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Poďakovanie 
                              bývalému   starostovi      

                                                                                         
Málinskí voliči rozhodli, 

                               že  Ing. Igora Čepku vystrieda na                                 

                      starostovskej stoličke  Ing. Igor Lacko. 

        

Rozvoj a prosperita bola vždy jeho prioritou a neustálym 

cieľom. Nakoniec 29 rokov pôsobenia vo funkcii starostu  

a viditeľne uskutočnené projekty sú toho dôkazom. 

Nie všetko sa dá urobiť aj za toľko rokov. 

Obec je dobre naštartovaná do ďalšieho rozvoja 

a zveľaďovania. 

Mnohé záleží aj od požiadaviek  jej obyvateľov. 

 

Bývalému starostovi želáme pevné zdravie, novému veľa 

trpezlivosti, tvorivých úspechov do nových vízií a cieľov. 

 

Za dlhoročný aktívny rozvoj obce v rokoch 

1989 -2018   Ing. Igorovi Čepkovi  

 

Ď A K U J E M E  ! 
 

 

VÔŇA DOMOVA 
 

 Dívam sa kde oko nedovidí,     Všetko to aspoň 

 ale srdce neustále sní...              na chvíľu poteší, 

 Všetko sa niekedy začalo:          lebo pantha rei 

malo svoje vybočenie,                prichádza i odchádza, 

no za skrytým rohom                  no vôňa domova 

aj nové vznikanie...                     ako vianočný darček 

                                                     zostáva... 

Všade sa niečo zachovalo:                          

matkino pohladenie                     

alebo otcova múdra rada,                   

ktorá zostala ako kompas 

a zároveň túžba 

aby z mŕtvych vstala... 

 

Autor: doc. PaedDr. Július Lomenčík 
 
 

                          

                                                                              

                                                                      

 

              

na OcÚ Málinec  
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Dňa 6. 12. 2018 Vás fi. Mekka pozýva do  SD Málinec 

na vianočné nákupy textilu, obuvi a rôzneho priemysel-

ného tovaru. 

 

Predaj sa uskutoční v čase  od 10
00 

 hod. do 16
00 

hod. 
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   V sobotu – 6.októbra 2018 - 

sa v obci Málinci konal XII. 

ročník už tradičnej putovnej 

akcie:  Deň prezentácie Mik-

rore- 

giónu Hornohrad spojený so 

súťažou o najlepšiu horno-

hradskú klobásu. 
A na čo sa vlastne všetci mohli 

tešiť?  Na námestí sa rozložili 

stánky, v ktorých deväť obcí 

Mikroregiónu Hornohrad – 

Málinec, Ozdín, Rovňany, 
Uhorské, Hradište, Krná, Zlat-

no, České Brezovo a Cinobaňa 

sa zapojili do súťaže 

o najlepšiu klobásu. Do súťaže 

sa zapojila aj partnerská obec  

Málinca a to Báčsky Petrovec 

zo Srbska a obec Veľká Ves, 

ktorá sa súťaže zúčastňuje od 

samého začiatku. 

Hosťujúca obec  pripravila 

v budove Spoločenského domu 

Málinec prezentáciu obce.  

Bolo tu niekoľko tematických 

výstav. Prvá bola o výrobkoch 

šikovných žien Málinca – 

Elenke Riečicovej, Evke 
Riečicovej, Janke Gondovej 

a seniorov z bývalého denného 

stacionára. 

Druhá sa venovala službám 

obce – tradičné podujatia, Ko-

munitné centrum Málinec 

a Integrované sociálne cen-

trum. Tretia výstava –Zemou 

maľované bola venovaná obra-

zom Gabriela Kuráka, ktorý 

maľuje zemou. Štvrtá výstava 

patrila Mikroregiónu Horno-

hrad a päticu výstav uzatvárala 

výstava obrazov Lučenca 

a kraja novohradského. Výsta-

va bola doplnená aj leteckými  

 

snímkami obce Málinec. Prí-

tomní si mohli pochutnať na 

málinskom nealkoholickom 

mušte, ktorý sa vyrába 

v miestnej muštárni z jabĺk. 

Žiadny cukor. Stopercentná 

jablková šťava. 

Dominantou sály bola maketa 

Ozdínskeho hradu, vytvorená 

podľa dochovaných prameňov. 

Tento hrad vypálený Turkami 

stál kedysi na kopci medzi 

Málincom a Ozdínom.  

No každý si mohol dopriať 

ochutnávku klobás na námestí 

obce Málinec, kde sa mlelo, 

miešalo a aj opekalo.  

1. miesto – Málinec: 

Ľubomír Šnúrik, Igor 

Lacko, Stanislav Ma-

tula a Ján Semerák. 

2. miesto – Krná 

3. miesto – České Bre-

zovo 
    Podujatie moderoval mno-

hým známy, ľudový rozprávač 

-Martin Kopor z Hriňovej, 

ktorý so šarmom a humorom 

sypal rýmy a verše z  rukáva. 

V bohatom kultúrnom progra-

me sa postupne predstavili : 

domáci detský folklórny súbor 

Málinčok, detský folklórny 

súbor Jánošík z Fiľakova, ses-

try Sihelské z Poltára, speváč- 

ky Vrbiniakové, heligónkári 

Peter Mužík, Ľubomír Laššák, 

František Gajdoš s dcérami 

Ivetou a Alžbetkou a iní.    

Obec Málinec ĎAKUJE  

miestnym občanom- sponzo-

rom,  ale hlavne  Banskobys-

trickému samosprávnemu 

kraju, ktorý podujatie      

finančne  podporil. 

 

 

  Poďakovanie patrí aj Novo-

hradskému osvetovému stre-

disku Lučenec, ktorí pomá-

hali s propagáciou, tvorivou 

dielňou  a tiež všetkým, ktorí  

 

akokoľvek pomohli a prispeli 

k zorganizovaniu tohto krás-

neho podujatia. 

