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Obecný úrad informuje
V zmysle Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Málinci môţu občania predkladať
svoje poţiadavky na prerokovanie obecným
zastupiteľstvom do 10 dní pred termínom zasadnutia
OZ. Ţiadosti, ktoré budú predloţené po tomto
termíne, budú prerokované na ďalšom zasadnutí OZ.
/R.R./

Obec Málinec
hľadá kronikára / kronikárku
pre obec Málinec.

Lekáreň v Málinci
Obec Málinec pracuje na zachovaní lekárne. Nová
lekáreň by mala vzniknúť v priestoroch bývalého
stacionára. Momentálne sa spracúva projekt , keďţe sa jedná
o zriadenie novej prevádzky a následne by sa malo začať
s prestavbou priestoru, ako si to vyţaduje dnešná legislatíva.
Lekáreň pod názvom Apotieka s.r.o. by mala
byť otvorená v letných mesiacoch , čo je však podmienené aj
momentálnou situáciou, ktorá sa deje na území SR.
Pripravil : Ing. Igor Lacko, starosta obce

Nákup pre seniorov

Na základe uverejneného článku Málinskeho hlásnika
č. 4/2019 - Rodáci vo svete - vysvetľujeme vzniknuté
nedorozumenie.
Uvedený článok sme prevzali zo zdroja:
Rekus 11/2019.
Nakoľko nie je moţné preverovať kaţdú správnu či
nesprávnu uvedenú informáciu, týmto chceme uviesť uvedené
na správnu mieru.

Obecný úrad Málinec oznamuje, ţe
zabezpečí samostatne ţijúcim
seniorom nad 65 rokov
donášku nákupu do hodoty 20, -€,
max 1 aţ 2 x do týţdňa.
Seniori sa môţu nahlásiť na OÚ
tel. číslo 047/ 429 11 22.
Týka sa to samostatne ţijúcich seniorov, chorých seniorov
a seniorov, ktorým nemá kto pomôcť v tejto momentálnej
situácii.

V danom článku sa písalo o našom rodákovi - o Ing.
Arch. Jánovi Gasperovi ( Paľuško) ako o tvorcovi základnej
školy v českej Karvinej.
Týmto chceme uviesť na základe doručených dokazujúcich materiálov a skutočností, ţe v druhej polovici 50.
rokov zaloţil pre Slovákov v Karvinej slovenskú školu

Mgr. Štefan Urbašík z Banskej Bystrice.
R.R.

INFOLINKA
Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom,
ţe dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike
týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná kaţdý
pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.
Telefónne čísla call centra: 0961 699 555, 048/4306 555.
Málinský hlásnik

Vyrozumenie k článku
Málinský hlásnik č.4/2019
- Rodáci vo svete
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Materiál, ktorý získame, alebo nám je zaslaný a my ho
ďalej tlmočíme, vţdy veríme, ţe má pravdivý základ.
Váţení čitatelia a spoluobčania, veríme, ţe to neodradí
Vašu priazeň a budete nám naďalej verní a budete nám dávať
námety alebo príspevky, za čo Vám vopred ďakujeme.
Redakčná rada
1/2020

Vianočné
návraty
Rok 2019 je uţ definitívne za
nami. Zaradil sa k tisíckam
predošlých, stal sa minulosťou
a uţ môţeme len konštatovať,
aký bol. Pre niekoho dobrý, pre
niekoho menej úspešný. Tradične sa ku koncu starého a
začiatku nového roka viaţu
akcie a podujatia, ktoré skrášľujú sviatočné chvíle. Aj v
našej obci sa uskutočnilo niekoľko kultúrnych podujatí,
ktoré boli obohatením chvíľ
predvianočných, vianočných aj
novoročných.
Jednou z týchto akcií boli
"Vianočné pesničky z Málinskej zvoničky". Od nápadu
usporiadať niečo takéto, bol uţ
len krok ku vzniku organizačného výboru, ktorý v zloţení:
Ţelmíra Urdová ml., Mária
Joklová, Milota Kupcová,
Jozef Starove a Juraj Janšto, sa
na to podujal.
Nevedeli sme, ako to dopadne,
ale uţ prvé reakcie oslovených
učinkujúcich naznačovali, ţe to
môţe ľudí osloviť. Naše presvedčenie usporiadať túto akciu
úplne potvrdil záujem a ochota
našich občanov z evanjelického
cirkevného zboru v Málinci,
ktorých táto myšlienka zaujala
a profesionálne sa jej zhostili.
Organizačný výbor sa rozšíril o
spolupracovníkov a sponzorov,
ktorými boli: Michaela Faťarová, Ruţena Grulišová, Martin
Kancko ml., Anna Kančová,
Nora Kupcová, Igor Lacko,
Peter Muţík st., Marian Piater,
Beáta Števčinová, Ján TokárMúčko, Ţelmíra Urdová st., a
Filip
Valentýni.
Dňa
23.12.2019 o 16.00 hod. zaznel
zvon zvoničky a ohlásil začiatok predvianočného podujatia.
Odzneli pesničky a vinše, zahrali a zaspievali miestni umelci, zahriali sme sa punčom, či
bylinkovým čajom, ponúkli
nám vianočné medovníky,
ktoré , keďţe sme pri zvoničke,
boli v tvare zvončeka, bolo ich
veľa a napiekla ich teta Ţelka
Urdová, sem-tam sa v rukách
divákov objavila fľaštička, z
ktorej bolo cítiť vôňu zrelého
ovocia.
Málinský hlásnik

Denné svetlo vystriedala tma a
keďţe dobrého veľa nebýva, aj
toto stretnutie sa pomaly za
zvuku zvonu ukončilo. V takmer hodinovom programe
vystúpilo 37 učinkujúcich,
organizačne a sponzorsky sa
podieľalo 16 občanov, 2 súkromné firmy a Obecný úrad v
Málinci.

Správy z matriky
v obci Málinec
za rok 2019
Počet narodených:
Počet úmrtí:
Počet uzavretých manţelstiev:
Počet rozvodov:

13
10
13
0
Spracovala: Kupcová

Málinčania Málinčanom

Veľké ĎAKUJEME patrí učinkujúcim. Boli to: Boţena Detvanová, Mária Haasová, Júlia
Jakubová, Eva Piaterová, Jana
Podhorová, Mária Strašková,
Kvetoslava Turicová, Elena
Ulická, Ţelmíra Urdová ml.,
Ţelmíra Urdová st., Mária
Valentínyová, Štefan Bakuľa
st., Pavel Jakuba, Štefan Kačáni, Ján Kancko, Ján Kančo,
Tibor Urbašík, , Iveta Bittnerová, Alţbetka Gajdošová, Viktorka Balogová, Terezka Halgašová, Evka Gabľasová, Andrejka Havranová, Tamarka
Kminiaková, Michalka Petríková, Danielka Semeráková,
Kristínka Spodniaková, Mirka
Turošíková, Sára Faťarová,
Ema Sarvašová, Daniela Starove, Viktória Findrová, saxafonista Samuel Melich, heligonkári Peter Muţík ml. a František Gajdoš st. a moderátor
František Gajdoš ml. Osobitné
poďakovanie patrí zvonárom,
ktorí svojou zručnosťou vdýchli tejto akcii neopakovateľnú
atmosféru. Július Urda a Pavel
Jakuba - ďakujeme.

Vianočný program pri Zvoničke

Zostrih tohto programu nájdete
aj na YouTube - Vianočné
pesničky z Málinskej zvoničky.
Juraj Janšto,zástupca starostu,
predseda redakčnej rady

Oslavy
75. výročia
oslobodenia
obce Málinec
V ţivote človeka sú
dni, ktoré je hodno si zapamätať, aj v ţivote kaţdého národa,
kaţdej obce sú obdobia a udalosti, ktoré sa natrvalo vryjú do
pamäti a sŕdc jeho obyvateľov.
Takýto významný dátum
je pre našu obec
28.1.1945. V tento deň Červená armáda obsadila Málinec a
priniesla do našej obce vytúţenú slobodu.
25. januára 2020 sme
si tieto vojnové roky pripomenuli oslavami v SD kultúrnym
programom, ale aj veľmi peknou, zaujímavou vojenskou
výstavou.
Chceme poďakovať:
Mgr. Števkovi Chrastinovi a
kolegom z klubu Vojenskej
histórie Krasnogvardejci za

pripravenú zaujímavú výstavu
a čestnú stráţ pri pomníku,
pedag. pracovníkom, deťom
MŠ, ţiakom ZŠ, technickej
obsluhe a Vám všetkým, ktorí
ste si našli čas a prišli na
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spomienkové oslavy.
Vojna len striehne na
naše zlyhania. Stráţme si slobodu a myslime na svoju

budúcnosť, na budúcnosť našich detí.

