
Motto: 

„Vianoce nie sú o žiarovkách 

o salónkach či o ihličí. 

Sú o pokoji a o láske, 

ktorá nech v každom srdci klíči. 

Keď zvonček šťastia v našej duši 

v tej svätej noci zaznie zas, 

prežime krásnu rozprávku Vianoc, 

Jej happy end je v každom z nás. 

Dúfame, že onedlho ulice miest, či 
stráne zasype biela perinka ma-
chovo jemného snehu. Belosť 
symbolizujúca čistotu duše vždy 
priťahovala predstavivosť človeka 
a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z 
blikajúcej sviečky-symbol blížia-
cich sa Vianoc, ktoré určite rozžiari 
a plápolavým plameňom osvieti 
naše srdcia, naše vnútro. Veď 
každý z nás s vďakou prijíma teplé 
ľudské slovo, pohladenie, či po-
hľad a svet sa stáva zrazu krajším. 
Človek sa musí vedieť tešiť i zo 
šťastia toho druhého, svojím pos-
tojom a činmi vyjadriť svoj úprimný 
vzťah k životu, k ľuďom, a tak 
dokázať, že je naozaj človekom. 
Opäť nám nežne klopú na dvere 
vianočné sviatky – čas radosti, 
zázrakov a prianí. Pripravme sa 
teda na ne spoločne a vychutnaj-
me si ich so všetkým, čo k nim 
patrí. V dušiach nech sa nám 
rozhostí krásny pocit, na stole 
nech zavonia kapor, či iné dobroty 
a Štedrý večer nech zanechá v 
srdciach stopu pohody a radosti. 
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Je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, 
príbuzní, známi, keď si sadáme k 
spoločnému stolu, aby sme sa 
tešili z jedinečnej sily, ktorej hovo-
ríme rodinné puto. 
Vianoce a Nový rok sú obdobím, 
keď sa každý snaží byť s blízkymi, 
keď si viac uvedomujeme silu 
priateľstva, lásky, úcty a obetavos-
ti. To všetko sú hodnoty, ktoré 
znamenajú veľa pre každého 
človeka. Sú symbolické pre kaž-
dého, bez rozdielu viery, národ-
nosti, či príslušnosti k niektorej z 
ľudských rás. Pre každého z nás je 
dôležité, aby sa dni napĺňali spo-
kojnosťou, ľudskou spolupatrič-
nosťou, osobným uplatnením, 
dosahovaním vytýčených cieľov. 
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Želáme Vám do nastávajúcich 
krásnych vianočných dní nech sú 
naplnené spolupatričnosťou člove-
ka k človeku. Prajeme Vám vnú-
tornú silu, stály zmysel pre radosť 
z malých i veľkých vecí života. 
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a 

potešenia z najbližších a ľudí 
blízkych Vášmu srdcu.  
Zaželajme si nádherné Vianoce  

a pokoj v duši. 
Nech sa udrží po celý budúci 

rok. 
Jozef Varga 

a redakčná rada Spravodaja 

Vianočný stromček je ozdobený strom ako 
jeden zo symbolov Vianoc. 6.decembra sa 
na námestí obce Málinec rozsvietil krásny 
vianočný stromček. Počas celého dňa  
výzdobou vianočného stromčeka pripravoval 
pán Marián Piater st., ktorému touto cestou  
patrí poďakovanie. Určite mi dáte za pravdu, 
že sa oplatilo venovať pozornosť aj tejto 
činnosti, pretože vianočný stromček bude 
zdobiť naše námestie celé adventné obdo-
bie, minimálne do 6. januára 2018.  
Touto cestou sa chceme poďakovať aj 
obyvateľom bytovky č. 140 za  vianočný 
stromček, ktorý obci darovali  .  

Prajeme Vám krásne a pokojné vianočné sviatky i dobrý nový rok a pod strom-
čekom okrem iných darčekov najmä zdravie, šťastie, aby ste mali šťastný krok, 
doma lásku, svornosť  a všetkého  hojnosť.     Kančová A. 
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Srdečne Vás pozývame na vianočný 

program  

,,VESELÉ  VIANOCE“ 

Dňa : 17.12.2017  o 16
oo

 hod.,  
ktorý bude v Spoločenskom dome Málinec  

V programe sa predstaví  MŠ, ZŠ  

      a folklórny súbor  MÁLINČOK 
Počas programu poďakujeme opäť aj  

darcom krvi,  

ktorí získali v roku 2017 Jánskeho plaketu. 
Záverom programu prídu  

BETLEHEMCI a KUBO 
Vstupné je  dobrovoľné a bude použité  

pre FS Málinčok 
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Pred sviatkami sa usilovne 
pracovalo, aby na gazdovstve 
boli všetky práce ukončené.  
Dvor a celý príbytok museli byť 
v poriadku, lebo sa verilo, že 

tlačenka (švankes), škvarky 
(škvarke), bravčová masť 
(šmalec). 
Najvýznamnejšia bola príprava 
vianočného stromčeka (kris-

svojich obydlí k tečúcej vode, 
aby sa umyli do pol pása. Z 
jedál sa v evanjelických rodi-
nách podávala kyslá hríbová 
polievka so zátrepkou s úde-
nou klobásou, zemiaky, prí-
padne údené mäso s chlebom. 
V katolíckych rodinách sa po-
dávala kyslá polievka z kapusty 
(kapusňica) s hríbami a ryba 
pripravená varením so ze-
miakmi. Polievku jedli z jednej 
misy, aby sa počas budúceho 
roka celá rodina držala pohro-
made. Aj rezance s makom sa 
jedli spoločne, aby v nastáva-
júcom roku boli na obilí dlhé 
klasy. „Pri jeďeňí rezancó kaž-
dei člen roďine položev prvú 
vidľičku rezanca na stóu a 
spolu zo šupkó z česnoku dav 
na ednú kópku. Toto sa poton 
usušelo. A bov lék od boľéňa 
zubó.“  
 

 

čom nečakane 3 až 5-krát nimi 
pošibala pastiera po nohách. 
Ten začal na jednej nohe po-
skakovať, aby aj kravičky a 
jalovičky, ktoré pásol a staral 
sa o ne po celý rok, poskako-
vali veselo aj v budúcom roku. 
Ak boli pastieri dvaja, mladší z 
nich musel vyskakovať vyššie. 
Gazdiná prúty postavila do 
kúta izby, najčastejšie za dve-
re. Pastieri sa pohostili klobá-
sou a zapili poldecákovým 
pohárikom na pálenku (kaľíš-
ťok) slivovice. 
Pastierom osobitne zvykol 
gazda domu naliať sľivovic s 
tým, že kot piťi tak aspon 
seďenďesejtku sľivovic. Do 
večera obišli celú dedinu. Ne-
mohli všetko vypiť, a tak si 
slivovičku zlievali (zľévali) do 
fľašky (do fľáške) schovanej v 
rukáve dlhej kabanice po päty 
(širice). Keď o sedemnástej 

kindľa), v Málinci ho mali iba v 
bohatších rodinách.  
Počas dňa už od včasného rána 
chodili po domoch vinšovať 
dedinskí pastieri. kráv (kravé-
ri), ošípaných (gondáši), husí 
(huséri), kôz (kozári), bačovej, 
valasi a pastieri jahniat – po-
mocníci valacha (hoňeuňíci). 
Pastier kráv nosil pri vinšovaní 
viazanicu brezových prútov a v 
každom dome vinšoval Vinšuje 
ván šťasťej, zdrávä, /hojnó 
bošskó požehnáňa./ Zo dvora 
víchot, /do dvora príchot,/ to 
ván vinšujen a žádan ot pána 

