
• 

Niektoré z existenčných 
dôvodov opustia aj vlasť. 
Takí starí rodičia žiadnych 
príbuzných nemajú. 
V kontraste s týmto prob-
lémom potom vyniká po-
moc zo strany miestnych 
kultúrno-spoločenských 
organizácií, resp. terénnych 
sociálnych pracovníkov, 
ktorí ponúkajú starému 
človeku nezištne teplé, 
starostlivé ruky a vrelé 
srdce.  
Napokon, treba si plne 
uvedomiť, že každý z nás 
zostarne. Najmä v manžel-
skom živote by si to mali 
obaja partneri uvedomiť, 
vypestovať k sebe vzájom-
nú úctu a porozumenie. 
Potom človek v starobe nie 
je sám. Keď napokon aj 
sám zostane, má aspoň 
hrejivý pocit, že svojmu 
partnerovi nikdy neublížil 
a má naňho tie najkrajšie 
spomienky, ktoré mu dodá-
vajú síl dožiť i samému 
dôstojne vlastný život. 
 
Staroba nie je príjemná, no 
netreba mať pred ňou 
strach. Je zákonitosťou 
života. Každý z nás musí 
starnúť i zostarnúť, a preto 
treba žiť tak, aby v starobe 
nemal človek pocit, že žil 
svoj život nadarmo. 

Jozef Varga  
  

� 
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Motto: 
Vysoký vek tají múdrosť života. 
Bielučký vlas skrýva dávne starosti. 
Útrapy do tváre vpísal čas. 
Len srdce je ešte mladé a dobré, 
štedro rozdáva lásku 
a nerado o priazeň žobre. 
Takí sú naši starí otcovia a staré mamy. 

Samo Chalúpka 
 

rov našej obce  privítali  
spoločne v sále. Program 
bol plný spevu. Počas stret-
nutia sa prítomným prihovorili 
žiaci Školského klubu pri ZŠ 
Málinec. Pani Danka Fóglo-
vá zaspievala niekoľko pies-
ní, ktoré pozná len málokto 
z nás. Predstavila sa aj žen-
ská spevácka skupina Vido-

venky z Vidinej. Počas celé-
ho podujatia spevom a hrou 
na heligónke prítomných 
zabával  Peter Mužík ml. Na 
podujatí  bola odprezento-
vaná kniha: Zažili sme vojnu.  
     Tak, ako po minulé roky, 
tak aj tento rok bola pripra-
vená zaujímavá výstava, 
kde svoje práce vystavovali 
málinskí muži: p. Juraj Kováč, 
p. Milan Marcinek, p. Robert 
Findra, p. Patrik Gabľas 
a včelárske výrobky 
a produkty priniesli 
a vystavovali p. Ján Kančo 
a p. Tibor Urbašík. Na výstave 
boli aj výrobky detí, ktoré 
tvoria vo voľnom čase 
v Komunitnom centre Máli-
necv starej škole.  Milí seniori 
zabudnite na to, čo bolelo. 
Zahoďte  čriepky toto, čo sa 
rozbilo. Nech je vaša jeseň 
života krásna, slnečná 
a pokojná. 

Anna Kančová 

Podobne, ako je jeseň ob-
dobím zberu dozretej úrody 
na zimu a zálohou na budú-
cu jar a leto, také je 
i dozrievanie ľudské. Kedysi 
ktosi vymyslel prirovnanie, 
v ktorom práve k jeseni pri-
rovnal životnú zrelosť člove-
ka. Pýtať sa, prečo,  je asi 
zbytočné, nakoľko odpoveď 
je jednoduchá a logická. 
Jeseň života si každoročne 
pripomíname v októbri ako 
Mesiac úcty k starším. Žiaden 
iný mesiac v roku starobu 
nevystihuje lepšie. Človek 
žne plody svojho života 
a práce, ohýba sa pod ťar-
chou rokov ako stromy pod 
ťarchou plodov. 16. októbra 

2015 sme našim seniorom 
poďakovali za všetko  dobré, 
čo pre našu obec, svoje deti 
a vnúčatá urobili 
a v budúcnosti ešte urobia.  
Keďže sme chceli pripraviť 
pár nezabudnuteľných 
okamihov v prítomnosti ro-
vesníkov, pripravili sme pro-
gram, ktorý oživil spomienky 
na spoločne prežité chvíle, 
ale i potešil srdiečka.  Po 
slávnostnom privítaní na-
šich jubilujúcich spoluob-
čanov v obradnej sále 
spoločenského domu sme  
všetkých prítomných senio-

Staroba je biologická záko-
nitosť – nikto z nás jej za 
normálnych okolností neu-
nikne. Veľa sa hovorí o úcte 
k starým ľuďom a hlavne 
k rodičom. No čím viac sa 
hovorí o úcte, tým viac rodi-
čov sa sťažuje na svoje deti. 
So zarosenými očami sa 
ponosujú, že deti sú k nim 
bezcitné, surové. Dokonca 
už aj vnúčence vychovávajú 
k neúcte k starým rodičom.  
Veľmi často je úcta 
k rodičom motivovaná iba 
tým, že rodičia môžu ešte 
mladým finančne pomôcť 
alebo im opatriť malé deti. 
Odrastené deti však veľmi 
skoro zabúdajú, že ich rodi-
čia si zaslúžia nielen úctu 
a starostlivosť, ale aj lásku 
a vďačnosť. S pribúdajúcimi 
rokmi stále viac túžia po 
úsmeve a pohladení. Úsmev 
starého človeka je tak isto 
krásny ako úsmev dieťaťa 
alebo milovanej osoby. Ús-
mev je spoľahlivým preja-
vom lásky, ktorú potrebu-
jeme všetci bez výnimky 
a ktorej nie je nikdy dosť. 
Priniesť vlastný vklad do 
tohto úsmevu starnúcich 
rodičov sa skutočne vyplatí. 
S vysokými úrokmi sa vráti 
v čase pre každého z nás 
najpotrebnejšom.  
Veľmi šťastní sú tí starí ľu-
dia, ktorí môžu svoj život 
dožívať v kruhu svojej rodi-
ny, zahrnutí láskou, 

v prostredí, na 
ktoré boli navyknu-
tí. Avšak takých je 
mizivé percento. 
Nie každému je 
dopriate, aby dožil 
svoj život v rodin-
nom kruhu. Mnohé 
dospelé deti sa 
vydajú a oženia 
ďaleko od rodičov. 

      JJuubbiillaannttii  22001155  
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S príchodom septembra, začal 
pre nás a naše deti kolotoč no-
vých hier, zábav, ale aj povinnos-
tí. Do školy  odišlo 16 detí 
a tento školský rok nastúpilo do 
MŠ 38 detí. Keďže prebieha 
rozsiahla rekonštrukcia materskej 
školy, našich malých škôlkarov 
sme privítali v náhradných pries-
toroch Komunitného centra. 
Pedagogickí zamestnanci  sú 
v päťčlennom zložení a dve pe-
dagogické asistentky v rámci 
projektu MRK2. 
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bolo neúrekom. Odlúčenie od 
mamy bolo sprevádzané množ-
stvom sĺz. No zvládli sme to. V  
živote drobcov nastáva  veľká 
zmena, začínajú v určitom zmysle 
nové povinnosti, pre nich celkom 
neznáme. Musia si zvykať na no-

 

Septembrová pesnička.... 
Rýchlo leťte lastovičky za more, lebo 
začne poletovať biele páperie,  
to už zima ohlasuje príchod z hôr, bez 
bundičky by tu každý zamrzol. 
 

