy
mal so sebou prút, ktorým zlé
deti vyobšíval, no dakedy im aj
niečo doniesol.
Na Luciu (kráska, ktorá sa
odmietla vydať, 13. december)
sa varili halušky, v ktorých boli
papieriky s muţskými menami
a dievčina musela vytiahnuť
prvú halušku. Tie halušky
pripomínali skôr malé knedlíky, aby bol lístok čitateľný.
Rovnako niektoré dievky napísali muţské mená na 12 papierikov a od Lucie kaţdý deň do
Vianoc sa jeden spálil. Pozreli
sa aţ na posledný papierik,
ostatné len spálili, no nepozerali. Bol aj iný zvyk a to od Lucie
kaţdý deň dievča jedlo to isté
jablko aţ do Štedrého večera.
Posledný deň vyšlo vonku pred
dom a pozeralo sa po okolí,
koho dievčina uvidela, tak sa
mal volať jej budúci. Ale aj
Lucie behali po dedine
a domoch. Podľa doc. PaedDr.
Júliusa Lomenčíka, PhD. chodili v bielych šatách a mali
natretú tvár múkou. Nechodili
s darčekmi, neobdarúvali, ale
trestali.
Stridţie dni končili na sv. Tomáša (neveriaci Tomáš, zomrel
21. decembra), ľudia oslavovali
znovuzrodenie slnka (bol zimný slnovrat), nesmelo sa ísť do
lesa a chodili prví koledníci.
Samozrejme aj počas týchto
dní december a dakedy aj koniec novembra patrili adventnému obdobiu a prípravy na
Vianoce boli v plnom prúde.
Pripravila E. Gúgľavová
Zdroj : internet
a Z MÁĽINSKÉ TÚRŇI POZERÁN doc. PaedDr. Július
Lomenčík, PhD.
4/2019

Žijú
medzi nami
Pokračovanie spomienok
Ing. Víťazoslava Zákopčana
na cestu v Mongolsku

Národ, ktorému je otcom
mladý mesiac a matkou zlaté
slnko.
Pohľady na Mongolsko
Časť druhá: O ľuďoch stepi I.
Mongolsko za čias Dţingischána a mongolskej expanzie bolo najväčšou ríšou sveta.
Časy slávy vystriedalo obdobie regresie, kedy sa mu zovretie medzi dvoma svetovými veľmocami (Čína a
ZSSR) stalo takmer osudným.
Mongolsko sa dokázalo oţiviť
a dnes je jedinečným ostrovom demokracie uprostred
stredoázijského mora diktatúr
a
neslobodných reţimov.
V súčasnosti sa uţ snáď menia
veci k lepšiemu (?).
Cesta stepou je nekonečná,
ale uţ sa teším, ţe spoznám
ľudí stepi. Ţivot Mongolov je
veľmi zaujímavý a svojrázny.
Mongolská kultúra je veľmi
silno ovplyvnená nomádskym
spôsobom ţivota. Prelínajú sa v
nej aj prvky susedných kultúr,
ktoré sú samy o sebe veľmi
výrazné, osobité a špecifické.
Po asi štyroch hodinách
jazdy divokou stepou sa zjavia
stĺpy vysokého napätia. Prvý to
znak civilizácie. Začali sa ukazovať skupinky mongolských
kravičiek s čudne, hore a dovnútra nasmerovanými rohami,
neklamný to znak kráv plemena kalmyka, ktorého predkom
sú divé kravy. Asi po polhodine sa ukázalo stádo našich,
slovenských strakatých vysokoteľných jalovíc, ktoré pásol
pastier na koni. Zastavili sme
sa pri ňom na kus reči. Dobytok bol vo vynikajúcej kondícii. Keď som pred pár hodinami prezeral pastevný porast
v stepi, ktorou sme prechádzali,
Málinský hlásnik

suchý a ostrý, s obavami som
očakával, v akej kondícii budú
naše slovenské jalovice. Môj
sprievodca mi vravel, ţe kvalita pastvy sa v priebehu leta
mení a ţe pastieri musia kočovať a meniť pastviny, aby pastva mala silu na zimu podrásť,
pretoţe ich dobytok je aj
v zime v stepi. Musia kočovať
tam, kde je aj voda, ktorej je
kvôli klimatickým zmenám
čím ďalej, tým menej. Orgil
vraví, ţe keď často kočujú,
dobytok sa nevyčerpá, pretoţe
má dobrú pašu. Čím viac sa
kočuje, tým sa má dobytok
lepšie.
Slovenské jalovice prirástli
Nomádovi k srdcu. Zliezol
z koňa a ukázal nám, aké sú
prítulné. Iba som oči otváral,
keď k nemu bez strachu prichádzali a dali sa hladkať
a objímať. Mongoli dobytku
skrátka rozumejú, vedia s ním
zaobchádzať, ale prítulné kravy
sú pre nich vzácnosťou, lebo
tie ich divé vedia človeku aj
váţne ublíţiť, zvlášť, keď majú
pri sebe teľa. Pastier vravel, ţe
o dva, tri dni preţenie dobytok
na iné pastvisko, špeciálne preň
zahájené, blízko júrt a výdatné,
pretoţe sa uţ začnú teliť.
Mongolský dobytok sa pasie
voľne. Celoročne sa ţiví trávou
v stepi. Niekedy iba suchou
a ostrou.
Stepi sú rôzne, niekedy
s monokultúrnym
porastom
rôznych druhov stepných tráv
a suchomilných stepných rastlín, palinou, tymiánom, tamaryškami, kosatcami. Sú napríklad kaviľové stepi, kde rastie
iba taká ţltá tráva – kaviľ. Je
najmenej výţivná a je ostrá, ale
kone ju ţerú. Potom sú palinové stepi, voňajú palinou, ktorej
tam je niekoľko druhov. Plesnivcové stepi sú zase obrovské
plochy, kde rastie iba plesnivec. To by sa naši tatranskí
ochranári čudovali - plesnivca
aţ po obzor! Ale tento zvieratá
neţerú. Cesnakové stepi sú
zase zloţené z niekoľkých
druhov divého cesnaku, ten
zvieratám tieţ chutí. Po chvíli
jazdy sme sa doviezli na rozostavanú farmu. Konštrukcie
jednotlivých maštalí práve
zakrývali izolačnými strešnými
dielcami.