 

Pripravili: Kančová,  

                               Gúgľavová 

 
 

 

Prezentácia v SD v bývalom  dennom stacionári 

       Starostovia obcí   
Mikroregiónu  Hornohrad 

 

 

Sestry  Sihelské,  moderátor Martin Kopor,  

Ľubomír Laššák a speváčky Vrbiniakové 

FS  Málinčok 

Súťaž o najlepšiu klobásu – 

družstvo z  Báčskeho Petrovca 



FOTO: Mgr. art. Jakub Jančo, 

Národné osvetové centrum 

 

naplniť svoj poslanecký      

mandát, čo najlepšie pre dobro 

celej obce.  Mojou snahou bude 

nesklamať vašu dôveru a sna-

žiť sa presadzovať správne 

myšlienky v prospech a napre-

dovanie našej obce. 

 

         Verím, že spoločne s 

vaším pričinením to dokážeme. 

Som otvorený každej správnej 

myšlienke pre blaho a zveľa-

ďovanie našej obce.  

Prajem si, aby sme naďalej   

v komunikácii neochladli, 
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     Šediny znamenajú múdrosť 

a skúsenosti. Vzbudzujú úctu a 

rešpekt. Síce sa všetky tieto 

kladné stránky bijú so zhoršu-

júcim zdravím, ešte stále sa dá 

prežívať pekné veci a obec 

Málinec to umožnila aj tento 

rok.  

V piatok - 19. októbra 2018 sa 

konalo Stretnutie seniorov obce 

Málinec a jubilantov 2018 v 

rámci Októbra - Mesiaca úcty k 

starším. 

Najskôr sme v sobášnej miest-

nosti prijali jubilanti - seniori, 

ktorí mali tento rok už mini-

málne 60 rokov, blahoželania, 

darčeky, kvety a uskutočnili 

zápis do obecnej kroniky. 

Po tomto slávnostnom akte sa  
všetci presunuli do sály a  to    

spolu so seniormi      Málinca.  
Na programe bolo vystúpenie 

nášho detského folklórneho 

súboru Málinčok, ktorý sa 

predviedol tradičnou málinskou 

svadbou, novými tancami a 

cigánskym tancom.  

   Všetci zúčastnení si pochut-

nali na spoločnom obede a 

koláčoch, ktoré priniesli nie-

ktorí jubilanti. Popri tom mali 

možnosť si pozrieť prezentáciu 

knihy Lučenec a kraj novo-

hradský         o Lučenci, jeho 

okolí, Poltári a dedinkách pol-

társkeho okresu. V ten deň si 

mohli aj zakúpiť 

danú publikáciu. 

 

Pripravili:Kančová, Gúgľavová                 

 
 

      Hlavnú cenu  10. ročníka 

celoštátnej súťaže Slovenská 

kronika 2018, ktorej slávnostné 

vyhodnotenie sa konalo 19. 

októbra 2018 v Slovenskej 

národnej knižnici v Martine, 

získala v kategórii publikácia o 

ľudovom odeve, tradičnom 

remesle a tradičnej ľudovej  

strave a pod. aj monografia  - 

Z máľinské túrni pozerán.  

 

 

 

Autorom je rodák z Novohradu 

doc. PaedDr. Július Lomenčík. 

   Sme právom hrdí, že opäť sa 

niekde zablysla  naša dedinka  

a náš rodák doc. PaedDr. Julius 

Lomenčík. Pokiaľ uvedenú 

knihu ešte nemáte,  môžete si  

ju zakúpiť na Obecnom úrade 

Málinec v cene 8,- €.   

Kniha môže byť aj vhodným 

darčekom pri príležitosti blí-

žiacich sa vianočných sviatkov. 

BLAHOŽELÁME! 
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Vážení spoluobčania 
 

     Dovoľte mi poďakovať sa 

Vám za prejavenú dôveru a 

podporu v komunálnych voľ-

bách 2018. Vysoko si to vážim 

a sľubujem, že sa budem snažiť 
 

ale prichádzali spolu k novým 

racionálnym  návrhom, ktoré sa 

budem snažiť vybojovať pre 

Vás.  

 

Ďakujem  

                 Jozef Starove 

 

Prvé CD Piesne z Novohradu – Sestry Sihelské  
a ich hostia 

 

CD je možné si kúpiť na  OcÚ Málinec  v cene 8,- eur. 
 

Zaujímavosťou či atrakciou ich vystúpení sa stalo čepčenie 
nevesty, ktoré robia pravidelne nielen v rámci svadby, ale 
aj osobitne. 
 
Danke sa podarilo  
začepčiť dokonca  
aj slávnu tenistku  
Dominiku Cibulkovú  
a sem-tam nejakú  
blogerku. 

 

 

Jubilanti 2018 

Málinská svadba – čepčenie nevesty 

v predaji na  

OcÚ Málinec 

v cene 12 € 

Stretnutie seniorov 



Oslavy 100. výročia od ukončenia  
1. svetovej vojny 

 
         Tento rok sa vo svete oslavuje 100. výročie od ukončenia 

1. svetovej vojny. Začala sa 28. júla 1914 a skončila 11. novem-

bra 1918. Vyvolal ju atentát na rakúsko-uhorského arcivojvodu 

Františka d´Este 28. júna 1914 v Sarajeve.  

V piatok - 26. októbra 2018 sme si teda v našej obci Málinec na 

námestí pred Spoločenským domom zaspomínali na kruté časy – 

4 roky 1. svetovej vojny. Konflikt tak obrovský, že sa tejto vojne 

hovorí aj veľká vojna a keďže sa tiahla mnohými krajinami 

a zapojila sa do nej v druhej polovici aj Amerika, tak je svetová. 

To, čo najprv vyzeralo ako naprávanie krivdy, skončilo súťažou 

o uchmatnutie si najväčšieho kusa koláča. 

