
 

nosti, porozumenia pre druhých. Často aj 
maličkosť vie potešiť viac ako honosný dar, 
ak je darovaná skutočne z lásky. O tento 
pocit spolupatričnosti, podelenia sa so spo-
luobčanmi o atmosféru Vianoc sa z vlastnej 
vôle pripravujú niektorí vlastníci domov 
obohnaných vysokými múrmi. Pri pohľade na 
takéto hradby mi prichádza na um výrok 
gréckeho filozofa Epiktetosa: „Lepšie je, keď 
veľké duše prebývajú v malých domoch, ako 
nízke vo veľkých príbytkoch.“ 
 Avšak odveká túžba človeka po-
rozumieť svetu a sebe samému sa netýka 
len filozofov, ale každej vnímavej ľudskej 
bytosti. O to viac to v prípade v dnešnej 
spoločnosti a kultúry, ktorá práve dnes v 21. 
storočí, kladie dôraz na jedinečnosť 
a individualitu každého jednotlivca. Preto 
zdôrazňujem, že podstatou skutočného 
vianočného mystéria je myšlienka lásky, 
vzájomného porozumenia a pomoci resp. 
tolerancie medzi ľuďmi, bez ohľadu na ich 
vierovyznanie, farbu pokožky či sociálne 
postavenie.  

Vianočné mystérium je ako román, 
ktorý sa čitateľa snaží preniesť cez nános 
rôznych interpretácií (výkladov) 
k pôvodnému zmyslu života i kresťanstva, 
ktorý podľa Biblie spočíva v osobnom 
a jedinečnom postoji k blížnemu. Práve cez 
svoje vzťahy k blízkym sa totiž človek doká-
že priblížiť k svetu a niečo v ňom zmeniť. 

V konečnom dôsledku zmyslom Vianoc je 
myšlienka nádeje, že svet, v ktorom žijeme, 
nie je nemenný: „Nemalo by totiž zmysel 
stvoriť svet, keby v ňom nebolo detí, ktorého 
môžu ustavične aj cez mystérium Vianoc 
objavovať.“ 
 
 Boh takto tvorí svet stále znovu 
a znovu. Nikdy s tým nebude celkom hotový, 
pretože ustavične budú prichádzať nové 
a nové deti, ktoré tento svet budú pre seba 
objavovať prvýkrát. 
 
 Vážení spoluobčania, 
 Prajeme Vám pokojné prežitie 
vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2016, 
prajeme Vám veľa zdravia a šťastie aj pre 
slušných ľudí okolo Vás. 

Jozef Varga 
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274 ustanovil 25. december za deň 
nepremožiteľného slnka. Neskôr, 
podľa kresťanského kalendára, sa 
tento deň začal oslavovať ako 
narodenie Ježiša Krista, ktorý je 
prirovnávaný k príchodu svetla na 
Zem.  
 Kresťanstvo dalo vianoč-
ným dňom nový rozmer, predovšet-
kým duchovný. Ich duch opantáva 
ľudí veriacich i neveriacich. 
V konaní jedných i druhých cítiť 
v tomto magickom období viac 
dobra, lásky štedrosti, dobropraj-

„Vianoce nie sú o žiarov-
kách, 

o salónkach či o ihličí. 
Sú o pokoji a o láske, 

ktorá nech v každom srdci 
klíči. 

Keď zvonček šťastia v na-
šej duši 

v tej svätej noci zaznie zas, 
prežime krásnu rozprávku 

Vianoc, 
jej happy end je v každom 

z nás.“ 

hovoria odborníci na oblečenie 
a výzdobu. Jednoduchými čistými líniami 
človek nič nepokazí. Možno aj tento fakt 
zohral úlohu pri výzdobe príbytkov našich 
predkov počas vianočných sviatkov. 
Vianočným stromom – symbolom Vianoc.  
 
Zvyk ozdobovať ho vznikol vraj v roku 573, 
keď prišiel do krajiny Galov (dnešné Fran-
cúzsko) kresťanský mních Colombán a pri 
príležitosti sviatku Spasiteľovho narodenia 
zhromaždil večer svojich druhov na kopci 
okolo starej jedle. V ostatnej Európe sa 
vianočný stromček začal zdobiť až okolo 
roku 1600. V našich končinách sa objavil 
približne pred 150 rokmi. Naši pradedovia ho 
však neumiestňovali do stojanov na zemi, 
ale visel zo stropu. Tak zaberal menej mies-
ta. Na Štedrý večer totiž zvyklo spolu veče-
rať aj tridsať členov jednej rodiny. Niekde 
ozdobovali stromček jabĺčkami a orechmi, 
niekde slamenými ozdobami. Práve také sa 
začínajú do našich domácností vracať. Začí-
name si uvedomovať, že nie preplnené stoly 
a hromady darčekov sú v živote to najdôleži-
tejšie. Oveľa cennejšie pre pocit pohody 
a osobnej spokojnosti je príjemné stretnutie 
v kruhu rodiny a priateľov, pri slávnostne 
prestretom stole.  
V kalendári sú pre vianočné sviatky vrátane 
Štedrého dňa vyhradené iba tri dni. 
V skutočnosti nimi žijeme oveľa dlhšie. Ich 
atmosféru si začíname vychutnávať už pri 
zažatí prvej sviece na adventnom venci, 
symbole čakania na príchod Vianoc. 
 Vianočnými sviatkami sa končia 
najkratšie dni v roku, keď nadvládu nad 
svetlom preberá tma. Túto zákonitosť prírody 
naši predkovia žijúci v zajatí povier vnímali 
po svojom. Verili, že v tme silnie moc zlých 
síl ohrozujúcich ľudí i zvieratá, pred ktorými 
sa treba chrániť. Preto sa tak tešili na zrode-
nie nového slnka v noci z 24. na 25. decem-
bra, ktoré vítali so spevom a sprievodmi. 
Tradícia osláv zimného slnovratu oslovila 
rímskeho cisára Auréliina natoľko, že v roku 



 

plný hier, zábavy, hudby 

a tanca. Ak sa niekto cítil 

unavený, mohol sa ob-

čerstviť. V ponuke boli 

rôzne sladkosti a zákusky 

a postarané bolo aj 

o dodržiavanie pitného 

režimu.  