Na stavbe pracovalo veľa
robotníkov stavebnej firmy,
ktorá patrila vlastníkovi farmy.
Miesto Mongolov v typickom
mongolskom odeve som videl
pracovníkov
v montérkach
s firemným
označením,
s prilbami na hlavách a so
všetkými ochrannými pracovnými pomôckami ako na všetkých serióznych európskych
pracoviskách. Na farme uţ
bolo vybudované sociálne
zázemie, byty pre pracovníkov
farmy, v ktorých teraz bývali
stavební robotníci, kuchyňa
s jedálňou, toalety. Všade tečúca voda. Elektrické vedenie
vraj ťahali od elektrovodu
vzdialeného od farmy 37 kilometrov a kvôli vode vŕtali
artézsku studňu vzdialenú dva
kilometre a hlbokú vyše stosedemdesiat metrov.
Ţivot väčšiny Mongolov
v stepi stále prebieha v jurtách,
ktoré sú súčasťou národnej
identity. Tradičné jurty sa nachádzajú dokonca aj v hlavnom
meste. Mongoli sú známi tým,
ţe chodia v tradičných odevoch. Preto som očakával niečo
iné. Orgil mi vravel, ţe sa dočkám aj tradičného ţivota. My
vraj budeme bývať v jurte, dva
- tri kilometre od staveniska,
v stepi pri slovenskom dobytku.
Zoznámil
som
sa
s inţiniermi,
majstrami
a robotníkmi.
Pracovité
a usmiate to bolo spoločenstvo.
Projekt farmy som uţ poznal,
navrhovala ho česká projekčná
kancelária. Konzultovali sme
ho s Čechmi, v prípravných
fázach stavby. Uzavreli sme to,
keď bol Shinee, budúci majiteľ,
u nás na výber jalovíc. Prešiel
som stavenisko a odviezli sme
sa do našej jurty. Nakoniec tam
boli jurty štyri. A zoznámil
som sa s ľuďmi stepi. Ľudia v
stepi sú odetí v kabáte po členky -deel- s látkovým opaskom.
Nohy im hrejú typické mongolské čiţmy gutul. Na hlavách
mongolské čiapky. Mongolské
oblečenie musí byť pouţiteľné
aj pri 20 stupňových zmenách
počasia a všetko, čo je potrebné
pri takýchto klimatických zmenách k preţitiu, musí byť po
ruke. Deel tvorí univerzálny
základ mongolského oblečenia.
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Dlhý, pevný „plášť“ slúţi
nielen ako odev, ale tieţ ako
deka, stan, úkryt pred vetrom,
pieskom či nechcenými pohľadmi (napríklad pri vykonávaní „potreby“). Dlhé rukávy
v zime nahradia rukavice,
v lete sa dajú zrolovať aţ
k pleciam. Široký pruh látky
dlhý aţ niekoľko metrov uľahčuje jazdu v sedle a súčasne sa
pouţíva na uchytenie noţa,
misky a podobne. Nad týmto
opaskom sa z deelu spraví
veľká kapsa, kde sa dajú uloţiť
väčšie predmety. Gutul sú
vysoké koţené topánky a sú
ideálne pre jazdu na koni. Nedovolia, aby pri páde z koňa
zostal
jazdec
zachytený
v strmeňoch. Zdvihnutá špička
zaisťuje v zime teplo v topánke
(teplý
vzduch
zostáva
v špičke). Mongolských čiapok
existuje viac ako 100 druhov.
Mongoli ich pouţívajú na rôzne účely a pri rôznych príleţitostiach (leto, zima, beţné
nosenie, slávnostné nosenie,
sociálne či regionálne rozdiely). Napríklad, mongolská
etiketa zakazuje vstupovať bez
čapice do jurty, pozdraviť
niekoho bez čapice je neslušnosť, úplne naopak, ako u nás,
kde si pri podávaní rúk čiapku
snímame.
Skoro všetci chlapi, ktorí
nás očakávali, boli vysokí,
pripadali mi hrdí a prísny, aţ
zachmúrení, a zvedavo si ma
obzerali. Ale to bol len prvý
dojem. Ešte nevideli naţivo
Európana. Pri samotnom predstavovaní ma vítali a srdečne sa
usmievali. Orgil mi vraví, ţe sú
to chovatelia koní a ţe jurty
majú postavené na pastvine asi
10 kilometrov od nás. Prišli nás
privítať a pozvať na uvítaciu
hostinu.
Jednou z typických vlastností
Mongolov je pohostinnosť.
Nikdy vás nezabudnú pozvať
k sebe na návštevu. Je to dané
drsnými ţivotnými podmienkami, ktoré tu vţdy panovali.
Cestovať ľudoprázdnou krajinou
je
nebezpečné
a vyčerpávajúce, zvlášť pokiaľ
sa vyskytnú problémy. Mongoli sa preto naučili navzájom si
pomáhať, navzájom sa pohostiť. Keď Mongol uvidí osamelú
osobu či jazdca v stepi,
4/2019

okamţite k nemu vyrazí. Ani
nie tak zo zvedavosti, ale skôr
preto, aby sa spýtal, či nemá
nejaký problém a či nepotrebuje jedlo a nocľah. Aj mňa všetci, ktorých som na svojej misii
stretol, pozývali do svojich
príbytkov. Vidiecky Mongoli
sú pohostinní a poctiví, čo pre
mestských Mongolov uţ neplatí. Ich ţivot je nerozlučne spätý
s prírodou,
s ktorou
ţijú
v harmónii. Pre ţivot potrebujú
len to, čo sa zmestí do jurty.
Neodmysliteľnou súčasťou ich
ţivota sú kone. V mongolskom
jazyku existuje aţ 300 pomenovaní pre kone. Mongolské
kone sú vytrvalé, nenáročné
a húţevnaté. Mongolské deti
jazdia na koňoch od útleho
detstva. Mongoli sú veľmi
pracovití, ale sú dni, keď si
doprajú oddych, zvyčajne počas leta. A môj príchod bol
príleţitosťou
na
hostinu
a trochu oddychu. Pozvanie
sme s Orgilom prijali, zvlášť,
keď nám koniari povedali, ţe
príde
aj
majiteľ
farmy
a nomádi z okolia.
Prišlo na zoznámenie sa
s kolektívom mladých ľudí,
budúcich pracovníkov novej
farmy, ktorá sa dobuduje do
začiatku zimy. Jeden mladučký
manţelský pár s poldruha ročnou dcérkou, obaja ukončili
Veterinárny
inštitút
v Ulanbátare, oni budú riadiť
všetku činnosť farmy. Ďalšia
mladá veterinárka bude mať na
starosti
insemináciu.
Z dvanástich
pracovníkov
farmy sú len dvaja starší muţi.
Zbytok samá mládeţ. Zatiaľ sa
starali o slovenské vysokoteľné
jalovice a o niekoľko z nich,
ktoré sa uţ otelili. Ubytovali
sme sa v jurte u mladých veterinárov s malou dcérkou. Jurta
je tradičné, prenosné, drevené
obydlie, ktoré pouţívajú kočovní Mongoli uţ po stáročia.
Drevená konštrukcia je pokrytá
vrstvami tkaniny a ovčou vlnou
ako izoláciou. Vonkajšia nepremokavá vrstva je biela, bez
ozdôb, okrem dverí, ktoré sú
ozdobené pestrými ornamentami. Naopak, vnútorná strana
jurty je potiahnutá ozdobnými
látkami a celý vnútrajšok je
vkusne zariadený. V ţiadnej
jurte nesmie chýbať oltárik
Málinský hlásnik

so soškou Budhu, nad oltárom
majú vystavené trofeje ktoré
získali na konských pretekoch,
medaily, diplomy, fotky.
Jurta je vlastne ruský názov
pre toto obydlie. Správne mongolsky to je ger. Ţivot väčšiny
vidieckych Mongolov stále
prebieha v jurtách, ktoré sú
súčasťou národnej identity.
Tradičné jurty sa dokonca
nachádzajú aj v hlavnom meste, vyše miliónovej metropole.
Orgil vraví, ţe jurta umoţňuje
dobré prúdenie energie. Nemá
ţiadne rohy, kde by sa zhromaţďovala zlá energia. Orgil
pokračoval, ţe kedysi Mongol
vzal svojho psa a šiel hľadať
najvhodnejšie miesto pre jurtu.
Tam, kde si pes ľahol, postavil
jurtu, s dverami vţdy na juh.
Západná strana v jurte je určená na spánok, východná pre
kuchyňu a sever pre modlitbu.
Faktom je, dodáva, ţe dnes uţ
nie sú pravidlá aţ tak prísne
a turistom sa veľa toleruje.
Dvere však stále ostávajú na
juh a Mongol nikdy neprejde
jurtou skrz, pomedzi stredové
stĺpy. Znamenalo by to uráţku
rodiny. Dvere jurty sa nikdy
nezamkýnajú, aby mohol ktokoľvek vojsť, oddýchnuť si
a ponúknuť sa z pripravených
dobrôt. O mongolskom stravovaní sa zmienim neskôr.
Keď som uţ pri zvykoch, cestou po stepi som sa Orgila
pýtal, aké sú u nich niektoré
pravidlá správania sa, aby som
domácich nedajboţe neurazil.
Mongoli sú veľmi súdrţní
a ctia si svoj domov, kultúru,
tradičné hodnoty a zvyky.
Rodina je pre nich na prvom
mieste, láska a úcta k členom
rodiny a príbuzným je pre nich
samozrejmá. Umenie a zvyky
si odovzdávajú z generácie na
generáciu. Majú veľa bájnych
hrdinov z dávnych čias a
príbehy o nich si podávajú
rozprávaním. Mongoli sú síce
veľmi tolerantní, zvlášť voči
nechápajúcim cudzincom, ale
základné vzorce správania sa,
tradície a symboliku, by si mal
kaţdý hosť u rodiny v jurte
dopredu ujasniť. Napríklad, je
neslušné aţ uráţlivé, pri sedení
ukazovať podráţky topánok.
V budhistickej kultúre je totiţ
jasná hierarchia od nôh

OZNAM
Obec Málinec získala v roku 2019 finančné
prostriedky na zakúpenie nových krojov
pre Detský folklórny súbor Málinčok
v sume 2.000,- €.
Nové kroje pre DFS Málinčok v roku 2019
zakúpené z verejných zdrojov

