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Voľby do orgánov samosprávy obci 

10.11. 2018 
 

Obec Málinec na základe podkladov 

z evidencie obyvateľov obce má  

ku dňu 11.7.2018  

1400 obyvateľov. 
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                                                                                 Preto  

Vás prosíme, ak máte nejaké staré fotografie z málinského 

života, prostredia, prírody, osláv, ale aj z doliny Ipľa a 

pod. a chcete sa o ne podeliť s verejnosťou,  prineste ich 

na OcÚ, odd. kultúry  p. Kančovej.  

Ďakujeme!                                        

 

    Milí seniori, dovoľte ,aby som Vás, pri príležitosti  

„októbra, Mesiaca úcty k starším “, 

čo najsrdečnejšie pozval na spoločenské posedenie, 

ktoré sa uskutoční 

                                           v piatok  19.10.2018  

                                                    o 14oo hod.   

v Spoločenskom dome v Málinci. 

Ing. Igor Čepko , starosta  obce  Málinec 
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  starosta obce  
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  starosta obce  

 

    P O Z V Á N K A 
 

    Obec Málinec Vás srdečne pozýva na 

Oslavy  100. výročia  
od ukončenia 1. svetovej vojny 

 

dňa 26. októbra 2018 /piatok/  

na námestie obce  

pred Spoločenským domom Málinec 

presnú  hodinu  osláv  včas spresnime   
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Od roku 1928 bol príslušníkom Červenej armády. Do-

stal sa do novoutvoreného druhu vojska k výsadkárom. 

Práve pôsobením v tomto vojsku dosiahol nemalé ús-

pechy pri porážaní nepriateľských vojsk nacistického 

Nemecka.  Za svoje činy bol vyznamenaný najvyšším 

sovietskym vyznamenaním Hrdina Sovietskeho zväzu.  

Počas oslobodzovacích bojov boli nasadené aj výsad-

kárske jednotky, a tak sa podplukovník Pustovgar so 

114. gardovským plukom dostal aj na územie našej 

obce.  

17. januára 1945 bol postrelený a pri prevoze do ne-

mocnice pri obci Kalinovo zomrel.  
 

 

 

V piatok - 24. augusta sme si uctili 

výročie odhalenia pomníka padlé-

mu hrdinovi Pustovgarovi na vrchu 

Stráň.  

Fedor Ermolaevič Pustovgar sa 

narodil v roku 1906 na úze-

mí dnešnej Ukrajiny.  
 

V piatok, sobotu a nede-

ľu – 10., 11. a 12. au-

gusta 2018 sme sa vy-

pravili na ďalekú cestu 

do Báčskeho Petrovca, 

našej partnerskej obce 

v Srbsku.  

 

mi a podpísaním zmluvy 

medzi ním a richtárom 

Matejom Mikulom 

vzniklo toto malé slo-

vensko-málinské osídle-

nie. 

Aj napriek mnohým 

úskaliam sa v tejto de-

dinke dodnes hovorí po 

slovensky, dokonca vy-

trvali aj slovenské školy, 

ako napr. Gymnázium 

Jána Kollára. Ľudia sú tu 

srdeční, všade je veselo, 

a tak niet divu, že sme sa 

zúčastnili 57. ročníka 

Slovenských národných 

slávností, kde vystúpili 

 

málinská delegácikia  pri soche  rodáka Mateja Čániho 

rodáci z Báčskeho Pet-

rovca  

a Anna Berédiová 

z neďalekého Selenča, 

finalistka súťaže Zem 

spieva. Spolu prídu za-

spievať aj na náš Deň 

prezentácie mikroregió-

nu Hornohrad spojený so 

súťažou o najlepšiu hor-

nohradskú klobásu, ktorý 

bude  

6. októbra 2018 /sobota/  

o 10
00 

hod. na námestí 

obec. 

 Všetci ste srdečne po-

zvaní! 

Pripravili: Kančová 

                  Gúgľavová 

 
                      

 

Báčsky Petrovec je srb-

ská dedinka 

v autonómnej pokrajine 

Vojvodina. V roku 1745 

sem prišiel náš rodák, 

slobodník Matej Čáni 

s približne 2000 Slovák- 

málinská delegácia 

s Annou Berédio-

vou (v strede) 

Oslavy pri pomníku na Stráni  

V augustový podvečer sme si teda zaspomínali na náš-

ho hrdinu. Najprv sa pri pamätníku na námestí obce 

položil veniec v rámci osláv výročia SNP  a potom sme 

sa všetci presunuli na vrch Stráň, kde rovnako ako pred 

Spoločenským domom Málinec, čestnú stráž držali 

členovia Klubu vojenskej histórie RS Krásnogradevci 

a oblohu osvetľovali salvy z ich hlavní. Po príhovoroch 

nášho starostu Ing. Igora Čepku, predsedu SZPB v Má-

linci Mgr. Jána Tokára a našej kultúrnej referentky An-

ny Kančovej sa zapálila vatra. 

 Program spestril FS Málinčok.  

                           Pripravili: Kančová, Gúgľavová 
 



Macíky, zajačiky, bábiky, 

plavky, čelenky, rukavice 

a topy sú už vo svete dob-

re známe pod menom  

kroschelka, ktoré vzniklo 

spojením slova crochet, 
 

čo znamená háčkovanie 
a mena Elena – Elka.  

O ich výrobkyni písali aj 

časopisy Hashtag a Topky 

a dané vecičky môžete 

nájsť na Sashe.sk a Insta-

grame. 

Tak nech sa takto pekne 

darí aj naďalej! 

 

                 Pripravili:  

                 Kančová,  

                 Gúgľavová 
 

  
 
 
 
 
 

 

Obec Málinec je malebná 

dedinka, ktorá oplýva 

krásami prírody, ale aj 

šikovnými ľuďmi.  

Jedným z nich je Elenka 

Riečicová, ktorá vyrába 

nádherné háčkované bá-

biky.  

Ako sa k tomu dostala? 

Inšpirácia prišla od naj-

bližších: "Starká, už nerob 

samé dečky!“, to boli prvé 

slová jej vnučky Alicky.  

Hneď ako jej ukázala vi-

deo s pracovným postu-

pom, zručná dôchodkyňa 

vytvorila prvého zajačika, 

čo za pár dní odhopkal do 

Talianka.  

Samozrejme, že pani Rie-

čicová, ktorá sa celý ži-

vot  venovala ručným 

prácam, v štýle háčkova-

ných dečiek vyrobila ešte 

úplne na začiatku háčko-

vaného anjelika. Ale to už 

bolo dávno, teraz sa za-

meriava na produkciu, pri 

ktorej sa "pracovný bor-

del"  snúbi s vlastnou 

predstavivosťou a požia-

davkami zákazníčok, me-

dzi ktoré patrí aj Barbora 

Balúchová. 