Ţelajme si MIER všade na
svete, pevné zdravie, spokojnosť, Boţie poţehnanie a tieţ
tak trochu ľudského šťastia.
Pripravila: Kančová A.
1/2020

Ľadový hokej
v Málinci
O tom , ţe Málinec hral kvalitný ľadový hokej, svedčí aj táto
zachovaná listina.
Zápis o stretnutí v ľadovom
hokeji nebol pre Málinčanov
len tak hocičo.
Stretnutie sa konalo na kvalitnej krajskej súťaţi v roku 1966.

Druţstvá Baník Podbrezová
a TJ Málinec. Tretiny 2:0,
5 :0 a 8:2. Aj keď sme prehrali
15:2, určite to bol zaujímavý
hokejový zápas, ktorý by sme
určite radi vzhliadli aj teraz.
Tak dúfajme, ţe sa raz
opäť dočkáme aj takejto reprezentácie.
Pripravila: Kančová

Za Málinec hrali : brankár - Kepeňa Ján,
hráči Miadok Ivan, Adam Pavel. Straško Pavel,
Daniš Pavel, Pupák Ivan, Kocka Július, Perţel Ján,
Dudáš Ľubomír, Falťan Milan, Ţilák Pavel, Pupák Ján.

Spomienky z okolia horného Ipľa

/rozšírené vydanie knihy/

Pred piatimi rokmi vyšla prvýkrát kniha dlhoročného učiteľa Tibora Urbašíka Spomienky z okolia horného
Ipľa, do ktorej zapísal mnoţstvo príhod z našej dediny. V priebehu pár mesiacov sa medzi ľuďmi rozchytala.
Keďţe je o ňu neustále záujem, občianske zdruţenie Priatelia histórie Novohradu sa rozhodlo pripraviť druhé
rozšírené vydanie. To by malo mať aţ okolo 360 strán, pribudnú doň viaceré nové príbehy. Ţivot je úchvatným
a nedostiţným tvorcom príbehov. No na to, aby vyniklo jeho „majstrovstvo“ a dostalo sa do povedomia ľudí,
potrebuje rozprávača, ktorý príbehy dotvára a rozširuje ďalej. On dáva jednotlivým príhodám farbitosť a
šťavnatosť, robí ich pútavými a poslucháčsky či čitateľsky ešte príťaţlivejšími, akými v skutočnosti boli.
Málinčania sú uţ oddávna známi svojou pohotovosťou a originálnym prístupom k riešeniu ţivotných situácií –
na jarmokoch, vo vzťahoch voči vrchnosti či pri potulkách svetom.
Historky anekdotického charakteru sa o nich po okolí tradujú uţ celé desaťročia. Tibor Urbašík ich podáva jasne, a tak účinne
vynikne ich pointa. Aj rozsiahlejšie humorne ladené príbehy vedia pobaviť čitateľa. Zároveň sú zdrojom zaujímavých informácií o ţivote v prvej polovici 20. storočia. Knihu si do 21. apríla môţete rezervovať prostredníctvom internetu a to na tejto stránke:
https://www.startovac.cz/projekty/spomienky/.
Okrem knihy Spomienky z okolia horného Ipľa si tu môţete vybrať aj ďalšie zaujímavé odmeny.
Tí z Vás, ktorí sa nekamarátia s internetom, môţu svoj záujem nahlásiťna obecnom úrade.
V tomto období najlepšie telefonicky. Kniha by mala byť hotová v priebehu júna.
R.R.

Na obecnom úrade Málinec máte možnosť zakúpiť si aj knihy :
Prvá kniha Lučenec v plameňoch strachu a hrôzy hovorí o tom, ako Lučenec v roku 1849 ľahol popolom.
Nebol to poţiar zapríčinený nešťastnou náhodou.
Pri príleţitosti 170. výročia autorka Mária Adamová vysvetľuje príčiny nešťastia.
Kniha je v cene 5,- € a zakúpiť si ju môţete na OcÚ Málinec,
oddelenie kultúry u p. Kančovej.
Druhá publikácia je Zborník stretnutia priateľov regionálnej histórie.
Táto publikácia je v dvoch dieloch. Aj túto publikáciu si môţete zakúpiť
na OcÚ Málinec v cene 5,-€ (cena pre obidve publikácie).
Zborník je z piateho ročníka v obci Hradište, a popisuje históriu našho regionu,
okolitých obcí, ale aj spomienky rodákov a historikov.
Príspevky, ktoré sú veľmi zaujímavé z nášho okolia a Novohradu obohatia Vaše vedomosti o fakty.
Málinský hlásnik
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Kam so starými
spotrebičmi?
V systéme zberu a recyklácie
elektroodpadu zohrávajú kľúčovú úlohu spotrebitelia. Iba
od nás závisí, čo urobíme s
nepotrebnými
elektrospotrebičmi.

Neviete kde
odpratať starý
nábytok?
Váţení spoluobčania,
všetci chceme ekologicky
šetriť ţivotné prostredie
a myslíme na budúcnosť našich
detí.
Preto Vám dávame na vedomie
recyklovateľný odpad pre
výrobu drevotriesky.
Bučina Zvolen zabezpečuje recykláciu odpadového dreva.

Neviete čo so
stavebným
odpadom ?
Pri plánovaní rekonštrukcie bytu alebo domu
je dôleţité myslieť aj na to, čo
urobíte so stavebným odpadom.

Obrázok: zdroj internet

Váţení spoluobčania!
Na základe Smernice
2002/96/E o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení si výrobcovia v jednotlivých krajinách EÚ môţu
zakladať organizácie, ktoré
zabezpečujú všetky procesy
spojené so zberom a recykláciou elektroodpadu.
Váţení spoluobčania, pokiaľ
máte doma elektronický odpad
a nemáte to doma kde uskladniť do najbliţšieho zberu, dávame Vám na vedomie, ţe
pokazené práčky, chladničky,
televízory,
počítače
a podobný elektronický odpad môţete priviesť do dvora
obecného úradu k bunke.
Do zberu preto odovzdávajte spotrebiče v kompletnom stave, nerozoberajte
ich, ani inak nepoškodzujte.
Nezabudnite ich tieţ vyčistiť.
Napríklad vybrať jedlo z
chladničky, rozmraziť mrazničku či vyliať vodu z filtra
práčky. Tieţ Vás prosíme aby
ste takýto odpad nikde inde po
obci, ale ani za obec nevyváţali.
Elektronický odpad
nevyváţajte ani na ulicu Podhradská, ku skladu stavebného
materiálu.
Máme dnes niekoľko
moţností, ako s nimi ekologicky naloţiť a pomôcť tak nášmu
ţivotnému prostrediu.
Vopred Vám ďakujeme a prosíme Vás, aby ste sa
na túto skutočnosť aj navzájom
informovali.
Pripravila: Kančová A.
Málinský hlásnik

Obrázok: zdroj internet

Obrázok: zdroj internet

To znamená ! Pokiaľ máte
doma starý nepotrebný nábytok, gaučové súpravy, drevotrieskové dosky, staré dvere,
staré okná, palety, debničky,
preglejkové dosky a podobný
odpad, je potrebné dať tento
drevený odpad do d e m o n t
u.
To znamená, sklo odstrániť do kontajnerov na sklo.
Kovanie tieţ odstrániť a dať
následne do ţelezného odpadu
alebo zberu.
Aj rôzne čalúnenie je potrebné odstrániť a roztriediť
do správneho zberu a odpadu.

Obrázok: zdroj internet

Vzniknuté dosky zo
starých nábytkov, gaučových
súprav a podobne, môţete
priviezť na vyhradený priestor
na obecné kompostovisko,
ktoré je v časti Huta pri bývalých sklárňach.
Pripravila: Kančová A.
V
á
ţ
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Aby ste sa vyhli prípadným
komplikáciám s jeho odstránením, treba riešiť túto problematiku ešte pred začiatkom stavebnej činnosti.
Kam so stavebným odpadom?
Odpoveď je jednoduchá: NA
SKLÁDKU.
Pokiaľ opravujete alebo prerábate svoje obydlia, ste povinní
tento odpad odviezť na sklád-

ku TKO /tuhého komunálneho
odpadu/ do Brezničky, prípadne sa informujte
na Obecnom úrade Málinec.
Pri stavebnej činnosti
vzniká odpad, ktorý je materiálovo, zloţením, ale aj tvarovo
rôznorodý. Vyhláška číslo
284/2001 Z. z., ktorú vydalo
Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky
kategorizuje jednotlivé druhy
odpadov.
V stavebnom odpade
sa môţu vyskytovať rozličné
škodlivé látky, ako napríklad
azbest, polycyklické aromatické uhľovodíky, ktoré pôsobia
karcinogénne.
Preto Vás prosíme,
nevyváţajte stavebný odpad s
úmyslom, ţe si myslíte, ţe
neublíţi nikomu a uţ vôbec
nevyváţajte takýto odpad
za dedinu, či do grádov ale ani do smetných nádob
TKO.
Pracovníci OÚ Málinec
Vás
radi
usmernia
a spresnia, kde môţete takýto
odpad vyviesť.
Pripravila: Kančová A.