 
Potom nasledoval straši-

delný pochod s lam-

piónmi po našej obci. 

V mene všetkých by sme 

sa chceli poďakovať  

všetkým, ktorí doniesli či 

už niečo pod zub  alebo 

na pitie a v neposlednom 

rade aj vedeniu školy, 

ktoré prispelo tiež na ob-

čerstvenie. 

Pomaly ako hodiny pribú-

dali, musel  sa aj náš ve-

čierok skončiť. Neostávalo 

nám nič iné, ako sa po-

ďakovať maskám, ktoré  

prišli, vrátiť vestibul školy  

do pôvodného tvaru a 

rozlúčiť sa. Tešíme sa na 

ďalšie takéto akcie. 

Vychovávatelia  ŠKD  
 
 

Ján Riečica, Mgr. Natália Straš-

ková a Patrícia Jakubová 

 

     V piatok - dňa 

28.10.2015 sa na našej 

škole uskutočnil už 

v poradí tretí halloween-

sky večierok, ktorý orga-

nizoval Školský klub detí 

na Základnej škole 

v Málinci v spolupráci so 

žiakmi z druhého stupňa 

našej školy. 

 

Prípravy  boli v plnom 

prúde už niekoľko dní 

predtým.  Masky, ktoré 

mali záujem prísť, sme 

pozvali do vestibulu školy, 

kde sa to celé odohráva-

lo... 

    Masiek bolo veľa a boli 

naozaj rôznorodé. Prišla 

nás pozrieť princezná, 

múmia, čarodejnice, na 

pôvabe halloweenu do-

dali aj rôzne strašidelné 

masky a ako na každom 

haloweene, ani tu nesmel 

chýbať ani zombík... 

Masky sme usadili 

a všetkým sme predstavili 

našich pomocníkov, star-

ších spolužiakov. Potom 

nám hlavná moderátorka  

povedala pár slov na 

privítanie  a naše mode-

rátorské duo Daniela Sta-

rove a Majko Detvan sa 

ujalo slova. Vysvetlili nám, 

čo nás čaká. Na začiatok 

nám  predstavili masky 

a vyhlásili súťaž o najkraj-

šiu a najoriginálnejšiu 

masku. 

Potom nasledoval večer 

lákov, keď im sympatický 
čertík pohrozil, že ich 

zoberie so sebou. Vyzdo-

bili sme si priestory via-

nočnými motívmi, ad-

ventnými vencami. Máme 
krásne vyzdobený strom-

ček a každý deň si vytvo-

ríme nejakú vianočnú 

ozdobu. Pripravujeme 

vianočný program na 

vianočnú besiedku, ktorá 
bude v spoločenskom 

dome v nedeľu - 20. de-

cembra, počúvame a 

spievame vianočné kole-

dy, napečieme a vyzdo-

bíme si perníčky a tešíme 
sa z prítomnosti a bu-

dúcnosti. 

Spoločne si želáme, aby 

nikto netrávil sviatky 

pokoja a mieru sám, 
ľuďom, aby nechýbal 

čarovný úsmev na tvá-

rach a hlavne, aby každý 

jeden človek na zemi pre-

kypoval zdravím 

a šťastím  
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Iba jediné sviatky 

v roku majú toľko prí-

vlastkov – VIANOCE. 

Rok čo rok k nám pri-

chádzajú pomaly a 

neskôr nenápadne. Je 
to tak. Najkrajšie 

sviatky roka sa opäť 

blížia, už môžeme po-

čítať dni. Radostné, 

čarovné, bohaté, po-

kojné, láskyplné... 

Niet vari krajších sviat-
kov. Na Vianociach sú 

krásne už samotné prí-

pravy na ne. V našej ma-

terskej škole prebieha 

tento školský rok rekon-
štrukcia interiéru 

a exteriéru, a tak fungu-

jeme v provizórnych 

priestoroch – v budove 

komunitného centra  a už 

sa tešíme na nové  a vy-
novené priestory mater-

skej školy. V rodinách, 

v ktorých je láska a po-

rozumenie, sú aj deti 

šťastné a spokojné. Tak 

je to aj medzi nami 
a našimi deťmi – škôl-

kármi, aj keď nie vo svo-

jich priestoroch, ale 

v týchto dňoch má toto 

vianočné obdobie, čiže aj 
čas na prípravu Vianoc 

svojské čaro. Všetci sa 

dokážu zapojiť do spoloč-

ných prác, nevynímajúc 

ani najmenšie deti. 

S prípravami sme začali 

už pred príchodom Miku-

láša. Deti si vystrihovali 

čižmičky, lepili čertíkov, 

vymaľúvali Mikulášov, 

recitovali básničky, spie-
vali pesničky o Mikulášo-

vi a tešili sa na balíčky. 