Háčkované výrobky vo 

vlastnom štýle, ktoré do- 

káže vyrobiť aj za 1 celý 

deň, sú zo špeciálnej vlny. 
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Elenka Riečicová so svojimi bábikami, ktoré sú už vyrobené v ich oblečení 
 

háčkované plavky háčkované topy 

háčkovaná čelenka prvotina – háčkovaný anjelik 

dobre známa značka kroschelka dobre známa značka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Štefan Urbašík 

 

    Naša rieka Ipeľ  pra-

mení v Slovenskom Ru-

dohorí a ako som sa 

osobne presvedčil, medzi 

obcou Lom nad Rimavi-

cou a Poliankami, severne 

od mojej rodnej obce Má-

linec.  Jej dĺžka je 232,5  

km, z toho 140 km tvorí 

hranicu medzi štátmi. Jej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spád je pozoruhodný – 

596 m. To preto, lebo 

pramení vysoko v horách.  

Narodil som sa roku 1934  

na brehoch Ipľa, a tak si 

dobre  pamätám, že rieka 

nebola  k jej obyvateľom 

vždy prívetivá ani tu na 

jej hornom toku. Vždy 

v lete, napríklad okolo 

Jána, po prietrži mračien   

nad Bykovom, pozbierala 

všetky vody  prítokov nad  

 

 

 

Málincom – (potokov  

Chocholná, Prierazká, 

Revúca,  Smolný, Can-

kovský, Rakovský) 

a udrela dolu na dolinu. 

Sila toku bola mohutná  

a nielenže sa v našej obci   

nedalo prejsť z jedného 

brehu Ipľa  na druhý ani 

po vyvýšených  laviciach,  

ale voda sa valila aj zá-

hradami a dvormi a sa- 

mozrejme lúkami, ktoré 

jej boli  v ceste.  Jej vody 

počas búrok a záplav za 

mnohé roky  prinášali 

množstvo všelijakého 

materiálu počínajúc pie-

skom, kamením,   samo-

zrejme aj drevom, senom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonca som videl, že v 

rieke plávali napríklad aj  

koše a korytá, nezriedka 

aj domáce zvieratá. Ako 

deti sme tento živel obdi-

vovali a pri podobnej 

každej búrke a  povodni 

sme počúvali starších, ako  

občas mudrovali: „Pred 

ohňom môžeš ujsť, ale 

pred  vodou neujdeš“. 

Neskôr sa situácia menila 

a Ipeľ aj cez Málinec vy- 
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Ako sa nás 

dotkol čas na 

brehu Ipľa 

regulovali, ba dokonca 

nad obcou postavili impo-

zantnú vodnú nádrž, ktorá 

vyriešila aj problémy zá-

plav na jeho hornom kon-

ci a skrotila Ipeľ na nepo-

znanie. Na druhej strane 

treba spomenúť, že rieka 

Ipeľ je charakteristická 

veľkou rozkolísanosťou 

prietokov nie len 

v jednotlivých rokoch, ale 

aj  v  priebehu jedného 

roka. Možno povedať, že 

plynule nezásobovala ani 

obyvateľstvo, ani poľno-

hospodárstvo, alebo prie-

mysel. Na druhej strane 

zasa vedela udrieť povod-

ňami, ako som sa už 

o tom zmienil. Práve po-

vodne vyvíjali tlak na 

príslušné inštitúcie, aby sa 

Ipľu venovala pozornosť.  

Keď sme sa už dotkli tejto 

vodnej nádrže, treba ešte 

spomenúť, že pred jej 

stavbou sa dávnejšie uva-

žovalo o podobnom diele 

v oblasti Brezničky. Toto 

odsúvalo  výstavbu vod-

ného diela Málinec do 

úzadia. Roku 1975 sa už 

ale  jasne plánovalo 

s Málincom. Dielo bolo 

plánované ako s jedným 

z hlavných zdrojov pitnej 

vody pre Stredoslovenskú 

vodárenskú sústavu. Pri-

pomeňme si aspoň zá-

kladné údaje.  

Plánovaná musela  
 

byť dávnejšie 

a predpokladám, že sa 

zbierali údaje potrebné 

pred projektovaním a to 

predovšetkým, či Ipeľ 

a jeho prítoky by stačili 

naakumulovať a potom aj 

pravidelne zásobovať 

takúto nádrž. Veľmi dôle-

žitá bola kvalita vody po 

všetkých stránkach. Ing. 

Mária Pupáková, ktorá 

pracovala v laboratóriu 

Povodia Hrona  o tom 

vedela rozprávať so zna-

losťou veci odborne  

a keď som ju počúval, 

uznal som, že  aj zaujato. 

Tvrdila, že voda v Ipli je 

aj pred zásahmi hygieni-

kov dostatočne kvalitná 

pre účely nádrže. 

Do Málinca chodili pred 

výstavbou celé delegácie 

odborníkov. Najviac sa do 

Málinca vtedy nachodil 

riaditeľ Povodia Hrona 

Ing.  Laco Podkonický, 

ktorý viedol mnohé roko-

vania o rôznych problé-

moch.  Boli   sme   osobní 

priatelia, a preto nikdy 

neobišiel trafiku na ná-

mestí v Málinci, kde pre-

dávala najstaršia podnika-

teľka na Slovensku, moja 

mama, Sabina Urbašíko-

vá.  Rada prijala pozdrav  

 

Pokračovanie článku na 

str. 5. 



od syna z Banskej Bystri-

ce a  rada so vzácnym 

hosťom podebatovala. 

Samotnú výstavbu Málin-

čania vnímali veľmi po-

zorne. Pred samotnou 

výstavbou diela bola zru-

šená osada Hámor, Hrozi-

novo a Šťavica. Vykupo-

vali sa domy a pozemky. 

Nastal pohyb obyvateľ-

stva, lebo tí sa museli 

sťahovať do Málinca, 

Poltára, ale aj inde. 

Nebolo ľahké ľuďom 

opúšťať rodné domy 

a všetko s čím sa zžili od  

narodenia. Boli samo-

zrejme aj slzy, ale aj vý-

hľad na kultúrnejšie bý-

vanie v bytoch 

s kúpeľňami a ostatnými 

vymoženosťami. No ale 

sľubuj či núkaj  niečo 

ľuďom, ktorí za svoj do-

mov považovali málinskú  

dolinu s jej mnohými osa-

dami. 

Málincom  v rokoch 1989 

do roku 1993, kým sa  

nádrž stavala, sa presúvali 

stovky ťažkých náklad-

ných áut naložených vše-

lijakým materiálom. Bolo 

veľa hluku a prachu. 

Viem, že zástupca staros-

tu - Tibor Urbašík, môj 

brat, niekoľkokrát rokoval  

s vedúcim stavby a žiadal 

ho, aby asfaltovú cestu  
stredom dediny pravidel-

ne čistili a v lete polievali. 

Podľa jeho slov vždy na-

šiel pochopenie. Pôvodne 

Málinčanom sľubovali, že   

za príkorie s výstavbou  

budú platiť za odber vody 

menej ako ostatní odbera-

telia. To sa však nestalo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavbári priehrady inak 

obci vychádzali aj inak  
v ústrety. Do prevádzky 

bola stavba slávnostne  

odovzdaná 10. júna 1994. 

Roztočili sa kolesá turbí-

ny a potrubím do čističky 

v Málinci začala tiecť 

voda, ktorú južné dediny 

a mestá túžobne očakáva-

li. Prepojila sa tak dodáv-

ka z Ipľa s dodávkou 

z priehrady v Hriňovej.  
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ňa nielen hospodárske, ale  

aj estetické parametre. 