Fondu na
podporu umenia

Ing. Víťazoslav Zákopčan
a jeho mongolskí pratelia

k hlave – hlava je najvyššia
a najvznešenejšia časť tela,
preto Mongoli nechcú, aby sa
na ňu siahalo. Chodidlo je
posledný článok tejto telesnej
hierarchie. Bol som prekvapený, keď mi Mongol, ktorý sa
ma v preplnenej jurte nechtiac
dotkol chodidlom, okamţite mi
oboma rukami uchopil ruku,
samozrejme pravú, lebo pravá
ruka je povaţovaná za dobrú
ruku. Na uzmierenie, ţe to bolo
nechtiac. Za uráţlivé je napríklad povaţované aj naťahovanie nôh smerom k ľuďom,
alebo k významným predmetom, ako je napríklad oltár.
Keď ste pozvaný do domácnosti, hosť by si mal čo najskôr
sadnúť na ponúknuté miesto
a neprechádzať sa a zvedavo
okukovať okolie. Piť v stoji je
neslušné. Klobúk sa na výraz
úcty nesníma, ale naopak nasadzuje. Vyhrnuté rukávy sa
zhrnujú k zápästiam, inak je
toto gesto chápané, ako výzva
k pästnému súboju. Posvätné
miesta a mohyly sa obchádzajú
po smere ako putuje slnko.
Rovnako v tomto smere podávame aj kolujúci nápoj alebo
jedlo.
Všetky
predmety
a nádoby podávame pravou
rukou a na znak úcty ju podoprieme pod zápästím ľavačkou.
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Vec prijímame oboma rukami.
Len ak by ste chceli váš náprotivok hrubo uraziť, podáte mu
vizitku ľavou rukou. Aj pri
obrovskej tolerantnosti Mongolov je toto gesto vnímané
ako znamenie, ţe toho druhého
nerešpektujete. Pani domáca
ma v jurte udomácnila na východnú stranu, pretoţe pracovnú časť a kuchyňu mali kvôli
mne premiestnenú v inej jurte.
Spať som mal na pohovke, na
ktorej ona spávala s malou
dcérkou. Ţe ony dve budú spať
na
podlahe
s manţelom
a Orgilom. V jurte spávajú na
posteliach len ţeny s malými
deťmi. Ostatní spia na podlahe,
kde si postelú hrubé filcové
pokrývky z ovčej vlny. Celkom
dobre sa na tom spí, ako som
vyskúšal u iných hostiteľov. Za
ţiadnu cenu som nechcel miesto na pohovke prijať. No Orgil
mi povedal, ţe by som ich na
smrť urazil, keby som neprial
toto gesto vrcholného pohostinstva. Nezostávalo mi iné, len
od nich prijať tento prejav úcty
k hosťovi z Európy.
Gazdiná nás na privítanie
ponúkla teplým mliečnym
čajom s trochou soli. Je to
u nich tradičný nápoj, sutece
(süütei tsai), čo je osolený
zelený čaj s mliekom alebo
trochou masla. O tradičných
jedlách mongolských kočovníkov sa zmienim v ďalšej kapitole. Pri čaji sme dohodli program na prvý týţdeň pobytu.
Vyučovanie, prax, návštevy.
Pokračovanie nabudúce.
Pripravili: Ing. V. Zákopčan
a J. Janšto
4/2019

Recepty
od babky
za babku
Z receptára
mojej
starkej
som na nastávajúce sviatočné
obdobie vybrala nasledovné
dobroty:
na štedrovečerný stôl
do portfólia drobného pečiva:
Nero - 16 dkg tuku trochu
zohrejeme, potom doň pridáme
21 dkg hladkej múky, 14 dkg
práškový cukor, 1 balíček vanilkový cukor, 3 vajcia, 3 dkg
kakao a škoricu podľa chuti.
Cesto dobre vymiešame a ak je
ešte husté, znova ho zohrejeme.
Dáme ho do vrecka a na papierom vyloţený plech striekame
rôzne zvary. Pred pečením
necháme dobre stuhnúť. Upečené spájame ľubovoľným
lekvárom a polejeme čokoládovou polevou.

Potom vareškou zamiešame
ďalších 6 dkg práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 20 dkg polohrubej múky a 2
ţĺtky. Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej
úzkej formy a doruţova upečieme. Potom ho vyklopíme
a o 2 dni pokrájame na tenké
kúsky, ktoré posypeme z oboch
strán vanilkovým cukrom,
poukladáme na plech vyloţeným papierom a dáme do
chrumkava vysušiť po skončení
iného pečenia.
na
Silvestra
k dobrému vínku a po novoročnom prípitku:

Syrové krokety - 15 dkg
strúhaného tvrdého syra zmiešame s dvomi vyšľahanými
vajíčkami, dvomi lyţicami
mlieka,
štipkou
soli
a posekanou
petrţlenovou
vňaťou. 3 staršie roţky nakrájame na prst hrubé šikmé plátky, namáčame ich do syrovej
zmesi a vypráţame na oleji.

Opečenky - zo 40 dkg hlad-

Vanilkový suchár - do
tuhého snehu z 5 bielkov zašľaháme 6 dkg práškového
cukru a ešte spolu vyšľaháme.

kej múky , 2 dkg droţdia, 2.5
dl mlieka, trošku vody, jedného
vajca a štipky soli pripravíme
kysnuté cesto. Do vykysnutého
zamiešame nadrobno pokrájanú
menšiu cibuľu a 5 dkg nadrobno nakrájanej šunky alebo
salámy. Premiešame a na trochu pomastenom dolkári pečieme dolky.
Pripravila: Ţelmíra Urdová

Nedávno ma v regoinálnom
rádiu zaujala informácia, ktorá
sa nepriamo dotýkala aj našej
obce. Obyvatelia obce Halič sa
sťaţovali na časté krátkodobé
výpadky elektrickej energie a
následné poruchy elektrospotrebičov. Presne to, čo v lete
trápilo aj nás. Len odpoveď
kompetentných bola úplne iná.
Kým v našom prípade to zdôvodňovali "prechodným javom,
ktorý pominie bez zjavných a
preukázateľných príčin" (citát z
ich vyjadrenia), v prípade obce
Halič bolo vysvetlenie ešte
zaujímavejšie. Vraj za krátkodobé výpadky elektriny môţe
vtáctvo, ktoré sadá na vodiče,
pri odlietaní ich rozhýbe, vodiče sa vzájomne dotknú a výpadok je na svete. No je toto
vôbec moţné? Myslia to váţne
alebo si robia srandu? Veď 1.
apríl je ešte ďaleko.
Ako malé deti sme často obdivovali stovky lastovičiek, ktoré
sedeli na elektrických "drôtoch" a takto sa s nami lúčili pri
odlete do teplých krajín a nepamätám si, ţe by spôsobovali
nejaké výpadky. Uţ roky to
nevídať v takom mnoţstve.
Podľa ornitológov, za posledných 35 rokov výrazne poklesli
stavy vtáctva, ale v Haliči je to
asi naopak. Je to však dobrý
typ pre domácu úlohu z matematiky - vypočítať, koľko
lastovičiek spôsobí výpadok
elektrického prúdu, keď jedna
lastovička váţi pribliţne 17
gramov.

No čo uţ, u nás to boli prechodné javy, v Haliči vtáci, uvidíme
čo bude, ak sa výpadky vyskytnú napríklad v Cinobani alebo v
Kokave. Iný kraj, iný dôvod na
výpadok. Len niekomu asi vypadlo, ţe občania si elektrinu
kupujú. Nedostávajú ju od nejakého milodarcu zadarmo a za
svoje peniaze oprávnene poţadujú sluţbu, za ktorú zaplatili.
Veď len skúste jeden mesiac
meškať s platbou, hneď je upomienka na stole a to je ten lepší
prípad. Nikoho netrápia poruchy na elektrospotrebičoch,
ktoré výpadky spôsobujú, hlavne, ţe platíme. Samozrejme, ţe
pri prevádzke tak náročných
zariadení, ktoré distribuujú
elektrickú energiu sa musia
vyskytnúť aj problémy, to sa
predsa stáva, ale tie výhovorky... S tými sa musí ich autor
poriadne potrápiť, kým ich
vymyslí. A pritom by stačilo
odberateľom len povedať: "Prepáčte, stalo sa, budeme sa snaţiť chybu odstrániť a poruchám
predchádzať" a nie sa donekonečna vyhovárať a odberateľom
radiť, ako a čo si majú kúpiť,
keď náhodou elektrika vypadne.
Predsa, keď si niečo kupujem,
chcem, aby to bolo v poriadku a
kompletné. Topánky chcem aj
so šnúrkami, aj pena na pive je
v cene, nemusím si ju dokupovať. Pripomína mi to ten starý
príbeh, kde sa na konci hovorilo, ţe "keď si túto kravku kúpiš,
aj mliečko si kúpiš".
P.S. Haličania majú oproti nám
tú výhodu, ţe môţu osloviť
známeho zabávača Joţa Pročka
s námetom na reláciu "Je to
moţné?". Osobne si ale myslím,
ţe odpoveď bude áno.
Juraj Janšto