Boha. Po vinšovaní gazdiná 
vytiahla z viazaničky tri prúty, 
alebo päť (musel ich byť ne-
párny počet) a položila si ich 
do zástery alebo uteráka, pri-
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hodine vyzváňali zvony na 
kostolnej veži (na túrňi zvone 
vizváňale) a zvonica (zvoňic) v 
strede obce, ľudia vybehli zo 

Zdroj: Július Lomenčík: Z MÁ-
ĽINSKÉ TÚRŇI POZERÁN  
 

len do čistej domácnosti  
nemajú prístup choroby a zlí 
duchovia. Gazda pílil a štiepal 
drevo, rezal sečku (na kúsky 
porezaná slama)...  
Hlavným dňom Vianoc (Kra-
čún) bol Štedrý deň (Doh-
vézdne ďen). Pred Kračúnom 
boli zakáľačky ošípanej (sviňi). 
S tým súvisela aj príprava 
klobás (kobás), pretože na 
šterdo-večernom stole nechý-
bala ani poriadna klobása. Jesť 
vianočného kapra bolo niečo 
neznáme. Aj Kubo s Betlehem-
cami chodil po dedine, vinšoval 

si „ kobásu, čó mňei aspon vo 
tri raze opáše“. Pri spracúvaní 
ošípanej sa okrem klobásy 
získali aj ďalšie špeciality, ako 
napríklad jaternica (húrik), 

  Viete, prečo predstavuje málinské 
nárečie exkluzívny typ medzi sloven-
skými nárečiami? 
Prečo sú o Málinčanoch široko-ďaleko 
známe výroky šťeri voze Malinčanó a 
edon motakars a šestdeseiťi ló, ma-
šinka ňevládze? 
Čo boli a ako prebiehali šúpačky? 
Ako sa tancovali križľovance? 
 
Akými príbehmi a rozprávkami strašili 
v Málinci deti? 
 
  Odpovede na tieto ale aj mnohé 
ďalšie otázky nájdete v knihe Júliusa 
Lomenčíka  Z máľinské túrňi po-

zerán,  ktorá je zaujímavým rozprávaním nielen pre Málinčanov, 
ale pre každého, kto sa zaoberá dejinami regiónov, jazykovedou 
či folkloristikou.  
       Prostredníctvom mozaiky zo spomienok Málinčanov, archív-
nych materiálov a odbornej literatúry sa zoznámite s tradičnou 
ľudovou kultúrou v tejto svojráznej hornonovohradskej obci. 
Kniha je vždy  aj vhodným darčekom  z príležitosti  blížiacich sa 
vianočných sviatkov. Má  115 x 165 mm,  344 strán, pevná  väz-
ba,  ilustrácie Radky Hrabovskej   Kančová A. 
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ným cieľom projektu bolo 

revitalizovať existujúce ve-
rejné priestranstvo - detské 

ihrisko v starej škole, ktoré 
je v obci jediné verejne do-

stupné ihrisko pre deti. Zvý-
šil sa podiel zelene, vznikli 

štyri kvetinové záhony, me-

dzi ktorými nájdete vysade-
nú gypsomilku metlinatú, 

nechtík lekársky, flox metli-
natý, stračonôžku, či levan-

duľu. Environmentálno-

edukačný rozmer pre deti 
určite majú štyri bylinkové 

záhony, kde môžu spoznať 
mätu, šalviu, dúšku tymiá-

novú, medovku lekársku, 

rozmarín. Samotný názov 
projektu naznačuje vysade-

nie živého plotu z hrabu 

obyčajného tak, aby svojím 
tvarom tvoril bludisko, čo 

pre deti vytvára aktívnu 
hernú plochu, z množstvom 

zábavy. Už len počkať, aby 
bludisko zo živého plotu 

narástlo a zbujnelo, môžu sa 

začať schovávačky. Prie-
stranstvo detského ihriska 

zútulnili ovocné stromy a to 
tri čerešne, tri hrušky a tri 

jablone. Kým budú naše deti 

šantiť na ihrisku 
a preliezkach, my si môžeme 

oddýchnuť na troch lavič-
kách, doplnených o smetné 

V mesiaci september až 

október sa realizoval projekt 
pod názvom „Zelené bludi-

sko na detskom ihrisku“. 
Projekt bol podporený v 

rámci Programu obnovy 

dediny 2017, formou dotácie 
z environmentálneho fondu 

sumou 2 763,31,- eur. Hlav-

koše z masívneho dreva, 

ktoré podčiarkujú charakter 

vidieckeho prostredia. Dre-
vená informačná tabuľa Vás  

poinformuje o dodržiavaní 
poriadku na detskom ihris-

ku. Teraz možno zmeny nie 

sú tak badateľné, veríme, že 
o pár rokov sa toto prie-

stranstvo rozkvitne do krás-
nych voňavých záhonov 

a z ovocných stromov si 
budeme trhať prvé plody.  
 
/pripravila Mgr. Čepková Zuzana/ 

V ľudových piesňach sú vyrozprávané príbehy 
mnohých ľudských životov, múdrosti, radosti, 
cnosti ale aj láska, vzťah k prírode, neresti, smút-
ku či bolesti. Ľudová pieseň vypovedá o výz-
namných životných udalostiach, historických 
obdobiach. 

Ľudová pieseň je dôkazom vkusnej tvorivosti 
ľudí, vyjadrenej prostredníctvom melódií, ich 
výnimočnou interpretáciou a textom. V tom ktorom 
programe piesní, znejú piesne ľúbostné, svadob-
né, žartovné ale aj  o rukovaní či piesne  tanečné.  

FS Málinčok pracuje pri Obecnom úrade Má-
linec. 

Folklórna skupina Málinčok vo svojich začiat-
koch mala vekové zastúpenie od 6 - 80 rokov. 

Mala 25 -30 členov. Postupne ostala len det-
ská a mládežnícka zložka, ktorá pripravujú kult. 
programy na rôzne oslavy a podujatia organizo-
vané obcou.  

Málinčok sa prezentuje aj v okolitých obciach 
a na rôznych prehliadkach a festivaloch. 