Iste môžu namietať 

ochrancovia prírody, ale 

aj tí majú iba principiálne 

argumenty. Zatopená bola  
plocha 124 ha. Voda v nej 

naakumulovaná má 26,7 

mil. m3. Prešiel som pešo 

po hrádzi a ani by sa ne-

zdalo, ale jej teleso má 

620 m dĺžky. Výška sy-

panej  hrádze je naozaj 

impozantná. V nádrži sa 

darí rybám a poľovníci 

vravia, že na okraje nádr-

že sa v horúcich letách 

občas chodia schladiť aj 

medvede. Pozorovatelia 

tvrdia, že klíma v doline 

Ipľa je znateľne ovplyv-

nená, podobne ako pri 

mori. Príjemná v lete, aj 

v zime.  

Ani táto stavba sa nevyhla 

problémom najmä z fi-

nančného hľadiska. Hro-

zilo jej aj zastavenie 

a zakonzervovanie. Málo- 

kto vie, že v kritickom 

čase rokov 1990 a 1991, 

keď peňazí zo štátneho 

rozpočtu nebolo, bral sa  

bankový úver a pracovní-

ci investora a dodávateľ  

osobne riskovali. Nako-

niec sa odovzdalo do pre-

vádzky kvalitné vodné 

dielo. Okrem iného sa 

mimo zátopovej oblasti 

musela preložiť aj časť 

cesty III. triedy Poltár – 

Látky. 

 

        Pokračovanie bude 

v nasledujúcom čísle a to  

spravodaji č.4/2018 
 
 

 Z prvej kapitoly  

pamätí  

Mgr. Štefana Urbašíka       

vybrala    

Anna Kančová 

 
 

Už v tom čase sa hovori-

lo, že voda bude 

v budúcnosti drahšia ako 

nafta, a tak všetci napo-

kon 

dielo privítali ako veľký 

vklad, hlavne do budúc-

nosti. Ľudia sme už takí, 

hneď chceli vidieť prínos 

diela. Napokon prínos 

diela mohli argumentovať 

už v suchom lete 1994. 

Veď posilnila vodné zdro-

je z Klenovca a Hriňovej. 

Vodné dielo v podstatnej 

miere ovplyvnilo život 

obyvateľstva v pomerne 

rozsiahlom regióne. Ing. 

Laco Podkonický za všet-

kých nás s vďakou spo-

mína na množstvo ľudí, 

ktorí dávno pred realizá-

ciou diela kládli prvé  

myšlienky, ale aj na tých, 

ktorí vodnú nádrž postavi-

li a dielo zavŕšili. Tento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sympatický bývalý riadi-

teľ Povodia Hrona vyslo-

vil poďakovanie aj obyva-

teľom Málinca, Hámra, 

Ipeľského Potoka, ktorí 

dlhé roky museli žiť 

v stavebnej uzávere. Na-

pokon poďakovanie  patrí 

aj tým obyvateľom, ktorí 

v záujme vysokého cieľa 

prišli o svoje domovy. 

Kto navštívil túto stavbu, 

musí konštatovať, že spĺ- 
 



 

prebiehala rekonštrukcia  
interiéru, aby sa tu deti 

cítili príjemne a rady ju 

navštevovali. Prostredie 

bolo zveľadené a doplne-

né o malé prekvapenie pre 

deti na začiatku školského 

roka, kde v triede č.2 - 

Slniečkovej čakalo na ne 

nové zariadenie, koberec 

a nová podlaha. Počas 

celého roka robíme 

s deťmi neustále nové 

aktivity, snažíme sa, aby 

boli zaujímavé a boli pre 

ne prínosom. Formou hry 

sa deti učia a tá im posky-

tuje zábavu a radosť, kto-

rá sa prenáša aj na nás 

dospelých. Veľkú radosť 

sme mali z úspechov na-

šich detí, ktoré nás repre-

zentovali na súťaži  

 „Talentík Múz“ 

 

 

Dve postavy mieria 

k bráne, keď myšlienky 

plynú mame. 

      „Bude tam mať kama-

ráta ?“ 

   „Kedy prídeš, mama 

zlatá ?“ 

„Áno, Jožko, prídem 

rýchlo. Pri tých slovách 

všetko stíchlo. 

     „Pomôžu mu  

s lyžičkou ?“ 

   „Aj s jesennou bundič-

kou ?....“ 

      Brána našej MŠ sa 

otvorila v novom škol-

skom roku  2018 – 2019 

3. septembra. 

September – mesiac, kto-

rý otvára brány všetkých 

škôl a školských zariade-

ní. Veselé, ale aj  smutné 

tváre detí, plné očakáva-

nia a strachu z nového,  
 

hľadajú útechu v náručí 

dospelých, v našom prí-

pade nás - učiteliek. 

V tomto školskom roku 

našu MŠ navštevuje 37 

detí od 2 do 7 rokov, kto-

ré sú rozdelené do troch 

tried  z toho 4 dvojročné 

Trieda č. 1 - Lienky  - 12 

detí, triedna učiteľka 

Strašková  Janka, vyuču-

júca Valentýniová  Anna 

Trieda č. 2 -  Slniečka -16 

detí, triedna učiteľka Tat-

ranská Nataša, vyuč. p. 

riad. Töröková Janka 

Trieda č.3 -  Medvedíky - 

9 detí, triedna učiteľka 

Pinková Anna. Celkovo 

bolo prijatých  11 nových 

detí.  Do ZŠ odišlo 12 

detí. Naša budova MŠ je 

budova stará, ale aj počas 

týchto letných prázdnin  
 

a boli všetci ocenení:  

Andrejka Havranová – 

Zlaté pásmo v speve 

Miška Petríková – Strie-

borné pásmo v speve 

Ivko Lacko – Bronzové 

pásmo vo výtvarnej múze 

Susanne Šuleková – 

Bronzové pásmo vo vý-

tvarnej múze 

Majka Václavíková – 

Bronzové pásmo vo vý-

tvarnej múze 

„Milujte svoje dieťa, nech 

je akékoľvek – netalento-

vané, smoliarske, dospe-

lé.“ 

  „Keď sa s dieťaťom 

zhovárate, radujte sa, pre-

tože dieťa je sviatok, kto-

rý je zatiaľ s Vami.“ 

 

 

           Kolektív MŠ 

 

Školský rok 

2018/2019 

Vyučovanie sa začalo v pondelok -  3.septembra 2018. 

Do prvého ročníka nastúpilo 14 prváčikov, celkovo 

školu navštevuje v deviatich triedach 119 žiakov – rov-

nako ako minulý školský rok. Okrem Málinca chodia 

do školy žiaci z okolitých obcí Ozdín, Ozdín – Bystrič-

ka, Rovňany a Cinobaňa. 

Školský klub detí má 2 oddelenia a v nich je 42 žiakov 

z prvých štyroch ročníkov. 

Vlaňajší školský rok štúdium na našej škole ukončilo 

12 žiakov, všetci pokračujú v štúdiu na stredných ško-

lách. 29 žiakov vyšších ročníkov na prelome februára 

a marca absolvovalo lyžiarsky kurz v Tatrách, 20 žia-

kov tretieho a štvrtého ročníka v lete vydržalo týždeň 

bez rodičov v škole v prírode. 