Obvod č. 1 – Andrea Mužíková:
Mlynská, Na štadióne, Nová, Poľná, Hlavná – po Námestie
SNP /
Hlavná ulica – pravá strana Gasper Ján - Valentýni Michal st.
– ľavá strana – Piater Marián - Valentýni Michal ml. /
Obvod č. 2 – Bc. Jozej Starove:
Kostolná, Podhradská, Tichá, Zdravotná, Námestie SNP
Obvod č. 3 – Bc. Ivan Karlík: Sklárska, Stupník, Na Vinici
Obvod č. 4 – Mgr. Peter Turic: Panská cesta, Za lesami,
Potočná
Málinský hlásnik

Obvod č. 5 – Ing. Dušan Michalove:
Kinová, Hlavná po námestie SNP /
Hlavná ulica – pravá strana – Taglieberová Elena – Ján
Straško
ľavá strana – František Fogl – Ing. Lisičan Ľubomír/
Obvod č. 6 – Juraj Janšto: Lipová, časti obce Málinec /
Hámor, Dobrý Potok, Ipeľ, Vlčovo/
Obvod č. 7 – Ján Semerák: Vrecová, Okruţná, Urbárska
Obvod č. 8 – Ján Kvasnica: Školská, Salaš
Obvod č. 9 – Jaroslava Kminiaková: Druţstevná
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Ako vznikajú
povery
V minulosti ľudia veľmi citlivo
vnímali prírodné a meteorologické javy. Nočná obloha sa
ešte aj dnes občas mení na
nebeské divadlo s "padajúcimi
hviezdami", aj zatmenie slnka
či mesiaca je fascinujúce. Dnes
vieme, čo to spôsobuje, ale v
dávnej minulosti to tak nebolo.
Tak vznikali, aj s prispením
rôznych šarlatánov a mágov,
rôzne povery, ktoré sa zachovali dodnes. Povery sa nevzťahujú ku konkrétnemu náboţenstvu alebo národu, vzdorujú
vedeckým poznatkom. Tisíce
rokov sú stále ţivé v mysliach
väčšiny ľudí. Niektoré sú neškodné a vznikli náhodou, iné
vyuţili fanatici, aby šírili zlo.
Pravdu povediac, kto z nás
občas nepoklope na drevo, aby
niečo nezakríkol alebo aspoň v
duchu nevysloví ţelanie, keď
na oblohe uvidí "padať hviezdu"? Či uţ sme viac alebo
menej racionálni ľudia, mnohé
povery sú v nás tak zakorenené, ţe ich z hlavy nedostaneme.
Ako ale najobvyklejšie povery
vznikali? Väčšinou je treba
pátrať hodne hlboko v minulosti a v dejinách ľudstva. Padá
hviezda - niečo si ţelaj. Nie je
veľa ľudí, ktorí v duchu nevyslovia nejaké ţelanie, keď vidia
"padať hviezdu". Táto povera
je stará asi 1900 rokov. Keď
tento jav videl antický matematik a astronóm Ptolemaios,
tvrdil, ţe v tú chvíľu musia
bohovia otvoriť nebo medzi
ľudským a boţským svetom,
aby mohli pozorovať dianie na
zemi. V tej chvíli mohli do
ľudského sveta padať hviezdy a
bolo moţné si niečo priať,
pretoţe boţstvo sa díva dole a
počúva. Dnes uţ vieme ako to
v skutočnosti je s padajúcimi
hviezdami a jediné, čo si môţeme ţelať je, aby nám to
nespadlo do záhrady medzi
hriadky.
Nechodiť popod rebrík - táto
povera súvisí s číslom tri, ktorému v kresťanstve pripisujeme
svätú trojicu. Rebrík opretý o
stenu tvorí trojuholník. Jeho
porušeniu, tým, ţe do neho
niekto vstúpi, sa rovná rúhaniu,
ktorým si na seba tento človek
Málinský hlásnik

privolá nešťastie. A dôvod
na nešťastie bol pritom úplne
iný. Pod rebríkom sa nemá
stáť, čo ak niekto ťaţší ide po
starom rebríku, ten ho neudrţí
a nešťastie je na svete.
Čierna mačka - nešťastie. Vôbec ho neprináša, ale v minulosti poslúţila ako zbraň fanatikom. Písal sa rok 1227, keď
sa na svätú stolicu vo Vatikáne
posadil pápeţ Gregor IX., ktorý
bol jedným zo zakladateľov
inkvizície a v mene boja proti
satanovi označil mačky za jeho
prisluhovačov. Dal tak na rady
vrchného inkvizítora Konráda z
Marburku, fanatika so sadistickými sklonmi. "Kacíri na mučidlách prezradili, ţe mačka je
prevtelenie satana", vyhlásil
fanatický vymetač satana a
pápeţ následne vydal listinu
Vox in rama, v ktorej sa píše,
ţe satan nosí polovicu mačacej
podoby. Potom prišlo veľmi
dlhé obdobie "mačacieho temna". Nevzdelaní ľudia robili
doslova "lov" na mačky. Došlo
to aţ tak ďaleko, ţe väčšina
mačacej populácie bola vyhubená, čo malo za následok
premnoţenie potkanov a následné šírenie moru, na ktorý
zomreli milióny ľudí. Stredoveký postoj k mačkám pretrvával dlho. Napríklad v Belgicku
na festivale Kattenstoet ešte v
19. storočí zhadzovali mačky z
veţe. Naopak v Anglicku či
Írsku námorníci povaţovali
čierne mačky za dobré znamenie. Verili, ţe ak zviera vkročí
a ostane na lodi, plavba bude
dobrá. Ak však mačka z lode
ušla, námorníci tušili nešťastie.
V USA slávia tzv. Black cat
day (deň čiernych mačiek) a
dokonca existujú aţ dva dni
(17.8., a 17.11.), kedy sa oslavujú tieto uţitočné a pre niekoho aj tajomné stvorenia. Takţe,
neplytvajte slinami, keď vám
prebehne cez cestu, aj tak to
nepomôţe, práve naopak. Premávka je veľká, dávajte pozor
na cestu.
Klopanie na drevo - v tomto
prípade ide o jednu z najstarších povier, ktorej korene treba
hľadať u Keltov, či u starých
Slovanov. Tí verili, ţe v stromoch ţijú dobrí duchovia a
poklopaním na strom (drevo)
ich privoláme na pomoc.
Rozbité zrkadlo - 7 rokov

nešťastia. Človek, ktorý to
spôsobil, si na seba privolá
sedem
nešťastných rokov.
Tento mýtus pochádza ešte z
antiky, kde sa verilo, ţe v odraze zrkadla je malá časť duše a
keď sa zrkadlo rozbije, naruší
sa aj celistvosť duše. Duša je
potom zraniteľná a náchylná k
nešťastiam a pohromám po
dobu sedem rokov. A prečo
sedem? Starí Rimania boli
presvedčení, ţe práve sedem
rokov je doba, za ktorú sa duša
a telo celkom obnovia. Moderná veda im dáva čiastočne za
pravdu. Ľudské telo sa totiţ
naozaj postupne obmeňuje. Ale
to, ţe všetky bunky v tele a s
nimi pravdepodobne aj psychika sa vymenia za sedem rokov
je tieţ len povera. Proti siedmim rokom nešťastia však
funguje iná povera. Ak necháme črepiny z rozbitého zrkadla
na podlahe sedem hodín a aţ
potom to upraceme, tak potom
je zlá moc zaţehnaná a všetko
je ou-kej.
Piatok trinásteho - tak to je
nešťastie na 100%. Ešte aj dnes
sa veľa ľudí riadi touto poverou. Môj kamarát hovorí, ţe
vtedy netreba spod periny ani
nos vytiahnuť, len prečkať,
kým tento deň pominie. A ako
to vzniklo? V piatok 13. októbra 1307 dal francúzsky kráľ
Filip IV. rozkaz prenasledovať
a zatknúť rytierov z rádu templárov, ktorých veľa umučili a
upálili. Neskôr bol tento rád
zrušený. Piatok 13., ale i samotné číslo 13 dodnes stresuje
veľa ľudí. Chorobná obava z
čísla 13 sa volá triskaidekafó-

