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storočia. Stelesňoval v sebe jednotu duchovného, vedeckého i osvetového činite-
ľa a nositeľa matičných ideí a úsilí. Ako historik a archeológ dokazoval autochtón-
nosť Slovákov v Uhorsku. Ako kňaz vždy bránil materinskú reč pred vytláčaním z 
kostolov i zo škôl a usiloval sa odstraňovať duchovnú aj hmotnú biedu ľudí. 
Bol zakladajúci člen Matice Slovenskej. 
Keďže Andrej bol od útleho detstva bystrým a šikovným dieťaťom, začal chodiť do 
školy už v skorom veku. V rodnej obci však dlho nezostal. Najskôr študoval v 
neďalekej Žarnovickej hute,  nasledovalo Gymnázium v Banskej Štiavnici, škola v 
Trnave a svoje úsilie zavŕšil v seminári v Ostrihome, kde bol aj vysvätený za 

Motto: 
„Nežil sebe, žil Bohu, národu a vede.“ 
19. novembra 1841 sa v rodine obecného kováča v Bzeni-
ci, Štefana Kmeťa a jeho manželky Alžbety narodil syn 
Andrej, ktorého meno sa natrvalo zapísalo do kultúrnej 
histórie slovenského národa. 
Výrazne sa zapísal do slovenského kultúrneho, politického 
a odborného diania druhej polovice 19. a začiatku 20. 

kňazaJeho prvé pôsobisko bolo v Senohrade, kde založil cirkevnú knižnicu, 
školskú štepnicu a presadil umenie senohradských čipkáriek vo Viedni. V roku 
1868 ho preložili do Krnišova, kde organizoval porady ovocinárskych, roľníckych, 
technických či prekladateľských spolkov. Aj tu založil knižnicu a ovocný sad. Kmeť 
písal listy, príspevky do rôznych periodík, snažil sa o vedecké mapovanie rôznych 
ľudských činností, tvoril herbár a etymologizoval a lúštil slovenské názvy. V roku 
1878 bol menovaný kňazom v obci Prenčov. Tu ho očarilo neďaleké Sitno, ktoré-
mu venoval svoje vrcholné dielo – Veleba Sitna. Cestou do Koloce a Viedne 
rozšíril svoju botanickú zbierku, čo u neho podnietilo myšlienku založenia Sloven-
ského vedeckého spolku, ktorú prezentoval na pôde Živeny. 
V roku 1890 sa jeho predstavy čiastočne naplnili a bola postavená stavba s ná-
zvom Dom, kde bola uložená jeho geologická zbierka. Vďaka jeho dlhodobému 
úsiliu bola v roku 1895 založená Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorej predse-
dal. Všetko čo mohol a čo  mu bolo cenné daroval do Muzeálnej slovenskej spo-
ločnosti. V roku 1905 sa rozhodlo o výstavbe novej budovy múzea, hlavne pre 
Kmeťovo neustále doplnenie zbierok. Kmeť sa presťahoval do Martina, aby mohol 
dozerať na výstavbu novej budovy múzea, ktoré sa stalo jeho poslednou labuťou 
piesňou. Andrej Kmeť umrel 16. februára 1908 a bol pochovaný na Martinskom 
národnom cintoríne. Jeho hrob sa   vypína tak, ako sa počas života vypínala jeho 
osobnosť. Jeho cieľ sa splnil – pre slovenský národ nikdy neumrel celý. 
     Spracoval: Jozef Varga 



patria veľkonočné sviatky, ktoré patria 
medzi najkrajšie sviatky v roku. Aj naši 
malí škôlkári sa na ne s radosťou 
pripravovali. Deti si vyzdobili kraslice, 
namaľovali tieto sviatky vlastnými 
očami a vyhotovili veľkonočné zajači-
ky, ktoré zdobili naše šatne.  
Jednou z tém v našej MŠ je aj téma 
„Kto nás chráni, keď bdieme a spíme“, 
v ktorej sa deti oboznamujú s dôležitou 
prácou záchranárov, policajtov a 
hasičov. Uvedomujú si možnosti 
nebezpečia, s ktorými sa môžu stret-
núť a ako im predchádzať, preto sme 
boli veľmi vďační KC, ktoré nás pozva-
lo na stretnutie s ujom záchranárom. 
Deti mali možnosť vyskúšať si na 
figuríne masáž srdca, podať umelé 
dýchanie, ale najzaujímavejšie bolo 
obväzovanie rany kamarátovi, pri 
ktorom bolo nakoniec potrebné po-
môcť obviazanému nožničkami (roz-
strihnutím obväzov), aby sme sa 
nevracali do škôlky ako ranení. 
Stavanie mája patrí medzi typické 
slovenské tradície.  

„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna správa: 
ako každý rok v tom čase, fašiangy tu boli zase.“ 
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No akéže by to boli fašiangy bez 
poriadnej fašiangovej zábavy? Preto 
sme sa aj my v našej materskej škole 
rozhodli ukončiť, toto najveselšie 
obdobie roka svojim tradičným fašian-
govým karnevalom pre deti. Karneva-
lom sme žili celý týždeň. Zhotovovali 
sme rôzne škrabošky, ozdoby a spolu 
s deťmi sme vyzdobili naše triedy 
pestrofarebnými girlandami, balónmi, 
ktoré u detí vzbudzovali čoraz väčšiu 

ježibaby, piráti, batmani, spidermani a 
iné masky. Škôlka ožila vravou a 
veselou hudbou. Bola to riadna zába-
va. Masky sa hrali, spievali, tancovali a 
hodovali. Verte, že tancovať v mas-
kách nebolo vôbec jednoduché. A 
keďže každé jedno dieťa bolo jedineč-
né a úžasné, preto i každé zvíťazilo. 
Odmenou bol darček v podobe medai-
ly. Veru, bol to vydarený a veselý 
karneval. 