V tomto školskom roku majú žiaci naplánovaný aj pla-

vecký kurz v najbližšej plavárni v Rimavskej Sobote – 

 

 

 

 

 

 

 

 

– pre žiakov nižších ročníkov základný, pre starších 

žiakov zdokonaľovací. 

V štádiu schvaľovania je projekt na zvýšenie čitateľ-

skej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, ktorý 

by okrem materiálneho vybavenia znamenal aj záujmo-

vé krúžky zamerané na túto oblasť vzdelávania. 

Negatívom je, že už niekoľko rokov škole neboli pride-

lené finančné prostriedky na potrebný počet asistentov 

učiteľa. 

   Riaditeľ ZŠ Málinec 

Mgr.  Karol Čonka 
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Časové rozdelenie dňa: 

  7,30 –   7,40          príchod do školy 

  7,55 –   8,40      1. vyučovacia hodina 

  8,45 –   9,30      2. vyučovacia hodina 

  9,45 – 10,30      3. vyučovacia hodina 

10,40 – 11,25      4. vyučovacia hodina 

11,40 – 12,25      5. vyučovacia hodina 

12,30 – 13,15      6. vyučovacia hodina 

13,45 – 14,30      7. vyučovacia hodina 
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Región Zamagurie – Čer-

vený kláštor, Osturňa, 

Pieniny, plte na Dunajci; 

Región Severný Spiš – 

Nestville park Hviezdne, 

hrad a skanzen Stará Ľu-

bovňa; podunajský región 

– Včelárska paseka 

v Kráľovej pri Senci, hrad 

Červený kameň, husacie 

hody v Slovenskom Gro-

be; región Orava - Orav-

ský hrad, plte na Orave, 

skanzen Zuberec; región 

Šariš – v Unesco zapísané 

námestie v Bardejove, 

kúpele a skanzen Barde-

jov, Zoo Spišská Nová 

Ves; región Považie – plte 

na Váhu, hrad Strečno, 

stredoveká dedina Paseka, 

Čičmany zapísané 

v Unesco sú destinácie, 

ktoré sme v predchádza-

júcich šiestich rokoch 

navštívili na jesenných 

poznávacích zájazdoch 

„Za krásami Slovenska“ 

organizovaných cirkev-

ným zborom ECAV 

v Málinci. 

V sobotu - 15. septembra 

2018 sa so 45 účastníkmi 

uskutočnil VII. ročník 

tohto už tradičného podu-

jatia. Navštívili sme re-

gión Liptov, ktorý nás 

privítal zamračenou oblo-

hou a mrholením. Pri pre-

hliadke najmladšieho mú-

zea v prírode na Sloven-

sku sprístupneného v roku 

1991 však počasie nebolo 

prekážkou. Z fundované- 

ho a pútavého výkladu 

sprievodcu v múzeu lip-

tovskej dediny v Pribyline 

sme sa dozvedeli, že jeho 

výnimočnosťou sú budo-

vy nielen nižších, ale aj 

vyšších vrstiev obyvateľ-

stva – šľachty a zemanov 

z obcí zaplavených prie-

hradou Liptovská Mara. 

Skanzen v súčasnosti žije 

chovom oviec a koní.  

Pri príležitosti tradičných 

ľudových sviatkov sa tu 

v autentickom prostredí 

s využitím originálnych 

dobových nástrojov, stro-

jov a náradí konajú tvori-

vé dielne, jarmoky na 

rínku a kultúrno-umelecké 

programy v upravenej 

stodole alebo amfiteátri. 

Z Pribyliny sme sa už za 

slnečného počasia presu-

nuli o 17 km ďalej do 

Liptovského Trnovca, 
kde začínala aj končila 

okružná plavba loďou 

Fatima po slovenskom 

mori – Liptovskej Mare. 

Dozvedeli sme sa, že bola 

vybudovaná v rokoch 

1969-1975 za účelom 

protipovodňovej ochra- 

ny a výroby elektrickej 

energie ako súčasť systé-

mu priehrad Vážskej kas-

kády. Pri jej výstavbe 

bolo zapravených trinásť 

obcí. Pri plavbe sa naše 

pohľady opierali o krásne 

vrchy a štíty Vysokých 

Tatier a Chočských vr-

chov. Plavba sa aj napriek 

dlhšiemu čakaniu na prí-

chod kapitána lode niesla 

v dobrej nálade 

a žartovnom duchu. 

Po vylodení nás autobus 

odviezol do 12 km vzdia-

lenej dediny Liptovský 

Ján. Tu v príjemnom pro-

stredí Penziónu u koníka 

podával chutný obed svo-

jim rodákom jeho pre-

vádzkovateľ Michal  

Jakuba s rodinou. 

Obec Liptovský Ján nám 

okrem potravy pre telo 

ponúka aj potravu pre 

dušu a to hneď v dvoch 

expozíciách. V podzemí 

pod vežami sa v typicky 

banskej atmosfére konala 

prehliadka múzejnej ex-

pozície originálnych stro-

jov a náradí podieľajúcich 

sa na vzniku mince od 

vydolovania rudy cez 

razenie v mincovni 

a vydraženie do rúk zbe-

rateľa.  
Z našich výletníkov si 

mince vydražili pani  

Darina Maslágová a pán 

Milan Oravec. 

V parku miniatúr Mini 

Slovensko sme obdivovali 

verné kópie slovenských 

kultúrnych a technických 

pamiatok vyrobených 

z autentických materiálov. 

Aktuálne bolo v krásnom 

prírodnom prostredí na 

ploche 0,8 ha vystavených 

 

18 modelov v mierke 

1:25. 

Liptovský Ján nás na spia-

točnú cestu vyprevádzal 

pesničkami skupiny  

Drišľak, ktorá so svojim 

programom vystupovala 

na dražbe monumentál-

nych drevených sôch vy-

rezávaných priamo pred 

zrakmi dražiteľov. 

Cirkevný zbor ECAV v 

Málinci ďakuje všetkým 

účastníkom výletu, oso-

bitne tým skalným, ktorí 

boli s nami poznávať  

Slovensko aj siedmy krát. 

Veríme, že tohtoročné 

zážitky budú motiváciou 

pre účasť na ďalšom po-

znávaní krás Slovenska. 