STRAŠIAK menom COVID – 19
Hrozba nového koronavírusu búra predstavy o bezpečnom svete,
v ktorom sme doteraz ţili. Nová choroba si vyberá svoje obete
a ak ju chceme spomaliť a zastaviť, musíme sa postaviť mimoriadne zodpovedne.
Pred ochorením COVID – 19 neochráni
1. Pitie horúcej vody
2. Nosové kvapky a kloktanie
3. Fajčenie
4. Alkohol
5. Cesnak
6. Antibiotiká
Nepouţívajte na umývanie rúk chlór! Prípravky s chlórom sú
určené na dezinfikovanie povrchov !
Prevencia pred ochorením COVID – 19
1. Časté a dôkladné umývanie rúk
2. Nosenie rúška
3. Pouţívanie jednorazových papierových vreckoviek,
ktoré po pouţití zahoďte do koša
4. Vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí
5. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu ľuďom s príznakmi
nádchy alebo chrípky, dodrţiavajte minimálne metrovú
vzdialenosť od kaţdého, kto kýcha alebo kašle
6. Pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch
a pomôcok v domácnosti a na pracovisku
Dodrţiavajte hygienické pravidlá v maximálnej moţnej
miere, chráňte seba i ostatných.
Pripravila: Kančová
Zdroj : internet - Úrad verejného zdravotníctva SR
1/2020

Výsledky turnaja štvorhier v tenise
1. miesto: Urda I.st. – Urda I. ml.
2. miesto: Turic P. – Melich J.

V tomto ročníku k športovým
turnajom pri príleţitosti oslobodenia obce pribudol aj turnaj
ţiakov vo futbale. Málinec je
futbalová dedina, a preto sa
škola rozhodla vychovávať
pokračovateľov tejto tradície aj
popularizáciou podujatia medzi
deťmi.
K stolnotenisovému
turnaju detí, odohraného 30.1.
(vo štvrtok poobede), teda
pribudol prvýkrát aj futbalový
turnaj ţiakov (31.1. piatok, po

3. miesto: Jablonský Ľ. – Starove
4. miesto: Straško B. – Straško M.
5. miesto: Janšto R. – Balog J.
Stolnotenisový turnaj v skratke
celkové poradie
ženský víťaz
víťaz - štvorhra
detský víťaz
víťaz detského kolotoča
víťaz kolotoča (dospelí)
Počet súťažiacich v kat.
dospelých
Počet súťažiacich v detskej
kat.
vyskúšať si stolnotenisového
robota, ktorý v tomto šk. roku
škola zakúpila pre účely stolno-

vysvedčení). Turnaj sa začal
exhibíciou dvoch zmiešaných
druţstiev mladších ţiakov.
Malí diváci z ŠKD vytvorili
v telocvični doslova športový
kotol. Starší ţiaci postavili tri
zmiešané druţstvá, ktoré si
zmerali sily systémom kaţdý
s kaţdým.

Málinský hlásnik

Stolnotenisový turnaj dospelých bol obohatený o moţnosť

tenisového krúţku. Tenisového
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1.Ján Juríček ml.
2. Jaroslav Balog
3. Ján Juríček st.
Michaela Detvanová ml.
J. Juríček st. – J. Juríček ml.
Mário Ferko
Miroslav Detvan
Jozef Machala st.
14
7
turnaja sa v tomto roku zúčastnilo 8 „skalných“ účastníkov
a jedna dvojica turnajových
nováčikov. Výsledky turnajov
dospelých
sú
zverejnené
v tabuľkách.
Ja osobne som sa veľmi tešil na
volejbalový turnaj, v ktorom
malo mať premiéru druţstvo
„50 a viac“ (organizované M.
Detvanom st.). Spestrenie turnaja o tento tým nakoniec nevyšiel, Turnaj svoju kvalitu ale
určite mal. Okrem víťazov –
druţstva „školstva“ a druţstva
„hasičov“ sa turnaja zúčastnili
aj mladé a veľmi pohyblivé
druţstvá „juniorov“ a „sme
rodina“.
Autor: Ľ. Jablonský
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Zo schránok
Málinského hlásnika

Otázky a odpovede
Uverejňujeme názory, postrehy, pripomienky a reakcie
našich občanov, ktoré sme
dostali do redakčnej rady prostredníctvom schránok Málinského hlásnika, ktoré sú umiestnené na budove obecného
úradu, na obchode v Hute a na
chodbe poštového úradu.
Vyvolať záujem občanov
o veci verejné bolo hlavnou
motiváciou zaloţenia týchto
schránok. Niektoré príspevky
sme dostali ešte koncom minulého roka, takţe uţ trocha stratili na aktuálnosti, ale radi ich
zverejňujeme.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a zároveň vyzývame občanov na ďalšiu spoluprácu.
Príspevky sa snaţíme zverejňovať (ak je to moţné) bez
úpravy textu, aby nestratili na
autenticite. Na niektoré príspevky bude reagovať aj starosta obce, prípadne
kompetentní.
Redakčná rada
Touto cestou chcem poďakovať
vedeniu obce za to, ţe sa organizujú akcie počas sviatkov a
dávam do povedomia vymyslieť
sviečkový pochod /napr. pri
zapaľovaní stromčeka / spolu s
nejakou osobnosťou napr.
človek, ktorý sa zaslúţil o záchranu ţivota či uţ ako darca
krvi alebo poţiarnik či dobrodinec. Spoločne zaspievať
napr. Tichú noc.
Kančová odpovedá: pripomienku sa pokúsime zaradiť
a zorganizovať.
Váţená obec.
Prosím pri vysielaní rozhlasu
púšťať aj moderné skladby, ţijú
tu aj mladí ľudia a dokonca
táto hudba je počuť aj do domov, veľakrát ani nevieme, ţe
sa niečo hlási a poprosím pridať hlas aj pri hovorenom
slove.
Ďakujem pekne

Kančová odpovedá: hudbu
v miestnom rozhlase sa snaţíme púšťať aj modernú, ale
hlavne slovenskú a pribliţne
k váţnosti daného oznamu,
a intonácia hlasu je u kaţdého,
kto hlási iná, zároveň Vám
dávame na vedomie, ţe miestny rozhlas nie je káblovka,
preto je potrebné isť von vypočuť oznamy.
Poprosím zaradiť do hlásnika
inzerciu alebo darovanie spotrebičov a podobne aj straty
a nálezy či ponuku sluţieb,
domácich brigád.
Redakčná rada odpovedá:
V našich novinách je aj na toto
vytvorený priestor. Vo všetkých minuloročných číslach
sme to aj propagovali v časti
Pripravované rubriky. Takţe
čakáme na podnety občanov.
Zakázať vypaľovanie, znečisťovanie prírody pod trestom
pokuty. Hlavne ľudia pália v
záhradách.
Obecný úrad odpovedá:
Zákaz vypaľovania a pálenia sa
pravidelne vyhlasuje v miestnom rozhlase. Porušovanie
tohto zákazu je potrebné nahlásiť na obecnom úrade.
Prosím upozorniť pani doktorku, aby chodila do práce v
určených hodinách nie o 11.00
a zastupovanie ohlasovala
aspoň dva dni vopred.