Bohov. Sledovali prírodné úkazy, 
zmeny počasia, striedanie období a z 
týchto pozorovaní si vytvorili rôzne 
slávnosti a obradné rituály. Jedným z 
nich bolo aj vynášanie Moreny. Podľa 
povery sa vynesením Moreny ako 
symbolu zimy mala magicky privolať 
jar, teplo, ktoré víťazí nad chladom a 
zimou. Spoločným úsilím sme si 
Morenu vyrobili, obliekli a vybrali sme 
sa k potoku Ipeľ, kde sme jej naposle-
dy zaspievali a zapálenú hodili do 
vody. Keď bohyňa Morena prichádza 
na svet, príroda zaspáva a odchádza 
na pokoj. Keď Morena odchádza po 
dni jarnej rovnodennosti, prichádza 
prebudenie prírody. Ľudové tradície 
ako kultúrne bohatstvo by nikdy nemali 
zaniknúť, a preto je pre deti prínosom, 
že sa už od útleho detstva dozvedajú 
niečo zo zvykov a tradícií našich 
predkov. 
 Už tradične si mesiac marec spájame 
nielen s príchodom jari, ale i s mesia-
com knihy, preto sa marec v našej 

radosť z prichádzajúceho dňa. Otázok 
typu: „Koľko sa ešte musím vyspať a 
bude karneval?“, alebo „Aká budeš 
maska?“ bolo nespočetné množstvo. 
Až konečne prišiel očakávaný deň, 
keď sa celá naša škôlka premenila na 
rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli 
takmer všetky rozprávkové bytosti-
princezničky, kráľovné, čarodejníci, 

Tohtoročná zima nám priniesla dosť 
mrazu a pre radosť detí aj snehových 
vločiek, ale i tak sa každý rok nevieme 
dočkať jarného vánku a teplejších 
jarných lúčov. V množstve aktivít sme 
si našli čas aj na oživenie pre nás už 
typických ľudových tradícií, formou 
ľudových riekaniek, piesní i hier. 
Koniec týždňa sme zavŕšili jedným z 

 
Túto tradíciu sme dodržali aj v našej 
MŠ. O ozdobenie sa postarali všetky 
naše detičky, ktoré naň priviazali 
pestrofarebné stužky a zaspievali sme 
si pesničku „Sadíme my máje“. Pra-
covníci VPP ozdobený máj osadili a 
nám ostáva len dúfať, že túto tradíciu, 
ako aj iné slovenské zvyky a dedičstvo 
našich predkov, bude mať v budúc-
nosti kto udržiavať aj pre ďalšie gene-
rácie. 
Druhá májová nedeľa sa už roky 
neoddeliteľne spája s krásnym sviat-
kom- Dňom  matiek. Je špeciálny čas 
povedať našim mamám, ako ich 
máme radi, čo pre nás znamenajú a 
vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, 
čo pre nás urobili. Práve pri tejto 
príležitosti si pre svoje mamičky pri-
pravili deti materskej školy nielen 
vlastnoručne nakreslený darček a 
pozdrav zhotovený s pomocou p. 
učiteliek, ale aj veľkú náruč básní, 
piesní a tancov - program, ktorým 
vyjadrili mamičkám vďaku za ich 
nekonečnú lásku a starostlivosť. 
Každé dieťa chcelo svojím vystúpením 
povedať, že mama je pre nich jedineč-
ná a nenahraditeľná. Dlhý čas veno-
vaný nácviku programu bol odmenený 
potleskom a veríme, že sa páčil všet-
kým prítomným, nielen mamičkám. 

Kolektív MŠ 

škôlke niesol v duchu knihy, obľúbenej 
rozprávky, knižných a filmových pos-
tavičiek. Šikovné rúčky škôlkarov sa 
aktívne zapájali do rôznorodých aktivít, 
ktoré pre deti pripravili pani učiteľky. 
Najväčšou radosťou je hotový výro-
bok, ktorým sa všetci môžu pochváliť. 
Tak vznikli rôzne rozprávkové knižky, 
postavičky z desiatových vreciek. Deti 
s radosťou počúvali známe rozprávky 
a oboznamovali sa, čo je to próza a čo 
poézia. Pre spestrenie a vzbudenie 
záujmu o knihy sme s deťmi navštívili 
obecnú knižnicu, kde si so záujmom 
prezerali množstvo kníh, s ktorými sa 
žiaľ v tejto modernej dobe málo stretá-
vajú. Marec-Mesiac knihy skončil, a 
tak sa skončili aj aktivity zamerané na 
knihu, na rozprávku. Tá však naše deti 
denne ukladá do postieľok a je vždy 
prítomná. A čo vy, dospeláci, kedy ste 
svojim deťom naposledy prečítali 
peknú rozprávku? Verte že, internet a 
televízia ju nikdy nenahradia, preto si 
nájdite chvíľku a určite prečítaná 
rozprávka z knižky vyčarí úsmev na 
tvári vášho dieťaťa a prežijete pekné 
chvíle s knihou, s rozprávkou, s dob-
rom. 
„Nemilovať knihu, znamená nemilovať 
múdrosť a nemilovať múdrosť, zna-
mená stávať sa hlupákom.“ 
(J.A.Komenský) 
Medzi sviatky jari neodmysliteľne 

najznámejších 
slovanských 
zvykov na 
počiatku jari-
vynášaním 
Moreny. Tradí-
cie a zvyky 
starých Slova-
nov sa zacho-
vali ústnym 
podaním. Ako 
všade na svete, 
aj starí Slovania 
si nevedeli 
vysvetliť isté 
zákonitosti, a 
preto si stvorili 



nové a komunitné aktivity spo-
jené s tkaním na krosnách sú 
určené seniorom, dospelým aj 
deťom a mládeži. Seniori, ako 
najstaršia generácia, môžu tak 
učiť mladšie generácie a odo-
vzdávať im svoje životné skú-
senosti. Vytvára sa pre nich 
zároveň priestor pre spoločné 
stretnutia a rozpravy o staros-
tiach a radostiach všedných i 
nevšedných. Dospelí ako stred-
ná generácia sa stretávajú pri 
záujmovej činnosti - tkaní na 
krosnách, učia sa niečo nové a 
rozvíjajú svoje zručnosti. Kvôli 
svojej zaneprázdnenosti potre-
bujú práve oni potrebujú rela-
xáciu a oddych od každoden-
ných starostí a povinností v 
domácnosti. Deti a mládež 
získavajú nové vedomosti a 

 
SRDEČNE VÁS POZÝVAME! 
 