bia.
Bocian nosí deti - aj keď to
znie neuveriteľne, v minulosti
ľudia tomuto skutočne verili.
Teda aspoň v symbolickej
podobe. Ľudia, ktorým sa usadil bocian na dome, alebo ponad dom preletel, uţ vyzerali
potomka. Dôvodom bola nielen
vzorná starostlivosť bocianov o
mláďatá, ale tieţ povera, ţe
ešte nenarodené detičky alebo
ich dušičky ţijú vo vode. Bocian, ktorý vo vode hľadá potravu, tam vlastne hľadá deti a
potom ich prináša do ľudských
obydlí. Pekná povera, ale pravda o príchode detí na svet je
niekde úplne-úplne inde.
Kuvik vykuviká nešťastie - táto
povera robí z uţitočnej sovy
posla zlých správ. Kde v noci
kuviká kuvik, v tom dome
dôjde k tomu najhoršiemu. Z
najväčšou pravdepodobnosťou
tam niekto zomrie. No a vysvetlenie je celkom jednoduché. V dome, kde ošetrovali
ťaţko chorého človeka, sa
často v noci svietilo. Svetlo
priťahovalo nočný hmyz, ktorý
je potravou pre kuvika. Ten
loví v blízkosti obydlí a ozýva
sa svojím charakteristickým
hlasom. Keď chorý človek v
dôsledku choroby zomrel, bol
za tým kuvik.
Záverom je potrebné povedať,
ţe povery patria ku kultúrnemu
dedičstvu, ktoré naši predkovia
prenášali z generácie na generáciu. Je potrebné ich zachovať, ale zároveň je dobré to
neprehánať a radšej sa drţať
zdravého rozumu.
Pripravil Juraj Janšto

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
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 možné
v spoločenskej rubrike uvádzať obec alebo jej časť, v ktorej
uvedená osoba žije či žila.
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Obecný Úrad INFORMUJE
Uznesenie č. 7/2019
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného
dňa 21. novembra 2019
1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení
b/ Návrh VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku
na území obce Málinec
c/ Informáciu starostu obce o moţnosti riešenia zastavenia
autobusu na Námestí SNP smer Ipeľ
2. Schvaľuje:
a/ Overovateľov zápisnice: 1. Bc. Jozef Starove
2. Ján Semerák
b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda- Jaroslava Kminiaková
členovia – Andrea Muţíková, Bc. Ivan Karlík
c/ Mgr. Martu Čepkovú do RR Málinského hlásnika od 1.12.2019
d/ Vnútorná smernica – cenník sluţieb za sluţby poskytované
Obecným úradom v Málinci od 1.1.2020
e/ Príloha č. 1/2019 k VZN č. 2 /2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Málinec
f/ Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019
g/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa §
9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z. zapísanej na LV č. 742, č.p.
838/1 o výmere 20 m2 za účelom vyuţitia na postavenie prenosnej, dočasnej garáţi, vybranému záujemcovi, ktorým je Mgr. Ruţena Grulišová nar. 3.11.1967, bytom Málinec, Salaš 491/16 na
dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1.1.2020. Výška nájomného je stanovená na 0,30 €/m2/rok
h/ Prenájom bytu č. 7 v bytovom dome Druţstevná 515/21 pre
Denisu Čunkovú od 1.12.2019
ch/ Prenájom bytu č. 4 v bytovom dome Mlynská 511/17 pre Bc.
Máriu Urdovú od 1.12.2019
i/ Ţiadosť o zníţenie dotácie na činnosť Klubu dôchodcov o
270€ za podmienky, ţe suma bude pouţitá na nákup stoličiek pre
Klub dôchodcov v Málinci
j/ Ţiadosť o zmenu účelu pouţitia dotácie pre TJ Jednota Málinec a to zníţenie dotácie pre stolnotenisový oddiel o sumu 531,01
€ a zároveň navýšenie dotácie na rok 2019 o sumu 531,01 € pre
futbalový oddiel
k/ Odkúpenie pozemkov od Martina Kancka nar. 27.9.1993,
bytom Druţstevná 455/5, 985 26 Málinec, v k.ú. Málinec, evidovaných na LV č. 2798, ktoré boli zamerané GP č.j.4654507713/2014, zo dňa 17.10.2014, zhotoviteľom GEOMET s.r.o.
prevádzka Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec a to parc.č. 437/5 o
výmere 199 m2, parc.č. 437/7 o výmere 652 m2 a parc.č. 437/8
o výmere 75 m2 v sume 4,-- €/m2. Všetky náklady s odpredajom
znáša kupujúci.
l/ Ukončenie členstva v organizácii Region Neogradiensis, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, od 1.1.2020
3. Ukladá :
a/ OcÚ, inkasovať poplatky v zmysle schválenej vnútornej
smernice v bode 2/d tohto uznesenia
Termín: od 1.1.2020
b/ OcÚ, doplniť prílohu č.1 k VZN č. 2/2017, podľa bodu 2/e
tohto uznesenia
Termín: od 1.1.2020
c/ OcÚ, zverejniť návrh VZN č. 3/2019 na webe obce, vývesnej
tabuli podľa bodu 1/e tohto uznesenia
Termín: november 2019
d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/g
tohto uznesenia
Termín: január 2020
e/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy podľa bodov 2/h a 2/ch tohto
uznesenia
Termín: december 2019
f/ OcÚ, zabezpečiť zníţenie dotácie pre KD na činnosť podľa
bodu 2/i tohto uznesenia
Termín: december 2019
Málinský hlásnik

strana 12

g/ OcÚ, zabezpečiť poskytnutie dotácie podľa bodu 2/j
tohto uznesenia
Termín: december 2019
h/ OcÚ, zabezpečiť odkúpenie pozemkov podľa bodu 2/k
tohto uznesenia
Termín: január 2020
ch/ OcÚ, zabezpečiť posúdenie statiky mostu pri predajni
Potravín na Lipovej ulici
Termín: rok 2020
Starosta obce Málinec pozastavuje výkon uznesenia č.7/2019
zo dňa 21.11.2019 v bode 2/ch, v zmysle § 13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vzhľadom na to, ţe ho nepovaţuje za primerané.
Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 21. novembra 2019
Bc. J. Starove – navrhol vypracovať informačný leták o obci a
rozmiestniť ho u miestnych podnikateľov, ale aj v okolí, aby bola
obec spropagovaná. Máme obecné múzeum, treba zverejniť na
web kontakt, ak by ho chceli turisti navštíviť. Poukázal na dodrţiavanie VZN o pouţívaní pyrotechniky, máme aj miestnu občiansku poriadkovú sluţbu, nech na to dohliadnu. Na záver poďakoval v mene občanov a chalupárov časti Ipeľ za funkčné
verejné osvetlenie v Ipli.
A. Mužíková – poukázala na spadnuté káble na ulici Za lesami v
časti od p. Šnúrika po Ing. Michalove
Ing. D. Michalove – v časti Huta pod maklurami je veľký neporiadok, sú to chránené stromy
starosta odpovedal – aktivační pracovníci tam 3-krát do týţdňa
chodia robiť poriadok, moţno pristúpime k odstárneniu lavičky pri
maklurách
J. Kvasnica – chodník v Kinovej ulici je dobre urobený, ale mal
byť ukončený pri p. Adamcovi
starosta odpovedal – dali si to urobiť za vlastné fin.prostriedky v
tom období, keď sa asfaltovala Kinová ulica. Je to však obecný
pozemok a občania nemali nič platiť. Chodník sa dorobí na jar,
keď budme pokračovať v prácach na chodníkoch.
Mgr. P. Turic – na budove zdravotného strediska na niektorých
oknách je stále ochranná páska – treba ju odstrániť
J. Janšto –podlaha v ambulancii obvodnej lekárky + zdravotnej
sestry je v zlom stave, bolo by dobré ju vymeniť. V časti Huta
oproti bufetu je suchý strom /agát / - bolo by dobré ho spíliť. Od
bytovky 509 pri Úpravni vody tečie voda na panelovú cestu, treba
tam urobiť nejaké odráţky. Ďalej predloţil návrh urobiť ohňostroj
na námestí obce na Nový rok v pobedňajších hodinách cca o
16.00 hod.
J. Semerák - voda na Cankovskom potoku vyteká na cestu,
treba tam vykopať odráţky oboma stranami, aby išla priamo do
potoka. Ďalej mal pripomienku k mostu pri LS cez rieku Ipeľ. Bolo
by dobré zábradlie vyplniť nejakým plechom, aby to bolo bezpečné hlavne pre deti a navoziť nejakú drvu smerom od Salaša k
mostu aby nedošlo opäť nejakému úrazu.
I. Lacková – uviedla, ţe most obec nemôţe investovať do cudzieho majetku. Most nie je vlastníctvom obce
Ing. D. Michalove – bolo by potrebné upozorniť obvodnú lekárku
na vykurovanie priestorov čakárne a ambulancie nakoľko sa
občania sťaţujú, ţe je tam dosť chladno.