V piatok - 4. decembra 

k nám zavítal tak očaká-

vaný  Mikuláš. Naši naj-
menší si aj poplakali, ale 

strach ukázali i aj ne-

zbedníci z radov predško-

Ilustračný obrázok 



Rok 2015 bol 
vyhlásený za  Rok 
Ľudovíta Štúra, 
pretože sme si 
pripomenuli 200. 
výročie narode-
nia. 
Pre verejnosť, ale 
aj pre 2. stupeň 
žiakov  základnej 
školy sme pripra-
vili besedu na 
ktorej zaujímavo 
prednášal doc. 
PaeDr Július Lo-
menčík PhD. Len 
spomeniem, že 
môžeme byť hrdí, 
pretože spisovná 
slovenčina vy-
chádza práve 
z nášho stredos-
lovenského náre-
čia. Štúra na ňom 
uchvátila mäk-
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Slovo, s ktorým sa v súčasnosti už dosť často 
stretávame.  
Čo to je? Je to časť Ústavy Slovenskej republi-
ky. Napríklad na  školách musí byť v každej 
triede aj s hymnou SR, štátnym znakom a teda 
aj preambulou, to všetko na viditeľných mies-
tach. Žiaci a študenti by mali vedieť preambulu 
naspamäť. 

Čo je PREAMBULA 

mosféru strašidelnej 
noci pozeraním  paró-
dií na hororové filmy a 
rozprávok. Niektorí 
žiaci zaspali až nad-
ránom, no boli i takí, 
ktorým sa nechcelo 
prerušiť čaro spoločne 
trávených nočných 
chvíľ v škole, a tak sa 
tichým šepotom pre-
rozprávali až do no-
vého dňa. Hororoví 
nadšenci sa rozišli 
ráno o 7.00 hod. s 
dobrou náladou, 
úsmevom na tvári a 
prísľubom, že sa takto 
nestretli naposledy, 
ale o rok sa na horo-
rovú noc strávenú v 
škole tešia zas. 

P. Jakubová,  
P. Ridzoňová 

Ilustračný obrázok 

napätia, očakávania a 
samozrejme nechýba-
la ani štipka strachu. 
Ak  našli žiaci, ktorí sa 
báli pozerať hororové 
filmy, mali možnosť 
presunúť sa do ved-
ľajšej triedy, kde na 
nich čakali spoločen-
ské hry, ako napríklad 
karty, Človeče, ne-
hnevaj sa, Activity a 
rôzne iné.  
Po pozretí prvého 
hororového filmu žiaci 
odľahčili napätú at-

Dňa 28.10. 2015 sa v 
budove základnej 
školy uskutočnila 
halloweenska akcia 
pre žiakov pod ná-
zvom Hororová noc. 
Akciu, organizovanú 
pre žiakov 2. stupňa,   
o 20.00 hod. otvoril p. 
riaditeľ K. Čonka 
krátkym príhovorom.  
Podmienkou účasti 
noci strávenej v škole 
bolo, že  každý žiak si 
musí doniesť spací 
vak, odvahu a dobrú 
náladu. Žiaci mali 
počas noci k dispozícii 
dve triedy. V jednej 
triede sa pozerali 
filmy, v druhej sa hrali 
spoločenské hry.  
 Halloweenska noc sa 
niesla v znamení 

kosť a spevavosť. Napriek to-
mu to ale neznamená, že všetci 
Stredoslováci hovoríme spi-
sovne. S čím by  asi Štúr nesúh-
lasil, je množstvo vulgárnych 
slov, ktoré dnes používame.. 
Často s otvorenými ústami 
počúvame rozhovory nielen 
mládeže, ale aj dospelých, 
vzdelaných ľudí. Prečo si špi-
níme ústa takýmito výrazmi?  
Je dôležité , aby každý z nás 
ovládal aspoň základnú grama-
tiku nášho jazyka. To je však 
náročná úloha, ak nečítame 
dostatok literatúry. Štúr so 

svojimi „Štúrovca-
mi“ bojoval aj o 
možnosť písať 
a čítať knihy 
v našom jazyku. 
A netreba sa vyho-
várať na peniaze. 
Kedy ste boli napo-
sledy v našej obec-
nej knižnici? Viete 
koľko zaujímavých 
kníh tam nájdete? 
Slovenčina je vraj 

najťažším jazykom sveta. Preto 
môžeme byť hrdí, že ju ovlá-
dame.  

 
Preto sa roz-

právajme, čítajme, 
spievajme ľudové 
piesne a zlepšujme si 
slovenčinu. Bez ohľa-
du na to, či máme rok 
Ľudovíta Štúra alebo 
nie. Jednoducho, uží-
vajme si náš jazyk – aj 
s málinským prízvu-
kom. 

 
Pripravila : A. Kančová 

Odborne  napísané: PREAMBULA-  je úvodná, spravidla slávnostná, 
časť textu nejakého písomného dokumentu (listiny, predpisu, smerni-
ce, nariadenia, stanov, zákonov, ústavy), ktorá dnes spravidla stano-
vuje úmysel, zámer, význam či zmysel textu nasledujúceho za pream-
bulou. 
Napríklad v preambule Ústavy štátu sú uvedené základné ciele čin-
nosti občanov a inštitúcií národov a národností tvoriacich štát, hovorí o 
objektívnom duchu tejto činnosti, o súhrnnom duchu občanov štátu. 

PREAMBULA 
My, národ slovenský, 

pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na 
stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štát-

nosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a histo-
rického odkazu Veľkej Moravy, 

vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, 
spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických 

skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, 
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými 

štátmi, 
usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk 

slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej 
prosperity, 

teda my, občania Slovenskej republiky, 
uznášame sa 

prostredníctvom svojich zástupcov 
na tejto ústave. 