Pri týchto spomienkových oslavách, nech už je to výročie oslo-

bodenia obce, víťazstvo nad fašizmom alebo výročie SNP, si 

každý uvedomuje, aký dôležitý je mier. Nikto z nás by nechcel 

stáť s puškou v ruke, zabíjať, lebo ak nezabiješ, zabijú teba. 

Nikto z nás nechce vidieť trpieť blízkych, či vôbec nejakých 

ľudí. Buďme vďační, že sme to nemuseli byť my, buďme vďační 

tým, čo nás ochránili pred krutým osudom. Vojna je zlá, treba si 

vážiť mier a udržať si ho čo najdlhšie, a tak, ak vieme niečo 

preto urobiť, tak to urobme, trebárs je to len zmierenie sa s          

osudom alebo vyriešenie si problémov v kruhu rodiny či 

v kolektíve, v ktorom to už dlhší čas škrípe.  

Možno práve na Vianoce sa nám to podarí. 

   Pripravili: Kančová, Gúgľavová 
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Vážení spoluobčania ! 
 

Výsledky komunál-

nych volieb v našej obci ma 

priviedli k napísaniu tohto 

článku. Prostredníctvom obec-

ného spravodaja, ktorý sa do-

stáva do rúk všetkých občanov, 

sa chcem poďakovať všetkým, 

ktorí využili svoje právo a 

prišli voliť, lebo voľby sú naj-

väčším sviatkom demokracie. 

Volebný výsledok, ktorý som 

dosiahol ako kandidát na pos-

lanca obecného zastupiteľstva 

ma už niekoľkokrát dostal na 

prvú priečku v počte získaných 

voličských hlasov, za čo sa 

Vám chcem úprimne poďako-

vať. Je to dobrý pocit zistiť, že 

moje viac ako 20-ročné pôso-

benie vo funkcii poslanca OZ 

nebolo zbytočné a ľudia to pri 

voľbách vedia oceniť. Zároveň 

je to pre mňa aj veľmi zaväzu-

júce nesklamať dôveru ľudí. 

Chcem Vás ubezpečiť, že tak, 

ako doteraz, tak aj naďalej 

budem pozorne počúvať všetky 

názory a rozumné návrhy a 

pripomienky presadzovať pro-

stredníctvom funkcie poslanca 

OZ, pretože obecná samosprá-

va je tu pre občanov a nie na-

opak.  
Tak ako doteraz, 
aj naďalej budem kritický ku 

všetkému, čo sa mi nepáči. Ale 

na druhej strane, tak ako dote-

raz aj naďalej sa budem po-

chvale vyjadrovať a podporo-

vať všetko, čo je dobré pre 

obec a jej obyvateľov.  

Som funkčne najstar-

ším poslancom OZ v Málinci, 

čo ma oprávňuje  hodnotiť 

obdobie od roku 1990, kedy 

som sa prvýkrát stal poslancom 

OZ. Za toto obdobie sa toho v 

obci veľa zmenilo a vybudova-

lo. Samozrejme nie všetko sa 

podarilo, ale len ten neurobí 

chyby, kto nič nerobí.  

V našej rodine sa už niekoľko 

generácií venuje včelárstvu. 

Môj starý otec bol a môj strýko 

je včelár a niečo o tom už viem 

aj ja. Prečo to tu spomínam? 

Nuž preto, že včely a ľudia 

odjakživa patrili k sebe a v 

spôsobe života sa navzájom 

podobajú. Preto nám všetkým 

želám, aby predvolebné rojenie 

vystriedal pokoj a spoločná 

práca. A tak, ako včely usilov-

ne a trpezlivo tvoria, tak aby 

sme aj my spoločne zveľaďo-

vali našu dedinu, jej okolie a 

život v nej. 

Takže ešte raz Vám všetkým 

ďakujem. 

 

         Juraj Janšto,  

          poslanec OZ v Málinci  
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DIEŤA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
 
       Naučiť deti zdravo sa stravovať od útleho veku nie je veru vôbec jednoduché. Napriek tomu musíme vynaložiť všetko svoje úsilie 

a hlavne sa nesmieme už vopred vzdať, ale v tejto snahe vytrvať. Nie je správne nútiť dieťa zjesť všetko, čo je na tanieri. Následkom 

toho môže byť neskoršie prejedanie sa, pretože dieťa si bude myslieť, že musí vždy zjesť všetko. Vhodnou motiváciou pri stravovaní je 

možnosť voľby. Necháme ho vybrať si napríklad len niečo alebo množstvo, teda koľko zje. Taktiež nie je správne, ak dieťa nechávame 

jesť a zároveň pozerať televízor. Vtedy totiž nevníma, čo je a nemá prehľad o tom, či už je sýte alebo ešte nie. Zároveň si z toľkého 

množstva reklám pestuje návyk na nezdravé jedlá a návyk nezdravého stravovania sa v neskoršom veku. Keď mu budeme dávať stále 

tie isté potraviny tiež sa nenaučí stravovať zdravšie. Preto je vhodné predkladať mu aj nové veci, ktoré ešte nevyskúšalo. Aj keď nové 

jedlo nezje alebo neochutná hneď na prvýkrát, neznamená to, že to neskúsi neskôr. Pozitívnou motiváciou je aj farebná skladba jedla. 

Deti by mali vedieť, že zdravé jedlo môže byť aj farebné a veselé, nielen hnedé vo forme čokolády a cukru. Potrebujú vyváženejšiu 

stravu ako dospelí, pretože ich organizmus sa stále vyvíja, látky dôležité pre svoj rast ako je mäso, mliečne výrobky, ryby. Je dôležité  

dohliadať, aby jedli zdravo, občas im však môžeme dovoliť aj nejakú tú sladkosť. Zdravé stravovanie nie je o striktnom zákaze kalo-

rických potravín, ale je o ich obmedzení na minimum. Nejaká malá sladkosť dvakrát do týždňa vôbec nie je na škodu. Nemenej dôleži-

tou súčasťou zdravého životného štýlu je pohyb. Každé dieťa potrebuje minimálne dve hodiny intenzívneho pohybu denne.             