Folklórny súbor Málinčok pripravil niekoľko 
programov s pásmom vianočným, fašiangovým, 
najnovšie vystúpil piesňami a tancami na Jána.  

FS Málinčok vystupuje ľudovými piesňami a 
tancami ako šatkový, detské spevy a tance, tráv-
nice ale zameriava sa aj na autentickosť typického 
málinského nárečia v ľudovej piesni. V súčasnosti 
má 20 členov. Sara Faťarová, Nina Kminiaková, 

Viktória Findrová, Daniela Starove, Terézia Meli-
chová, Ema Sarvašová, Miriama Strašková, 
Lenka Lisičanová, Terézia Halgašová, Júlia Hav-
ranová, Andrea Havranová, Viktória Balogová, 
Tamara Kminiaková, Tamara Riečicová, Karin 
Turošíková, Nina Melichová Radko Becáni, Fran-
tišek Gajdoš ml., Sofia Voglová, Karin Hadbavná.   
Súbor mal od samého začiatku problém s ľudovou 
hudbou, keďže v obci Málinec a v blízkom okolí 
ľudová hudba nie je . 

Hudobnú zložku tvoria miestni heligónkári Pe-
ter Mužík, František Gajdoš, Ľubomír Havran. 

Súbor posledné roky spolupracuje aj s folklór-
nym súborom Jánošík v Trebeľovciach. 

Vedúca súboru Anna Kančová a Miroslava 
Podhorová. 

Počas roka sme zrealizovali 
niekoľko vystúpení. Zúčastnili sme 
sa na Koliesku v Kokave nad 
Rimavicou, na Gombovec feste 
v Poltári, na Brdárskej kapustnici 
vo Veľkej Vsi, na Hornohradskej 
klobáse v Cinobani, v Rátke na 
Stret. rodákov, v MS vo Fiľakove. 
Vystupovali sme v okolitých ob-
ciach a samozrejme skoro na 
všetkých kultúr. podujatiach a 
oslavách v obci.  
Málinčok finančne podporuje 
obec Málinec. Málinčok v roku 
2017  sponzorsky podporil aj 
zubný lekár MUDr Michal Valen-

tíny. Finan. prostriedky boli použité na cestovné, 
dokúpenie krojov na drobné folklórne doplnky 
(valaška, varešky, vyšív. stuhy a iné) ale aj celo-
denné sústredenie, ktoré bolo na chate ROYAL 
Látky a v Spol.dome Málinec. Finančné prost. 
sme použili na občestvenie - pizza pre všetkých a 
občerstvenie počas vystúpení.  

Touto cestou chcem poďakovať všetkým čle-
nom FS Málinčok. Dnešná technicky vyspelá doba 
ponúka hlavne  mladým ľuďom mnoho iných 
záľub. Poďakovanie patrí aj ich rodičom, ktorí 
ochotne pomohli s dopravou na vystúpenia. 

Verím, že to čo sa pomaličky stáva na no-
hy, bude mať pokračovanie a tradície našich 
predkov budeme uchovávať a prezentovať aj 
naďalej.      
          Pripravila  Kančová A. 



k) Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., p.č. 836 
o výmere 24 m

2
- zastavaná plocha, vedená na LV 742, ďalej 

č.p. 818/11  o výmere 26 m
2
, zastavaná plocha, vytvorená GP 

č. 46545077-37/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Mar-
tina Šípošová, bytom Málinec, Družstevná 480/11, 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.  

l) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 
818/12 o výmere 26 m

2
, zastavaná plocha, ktorá bola vytvore-

ná z parcely č. 818/2, vedenej na LV 742, geometrickým plá-
nom č.46545077-37/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je 
Ľubomír Janšto a manželka Zdenka Janštová rod. Gasperová, 
bytom Málinec, Družstevná 485/17 v cene 0,90 €/m

2
. Kupujúci 

uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupu-
júci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.   

m) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 
838/6 o výmere 24 m

2
, zastavaná plocha a č.p. 838/9 o výme-

re 54 m
2
, zastavaná plocha ktoré boli vytvorené z parcely č. 

838/1, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-
37/2017,vybranému záujemcovi, ktorým je Jozef Bitala a man-
želka Marta Bitalová rod. Švantnerová, bytom Málinec, Druž-
stevná 480/11, 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.   

n) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., vednej 
na LV 742, č.p. 837 o výmere 21 m2, vybranému záujemcovi, 
ktorým je Anna Kindeľová nar. 10.6.1958, bytom Málinec, 
Družstevná 480/11, v cene 0,90 €/m

2
. Kupujúci uhradí náklady 

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

o) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 
838/8 o výmere 51 m

2
, zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená 

z parcely č. 838/1, vedenej na LV 742, geometrickým plánom 
č.46545077-37/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Juraj 
Krňan a manž. Erika Krňanová rod. Čániová, bytom Málinec, 
Družstevná 484/15 v cene 0,90 €/m

2
. Kupujúci uhradí náklady 

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

p) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 
838/10 o výmere 68 m

2
, zastavaná plocha, ktorá bola vytvore-

ná z parcely č. 838/1, vedenej na LV 742, geometrickým plá-
nom č.46545077-37/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je 
Michal Králik a manželka Jana Králiková rod. Segečová, by-
tom Málinec, Družstevná 480/11, v cene 0,90 €/m

2
. Kupujúci 

uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupu-
júci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 

r) Zámer na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve 
obce Málinec, vedenej na LV 751, č.p. 1563/1, o výmere 2,75 
ha v k.ú. obce Málinec 

s) Doplnenie uznesenia č. 2/2017, bod 2/k o vybraného záujem-
cu aj pani Vieru Zaťkovú rod. Schlencovú, bytom Málinec, Na 
Vinici 388/1.  

t) Prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu v 
Málinci , Námestie SNP 474/1, pre združenie obcí – Mikrore-
gión Hornohrad  s výškou nájomného v sume 1,--€ za jeden 
kalendárny rok. Začiatok prenájmu je od 1.10.2017. 

u) Ukončenie nájmu na nájomný byt Družstevná 515/21 v prená-
jme p. Emílie Oláhovej, z dôvodu úmrtia nájomníčky a vzdanie 
sa prenájmu jej syna Ladislava Oláha k 30.9.2017. 

v) Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na garáž 
p.č. 818/2 a 838/1, uzavretú s Ľubomírom Janštom, bytom Má-
linec, Urbárska 166/18, k 31.10.2017 

w) Výstavbu nájomných bytov v obci Málinec – 8 b.j. 
x) Prenájom bytu v bytovom dome Málinec, Na štadióne 130/2 po 

Jarmile Randisovej pre Jána Kudzbela, od 1.10.2017  
y) Člena finančnej komisie pri OZ v Málinci Ing. Pavla Faťaru 
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Obecný Úrad INFORMUJE 
Uznesenie č. 5/2017 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 
dňa 27. septembra 2017 