Starosta odpovedá: V najbliţ- A čo sa týka uskladnenia
šom moţnom čase osobne dreva, pozemok nie je obecný,
navštívim pani doktorku.
vlastníkom je súkromná firma
Transmedic, s ktorou by to
Napíšte do novín, ţe v Hute pri mali mať dohodnuté. Uskladobchode na lavičke pri ihrisku nené drevo je majetkom urbárpijú oţrani a robia neporiadok nikov z Hradišťa, ktorí prisľú- smeti a odpadky.
bili po odvezení dreva miesto
Pred závodom pri ceste je vyčistiť a dať do pôvodného
kaţdý rok uloţené drevo a či je stavu.
to dovolené od starostu. Huta
nie je smetisko ani skládka Osloviť školu, aby viedla deti k
dreva.
ochrane prírody, učila recykloĎakujeme vať, chrániť ţivot zvierat a
nerobiť neporiadok po uliciach
Starosta odpovedá: Je mimo- - pomaranče a banány z obeda,
riadna situácia, občania sa alebo plasty z jogurtov.
nesmú schádzať v skupinách.
Riskujú nielen svoje zdravie,
Srdečne ďakujem.
ale i zdravie ostatných. Ak sa
to nebude rešpektovať a bude
tam neporiadok, dám lavičku
Spracoval Juraj Janšto,
odstrániť.
predseda Redakčnej rady

Odpoveď na pripomienku z článku Zo schránok
Málinského hlásnika Otázky a odpovede:

Stanovisko k znečisťovaniu verejných
priestranstiev žiakov školy
odpadkami zo ŠJ
Znečisťovanie okolia odpadkami z jedálne zo strany ţiakov
školy je dlhodobý problém. Škola môţe ustriehnuť znečisťovanie okolia vo svojom areáli, v uliciach obce uţ nie. V tomto šk.
roku bolo pre zlepšenie tejto situácie zavedené opatrenie, aby
školník dohliadal v čase obedov medzi 13.15-13.30 na pohyb
ţiakov pri príchode a odchode zo ŠJ v areáli školy. Znečisťovanie v areáli školy vieme odhaliť aj kamerovým systémom..
Na znečisťovanie Hlavnej ulice by mohla dohliadať obecná
hliadka, resp. na identifikáciu znečisťovateľov sa dá tieţ na
niektorých miestach vyuţiť kamerový systém obce.
Čo sa týka výchovy k ochrane ŢP a environmentálnej osvety,
škola si v tomto smere počas kaţdého šk. roka určite úlohy plní
a to hneď viacerými formami. Osobný postoj detí k téme ŢP
škola teda určite formuje správnym smerom. V budúcom šk.
roku zavedieme funkciu koordinátora environmentálnej výchovy, ktorý bude dohliadať a koordinovať činnosti vedúce k výchove ţiakov v tomto smere.
Niekedy je to však aj otázka intelektu (najmä u starších ţiakov), ale v prvom rade vzorcov správania sa v rodine.
A (nielen) v našej obci ţije bohuţiaľ mnoho dospelých ľudí,
ktorí znečisťovanie svojho okolia za problém ani nepovaţujú.
Stačí sa pozrieť ku kontajnerom alebo divoké skládky po okolí.
A mnohokrát to nie sú len ľudia so slabším sociálnym postavením. Ako robia dospelí, tak robia deti. Takí sme!
Ľ. Jablonský

Vďaka
Málinský hlásnik
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Hrdinstvo,
statočnosť,
odvaha
V máji si pripomenieme
75 rokov od poráţky fašizmu a
ukončenia 2. svetovej vojny.
Vojny, ktorá si vyţiadala milióny
ţivotov, státisíce zmrzačených ľudí
a zničených ľudských osudov.
75 rokov ţijeme v mieri a uţ to
berieme ako samozrejmosť.
Naša sloboda sa však rodila
ťaţko a vyţiadala si veľa obetí.
Dlho som hľadal vhodné slová
do názvu tohto článku. Vedel
som, ţe existujú, lenţe v posledných rokoch sa uţ skoro
vôbec nepouţívajú. Dokonca sa
mi zdá, ţe niekedy sa povaţujú
za preţitok. No nič lepšie ako
hrdinstvo, statočnosť a odvaha
nevystihuje podstatu príbehu,
ktorý Vám chcem priblíţiť. Je
to príbeh, ktorý mi vyrozprávala naša občianka, pani Elena
Šnúriková rodená Kaličiaková
a dotýka sa hlavne jej otca pána Jozefa Kaličiaka a jeho
najbliţšej rodiny. Naša obec sa
aj ich zásluhou zaradila medzi
obce a mestá Slovenska, ktoré
sa aktívne podieľali na odboji a
poráţke okupantov.
Kto bol v Myslinách, musí mi
dať za pravdu, ţe je to jeden z
najkrajších kútov v našej doline. Dom rodiny Jozefa Kaličiaka bol v odľahlej časti Myslín, ktorá sa dodnes volá Dúbravka a uţ ho pripomínajú len
pozostatky kamenných základov. Z tohto miesta bol dobrý
výhľad a za domom smerom na
Čerchľu bol členitý terén a
neprístupná časť doliny - Chocholná. Niekde v týchto častiach si postavili bunker - úkryt
ľudia, ktorí sa museli ukryť
pred prenasledovaním nemeckými okupantami a ich prisluhovačmi.
Pán Jozef Kaličiak s nasadením
vlastného ţivota ako aj ţivota
svojich najbliţších pomáhal
vojakom a partizánom, ktorí sa
po potlačení SNP museli pred
nemeckou prevahou stiahnuť
do hôr. Medzi nimi bol aj
veliteľ partizánskej skupiny,
občan našej obce, pán Ján Novodomský (Pejko), ktorý bol
3.1.1945 pri prepade nemeckého auta ťaţko zranený a
Málinský hlásnik

3.1.1945 pri prepade nemeckého auta ťaţko zranený a
potreboval pomoc. Okrem nich
sa tu ukrývalo aj vyše 20 Ţidov, z toho 16 v dome pána
Kaličiaka. Jedným z nich bol aj
MUDr. Vojtech Deutsch s
rodinou, lekár z Málinca, ktorý
sa musel pre svoj pôvod ukrývať pred prenasledovateľmi.
Ošetroval zranených vojakov a
partizánov. Zdravotnícky materiál mu zháňal a doručoval pán
Kaličiak. Nebezpečenstvo a
utrpenie, ktoré preţívali, z
nich spravilo priateľov "na
ţivot a na smrť". Začiatkom
roku 1945 sa front dostal do
Málinca a začalo sa s jeho

Pásli dobytok a boli menej
podozrivé, ako keby sa tam
pohyboval dospelý. Vţdy sa
jedno z detí vytratilo z pastvy a
Nemci si to nevšimli.
Oslobodzovacie vojská pomaly
vytláčali okupantov, ktorí pri
ústupe ničili všetko, aby im
sťaţili postup. Takto boli zničené mosty cez Ipeľ v Dobrom
Potoku a vo Vlčove.
Po oslobodení sa Ţidia, ktorých ukrýval pán Kaličiak prišli
s ním rozlúčiť a ďakovali mu.
On odpovedal, ţe predsa to
bolo jeho povinnosťou, pomôcť človeku v núdzi, ţe iste
by mu aj oni pomohli, keby bol
na ich mieste.Vtedy jeden
z nich predstúpil a povedal, ţe
on by to nedokázal a rozplakal
sa. Po vojne Jozef Kaličiak
predal dom a majetok Kristíne
Sivokovej, rod. Hazuchovej,
vdove, ktorej manţel zahynul v
SNP a s rodinou sa presťahoval
do Buzitky pri Fiľakove. Manţelom Deutschovcom

sa začiatkom roku 1945 narodil
syn Ivan. V roku 1946 sa presťahovali do Fiľakova, kde
MUDr. Deutsch pôsobil ako
lekár. Často vravel, ţe chce byť
v blízkosti a pomáhať ľuďom,
ktorí pomohli jemu a jeho
rodine. Myslel tým Jozefa
Kaličiaka a jeho rodinu. Malú
Elenku Kaličiakovú, dnes pani
Šnúrikovú, často z okna svojej
ordinácie obdaril cukríkmi pri
jej ceste zo školy.
V roku 1966 sa doktor Deutsch
aj s rodinou presťahoval do
Izraela. Ich syn Ivan ţije v
Jeruzaleme. Tu pod menom
Ilan Harel pôsobí ako hudobný
skladateľ. Pracoval v Music
Academy v Jeruzaleme a v
Izrael Television Company
Jeruzalem. Je autor zvučiek,
melódií a skladieb pre televíziu
a rozhlas a je autorom hudby k
viacerým filmom.
MUDr. Vojtech Deutsch vystavil v roku 1947 svedectvo,
POKRAČOVANIE na str. 8

Odpis.
Potvrdenie.
Jozef Kaličiak

oslobodzovaním. Nemci prehľadávali všetky domy nielen v
dedine, ale aj v priľahlých
osadách a samotách. Matka
pána Deutscha bola v rodine u
Kaličiakov a pri nemeckej
kontrole sa predstavovala ako
matka domáceho gazdu. Manţelka doktora Deutscha, pani
Klára, bola v tom čase tehotná
a prichýlili ju v Myslinách u
Hrtanov, kde pri prehliadke
vystupovala ako dcéra domácich. Člen nemeckej hliadky,
ktorá sem prišla na kontrolu,
ukázal na tehotnú a pýtal sa,
kde má manţela. Stará pani
Hrtanová duchaprítomne, s
predstieranou zlosťou odpovedala, ţe jej dcéra je slobodná a
s metlou v ruke pohrozila, ţe
pred niekoľkými mesiacmi tu
bola nemecká hliadka a takto to
dopadlo. Prstom pritom ukázala na brucho akoţe svojej dcéry. Len ťaţko si vieme predstaviť, čo všetko museli preţiť
títo ľudia, ktorí aj napriek
hrozbe trestu smrti pomáhali
tým, ktorí to potrebovali. Z
rozprávania pani Šnúrikovej sa
ďalej dozvedáme, ako aj malé
deti pomáhali a nosili do bunkra potraviny, lieky a šatstvo.
strana 7