Preto je potrebné z neho urobiť zábavu a obľúbenú činnosť, no nenútiť ho do niečoho, čo ho nebaví.    

Nezdravý životný štýl, málo pohybu a zlé návyky od rodičov sú podľa odborníkov hlavné príčiny 

 nárastu obéznych detí. Skúsenosti a rady odborníkov by sme mali mať na pamäti nielen počas 

 sviatkov hojnosti a plných stolov,  ale každý deň v roku.  

  (zdroj: odborný článok) 

                                                            

JS (za kolektív uč. MŠ) 

 



1.Berie na vedomie:   

a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ 
b/ Informáciu starostu o podaných a pripravovaných žiadostiach 
na dotácie pre obec Málinec 
c/ Informáciu o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 
2018/2019 
d/ Žiadosť Jána Urdu, bytom Málinec, Salaš 399/6 o odpredaj 
nehnuteľností z majetku obce, vedených na CKN p.č. 1563/1 o 
výmere 27289 m2 a p.č. 1564/1 o výmere 36054 m2 
 e/ Žiadosť Jána Šuľaja o prerobenie schodiska k bytom Na 
štadióne 130/2 
 f/ Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č. 3/2018 
2. Schvaľuje:  

a/ Návrhovú komisiu v zložení:  
predseda – Mgr. Ľuboslav Jablonský 
členovia –  Mgr. Ivan Urda, Juraj Janšto 
b/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej 
na LV 742, č.p.5167/1 o výmere 444 m2  - orná pôda 
c/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na 
LV 742, č.p. 543 o výmere 133 m2 – záhrada, č.p. 544 o výme-
re 263 m2 – zastavaná plocha 
d/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec 
k 31.12.2018 
e/ Prerozdelenie investičného majetku – miestne komunikácie a 
cesty na samostatné položky jednotlivých ulíc podľa zdrojov 
nadobudnutia a ich aktuálnej hodnoty  
f/ Prekrytie schodísk na štadióne TJ, ktoré slúžia ako prístupové 
schodištia k bytom Na štadióne 130/2 
g/ Použitie fondu opráv, prevádzky a údržby na prekrytie scho-
dísk v zmysle schválenia v bode 2/f v sume cca 1300 € 
h/ Predloženie ŽoNFP na SO projektu: Miestna občianska po-
riadková služba Málinec, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, pričom 
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce, 
zároveň schvaľuje spolufinancovanie projektu minimálne 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov 
3. Ukladá: 

a/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle 
bodu 2/b a 2/c tohto uznesenia 
       Termín: október 2018  
b/ OcÚ, zabezpečiť vykonanie  inventarizácie majetku obce 
Málinec v zmysle schválenej Smernice v bode 2/d tohto uzne-
senia 
       Termín: december 2018 
c/ OcÚ, vykonať prerozdelenie investičného majetku podľa 
bodu 2/e tohto uznesenia 
       Termín: rok 2018/2019 
d/ Riaditeľovi ZŠ v Málinci, preveriť možnosti zriadenia špeciál-
nej triedy v ZŠ Málinec a predložiť informáciu na nasledujúcom 
OZ  
        Termín: ako v texte 
 e/ OcU, zabezpečiť prekrytie schodísk Na štadióne 130/2, v 
zmysle schválenia v bode 2/f tohto uznesenia 
        Termín: 12/2018 
 f/ OcÚ, zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2019 náklady na 
opiľovanie nebezpečných stromov v obci v sume 5000 € 
       Termín: ako v texte 
g/ Zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 rekonštrukciu 
Mlynskej ulice vo výške 2000 € 
        Termín: ako v texte 
 h/ Zahrnúť do plánu investičných akcií na rok 2019 opravu 
vybraných chodníkov v obci 
        Termín: ako v texte 
4. Neschvaľuje 

Zámer na odpredaj nehnuteľností z majetku obce, vedených na 
CKN p.č. 1563/1 o výmere 27289 m2 a p.č. 1564/1 o výmere  

 

    27289 m2 a p.č. 1564/1 o výmere    27289 m2 a p.č. 

1564/1 o výmere 36054 m2 

 

 
Bc. Jozef Starove – cestári prednedávnom v obci opravovali 

niektoré výtlky, pozabudli urobiť napr. pri Michalovi Čepkovi aj 
na parkovisku obce 
starosta - robili len jednu stranu smerom hore, povedali, že keď 

sa budú vracať urobia druhú stranu, potom ich odvolali a 
nevieme kedy prídu 
Bc. Jozef Starove –  mal otázku, či sa bude niečo robiť so 

štátnou cestou smerom na Kokavskú križovatku?                                
Starosta – dali sme požiadavku na VÚC, aby opravu tejto cesty 

zaradili do rozpočtu na budúci rok, zatiaľ sme nedostali žiadnu 
odpoveď 
Bc. Jozef Starove – bolo by dobré poriešiť verejné osvetlenie v 
časti Ipeľ ako i na zastávke /Uhrinka / možno tam treba 4 

svietidlá, mohlo by sa to v budúcom roku priešiť 
                               - už dlhšie hovoríme o opílení líp na Lipovej 
ulici, Ing. Michalove hovoril, že na jeseň, keď budú bez listov, 
bude to možné robiť 
starosta – nie je proti tomu, treba vyčleniť finančné prostriedky z 

rozpočtu obce a môžeme to píliť, v cintoríne nám spiľovali 1 lipu 
za cca 800 €, naši zamestnanci vedie orezať suché konáre, ktoré 
sú nízko. V MŠ je tiež lipa, ktorá je nebezpečná, aj tú by bolo 
potrebné opíliť alebo spíliť, v cintoríne v Hute je tiež ešte jeden 
strom, ktorý by bolo potrebné spíliť. 
Bc. Jozef Starove– ak je to možné, treba to dať do rozpočtu a 

zavolať nejakú firmu, ktorá to zabezpečí 
Poslanci súhlasili s týmto návrhom jednohlasne, uznesením č. 
6/2018 v bode 3/f uložili  OcÚ, zahrnúť do rozpočtu obce na 
rok 2019 náklady na opiľovanie nebezpečných stromov  v 
obci v  sume 5000 €. 
Bc. Jozef Starove – multifunkčné ihrisko na TJ je v hroznom 

stave, je zarastené burinou, siete sa ešte len vymieňali a už sú 
zase roztrhané, nikto nerešpektuje zákaz vstupu v kopačkách 
                              -  riešili sme výstavbu bytovky a  územný plán 
obce – čo máme nové? 
starosta – čo bolo potrebné, sme dodali p. Raganovi, je stále na 