Pracovníci KC Málinec 

krosnách, aby nás navštívili, 
strávili s nami čas učením sa 
tejto činnosti alebo nás sami 
niečím inšpirovali a ďalej sa 
zúčastňovali našich plánova-
ných skupinových a komunit-
ných aktivít. So sebou si treba 
priniesť iba dobrú náladu, chuť 
a záujem o tkanie. Výsledkom 
práce je utkaný koberček podľa 
vlastných predstáv do Vašej 
domácnosti.  

zručnosti, aktívne a efektívne 
trávia voľný čas záujmovou 
činnosťou, no zároveň potrebu-
jú záujem a vedenie dospelých, 
ktoré získajú pri spoločnej čin-
nosti s nimi. Doposiaľ sme 
zrealizovali dve komunitné 
aktivity pod názvom „Tkanie na 
krosnách“, kedy nás navštívili 
deti ZŠ, ale aj dospelí a učitelia 
dňa 12.2.2018 a mimoriadne 
úspešné „Spoločné stretnutie 
pri krosnách“ dňa 13.3.2018 s 
cieľovou skupinou aktívnych 
seniorov a žien so záujmom o 
tkanie (foto nižšie). Aktivity 
realizujeme v spolupráci so ZŠ 
Málinec a Klubom dôchodcov 
obce Málinec. Pozostávajú z 
prezentácie tkáčskeho remesla 
v minulosti a v súčasnosti, zo 
spoločného tkania koberca na 
tkáčskom stave umiestnenom v 
KC a spoločného posedenia pri 
občerstvení. Do budúcnosti by 
sme chceli tieto aktivity v obci 
zachovať aj prostredníctvom 
našej činnosti v KC ich zarade-
ním do pravidelného harmono-
gramu činnosti KC. V nasledu-
júcom období chceme týmto 
zároveň podnietiť všetkých 
záujemcov o tkanie a prácu na 

svojich domácností. Projekt sa 
realizuje v našom KC od janu-
ára 2018 do júna 2018. Skupi-

V roku 2017 sme v KC Málinec 
vypracovali úspešný projekt 
pod názvom „Malí a veľkí tkáči“ 
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v rámci Grantového programu 
„Nápad pre 3 generácie“ od 
Poštovej banky so zámerom 
podporovať komunity, zlepšo-
vať život na miestnej úrovni a 
podporovať občianske iniciatí-

vy. My sme sa v rámci neho v 
KC rozhodli obnovovať tkáčske 
remeslo v obci a podporovať 
spoluprácu obyvateľov obce 
Málinec. Obnovením a zacho-
vaním tejto tradície chceme 
prispieť k podpore komunitnej 
súdržnosti obyvateľov, formo-
vaniu ich vzájomných vzťahov, 
odbúraniu bariér a predsudkov, 
spájaniu generácií na mieste, 
kde kedysi sídlila „stará základ-
ná škola“, kde sa môžu učiť 
novým zručnostiam, efektívne 
tráviť voľný čas, ako aj utkať 
úžitkové estetické predmety do 



34/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Jana Findrová rod. 
Janštová bytom Málinec, Mlynská 489/5, v cene 0,90 €/m

2
. 

Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpnopredajnej zmlu-
vy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 
258/2009 Z.z. 

p) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
výzvy č. OPKŽP-P01-SC-111-2017-32, pre projekt s názvom 
„Nákup technológie na spracovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu na obecnom kompostovisku“ 

r) Výšku 5 % spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa  z 
celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 1 450,00 
EUR. 

s) Žiadosť Zory Balogovej, bytom Málinec, Mlynská 510/15 o 
preplatenie jednomesačnej zálohovej platby nájomného, za 
výmenu okien v byte č. 7 v celkovej výške 130 €. 

t) Žiadosť Viery Števove, bytom Málinec, Hlavná 347/8 o pridele-
nie bytu a zaraďuje ju  do poradovníka 

u) Navýšenie dotácie ZO SZPB v Málinci pre rok 2018 na zabez-
pečenie aktivít organizácie v zmysle žiadosti o 200 €. 

v) Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, 
vedenej na LV 742, p.č.795/1o výmere cca 28 m

2
, 

x) Použitie časti rezervného fondu z roku 2017 na dokončenie 
rekonštrukcie miestnej komunikácie MRK v obci Málinec 

y) Žiadosť Jozefa Illéša o zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 2 v 
bytovom dome Družstevná 515/21 ku dňu 31.3.2018 

z) Doplnenie člena Stavebnej komisie pri OZ v Málinci p. Ingridu 
Lackovú 

w) Žiadosť DHZ v Málinci o navýšenie dotácie z rozpočtu obce o 
1.000 € na rok 2018 

 
3. Ukladá: 

a) OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii, previesť vyradenie a 
likvidáciu prebytočného majetku obce Málinec, podľa schvále-
ného návrhu na vyradenie 

       Termín: 30.4.2018 
b) OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí v roku 2018 

podľa bodu 2/h tohto uznesenia 
       Termín: rok 2018 
c) OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov v byt .domoch 515 a 130 

podľa bodov 2/i a 2/h tohto uznesenia 
       Termín: marec 2018 
d) OcÚ, zabezpečiť spracovanie nového Komunitného plánu soc. 