nu. 
S príchodom jesenných dní, tak ako sa 
spieva v  pesničke – „Jeseň už prelieta po 
chotári , pýšia sa jabĺčka na konári...“  sa 
deti v jedno, aj keď zamračené dopoludnie 
vybrali do prírody, kde si nazbierali šípky, 
rôzne listy ,hrušky, jablká aj pár gaštanov. 
Našli sme aj krásnu červenú muchotrávku. 
Podobné muchotrávky sme si urobili aj 
v našej škôlke. Sú ešte krajšie ako tie sku-
točné. Príďte sa pozrieť..:-) 
Naše výtvory zhotovené z nazbieraných 
produktov zdobia okná a nástenky  chodby. 
Našli sme jablone, na ktorých sa pýšili 
červené jabĺčka. Obohatení o príjemné 
chvíle v našej prírode sme sa trochu una-
vení, ale šťastní vrátili späť do MŠ.  
Z napadaných jabĺk sme si upiekli jablkový 
koláč a spoločne sme pripravovali ovocno – 
zeleninové taniere z plodov jesene. Už sa 
tešíme na púšťanie šarkanov,...počkáme si 
na jesenný vetrík, veď jeseň je farebne 
krásna, ale aj bohatá na plody. Len to 
počasie nám teraz nejako nepraje. 
Po jeseni príde zima, ale o tom nabudúce... 

Kolektív MŠ 

 

Iste nám dáte za pravdu, že letné 
prázdniny dajú rodičom a starým 
rodičom poriadne zabrať. Je po-
trebné deťom zabezpečiť pestrý 
program, aby sa nenudili a záro-
veň mali veľa zážitkov. Aby sme 
rodičov a starých rodičov trošku 
odbremenili, zorganizovali sme pre 
ich deti a vnúčatá letný denný 

vých kamarátov, prostre-
die a p. učiteľky, ktoré sa 
im snažia spríjemniť pobyt 

tábor. Deti mohli tak svoj voľný čas 
tráviť v Komunitnom centre už od 
rána až do neskorého poobedia. 
Verte, že sa nenudili. Každý deň 
bol pre nich pripravený program 
plný zábavy a hier. Vysoké letné 
teploty síce vždy neumožnili tráviť 
čas s deťmi vonku, ale 

v MŠ láskavým prístupom, milým 
slovom, pohladením, čo tieto deti 
v začiatkoch tak veľmi potrebujú. 
Okrem toho im pripravujú zaujíma-
vé aktivity, v ktorých sa rozvíjajú 
nielen ich rozumové schopnosti, ale 
obohacujú ich pobyt v MŠ emocio-
nálne aj spoločensky. 
V edukačných aktivitách hravou 
formou poznávajú  prostredie MŠ 
a blízkeho okolia, kamarátov, rodi-

Prvé 
dni 

boli pre deti 
ťažké a plaču 

v chladných 
priestoroch 
nášho Ko-
munitného 
centra bolo 
príjemne. 
Deti vtedy 
prejavili 
svoju tvori-
vosť 
a kreativitu 
a učili sa 
zaujímavé 
techniky ako 
napr. bati-

Ozdín, Uhorské a Hradište. Po-
dobné výlety absolvovali aj na 
Vrch hrad Ozdín, do obcí Hradište, 
Uhorské, Zlatno, kde terénni so-
ciálni pracovníci príslušnej obce 
pripravili bohatý program. Deti 
nadviazali nové kamarátstva, 
spoznali krásy nášho regiónu a pre 
mnohé to bolo spestrenie letných 
prázdnin. Denný letný tábor sme 
zavŕšili výletom na „Stráň“, kde sa 
deti vyšantili pri športových aktivi-
tách a aby domov neodchádzali 
hladné, čakala ich opekačka, na 
ktorú sa tešili najviac. 
Ani sme sa nenazdali a letné 
prázdniny skončili a pre deti začal 
nový školský rok.  
Komunitné centrum však musí 
dočasne ukončiť svoje aktivity, 
nakoľko projekt „Národné Komu-
nitné centrá“ končí 31.10.2015. 
Veríme, že jeho pokračovanie 
bude v blízkej budúcnosti o čom 
Vás budeme včas informovať.  
 

/Mgr. Eva Salvová/ 

kovanie tričiek, maľovanie obrazov 
akrylovými farbami, modelovanie 
z hliny. Svoju pamäť si cvičili pri 
spoločenských hrách a skupino-
vých aktivitách zameraných na 
rozvoj pamäti. Aby sa deti lepšie 
spoznali, pripravovali sme hry na 
rozvoj socializácie a komunikácie. 
Deti však mali možnosť zúčastniť 
sa  na rôznych výletoch aj mimo 
obce Málinec a to vďaka dobrej 
spolupráci s terénnymi sociálnymi 
pracovníkmi našej obce. Spoločne 
sme zorganizovali výlet na málin-
skú priehradu, kde sa deti od 
odborného pracovníka dozvedeli 
zaujímavé informácie o výstavbe 
vodného diela a jeho účelnosti. 
V Komunitnom centre boli pre nich 
potom pripravené súťaže 
a občerstvenie. Tejto aktivity sa 
zúčastnili aj deti z okolitých obcí 

TTuurr iisstt iicckkýý  vvýýssttuupp  nnaa    VVRRCCHH    HHRRAADD      OOzzddíínn  
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Takto otvárala Mgr. Andrea Halásová Deň prezentá-
cie Mikroregiónu Hornohrad, ktorý sa uskutočnil dňa 
03.10.2015 v obci Krná. 
      Hneď v úvode privítala prítomných hostí, ktorí 
prijali pozvanie na túto prezentáciu a to prednostku 
Okresného úradu v Poltári Ing. Janu Purdekovú, 
starostov obcí okresu Poltár, predsedu združenia 
Mikroregiónu Hornohrad Ing. Igora Čepka, ktorý je 

       Prítomných  kultúrnym programom zabávali žiaci 
zo ZUŠ Poltár pod vedením riaditeľky Mgr. Ľubosla-
vy Slebodníkovej, fujarista Jozef Šulaj, ľudová hudba 
Ďatelinka s umeleckým vedúcim Ondrejom Molotom 
a sólisti folklórneho súboru Jánošík. K tomuto je 
potrebné povedať, že kultúrny program splnil očaká-
vania všetkých nás zúčastnených. Verejnosť sa 
zabávala, spievala a poniektorí si aj zatancovali.  
Všetkým účinkujúcim patrí ešte raz veľké ďakuje-
me!!! 
      Počas programu autori doc. PaedDr. Július 
Lomenčík, PhD a Mišo Šesták predstavili veľmi  
hodnotnú a zaujímavú knihu „Zažili sme vojnu“. 
Doc. Lomenčík vo svojom prednesenom príspevku 
bližšie predstavil verejnosti túto knihu, ktorá obsahu-
je zápisy z obecných kroník a spomienok z obdobia 
II. svetovej vojny, práve tu u nás v hornom Novohra-
de a blízkom Kokavsku.  
     Teší nás, že  knihu predstavili sami autori a  tým 
sa vytvorila možnosť osobného kontaktu autorov, 
 knihy a širokej verejnosti. 
      Zábava a dobrá nálada pokračovala aj pri loso-
vaní tomboly. V tombole bolo 45 cien.  
Cenou útechy v tombole bolo živé odstavča od 
manželov Toldiocov z Vidinej. 
     Vecnými cenami do tomboly prispeli Štefan 
Bublavý, Miloš Hric st., Kyčera, s.r.o., HOKO-LOV, 
s.r.o., Marta Valčičáková, Ján Novodomský, Mgr. 
Andrea Halásová, Beáta Števčinová, Jaroslav 
Dzuroška, Mgr. Danica Eibnerová, Erika Valčičáko-

v jednotlivých obciach Mikroregiónu Hornohrad. 
Mikroregión  Hornohrad tvoria obce Cinobaňa, 
Ozdín, Rovňany, Uhorské, Hradište, Krná, České 
Brezovo, Zlatno, Málinec  a hosťom podujatia je 
obec Veľká Ves.  
      Počas celého dňa v sále kultúrneho domu bola 
sprístupnená verejnosti prezentácia Mikroregionu 