 
1. Berie na vedomie: 

a) Informáciu starostu o plnení uznesení OZ 
b) Pedagogicko-organizačné zabezpečenie ZŠ a MŠ  na šk. rok 

2017/2018 
c) Sťažnosť Juraj Krňana, bytom Málinec, Družstevná 484/15, na 

rušenie pokoja a verejného poriadku spôsobeného psami p. 
Michala Králika 

d) Žiadosť Anna Švingálovej, Textil Ada Málinec, o výmenu okien 
a vchodových dverí na prevádzke Málinec, Hlavná 514/25 

e) Informáciu starostu o priebehu a ukončení obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj automobilu Felícia s EČ: PT-299 AC 

f) Žiadosti p. Jána Melicha s manželkou, p. Hroncovej Denisy a 
Urbárskej lesnej spoločnosti, PS Málinec o odkúpenie nehnu-
teľností v k.ú. Málinec 

g) Žiadosť Urbárskej lesnej spoločnosti, PS Málinec o stanovisko 
k odvodneniu pozemku parc.č.441/8 v časti Hlboké 

 
2. Schvaľuje:  

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

b) Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.6.2017 
c) Správu o plnení plánu výstavby k 30.9.2017 
d) VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území 

obce Málinec –Prevádzkový poriadok pohrebiska 
e) Smernicu upravujúcu postup verejného obstarávania obce 

Málinec, pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočne-
nie stavebných prác na poskytnutie služieb a súťaže návrhov 

f) Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 
31.12.2017 

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

2
, vedená ako zá-

hrada, p.č. 854/6 o výmere 48 m
2
, vedená ako zastavaná plo-

cha, p.č. 854/7 o výmere 233 m
2
, vedená ako zastavaná plo-

cha, ktoré sú identifikované GP č. 46545077-34/2017, vybra-
nému záujemcovi, ktorým je Jana Findrová rod. Janštová, by-
tom Málinec, Mlynská 489/5, v cene 0,90 €/m

2
. Kupujúci uhra-

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

h) Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., vede-
ných na LV 742, p.č. 854/1 o výmere 274 m

2
, vedená ako zá-

hrada, identifikovaná GP č. 46545077-34/2017, vybranému 
záujemcovi, ktorým je Ing. Radoslav Pastva, bytom Banská 
Bystrica, Kyjevské námestie 1435/9 a Mgr. Radoslava Pastvo-
vá, bytom Málinec, Mlynská 492/7 v cene 0,90 €/m

2
. Kupujúci 

uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupu-
júci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 

i) Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., p.č. 835 
o výmere 23 m

2
- zastavaná plocha, vedená na LV 742, ďalej 

č.p. 818/10 o výmere 23 m
2
, zastavaná plocha, vytvorená GP 

č. 46545077-37/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Jaro-
slav Siheľskýa manželka Vlasta Siheľská rod. Matušková, by-
tom Málinec, Družstevná 486/19,v cene 0,90€/m

2
. Kupujúci 

uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupu-
júci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 

j) Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v 
zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., p.č. 834 
o výmere 23 m

2
- zastavaná plocha, vedená na LV 742, ďalej 

č.p. 818/9 o výmere 23 m
2
, zastavaná plocha, vytvorená GP č. 

46545077-37/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Milan 
Juríček a manželka Marianna Juríčeková rod. Kýpeťová, by-
tom Málinec, Družstevná 486/19, v cene 0,90 €/m2. Kupujúci 
uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupu-
júci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 



miesto p. Jany Kančovej 
aa) Prevod správy majetku a navýšenie hodnoty budovy Školskej 

jedálne v Základnej škole v Málinci o sumu rekonštrukcie stre-
chy, ktorá prebehla v roku 2017, po udelení súhlasu Úradu 
vlády SR, na rozpočtovú organizáciu obce – ZŠ Málinec  

bb) Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu Patrície Ferkovej, , bytom 
Málinec, Kostolná 54/5 do poradovníka   

 
3. Ukladá: 

a) OcÚ, zabezpečiť správu a prevádzku pohrebísk v Málinci v 
zmysle schváleného VZN č. 2/2017  
Termín: trvalý  

b) OcÚ, zabezpečiť postup verejného obstarávania v zmysle 
schválenej Smernice v bode 2/e tohto uznesenia 
Termín: trvalý 

c) OcÚ a inventarizačným komisiám, vykonať inventarizáciu 
majetku obce Málinec k 31.12.2017, v zmysle schválenej 
Smernice v bode 2/f tohto uznesenia 
Termín: 12/2017 

d) OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností v zmysle schválenia 
v bodoch 2/g,h,i,j,k,l,m,n,o,p tohto uznesenia 
Termín: rok 2017  

e) OcÚ, zverejniť zámer na prenájom poľnohospodárskej pôdy v 
zmysle schválenia v bode 2/r tohto uznesenia 
Termín: 

f) OcÚ, riešiť sťažnosť v zmysle platnej legislatívy 
Termín: október 2017  

g) Stavebnej komisii, zamerať pozemky vo vlastníctve obce Máli-
nec pre výstavbu garáží v lokalitách: Huta, pri družstevných 
bytovkách a pri bytovkách 510,511  
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 

h) OcÚ, zvolať jednanie za účasti žiadateľov, ohľadom odkúpenia 
pozemkov parc.č. 784/4,789/4,790/2. 
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 

i) OcÚ, vykonať obhliadku parcely v časti Hlboké, ohľadom od-
vodnenia pozemku, v zmysle požiadavky Urbárskej lesnej spo-
ločnosti, PS Málinec 
Termín: do 6.10.2017 

j) OcÚ, urobiť anketu ohľadom výberu lokality na výstavbu ná-
jomných bytov v obci Málinec 
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 

k) OcÚ, zabezpečiť výmenu vchodových dverí v predajni  textilu 
p.Anny Švingálovej 
Termín: do 31.12.2017 

l) OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu pre Jána Kudzbela na pre-
nájom bytu v zmysle schválenia v bode 2/x tohto uznesenia 
Termín: od 1.10.2017 

m) OcÚ, zaradiť žiadosť Patrície Ferkovej do poradovníka v zmys-
le schválenia v bode 2/a2 tohto uznesenia 
Termín: 09/2017 

n) OcÚ, vypracovať Dodatok k poriadku odmeňovania pre členov 
komisií pri OZ v Málinci 
Termín: do nasledujúceho  zasadnutia OZ 

      
4. Neschvaľuje: 

 Žiadosť Jozefa Illéša, bytom Málinec, Družstevná 515/21 o odkú-
penie obecného pozemku pri bytovom dome 515, z dôvodu pláno-
vanej výstavby bytových domov na tomto pozemku.  