služieb obce Málinec 
       Termín: rok 2018 
e) OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle schválenia v 

bode 2/l tohto uznesenia 
       Termín: jún 2018 
f) OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti obce Málinec 

podľa bodu 2/m a 2/n tohto uznesenia 
       Termín: marec 2018 
g) OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností podľa bodu 2/o tohto 

uznesenia 
       Termín: apríl 2018 
h) OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti o NFP v zmysle bodu 2/p 

tohto uznesenia 
       Termín: apríl 2018 
i) OcÚ, zabezpečiť odborné posúdenie príčiny tvorby plesní v 

byte p. Jána Najmajera a prijatie  účinných opatrení na odstrá-
nenie súčasného stavu  

       Termín: apríl 2018 
j) OcÚ, zabezpečiť navýšenie dotácie pre ZO SZPB v Málinci, 

podľa schválenia v bode 2/u tohto uznesenia 
       Termín: rok 2018 
k) OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 

2/v  tohto uznesenia 
       Termín: marec 2018 
l) OcÚ, zabezpečiť zmenu územného plánu obce Málinec s 

ohľadom na výstavbu 8 b.j., detského ihriska v starej škole a 
miest na výstavbu garáží v obci Málinec 

       Termín: rok 2018 
m) OcÚ, zapracovať do návrhu rozpočtu obce Málinec na rok 

2019 aj finančné prostriedky na odkúpenie pozemku č.p. 437/7 
a č.p. 438/7 

       Termín: ako v texte 

Obecný Úrad INFORMUJE 
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Uznesenie č.1/2018 
zo zasadnutia Obecného Zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 14. marca 2018 

 
1.Berie na vedomie: 

a) Informáciu o plnení uznesení OZ 
b) Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2017 
c) Správu o činnosti hlavného kontrolóra v roku 2017 
d) Žiadosť o odkúpenie bytu č. 7, v bytovom dome Mlynská 

510/15 p. Zory Balogovej nar.1983, bytom Málinec, Mlynská 
510/15 

e) Žiadosť Jána Najmajera, bytom Málinec Mlynská 511/17 o 
prehodnotenie kvality bytu 

f) Informáciu starostu o možnosti odkúpenia pozemku č.p. 437/7 
o výmere 652 m

2
 – pod zberný dvor, p.č. 438/7 o výmere 75 

m2, spolu 727 m
2
 

g) Informáciu starostu o poskytnutí dotácie na opravu požiarnej 
zbrojnice vo výške 30.000 € 

h) Žiadosť p. Dušana Slávika o prenájom pozemku 
 

2. Schvaľuje: 

a) Návrhovú komisiu v zložení:  
predseda- Ing. Dušan Michalove 

  členovia – Bc. Starove Jozef, Juraj Janšto 
b) Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2017 
c) Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku 

obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2017 
d) Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: Vyra-

ďovacia komisia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, 
Ing. Jaroslav Faťara 
Likvidačná komisia: Lacková Ingrida, Pavel Čáni, Mgr. Ivan 
Urda 

e) Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 ku 14.3.2018 
f) VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Málinec na rok 2018 

g) Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku 
a spôsobe platby čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec 

h) Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 
15 rokov pre rok 2018, vo výške 30 € na dieťa s trvalým poby-
tom v Málinci, s využitím 1/3 finančných prostriedkov v MŠ na 
aktivity zážitkového charakteru mimo obce Málinec 

i) Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2, všetkým 
súčasným nájomníkom bytov do 31.3.2019 

j) Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 
31.3.2019 nasledovným nájomníkom: byt č. 1- Anna Demeová, 
byt č. 3 - Mário Oláh, byt č. 5 – Patrícia Ferková, byt č. 2- Ad-
riana Oláhová, byt č. 4 - Erik Oláh, byt č. 6 – Stanislav Oláh, 
byt č. 7 – Karolína Farkašová 

k) Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce 
Málinec 

l) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a ods.1, písm.c, zákona č.258/2009 Z.z., zapísanej 
na LV 742, parc.č. 784/5 zastavaná plocha o výmere 33 m

2
, 

vytvorená GP č. 36624039-199/2017, zo dňa 6.12.2017 rozde-
lením parcely č. 784/4,  vybranému záujemcovi, ktorým je Ján 
Melich a manželka Mgr. Andrea Melichová, obaja bytom Máli-
nec, Urbárska 137/13, v cene 0,90 €/m

2
, celkom za 29,70 

€.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpnopredajnej 
zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 
258/2009 Z.z. 

m) Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, 
vedenej na LV 742, č.p. 789/4, zast. plocha o výmere 150 m

2
 

n) Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, 
vedenej na LV 742, 784/6, zastavaná plocha o výmere 11 m

2
 

o) Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a ods.1, písm.c, zákona č.258/2009 Z.z., zapísa-
ných na LV 742 a to p.č. 854/5 o výmere 260 m

2
 – záhrada, 

p.č. 854/6 o výmere 25 m
2
 – zastavaná plocha, p.č. 854/7 o 

výmere 233 m
2
- zastavaná  plocha, p.č. 854/8 o výmere 23 m

2
 

– zastavaná plocha, ktoré sú identifikované GP č. 46545077- 



ba vypratať a zavrieť.  
- smrek pred bytovkou 510 treba spíliť 
- novému predsedovi BBSK treba napísať požiadavku na za-

bezpečenie autobusového spojenia do PT cez víkend 
- treba upozorniť p. Trčana na premiestnenie garáže 
Ing. Lacko Igor  

- p. Trčan ide stavať halu na pozemku, ktorý kúpil, tam umiestni 
všetky autá a garáž pri bytovkách rozoberie 

Starosta informoval, že Stanislav Vógel nechce, aby autobusy 

Sad parkovali pri jeho dome. 
Priestranstvo pred budovu sklárne je voľné, zmestia sa tam aj 3 
autobusy, je to betónová plocha, budú parkovať tam. 
Mgr. Jablonský Ľ. 