Ves, Lesné a 
pasienkové 

spoločenstvo, pozem-
kové spoločenstvo 
Krná,   HOKO, s.r.o., 
Krná, Miloš Hric, st., 
Líška Jozef Martin, 
strana TIP,  Marta 
Valčičáková Krná, Mgr. 
Alexandra Maťková B. 
Bystrica. 
     Predseda združenia 
Mikroregiónu Hornohrad- 
Ing. Igor Čepko, privítal 
všetkých prítomných, 
predstavil združenie 
Mikroregiónu Hornohrad 
a povedal niekoľko slov 
o jeho činnosti. Jednou 
z nich je aj tento deň 
prezentácie, ktorý sa 
koná každoročne už 9.  
krát, väčšinou v októbri 

V Hornohrade, veľká sláva, 
do Krnej, dedinky to malej,  

sa ľudstvo schádza. 
Účel cesty vopred jasný, 

klobás dobrých sa najesť patrí. 
Nebudú to len klobásy, 
ktorých súťaž začína sa, 
ale budú okrem iných,  

boľastníky a guľáše, v ktorých i divina je. 
Veď ste prišli do dediny,  

ktorú zvú aj Jaskyňa,  
táto roky dobre slúži,  

divým zverom i nám všetkým tu žijúcim. 
Klobása tiež ku nej patrí,  

či už čistá bravčová, alebo aj s obmenami, 
ktoré život tu prináša. 

Vždy sa tu vraj dobre žilo, 
aj jedla bolo dostatok, 

krásne hory milovali  nielen ľudia, 
no i zver, ktorá prinášala úžitok. 

Ani dnes to nie je inak, 
bez plynu tu žijeme, 

je nás málo, no dosť na to, 
aby sme tu milých hostí uctili si do sýtosti. 

 

zároveň starostom obce Málinec, tiež 
obyvateľov obce Krná, jej rodákov, 
členov súťažných družstiev ako aj 
všetkých prítomných. 
      Po úvodných slovách starostka 
obce Drahomíra Hricová v krátkosti 
oboznámila prítomných s históriou 
obce,  jej prírodnými krásami a pamä-
tihodnosťami, ktoré sa nachádzajú na 
jej území.   Poďakovala všetkým 
obyvateľom obce Krná a ich rodinným 
príslušníkom za  pomoc pri príprave 
tejto akcie, tiež všetkým sponzorom a 
darcom,  ktorí finančne  podporili 
tento prezentačný deň: BBSK B. 
Bystrica, Klajstav s.r.o. Hrnčiarska 

Hornohrad, združenie obcí 
a osobitne hostiteľskej obci Krná. 
Účastníci videli zaujímavé fotogra-
fie, výrobky, ukážky z remeselnej 
výroby našich predkov, tvorivé 
dielne a iné zaujímavosti. V týchto 
priestoroch bola umiestnená 
pamätná kniha obce Krná, do 
ktorej sa mohli podpísať, resp. 
napísať svoj príspevok alebo 
postreh, ktorý podľa ich názoru 
bolo potrebné zadokumentovať.     
     Hlavnou myšlienkou prezentá-
cie je aj súťaž o najlepšiu Horno-
hradskú klobásu. Desať súťažných 
družstiev (každé družstvo má 3 
členov) si vylosovalo súťažné 
čísla,  zároveň dostalo 5 kg bravčového mäsa a 10 
bm bravčových čriev. Všetky ostané ingrediencie 
a pomôcky ( len ručné náradie) si zabezpečuje 
každé družstvo podľa svojho uváženia. Súťaž trvá 
cca 2 hod. Potom hodnotiaca komisia odoberie 
vzorky klobás, ktoré sa upečú a následne anonymne 
hodnotia. Odmeňuje sa umiestnenie na prvých 3 
miestach. Víťazom súťaže sa stalo družstvo z obce 
Rovňany, druhé skončilo súťažné družstvo 
z Málinca a tretie v poradí bolo súťažné družstva 
z Českého Brezova. 

vá, Parapetrol, s.r.o., Slovnaft – Denisa Detvanová, 
rodina Radovičová, Štefan Oravec, podnikateľ Peter 
Uhrín, Ján Ozdinec Hradište, obec Krná a seniorky 
z Krnej. Všetkým patrí poďakovanie za poskytnuté 
dary. 
 
     Akáže by to bola akcia, keby na nej nebolo dob-
rého jedla a občerstvenia. Okrem hojného občer-
stvenia v stánkoch súťažných družstiev si návštevní-
ci mohli pochutnať na domácich pampúškach 
(chrapniach), langošoch, guľaši, fazuľovom guľáši či 
kapustnici.  
     Zábava, v štýle  DISCO, pokračovala až do 
večerných hodín 
 
     Dobré počasie, hojná účasť a výborná zábava 
ukázali, že aj malá obec akou Krná rozhodne je, sa 
vie prezentovať, a že aj málo obyvateľov dokáže 
pripraviť veľkú akciu. Pravdou je, že bez pomoci už 
spomínaných sponzorov, darcov a starostky obce  - 
Krná, ale aj jej  obyvateľov a všetkých ostatných, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali, by to však 
nebolo možné, nakoľko, rozpočet obce s 52 obyva-
teľmi by takúto akciu ani finančne nezvládol.  
 

 Pripravila  : Mgr. Andrea Halásová, Anna Kančová  

                        Zahájenie  a uvítanie    

VVííťťaazznnéé  ddrruužžssttvváá  11..  RRoovvňňaannyy,,      22  ..MMááll iinneecc  ,,  33..  ČČeesskkéé  BBrreezzoovvoo  
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projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskyt-
nutia pomoci, 

l) Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podá-
vaných v zmysle zákona č.307/2014 Z.z. ako vnútorný predpis, 

m)  Žiadosť MUDr. Zuzany Wirtschafterovej, Podháj 57, Banská 
Bystrica o pridelenie bytu v budove Zdravotného strediska v 
Málinci č. 59, so začatím prenájmu od 1.9.2015, 

n) Žiadosť Andrey Rovňanovej, bytom Kostolná 509/35 o skladové 
priestory s výmerou 11 m2, so začatím prenájmu od 1.7.2015 

o) Zaradenie obce Málinec do územia verejno-súkromného part-
nerstva MAS  HORNOHRAD, 

p) Dodatok č. 3,  k Vnútornému predpisu o evidovaní odpisovaní a 
účtovaní majetku ZŠ v Málinci č. 4/2008 

r) Odpísanie daňovej pohľadávky na daň z nehnuteľnosti za da-
ňový subjekt : Slovglass  a.s. v konkurze, Ul. 13. januára, 987 
01  Poltár vo výške 135,24 €, 

s) Zriaďovaciu listinu Komunitného centra v Málinci 
t) Dotáciu  z rozpočtu obce pre Mikroregión Hornohrad vo výške 

603,33 €, 
u) Pridelenie bytu č. 7 v bytovom dome Mlynská 510/15 po Petrovi 

Gabľasovi pre Zoru Balogovú, bytom Málinec, Potočná 420/18, 
od 1.7.2015, bytu č. 2 v bytovom dome Mlynská 510/15 po Jo-
zefovi Gabľasovi pre Erika Schlenca, bytom Málinec, Na Vinici 
388/1, od 1.7.2015, bytu č. 8 v bytovom dome Mlynská 511/17 
po Igorovi Karlíkovi pre Jána Najmajera, bytom Málinec, Druž-
stevná 515/21, od 1.8.2015, 

v) Pridelenie bytu č. 2 v bytovom dome Družstevná 515/21 po 
Jánovi Najmajerovi pre Jozefa Illéša, bytom Málinec, Družstev-
ná 515/21 od 1.8.2015, bytu č. 4 v bytovom dome Družstevná 
515/21 po Jozefovi Illéšovi pre: 
1) Janu Kanckovú, bytom Málinec, Mlynská 511/17 
2) Erika Oláha, bytom Málinec, Sklárska 389/7 od 1.8.2015, 

z) Reprodukčnú obstarávaciu cenu vo výške 1,-€/m2 v zmysle 
Darovacej zmluvy zo dňa 26.6.2015, od Zuzany Gallovej r. Sivi-
čekovej, bytom L. Novomeského č. 2702/21, Pezinok.   