PN, začal to robiť, už by to nemalo dlho trvať ale nevie povedať 
kedy to bude  presne hotové 
Mgr. Jablonský Ľ. - nadviazal na územný plán, bolo by dobré 

urobiť nejaký zámer na prenájom garáží zatiaľ bez územného 
plánu, aby sa to urýchlilo, dať ľuďom na vedomie, že bude 
možnosť prenájmu pozemkov na garáže 
starosta – mali by sme vydržať, kým bude urobený územný plán, 

možno to bude aj do konca roka. Návrh územného plánu bude 
predložený na zastupiteľstvo , ktoré  ho bude schvaľovať. 
Juraj Janšto – cesta vo Vlčove je v zlom stave, samá jama, už 

sa nedajú obísť 
                     - bolo by dobré odstrániť dve staré lavičky, ktoré sú 
zabetónované pod lipami /jedna je pri kontajneroch a druhá 
vyššie oproti p. Urdu/, je to z estetického dôvodu veľmi nevkusné 
                       je tam veľký neporiadok. Nie sú potrebné, máme 
tam nové lavičky 
                     - poďakoval p. Kančovej za organizáciu akcie 
Hornohradská klobása, bola to dobrá akcia, organizačne to bolo 
náročné 
Ing. Faťara J. - informoval, že p. Čičmanec povedal, že do konca 

októbra by mali urobiť štátnu cestu smerom od priehrady po 
Kokavskú križovatku 
                        - kedy sa budú robiť ulice Kinová a Za lesami? 
Starosta – odpovedal, že zajtra prídu ešte majú frézovať, čo 

nebolo vôbec v pláne a finančne sa to navýši. Mali by to urobiť za 
7 dní ale asi to budú robiť dlhšie. Zmluvu majú do konca októbra. 
  

 

 

 

36054 m2 
5.Mení: 

Uznesenie č. 4/2018 bode 2/d,  v časti rekonštrukcie ulíc nasle-
dovne: - rekonštrukciu ulíc Za  lesami a Kinová, formou rozšíre-
nia  cca 56.000 € 
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Obecný Úrad INFORMUJE 

Uznesenie č. 6/2018 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 17. októbra 2018 

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 17. október 2018 

 



Zápisnica miestnej volebnej komisie 

 o  výsledku volieb v  obci Málinec do obecného zastupiteľstva a 

 starostu obce, konaných dňa 10.11.2018 

 Počet volebných obvodov:                                    1 
Počet volebných okrskov:                                     2 
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hla-
sovania:                                                   2 
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:      1144 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:            692 
Počet odovzdaných obálok:                                       692 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do 
OZ:                                                                           674 
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť:                              9 
Počet zvolených poslancov:                                               9 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby sta-
rostu obce:                                                               684 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupi-

teľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov: 
1. Juraj Janšto                               SMER-SD                  422                                           
2. Ján Kvasnica                             SMER-SD                  395                                            
3. Ľuboslav Jablonský, Mgr.         nezávislý kandidát      384                                 
4. Dušan Michalove, Ing.              nezávislý kandidát      373                                
5. Igor Lacko Ing.                          SNS                            351                                                   
6. Jozef Starove, Bc.                    SMER-SD                   344                                           
7. Peter Turic Mgr.                       nezávislý kandidát       294                                  
8. Ivan Karlík                                SNS 220                                                         
9. Ľubomír Jakuba                       SNS                             219                                 
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obec-

ného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov: 
1. Ján Semerák                           SNS                             143                                                        
2. Jaroslava Kminiaková             SMER-SD                    135                                              
3. Radomíra Valentínyová Bc.    SNS                             129                                                         
4. Andrea Mužíková                    SMER-SD                    127                                               
5. Marcela Balogová                   SRK                             109   
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidá-
tov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom 

lístku:  
1. Igor Čepko, Ing.                       Jednota – ľavicová strana 

Slovenska                                                                   131 
2. Jaroslava Kurčíková, Ing.      nezávislá kandidátka    160                                                                                                                                           
3. Igor Lacko Ing.                        SMER-SD                    393                                                   

Za starostu obce bol zvolený Ing. Igor  Lacko 

Účasť občanov vo voľbách:   60 % 
     V Málinci, 11.11.2018 

     Mgr. Zuzana Čepková, zapisovateľka MVK                                            
 
 

 

 Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 17. október 2018 

  

Ing. Faťara Jaroslav– ako je to s retardérmi v Školskej ulici? 
Starosta – treba sa ešte porozprávať s občanmi, či ich vôbec 

chcú, súhlasiť by mali hlavne tí, čo ich budú mať pri dome 
pretože tí budú najviac trpieť. Údajne obyvatelia Lipovej ulice už 
chcú  petíciu za odstránenie retardérov 
Ing. Faťara Jaroslav – v starej škole pri muštárni je suchý jaseň, 

treba ho spíliť 
Ing. Lacko Igor – v miestnom rozhlase stále robíme relácie za 

vypaľovanie, bolo by dobré upozorniť obyvateľov, ktorí majú 
záhumienky za Poliakovcami. V pondelok tam vypaľovali, bolo to 
hrozné, všade dym a smrad. Navrhujem predvolať si ľudí a keď 
nie dať im sankcie. 
Ing. Michalove D. - bolo by dobré urobiť osvetlenie pri moste 

smerom ku sklárni, vo večerných  hodinách sa tadiaľ pohybuje 
dosť ľudí, autá tadiaľ idú dosť rýchlo smerom do Huty, aby sa tam 
nestalo nejaké nešťastie. V úseku  od Janka Turica po most je   
tma, nie je tam žiadne svetlo 
Mgr. Čepková Z. - tma je aj na Okružnej ulici ako je roh domu J. 