- odpisovanie elektriny v SD v pivničných priestoroch je nebez-
pečné, je tam voda 

Starosta odpovedal – v kotolni sme vykopali jamu, sledujeme to a 

čerpáme vodu 
Kvasnica Ján  

- mládež sa nemá kde stretávať, treba im vyčleniť nejaké prie-
story. Robia neporiadok, túlajú sa po obci 

Starosta odpovedal – mládež mala klub v priestoroch SD. Po 

čase sa prestali stretávať pretože tam nemohli fajčiť a piť, potom si 
partie navzájom nevyhovovali. Nikto nechcel mať zodpovednosť za 
priestory. 
 

Uznesenie č. 2/2018 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 10. mája 2018 

 
1.Berie na vedomie: 

a) Informáciu starostu o plnení uznesení OZ 
b) Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce 

Málinec k 31.3.2018 
c) Informáciu o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a preby-

točného majetku  
d) Informáciu  starostu o vyhlásenej výzve Ministerstva školstva 

SR na rekonštrukciu telocviční 
e) Informáciu starostu o priebehu zabezpečovania rekonštrukcie 

požiarnej zbrojnice 
f) Žiadosť Klubu vojenskej histórie Rimavská Sobota o odkúpe-

nie poľnej kuchyne 
g) Žiadosť Veroniky Fodorovej, bytom Málinec, Kinová 340/10 o 

výmenu bytu 
 

2. Schvaľuje: 

a) Návrhovú komisiu v zložení:  
predseda- Mgr. Ivan Urda 
členovia – MVDr. Ľuboš Tatranský, Mgr. Ľuboslav Jablonský 

b) Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.3.2018 
c) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v 

zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísa-
nej na LV 742, k.ú. Málinec a to č.p. CKN 789/4, zastavaná  
plocha o výmere 150 m

2
, vybranému záujemcovi, ktorým je 

Urbárska lesná spoločnosť, pozemkov spoločenstvo, Hlavná 
479/44, Málinec v cene 0,90 €/ m

2
. Kupujúci uhradí náklady na 

spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v 
zmysle § 9a, ods. 6, zákona 258/2009 Z.z. 

d) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v 
zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., CKN č.p. 
784/6 o výmere 11 m

2
, ktorá vznikla rozdelením parcely číslo 

784/4, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.j. 
36624039-199/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Denisa 
Hroncová r. Tomaníková, bytom Hradište 133, v cene 0,90 
€/m

2
. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej 

zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods. 6, zákona 
258/2009 Z.z. 

e) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 
9a,ods.9, zákona 258/2009 Z.z. zapísanej na LV 742, CKN č.p. 
795/1, časť o výmere 28 m

2
, vybranému záujemcovi, ktorým je 

Július Trčan, bytom Nová 501/10, na dobu určitú 10 rokov, od 
1.6.2018. Výška nájomného je stanovená 0,15 €/m

2
 a rok .  

f) Štatút obce Málinec 
g) Zámer na dočasné prenajatie pozemku z CKN 847/1 o výmere 

15 m
2
 

n) OcÚ, preveriť postup pri odpredaji bytových domov Mlynská 
510,511 

       Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
o) Stavebnej komisii, vykonať obhliadku pozemku pre umiestne-

nie garáže na základe žiadosti p. Dušana Slávika 
       Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 
 

4. Ruší: 

    Uznesenie č. 5/2017, bod 2/g, zo dňa 27.9.2017 
 

5. Zriaďuje: 

Rozpočtovú organizáciu obce – Obecný podnik služieb so zamera-
ním na poskytovanie služieb pre obyvateľstvo. 
 
 
 
 
Juraj Janšto 

- bolo by dobré urobiť oplotenie cintorína, nakoľko zver robí 
škody 

Starosta odpovedal, že ideme robiť 1 m nadstavbu oplotenia 
Janšto Juraj 

- treba vysprávkovať jamy  pri bytovke 484 
- bolo by dobré upozorniť občanov na parkovanie áut na chod-

níkoch a poriešiť aj odstránenie vrakov, ktoré parkujú na verej-
ných priestranstvách 

- v Dobrom Potoku  pri zastávke nesvieti svetlo 
- treba napísať na VÚC za opravu cesty v Ipeľskom Potoku 

smerom na Kokavskú križovatku 
Starosta odpovedal – Klub starostov bude 20.3.2018 a tam je 

pozvaný aj predseda BBSK, budeme to pripomienkovať 
Janšto Juraj 

- vodovod  v Ipli pri p. Šustekovi je nefunkčný, je tam porucha, 
nemajú vodu 

Starosta odpovedal – malo by to byť v poriadku, robili to Sojkovci, 

zaplatili  sme im za to   
Bc. Starove Jozef 

- p. Podhorová Adriana má požiadavku o rozšírenie verejného 
osvetlenia o 1 lampu ku jej rod. Domu 

- treba dokončiť chodník v ev. cintoríne / zámkovú dlažbu/ + 
osvetlenie v hornej časti pri dome smútku 

Ing. Michalove D. 

- parkovanie áut sa netýka len chodníkov, treba upozorniť To-
máša Fodora na odstránenie vraku auta z odvodňovacieho ri-
gola cesty 

- denný stacionár – čo je nové s firmou Kalypso ? 
Starosta odpovedal – zaslali sme firme Kalypso výpoveď z prie-

storov SD, zaslali sme návrh na súd na zaplatenie dlhu. Zatiaľ sa 
nič nedeje, tlačia obce, aby to financovali z rozpočtu. Spísali sme 
inventár, ak nám neuhradia dlh, nebudeme škodní, budova vo 
vnútri je zveľadená, inventár si ponecháme. 
Bc . Starove Jozef  

- mohli by sme dať výzvu na prenájom priestorov stacionára 
Starosta odpovedal – ešte by sme mali počkať, možno získajú 

financie a rozbehnú to 
Ing. Faťara J. 