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 27.9.2017 

 
 
 
 
Ing. Michalove Dušan 

- štampľovňa na zdravotnom stredisku nad vchodom do bytov je 
zhnitá, je  to dosť nebezpečné, treba to urobiť 

- navrhol urobiť prieskum na firmu, ktorá bude stavať 8-bytovku 
v obci 

Ing. Faťara Jaroslav  

- v Školskej ulici pri väčších dažďoch vyviera voda v záhradke 
pred domom  Jána Tokára 

- na konci Školskej ulice ústi rúra a nie je zakrytá, treba tam dať 
mriežku 

Janšto Juraj 

- mal pripomienku k častým výpadkom elektriny v obci 
Odpovedal starosta 

- na Klube starostov sa dohodli, že zašlú spoločnú požiadavku 
na SSE za všetky obce okresu Poltár 

Janšto Juraj 

- na ceste do Salaša pod skalou sú výtlky, nedá sa to obísť 
- čakáreň v Ipli je v dezolátnom stave – SAD to nevadí, na Det-

vianskej Hute majú urobené vkusne čakárne 
- budova sklárne je prázdna, veľa našich brusičov chodí do 

Podrečian, bolo by dobré osloviť p. Malčeka, či by si nevedel 
zriadiť dielňu v Málinci  

- v Ipli tam kde býval Novek Anton sa rozšírila rastlina pohánko-
vec japonský, je to veľmi agresívna bylina, doviezli ju Váhosta-
váci v zemine-treba to oznámiť ŽP 

Bc. Starove Jozef 

- treba osloviť RSC na opravu výtlkov na štátnej ceste do obce 
ako i odstránenie  kríkov okolo štátnej cesty pod obcou 

Ing. Faťara Jaroslav  

- treba upozorniť cestárova aj na vykášanie  
Mgr. Jablonský Ľuboslav 

- na Novej ulici treba zaasfaltovať sadnutý pás na ceste pri 
Králikovi 

- bytovky 510,511- na vchodových dverách deti rozbili malé 
okienka 

- mal otázku ako dopadlo sedenie za prechod pre chodcov ? 
Odpovedal starosta 

- budú sa robiť retardéry, osadzovať dopravné značky, popri 
tom sa urobí aj prechod pre chodcov 

Mgr. Jablonský Ľuboslav  

- uviedol, že do obce Hradište v sobotu a nedeľu premávajú 2 
spoje 

Starosta odpovedal 

- zaslali sme požiadavku na VÚC 
Mgr. Jablonský Ľuboslav 

- voda na ihrisku TJ stojí / tam kde je dráha/ 
Odpovedal starosta  

- voda na dráhu steká zo svahu z družstva, už to robíme 
Bc.Starove Jozef 

- mal otázku k Tesluxu, či podpísali dohodu ? 
Starosta odpovedal 

- zatiaľ nie, povedali, že je to v riešení 
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Srdečne Vás pozývame 

Dňa 15.12.2017 /piatok/ o 1500 hod. 

na  verejné 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO, 

 

ktoré sa bude konať v zasadačke 

Obecného úradu v Málinci 

P O Z V Á N K A 
Predajná firma  MEKKA z Komárna  Vás srdečne pozýva  12.12.2017  

od 10oo hod. do spoločenského domu  na   vianočné predajné trhy. 
Ponúka rôzny textilný tovar, obuv a rôzny drobný priemyselný tovar do 

domácností a dielní. 
Fi Mekka bude v spol. dome približne  do  15 oo hod. 

 
Predajná firma FRANEK z Čadce  Vás srdečne pozýva  22.12.2017  
od 10oo hod. do spoločenského domu  na   vianočné predajné trhy. 

Ponúka rôzny textilný tovar, obuv a rôzny drobný priemyselný tovar do 
domácností a dielní. 

Fi  FRANEK  bude v spol.dome približne  do  15 oo hod. 



Od začiatku školského roka sme 
sa s detskými klientmi pravidelne 
stretávali nielen v skupinových, ale 
aj v nepravidelných a komunitných 
aktivitách. V centre sme počas 
vyučovania v spolupráci s Červe-
ným krížom Lučenec zorganizovali 
edukačnú komunitnú aktivitu, 
ktorou bola prednáška na tému 
zásad poskytovania prvej pomoci v 
prípade náhlych príhod a zranení.    
Jesenné obdobie sme ďalej zame-
rali na prácu s cieľovými skupinami 
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žien v domác-
nosti a seniorov 
obce. Ženám 
sme umožnili, 
aby spoločne 
účelne využívali 
voľný čas v 
centre, učili sa 
novým manuál-
nym zručnostiam 
a vyrobili si 
látkovú rohož do 
svojej domác-
nosti. Pre senio-

SSeenniioorrii  oobbccee  

rov sme pripravili preventívne a 
záujmové skupinové aktivity zame-
rané na zvládanie záťaže a stresu 
vo vyššom veku, podporu telesnej 
kondície seniorov, stratégie vyrov-
návania sa s vlastnou starobou a 
techniky relaxácie, či odbúravania 
úzkosti a nácviku asertívneho 
správania. Aktivitou bezprostredne 
spätou s obdobím jesene bola 
preventívna komunitná aktivita 
„Ako efektívne zvládnuť jeseň 
života“, určená seniorom obce pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
V centre sme realizovali aj zábav-
nú záujmovú komunitnú aktivitu 
„Halloweensky večierok“ pre deti a 
mládež v obci. V novembri sme 
pre deti z ŠKD ZŠ Málinec v cen-
tre pripravili preventívnu komunit-
nú aktivitu "Slušné správanie", 
zameranú na osvojenie si niekto-
rých zásad vhodného správania sa 
medzi rovesníkmi. 
Obdobie Vianoc je už tradične plné 
vianočnej atmosféry, ktorú je cítiť 
aj v našom centre. Cieľom aktivít v 
mesiaci december je poskytnúť 
klientom v predvianočnom advent-
nom období skupinové a komunit-
né aktivity, ktoré ich pripravia na 
toto obdobie, vytvoria príjemnú 

atmosféru a 
umožnia hlav-
ne detským 
klientom prežiť 
radostne toto 
obdobie. Naši-
mi  aktivitami 
boli: „Pletenie 
adventných 
vencov“, „Miku-
láš v KC“ v 
spolupráci s 
OÚ Málinec a 

spoločnosťou TESCO Poltár, 
„Vianočná tvorivá dielňa pre senio-
rov obce“ v spolupráci s Klubom 
dôchodcov obce Málinec, „Pečenie 
medovníkov“ ako záujmová čin-
nosť detí v centre a „Vianočný 
večierok“, ktorý je spoločným 
posedením pri stromčeku pre deti 
a ich rodičov.  
Verím, že tento čas Vianoc prine-
sie do duší ľuďom čo najviac 
pokoja, zabudneme aspoň na 
chvíľu na toľké starosti a pomôže 
nám zmierniť zášť, ktorú v sebe 
počas roka často živíme. 

 
Miroslava Adamík Šimegová, Od-

borný garant KC Málinec. 