 
3. Ukladá: 

a) OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu obce podľa schváleného 
rozpočtového opatrenia.  
Termín: trvalý 

b) OcÚ, zabezpečiť použitie prebytku zisteného podľa zákona č. 
583/2004 Z.z. v zmysle  bodu 2/e tohto uznesenia.  
Termín: rok 2015 

c) OcÚ, zabezpečiť čerpanie prostriedkov rezervného fondu podľa 
bodu 2/f tohto uznesenia.  
Termín: rok 2015 

d) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/h tohto 
uznesenia.  
Termín: júl 2015 

e) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/i tohto 
uznesenia.  
Termín: júl 2015 

f) OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle schvá-
lenia v bode 2/j tohto uznesenia.  
Termín: júl 2015 

g) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľností v zmysle schválenia v 
bodoch 2/m a 2/n tohto uznesenia.  
Termín: ako v texte 

h) OcÚ, zabezpečiť odpísanie pohľadávky v zmysle schválenia v 
bode 2/r tohto uznesenia.  
Termín:  trvalý 

i) OcÚ, dať vypracovať ponuku na rekonštrukciu ŠJ.  
Termín: august 2015 

j) OcÚ, zabezpečiť pridelenie bytov v zmysle schválenia v bodoch 
2/u a 2/v tohto uznesenia.  
Termín: ako v texte 

k) OcÚ zaradiť do majetku obce dar od Zuzany Gallovej r. Siviče-
kovej v zmysle bodu 2/z tohto uznesenia. Termín: rok 2015 

 
4. Prijíma: 

Dar do svojho výlučného vlastníctva od Zuzany Gallovej rod. Sivi-
čekovej, , bytom L. Novomeskéhoč.2702/21, Pezinok,  a to nehnu-
teľnosti vedené na LV č. 487 k.ú. Málinec, parcely registra „C“ 
evidované na katastrálnej mape: p.č. 543 záhrady vo výmere 133 

Uznesenie č.3/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného 

dňa 26. jún 2015 
 

1. Berie na vedomie: 
a)  Informáciu o plnení uznesení OZ 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Máli-

nec za rok 2014 
c)  Auditorskú správu o overení účtovnej závierky obce Málinec za 

rok 2014 
d) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 

3/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec 
e) Informáciu starostu o prvom súdnom pojednávaní s firmou 

GasOil, konaného 25.6.2015 na Okresnom súde v Prešove 
f) Informáciu starostu o stave prípravy rekonštrukcie MŠ v Málinci 
 

2. Schva ľuje: 
a)  Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ján Kvasnica, členo-

via  –  Ing. Jaroslav Faťara, MVDr. Ľuboš Tatranský, 
b) Rozpočtové opatrenie č.3/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce 

Málinec, 
c) Záverečný účet obce Málinec za rok 2014 a celoročné hospo-

dárenie obce Málinec za rok 2014 bez výhrad 
d) Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 

443/2010 Z.z., § 18, ods.2  v spojitosti so zákonom č. 182/1993 
Z.z. v sume 326,13 €, 

e) Použitie prebytku zisteného podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  znení zmien po 
vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR v sume 41.092,84 € a 
prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 326,13 € 
a po vysporiadaní zostatku finančných operácií na tvorbu         
rezervného fondu za rok 2014 v sume 32.335,78 € a tvorbu 
fondu rozvoja bývania za rok 2014 v sume 1.319,04  v zmysle § 
15 uvedeného zákona, 

f) Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na úhradu fa.č. 2014 
070 firmy Spodstav s.r.o. Lučenec v zostávajúcej sume 2865,60 
€  podľa § 10, ods.9 zákona č. 583/2004 Z.z., 

g) Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu Kos-
tolnej ulice, na vlastn vklad pri kapitálových výdavkoch pri re-
konštrukcii MŠ, 

h) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 
9a, ods.9, zákona č.258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV č. 
742, p.č.795/1 o výmere 80 m2  – ostatné plochy, vybranému 
záujemcovi, ktorým je Ladislav Oláh nar. 3.4.1974, bytom Máli-
nec, Za lesami 473/36 na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo 
výške 0,15 €/m2/rok so začatím nájmu 1.7.2015, 

i) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 
9a, ods.9, zákona č.258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV č. 
742, p.č. 383/54 – orná pôda  o výmere 207 m2,p.č. 5139 – or-
ná pôda o výmere 1129 m2, p.č.5131/2-  orná pôda o výmere 
831 m2, p.č. 5134 – orná pôda o výmere 646 m2, výmera spolu            
2813 m2 vybranému záujemcovi, ktorým je Igor Findra, bytom 
Málinec, Hlavná 113/75, na dobu určitú 10 rokov za nájomné vo 
výške 30,--€/ha/rok, so zohľadnením inflácie, so začatím nájmu 
1.7.2015, 

j) Zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa § 9a, ods.1, písm.c, 
zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obci, ktorá je vo vlastníctve 
obce Málinec, vedená na  LV 742, parcela registra E č. 5157/4 
– orná pôda o výmere 229 m2 a parcela registra E č. 5158/2 – 
záhrada o výmere 24 m2, formou priameho predaja. Cena                      
nehnuteľnosti je najmenej vo výške hodnoty nehnuteľnosti sta-
novenej podľa znaleckého posudku s podmienkou, že kupujúci 
uhradí náklady na spracovanie znaleckého posudku a tiež ná-
klady spojené s prevodom vlastníctva, 

k) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia č. 2.2 OP KaHR 
na realizáciu projektu Modernizácia sústavy verejného osvetle-
nia, ktorý je realizovaný obcou Málinec 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov 
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Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 26. 06. 2015 

 

m2, podiel 1/1-ina, p.č. 544 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
263 m2, podiel      1/1-ina, stavba: rodinný dom so súp.č. 264 stoja-
ci na CKN p.č. 544, podiel 1/1-ina. 
 