Od júna 1941 do apríla 1946 som účinkoval v Málinci ako lekár a po celý ten čas som
znal p. Jozefa Kaličiaka, ako človeka československého demokratického zmýšľania.
V čase po národnom povstaní za nemeckej okupácie kraja, p. Kaličiak udržiaval styky
medzi
jednotlivými
skupinami
partizánov
a dôstojníkmi skrývajúcimi sa v horách, prinášal
správy o pobyte Nemcov a Gestapágov, ukrýval
zbrane a príslušníkov NB, medzi inými p. vrch.
stržm. Jozef Šagáta a oblast. veliteľa NB npor.
Jozefa Brűnna z Lovinobane, ktorý je teraz
v Humennom.
V čase najväčšieho nebezpečenstva sa
v osade skrývalo 20 židov, z toho 16 u p. Kaličiaka a jeho rodiny. Medzi 15. a 29. januárom
1945, keď front stál v Málinci a Nemci prehľadávali každý dom, p. Kaličiak a jeho rodina nám
nosili stravu do bunkera v lese s nasadením
vlastného života, ponevač Nemci strieľali po
každom, kto sa objavil vonku.
P. Kalinčiak mi bol nápomocný pri
ošetrovaní partizánov, ranených pri prepade nemeckého auta dňa 3. januára 1945.
V celku môžem vyhlásiť, že bez obetavej pomoci a odvahy p. Kalinčiaka a jeho rodiny
by sme bol padli 16 do rúk Nemcov alebo pohynuli
hladom a mrazom. Všetko toto konal p. Kalinčiak
úplne nezištne.
Vo Fiľakove, dňa 21. II. 1947
Veliteľ stanice NB.
Vrch.stržm.Šagát v.r.
Fiľakovo

MUDr. Vojtech Detsch,v.r.
štátny obv. lekár, Fiľakovo
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v ktorom opisuje statočnosť,
odvahu a hrdinstvo Jozefa
Kaličiaka a jeho rodiny a
ktoré je prílohou tohto článku.
V Myslinách uţ len staré
stromy a zbytky kamenných
múrom sú tichým svedkom
udalostí, na ktoré nesmieme
zabúdať.
Aj po 75 rokoch sa musíme
hlboko skloniť a aspoň takto
si uctiť ľudí, ktorí nezaváhali,
vedeli, kde je ich miesto a s
nasadením vlastného ţivota

prispeli k poráţke zla. Mier
a sloboda sa nám stala samozrejmosťou, ale nezabúdajme
ako ťaţko sa rodila, nezabúdajme na tých, ktorí sa o to
zaslúţili.
Nech najväčším darom na tejto
zemi je zdravie, mier, pokoj a
chlieb náš kaţdodenný.
Článok bol spracovaný na
základe spomienok Eleny Šnúrikovej rod. Kaličiakovej a
Jána Uhrína z Dobrého Potoka.
Napísal: Juraj Janšto

Príjemne teplučko
Mráz, snehové vločky, chlad,
i na mlákach vytvorený ligotavý ľad...
Všetko je preč zrazu.
Hurá! Teploty uţ nie sú na bode mrazu!
Krajinka vôkol nás sa zmenila.
Nečudo, veď to jar zavinila.
Od radosti by som ja veru aj skákala.
Ale čo to? Ţeby krajinka predsa len plakala?
Visiace meče, ukuté z ľadu
sa zrazu zmenili na vodu.
I trblietajúce zrkadlá sa z riek stratili
a ich tok ešte viacej rozprúdili.
Z ľadového kráľovstva sa zrazu uplakaná krajina stala.
Ale nevadí, to sa predsa kaţdý rok stáva.
Jar je priateľka lesov, záhrad aj lúk.
Odieva staré ošarpané stromy úplne sama, vţdy to vezme do
vlastných rúk.
Ihneď sa všetko vôkol zelenie,
dokonca vidno aj farebné lupene.
Lupienky, ktoré lemujú tváre prvým jarným kvetom
a svojou krásou vytvárajú radosť nie len deťom.
A počujete to aj vy? Ako krásne ţblnkoce potôčik?
Ako jarné melódie vyspevuje nejeden vtáčik?
Všade je hluk...ale tak čarovne krásny
a náš pohľad na okolie nie je taký tmavý, je svetlejší, jasný.
Jasný ako farby našej prírody,
či šumiacej, tečúcej vody.
Jasný ako to teplo, čo z oblohy sála
a nám sa zdá, ţe zima so sebou všetok chlad preč vzala.
Náhle je tak príjemne teplučko.
Nečudo, veď na oblohe sa usmieva ţiariace slniečko.
I zvieratká zo svojich úkrytov vykúkajú
a zvedavo okolie skúmajú.
A toto je ten krásny dar,
ktorý so sebou kaţdý rok prináša jar.
Sarvašová Ema

Jeden
pevne
zakotvený
v našom kalendári, druhý pohyblivý s rôznou dobou trvania
a zároveň sa prelínajúci s tým
prvým a to kaţdý rok - Hromnice a Fašiangy.
Hromnice – 2. február, je sviatok s niekoľkými významami
a predsa sa tieto významy dopĺňajú.
Pre ľudí boli Hromnice v minulosti zimným sviatkom, kedy sa
vybehlo na zasneţené polia
a všetci
sa
zabávali
a sánkovali. Úlohou bolo zajazdiť čo najdlhšiu vzdialenos,
a tým si zabezpečiť, aby toho
roku narástlo vysoké konope či
ľan. U nás na Málinci sa pestovalo konope (sadilo sa na Ţofiu), kým v chladnejšom podnebí, napr. v Kokave nad Rimavicou to bol ľan.
Evanjelikom sa 2. február spája
so sviatkom Predstavenia Pána, kedy Mária s Jozefom
predstavujú
Jeţiša
Krista
v jeruzalemskom chráme a aby
ho nemuseli obetovať, dali
zaňho dve hrdličky. Týmto
počinom sa ušetrili ľudské
obete – prvorodenci. Prvorodení synovia mali patriť Bohu,
pretoţe ochránil izraelských
prvorodencov pred desiatou
ranou egyptskou. Ukriţovaním
Boţieho Syna skončil aj zvyk
zvieracích obetí. Prvorodený
a v ňom všetko prvorodené sa
navracia k Pánovi.
Pre katolíkov sú Hromnice
známe ako Sviatok Obetovania
Pána. 40 dní po narodení Jeţiša Krista, Mária s Jozefom a jej
prvorodeným synom prišli do
Jeruzalemského chrámu, kde
ho predstavili Pánovi. Prorok
Simeon ho nazval Spasiteľom
všetkých národov a svetlom na
osvietenie pohanov. Tak isto je
tento deň Sviatkom Očisťovania Panny Márie, ktorá sa po
40dňovom období od pôrodu
mohla znova ukazovať na verejnosti. 2. február je tieţ
Dňom zasväteného ţivota.

Do rádov sa prijímajú noví
rehoľníci a dávno prijatí si
obnovujú svoje sľuby.
Jeţiš Kristus je svetlo, a preto
sa na začiatku omše posväcujú
sviečky. Tieto sviečky ľudia
kedysi zapaľovali počas búrky
a nečasov, aby ochránili ich a
úrodu od ţivelných pohrôm.
Podľa situácie, kedy sa zapaľujú, sa nazývajú hromničky a od
toho sviatok Hromnice. V tento
deň platí aj ľudové príslovie na Hromnice o hodinu více.
Fašiangy (mjasopust) – obdobie od Troch kráľov po Popolcovú stredu (7.1.2020 –
26.2.2020) sprevádzané veselicami,
plesmi,
svadbami
a zabíjačkami, ale aj jedením
harovcov – šišiek. Bolo dôleţité sa počas týchto dní dobre
najesť a vyzabávať pred nadchádzajúcim pôstom. Uţ sa
fašiang kráti, uţ sa nenavráti...
Po dedinách či mestách chodili
sprievody v zvieracích maskách. Prijímali sa tovariši do
cechov a pomaly sa končili
priadky – spracovanie konopných výčeskov na nite, pretoţe
aj tie bývali spoločenskou
udalosťou a sprevádzala ich
muzika či tance zaľúbencov.
Po Popolcovej strede (prvý deň
pôstu) gazdiné vymenili kolovrátky a vretená za krosná a v
domoch tkali plátno. Končí sa
všetka zábava a začína 40dňový pôst pred Veľkou nocou.
A prečo majú Fašiangy kaţdý
rok iné trvanie? Za to všetko
môţe Veľká noc, ktorá sa slávi
po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Hoci oficiálne je
jarná rovnodennosť 21. marca,
skutočnosť taká nie je, a tak
Veľká noc je taktieţ pohyblivým sviatkom a to medzi 22.
marcom aţ 25. aprílom. Od
presného dátumu Veľkej noci
odpočítame 40 dní pôstu, presnejšie 46 dní s nedeľami
a dostaneme dátum Popolcovej
stredy, koniec Fašiangov.
Pripravila : Gúgľavová