- pred záhradou Jána Urdu v Školskej ulici, treba opraviť dlažbu 
pod kontajnerom  na sklo, sadlo to 

- občania Školskej ulice by chceli spomaľovače  
- v MŠ sa prepadá  podlaha v triede pre väčšie deti , treba to 

vytrhať, zabetónovať a dať novú podlahu 
Bc. Starove J. 

- treba kontrolovať firmy, ktoré nám robia, treba robiť zápisy z 
kontroly a vyzvať ich, nech si to riešia 

Starosta odpovedal – urobili novú podlahu, teraz to začalo hniť, 

navŕtali diery no vyschýna to pomaly, je to stará budova. 
Ing. Lacko Igor  

- rúrka z kondenzačného kotla na odvedenie vody v starej škole 
je osadená v múre tak, že voda kvapká na chodník a v zime sa 
tvorí  ľad. Je to nebezpečné, treba to poriešiť 

Mgr. Jablonský Ľ 

- bytovky 510,511 – garáž slúži ako sklad, je to plné, teba to 
vypratať. Práčovne nikdy neboli funkčné v týchto bytovkách. 
Vane treba vybúrať a urobiť tam priestor na bicykle . Sklad tre-

Málinský spravodajca    strana 5      1/2018 

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 14. marca 2018 



Mgr. Jablonyký Ľ. 

- strecha v ŠJ tečie – mal otázku, či išla nejaká reklamácia ?. 
Treba to ísť pozrieť, strop v jedálni je vlhký 

- kedy budú robiť prechod pre chodcov v hornej časti obce ? 
Ingrida Lacková – odpovedala, že o týždeň by to mali prísť urobiť 
Mgr. Jablonský Ľ. 

- treba dotiahnuť brano v bytovke 510,511 
- okolo bytoviek 510,511 je veľká tráva, treba ju pokosiť. Bolo by 

dobré určiť poradie na kosenie, prečo cesty kosia prvé? Bytov-
ky sú obecný majetok, platí sa tam nájom, je tam po pás trávy. 

Starosta – uviedol, že nemáme ľudí, ktorí by robili s krovinorezmi. 

Nevieme kedy zabezpečíme kosenie cintorínov, máme 5 cintorínov. 
Dali sme spoločnú požiadavku cez ÚPSVR na 50j, zatiaľ sa nič 
nedeje 
Mgr. Jablonský Ľ. 

- v akom stave sú pozemky na garáže, nejaký zámer na prená-
jom pozemkov , ľudia by už mali záujem o výstavbu garáží 

Starosta - budeme to riešiť cez zmenu územného plánu, malo by 

to byť do konca roka 
Ing. Michalove Iveta 

- keďže je problém s kosením, možno by sme mohli na dohodu 
zobrať niekoho na pokosenie cintorínov, jednorázovo zaplatiť. 
Len, aby to bol človek, ktorý nezničí krovinorez. 

Starosta – dali sme požiadavku na Úrad práce na par.50j, tam 

doplácame 20% z obecných, uvidíme, zatiaľ ešte nemáme vybra-
ného človeka. 
 

Uznesenie č. 3/2018 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 21. mája 2018 

 
1. Schvaľuje: 

a) Návrhovú komisiu v zložení: 
predseda-  Juraj Janšto 
členovia – Mgr. Ľuboslav Jablonský, Bc. Jozef Starove 

 
2. Neschvaľuje: 

a) Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projek-
tu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CZIS) v obci 
Málinec v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 a predlo-
ženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

b) Ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú ambulantnou formou. 

c) Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaných NFP v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne 
41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

d) Integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou za-
bezpečenia partnerstva zmluvou o partnerstve. 

 

V Málinci, 22.5.2018 
 
 
 
Do plánu  výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 2018 
navrhujeme akcie, ktoré sa nám nepodarilo pre nedostatok finanč-
ných prostriedkov realizovať v roku 2017, ktoré sme nedokončili v 
roku 2017 ,  na ktoré sme podali žiadosti na finančné prostriedky na 
rok 2018  a ktoré vyplynuli zo súčasných potrieb obce. 
Navrhujeme nasledovné akcie v poradí ako ich navrhla stavebná 
komisia: 
 
1) Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Málinec –  podaná 

žiadosť v roku 2017 na Prezídium HaZZ v zmysle projektovej 
dokumentácie, ešte nevieme výsledok. /30 000 dotácia + 2 
252,77 spoluúčasť /  

2) Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie v obci Málinec – v rozsahu v 
zmysle vypracovanej PD. Rozdelili sme projekt na etapy, preto-
že celý projekt je v hodnote 479 270,48 € a pre tento rok je výš-
ka dotácie limitovaná na max. 200 000 €. Podaná žiadosť na 
Environmentálny fond na rok 2018 /200 000 dotácia + 11 
105,42 spoluúčasť. Realizácia sa uskutoční len v prípade zís-
kania dotácie. 

3) Obecný úrad – oprava fasády /vonkajšia stierka/ - náklady ešte 
nevieme 

3. Ukladá: 

a) OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/c 
tohto uznesenia  

       Termín: júl 2018   
b) OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/d 

tohto uznesenia   
       Termín: júl 2018   
c) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/e 

tohto uznesenia  
       Termín: máj 2018  
d) OcÚ, zabezpečovať a riadiť činnosť pri samospráve v zmysle 

schváleného štatútu 
       Termín: trvalý  
e) OcÚ, zabezpečiť cenovú ponuku na odpredaj bytov Mlynská 

510,511 
       Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
f) Zverejniť zámer na prenájom pozemku v zmysle schválenia v 

bode 2/g tohto uznesenia 
       Termín: máj 2018 
g) OcÚ, preveriť možnosti odpredaja poľnej kuchyne 
       Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
 

4. Neschvaľuje: 

a) Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projek-
tu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CZIS) v obci 
Málinec v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 a predlo-
ženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

b) Ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú ambulantnou formou. 

c) Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaných NFP v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne 
41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

d) Integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou za-
bezpečenia partnerstva zmluvou o partnerstve. 