OZNAM
Obec Málinec získala v roku 2019 finančné
prostriedky na nový nábytok
pre obecnú knižnicu v sume 2.900,- €.
Nábytok bol zakúpený v roku 2019
z verejných zdrojov

Fondu na
podporu umenia
4/2019

Triedenie
odpadu
Z kaţdej strany sa na nás denne
valia informácie o potrebe triedenia komunálneho odpadu a o
ochrane ţivotného prostredia.
Málinec patrí v triedení odpadu
medzi obce, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú uţ roky. Máme
dobre vypracovanú koncepciu
triedenia tuhého komunálneho
odpadu (TKO), domácnosti sú
vybavené smetnými nádobami na
TKO, ktoré si musí kaţdá domácnosť zaobstarať na vlastné náklady, o všetko ostatné sa postarala
obec. My to uţ berieme ako samozrejmosť, ale nie kaţdá obec je
vybavená tak ako my. Ţlté "kukanádoby" na plasty, bio-kompostéry
pre kaţdý rodinný dom, kontajnery
na triedený odpad, rozmiestnené
po obci, veľkoobjemové kontajnery v cintorínoch a na Starom Vršku, obecné kompostovisko, pravidelný vývoz TKO z Dobrého
Potoka a Ipľa obecným autom.
Všetko je pripravené a teraz sme
na ťahu my - občania. Ruku na
srdce - robíme všetko tak ako sa
má, alebo sa len tvárime zodpovedne a ekologicky? Napríklad uţ
spomínané stanovištia separovaného zberu (to sú tie prístrešky, kde
je modrý, ţltý a zelený kontajner

a na kaţdom je nápis na čo slúţi)
niekedy pripomínajú smetisko. Je
to pohodlnosť, nevedomosť alebo
niečo iné, keď papierovú krabicu
vidíme pohodenú pred kontajnerom na papier a pritom by stačilo
ju zloţiť a vloţiť do pripraveného
kontajnera na papier. A keď sme
uţ pri tom, papier je veľmi špecifický odpad. Pravidelne do obce
ho chodia vykupovať. Logicky by
kontajnery na papier mali byť
prázdne, veď kaţdý usporený cent
sa zíde. Ale nie je to tak. Namiesto
toho, aby sme papier poviazali a
vymenili napríklad za servítky
alebo toaletný papier, vyhodíme ho
pred kontajner, ktorý je naplnený
inými krabicami.
Aká je pohodlnosť občana, keď
čelné sklo z auta oprie o kontajner
na sklo namiesto toho, aby ho
vloţil do kontajnera na sklo. Alebo
- fľaše idú do kontajnera na sklo,
Málinský hlásnik

ale plastová prepravka, v ktorej
boli prinesené, je poloţená pred
kontajnerom na plasty. Alebo opotrebovaný detský kočík, tak ten
tam uţ naozaj nepatrí, ale dlhodobo "skrášľuje" miesto, ktoré má
slúţiť nám všetkým.
Zvyšovanie ţivotnej úrovne si
vyberá svoju daň v podobe stále
väčšieho mnoţstva komunálneho
odpadu. Chceme dosiahnuť úroveň
vyspelých krajín a to aj v súvislosti
s triedením odpadu. Pretečie ešte
veľa vody v Ipli, kým k nám dorazia napríklad automaty na prázdne
plechovky od nápojov, ktoré po
vhodení niekoľkých plechoviek
vyplatia nejakú motivačnú sumu a
ktoré sú u našich susedov v Rakúsku beţné. Preto je potrebné vyuţívať moţnosti, ktoré máme tu u
nás. Aj papierik z cukríkov patrí
do vrecka a potom doma do smetného koša, nie na ulicu. Deťom to
pripomínajme, či uţ doma, v škôlke alebo v škole. Smetné koše pred
kaţdým obchodom sú tam preto,
aby plechovky z vypitého piva
alebo plastové fľaše z lacného vína
neskončili pohodené na zemi alebo
v potoku.
Zvyšujú sa náklady na vývoz a
uskladnenie TKO.

Na ostatnom obecnom zastupiteľstve sa obecní poslanci uţ zaoberali otázkou, ako vyriešiť zvyšujúce
sa náklady na TKO a bohuţieľ
zvýšeniu poplatku za vývoz sa
nevyhneme. A tu platí, ţe triediť
odpad sa oplatí. Na skládke TKO
sa platí za váhu. Keď niekto prihodí do "kukanádoby" akýkoľvek
stavebný odpad, zaplatíme to
všetci. To isté platí aj pri vývoze
veľkoobjemových kontajnerov.
Buďme šetrní k ţivotnému prostrediu, správajme sa ako civilizovaní ľudia a na nedostatky upozorňujme či uţ obecných poslancov
alebo starostu obce.

Pripravil: Juraj Janšto
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Miestna občianska poriadková služba
Málinec
Obec Málinec dňa 1.júla 2019 začala implementovať
projekt pod názvom Miestna občianska poriadková sluţba (ďalej
len MOPS). Cieľom tohto projektu je zabezpečiť v obci poskytovanie asistenčných sluţieb prostredníctvom činností MOPS v
súčinnosti s Policajným zborom SR najmä v oblasti ochrany
verejného poriadku, predchádzanie vzniku konfliktov a prevenciu protiprávneho správania sa, ochranu súkromného a verejného
majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov,
ochranu ţivotného prostredia, ohlasovanie poţiarov, prevenciu
protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi, plynulosť a
bezpečnosť cestnej premávky a pod..
Hliadku tvoria ju dvaja členovia MOPS a to Ing. Michal Detvan a Jozef Illéš. Členov MOPS spoznáte podľa rovnošaty, ktorú tvorí najmä reflexná vesta zeleno-ţltej neónovej farby
s označením na chrbte " Miestna občianska poriadková sluţba
MÁLINEC" a podľa preukazu člena MOPS s fotografiou.
Príklady náplne práce člena MOPS:

monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí v súvislosti s
pohybom po komunikáciách, hlavne počas ich odchodu do školy
a zo školy, upozorňuje deti na dodrţiavanie pravidiel cestnej
premávky,

dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku
pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v
bytových domoch, vandalizmus, úmyselné poškodzovanie verejných priestranstiev a zariadení),

upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne
konanie,

je nápomocný hliadke Policajného zboru SR ,

kontroluje pohyb a monitoruje miesta stretávania sa
maloletých detí a mládeţe vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov v záujme prevencie protispoločenskej činnosti
a iných sociálo-patologických javov,

monitoruje drobné násilné činy (napr. vandalizmus,
bitky) a vykonáva operatívne zákroky,

monitoruje a predchádza vzniku konfliktu, snaţí sa
asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť
konflikty,

dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v obci,

upozorňuje na dodrţiavanie platných Všeobecných
záväzných nariadení obce Málinec

upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodrţiavanie zákazu zakladania
ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný poţiar,

monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
monitoruje a vykonáva činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia odpadmi, upozorňuje na správne nakladanie
s odpadmi,