Fašiangový karneval
Doteraz kaţdý rok býval karneval na našej škole pred Vianočnými prázdninami. V tomto školskom roku sme sa rozhodli pre zmenu a to
tak, ţe karneval bude bodkou za bujarou fašiangovou veselosťou. Ţiaci si masky na karneval pripravovali buď za pomoci rodičov alebo
sami. S nejakou úpravou im pomáhala aj druţinárka Bibka. Masky boli veľmi pekné, za čo patrí vďaka všetkým zúčastneným.
Po promenáde masiek a ich vyhodnotení, boli udelené vecné ceny, ktoré zabezpečila Rodičovská rada. Bujarú zábavu sme napokon
pochovali spolu s basou. Program „Pochovávanie basy“ nacvičili pod vedením paní učiteliek Joklovej a Chrastinovej, ţiaci 3.- 4. a 9.
ročníka. Zbohom zábava, vitaj pôst. Zábava začne aţ na Veľkú noc. Ďakujeme a uţ sa tešíme.
Pripravila: Mgr. Katarína Chrastinová
Málinský hlásnik
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Pozemkové
úpravy alebo
blýska sa
na lepšie časy?

bonitou bol vymeraný nový
organizmus a posilní imunitu,
pozemok v lepšej bonite.
toto prírodné antibiotikum zabíOpačný postup sa pripúšťa.
ja baktérie a vírusy. Ideálne je
Pozemkové úpravy riešia aj
ho zbierať do času, kým nezamoţnosť prístupovej cesty na
kvitne.
Cesnak medvedí (Alliumursipozemok a taktieţ vysporiadanum) uţ rastie a mali by sme
Poslanci Národnej rady Slo- nie vlastníkov malých výmer,
vyuţiť jeho neoceniteľné
venskej republiky neschválili kde sa často jedná doslova o
liečivé
vlastnosti.
zákon, ktorým by sa menil niekoľko štvorcových metrov.
Čerstvé mladé listy sú najzákon č.330/1991 Zb. o po- Pozemkové úpravy v rámci
vhodnej-šie a chutia výborne aj
zemkových úpravách, usporia- jedného k.ú. by sa mali ukončiť
samé. Receptov na konzumáciu
daní pozemkového vlastníctva, do 5 rokov. Predpokladá sa, ţe
je veľa, od šalátov, nátierok,
pozemkových úradoch, po- v rámci celého Slovenska by sa
polievok aţ po tinktúru, teda
zemkovom fonde a o pozem- mali pozemkové úpravy ukonkových spoločenstvách, ktorý čiť v horizonte 30 rokov.
bol vrátený prezidentkou Slo- Jedným z kritérií zaradenia k.ú.
Vynikajúco chutí v polievke s
venskej republiky na opätovné do poradovníka pozemkových
naším ďalším jarným unikátom.
prerokovanie Národnou radou úprav sú aj územia s vodohosSú to „smrţe“. Táto hubová
Slovenskej republiky. V praxi podárskym významom a to
delikatesa rastie len na jar aj to
to znamená, ţe aţ do schvále- spĺňa aj k.ú. Málinec, aj k.ú.
iba krátko.
nia ďalšej novely zákona o Ipeľský Potok a aj k.ú. Látky a
pozemkových úpravách zostá- tak sa to dotýka aj občanov
Pripravila: Kančová A.,
va v platnosti znenie doteraz Málinca. Čiţe je dosť moţné,
zaliatie listov kvalitným alkoZdroj : REKUS – regionálny
platného zákona.
ţe sa v dohľadnej dobe dostaholom. Cesnak prečistí
kultúrny mesačník.
Pozemkové úpravy nie sú ni- neme do poradovníka. A teraz
čím novým. Nariadenie č. 222 prichádzam k meritu veci. V
uţ v roku 1855 upravovalo obidvoch k.ú. (Málinec, Ipeľpostup pri zakladaní a vedení ský Potok) ale aj v uţ vybraMesiac marec si tradične spájame s príchodom jari.
pozemkovej knihy. Na základe nom k.ú. Látky sa nachádza
Lenţe málokomu sa marí,
uhorského dedičského práva ešte značná časť pozemkov,
ţe okrem prvých jarných kvietkov
nastalo drobenie a nárast počtu ktoré majú tzv. nezistených
a poberajúcich sa preč babičiek a dedkov,
parciel a následne vznikla po- vlastníkov. Jedná sa z veľkej
je to mesiac ešte niečím známy.
treba prvých pozemkových časti o uţ neţijúcich vlastníTušíte čím? Ak nie, pozorne čítajte deti, oteckovia, mamy.
úprav - komasácií. Pozemkové kov, od ktorých nás delia 1, 2 a
úpravy prichádzajú, keď sa niekedy uţ aj 3 generácie.
Na začiatku len názov, potom strany popísané slovami,
evidencia pozemkového vlast- Tieto pozemky spravuje Sloobčas spestrené aj krásnymi maľbami.
níctva a jeho uţívací stav do- venský pozemkový fond aţ do
Slová, ktoré do seba zapadajú
stanú vplyvom zlých zákonov doby, kým sa nepreukáţe práa nádherné príbehy vytvárajú.
do stavu neprehľadnosti a zlo- voplatný vlastník.
No nie kaţdý to vie,
ţitosti.
Po pozemkových úpravách je
pretoţe mnoho ľudí sa len na jej obal pozrie.
V súčasnosti je na Slovensku šanca získať z viacerých drobVäčšina z nás internet pred ňou uprednostňuje
8,4 milióna vlastníckych par- ných parciel jeden celok, ktorý
a ju akosi do pozadia zahadzuje.
ciel a 4,4 milióna evidovaných sa dá hodnotne predať, prenavlastníkov pozemkov.
jať alebo na ňom samostatne
Pritom nám otvára dvere fantázie uţ niekoľko storočí.
Je viac neţ pravdepodobné, ţe hospodáriť.
No nevidí to kaţdý a pritom je to také ľahké, len treba otvoriť oči
aj nová vláda a poslanci NR SR Usporiadaním
rozdrobeného
a čítať tie písmená v riadkoch písané,
sa budú touto témou zaoberať. vlastníctva získava kaţdý, kto
veď je to poklad, ktorý tu uţ dlho máme.
Pre rok 2020 a 2021 uţ boli aj sa na ňom zúčastní. Preto poÁno, hovorím o knihe.
z nášho okolia vybraté katas- zemkové úpravy sú vhodnou
A hanba tomu, kto za svoj ţivot len jednu prečítať stihne.
trálne územia (ďalej len k.ú.), príleţitosťou predediť pozemkde sa budú pozemkové úpravy ky po predkoch. Ústava Slovykonávať. Konkrétne sa to venskej republiky zaručuje
týka k.ú. Breznička, k.ú. Látky ochranu majetku, preto kaţdý
a k.ú. Šoltýska, kde v pracov- m2 má mať svojho právoplatných skupinách sú aj zástup- ného vlastníka.
covia z radov vlastníkov po- Úrad geodézie, kartografie a
zemkov.
katastra má prehľadne spracoSceľovanie pozemkov nezna- vanú stránku, na ktorej je moţmená, ţe vlastníkovi bude né zistiť základné údaje o
vytvorená z viacerých len jedna predkoch, čo umoţňuje dediparcela. V rámci k.ú. sa vytvorí čom vysporiadať si pozemky,
Pretoţe aj ako povedal J. A. Komenský: „Nemilovať knihu,
niekoľko celkov, kde dôjde k ktoré predkovia nadobudli za
sceľovaniu a to aj s dôrazom na ťaţko zarobené peniaze.
znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená
bonitu. Nemôţe sa stať, aby
stávať sa hlupákom. “
Spracoval: Juraj Janšto
Sarvašová Eva
vlastníkovi pozemku s horšou
Zdroj: HN, internet
á
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Jarný liek
prírody