Semanovej až po Turošíkovcov, kde je najbližšia lampa 
Ing. Michalove D. - do budúceho roku by sa mala naplánovať aj 

oprava chodníkov. Okrem Zdravotnej ulice máme všetky 
chodníky zlé. Postupne by sme mali začať robiť aj chodníky v   
obci. 
Starosta – súhlasí s týmto návrhom, treba to dať do rozpočtu 
obce na budúci rok a treba povedať ktorú ulicu, aby sme vedeli 

koľko metrov to bude 
Mgr. Jablonský Ľ. - v prvom rade treba dať Mlynskú ulicu do 

rozpočtu obce 
starosta – Mlynskú ulicu máme schválenú, tá sa bude robiť v 

budúcom roku, keď to teraz nevyšlo ale ak chceš, máš právo dať 
návrh na uznesenie zapracovať do rozpočtu na budúci rok 
Mgr. Jablonský Ľ. - predložil návrh, aby bola zapracovaná do 

rozpočtu na r. 2019 rekonštrukcia Mlynskej ulice vo výške 2000 
€. 
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo uložené OcÚ 
zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 rekonštrukciu Mlynskej 
ulice vo výške 2000 €? 
Poslanci jednohlasne uznesením č. 6/2018, v bode 3/g uložili 
OcÚ zapracovať do rozpočtu obce  na rok 2019 
rekonštrukciu Mlynskej ulice vo výške 2000 €. 
Ing. Michalove I. - požiadala poslancov o schválenie zmeny 

uznesenia č. 4/2018 v bode 2/d, nakoľko máme schválené z 
rezervného fondu na rekonštrukciu ulíc Za lesami a Kinová cca 
46.100 €, už teraz vieme, že to bude vyššia suma cca 56.000 €. 
Keďže sa jedná o dosť vysokú sumu, nemôžem si dovoliť sama 
urobiť túto zmenu. 
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať za zmenu uznesenia č. 4/2018 v bode 2/d,  
v časti rekonštrukcie ulíc nasledovne: - rekonštrukciu ulíc  Za  
lesami a Kinová, formou rozšírenia  cca 56.000 €. 
Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili 
zmenu nasledovne: uznesením č. 6/2018 v bode 5. Mení: 
Uznesenie č. 4/2018 v bode 2/d,  v časti rekonštrukcie ulíc 
nasledovne: - rekonštrukciu ulíc Za  lesami a Kinová, 
formou rozšírenia  cca 56.000 €. 
Mgr. Jablonský Ľ. - bolo by dobré zmulčovať alebo pokosiť 2 

m pás okolo oplotenia pri bytovkách 510,511, aby tam nebola 
burina a tiež pokosiť alebo zmulčovať jarok ku Rím. katolíckemu 
kostolu 
                                 - urobili prechod pre chodcov v hornej časti 
obce,  polovica je už vydriapaná 
                                 - treba urgovať požiadavku za autobusové 
spoje cez sobotu a nedeľu keďže z VÚC doteraz nemáme 
žiadnu odpoveď 

                                 - ešte jeden kontajner na plasty a papier 
pridať buď ku starým stanovištiam alebo 
                                    vytvoriť nové napr. ku družstevným 
bytovkám 
                                 - treba sa zamyslieť  nad kultúrou WC na 
TJ, bolo by dobré osadiť tam aspoň 
                                    3-4 ks pisoáre 
Ing. Michalove I. - pripomenula, že sa hovorilo o oprave 

chodníkov, treba doplniť do uznesenia, aby bola zahrnutá do 
plánu investičných akcií na budúci rok oprava vybraných 
chodníkov, to nie sú investičné akcie, je to len oprava. 
Poslanci uložili uznesením č. 6/2018 bode 3/h zahrnúť do 
plánu investičných akcií na rok 2019 opravu vybraných 
chodníkov v obci. 
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            Obecný úrad  v Málinci  oznamuje,  
že dňa  13. decembra  2018   /štvrtok/ o 15oo h 
      sa bude konať  
        v e r e j n é  OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO                 

KDE :   v zasadačke OcÚ Málinec 
 



         ZO SZPB    Málinec 
      ZO SZPB dostala z rozpoč-
tu obce dotáciu 800 €. Dotácia 
bola použitá v zmysle požia-
davky ZO - návšteva miest a 
pamätníkov, propagácia výz-
namu a  poslania SZPB, oprava 
a úprava pamätníkov a okolia. 
Finančné prostriedky boli vy-
čerpané na nákup PHM, kve-
tov, propagačného materiálu, 
občerstvenia pri brigádach a 
členských schôdzach. Na úhra-
du nákladov spojených s orga-
nizovaním spomienkových 
osláv oslobodenia  obce, vlasti, 
100. výročia ukončenia I. sve-
tovej vojny a vzniku ČSR, 74 . 
výročia SNP a osláv 50. výročia 
postavenia pamätníka na Stráni 
- v spolupráci s OÚ a ostatnými 
miestnymi organizáciami. 
 Členovia ZO v roku 
2018 navštívili pamätné miesta 
v Liptovskom Mikuláši a jeho 
okolí, Turčianske Teplice a 
okolie, Kremnicu, Žiar nad 
Hronom a okolie.  V mesiaci 
máj bol organizovaný zájazd do 
Brezovej pod Bradlom k pa-
mätníku M. R. Štefánika. Cel-
kove sa ho zúčastnilo 29 
účastníkov- členov a občanov 
našej obce.  
 Zúčastnili sme sa  
osláv 13. výročia stretnutia 
generácií v  Kališti. Živá história  
Kališťa  skončila za jediný deň. 
18. marec 1945 sa zapísal do 
kroniky ako posledný a najtra-
gickejší v celej histórii tejto 
malej horskej osady. 
 Dňa 29. augusta 2018 
sme  sa zúčastnili  osláv 74. 
výročia SNP v Banskej Bystrici. 
 Dňa 5.,6.10.2018 sa 
konal v spolupráci s Oblastným 
výborom SZPB v Lučenci zá-
jazd  na oslavy  74. výročia 
Karpatsko-duklianskej  operá-
cie na  Dukle, Svidníku pri 
pamätníku L. Svobodu a na 
cintoríne vojakov červenej 
armády.  
       V priebehu  roku 2018 sme 
pokračovali   v údržbe  pamät-
ného miesta na miestnej Stráni, 
námestí obce.     
 Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa pravidelne 
zúčastňovali  organizovaných  
osláv a  svojou prítomnosťou  
prispeli k lepšiemu zviditeľneniu 
ich významu pre dnešok.    
Pripravil: Mgr. Ján Tokár                      
                  predseda SZPB 