V Málinci, 1.7.2015 
Ing. Čepko Igor- starosta obce 
 
 
 
 
 
Bc. Jozef Starove  -  bolo by dobré  zabetónovať rámy v chodníku 
na poklopoch pred ZŠ a Urbárom, aby nedošlo k úrazu. 
Oslovila ho p. Adriana Podhorová, či by bolo možné naviesť zemi-
nu, ktorá je na skládke pri zákrute k jej rodinnému domu, aby si 
mohla upraviť terén. 
Pozemok pod zberným dvorom, by bolo dobré odkúpiť od p. Kan-
cka späť do vlastníctva obce, aby sme nemuseli platiť prenájom 
Juraj Janšto - pochvalne sa vyjadril na reláciu „Zvony nad kraji-
nou“, navrhuje p. Jakubovi a p. Kováčovi, p. Urbašíkovi udeliť po-
chvalný list starostu obce, bolo to na úrovni, ohlasy občanov boli 
dobré 
Ing. Michalove Dušan - navrhuje vyhodnocovať pripomienky pos-
lancov zo zasadnutia OZ, aby vedeli, čo bolo splnené a čo nie 
Mgr. Ľuboslav Jablonský - stále pripomienkuje zametanie ulíc, 
Mlynská a Urbárska ešte neboli pozametané, pri Kovalančíkovcoch 
na Mlynskej ulici 
Pred domom Juraja Čániho je  v potoku veľký nános zeme, kanál 
za bytovkami 510 a 511 je zarastený 
Kvasnica Ján - v časti Huta zatápa bytovku č. 382, treba to vyrie-
šiť 
Starosta odpovedal  – rúra  pri p. Sliackom sa pravidelne čistí, 
ideme robiť šachtu  v záhrade p. Romana Fodora 
Bc. Jozef Starove - treba upozorniť Urbár, majú tam  skládky, 
treba to vyčistiť od zbytkov kôry, aby to nesplavovalo 
Ing. Faťara Jaroslav - p. Kancko Ján vo Vrecovej ulici požaduje 
20 m betónových rúr Ø 40, ktoré si chce uložiť do kanála  popred  
dom, nakoľko mu tečie voda do základov domu, voda sa stráca 
pod mostíkom, ďalej nejde, má praskliny v dome. 
 

Uznesenie č.4/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného 

dňa 16. septembra 2015 
  

1. Berie na vedomie:  
a) Informáciu o plnení uznesení OZ 
b) informáciu o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2015/2016 
c) Informáciu starostu o možnosti urovnania súdneho sporu s 

firmou GAS OIL aj mimosúdnou dohodou 
d) Informáciu starostu o stave príprav projektov na rekonštrukciu 

ŠJ a TV, ČOV a kanalizácie a rozšírenia kamerového systému 
v obci 

e) Petíciu na rekonštrukciu cesty v časti Huta 
f) Ponuku Prima banky na odkúpenie akcií 
 

2. Schva ľuje: 
a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Mgr. Ľuboslav Jablon-

ský , členovia  – Ján Kvasnica, Mgr. Ivan Urda 
b) Správu o plnení rozpočtu obce k 30.6.2015 
c) Správu o realizácii výstavby a investičných akcií v obci k 

30.6.2015  
d) Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 

31.12.2015 
e) VZN č. 3/2015 – Trhový poriadok 
f) Mimosúdne vyrovnanie s firmou GAS OIL formou zaplatenia 

dlžoby vo výške 7000 € 
g) Zaradenie žiadosti Evy Balogovej, bytom Málinec, Na Vinici 

388/1 o pridelenie bytu do poradovníka  
h) Dotáciu pre Občianske združenie Málinec vo výške 70 € 
 

3. Ukladá: 
a) OcÚ, realizovať inventarizáciu majetku obce v zmysle schvále-

nej Smernice v bode 2/d tohto uznesenia,  
Termín: rok 2015 

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 16. 09. 2015 

 

b) OcÚ, zabezpečovať a riadiť predaj v obci v zmysle schváleného 
Trhového poriadku v bode 2/e tohto uznesenia,  
Termín: trvalý 

c) OcÚ, preveriť možnosť ukladania poplatku za podanie žiadosti 
o pridelenie bytu,  
Termín: september 2015  

d) OcÚ, zaradiť žiadosť o pridelenie bytu do poradovníka, v zmys-
le schválenia v bode 2/g,  
Termín: september 2015  

e) OcÚ, poskytnúť dotáciu pre OZ Málinec v zmysle schválenia v 
bode 2/h tohto uznesenia,  
Termín: september 2015  

 
4. Neschva ľuje: 

a) Žiadosť firmy KERMAT s.r.o. Kalinovo o poskytnutie finančného 
príspevku na publikáciu Krása slovenského skla  

 
V Málinci, 17.9.2015  
Ing. Čepko Igor starosta obce 
 
 
 
 
 
Bc. Jozef Starove - lipa v ev. cintoríne nad kontajnerom je suchá, 
bolo by ju potrebné vypíliť, ohrozuje hroby. 
Občania majú pripomienky , či obec pripravuje žiadosť na verejné 
osvetlenie ? 
Treba niečo robiť s ihriskom na úpravni vody, je to zarastené buri-
nou, vyzerá hrôzostrašne. 
 

Starosta odpovedal:  žiadosť o NFP na verejné osvetlenie pripra-
vujeme, výzva už vyšla, žiadosti sa odovzdávajú priebežne, možno 
o 2 týždne ju zašleme. 
 

Juraj Janšto  - navrhuje dať kameru v časti Huta oproti obchodu 
tam kde je umiestnené sedenie. 
Štátna cesta na úseku od Vlčova až po križovatku je vo veľmi zlom 
stave 
 

MVDr. Ľuboš Tatranský - zberný dvor je o 16.00 hod. vždy zatvo-
rený 
 

Ing. Dušan Michalove - oslovila ho p. Haffnerová, cíti sa dotknutá, 
darovala obci majetok za 4400 € a údajne v uznesení OZ je uve-
dené, že nám ho predala. 
Mal pripomienku k občianskym hliadka, chodia neoznačení, či majú 
nejaký harmonogram kde sa majú pohybovať ? 
Kontajner na šatstvo, ktorý je v časti Huta treba premiestniť tam 
kde sú kamery, chodia do neho deti a vyhadzujú veci von, je tam 
neporiadok 
 

Mgr. Ivan Urda -  navrhuje povrch ihriska nad ZŠ vyrovnať,  je tam 
veľká nerovnosť, zle sa robí ľad. 
 

Janka T ὄrὄková - za predajňou CBA sú umiestnené válovce, nie 
je ich vidieť, sú burine, pri dažďoch všetka voda ide do záhradky pri 
bytovke 140,  
 

Mgr. Ľuboslav Jablonský - navrhuje prechod pre chodcov pri 
pošte a pri Mlynskej ulici, značku pozor deti doporučuje osadiť v 
hornej časti obce prechod zo štadióna na Hlavnú ulicu. 
Vyzbierať smeti na zákrute a pri bytovkách 510, 511. 
Kanál poza bytovky 510, 511 nie je zaústený do Ipľa. 
Jamy pri bytovke 140 sa urobili, či sa bude robiť aj vyššie k CBA? 
Sťažnosti na riaditeľku ISC- údajne chodí na fušky, ženy robia 24 
hod., bola požiadavka na dobrovoľnícku činnosť v ISC, riaditeľka 
uviedla, že dotyčná nie je na zozname UPSVR aj keď bola, riadi-
teľka ISC by sa mala zamyslieť nad svojou činnosťou, možná by 
postačoval pohovor s menovanou. 
 

Riadite ľ ZŠ Mgr. Čonka  – uviedol, že riaditeľka odmietla pustiť 
Ivana Kroku s asistentkou na vychádzku, vyhlásila ho zo stravy, 
chcela mu tiež ukončiť dochádzku do školy 
 

Ing. Jaroslav Fa ťara – v Školskej ulici v časti pri drevenici 
p.Krnáčovej a pri pozemku p.Turošíka je upchatý rigol, treba to 
vyčistiť 
 



            Prostredníctvom miestneho rozhlasu upozorňujeme aj 
niekoľkokrát v roku na odpad. Pravidelne sa v obci hromadia 
čierne skládky s odpadom, ktorý si tvoríme my občania obce.  