Marec - Mesiac knihy

Obecný Úrad INFORMUJE
Uznesenie č. 1/2020
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného
dňa 19. februára 2020
1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení
b/ Informáciu Bc. Jozefa Starove o vzdaní sa členstva v Rade
školy pri ZŠ
c/ Informáciu starostu obce o delegovaní člena Bc. Ivana Karlíka
do Rady školy pri ZŠ
d/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2019
2. Schvaľuje:
a/ Overovateľov zápisnice: 1. Andrea Muţíková
2. Bc. Jozef Starove
b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda - Mgr. Peter Turic
členovia – Ján Semerák, Bc. Ivan Karlík,
c/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku
obce Málinec zisteného pri inventarizácii k 31.12.2019
d/ Zloţenie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne:
Vyraďovania komisia: Janšto Juraj, Andrea Muţíková, Pavel Čáni
Likvidačná komisia: Bc. Ivan Karlík, Ingrida Lacková, Ján Semerák
e/ VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Málinec na rok 2020
f/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 –15
rokov pre rok 2020 vo výške
30,-- € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci
g/ Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2019
h/ Pridelenie bytu č.4 v bytovom dome Mlynská 511/17
pre Bc. Máriu Urdovú od 1.3.2020
ch/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do
31.3.2021 nasledovným nájomníkom:
byt č. 1 – Jaroslav Gajdoš
byt č. 2 – Miroslav Schlenc
byt č. 3 – Ján Kudzbeľ
byt č. 4 - Stanislav Sedmák
byt č. 5 – Ján Šuľaj
byt č. 6 – Jarmila Kovalčíková
i/ Prenájom bytov v bytovom dome Druţstevná 515/21 do
31.3.2021 nasledovným nájomníkom:
byt č. 1- Michaela Fizerová
byt č. 2- Adriana Oláhová
byt č. 3 - Mário Oláh
byt č. 4 - Erik Oláh
byt č. 5 – Dušan Farkaš
byt č. 6 – Stanislav Oláh
byt č. 7 – Denisa Čunková
j/ Ţiadosť o prenájom nebytových priestorov od 1.5.2020 pre Apotieka s.r.o. / bývalý denný stacionár nachádzajúci sa v prízemných
priestoroch KD/ o výmere 110 m2.
k/ Opravu bytu č. 8 v bytovom dome Mynská 511/17 pre p. Jána
Najmajera
3. Ukladá:
a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a
likvidáciu prebytočného majetku
obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie
Termín: 05/2020
b/ OcÚ,poskytnúť dotáciu pre záujmovú činnosť detí v roku 2020
podľa bodu 2/f tohto uznesenia
Termín: ako v texte
c/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/h tohto uznesenia
Termín: marec 2020
d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov v bytových domoch 515 a 130
podľa bodov 2/ch a 2/i
tohto uznesenia
Termín: marec 2020
e/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu v podľa bodu 2/j tohto uznesenia
Termín: máj 2020
f/ OcÚ, vykonať opravu bytu podľa bodu 2/k tohto uznesenia
Termín: apríl 2020
4. Neschvaľuje:
Ţiadosť Stanislava Vógla, bytom Málinec, Druţstevná 392/1 o
odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, novovytvorená parcela
CKN p.č. 915/3 za stavaná plocha vo výmere 37 m2.
Málinský hlásnik
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Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 19. februára 2020
Kančová A. - uviedla, ţe často dostávame e-maily od spoločnosti
TIPOS objednávku na vyhlásenie akcia TIPOS Eurojackpot, kde
môţu občania hrať a vyhrať niekoľko miliónov eur - mala otázku na
poslancov OZ, či súhlasíme s tým, aby sme navádzali občanov na
tipovanie?
Starosta – uviedol, ţe treba na e-mail odpovedať, ţe nesúhlasíme
s vyhlasovaním ich oznamu, nie je to našou povinnosťou.
Semerák J. - v Školskej ulici na kriţovatke od p. Kačániho po p.
Riečicu búcha dekeľ, treba pod ním vymeniť gumu.
- na Okruţnej ulici pri drevenici p. Riečicu je veľká jama na komunikácii, bolo by dobré kúpiť tekutý asfalt vo vreciach a zaliať ju
- smerom na priehradu sa ľudia často často prechádzajú, bolo by
dobré pri dvoch duboch tam, kde je studnička urobiť nejaké oddychové miesto.
Bc. Starove J. - predloţil návrh ponúknuť na odpredaj p. Auxovi
motor z lyţiarskeho vleku, keďţe ho nevyuţívame
- bolo by dobré upozorniť majiteľov pozemkov okolo cesty na Cankovskom moste na udrţiavanie týchto pozemkov, pretoţe počas
daţďov máme problémy.
Starosta – odpovedal, ţe Ing. Michalove Dušan prisľúbil, ţe zistí
vlastníkov týchto pozemkov, pretoţe Lesy SR by to nemali vlastniť.
Problém je v tom, ţe cez potok sú pokríţené stromy, robia sa tam
hate a voda sa vylieva von na cestu.
Bc. Starove J. - navrhol osadiť zrkadlo na námestí pri trafike, aby
bolo aspoň čiastočne vidieť za zákrutu a autobus by mohol zastávať tak ako doteraz. Stavebná komisia urobila dnes obhliadku námestia, bude potrebné osloviť Regionálnu správu ciest a Dopravný
inšpektorát, aby sa vyjadrili. Ďalej mal otázku ako máme zabezpečený prístup k monitorovaciemu systému v obci, či máme vypracovanú smernicu a poverené osoby?
Starosta odpovedal – smernicu máme schválenú, poverené osoby
sú Ingrida Lacková a Anna Kančová, 15 dní sa zálohujú údaje
Janšto J. - priestor za obcou smerom od ihriska po Cánkovský
most zarastá, treba upozorniť majiteľov alebo nájomcov pozemkov,
aby to vyčistili alebo aspoň posunuli oplotenie.
Starosta – uviedol, ţe pracovníci Správy ciest to vypiľujú a naši
zamestnanci to odváţajú preč.
Janšto J. - najlepšie by bolo mulčovacím ramenom to zmulčovať,
kaţdý rok to zarastá a je to tam nebezpečné . Ďalej mal pripomienku k autobusom SAD – pri čakárni zastávajú dosť nebezpečne
vstrede cesty, autá majú problém okolo nich prejsť.
Mgr. Turic P. - pokiaľ by sme odpredávali motor z vleku, treba
ponúknuť aj stĺpy na predaj.
starosta – ak budeme vlek predávať, tak kompletne, p. Auxt sa uţ
informoval, doporučili sme mu zaslať ţiadosť a OZ sa tým bude
následne zaoberať.
Mgr. Turic P. - navrhol určiť nejaké miesto v obci, kde by občania
mohli voziť stavebný materiál, tento odpad by potom obec vedela
pouţiť aj napr. pri úprave cesty do Banského. Máme viac divokých
skládok v obci, bolo by to na jednom mieste, kde by to bolo aj kontrolované.
Mužíková A. - tlmočila poţiadavku nájomníkov bytového domu
511/17, ktorí by tieţ chceli sušiareň tak, ako to má bytovka 510/15,
chcú aby sa vybrali vane a odviesť neporiadok, ktorý tam je
starosta – uviedol, ţe v decembri hovoril s nimi a v jarných mesiacoch im dáme dva kontajnery, aby si vyčistili tieto priestory, pretoţe
tam majú veľký neporiadok.
Kvasnica J. - upozornil na neporiadok pod cintorínom v Hute pri
zbernom dvore, ako i na vypílenie stromov pri bufete v Hute.
starosta odpovedal – čo sa týka neporiadku pod cintorínom – nie sú
to obecné pozemky, patrí to firmeVERKO ale vyčistili sme tento
priestor no znovu tam vozia odpad. Stromy pri bufete ohrozovali
majetok občanov – 2 ks sú uţ spílené, zajtra príde plošina a spília
ešte 2 stromy.
Kvasnica J. - tlmočil pripomienky občanov časti Salaš, ktorí sa
sťaţujú na veľký neporiadok ako i voľný pohyb psov, ktorých je tam
dosť – bolo by dobré upozorniť miestneho podnikateľa na vyčistenie cesty.

1/2020

Mužíková A. - deti vyberajú fľaše z kontajnera v časti Huta pri obchode hádţu a rozbíjajú ich, parkujú tam aj autobusy. Máme kamerový systém na obchode bolo by dobré to častejšie kontrolovať.
Turic P. - čo sa týka kamerového systému, mali by byť miesta, kde
sú umiestnené kamery označené, ak
by sa niečo stalo, aby neboli problémy, je to dosť zloţitý zákon a
pokuty sú vysoké
starosta – všetky miesta sú označené, finančné prostriedky na
kamerový systém sme získali cez projekt z MVSR, ale môţeme to
skontrolovať.
Bc. Starove J. - treba dávať veľký pozor na veľa vecí, čo sa týka
kamerového systému, sú tam dosť vysoké pokuty za nedodrţanie
predpisov. Umiestnenie monitora na OcÚ je dosť nevhodné, malo
by to byť v osobitnej miestnosti nie v kancelárii, kde denne chodia
občania.
Bc. Karlík I. - WC + batéria u MUDr. Gasperovej je v zlom stave.