Pripravila : A. Kančová 

 



Obecný Úrad       INFORMUJE 
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KOMUNITNÉ CENTRUM OPÄŤ 

V PREVÁDZKE  

 

Oznamujeme všetkým občanom obce Málinec, že v Komunitnom centre Málinec 
sa od 1.12.2015 vykonáva aktivačná činnosť formou  dobrovoľníckej služby podľa § 
52a zákona č.5/2004 Z.z o službách zamestnanosti. Komunitné centrum poskytuje 
služby v nasledovných dňoch: 
 
Pondelok: od 07.30 hod. - 15.30 hod. 
Utorok:  od 07.30 hod. - 15.30 hod. 
Streda:   od 07.30 hod. - 15.30 hod. 
Štvrtok: od 07.30 hod. - 15.30 hod. 
Piatok:  od 11.30 hod. - 15.30 hod. 
 
Tešíme sa na všetkých Vás, ktorí využívate naše služby.  
 
Príprava vianočného stromčeka v komunitnom centre 

Obecný úrad v Málinci pripravil na 
rok 2016  

Stolový kalendár obce Málinec, 
ktorý máte možnosť si zakúpiť  

v cene 1,60 € na Obecnom úrade 
Málinec, denne počas úradných ho-

dín na 
oddelení kultúry u A. Kančovej 

Dotácia  pre  Mikroregión 

Hornohrad, združenie 

obcí 

Obec  Málinec v roku 2015 

spolufinancovala nákup 

mulčovacieho ramena s 

mulčovacou hlavou a rame-

nového nosiča kontajnerov 

za traktor.  

Zároveň poskytla finančné 

prostriedky na čiastkovú 

úhradu faktúry za poskytnu-

tú službu EKS v zmysle 

zmluvy o dielo č. 150403 

 Výška dotácie  bola 

vo výške  603,33 eur. 
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AV - ADVENT 2015 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Program 
 
17.12.  Biblická hodina – 17.00. hod. 
20.12.  Štvrtá adventná nedeľa – 11.00. hod. - vyhlásenie 
výsledkov vedomostnej súťaže 
24.12.   Štedrý večer – 18.00. hod.- darčeky pre deti 
25.12.   Narodenie Krista Pána – 11.00. hod. 
26.12.   Pamiatka mučeníka Štefana – 11.00. hod. 
27.12.   Nedeľa po Vianociach – 11.00. hod. 
31.12.   Silvester – 18.00. hod. 
1.1. 2016   Nový rok – 11.00. hod. 
3.1. 2016   Nedeľa po Novom roku 
6.1. 2016   Zjavenie Krista Pána mudrcom – 11.00. hod. 

 
 

FARNOSŤ MÁLINEC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Program sv. omší a pobožnosti počas vianočných sviatkov. 
 
24.12. - 24.00 hod  Polnočná sv. omša - Narodenie Pána 
25.12. - 11.00 hod  Sviatok Božieho narodenia 
26.12. - 11.00 hod  Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka 
27.12  - 11.00 hod  Sviatok Svätej Rodiny 
31.12. - 16.00 hod  Ďakovná pobožnosť 
01.01. - 11.00 hod  Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 
03.01. - 11.00 hod  Druhá nedeľa po narodení Pána 
06.01. - 11.00 hod  Sviatok Zjavenie Pána (Traja králi) 
10.01. - 11.00 hod  Nedeľa - Krst Pána 

Mgr. Ivan Mucha 

 

Mgr. Miroslav Fabiny 

Najočakávanejšie sviatky v roku sú Vianoce.  
Majú rozličné pomenovanie. Do povedomia ľudí sa 
dostávajú aj ako sviatky rodiny. 
Podstata je však hlbšia. Vieme si predstaviť Vianoce 
bez historickej udalosti, ktorá sa stala pred viac než 
dvetisíc rokmi? Vtedy ľudstvo dostalo najväčší dar, 
kedy Boh sa stal človekom a prišiel medzi nás. 
Radosť človeka je spôsobená niečím alebo niekým. 
Pre ľudstvo radosť bola oznámená slovami: " Zves-
tujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil 
Spasiteľ, Kristus Pán." ( Lk 2,10-12).  Toto je pravý 
dôvod radosti. Nie je to len čosi chvíľkové, ale je to 
svetlo, ktoré stále svieti vo tmách. Symbol Vianoc je 
stromček, zdobený krehkými ozdobami. Pri najmen-
šom nepatrnom dotyku sa rozbijú na márne kúsky. 
Nič nemôže sfalšovať zmysel Vianoc viac, ako táto 
klamlivá pozlátka, o ktorej doslova platí staré príslo-
vie," Nie je všetko zlato, čo sa blyští". A predsa pre  
mnohých sú práve tieto ozdoby najpriliehavejším 
obrazom Vianoc, Vianoc bez tajomstva, bez jasli-
čiek. A tak mnohí, veľmi mnohí, ktorí navonok budú 
síce sláviť tieto sviatky, aj nám pri odchode z práce 
alebo z obchodu zaželajú " Veselé Vianoce", budú 
asi ešte veľmi dlho čakať, kým ich vo vianočnej noci 
ožiari svetlo Spasiteľa sveta, kým aj pre nich nasta-
nú skutočné Vianoce. Kedy to bude? Ktovie, možno 
pre niektorého z nás tie požehnané Vianoce už 
nastávajú. Závisí to od prípravy a od božej milosti. 
Ona robí divy v ľudskom duchu, vyvoláva tú jedine 
účinnú a požehnanú revolúciu. Vianoce sú preniknu-
té radostným tajomstvom božej blízkosti, ktorá 
človeka oslobodzuje a očisťuje, napĺňa ho veľkou 
nádejou ,,Nádej je kotvou sveta“ , hovorí jedno 
africké príslovie. Nech tieto sviatky sa stanú požeh-
nanými pre každého z nás. 