 

zahŕňajú poplatky v Slovenskej 
sporiteľni kde má TJ účet . 
Okrem toho použila TJ pro-
striedky aj na poštovné, kance-
lárske potreby , športové                                    
potreby a poplatok za účasť na 
zimnom pohári a prípravných 
zápasoch na umelej tráve 
v iných kluboch. Príspevok 
ako dotácia z Obecného úra-
du   - 15 600 eur.  
       Čerpanie dotácie bolo vo  
výške 15 600 eur a bola pou-
žitá nasledovne:  

Pohonné hmoty – 4447,44 eur 
Faktúry SFZ        -  4743,73 eur 
Odmena trénera   - 2700.00 eur 

 

Umelá tráva    - 125 eur 
Štartovné zimný pohár – 75,00 
eur 
Poplatky SLSP  -  158,83 eur 
Cestovné hráči  -   2000,00 eur 
Hosťovanie hráčov – 1350.00 
eur 
Stolnotenisový oddiel TJ 
Málinec čerpal v roku 2018 
dotáciu vo výške 400 eur 

Dotácia bola použitá:     
Štartovné    10 eur 
Športové potreby – 279,40 eur      
Slovenský stolnotenisový zväz   
- 110,00 eur  
Poštovné – 0,60 eur 
 
    Pripravila: Elena Melichová 

 

 

 

 

KLUB DÔCHODCOV 
   Klub dôchodcov v Málinci je 
organizácia, ktorej cieľom  je 
umožniť obyvateľom senior-
ského veku zapájať sa do vecí 
verejných, poskytovať kultúrne 
a spoločenské vyžitie. 
Organizovať výlety, zájazdy, 
zdravotné prednášky a tématic-
ko –spoznávaciu činnosť na 
základe požiadaviek členov 
klubu. V roku 2018  bol príspe-
vok od Obecného úradu Máli-
nec pre KD vo výške 300,-€. 
 

Čerpanie bolo nasledovné:  
  
výlet Brezová pod  Bradlom 100,- € 
výlet kúpalisko Rapovce 67,03 € 
tvorivá dielňa: 
 ,,Vianočná ikebana“ 98,38 €
  

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 stre-
távať 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 pria-
teľov. 
           Pripravila : A. Kančová 

 

TELOVÝCHOVNÁ 
JEDNOTA 
Futbalový oddiel TJ Málinec 

čerpal v roku 2018  príspevok 
vo výške 15 600 eur. Prostried-
ky boli využité na chod futbalo-
vého oddielu pre päť mužstiev 
z toho tri žiacke , dorast, dos-
pelí. Prostriedky boli čerpané 
nasledovne. Najviac prostried-
kov bolo použitých na preplate-
nie faktúr Slovenského futbalo-
vého zväzu ktoré zahŕňali od-
meny rozhodcov, členské prí-
spevky, registrácie hráčov, 
pokuty za žlté karty. Ďalšie 
prostriedky boli použité na 
pohonné hmoty ktoré zahŕňali 
cestovné pre hráčov na zápasy 
pre všetky kategórie na vlast-
ných dopravných prostriedkoch 
a cestovné na zápasy pri štarte 
v zimnom pohári. V rozpočte je 
zahrnutá aj dohodnutá odmena 
pre trénera mužstva dospelých, 
taktiež suma za hráčov, ktorí 
prestúpili alebo hosťovali u nás  
z iných klubov a cestovné pre 
hráčov z iných futbalových 
klubov. Prestupová suma alebo 
suma za hosťovanie je stano- 
vená SFZ. Ostatné výdavky   

 

                   Vykurovacia sezóna začala.  
              Staráte sa o komín dobre? 

 
                                 Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať                           
                                 Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom  
                                 chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej  
                               treba venovať značnú pozornosť.  
 
Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov 
poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov                                             
a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovo-
riac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.  

                      
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, 
ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú.  
Viete,o ktoré chyby najčastejšie ide? 
 

1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného pro-
stredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je 
určený !  

2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách: 

 ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s cel-
kovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za: 

- 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kva-
palné palivá, 

- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a 
ak ide o komín bez vložky, 

- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá 
a ak ide o komín s vložkou. 

 ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s cel-
kovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za: 

- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá ale-
bo spotrebiče na kvapalné palivá, 

- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá. 
- v občasne užívaných stavbách raz za 2 ro-

ky 
3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdia-

lenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 
80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!  

4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry 
a pod.)! 

5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať 
len kominár alebo revízny technik komínov)! 
 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať po-
zornosť a dôkladne sa oň starať. 

 
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných 

povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov 
a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľ-
stvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR 
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpi-
sov až do výšky 331 €.  