 
 
 
 
Bc. Starove J. 

- treba písomne upozorniť BBSC na odstránenie kríkov na hlav-
nej  ceste smer Málinec- Rovňany, od jesene sa to rozrástlo, 
treba ich osloviť nech s tým niečo robia 

- výmena stĺpov v obci – máme 2 stĺpy v chodníku na Hlavnej 
ulici pri Kanckovcoch a bytovke 222, bolo by dobé ich vymeniť 
a dať mimo chodníka 

Starosta – výmena stĺpov prebieha podľa projektu, nevieme, či 

tieto dva stĺpy sú v projekte, zistíme to 
Mgr. Jablonský Ľ. 

- treba zistiť aj za stĺp, ktorý je 1m od môjho domu, smerom do 
Urbárskej ulice 

Juraj Janšto 

- v Ipli sa veľmi rozrastá burina pohánkovec, je to invázna rastli-
na, treba zavolať pracovníkov zo ŽP , cestári to nevykášajú, je 
to veľmi nebezpečné 

- pochválil opravenú čakáreň v Dobrom Potoku, dobre to vypadá 
- treba upozorniť ľudí, aby nedávali odpad ku kontajnerom, ktorý 

tam nepatrí / pod lipami pri kontajneroch sú opreté veľké okná 
z rodinného domu/ 

- mali by sme sa uberať smerom- cestovného ruchu , keby bola 
nejaká výzva na zvoničku v obci. Zbytočne tá budova chátra, 
treba ju sprístupniť občanom napr. ako výhľadňu . Cudzí ľudia 
si ju fotia 

Starosta – možno sa bude dať niečo urobiť cez MAS, na jeseň by 

sa mali rozbehnúť prvé projekty. Bude to trvať 4 roky, 13 obcí MAS 
bude môcť čerpať 1,5 mil €, v priebehu budúceho roka by sa mohlo 
podariť niečo urobiť so zvoničkou 
Ing. Michalove D.  

- mal pripomienku ku kontajnerom v Hute, je tam veľký neporia-
dok, treba to upratať 

Starosta - bol to pozrieť, je tam kopa handier, aktivační pracovníci 

to upracú a na druhý deň je to tak isto. V Hute v cintoríne je plný 
kontajner, odpad z cintorína tam nie je. Je tam plno handier, náby-
tok. 
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4) Asfaltovanie miestnych komunikácií – podľa možností a vývoja 
rozpočtu v r.2018 budeme pokračovať v asfaltovaní ďalších vy-
braných úsekov 

5) Rekonštrukcia telocvične – budeme podávať žiadosť o dotáciu 
a v prípade  schválenia žiadosti budú prevedené nasledovné 
stavebné práce: výmena okien, oprava sociálnych zariadení, 
rekonštrukcia bleskozvodu, ,zdravotechniky, ústredného kúre-
nia, oprava palubovky. Predpokladané náklady sú 220 tis.  

6) Školská jedáleň - v rozsahu výmena okien, zateplenie obvodo-
vého muriva, nová vonkajšia fasáda – budeme podávať žiadosť. 
Realizácia bude len v prípade, že získame dotáciu. 

7) Výstavba 8 b.j. – Výstavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, 
je to ešte vo fáze príprav 

8) Rekonštrukcia zdravotného strediska – budeme podávať žia-
dosť o dotáciu. V prípade, že nám bude žiadosť schválená, 
uskutočníme stavebné práce v rozsahu: zateplenie obvodového 
muriva, stropov, výmena okien a dverí, rekonštrukcia elektroin-
štalácie, zdravotechniky, ústredného kúrenia, oprava strechy, 
úprava nádvoria, oprava oplotenia. Predpokladané náklady sú 
cca 87 500 € 

9) Málinec, rekonštrukcia priepustov na Málinskom potoku – Bola 
podaná žiadosť o dotáciu na rok 2018 na  Environmentálny 
fond. Rozsah stavebných prác - výmena 1 ks rúrového priepus-
tu za obdĺžnikové beneše v predpokladanej sume 20 269,48  € 
/19 256 /dotácia + 1013,48 /spoluúčasť/. V prípade, že nám bu-
de schválená žiadosť, uskutočníme túto stavbu. 

10) Oprava vonkajších omietok budovy MĽK a klubu dôchodcov – 
oprava fasády – náklady zatiaľ nevieme 

11) Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Máli-
nec – prekopávač kompostu – podaná žiadosť na Environmen-
tálny fond na rok 2018 /17 575 dotácia + 925 spoluúčasť/  

12) Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Máli-
nec – drvič komunálneho odpadu – budeme podávať žiadosť na 
Ministerstvo životného prostredia SR. 
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22. kolo  20.05. 2018 - 17:00 hod Málinec – Buzitka 

 

23. kolo  27.05. 2018 - 17:00 hod Príbelce – Málinec 

 

24. kolo  03.06. 2018 - 17:00 hod Málinec – Lubeník 

 

25. kolo  10.06. 2018 - 17:00 hod Olováry – Málinec 

 

26. kolo  17.06. 2018 - 17:30 hod Málinec – Tomášovce 

tráva, kvety, lístie, drevný odpad zo strihania a ore-
závania krovín a stromov,  pozberové zvyšky z pes-
tovania,  zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná 
štiepka, hobliny, drevný popol. 
 