Mgr. Miroslav Fabiny 

 

Základná organizácia DHZ Málinec dostala od obce dotáciu na účet DHZ vo výške 5000 eur. 
Tieto finančné prostriedky boli  využívané hlavne na súťaže a materiálne zabezpečenie . 
 

 štartovné a súťaže    869,40 
 pohonné hmoty    880,77 
 údržbu požiarnych vozidiel a striekačiek 202,62 
 nákup požiarneho materiálu   2487,28 
 emisná kontrola, STK   247,00 
 kancelárske potreby   394,11 
 Spolu:     5080,88 

H. Zákopčanová –predseda DHZ 
 



 

ZO SZPB dostala z rozpočtu obce dotáciu 600 €. Dotácia bola použitá v 
zmysle požiadavky ZO - návšteva miest a pamätníkov, propagácia vý-
znamu a  poslania SZPB, oprava a úprava pamätníkov i okolia. Finančné 
prostriedky boli vyčerpané na nákup PHM, kvetov, materiálu a pod.    
 Členovia ZO v roku 2015 navštívili pamätné miesta v okrese 
Poltár, Lučenec, Martin, Žilina  a ich okolí.  
 Zúčastnili sa tiež osláv 10. výročia stretnutia generácii v  Kališti. 
Živá história Kališťa skončila za jediný deň. 18. marec 1945 sa zapísal do 
kroniky ako posledný a najtragickejší v celej histórii tejto malej horskej 
osady.  
 Dňa 29. augusta 2015  sa zúčastnili  osláv 71. výročia SNP v 
Banskej Bystrici. 
 Dňa 4.,5.,6.10.2015 Oblastná organizácia zorganizovala zájazd 
na  Duklu. 5. októbra 2015 sme položili vence na cintoríne v meste Dukla 
a v Zarszyne ako aj pri pamätníku v Nowosielciach v Poľsku. Dňa 6.10. 
sme sa zúčastnili spomienkového zhromaždenia pri pamätníku 1. čs. 
armádneho zboru na Dukle, pri pomníku armádneho generála Ludvíka 
Svobodu vo Svidníku. Zavŕšenie zájazdu bolo pri pamätníku 9000 vojakov 
Červenej armády na cintoríne vo Svidníku. 
 V  roku 2015 sme pokračovali   v úprave pamätného miesta na 
miestnej Stráni za  pomoci  OÚ a starostu obce, sponzorov -  ULS Máli-
nec, Martina Kancku,     ako aj   členov ZO -  Mariána Detvana, Miroslava 
Detvana,  Michala Tokára, Jána Kancku, Pavla Števove, ktorí sa zúčas-
tňovali organizovaných  brigád. 
 Poďakovanie patrí aj Marte Findrovej, Petrovi Mužíkovi, Ing. 
Jánovi Findrovi,  Elene Dibaľovej,  Anne Gabľasovej, Ing. Zákopčanovi, 
Janke Gondovej, Evke Števove, Márii Kanckovej, Anne Kamenskej, Já-
novi Michalove a všetkým ostatným nemenovaným, ktorí  prispievali 
pohostením a občerstvením, dopravou, náradím a pod..  
 
 
 

 
Klub dôchodcov v Málinci je organizácia, ktorej cieľom  je umožniť obyvate-
ľom seniorskeho veku zapájať sa do vecí verejných, poskytovať kultúrne a 
spoločenské vyžitie. 
Organizovať a zúčastňovať sa na rôznych podujatiach nielen v  obci, ale aj 
mimo nej.  
Organizovať výlety, zájazdy, zdravotné prednášky a tématicko – spoznávaciu 
činnosť na základe požiadaviek členov klubu. Výbor klubu riadi celkovú čin-
nosť klubu. 
Člen klubu je povinný: 

 podieľať sa na činnosti klubu 
 platiť členské príspevky 

Činnosť klubu je financovaná z členských príspevkov a príspevkov od obce  
Výšku členského príspevku KD schvaľuje členská schôdza klubu. 
V roku  2015 bol príspevok od Obecného úradu Málinec pre KD vo výške 
300,-€. 
Čerpanie bolo nasledovné :  

 Divadelné predstavenie  - 19,96 € 
 doprava na kúpalisko Rapovce - autobus  120,-€ 
 tvorivá dielňa ,, vianočná ikebana “  - 100,-€ 
 Celkové čerpanie z príspevku bolo  239,96  €.  

 
Členom klubu sa môže stať každý občan - dôchodca, bývajúci v obci Málinec. 
Vo výnimočných prípadoch môže byť členom i občan, ktorý nemá trvalé 
bydlisko v obci a o jeho členstve rozhoduje výbor klubu. 
 
Ak už máte seniorsky vek a chcete sa stretávať s vynikajúcimi ľuďmi, veľmi 
radi vás privítame v našom Klube dôchodcov v Málinci pričom vám zaručuje-
me nezabudnuteľné zážitky a príjemne strávené chvíle na dôchodku v kruhu 
nových priateľov. 