Najlepšie je odpad nevytvárať.  Preto myslite na to už pri ná-

kupoch.   
Znižujte množstvo odpadu. Čo 
už nepotrebujete, nevyhoďte 
ale darujte príbuzným, priate-
ľom, charitatívnym organizá-
ciám. 
Kompostujte biologické odpady. 
Je to jednoduchý spôsob, ako 
získať zadarmo kvalitné živi-
ny pre pestovanie okrasných 
alebo úžitkových rastlín. 
Trieďte odpad. Zapájajte sa do 
systému triedenia, ktorý je 
zavedený v našej obci. 
Na skládke v Hute je miesto 
určené na odpad – kompos-
tovisko. To však neznamená, 
že  sem môžete vyvážať, čo 

už doma nepotrebujete.  Na 
skládku môžete vyvážať len 
odpad na kompostovanie. 
Ostatný odpad je potrebné 
vhodne separovať. Pravidelne 
v obci vyvážame tuhý komu-
nálny odpad /TKO/, plasty 
ale aj sklo, papier, textil. 
V obci pravidelne organizu-
jeme zber a vývoz železného 
šrotu a elektronického odpa-
du. Tiež na jar a v jeseň orga-
nizujeme zbierky na charitu. 
Keďže máme priestor na to 
určený, môžete počas celého 
roka  nosiť do zbierky textil, 
obuv, knihy, paplóny, vankú-
še, deky, prebytočný porcelán 

Predám byt v bytovej jednotke Urbárska 140/1, na prvom 

poschodí. Bližšie informácie na č.t. 0905 222 003 

a to taniere, šálky, poháre, 
hračky.  
Pokiaľ meníte  alebo likvidu-
jete nábytok, sedaciu súpravu 
prípadne gumy z auta alebo 
opravujete, prerábate dom 
alebo byt, tento odpad je po-
trebné vyviesť priamo na 
skládku v Brezničke. Viac 
informácií Vám radi poskyt-

ného stavu a bola vypracovaná PD na   
opravu plochej strechy / sedlovú stre-
chu projektant z finančných a technic-
kých možností nedoporučoval. Bola 
zaslaná žiadosť na dotáciu na KŠÚ 
Banská Bystrica, ale nebola podpore-
ná. Boli vyžiadané  cenové ponuky na 
prevedenie opravy strechy. Boli nám 
doručené od 3 dodávateľov v dvoch 
položkách – bez zateplenia a so     
zateplením rôznymi druhmi hydro aj 
tepelnej izolácie. 
10. Oprava budovy pošty –  finančné 
prostriedky sa nepodarilo zabezpečiť, 
preto sme s akciou nezačali. 
11. Oprava budovy spolo čenského 
domu  - v finančné prostriedky sa ne-
podarilo zabezpečiť, preto sme s akci-
ou nezačali. 
12. Oprava pamätníka SNP  - finančné 
prostriedky sa nepodarilo zabezpečiť, 
preto sme s akciou nezačali. Previedli 
sme len opravu a náter vstupnej brá-
ničky a vyčistenie sochy. 
13. Výstavba detského ihriska v 
starej škole  – finančné prostriedky sa 
nepodarilo zabezpečiť, preto sme s 
akciou nezačali. Do areálu bol pre-
miestnený a opravený altánok. 
Z finančne menej náročných akcií sa 
pokračovalo na úprave priestorov pre 
fitnes v starej škole a to stierky,   
Maľby, oprava podlahy, oprava elektro-
inštalácie, montáž osvetlenia. 
 
V Málinci dňa: 9.9.2015  
 
Predkladá:  Ing. Igor Čepko - starosta obce 
Vypracoval:  Ing. Juraj Geľhoš – stavebný 
referent 
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1. Odborné posúdenie verejnej k a-
nalizácie v obci Málinec  – posudok 
bol vypracovaný a bol postúpený na 
odsúhlasenie na SVP Povodie Hrona 
Banská Bystrica, to sme zatiaľ neobdr-
žali. 
2. Rekonštrukcia zdravotného stre-
diska  -  finančné prostriedky z dotácie 
sa nepodarilo zabezpečiť. Z vlastných 
zdrojov bola prevedená rekonštrukcia  
kúpeľne, odstránené staré obklady, 
vaňa, prevedené nové rozvody vody a 
kanalizácie, vybrúsenie a nátery parke-
tových podláh. Všetky práce boli pre-
vádzané pracovníkmi obce a menších 
obecných služieb / aktivační/. Boli vy-
menené 4 okná za plastové zo strany 
od kostola- dodávateľsky,  všetko v 
byte  č. 1, ktorý bol následne prenajatý 
lekárke pre dospelých.   
3. Oprava miestnych komunikácií  – 
bola podaná žiadosť na dotáciu na 
Úrad vlády SR – komisia stále dotácie 
neprideľovala. Zatiaľ boli len zasypané 
najväčšie výtlky po Hute a do Stupníka 
a zabetónované najväčšie výtlky v 
Kinovej a Urbárskej ulici.       
4. Málinec, rekonštrukcia priepustov 
na málinskom potoku  – finančné 
prostriedky sa nepodarilo zabezpečiť, 
preto sme s akciou nezačali. 

Z plánu  výstavb y a investi čných akcií obce Mál i-
nec na rok 2015  sa nám podarilo zrealizova ť v 1. 
polroku 2015 jednotlivé akcie nasledovne:  

vnútorné zariadenie, náradie firmou 
Elektro-D Ján Obročník, Lučenec 
8853,60 € 
- nábytok, interiérové vybavenie firmou 
D-nábytok Dedinská, Lučenec 9598,8 
€/ 
- výpočtová telekomunikačná, komuni-
kačná technika a infraštruktúra firmou 
MPR Systém, s.r.o. Poltár /11 605/. 
Priestory boli uvedené do prevádzky a 
môžu slúžiť svojmu účelu. 
6. Rozšírenie kamerového systému 
v obci Málinec  – akcia bola prevede-
ná a ukončená v zmysle projektu za 
sumu 5672,04 €, z toho dotácia bola 
4500 €.  
7. Rekonštrukcia ČOV Málinec  – bola 
vypracovaná časť PD týkajúca sa sa-
motnej ČOV Málinec, po odsúhlasení   
odborného posúdenia verejnej kanali-
zácie a návrhov na riešenie bude PD 
doplnená aj o túto časť, potom bude 
možné začať s vybavovaním staveb-
ného povolenia. 
8. Rekonštrukcia MŠ  – podkrovie – 
bolo prevedené verejné obstarávanie 
na výber dodávateľa stavebných prác,    
vyhrala firma Construct Lučenec.  
9. Oprava  školskej jedálne  – bolo 
prevedené zdokumentovanie havarij-

čného kom unitného 
centra v obci Máli-
nec  – bolo prevede-
né dovybavenie v 
zmysle projektu - 
prevádzkové stroje, 

5. Zriadenie 
multifunk-

neme na 
Obecnom 
úrade Máli-
nec alebo na 
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tel. čísle obecného úradu. 
Len správnym prístupom 
k odpadom a separovaniu si 
udržíme a ochránime čisté, 
zdravé a pekné prostredie a 
prírodu, kde sa budeme cítiť 
všetci dobre a našim deťom, 
vnúčatám a ďalším generá-
ciám zanecháme čisté a zdra-
vé prostredie. 
      
     MYSLIME NA TO     
VŠETCI, LEBO PRÍRODA 
NÁM TO VRÁTI ! 

 
A. Kančová 



BOŽE, ZMEŇ    MA V 
 TELEVÍZOR... 