 

Organizátorky výletov: 

            Elena Findrová, 

           Želmíra Urdová 



Uznesenie č. 5/2018 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 9. augusta 2018 
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Obecný Úrad INFORMUJE 

1.Berie na vedomie:   

a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ 
b/ Informáciu starostu o priebehu investičných akcií 
c/ Vnútorný predpis č. 1/2018 Smernicu na zabezpečenie ochra-
ny osobných údajov obce Málinec 
d/ Pracovný poriadok Obce Málinec  
e/ Organizačný poriadok Obce Málinec 
f/ Žiadosť Mgr. Eriky Katonovej, bytom Hradište 132 o úpravu 
prístupovej cesty k nehnuteľnosti  
Poľná 103 v obci Málinec 
g/ Ponuku p. Márie Keľhovej, bytom Hontianske Nemce na od-
predaj podielu TTP zapísaných        
na LV 263, parcela registra „E“. č. p. 3646/41 v k. ú. Ipeľský 
Potok s tým, že obec nemá záujem      
o kúpu  
2. Schvaľuje:  

a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Bc. Jozef Starove 
členovia – Juraj Janšto, Ing. Dušan Michalove  
b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.6.2018 
c/ Rozsah výkonu funkcie starostu obce Málinec na volebné 
obdobie  2018-2022 na plný úväzok 
d/ Spolufinancovanie projektu „Čitateľská, matematická a príro-
dovedná gramotnosť v základnej   
škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 vo výške 4.247,75 €, 
postupne v rokoch 2019 – 2021  
pre žiadateľa Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec 
e/ Podľa § 9a, ods.9, písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších   
predpisov, prenájom pozemku v k. ú. Málinec, parc. č. 489/1 o 
výmere 54 m2 pre žiadateľa  
Andreja Gondu, bytom Málinec, Hlavná 4/9 v cene 0,15 
€/m2/rok, od 1.9.2018 na 10 rokov,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že 
žiadateľ predmetný pozemok už  
užíval aj v minulosti 
f/  Minimálne 5 % spolufinancovanie z výšky poskytnutej dotácie 
projektu „Oprava sociálneho  
bytového domu“ v rámci výzvy č. VIII/2018 na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie dotácie v  
pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a 
kultúrnych potrieb a riešenie  
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity  
g/ Použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške do 
500 € na financovanie  
cestovného do Báčskeho Petrovca 
3. Určuje: 

Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci pre volebné 
obdobie 2018 – 2022 v počte   
9  poslancov v jednom volebnom obvode. 
4. Ukladá: 

a/ OcÚ predkladať stavebnej komisii podklady projektovej doku-
mentácie na posúdenie 
Termín: trvalý 
b/ OcÚ, zabezpečovať spracovanie projektovej dokumentácie na 
základe Zmluvy o dielo 
Termín: trvalý 
c/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie projektu v zmysle schvá-
lenia v bode  2/d tohto uznesenia 
Termín: roky 2019 - 2021 
d/ OcÚ, riešiť úpravu miestnej komunikácie „Poľná“ v najbližšom 
možnom termíne, podľa finančných možností rozpočtu obce 
Termín: ako v texte 
e/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom pozemku v 
zmysle schválenia v bode 2/e 
Termín: 09/2018 
 
 

 

f/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie projektu v zmysle schvá-
lenia v bode 2/f tohto uznesenia 
Termín: roky 2018 - 2019  
g/ OcÚ, pri aktualizácii rozpočtu zapracovať  finančné prostried-
ky do výšky 500 €  
na financovanie cestovného do Báčskeho Petrovca 
Termín: ako v texte 
h/ OcÚ, požiadať JUDr. Gombalu o vyjadrenie ohľadom spraco-
vania VZN - zákazu kosenia        
v nedeľu  
Termín: do nasledujúceho OZ 

  Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  

zastupiteľstva v Málinci dňa 9. augusta 2018 

  

Kvasnica Ján  - pri sklárni, tam kde parkujú autobusy SAD, je 

veľká jama, keď budeme asfaltovať ulice, treba  
 ju zaasfaltovať 

- tabuľu športový areál by bolo potrebné natrieť 
a na budove TJ vpredu pri vchodových dve-
rách pri bufete by bolo dobré označiť šíp-
kou hlavný vchod do budovy spredu od 
ihriska, aby bolo zrejmá, že hlavným vcho-
dom nie sú dvere so vstupom na WC 

- mal otázku, či sa pri asfaltovaní ulíc budú robiť 
aj vchody do dvorov? 

Starosta – odpovedal, že pokiaľ si to občania uhradia, firma im 
to urobí 
Mgr. Jablonský Ľuboslav - je sklamaný z Mlynskej ulice, že sa 

nebude robiť, aspoň tú spodnú časť ulice treba urobiť, zavolať 
nejakú firmu nech to vyhrnie a treba to vysypať niečím, je to 
hanba 30 m nedokončiť, trvá to už 2 roky. 
Starosta – P. Čáni je na PN, príde o 4 týždne a potom to bu-

deme robiť. Nemáme stavebnú firmu, ktorá by to urobila. Všetky 
práce robíme v rámci možností. 
Mgr. Jablonský Ľuboslav– upozornil na práce v práčovni 511, 

ktoré neboli urobené 
- doporučuje umiestniť kameru ku kontajne-
rom na odpad pri bytovkách 510, 511, aby 
sa už mohli odhaliť občania, ktorí to robia 

      - treba poriešiť kuriča v bytovkách 510, 511 
Lacková Ingrida – bude to robiť p. Ján Riečica 
Mgr. Jablonský Ľuboslav – občania sa sťažujú  na nedodržia-

vanie ordinačných hodín našej obvodnej lekárky 
Starosta – treba dať písomnú sťažnosť, obvodná lekárka už 

bola upozornená na dodržiavanie ordinačných hodín 
Mgr. Jablonský Ľuboslav – mal otázku, ako dopadla sťažnosť 

za odstránenie drevených stĺpov v obci? 
Lacková Ingrida – sťažnosť sme zaslali, boli to pozrieť, je to 

v riešení 
Janšto Juraj – upozornil na údržbu ciest – cesta vo Vlčove je 

zanesená pieskom, ďalej uviedol, že 3 dni kosili pracovníci 
správy ciest na 2 traktoroch úsek od Šťavice po Vlčovo 
 -boli pre  dĺžené otváracie hodiny predajne CBA 
do 20:00 hod. – pod lipami je neporiadok a je tam aj dosť hlučno 
Ing. Michalove Dušan – mal otázku, či máme evidenciu všet-

kých obecných pozemkov, za ktoré platia nájomné na garáž, 
keď niekto užíva pozemok, mal by zaň platiť 

- smetné nádoby pri sklárni sú plné, je tam 
smetisko 

- sklárska cesta je zle vyspádovaná pri A. Pi-
látovej, voda stojí na ceste, časom to vlhne, 
tvoria sa plesne a zničiť sa nehnuteľnosť. 
Možno by sa tam mal urobiť nejaký rigol. 
Cesta mala byť vyspádovaná smerom do 
záhrad 

Kvasnica Ján – s tým bol problém aj predtým, kým sa neurobila 

cesta 



 

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 28. júna 2018 

k uznesenie č. 4, ktoré bolo zverejnené  
v Málinskom spravodajcovi č. 2/2018 

celá zápisnica je k dispozícii na webovej  
stránke obce 

 
 
Janšto Juraj – na letné obdobie by bolo dobré naplánovať vý-

voz plastov 2-krát mesačne,                          
                          veľkoobjemové kontajnery + domácnosti 
Starosta – môžeme požiadať, sú tam nejaké voľné termíny 
Janšto Juraj – ak sa budú robiť miestne komunikácie, treba 

vopred upozorniť občanov, aby potom už  nerobili                              
                         rozkopávky, keď to bude hotové a zároveň by 
bolo dobré porobiť aj  komunikácie, kde už boli 
                         rozkopávky, pretože sú v zlom stave 
                      - pri bytovke 485 sú veľké jamy, bolo by dobré 
urobiť vysprávky  
                       - na autobusovej zastávke v Ipli pri T. Krahul-
covi treba dať lampu na verejné osvetlenie 
                       - mal otázku, kto bude kosiť garády nad ces-
tármi tam, kde boli zasadené jablone, zarástlo to a nemá                      
to kto kosiť 
Ing. Faťara Jaroslav – treba upozorniť správu ciest na kosenie 