Výbor Klubu dôchodcov v Málinci 

Blíži sa koniec kalendárneho roka a to je obdobie, kedy sa zvykne bilancovať či 
hodnotiť, aký ten rok bol. Dobrý – slabý – zlý ? Ja si dovolím zhodnotiť končiaci 
rok z môjho pohľadu funkcionára – fanúšika. Som jedným z vás , lebo si myslím, 
že každý, kto príde na futbal, je najlepší tréner, usporiadateľ a všetko okolo futba-
lu by vedel robiť najlepšie. Verím, že takéto pocity vychádzajú z toho, že chce, 
aby jeho mužstvo (Málinec) stále vyhrávalo. Ale bohužiaľ, keď sa na to pozriem 
triezvymi očami, nie je to možné. Preto je šport a futbal zvlášť jedným 
z fenoménov tejto doby. Obhliadnuc sa na končiaci rok, myslím si, že málinský 
futbalisti od žiakov až po interaciálov (starých pánov) neurobili našej obci hanbu, 
či už po spoločenskej alebo športovej stránke. Najprv sa pristavím pri našich 
žiakoch. Začiatkom roka prebral mužstvo Miro Straško. Všetci o ňom vieme, že sa 
v našom futbale angažuje veľa rokov na rôznych postoch. Ale dávam pred ním 
klobúk dole za to, čo dokázal s mužstvom. Jeho trpezlivá, ale aj odborná stránka 
sa ukázala vo výsledkoch. Kým na začiatku jeho pôsobenia nebolo hráčov ani 
kvality, na konci jesene malo mužstvo svoju tvár. Dokázal žiakov (deti) motivovať, 
naučiť základy futbalu, čoho výsledkom je aj umiestnenie na konci jesennej časti.        
Pekné 5. miesto je odmenou za jeho prácu, ale aj vďakou rodičom, ktorí pomohli 
mužstvu dopravou na vonkajšie zápasy na úkor svojho voľného času. Poďakova-
nie patrí najmä pani Ivete Findrovej, pani Barbore Matulovej a pánovi Robertovi 
Rábikovi. Dorastencov viedol Jaroslav Balog. Dokázal mužstvo zomknúť, prebrať 
a dosahoval s ním pomerne dobré výsledky. Prácu mu svojím spôsobom sťažoval 
fakt, že niektorí hráči postúpili do A. mužstva a niektorí mali striedavý štart. Na-
priek tomu si myslím, že keby mu chlapci pomohli svojím správaním a prístupom, 
výsledky mohli byť lepšie, lebo viac chlapcov z tohto mužstva má ambíciu napre-
dovať. Konečné umiestnenie po jeseni je pekné 4. miesto ale, prečo nebyť lep-
ším? V súvislosti s dorastom chcem poďakovať aj pánovi Ivanovi Bodnárovi a to 
najmä za zorganizovanie 2. ročníka memoriálu Dušana Riečicu- Kiliho. Nakoľko 
som sa turnaja zúčastnil ako moderátor, musím povedať, že turnaj mal svoju 
kvalitu po všetkých stránkach, či účasťou hosťujúcich mužstiev, počtom divákov, 
ale aj celkovou atmosférou. A aby som potvrdil , že Málinec naozaj „žije futbalom,“ 
do diania sa zapojili aj bývalí hráči - „starí páni“. Tieto zápasy nie sú o bodoch, ale 
o spomienkach, stretnutiach a radosti z futbalu. Bol by som rád, keby si všetci 
futbalisti, ktorí hrajú súťažne,  vzali od týchto futbalových dôchodcov aspoň jednu 
vlastnosť, lebo oni nemusia ale CHCÚ! Čo sa týka A. mužstva, samozrejme cítiť 
sklamanie. Umiestnenie po jeseni ani iný pocit neponúka, ale je to odraz pohybu 
hráčov v našom mužstve. V jarnej časti nastúpilo v konsolidovanom zložení. Boli 
v ňom skúsení a kvalitní hráči. Šancu začali dostávať aj naši mladí hráči, aj keď 
len na niekoľko minút okrem brankára. Mužstvo zbieralo body najmä doma, ale až 
po zmene trénera. Myslím si, že konečné 8. miesto bolo pre náš futbal pekným 
umiestnením. Veľa fanúšikov a nielen z Málinca, povzbudzovanie tvorilo pre 
našich chlapcov 12. hráčov. Ale prišla jeseň a divákov ubúdalo. Chápem to ale 
myslím si, že správny fanúšik fandí svojmu mužstvu aj vtedy, keď mu to nejde. 
Cez letnú prestávku odišli z nášho mužstva skúsení hráči. Odišli za lepším, čo im 
nezazlievam. Iní hrali sporadicky alebo ich postihli zranenia či choroby. Vieme, že 
futbal na úrovni  4.ligy je dosť o financiách, a tak sme sa rozhodli začať súťaž 
s našimi mladými chlapcami veriac, že popri 3-4 matadoroch v mužstve to predsa 
len nejako pôjde. Bolo jasné, že body budeme zbierať ťažko, ale takýto sumár 
z nás nikto nečakal. Zastavím sa však pri veciach, ktoré podľa mňa mali vplyv na 
celkové umiestnenie. I keď mužstvo viacmennej prehrávalo, boli zápasy, keď 
bojovalo a to sa dá preglgnúť. Ale viac bolo takých, v ktorých akoby im bolo jedno 
ako zápas skončí a to sa pregĺgalo ťažko. Je smutné, keď najstarší hráč na ihrisku 
na konci zápasu behá a bojuje a mladý chalan, ktorý nastúpi 20 minút pred kon-
com, prakticky 20 minút odchodí. Nechcem sa nikoho osobne dotknúť, ale ak 
niektorí mladí hráči nevstúpia do svojho svedomia a nezmenia prístup k futbalu, 
bude to sklamaním pre výbor, ale aj pre fanúšikov. My, ktorí robíme okolo futbalu 
veríme a chceme urobiť všetko preto, aby sa 4.liga hrala na Málinci aj na jeseň 
budúceho roka. Ale musia to chcieť aj všetci hráči a s pomocou vás fanúšikov by 
sa nám to mohlo podariť. Tento môj pohľad na futbalový rok nemal byť o menách, 
ale keďže to asi neviem, chcem aspoň symbolicky dať klobúk dole pred človekom, 
ktorý toho pre málinský  futbal urobil a stále robí nenormálne veľa, pred Petrom 
Melichom. Vďaka Maxo. Vyjadril som svoj pohľad na tohtoročné dianie v našom 
dedinskom futbale. Som presvedčený, že o rok budem môcť napísať, že futbal má 
v našej dedine svoje spoločenské miesto a po každej nedeli sa v dedine budeme 
tešiť na tú najbližšiu, lebo to za to stojí! Na záver prajem všetkým Málinčanom 
pokojné Vianoce, lepší nový rok a dovolím si parafrázovať slová novozvoleného 
amerického prezidenta 