Učiteľka na prvom stupni raz zadala de-
ťom úlohu napísať prácu o tom, čo by si želali, 
aby pre nich Boh urobil. Večer, keď práca prečí-
tala, narazila na jednu, ktorá ju veľmi rozrušila. 
V tej chvíli prišiel domov jej muž a videl, že 
plače. "Čo sa stalo?" - pýtal sa. "Čítaj!" - odpo-
vedala len a natiahla k nemu ruku so zošitom 
jedného dievčaťa. 
   "Bože, dnes ťa chcem poprosiť o niečo zvláštne 
: zmeň ma prosím ťa v televízor. Rada by som 
bola na jeho mieste. Chcela by som žiť tak, ako 
žije televízor v našom dome. Chcela by som mať 
svoje zvláštne miesto, kde by sa okolo mňa schá-
dzala celá rodina. Aby ma počúvali a neskákali 
mi do reči a nevypytovali sa, keď  
chcem niečo povedať. Chcela by som byť aj stre-
dobodom pozornosti. A chcela by som, aby sa o 
mňa starali, ako sa starajú, keď televízor nejde. 
Tiež by som bola rada spolu s otcom, keď sa vráti 
domov - napríklad aj unavený. A aby si ma moja 
mamička všímala, aby išla ku mne, keď zostane 
sama a je jej smutno. Chcela by som, aby moji 
rodičia aspoň niekedy nechali všetko tak a strávi-
li trochu času so mnou. Bože, vlastne nechcem až 
tak veľa, chcem sa mať len tak, ako akýkoľvek 
televízor ". 
   "No to je hrôza! Úbohé dievča!" - vykríkol 
učiteľkin manžel. "Čo to je preboha za rodičov?!" 
Učiteľka mu so slzami v očiach odpovedala:  
"To je práca našej dcéry " 
              /rd/ 

                 Fitness   pre ženy 
  Občianske združenie Málinec získalo v tomto roku opäť z Banskobystrického samospráv-
neho kraja dotáciu v celkovej sume 600,- €.           Z týchto  finančných prostriedkov sme 
zakúpili 4ks podložiek na cvičenie inSportline Fity, 2ks vibromasážneho stroja Bajamo 3v1, 
2ks steppera insportline Easy Step, 1ks rádio s CD.  Fitnes pre ženy má pravidelné hodiny  
na cvičenie a to : PONDELOK a ŠTVRTOK v čase od 18oo  -  19oo  hod.                 

 /rd/ 

      200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra 

 
Život Ľudovíta Štúra možno v skratke označiť za hrdinský boj o dôstojné miesto 

Slovákov v rodine európskych národov. 
Je najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v polovici 19. 

storočia, poslanec uhorského snemu, autor súčasného slovenského spisovného 
jazyka, politik, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ a novinár.   

Narodil sa 28. októbra 1815 v Uhrovci. Ľudovít Štúr bol synom učiteľa a organistu Samuela 
Štúra a Anny (rodenej Michalcovej). Vo svojom rodisku získal základné vzdelanie a od roku 
1828 pokračoval v štúdiách na nižšom evanjelickom gymnáziu v Rábe. Usilovnosť a 
bystrosť nadaného žiaka si všimol najmä profesor Petz. Ten bol známy svojim obdivom k 
antickému umeniu a vzdelanosti. Petz orientoval svojich žiakov aj na diela slovanských 
autorov a prebudil tak u mladého Štúra záujem o svet Slovanstva. Po absolvovaní dvoch 
ročníkov v Rábe sa Štúr zapísal na evanjelické lýceum do Bratislavy a stal sa jedným 
z členov Spoločnosti česko-slovanskej.  
Zo zápisníc Spoločnosti vyplýva, že Ľudovít bol aktívnym a svedomitým  študentom. Jeho 
húževnatosť priniesla plody i v celkovom štúdiu na lýceu. Obľúbený mal najmä dejepis, čítal 
antických autorov, zaujímal sa o estetiku a dejiny umenia. Spomedzi slovanských 
spisovateľov si vážil diela J. Hollého, J. Kollára, P. J. Šafárika, F. Palackého a iných. 

Pri tejto príležitosti pozývame širokú verejnosť 4.novembra 2015 o 10:00 hod.  do 
spoločenského domu na besedu o Štúrovi. Prednášajúcim bude  doc. PaeDr. Július 

Lomenčík PhD. 
Pripravila : A. Kančová 

OZNAM: Vážení občania od 31. októbra 2015 končí realizácia projektu Národný projekt TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA v obci Málinec.  
Pokračovanie projektu nie je známe. Ďakujeme za prejavenú dôveru a veríme, že sme Vám boli nápomocní! 

/TSP Málinec/                                                                                                                             
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súhlasia s falošnými ponukami. 
Obeťami takéhoto obchodu sa 
stávajú najmä mladé ženy, ale 
aj ostatné skupiny ľudí, ktoré 
bojujú so zabezpečením zá-
kladných životných potrieb 
a  ich životná situácia je veľmi 
zlá. 
Čo sa týka obchodovania 
s ľuďmi existujú rôzne formy: 
-nútená práce 
-nútené sobáše 
-sexuálne vykorisťovanie 
-nútená kriminalita a žobranie 
-domáce otroctvo 
-detská práca 
Ľudia v dnešnej dobe často 
reflektujú na pracovné ponuky 

Avšak obchodovanie s ľuďmi -
novodobé otroctvo existuje aj 
dnes a po obchode s drogami 
a zbraňami patrí medzi tretí 
najvýhodnejší obchod v rámci 
celého sveta. Ročné odhado-
vané zisky tohto obchodu pred-
stavujú sumu 32 mil. dolárov. 
Organizované s; +kupiny zao-
berajúce sa touto činnosťou 
často zneužívajú nedostatok 
informácií, nízke vzdelanie, 
zdravotné postihnutie a zlú 
sociálnu a finančnú situáciu 
obete. Ľudia na základe vidiny 
lepšieho života, pracovnej po-
nuky v zahraničí, preplatenia 
cestovných nákladov, sami 

pracujem. 
Proti týmto nástrahám sa 
v rámci Slovenska snaží bojo-
vať Slovenská katolícka charita 
formou prednášok na školách, 
vedie prednášky v komunitných 
centrách a taktiež spolupracuje  
s terénnymi sociálnymi pracov-
níkmi v rámci prevencie boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi. 
V spolupráci s kolegami z ko-
munitného centra sme aj na 
našej základnej škole zorgani-
zovali prednášku o danej prob-
lematike pre ôsmakov a devia-
takov za čo patrí poďakovanie 
tiež vedeniu školy, že nám 
umožnilo danú problematiku im 
priblížiť. 
Zámerom tohto článku bolo 
oboznámiť občanov, aby pri 
hľadaní práce boli opatrní, 
dbali aj na malé detaily pred 
vycestovaním, pretože nie kaž-
dá cesta za prácou do zahrani-
čia je ako z rozprávky. 