+ opravu výtlkov na ceste vo Vlčove 
                                     - v záverečnom účte máme k 31.12.2017 
dosť vysoký dlh na nájomnom, ako je to  
k dnešnému dňu? 
Lacková I. - dlh sa znížil, sú podpísané splátkové kalendáre s 
dlžníkmi 
Ing. Faťara Jaroslav – prebieha rekonštrukcia elektr. vedenia a 

na niektorých úsekoch vymieňajú  káble a niekde nie 
Starosta – mali na to urobený projekt, robia to podľa neho  
Ing. Faťara Jaroslav -  kedy sa bude vymieňať podlaha v MŠ? 
Starosta  - ešte 2 týždne tam budú deti, potom to budeme robiť 
Ing. Igor Lacko – upozornil na zmenu zákona -  štartovné pre 

dieťa z detského domova od 18 rokov.  Keď opustí detský do-
mov, má nárok na jednorázový príspevok 70 % dostane z det-
ského domova a 30 % dáva obec kde má dieťa trvalý pobyt  ak o 
to dieťa požiada. Je to cca 400 € . Do budúcna treba s tým počí-
tať. Detské domovy ich na to určite budú upozorňovať. Najbližšie 
by to mala byť Vanesa Farkašová, ktorá bude mať 18 rokov. 
Bc. Starove Jozef – mal otázku, či budú elektrikári demontovať 

staré stĺpy? 
Starosta – najskôr musíme premontovať lampy na nové stĺpy a 
potom ich demontujú 
Mgr. Jablonský Ľuboslav – pri p. Slávikovi ostali dva drevené 

el. stĺpy, treba napísať sťažnosť, aby  ich vymenili 
Ing. Igor Lacko – aj  pri p. Harandzovej Na Vinici, spomínala, že 

tam nechali drevený stĺp 
Mgr. Jablonský Ľuboslav – jarky v obci sú zarastené napr. na 

Mlynskej ulici, robili to aktiv. pracovníci, teraz to nemá                                            
kto robiť, treba vodohospodárov upozorniť nech si to                                                
vykosia  
                                             - treba upraviť pozemok, kde od-
stránil garáž p. Trčan , aby to bolo zjazdné 
Ing. Michalove Dušan – pri p. Balogovi na Potočnej ulici je zle 

vyspádovaná cesta, stojí tam voda,  zapácha to, keď 
udrie z kanalizácie, sú tam fekálie. Pred p. Riečicom je   
kanalizačná šachta, začína sa prepadať 
                                       - cestu pred p. Petrom Melichom treba 
opraviť, je tam veľká jama    
                                       - niektoré obce majú na web stránkach 
zverejnený harmonogram zasadnutí OZ                                        
Starosta – môžeme to urobiť na budúci rok, ale to je len taký 
orientačný termín 

  

 

O Z N A M 

Oznamujeme pozostalým, že podľa zákona 

č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve  je potrebné uzatvoriť 

zmluvu na hrobové miesto pre zosnulých. 

Žiadame tých pozostalých, ktorí ešte nemajú uzatvorenú 

zmluvu na existujúce hrobové miesto, majú možnosť tak 

urobiť na Obecnom úrade v Málinci počas úradných 

hodín. 

UPOZORNENIE 

Upozorňujeme pozostalých, že v zmysle VZN č. 2/2017 

o správe a prevádzkovaní  pohrebiska na území obce 

Málinec – Prevádzkový poriadok pohrebiska- čl.14 

k zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo 

k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na poh-

rebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas pre-

vádzkovateľa /Obce Málinec/.  

 

         OZNAM 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta v zmysle VZN č. 

2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území 

obce Málinec – Prevádzkový poriadok pohrebiska: 

- Akékoľvek stavebné úpravy týkajúce sa hrobového 

miesta môže nájomca uskutočniť len na základe pí-

somného súhlasu Obce Málinec. 

- Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný 

na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť a odstrániť 

stavebný materiál. 

- Je zakázané odstraňovať stavby, upravovať rozmery 

stavby alebo odnášať z pohrebiska časti náhrobkov, 

hrobiek alebo iných stavieb  bez súhlasu obce Máli-

nec. 

- Stromy a kry je možno vysadzovať na prenajatom 

hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom obce Málinec. 

- Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú 

bez súhlasu Obce Máliec zasahovať do zelene vysa-

denej obcou. 

- Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len 

s písomným súhlasom obce Málinec, ktorý môže ur-

čiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich 

upevnenia. 

Zároveň žiadame nájomcov, aby sa riadili podmienkami 

nájomnej zmluvy na hrobové miesto a VZN č. 2/2017 

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Má-

linec. 

U P O Z O R N E N I E  
       

       Upozorňujeme pozostalých, že vzhľadom na 

to, že 1. a 2. novembra 2018 /štvrtok a piatok/ sú 

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, 

aby si v tichosti a pokoji uctili svojich drahých 

nebohých, dodržiavali poriadok v cintorínoch, 

neničili cudzí majetok a do kontajnerov dávali len 

vyhorené sviečky, kahance, staré kvety, kytice, 

burinu prípadne zničené vázy ale nie odpad 

z domácností! A samozrejme nezabudnite na re-

cykláciu, teda triedenie odpadu! 
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

 pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Málinci 

 
Obec    Málinec      u v e r e j ň u j e    podľa § 173 ods. 2 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam 

kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - zastupiteľstva podľa 
jednotlivých volebných obvodov: 

 

1. Marcela Balogová, 36 rokov, nezamestnaná, Strana rómskej koalície - 
srk 

2. Ľuboslav Jablonský, Mgr., 39 rokov, pedagogický zamestnanec ZŠ, 

nezávislý kandidát 
3. Ľubomír Jakuba, 54 rokov, nezamestnaný, Slovenská národná strana 

4. Juraj Janšto, 53 rokov, lesník, Smer – sociálna demokracia 

5. Ivan Karlík, Bc., 29 rokov, vedúci prevádzky, Slovenská národná strana 
6. Jaroslava Kminiaková, 40 rokov, nezamestnaná, Smer – sociálna demo-

kracia 

7. Ján Kvasnica, 51 rokov, hrádzny, Smer – sociálna demokracia 
8. Igor Lacko, Ing., 40 rokov, odborný radca, Slovenská národná strana 

9. Dušan Michalove, Ing., 49 rokov, technik lesnej správy, nezávislý kandi-

dát 
10. Andrea Mužíková, 43 rokov, nezamestnaná, Smer – sociálna demokracia 

11. Ján Semerák, 55 rokov, nezamestnaný, Slovenská národná strana 

12. Jozef Starove, Bc., 45 rokov, technický pracovník, Smer – sociálna de-

mokracia 

13. Peter Turic, Mgr., 37 rokov, SZČO, nezávislý kandidát 
14. Radomíra Valentínyová, Bc., 41 rokov, samostatný radca, Slovenská 

národná strana 

 

 

 
môže volič zakrúžkovať len 

jedného kandidáta. 
V osobitnom priestore urče-

nom na úpravu hlasovacích 

lístkov vloží volič do obálky 

jeden hlasovací lístok pre 

voľby do obecného   zastupi-

teľstva a jeden hlasovací 

lístok pre voľby starostu ob-

ce.  