BOH ŽEHNAJ MÁLINSKÉMU FUTBALU!!!                                     
                                                                                                                                  
ŠVANKES 
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 asi 1 liter zeleninového 
vývaru 

 200 g olej 
Kapustu scedíme a vodu z nej 
odložíme pre prípadné doliatie a 
dokyslenie. Cibuľu očistíme a 
nakrájame nadrobno a spolu s 
roztlačeným a posekaným cesna-
kom orestujeme na oleji do sklovi-
ta. Pridáme mletú papriku, trochu 
orestujeme (iba chvíľu, aby ne-
zhorkla), zalejeme vývarom a 
vložíme doň nasekanú kapustu. 
Pridáme hríby, ktoré sme deň 
vopred namočili vo vode, aby 
zmäkli. Môžeme ich pokrájať alebo 
nechať väčšie. Na zvýraznenie 
chuti môžeme pridať bobkový list, 
nové korenie, ale pokiaľ máme 
domácu sudovú kapustu, tak ani 
netreba. Celú zmes osolíme, 
okoreníme, ale nevaríme dlho, aby 
sa kapusta nerozvarila. 
Približne 20 minút pred dovarením 
pridáme najemno nastrúhaný 
zemiak na zahustenie a nakrájané 
slivky. Necháme prejsť varom, 
dochutíme a podávame na svia-
točný stôl. 

Zdroj: http://zena.sme.sk 

 

Slovenskej republiky je jediným 
ústavodarným a zákonodarným 
orgánom Slovenskej republiky. 
Ako volebný orgán reprezentuje 
suverenitu štátu a ľudu. 
  
Občania Slovenskej republi-
ky si v parlamentných voľbách, 

ktoré sa konajú raz za štyri roky 
volia poslancov do najvyššieho 
legislatívneho orgánu – NR SR. 
Vo voľbách si občania volia 
150 poslancov – zástupcov 

politických strán. 
 

Kto môže voliť? 
 Právo voliť do Národnej rady 
Slovenskej republiky má každý 
občan Slovenskej republiky, 

ktorý najneskôr v deň vo-
lieb dovŕšil 18 rokov veku. 

  
Prekážkou vo výkone práva 
voliť je 
a) zákonom ustanovené obme-
dzenie osobnej slobody z dô-
vodov ochrany zdravia ľudí, 
b) výkon trestu odňatia slobody, 
uložený za spáchanie obzvlášť 
závažného zločinu, 
c) pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony. 
 

 Prečo voliť? 

V parlamentných voľbách si 
volíme 150 poslancov do naj-

2016 (22+1) 

KOALÍCIA SPOLOČNE ZA 
SLOVENSKO (NOVÝ PARLA-
MENT, PRÁVO A SPRAVOD-
LIVOSŤ a Slovenská ľudová 
strana) 
Komunistická strana Slovenska 
Kotleba - Ľudová strana Naše 
Slovensko 
Kresťanskodemokratické hnutie 
Maďarská kresťanskodemokra-
tická aliancia – Magyar 
Keresztény demokrata Szövet-
ség 
MOST-HÍD 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO - NOVA) 
Odvaha - Veľká národná a 
proruská koalícia 
PRIAMA DEMOKRACIA 
Prosperita Slovenska 
#SIEŤ 
Sloboda a Solidarita 
Slovenská demokratická a 
kresťanská únia - Demokratická 
strana 
Slovenská národná strana 
Slovenská občianska koalícia 
SME RODINA - Boris Kollár 
SMER - sociálna demokracia 
Strana maďarskej komunity – 
Magyar Közösség Pártja 
STRANA MODERNÉHO SLO-
VENSKA (SMS) 
Strana TIP 
Strana zelených Slovenska 
ŠANCA 
VZDOR - strana práce 
  
Zdroj internet  

Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky sa 
budú konať v sobotu  
5. marca 2016 od 7:00 
hod. do 22:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Aj Váš hlas môže rozhod-
núť a môže zmeniť bu-
dúcnosť Vás a Vašich 
detí, neodignorujte voľby 
a nájdite si pár minút. 
 

Čo sú parlamentné 
voľby SR? 
  