Adventný program  
Bohoslužieb  
 
 

Mgr. Ivan Mucha 
 
                
 
 
16.12.2017 Stretnutie spevokolov  14.oo hod – Tomá-
šovce 
17.12.-Tretia adventná nedeľa–  11.00. hod.  – Sviatosť  
Večere Pánovej 
19.12. -Adventná večiereň  -  17.00 hod. 
21.12.-Biblická hodina  -  17.00 hod. 
24.12.-Štvrtá adventná nedeľa – Štedrý večer  17.00 
hod. 
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. 
  - vyhlásenie výsledkov vedomostnej súťaže 
31.12.-Silvester – 17.00. hod. 
1.1.  2018   Nový rok – 11.00. hod. 
6.1.  2018   Zjavenie Krista Pána mudrcom – 11.00. hod. 
7.1  .2018   Prvá nedeľa  po Zjavení  - 11.00  hod 

Program sv. omší  
a pobožnosti počas  
vianočných sviatkov 
 
 

Mgr. Miroslav Fabiny 
 
 
 
 
10.12. 11.00 hod 2.  adventná nedeľa 
17.12. 11.00 hod  3. adventná nedeľa 
24.12. 11.12 hod 4. adventná nedeľa 

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 
31.12. 11.00 Sviatosť  svätej rodiny  

16.00 hod  Ďakovná pobožnosť 
01.01. 2018 11.00 hod  Slávnosť Bohorodičky  
     Panny Márie 
06.01. 2018 11.00 hod  Sviatok Zjavenie Pána (Traja 
     králi) 
07.01.  2018 11.00 hod  Nedeľa – Krst Krista  Pána 



•  tvorivá dielňa ,,Vianočná ikebana“    

Celkové čerpanie z príspevku bolo v sume 267,49 €. 

  

Členom klubu sa môže stať každý občan - dôchodca, býva-

júci 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 seniorský vek, chcete sa zapájať do  diania v obci a 

chcete sa stretávať s vynikajúcimi ľuďmi, veľmi radi vás privítame 

v našom Klube dôchodcov v Málinci, pričom vám zaručujeme 

nezabudnuteľné zážitky a príjemne strávené chvíle na dôchodku v 

kruhu nových priateľov. 

Pripravila : A. Kančová 

 
 otvoril, hneď pochopil. Našu škôlku 

prišiel svojimi piesňami rozveseliť Šašo 
Viktor. Všetci sme sa veľmi tešili. Keď 
odchádzal, rozlúčil sa pesničkou a my 
sme ho odprevadili neutíchajúcim potle-
skom, s pozvaním, aby nás ešte prišiel 
navštíviť. 
Farbičkami tromi, farbí jeseň stromy. 
Maľuje a ráta: žltá, hnedá, zlatá… 
Vyrezávanie tekvice sa stalo obľúbenou 
aktivitou našich detí, na ktorú sa tešia 
každý rok. Za pomoci pani učiteliek  deti 
pretvárali tekvičky na rôzne strašidielka 
vyrezávali a zdobili z materiálu, ktorý im 
vopred pripravili pani učiteľky. Obdivovali 
niektoré netradičné výtvarné materiály a 
taktiež krásne prírodniny. Rozvíjali svoju 
fantáziu a tvorivosť. Netrvalo dlho a 
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Jeseň je najfarebnejšie ročné obdobie a priná-
ša nám veľa darov zeme a krásne sfarbenú 
prírodu.  Aj nás - škôlkarov vylákalo jesenné 
slnko a  čerstvý vzduch  na krátku vychádzku 
do neďalekého lesa. Pozorovali sme prírodu, 
spoznávali stromy, počúvali spev vtákov, dý-
chali čerstvý vzduch a pripomenuli sme si ako 
sa správame v lese. No nevyhli sme sa ani 
negatívam, ktoré môžeme v lese vidieť - a to sú  
odpadky. Preto už od útleho veku vedieme deti 
k tomu, že prírodu musíme chrániť a nie devas-
tovať. 
V jedno jesenné popoludnie  4.10.2017 sa 
našou materskou školou ozýval chvíľu detský 
smiech, chvíľu hudba a spev, chvíľu bolo ticho 
a chvíľu zase potlesk. Ten, kto stál za dverami, 

nevedel, čo sa 
deje. Ale ak ich 

okaté usmiate tekvičky boli pripravené na vý-
stavku na školskom dvore. Do každej tekvičky 
sme vložili a zapálili čajovú sviečku a prehliad-
ka jesenného čara sa mohla začať. Tekvičky 
boli naozaj jedna krajšia ako druhá.  
Medzi obľúbené jesenné aktivity patrí aj púšťa-
nie šarkanov. Deti najskôr s radosťou maľovali, 
strihali a lepili svojho šarkana, lebo vedeli, že s 
ním bude dobrá zábava. A už sme len čakali na 
dobrý jesenný vietor.  

Leť môj šarkan, fúkaj vietor fijú, fijú, 
každý s nami hľadí do neba. 

Len na jeseň šarkany tu žijú, žijú, 
pozerajú z výšky na teba. 

Zo šatní a okien sa postupne vytratila jesenná 
výzdoba. Šarkany pomaly odleteli do škatúľ a 

vymenili ich motívy, ktoré sú predzvesťou dlho 
očakávaných vianočných sviatkov. Museli sme 
sa poponáhľať, lebo Mikuláš už zvonil rolnič-
kami, aby potešil deti. Zrazu sa  objavil Mikuláš 
a nie sám. Prišiel aj s čertom a anjelikom , bol 
ku každému láskavý, deti odmenil nielen balíč-
kom, ale aj milým slovom a povzbudením, 
hlavne tých menej odvážnych. Deti si zas pri-
pravili množstvo básničiek a pesničiek, ktorými 
potešili Mikuláša.  
Radosť a dobrá nálada vládla celé dopoludnie. 
Len čo sa deti dočkali balíčkov, už netrpezlivo 
očakávali Mikulášsku diskotéku, kde sa do chuti 
vytancovali. 

MALÉ ČIŽMIČKY 
Čistím, čistím, čižmičky, 
hoci som len maličký. 
Však mi, milý Mikuláš, 
do čižmičky čosi dáš? 