 
 
Prevádzková doba 
 
Apríl - Október  
Pondelok  08.oo  -  12.oo 14.oo  -  19.oo  
Utorok  08.oo  -  12.oo 14.oo  -  19.oo  
Streda  08.oo  -  12.oo 14.oo  -  19.oo 
Štvrtok  08.oo  -  12.oo 14.oo  -  19.oo  
Piatok   08.oo  -  12.oo  14.oo  -  19.oo 
Sobota  10.oo  -  16.oo 
 
November – Marec 
Pondelok  10.oo  -  12.oo  14.oo  - 16.oo 
Streda  10.oo  -  12.oo 14.oo  - 16.oo 
Piatok   10.oo  -  12.oo  14.oo  - 16.oo 
Sobota  10.oo  -  14.oo 
 
                      Prevádzkovateľ:  Obec Málinec  
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V našej škole veľa úspechov máme, 
do rôznych súťaží sa zapájame. 
6.10.2017 na cezpoľnom behu v Poltári, 
žiaci 2.miesto vyhrali. 
25.10.2017 sa tam konala aj súťaž Timravina studnička, 
tam chodí recitovať len nadaná dušička. 
Zúčastnila sa toho aj žiačka naša, 
s radosťou si diplom za 3.miesto odnáša. 
Toto miesto patrí Straškovej Miriame, 
jej recitáciu vždy s nadšením počúvame. 
23.11.2017 na futsale naši chalani  
1.miesto  vyhrali. 
Góly strieľali do súperovej brány, 
veď vidno, že žiaci našej školy sú páni. 
29.11.2017 starší žiaci zo vzduchovky strieľali 
a 3.miesto získali. 
A hádajte čo sa stalo! 
Aj 1.miesto sa k nám dostalo. 
Filip Urda ako jednotlivec  strieľal 
a taký diplom asi ešte nemal. 
No už ho má 
a patrí mu k tomu ešte aj veľká pochvala. 
30.11.2017 sa konala aj technická olympiáda, 
tú veru ja nemám rada. 
Adam Kubaliak a Patrik Melicher sa na nej zúčastnili 
a to 2. miesto si veru zaslúžili. 
Udelilo sa tu aj 3.miesto ešte, 
získal ho Tomáš Turcaj, na veľa ďalších úspechov sa 
tešte. 
30.11.2017 vo florbalovom turnaji 
opäť naši chlapci šťastie mali. 
Nebolo to ľahké iste 
z 3 poltárskych a 7 lučeneckých družstiev umiestniť sa 
na 3.mieste. 
Jakubovi Rábikovi patrí veľká pochvala, 
veď góly by on strieľal hlava-nehlava. 
Nečudo, keď toľko gólov dal, 
že najlepším strelcom sa on stal. 
Týmto by som sa zároveň poďakovať chcela, 
že nás toho učitelia naučili veľa. 

Ema Sarvašová, žiačka 9.triedy. 

V utorok 20. 

marca sme sa 

vybrali do  
Banskej Bys-

trice, Literár-

neho a hu-

dobného mú-
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našu dedinku Málinec.  

Celú akciu moderoval Marcel 

Páleš a herec Juraj Sarvaš 

predniesol ukážky z kníh p. 

Lomenčíka – Reflexie v priestore 

slova, Z Máľinské túrňi pozerán, 
básnickej zbierky a Vojna od 

Samuela Činčuráka, ktorú po 

jazykovej stránke upravil doc. 

PaeDr. Július Lomenčík PhD.  

Na tomto podujatí sa prezento-
val aj náš detský folklórny sú-

bor Málinčok s málinskými 

piesňami a predstavením má-

linskej svadby – čepčenie neves-

ty v troch vstupoch. 
 

Pripravili: Kančová, Gúgľavová 

zea, kde sa v rámci podujatí 

marca, mesiaca knihy konala 

beseda s naším rodákom doc. 

PaeDr. Júliusom Lomenčíkom 

PhD. pod názvom SLOVO – PAM 

ÄŤ – REGIÓN. Debatovalo sa 
hlavne o potrebe slova a jeho 

výklade. Okrem predstavenia 

literárnej tvorby, spomínal pán 

Lomenčík na svoje detstvo a 

vojna je zlá. Bolo to smut-

né spomínanie a prítomní 

sa prostredníctvom nich 

preniesli do nepríjemných 

časov. Všetci sme si uve-

domili, že je potrebné 

velebiť mier a snažiť sa ho 

udržať medzi ľuďmi.   
Po skončení besedy sme 

sa ešte s členmi z klubu 

dôchodcov a SZPB pustili 

do voľnej debaty o 40-tych 

rokoch a pochutnali si na 

výborných buchtách od p. 

Elenky Ulickej. 

 

Ďakujeme!  

 
 

Pripravili: Kančová,  

Gúgľavová 

Marec, mesiac knihy sa v 

Málinci pripomenul nielen 

vďaka návštevám detí z 

materskej školy a základ-

nej školy v obecnej knižni-

ci, ale aj besede s naším 

rodákom žijúcim v Banskej 

Bystrici Mgr. Štefanom 

Urbašíkom, ktorému se-
kundoval jeho brat  Tibor 

Urbašík.  

Beseda sa konala v piatok 

23. marca a niesla názov 

Spomienky na vojnové 

časy. Urbašíkovci  nám 

rozprávali o svojom det-

stve, ktoré bolo pozname-

nané vojnou, ako sa oby-

vateľstvo skrývalo, ako sa 
Nemci s Rusmi striedali v 

našej obci, o partizánoch a 

nezabudli pripomenúť, že 

V Málinci sa tento rok vyzbieralo:  
Pošta   124,20 € 
ZŠ Málinec   35,05 € 
Potraviny Huta    48,83 € 
Zdravotné stredisko   14,82 € 
Krčma u Ďobana    53,36 € 
Drogéria   60,00 € 
Obecný úrad    47,30 € 
p. Šuleková   27,00 € 
MŠ Málinec    28,14 € 
Spolu   438,70 €   
 
Touto cestou všetkým ďakujeme! 
 

Redakčná rada 

 

 Už 22-krát Liga 
proti rakovine 
organizovala celo-
štátnu zbierku 
venovanú Dňu 
narcisov v piatok 
13. apríla 2018. Do 

tejto zbierky sa zapojila aj naša obec Málinec. 
Finančné prostriedky budú použité na zlepše-
nie zdravotného uvedomenia obyvateľstva, 
podporu klinických výskumných projektov 
a podporu nemocničných zariadení aj nášho 
regiónu.  
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