 
Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam  

sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok  
Vás a Vašich blízkych. 
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Adventný program 

Bohoslužieb 
 

  2.12. Prvá adventná nedeľa – 11.00. hod.  

          - vyhlásenie vedomostnej súťaže 

  4.12. Adventná večiereň – 17.00. hod.  

  6.12. Biblická hodina – 17.00. hod. 

  9.12. Druhá adventná nedeľa – 11.00. hod. 

           - príchod Mikuláša 

11.12. Adventná večiereň – 17.00. hod. 

13.12. Biblická hodina – 17.00. hod. 

16.12. Tretia adventná nedeľa – 11.00. hod. 

            - sviatosť Večere Pánovej 

18.12. Adventná večiereň – 17.00. hod. 

20.12. Biblická hodina – 17.00. hod. 

23.12. Štvrtá adventná nedeľa – 11.00. hod. 

          - vyhlásenie výsledkov vedomostnej súťaže 

24.12. Štedrý večer – 17.00. hod. 

           - darčeky pre deti 

25.12. Narodenie Krista Pána – 11.00. hod. 

26.12. Pamiatka mučeníka Štefana – 11.00. hod. 

30.12. Nedeľa po Vianociach – 11.00. hod. 

31.12. Silvester – 17.00. hod. 

   1.1. Nový rok – 11.00. hod. 

   6.1. Zjavenie Krista Pána mudrcom – 11.00. hod. 

                                                

Program sv. omší 

a pobožnosti počas 

vianočných sviatkov   
 

 

 

 

 Sv. omše v období adventu o 11.00 hod. /nedele/  

                                                                    
24.12. večerná sv. omša  -  22.00 hod. 
25.12. Slávnosť Narodenie Pána   - 11.00 hod. 

26.12. Sviatok sv. Štefana mučeníka   - 11.00 hod 

30.12. Sviatok sv. Rodiny   - 11.00 hod. 

31.12. Ďakovná pobožnosť  -  16.00 hod. 

01.01. Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 

06.01. Slávnosť Zjavenia Pána  -11.00 hod. 

13.01. Krst Pána - 11.00 hod.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spomienky na moje Vianoce  
 

Blížia sa pre kresťanov jedny z  najkrajších a najdôležitejších sviatkov v roku.  
Na vianočné sviatky sa vždy teším aj ja. 
Minule som si tak zaspomínala, aké krásne boli moje Vianoce, keď som ja bola ešte dievčaťom. 
 

Dlho som verila, že darčeky nosí Ježiško. Moji  rodičia vedeli pripraviť  tajomnú atmosféru, ktorá vo mne ostala až dodnes. 
Prítomnosť Vianoc v nás vyvoláva radosť, šťastie a spokojnosť. Nie kvôli darčekom, ale preto, že aj naša  rodina bola na tieto sviatky 
spolu.  Bola by som veľmi rada, keby celý svet bol aspoň na Vianoce podľa mojich predstáv. To znamená, že by nikto netrávil sviatky 
sám a opustený, ľuďom by nechýbal čarovný úsmev na tvárach a hlavne, každý jeden človek na zemi by prekypoval zdravím a 
šťastím. Myslím si, že na svete je veľa dobrých ľudí, ktorí majú rovnaké želanie ako ja. 
 Každý sa musíme spýtať sám seba, či ešte dokážeme aspoň cez Vianoce ráno vstať a ísť do kostola, či sa ešte dokážeme obetovať pre 
rodinu, pre známych i neznámych a pomôcť bez nároku na odmenu. 
Vianoce už nie sú ako kedysi.  Keď som bola ešte dievča, to bolo úplne inak. Cez vianočné prázdniny nebol facebook, mobily, pevné 
linky, emaily, ani smsky, preto moja mama kupovala tie najkrajšie vianočné pohľadnice a posielali sme ich poštou. Dlhé roky som ich 
písala aj ja rodine,  ale aj kamarátkam. Cez vianočné prázdniny bez mobilov a pevných liniek  sme sa dokázali behom pol hodiny zísť  
mládež  z dediny so sánkami či lavórmi , nebolo nás síce veľa lebo som pochádzala z malej dedinky . Keď som prišla vymrznutá domov, 
na kraji sporáka bol pripravený voňavý bylinkový horúci čaj.  Vianoce vtedy boli hlavne o stretávaní sa ľudí, susedov, o súdržnosti a 
pomoci jeden druhému.  V dnešnej dobe mi to veľmi chýba a myslím si, že to dokonca vymiera, ak už nevymrelo. 
 
                Aspoň že rozprávky nám ostali každý rok tie isté, krásne, ktoré už neodmysliteľne patria k pohode Vianoc. 
  Ruský  Mrázik, Tři oříšky pro Popelku  alebo Pyšná princezná  a veľa ďalších prekrásnych, ktoré dodávali Vianociam  neobyčajné čaro.  
Tieto rozprávky sme  s bratom pozerali u susedov, lebo doma sme televízor ešte nemali. 
 Možno, pri troche šťastia, ich budú sledovať aj naše deti a vnúčatá  a nie tie americké hlúposti, ktoré veľakrát nevieme o čo vlastne išlo.  
Tieto rozprávky sme  pozerali na čiernobielych skrinkách s mini obrazovkou. 
  
Chcela by som moje vianočné spomínanie ukončiť slovami Dariny Laščiakove j:  

„Ako rada by som aj ja dnes zaklopala na dvere môjho rodného domu a spýtala sa,  
doma si, mama moja, otec môj?  A máte už  stromček  prichystaný? 
 Dovoľte mi pohladiť vaše starostlivé ruky, ktoré prestreli biely obrus na vianočný stôl, na ktorom voňala 
 vianočná kapustnica s hríbami,  či makové alebo orechové  opekance a naplnili izbu vôňou domova.  
Ako rada by som to dnes povedala a pohladila tie dobré starostlivé ruky...“  

 

       Vážení spoluobčania, na záver vám chcem všetkým popriať, nech pocit šťastia, radosti, lásky a  
spolupatričnosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k vám zavíta.  
  
          Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019        Kančová Anka  
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