Advent je čas príprav na Vianoce. Zvykov a 
tradícií je v adventnom čase mnoho. Aby ich 
poznala aj naši najmenší, snažíme sa im ich 
približovať aj  v materskej škole.  Nezabudli 
sme ani na deň sv. Lucie, kedy sa dievčatá 
obliekli do bielych plachiet a husím pierkom v 
ruke povymetali všetky kúty a odohnali zlo a 
choroby. A k Vianociam patrí  aj typická vôňa, 
vanilky a škorice, keď sa z kuchyne šíri pri 
pečení medovníčkov a presne také sme si 
piekli aj my, zamúčení až po uši, ale v radostnej 
nálade. Ten náš advent vždy končí čarovným 
vianočným programom pre všetkých našich 
blízkych, ktorým chceme urobiť radosť. O tom 
sú Vianoce v našej škôlke, na chvíľu sa zasta-
viť a vychutnať si tie vzácne chvíle, ktoré pred-
vianočný čas ponúka.           Kolektív  MŠ 

Telovýchovná Jednota – Jednota Málinec čerpala v roku 2017  

príspevok vo výške 14600 .- eur. Prostriedky boli využité na chod 

futbalového oddielu pre päť mužstiev z toho tri žiacke , dorast, 

dospelí. Prostriedky boli čerpané nasledovne. Najviac prostriedkov 

bolo použitých na preplatenie faktúr Slovenského futbalového 

zväzu, ktoré zahŕňali odmeny rozhodcov, členské príspevky, regis-

trácie hráčov, pokuty za žlté karty. Ďalšie prostriedky boli použité 

na pohonné hmoty, ktoré zahŕňali cestovné pre hráčov na zápasy 

pre všetky kategórie na vlastných dopravných prostriedkoch a 

cestovné na zápasy pri štarte v zimnom pohári. V rozpočte je zahr-

nutá aj dohodnutá odmena pre trénera mužstva dospelých, taktiež 

suma za hráčov, ktorí prestúpili do nášho klubu z iných klubov. 

Suma je stanovená podľa smerníc SFZ. Ostatné zahŕňa poplatky v 

Slovenskej sporiteľni kde má TJ účet . Okrem toho použila TJ 

prostriedky aj na poštovné, kancelárske potreby , športové potreby 

odstaršenie hráča a poplatok za účasť na zimnom pohári a príprav-

ných zápasoch na umelej tráve v iných kluboch. 

14.1.2017 1500,-    SsFz, ObFz   5124,31 

21.2.2017 1500,-   PHM  na zápasy  2864,82 

21.3.2017 1500,-  Odmena trénera  3200,- 

21.4.2017 1500   Hosťovanie hráčov  2800,- 

22.5.2017 1500,-   Umelá tráva   195,40 

21.6.2017 1500,-  Poštovné   17,50 

21.7.2017 1100,-  Kancel. potreby   47,48 

22.8.2017 1500,-  Poplatky SLSP  108,72 

22.9.2017 1500,-  Športové potreby   225,00 

21.10.2017 1100,-  Lekárske prehliadky  17,-  
Pripravila  :  Ing. Elena Melichová 

Klub dôchodcov v Málinci je organizácia, ktorej cieľom  je umož-

niť obyvateľom seniorského veku zapájať sa do vecí verejných, 

poskytovať kultúrne a spoločenské vyžitie. 

Organizovať výlety, zájazdy, zdravotné prednášky a tématicko – - 

spoznávaciu činnosť na základe požiadaviek členov klubu.  

V roku 2017 bol príspevok od Obecného úradu Málinec pre KD vo 

výške 300,-€. 

Čerpanie bolo nasledovné:  

• tvorivá dielňa ,, jarná  ikebana“   

• koncertné predstavenie    

• divadelné predstavenie    



- Slavín, Banská Bystrica, Poprad, 
Svidník  a ich okolie.  
Zúčastnili sa tiež osláv 12. výročia 
stretnutia generácii v Kališti. Živá 
história Kališťa skončila za jediný 
deň. 18. marec 1945 sa zapísal do 
kroniky ako posledný a najtragic-
kejší v celej histórii tejto malej 
horskej osady.  
Dňa 29. augusta 2017 sme sa 
zúčastnili osláv 73. výročia SNP v 
Banskej Bystrici. 
Dňa 5.,6.10.2017 sme sa zúčastni-
li osláv 73. výročia Karpatsko-
duklianskej operácie na Dukle. 
Zavŕšenie zájazdu bolo pri pamät-
níku 9000 vojakov Červenej armá-

dy na cintoríne vo Svidníku, Dar-
gove. 
V mesiaci október sme navštívili 
múzeum holokaustu v Seredi, kde 
každý mal možnosť vidieť, aké 
zverstvá fašizmus robil na obyčaj-
ných ľuďoch. 
V roku 2017 sme pokračovali v 
údržbe pamätného miesta na 
miestnej Stráni za pomoci OÚ a 

ZO SZPB dostala z rozpočtu obce 
dotáciu 800 €. Dotácia bola použi-
tá v zmysle požiadavky ZO - náv-
števa miest a pamätníkov, propa-
gácia významu a poslania SZPB, 
oprava a úprava pamätníkov i 
okolia. Finančné prostriedky boli 
vyčerpané na nákup PHM, kvetov, 
propagačného materiálu a občer-
stvenia pri brigádach a členských 
schôdzach, na úhradu nákladov 
spojených s organizovaním spo-
mienkových osláv oslobodenia  
obce, vlasti  a SNP. 
Členovia ZO v roku 2017 navštívili 
pamätné miesta v okrese Ružom-
berok, Lučenec, Martin, Bratislava 

starostu obce, sponzorov - ULS 
Málinec,  p. Martina Kancku.  
Poďakovanie patrí  Marte  Findro-
vej, Petrovi Mužíkovi a všetkým 
ostatným nemenovaným, ktorí 
prispievali pohostením a občer-
stvením, dopravou, náradím a 
materiálom.  

Pripravil: Mgr. Ján Tokár predseda 
SZPB 
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Blíži sa koniec roka a vtedy sa zvykne 
bilancovať a zamýšľať sa nad tým, aký 
odchádzajúci rok bol čo dobré, pekné 
ale aj zlé nám priniesol. Preto si 
dovolím bilancovať rok 2017  v málin-
skom futbale a myšlienkami sa chcem  
vrátim späť na jeho začiatok. 
Prvý tréning sa niesol v slávnostnom 
duchu a  v predstavení nového trénera 
a nových hráčov. Trénerom sa stal 
pán Vojtech Kováč .Stála pred nim nie 
ľahká úloha - zachrániť mužstvo v 5. 
lige a keďže sa to podarilo považujem 
kroky súvisiace so zmenou trénera a 
angažovaní nových hráčov  za správ-
ne a úspešné. Nový tréner vniesol  do 
mužstva disciplínu a dal mu nový 
zaujímavejší a najmä uspešný herný 
štýl. Tak, ako tréner, aj hráči  si získali 
svojím poctivým prístupom a dobrými 
výkonmi uznanie a rešpekt súperov, 
ale čo ma teší  viac aj uznanie fanúši-
kov, ktorí to dávali najavo návštevou 
zápasov doma a aj  na ihriskách 
súperov.  
Mužstvo dospelých odohralo v roku 
2017 viac ako 30 zápasov. Hneď v 
januári sa zapojili do súťaže o Zimný 
pohár okresu Lučenec, ktorý s prehľa-
dom a bez jedinej porážky vyhrali.  
Potom odohrali niekoľko prípravných 
zápasov s mužstvami nižších i vyšších 
súťaží, ktoré preverovali ich priprave-
nosť na náročné záchranárske práce, 
ktoré nás  čakali  v jarnej časti futbalo-
vého ročníka 2016/2017. Jarná časť 
súťaže sa začala posledný marcový 
víkend  s jasným cieľom udržať sa v 5. 
lige . Táto úloha bola splnená . Do 
nového ročníka 2017/2018 sme vstúpi-
li s hráčmi, ktorí zachránili 5. ligu a náš 