Na požiadanie voliča mu 

okrsková volebná komisia vydá 

za nesprávne upravené hlaso-

vacie lístky iné. Nesprávne 

upravené hlasovacie lístky 

vloží volič do schránky na 

odloženie nepoužitých alebo 

nesprávne upravených hlasova-

cích lístkov. 

Volič, ktorý nemôže sám upra-

viť hlasovací lístok pre zdra-

votné postihnutie alebo preto, 

že nemôže čítať alebo písať a 

oznámi pred hlasovaním túto 

skutočnosť okrskovej volebnej 

komisii, má právo vziať so 

sebou do priestoru určeného na 

úpravu hlasovacích lístkov inú 

spôsobilú osobu, aby podľa 

jeho pokynov a zákona upravila 

hlasovací lístok a vložila do 

obálky.  
 

     Volič, ktorý sa nemôže do 

volebnej miestnosti zo  

závažných, najmä zdravotných  

dôvodov dostaviť, má právo 

požiadať obec 

I n f o r m á c i e   

p r e  v o l i č a 

 

I 

Dátum a čas konania volieb 

Voľby do orgánov samo-

správy obcí sa konajú 

v sobotu 10. novembra 

2018 od 7:00 do 22:00 h. 
II 

Právo voliť 

Právo voliť do orgánov samo-

správy obcí má obyvateľ obce, 

ktorý má trvalý pobyt v obci a 

najneskôr v deň konania volieb 

dovŕši 18 rokov veku. 

Prekážkou práva voliť je záko-

nom ustanovené obmedzenie 

osobnej slobody z dôvodov 

ochrany verejného zdravia. 

III 

   Právo byť volený 

  Za poslanca obecného   za-

stupiteľstva, môže byť zvolený 

obyvateľ obce, ktorý má trvalý 

pobyt v obci, v ktorej kandidu-

je a najneskôr v deň volieb 

dovŕši 18 rokov veku. 

 

   Za starostu obce, primátora 

mesta, starostu mestskej časti 

môže byť zvolený obyvateľ 

obce, ktorý má trvalý pobyt v 

obci a najneskôr v deň konania 

volieb dovŕši 25 rokov veku. 

 Prekážkou práva byť volený je 

-výkon trestu odňatia slobody, 

právoplatné odsúdenie za úmy-

selný trestný čin, ak odsúdenie 

nebolo zahladené, 

pozbavenie spôsobilosti 
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 na právne úkony. 

IV 

Spôsob hlasovania 

Volič môže voliť len v obci 

svojho trvalého pobytu vo 

volebnom okrsku, v ktorého 

zozname voličov je zapísaný. 

Volič je povinný po príchode 

do volebnej miestnosti preuká-

zať okrskovej volebnej komisii 

svoju totožnosť predložením 

občianskeho preukazu alebo 

dokladu o pobyte pre cudzinca.  

 

Prevzatie hlasovacích 

lístkov a obálky potvrdí 

volič v zozname voličov 

vlastnoručným podpisom. 
       Každý volič sa musí pred 

hlasovaním odobrať do oso-

bitného priestoru určeného na 

úpravu hlasovacích lístkov. 

Voličovi, ktorý nevstúpi do 

osobitného priestoru určeného 

na úpravu hlasovacích lístkov, 

okrsková volebná komisia 

hlasovanie neumožní. 

     Na hlasovacom lístku pre 

voľby poslancov obecného 

zastupiteľstva môže volič 

zakrúžkovať najviac toľko 

poradových čísiel kandidá-

tov, koľko poslancov má 

byť v príslušnom volebnom 

obvode zvolených.  
Počet poslancov, ktorý sa volí 

vo volebnom obvode je uve-

dený na hlasovacom lístku. 

 

Na hlasovacom lístku pre 

voľby starostu obce  

a v deň konania volieb okrsko-

vú volebnú komisiu o vykona-

nie hlasovania do prenosnej 

volebnej schránky, a to len v 

územnom obvode volebného 

okrsku, pre ktorý bola okrsková 

volebná komisia zriadená. 

  Volič je povinný odložiť 

nepoužité alebo nesprávne 

upravené hlasovacie lístky do 

zapečatenej schránky na odlo-

ženie nepoužitých alebo ne-

správne upravených hlasova-

cích lístkov, inak sa dopustí 

priestupku, za ktorý mu bude 

uložená pokuta 33 eur. 
     Obecné zastupiteľstvo 

v Málinci podľa § 166 zákona 

č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu voleb-

ného práva a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

uznesením č. 5/2018 zo dňa 

9.8.2018 určilo, že 

        

      Obecné zastupiteľstvo 

v Málinci bude mať celkovo 9 

poslancov, ktorí sa budú 

voliť v jednom volebnom 

obvode utvorenom pre celú 

obec  v   dvoch volebných 

okrskoch :                                         

 

1. zasadačka OcÚ Málinec 

  

2. Spol. dom Málinec. 
          
          Redakčná rada a zdroj internet 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

 pre voľby starostu obce Málinec 

 
Obec     Málinec      u v e r e j ň u j e    podľa § 178 ods. 2 

zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: 

 

1. Igor Čepko, Ing., 60 rokov,  starosta, Jednota – ľavicová strana 

Slovenska 

 

2. Jaroslava Kurčíková, Ing., 51 rokov, štátny radca, nezávislá kan-

didátka 

 

3. Igor Lacko, Ing., 40 rokov, odborný radca, Smer -sociálna demo-

kracia a Slovenská národná strana 

 



 

 

 
 

Náš detský folklórny súbor Málinčok sa teší stále 

väčšej priazne. Niet sa potom, čo čudovať, že počas 

prázdninového augusta a začiatku septembra vystu-

poval aj v okolitých dedinách či mestách: 

18. augusta 2018 – Rátka – Dni obce 

24. augusta 2018 – vrch Stráň – Pustovgar 

29. augusta 2018 – Ozdín – Ozdínske jamy a vrchy 

07. septembra 2018 – Lovinobaňa – Lovinobaňská 

štvorka pre zdravie a folkĺorne popoludnie 

08. septembra 2018 – Poltár – GombovecFest 

Väčšie dievčatá boli spievať aj na svadbách Nike 

Števovej a Gabike Detvanovej. Najbližšie sa folklór-

ny súbor predstaví na Dni prezentácie mikroregiónu 

Hornohrad a v októbri - Mesiac úcty k starším.  

       FS Málinčok Vás pozýva medzi seba. 

        Hľadá nových spevákov a tanečníkov vo veku 

od 2 do 90 rokov.  Bližšie informácie sa dozviete 

na OcÚ, oddelenie kultúry  u p. Kančovej.  

 

                        Pripravili: Kančová, Gúgľavová 
 

 
Staro-nové autobusové zástavky 

  

  

 

 

 

zástavka v Dobrom Potoku pred 

rekonštrukciou 

zástavka v Dobrom Potoku po 

rekonštrukcii 

Obec Málinec v tomto roku 

zo svojho rozpočtu opravila 

dve autobusové zastávky v 

časti Dobrý  Potok.                