monitoruje a hlási nelegálny odber elektrickej energie,
vody a pod.
Vážení občania, ak máte podnety pre MOPS, prípadne chcete
nahlásiť protiprávnu udalosť, môžete tak urobiť na telefónnom
čísle patriace členom MOPS: 0948 840 360
Upozorňujeme občanov, že práca MOPS je preventívneho charakteru, členovia MOPS nie sú oprávnení zasahovať ako polícia !!
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
/pripravila: Mgr. Čepková Zuzana/
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Takto to
vidím ja
Je tu koniec roka a tak kaţdý
z nás hodnotí, aký ten rok bol.
Čo sa týka nášho málinskeho
futbalu, môj názor je taký, ţe to
bolo dobré, ale mohlo byť aj
lepšie. Prečo nebolo ? Nuţ,
niekedy chýbalo kúsok športového šťastia, inokedy spadla na
muţstvo ,,deka “ .Ale našlo by
sa aj viac dôvodov. Ale to je uţ
nepodstatné, nakoľko je to uţ
za nami. Ja verím, ţe sa z toho
všetci poučíme a budúci rok
budeme lepší. A všetci, čo
máme radi futbal, máme na to
aj výnimočný dôvod. Na budúci rok totiţ oslávime krásne
výročie – 90 rokov organizovaného futbalu v našej obci.
Takţe motiváciu máme. Keby
som mal hodnotiť jednotlivé
muţstvá, tak so 100% by som
dal 70%.
Čo sa týka ţiakov, je to na
správnej ceste. Vytvorili sme
prípravku. Deti prejavili záujem a základné futbalové prvky
získavajú pod vedením Mira
Straška. Starší ţiaci pod vedením Petra Turica ukazujú vzostupnú výkonnosť, len to musia
potvrdzovať
častejšie
v zápasoch.
Veľmi ma mrzí, čo sa udialo
s dorastencami. Toto ešte náš
futbal nezaţil a ani si to nezaslúţil. Viem, je to háklivá veková kategória, ale určitý druh
zodpovednosti a úcty voči
klubu, ale aj obci, by títo
chlapci mohli mať.
A tieţ aj z úcty voči trénerovi
Jarovi Balogovi, ktorý robil

Kultúra pred 100
rokmi
Príchodom nového roka príde
aj obdobie plesov a zábav. Tak
je to teraz, a tak to bolo aj v
minulosti. V Rakúsko-Uhorsku
sa písal rok 1911, maďarčina
bola úradným jazykom a v
Málinci sa 11. februára konala
tanečná zábava. Zachovala sa
autentická pozvánka, z ktorej
dýchajú časy dávno minulé
Málinský hlásnik

naozaj aj nemoţné, aby dorast
fungoval. Muţstvo na jar bojovalo na hrane postupu. Nevyšlo
to, ale chlapci odohrali veľa
pekných zápasov.
Jeseň sme začali rozpačito.
Nebyť nepochopiteľných skratov v Klenovci a Mýtnej, mohli
v tabuľke byť oveľa vyššie.
Slúţi ku cti, ţe chlapci sa spamätali a ostatné zápasy bojovali.Bolo cítiť, ţe do hry sa zapojil po zranení Jano Melich,
ktorý napriek svojmu veku,
muţstvu má stále čo dať.
V tomto roku starí páni odohrali dva turnaje. Doma počas
Jánskych dní skončili na 3.
mieste a v októbri vo Fiľakove
skončili na 2. mieste. V lete sa
nám vrátil memoriál Dušana
Riečicu Kiliho. V časti Huta to
bol jeden krásny deň, či uţ po
športovej alebo spoločenskej
stránke.
Váţení priatelia, vidíte, ţe
futbal v našej obci ţije. Preto
chcem veriť, ţe aj problém
s našimi dorastencami sa čoskoro vyrieši a potom by som
futbalový rok hodnotil na
100%. Napriek všetkému sa
chcem poďakovať všetkým,
ktorí málinský futbal robia. Ale
vďaka patrí aj tým, ktorí svojim spôsobom prispeli k chodu
nášho klubu. Vďaka Vám –
OÚ Málinec, KAMRET –
Kamenský, Martin Kancko MK
– HOLZ, ANGUS s.r.o., Juraj
Detvan, Július Trčan st., Peter
Muţík, Július Findra, JUDr
Elena Matulová, Marta Findrová, Ing. Igor Lacko, rodičia
a starí rodičia detí. Poďakovať
sa chcem aj Vám - fanúšikom.
Prajem všetkým
Málinčanom pokojné vianočné
sviatky a všetko dobré do nového roka 2020.
Váš Švankes
a z ktorej sa
dozvedáme,
ţe pod
patronátom
Aj takto sa dakedy
málinských
na Málinci žilo
priemyselníkov,
ktorých mená sú uvedené na
pozvánke, sa organizuje tanečná zábava pre uzavretú spoločnosť a výťaţok sa venuje na
charitu a na kostol.

Mikuláš
medzi deťmi

Obec Málinec v spolupráci
s miestnymi podnikateľmi
pripravili 8.12.2019
veľmi milé podujatie
pre všetky deti našej obce.
Pri rozsvietenom stromčeku
sa predstavili krátkym programom
piesňami, koledami, ale aj zvykmi,
deti DFS Málinčok,
rómsky DFS Devleskérečáve,
DFS Jánošík z Fiľakova a DFS Slniečko z Poltára.
Všetky prítomné deti dostali mikulášsky balíček a teplý čaj
a zabavili sa na krátkej mikulášskej diskotéke.
Sponzori
podujatia :
Ing. Igor Lacko,
Peter Mužík,
Fi. MLAT s.r.o. ,
Kaderníctvo Diana
Mária Karlíková – Potraviny Huta,
Andrea Rovňanová – Drogéria Málinec,
Ivana Karlíková – Krčmička pri maklurách.
Za všetky materiálne, ale aj finančné dary
ĎAKUJEME !
Redakčná rada

Duch Vianoc
Čas, keď Perinbaba povytriasa veľkú snehovú perinu a nezbedný
severák začne hvízdať vianočné koledy, určite poznáme všetci
a dobre vieme, ţe prichádzajú Vianoce.
Ale čo to? Ţeby prišli samé? A prečo sa potom nevieme
dočkať chuti oblátok a medu, vianočných kolied, či krištáľových
gulí? Lebo spolu s týmto obdobím prichádza aj Duch Vianoc,
ktorý prebýva vo voňavom ihličí, šíri sa arómou škorice či vanilky.
Pocit pokoja v nás dokáţe
vyvolať kúzlom,
na ktoré nepotrebuje
čarovný prútik.
Dlhé zlatisté vlasy mu
lemujú rozpálené ţlté svetielka,
ktoré ţiaria viacej, neţ akákoľvek hviezda.
Tvár má bielu a chladnú ako snehová vločka. Rúcho má posiate
imelom, ktoré v nás prebúdza lásku. Jeho arómu mandarínok
cítime po celom dome a jeho výška nám pripomína vianočný
stromček.
Duch Vianoc v našom srdci sedí a drieme aţ dodnes. Len
keď ho uštipne vianočný mráz, aţ vtedy Duch Vianoc prebudí sa
v nás.

Juraj Janšto
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Sarvašová Ema
4/2019

..Jasná hviezda vyšla,
mocne zaţiarila.
Vtedy zas na Ipli
lampa zasvietila….
Týmito krásnymi slovami vianočnej piesne som si
parafrázou pomohol, aby som
vyjadril svoje dojmy a pocity.
Naozaj som sa cítil ako Jozef z
Arimatey, keď som pred pár
dňami vyšiel v noci von, aby
som popočúval, či uţ skončila
jelenia láska v lone nádherných
Ipeľských hôr, vŕškov a dolín.
Tak poviemVám, toho roku to
bolo concerto grosso, tak ručali
- a nádherné kusy.. Uţ pri
dverách - a to mám vchod do
chalupy po mojom skvelom
otcovi (Ondrej Šustek †1973) z
opačnej strany, smerom do
Skaliny – som zazrel, ţe mám
predok domu akýsi osvietený.
A vskutku. Aţ slzy dojatia sa
ma zmocnili, keď som videl
po mnohých a mnohých rokoch
tmy a márneho prosenia –
SVETLO.
A hneď sa mi tlačili do úst
slová: vďaka Ti Pane, vďaka
Ti, starosta Igor Lacko,
zástupca starostu Juraj Janšto,
poslanci, Maroš Piater, Málinčania.