Pod pojmom parlamentné voľby 
rozumieme voľby do Národnej 
rady Slovenskej republi-
ky (NR SR). Národná rada 

Vianočný stromček je 

ozdobený strom ako jeden 

zo symbolov Vianoc. 

2.decembra sa na námestí 

obce Málinec rozsvietil 
krásny vianočný stromček, 

ktorý nám "závidia" určite 

mnohé obce. Počas celého 

dňa sa výzdobou stromčeka 

"pozabával" pán Marián 
Piater st. Určite mi dáte za 

oplatilo venovať pozornosť 

aj tejto činnosti, pretože 

vianočný stromček bude 

zdobiť naše námestie celé 

adventné obdobie, mini-

málne do 6. januára 2016. 
Touto cestou sa chceme 

poďakovať za krásne vypes-

tovaný vianočný stromček, 

ktorý obci darovala rodina 

Pavla Števove. Poďakovanie 
patrí aj p. Romanovi Piate-

rovi, ktorý sponzorsky da-

roval obci novú vianočnú 

výzdobu na tomto stromče-

ku na námestí obce. 

Prajeme Vám krásne a po-
kojné vianočné sviatky i 

dobrý nový rok a pod 

stromčekom okrem iných 

darčekov najmä zdravie, 

šťastie, aby ste mali šťastný 
krok, doma lásku, svornosť 

a všetkého  hojnosť.  

Kančová A. 

pravdu, 

že sa 

Málinský spravodajca    strana 7      4/2015 

Ilustračné foto 

Vianočné menu má najčastejšie 
podobu jednoduchej klasiky, ktorá 
prechádza v rodinách cez celé 
generácie. Sú to recepty, ktoré sa 
v rodinách varia len v isté dni, lebo 
sú s nimi až nostalgicky prepojené. 
My Vám chceme predstaviť aj 
netradičné vianočné jedlá. 
 

Vianočná kapustnica bez 
mäsa a klobás 

 
 
 
 
 
 

Suroviny pre 4 osoby 
 
 500 g kyslej kapusty 
 200 g cibule 
 50 g cesnaku 
 soľ, mleté čierne korenie 

podľa potreby 
 20 g mletej červenej papriky 
 50 g sušených húb 
 150 g sušených sliviek 
 500 g zemiakov 

vyššieho legislatívneho orgánu 
– Národnej rady Slovenskej 
republiky, ktorí v nasledujúcich 
4 rokoch budú riadiť tento štát. 
Je veľmi dôležité zúčastniť sa 
volieb, pretože každý hlas je 
dôležitý a môže rozhod-
núť. Každému občanovi SR by 
malo záležať na tom, akým 
smerom sa uberie tento štát a 
aký dopad to bude mať na 
občanov SR. 
Volič môže voliť aj mimo 
územia Slovenskej republiky. 
Spôsob voľby upravuje § 57 
zákona č. 180/2014 Z.z. o 
podmienkach výkonu voleb-
ného práva a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov. 

V zmysle § 57 odsek 2 volič 
môže voliť mimo územia Slo-
venskej republiky poštou. 
V zmysle § 57 odsek 3 poštou 
môže voliť: 
a) volič, ktorý nemá trvalý 
pobyt na území Slovenskej 
republiky a ktorý bol na zákla-

de žiadosti zapísaný do osobit-
ného zoznamu voličov, 
b) volič, ktorý má trvalý pobyt 
na území Slovenskej republi-
ky, v čase volieb sa zdržiava 

mimo jej územia a o voľbu 
poštou požiada obec, v ktorej 
má trvalý pobyt. 
 

Politické strany a koalície, 

ktoré sa zúčastnia 

Parlamentných volieb 
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O B E C   M Á L I N E C 
V á s   p o z ý v a 

dňa: 20.12. 2015 / nedeľa / od 8oo 

hod. 
 

 
na 

V I A N O Č N Ý 

málinský   jarmok, 

 

 
   ktorý sa bude konať na námestí obce. 

 

V ponuke na predaj bude textilný tovar, 

obuv, vianočné stromčeky, hračky, kni-

hy, výroba hrnčekov podľa želania s 

vlastným motívom, priemyselný tovar  

   
Poplatky za miesto: 

malý stolík/ lízatká, balóny/      3,-€ 

altánok 1 ks  veľkosti  3x3m    10,-€  

 

Ľudoví  výrobcovia  a  predajcovia  
sú  bez poplatku za miesto 

 

Lučenec 
26.12.2015 Mesto Lučenec pozýva na :  

 47. ročník Vianočného behu mesta   
Lučenec – polmaratón,  

ktorý už neodmysliteľne patrí k Vianociam v 
meste Lučenec, miesto štartu a cieľa: priestran-
stvo pred Divadlom B.S. Timravy o 10.00 hod.  

 
Cinobaňa 

Obec Cinobaňa pozýva priaznivcov turistiky  
26.12.2015 na:  

 IX. Cinobanský bludár,  
organizuje: KST Lampáš a OÚ Cinobaňa 

 
Poltár 

Spevácky zbor Letokruhy, pripravujú pre obyva-
teľov svoje Vianočné koncerty: 
 
 18. decembra 2015 v Hradišti 

 
 Spevácky zbor Letokruhy pozývajú verej-

nosť na vianočný slávnostný koncert 20. 
decembra o 15:00 hod v Evanjelickom kos-
tole v Poltári. 

 

       Drozdy a hrdličky, 
  chystajte pesničky, 

           nech sa dieťa poteší 
        na tom našom salaši, 
     spev škovránka, slávika, 
  k tomu pekná muzika. 

           //rr// 
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