Obec od apríla obnovila 

zástavku v Dobrom Potoku 

pri pánovi Juríčkovi a v 

súčasnosti sa odela do no-

vého šatu aj autobusová 

zástavka na Tehlovni.  

    Prácu vykonali  pracovní-

ci obecného úradu 

a pracovníci z aktivačných 

prác. 

         Ďakujeme a zástavky 

nech slúžia svojmu účelu.  

    Redakčná rada 
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FS   Málinčok v  Ozdíne 

V marci tohto roku sme sa 

zapojili do projektu Akvi-

zícia knižníc z Fondu na 

podporu umenia, kde sme 

požiadali o finančný prí-

spevok na nákup nových 

kníh do našej obecnej 

knižnice.  

 

Knižnice poskytujú nena-

hraditeľné služby 

v oblasti zabezpečovania 

poznávacích, vzdeláva-

cích a kultúrnych potrieb 

nielen jednotlivcov, ale aj 

spoločnosti ako celku. 

Preto ich všestranný roz-

voj je dôležitým verejným 

záujmom. Knižničný fond 

v obecnej knižnici je za-

staralý, opotrebovaný.  

Do knižničného fondu 

v obci Málinec je potreb- 

né doplniť všetky druhy 

literatúry pre deti aj pre 

dospelých. Predpoklada-

ným prínosom je, že sa 

zvýši návštevnosť obec-

nej knižnice. Knižnica 

v obci Málinec je spádo-

vá. Knižnicu navštevujú 

občania – čitatelia aj 

z okolitých obcí a to 

Ozdín, Bystrička, Rov-

ňany a Dobrý Potok. 

V polovici septembra sa 

nám vďaka tomuto pro-

jektu podarilo nakúpiť 

120 knižných jednotiek 

a to detskú, krásnu 

a odbornú literatúru.  

Teraz už len čakajú na 

svoj zápis a potom šup-

šup k novým čitateľom.  

 

Ďakujeme a želáme  

príjemné čítanie! 

 

Pripravili: Kančová, 

               Gúgľavová 

K N I Ž N I C A    Málinec 
otváracie  hodiny  

 
                                   Pondelok           10

oo
    -   15

oo
 hod. 

od 01.10.2018 aj              Utorok           10
oo

    -   15
oo

 hod. 

               Streda            10
00

    -   15
oo 

hod. 

                                         Štvrtok            10
oo

    -   15
oo

 hod.  

 

Výpožičná  doba kníh  je 1 mesiac 

 



 

 

Po mesačnej prestávke sa 

nám začal ďalší ročník fut-

balovej 5. ligy. Po peknom 

umiestnení v tom predchá-

dzajúcom naozaj neviem 

a nedovolím si ani tipovať, 

ako sa skončí tento. 5. liga 

má kvalitu, akú dávno ne-

mala. Prišli do nej mužstvá, 

ktoré sa cez leto posilnili 

skúsenými hráčmi, a tak 

jediná moja myšlienka sme-

ruje k tomu, že všetko je 

možné. Verím ale, že naši 

chlapci budú bojovať 

o horné priečky tabuľky. 

Neposilnili sme mužstvo 

silnými hráčmi, ale naopak. 

Dávame šancu mladým 

chalanom, ktorí majú šancu 

ukázať, čo v nich je. Ako 

vzor by si mohli zobrať 

kapitána mužstva Jána Me-

licha. Viem, že futbal je 

kolektívny šport, ale také 

služby, aké odvádza tento, 

„takmer veterán“, nášmu 

mužstvu vo svojom veku je 

obdivuhodné. Jeho prístup 

a láska k futbalu by naozaj 

mohla či mala byť príkla-

dom pre našich mladých 

chlapcov. Jano, klobúk dole  
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Rekonštrukcia  

miestnej  

komunikácie 
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Rekonštrukcia zavlažovacieho  

systému a tréningovej plochy 

 

pred tebou... Po dlhých ro-

koch máme domáceho tré-

nera Petra Turica. Ako ve-

denie, tak aj samotní hráči 

mu veria a dúfam, že aj vy 

fanúšikovia mu budete držať 

palce, aby s tou našou futba-

lovou loďou doplával 

úspešne do prístavu. Popri 

týchto kádrových zmenách 

sa počas leta ešte udiala 

jedna milá skutočnosť. Fut-

balový zväz vyhlásil finanč-

ný projekt pre kluby. A tak 

z tohto projektu za spoluú-

časti obce bolo vybudované 

umelé zavlažovanie hlavné-

ho ihriska, čo je pre náš 

areál dobrá a užitočná inves-

tícia hlavne do budúcnosti. 

Je potešiteľné a my za to 

ďakujeme, že rôzne formy 

pomoci klubu poskytujú aj 

naši spoluobčania. Vidieť, 

že naši ľudia majú futbal 

radi, a tak verím, že naši 

chlapci Vás budú napĺňať aj 

naďalej svojimi výkonmi 

a výsledkami a všetci spolu 

budeme hrdí na nás. 

 

TJ Jednota Málinec  

                 Váš  Švankes 

 

 

V obci Málinec - časť 

Stupník sa v priebehu 

dvoch rokov realizoval 

projekt rekonštrukcie 

miestnej komunikácie, 

„cesta do Stupníka“. 

Rekonštrukcia sa reali-

zovala v dvoch etapách 

a to v roku 2017 a 2018. 

Realizáciu projektov  

podporilo Ministerstvo 

vnútra SR v rámci výzvy 

Úradu splnomocnenca 

vlády SR pre rómske 

komunity - dotácie na 

podporu sociálnych a 

kultúrnych potrieb a 

riešenia mimoriadne 

nepriaznivých situácií 

rómskej komunity. 

V roku 2017 obec bola 

podporená sumou 

6000,00 eur nenávratné-

ho finančného príspevku, 

pričom celkom vynalo-

žené finančné prostried-

ky obce boli  7452,00 

eur. V druhej etape re-

konštrukcie v roku 2018  

bola obec podporená 
nenávratným finančným 
 

príspevkom v sume 5000,00eur, celkové náklady na do-

končenie miestnej komunikácie boli vo výške 5280,00 

eur. 

                                  /spracovala: Mgr. Čepková Zuzana/ 

 

Zavlažovací systém 

zaisťuje automatickú 

závlahu plôch futbalo-

vého ihriska TJ Jedno-

ta Málinec. Na trávna-

tej ploche je osade- 

ných 24 výsuvných 

postrekovačov,na kto-

ré sú nainštalované 

trysky. 
 

Všetky postrekovače sú 

rozmiestnené na dostrek 

a tvoria štvorcový spon. 

Automatické ovládanie je 

riadené modulárnou ovlá-

dacou jednotkou 

a skupinou elektroventi-

lov.   

Dielo relizovala Fi. 

 ZELENŠÍ TRAVNIK 

Stanislav Malatinec  

Celková cena :14 666,66 € 

Dotacia: SFZ Bratislava  

                     10.000 € 

Vlastné zdroje : 4 666,66 € 

          Pripravila:  

                 Ingrida Lacková 
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