Zvíťazila dobrota, chuť a
schopnosť vrchovate napĺňať
zmysel slova starosta
a zástupca starostu – totiţ starať sa, slúţiť, pomáhať ľuďom,
robiť pre obec. Veď Jánske dni,
oprava budovy, kde je práčovňa, oprava Poţiarnej zbrojnice,
Málinský hlásnik

veľmi pekný nultý ročník
Pivatlónu (tu sa blysol Joţko
Starove) a ďalšie, sú jasným
dôkazom, ţe „Mutatio
Est Vita„ – zmena je ţivot.
Dlhé roky som sa usiloval
prinavrátiť do Ipľa (chodím
sem veľmi často, milujem tento
kraj a ľudí v ňom – uţ viem, čo
je lojtra, gombovec, zátin,
kruţialka) svetlo, ktoré tu vţdy
bývalo. Pri mne, Pri Tonkovi
Novekovi, pri Ďurkovi Gabľasovi, pri Joţkovi Juríčkovi a
Joţkovi Gabľasovi.
Avšak opäť máme svetlo. Ale
máme i starostu, zástupcu starostu, poslancov, s ktorými je
radosť sa stretať. Nedávno som
bol na ob. úrade a vyšiel starosta v kruhu asi 3 pracovníčok.
Pýtam sa ho: „Ako, pán starosta, ako sa Ti vodí?“ A on? : no
v takomto kolektíve
predsa skvele, to ani inak nemôţe byť. Radosť opäť chodiť
do práce…
Ako málo stačí. Rozvaha a
múdrosť. Ale hlavne ľudský
prístup k blíţnemu..
Merci, povedal by detektív
Hercule Poirot...
Ipeľ, Málinec – moje milované
miesta. Pochodil som kus sveta, vrátane veľkej Ameriky, ale
keď som leţal 3 týţdne v krutých bolestiach na neurologickej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave (dg. akútne lumbago), prosil som pána Boha:
Boţe, doţič mi ešte raz vidieť
Ipeľ, zájsť do Bobkovej hory,
napiť sa krištáľovej vody vyvierajúcej na Chladnej studni,
posedieť si na „mojom“ posede
vo Vlčove a načúvať múdrej
prírode. A dýchať neuveriteľný
vzduch. Zmes materinej dúšky,
pokosenej trávy, terpénov,
ihličia z hory…Aţ sa človek
ide pominúť od toľkej nádhery...
Drţím Vám, priatelia moji,
palce. Buďte dobrými „pastiermi pre svoje ovečky“, zveľaďujte krásnu obec Málinec s
okolím a ľudia Vás budú mať
radi...A dobro sa Vám dobrom
viacnásobne vráti…
Nech Vám k tomu svieti i „moje“ svetlo z Ipľa…

Zima
Čoţe sa to vonku deje?
Prečo slniečko zrazu menej
hreje?
Zatiahlo sa za obrovský mrak,
na oblohe nepreletí uţ ţiaden
vták.
Ani hmyz nevyjde zo svojho
úkrytu,
pred chladom sa schováva tam
i tu.
Aj zvieratá v lese si obliekajú
zimný koţuštek
a tu hľa, padá im niečo biele na
noštek.
Čoţe to môţe byť?
Len pani Zima vie s tým celú
krajinku vyzdobiť.
Sú to vločky tancujúce vo
vetre,
deti, zoberte si teplé svetre,
čiapky šály rukavice,
ba aj teplé nohavice!

Mgr. Jozef Šustek
vďačný chalupár, IPEĽ
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Nezabudnite si ani sane,
rýchlo deti, nasadajte na ne
a tešte sa z týchto krás,
predsa uţ dávno udrel prvý
mráz.
Mráz, ktorý maľuje svoje diela
na sklá,
kvôli ktorému aj ľad praská.
Mráz, ktorý prinútil zvieratá
schovať sa do svojho domu
a verte alebo nie, presne kvôli
tomu je čas na zimné radovánky.
Takţe deti, zoberte si sánky,
Guľujte sa, snehuliaka stavajte
a s radosťou pani Zime mávajte.
Za to, ţe nás navštívila
a všetko na vôkol perinou prikryla.
Veď táto zmena kaţdému hneď
udrie do oka,
radujme sa, veď sem príde iba
raz, raz do roka.
Sarvašová Ema

Vianočné vinše
Čoskoro k nám zavítajú najkrajšie sviatky v roku a to Vianoce,
po našom Kračún. Počas týchto sviatočných dní chodia po domoch koledníci, a tak sme si pre nich, ale aj pre vás všetkých
pripravili niekoľko vianočných vinšov.
Na Štedrý deň:

Vinšujen ván této krásne sveitke, / žebe sťe maľi
šťasťei a váš život ňebuo krátke. / Vinšujen ván
lásku a dobrotu, /ňech rados sprevádza vaše kroke
od svitu do mrku. / Majťe veľei šťasťei, zdrávä,
sili, / žebe ste ešťe dólhé roke v spokojnosťi žiľi. /
Ňech trvá tótot ďeň vo svojon krásnom čare, / čo
v láske roznáša cvengot zvončekó dobré vóle. / To
ván v téito sveitočné dňi / z úprimniho srca vinšujemo.
Na Boţie narodenie chodili hlavne malí chlapci 4 – 16roční. Ich
vinšovaniu sa hovorilo aj časitovanie a vinšu časitovanka. Chodili uţ od šiestej hodiny rannej k svojim rodinám a susedom:

Jei son malej žáčik, / spévan ván veselo, / abe sa
ván ľíbelo. / Peňašťok mi dajte, / sbohon ostávajťe,
alebo Jei son malei žáčik, / spévan ako táčik. / Kristu milému, naroďenému, / pomoc Boch.
Jei son malei ňeveľikei, /pejtan si jej do kapsičke, /
kus mrváňa, kus koláča, / vipusťín ván / z kapse
táča. / Čo ván buďe štebotaťi, / kot buďeťe ráno
stávaťi.
Redakčná rada
Zdroj: Z MÁĽINSKÉ TÚRŇI POZERÁN,
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
4/2019

Program slávnostných
evanjelických
služieb božích

Program slávnostných
katolíckych
služieb božích

01.12. Prvá adventná nedeľa – 11.00. hod.
- vyhlásenie vedomostnej súťaţe
03.12. Adventná večiereň – 17.00. hod.
05.12. Biblická hodina – 17.00. hod.
08.12. Druhá adventná nedeľa – 11.00. hod.
- príchod Mikuláša
10.12. Adventná večiereň – 17.00. hod.
12.12. Biblická hodina – 17.00. hod.
15.12. Tretia adventná nedeľa – 11.00. hod.
- sviatosť Večere Pánovej
17.12. Adventná večiereň – 17.00. hod.
19.12. Biblická hodina – 17.00. hod.
22.12. Štvrtá adventná nedeľa – 11.00. hod.
- ukončenie vedomostnej súťaţe
24.12. Štedrý večer – 17.00. hod.
- darčeky pre deti
25.12. Narodenie Krista Pána – 11.00. hod.
26.12. Pamiatka mučeníka Štefana – 11.00. hod.
29.12. Nedeľa po Vianociach – 11.00. hod.
- vyhlásenie výsledkov adventnej vedomostnej súťaţe
31.12. Silvester – 17.00. hod.
01.01. Nový rok – 11.00. hod.
05.01. Nedeľa po Novom roku
06.01. Zjavenie Krista Pána mudrcom – 11.00. hod.

Sväté omše v období adventu o 11.00 hod.
24.12. Štedrovečerná sv. omša o 22.00 hod.
25.12. Slávnosť Narodenie Pána - 11.00 hod.
26.12. Sviatok sv. Štefana mučeníka - 11.00 hod
29.12. Sviatok sv. Rodiny - 11.00 hod.
01.01. Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – 11.00 hod.
05.01 Druhá nedeľa po narodení Pána
06.01. Sviatok Zjavenia Pána - 11.00 hod.
13.01. Sviatok Krst Pána - 11.00 hod.

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?
Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa
začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, ţe dochádza k významnému počtu poţiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov
a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, ţe kaţdoročne
vyhasne
niekoľko ľudských ţivotov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku poţiarov priamo
podieľajú. Viete, o ktoré chyby najčastejšie ide?
1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a pouţitie iného paliva do spotrebiča, neţ na ktorý je určený !
2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vloţky,
12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vloţkou.
 ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
v občasne uţívaných stavbách raz za 2 roky
3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to
80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môţe to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!
Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a pouţívaní palivových spotrebičov,
dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môţe Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uloţiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov aţ do výšky 331 €.
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam, sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás
a Vašich blízkych.“
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