cieľ bol dosiahnuť čo najlepšie umies-
tnenie v jesennej časti Aj toto hráči 
spolu s trénerom splnili. Figurujeme na 
peknom štvrtom mieste a náš hráč 
Peter Rutkaj je po jeseni najlepším 
strelcom v 5. lige.  
Mnohí z Vás si povedia, mohlo to byť 
aj lepšie, možno mohlo vždy sa dá čo 
to urobiť lepšie ale poznajúc okolnosti, 
za ktorých naše mužstvo nastupovalo 
na niektoré zápasy si dovolím tvrdiť, 
že toto umiestnenie je pre nás pekné. 
Nám, ktorí pracujeme okolo futbalu, 
víria v hlave všelijaké myšlienky, ako 
to bude s málinskym futbalom ďalej, 
ako začneme jarnú súťaž, ako sa nám 
bude ďalej dariť. Chceme veriť , že 
bude ešte lepšie, veď futbal sa hrá pre 
fanúšikov a my všetci, funkcionári, ale 
najmä hráči, nechceme sklamať vašu 
dôveru a stratiť Vašu náklonnosť. 
Mužstvo dorastu je naša Achillova  
päta a nechýbalo veľa a dorast, ktorý 
je zaradený do 4.ligy skupiny D, sme 
takmer vyhlásili zo súťaže, pretože 
chlapci nemali záujem o futbal . Spa-
mätali sa v poslednej chvíli a z vlastnej 
iniciatívy požiadali ich trénera Jarosla-
va Baloga, aby od nich neodchádzal a 
znova sa ich ujal a on pretože futbal 
má rád, nedokázal povedať nie a 
chlapcov sa ujal, za čo sa mu chcem 
poďakovať. Problém u dorastu je malý 
počet domácich hráčov a žiaľ aj tu 
máme viac chlapcov z iných klubov, čo 
nie je prínosom pre túto kategóriu. 
Stav sa hádam zmení, keď nám 
dorastú chlapci zo žiackej kategórie. 
Podmienky pre hranie futbalu majú 
naozaj dobré, treba len chuť trénovať , 
hrať  a byť disciplinovaní pred zápa-

som a na zápase. 
Veľkú radosť v tomto roku mám z 
kategórie našich žiakov . Pod vedením 
trénera Petra Turica sa v tomto roku 
vytvorili tri žiacke družstvá U-11 prí-
pravka, a U – 15 žiaci zaradení v 4 a5 
lige okresnej súťaže. Všetkých nás to 
teší, pretože toľko detí, ako v tomto 
roku, som na našom ihrisku dávno 
nevidel, a preto tu vidím budúcnosť 
nášho futbalu. Pre jedného trénera je 
to náročná práca ale už fakt ,že deti s 
radosťou chodia na tréningy aj v tejto 
dobe počítačov a iných technických 
vymožeností je malý zázrak. Myslím , 
že by nebolo správne zanedbať a 
nepodporiť aktivity našich detí, ktoré 
milujú futbal a pri správnej podpore a 
pomoci sú budúcnosťou málinského 
futbalu.  
Nedá mi nespomenúť aj kategóriu „ 
starých pánov“ , ktorí sa v roku 2017 
zúčastnili dvoch turnajov. Prvý bol u 
nás ako súčasť Jánskych dní a skonči-
li sme na štvrtom mieste. Odozva na 
organizáciu turnaja bola od zúčastne-
ných mužstiev veľmi dobrá. V októbri 
sme boli pozvaní na turnaj starých 
pánov vo Fiľakove a tu sme sa umies-
tnili na peknom druhom mieste.  
Ako vidíte, vážení  fanúšikovia,  futbal 
v našej dedine žije . Venujú sa mu 
deti, mládež dospelí a aj tí skôr naro-
dení. Tak, ako všetko v živote  niečo 
stojí ani futbal nie je výnimkou a na 
fungovanie TJ Jednota Málinec sú 
potrebné nemalé finančné prostriedky, 
ktoré pre klub poskytuje jediný spon-
zor a to Obecný úrad Málinec, za čo 
mu chcem v mene nás všetkých 
poďakovať. Snažíme  sa hľadať aj 
ďalších sponzorov, ale priame financie 
nám nevie a neposkytuje nikto.  Blížia 
sa najkrajšie sviatky roka - Vianoce a 
vtedy prichádza Ježiško a nosí darče-

ky.  Do nášho klubu chodil v priebehu 
celého roka v podobe pomoci od 
sponzorov, darovaním materiálno -  
technického zariadenia ako počítač od 
pána Kubaliaka , kameru od pána 
Martina Kancku st, dresy od Martina 
Kancku ml. vybavenie lekárničky od 
pani Talánovej,  tréningové tričká a 
občerstvenie od pani Eleny Matulovej, 
Ľuba Šnúrika, Stana Matulu , Marty 
Findrovej , Juraja Detvana finančnú 
pomoc na občerstvenie od pána 
Melichera a  tomboly od pani Rovňa-
novej. Vážime si Vaše veľké srdcia a 
ešte raz Vám vyslovujem v mene celej 
futbalovej rodiny veľké  ĎAKUJEME !  
Chcem sa poďakovať aj našim dô-
chodcom, ktorí zbierkou medzi sebou 
prispeli našim futbalistom na  občer-
stvenie po skončení súťažného roční-
ka 2016/2017. V neposlednom rade 
ďakujem všetkým rodičom , príbuz-
ným, ktorí nemali problém poskytnúť 
dopravu na vlastných dopravných 
prostriedkoch pre žiacke a doraste-
necké mužstvá.  Aj to svedčí o tom , 
že málinský futbal  im nie je ľahostaj-
ný. 
 Takýto bol rok 2017 vo futbale,  aký? . 
Ja som presvedčený, že dobrý a 
pekný. Zažili sme spolu veľa pekných 
zápasov, strávili veľa hodín na ihrisku . 
Nie vždy sme boli spokojní ale musí-
me si priznať , že sme radi, že futbal v 
našej obci žije a prináša nám  radosť a 
potešenie z hry aj výsledkov. 
Na záver mi dovoľte popriať všetkým 
obyvateľom našej obce pokojné preži-
tie vianočných sviatkov a do nového 
roku  vykročenie tou správnou nohou 
vo viere , že rok 2018  bude lepší 
krajší a že sa nám bude dariť vo 
všetkých futbalových mužstvách a 
dosahovať čo najlepšie výsledky. 

Švankes 
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