 
/pripravil: Ing. Igor Lacko/ 

 

v zahraničí a preto touto témou 
chceme upozorniť, aby boli 
obozretní pri hľadaní svojej 
vysnenej práci v zahraničí. Pred 
vycestovaním by si mali dô-
kladne preveriť agentúru ponú-
kajúcu prácu, podpisovať pra-

Otroctvo – pojem, o ktorom si ľudia v dnešnej dobe myslia ,že je 

záležitosťou dávnych čias. Keď je človek otrokom, nemá slobodu 

konania; slobodnú vôľu je spútaný a kontrolovaný vôľou a kona-

ním druhých; ako jednotlivec, tak i rasa. Otroctvo nie je podmien-

kou vzťahujúca sa na žiaden vek alebo ľudskú rasu. 

covnú zmluvu, ktorej rozumejú, 
v žiadnom prípade neposkyto-
vať svoje osobné doklady(len 
kópie), oboznámiť svojich naj-
bližších o krajine , kde budú 
pracovať, pravidelne udržiavať 
kontakt so svojou rodinou, 
zabezpečiť dostatok financií na 
návrat v prípade, že práca 
nezodpovedá ponuke, získať 
telefónne číslo slovenského 
veľvyslanectva v krajine, kde 
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Cez leto sa človeku naskytne možnosť ísť 
na výlet či dovolenku do rôznych krajín 
sveta, ale často sa ocitne aj na jednoduchej 
ceste za krásami prírody a prežiť na tejto 
ceste pekné dojmy. My dvaja, ja a môj 
vnuk, sme sa vybrali pozrieť Málinskú 
vodnú nádrž. Vnuk chcel zažiť romantiku, 
ja zase oživiť si spomienky na tento kraj. 
„Dosť mám zážitkov z diaľnic, chcem ísť 
romantickými cestičkami !“ – povedal 
Adam./Niekoľko rokov žil vo Švajčiarsku, 
Írsku či v Prahe/. 
Nastúpili sme do auta a už v Brezničke sme 
odbočili do Mládzova, Turičiek a potom  
Ozdína a Málinca. Cestou nás fascinoval 
pohľad na okolité vrchy, upravené dediny 
so štýlovou architektúrou a najmä pokoj na 

ceste, temer bez áut, čo doma v Kalinove 
nemôžeme zažiť, totiž bývame pri ceste 
smerujúcej do Lučenca i Zvolena. 
Naše auto smerovalo k priehrade. Keď sme 
tam došli, boli sme prekvapení okolím 
priehrady. Cítili sme veľkú úctu k ľudom, 
ktorí túto stavbu udržujú a starajú sa 
o pekné prostredie, veď táto voda ide aj do 
našej dediny, do našich príbytkov. Neďale-
ko od priehrady pramení Ipeľ. Z potôčika 
je u nás v Kalinove rieka, kde sme 
s vnukom po minulé roky trávili prázdni-
nové chvíle, stavali „hrádze“ z kameňov, 
kúpali sa a vyžívali sa z ticha pod Hájom. 
Z vnuka je už dospelý muž, ale tieto zážit-
ky ostanú v ňom na celý život. 

Z výletu sme sa vracali plní dojmov. 
V Brezničke sme doplnili nádrž na benzí-
novej stanici, aby sme neurobili škodu 
dobrému príbuznému, ktorý nám auto 
požičal. Nielen príroda je krásna, ale aj 
ľudia vedia byť dobrí a to je v živote naj-
krajšie! 

Prišli sme domov s dojmom, že aj naše 
Kalinovo je pekná dedina s veľa novými 
domami, ale aj so staršími domami, ktoré si 
usilovne ľudia opravujú a pri tom zacho-
vávajú štýl vidieckych domov, čo je vyjad-
renie úcty k histórii. 

Eva Rakytková - Kalinovo 
 

lávajú hormonálne a 
reprodukčné poruchy. 
Monoméry plastov: 
(etylén) vzniká pri 
spaľovaní polyetilénu, 
(propylén) a (styrén) pri 
spaľovaní polystyrénu 
vo vysokých koncentrá-
ciách sú jedovaté, 
narkotické, majú vplyv 
na nervovú sústavu 
a krvný obeh. 
Zlúčeniny chlóru: vzni-
kajú pri spaľovaní PVC 
a všetkého čo obsahuje 
chlór (chlorovodík) silne 
dráždi dýchacie cesty  
(vinylchlorid) jedovatý 
rakovinotvorný, (dioxíny) 
sú silno mutogénne 
a rakovinotvorné. 
(Plynný chlór a fosgén) 
vedú k poleptaniu pľúc 
a k smrti v prvej sveto-
vej vojne boli použité 
ako bojové plyny. 

M. Farkašová  

  

Od jesene 
do jari sa 
slovenský 
vidiek poná-
ra do sivého 
dymového 
šatu. 

 Na vykurovanie sa 
používa drevo nie plasty 
a iný odpad. SPAĽO-
VANÍM ODPADU KO-
NÁME PROTIZÁKON-
NE odpady nepatria do 
ohňa napríklad pri 
spaľovaní plastov sa do 
ovzdušia dostávajú  
Ťažké kovy: (kandium, 
zinok) spôsobujú vrode-
né chyby u novoroden-
cov, rakovinu a konta-
minujú pôdu. 
Oxid uhoľnatý: (CO) 
jedovatý plyn zapríčiňu-
je najviac otráv v histórii 
ľudstva. 
Ftaláty: sú v plastoch 
ako zmäkčovadlá vyvo-
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víťazstvo z minulého roku.  
Prestávka turnaja bola spes-
trená streľbou na terč. Súťažilo 
sa v dvoch kategóriách žiaci 
(víťaz M. Ferko) a dospelí (hráč 
Balog nad Ipľom). Víťazi boli 
ocenení vecnými cenami, ktoré 
venovali sponzori podujatia. 
 Všetci účastníci si pochutili na 
dobrom guľáši, pive, kofole, 
ktoré boli počas celého dňa 
pre účastníkov, ale aj návštev-
níkov podujatia pripravené. 
 Poďakovanie patrí všetkým 
organizátorom podujatia, 
sponzorom, ale najmä celej 
rodine Dušana Riečicu – Kiliho, 
že podporili túto myšlienku 
aspoň takouto formou si spo-
menúť na dobrého futbalistu, 
najmä človeka. 
 

/pripravil: Ing. Igor Lacko 

Tento rok  sme si znovu uctili 
pamiatku nášho bývalého 
spoluob čana Dušana Rie či-
cu-Kiliho.  

Huta za účasti tímov- Cingeľ 
team, Výber Huta, Dorast Má-
linec, Balog nad Ipľom, Heľpa. 
Turnaj sa niesol v príjemnej 
atmosfére, kde družstvá sys-
témom každý s každým bojova-
li o víťaza v druhom ročníku. 
Víťazom turnaja sa nakoniec 
stalo družstvo Cingeľ teamu, 
ktorému sa podarilo obhájiť 

Druhý roč-
ník turnaja 
v malom 
futbale do-
rastencov 
sa konal 
4.júla 2015 
v časti obce 

Už viackrát sme Vás upozorňo-
vali, na dlhodobo odstavené 
osobné ale aj nákladné motoro-
vé vozidlá na ulici pred domom 
na chodníku alebo verejnom 
priestranstve.  
  Keďže sa sťažnosti opäť hro-
madia touto cestou Vás opäť 
vyzývame, aby ste spred svo-
jich domov odtiahli, zlikvidovali 
alebo odpratali, dlhodobo od-
parkované alebo odstavené 
motorové vozidlá. 
  Tiež Vás touto cestou prosíme 
aby ste neparkovali dlhodobo 

pred domami a už 
vôbec nie na chodní-
koch. Aby ste použili 
čas potrebný na 
nutné vyloženie 
a naloženie tovaru.  
 Veď chodník má 
predsa slúžiť pre 
chodcov a nie na 
odstavenie alebo 
parkovanie vozidiel. 

  Veľa krát vidíme matku 
s dieťaťom kráčať po ceste 
a autá na chodníkoch.  Aj 
v prípade veľkých vozidiel napr. 
hasičských, záchranných a pod. 
je problém na mnohých takých-
to miestach sa vyhnúť. 
V prípade, že nedôjde k nápra-
ve v obci, obec prijme Všeo-
becné záväzné nariadenie 
a stanoví výšku pokuty za dlho-
dobé parkovanie a zároveň 
porušovanie nariadenia.    
 

Kančová A. 
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