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR
29.2.2020 v obci Málinec
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
1143
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
655
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
650
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 5
Počet platných odovzdaných hlasov
646
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
č. 1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2
č. 2 DOBRÁ VOĽBA

23

č. 3 Sloboda a Solidarita

20

č. 4 SME RODINA

78

č. 5 Slovenské Hnutie Obrody

20

č. 7 MÁME TOHO DOSŤ !
č. 8 Hlas pravice

6
vzala kandidátnu listinu späť

č. 9 Slovenská národná strana

64

č. 10 Demokratická strana

1

č. 11 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti /OĽANO /, NOVA,
Kresťanská únia / KÚ /, ZMENA ZDOLA 108
č. 12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU-občianska demokracia
č. 13 STAROSTOVIA A NEZÁVISLí KANDIDÁTI 0
č. 15 Kresťanskodemokratické hnutie

0
10

č. 16 Slovenská liga

č. 17 VLASŤ

0
22

č. 18 MOST – HÍD
č. 19 SMER – sociálna demokracia

4
181

č. 20 SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby 2
č. 21 HLAS ĽUDU

0

č. 22 Magyar Közösségi Összefogás-Maďarská komunitná
spolupatričnosť

0

č. 23 Práca slovenského národa

0

č. 24 Kotlebovci – Ľudová strana naše Slovensko 78
č. 25 Socialisti.sk


Účasť vo voľbách do NR SR
/
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Navrhujeme nasledovné akcie v poradí, ako ich navrhla stavebná
komisia:
1. Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie v obci Málinec –
v rozsahu v zmysle vypracovanej PD. Podaná ţiadosť na Environmentálny fond na rok 2020 /198 153,-€ dotácia + 10 425,80,-€
spoluúčasť. Realizácia sa uskutoční len v prípade získania dotácie.
2. Obecný úrad – oprava fasády /vonkajšia stierka/ - náklady ešte nevieme.
3. Asfaltovanie miestnych komunikácií – podľa moţností
a vývoja rozpočtu v r.2020 budeme pokračovať v asfaltovaní ďalších vybraných úsekov /Druţstevná ulica + chodník na tejto ulici/
- Podaný projekt na cestu na MRK 138 723,41,-€ + spoluúčasť
(5%) 7 300,-€, spolu 146 024,64,-€.
4. Rekonštrukcia a oprava vybraných chodníkov v obci
Málinec.

6.
Málinec, rekonštrukcia priepustov na Málinskom potoku – Ţiadosť nebola podaná na Environmentálny fond, pretoţe
je moţné na Environmentálny fond podať iba jednu ţiadosť.
Uprednostnili sme ČOV. / Rozsah stavebných prác - výmena 1 ks
rúrového priepustu za obdĺţnikové beneše v predpokladanej sume
20 269,48,- € /. Budeme sledovať výzvy a skúsime ak bude moţnosť ţiadať o finančnú pomoc z iných zdrojov.
7. Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec – Odľahčovacie komory OK1, OK2, OK3 – Ţiadali sme dotáciu z Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – Akčný
plán. Podarilo sa získať 30 000,-€. Existujúce odľahčovacie komory budú rekonštruované v zmysle projektovej dokumentácie.

22

č. 14 99 % - Občiansky hlas

Do plánu výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 2020
navrhujeme akcie, ktoré sa nám nepodarilo pre nedostatok finančných prostriedkov realizovať v roku 2019, ktoré sme nedokončili
v roku 2019, na ktoré sme podali ţiadosti na finančné prostriedky
na rok 2020 a ktoré vyplynuli zo súčasných potrieb obce.

5. Rekonštrukcia telocvične – podaná ţiadosť na Odbor
školstva KÚ BB – havarijný stav telocvične a v prípade schválenia ţiadosti budú prevedené nasledovné stavebné práce: výmena
okien, oprava sociálnych zariadení, omietka telocvične, zateplenie
stropu, podhľad stropu sadrokartón. Predpokladané náklady sú
106 203,84 z toho 88 503,84,-€ dotácia a 17 700,- € DPH – neoprávnený náklad.

0

č. 6 ZA ĽUDÍ

Plán investičných akcií a opráv
obce Málinec na rok 2020

5

8. Vybavenie ordinácie stomatológa – Ţiadali sme dotáciu
z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu –
Akčný plán – 40 000,- €. Vďaka tomuto projektu by sa nám podarilo vybaviť a sfunkčniť stomatologickú ambulanciu, čím by sme
našim občanom skvalitnili zdravotnícke sluţby. Zakúpila by sa
zubná súprava, kompresor, endomotor, amalgamátor, svetelná
turbína, mikrom. vzduchový, vyšetrovacie lôţko.
9. Predchádzajme kriminalite - Oprava mantinelov na
ihrisku v areáli ZŠ Málinec – podarilo sa získať dotáciu
z Ministerstva vnútra SR 4000,- € – potrebné zrealizovať do
21.3.2020
10. Rekonštrukcia strechy bytového domu – bytový dom
Mlynská 511/17. Získali sme dotáciu z Ministerstva vnútra SR –
dotácia 7000,-€ + 12 690,- € /spoluúčasť/ - celkové náklady
19 690,-€
Vypracovala: Ingrida Lacková – stavebný referent

- 56 %
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Čerpanie dotácii za rok 2019
TJ Málinec
Vyúčtovanie dotácie - Telovýchovná jednota Málinec
Príjem : 20 530,01 €
Výdaj : 20 530,15 €
Rozpis poloţiek :
Pohonné hmoty:
2 680,20,- €
Úhrada faktúr SFZ : 5 294,76,- €
Vrátenie peňazí z projektu Úradu vlády : 381,58,- €
Hosťovanie hráčov z iných klubov : 2 400,- €
Odmena trénerov : 1 950,- €
Odmena hráčov : 6 055,-€
Športové potreby : 857,65,- €
Zimná príprava : 440,- €
Odmena rozhodcov v prípravných zápasoch : 175,- €
Zimné sústredenie : 44,16,- €
Ostatné výdavky : 82,31,-€
Poštovné : 3,25,- €
Poplatky SLSP : 166,24,- €
Stolnotenisový oddiel v roku 2019 ukončil svoju činnosť.

DHZ Málinec
*Pohonné hmoty:
1 105,10 € *
*Kancelárske potreby: 275,13 € *
*Štartovné:
10,00 €*
*Prostriedky vynaloţené na organizaciu súťaţí/ na účast v súťaţiach: 54,10 €*
*Prostriedky vynaloţené na údrţbu (autosúčiastky): 1 477,61 €
*
*Kúpa materiálu pre potreby DHZ:
545,25 € *
*EK, STK:
552,00 € *
*Nákup uniforiem:
1 018,32 €*
*Nákup nábytku:
1 398,90 €*
Pripravila: Zuzana Debnarikova

Knižnica Málinec – detská literatúra
vo vynovených priestoroch
Obec Málinec získala v roku 2019 finančné prostriedky
na nový nábytok pre obecnú kniţnicu v sume 2.900 ,-€.
Nábytok bol zakúpený z verejných zdrojov Fondu na podporu
umenia.

Vypracovala: Ing. Elena Melichová
V priestoroch kniţnice sa urobili stierky stien, opravilo
sa kúrenie, poloţila sa plávajúca podlaha, vymaľovalo sa.

ZO SZPB Málinec
Dotácie spolu:
800,00 €
Členská výročná schôdza:
184,44 €
Oslava MDŢ:
116,09 €
Výlet na pamätné miesto Liptov: 430,80 €
Stretnutie členov – Polianky
68,66 €
Naša organizácia zdruţuje 42 členov a úzko spolupracuje
s vedením OcÚ Málinec. Touto cestou sa chceme poďakovať aj
nášmu dlhoročnému predsedovi Mgr. Jánovi Tokárovi, ktorý
odstúpil z funkcie predsedu na vlastnú ţiadosť k 1.6.2019.
Ďakujeme a prajeme mu veľa úspechov a zdravia v ďalších rokoch jeho ţivota.
Pripravil výbor: ZO SZPB Málinec

Modernizáciou chceme zvýšiť návštevnosť našej kniţnice, hlavne u detí, mládeţe ale aj dospelých, pre ktorých by to
bolo miesto komunitných stretnutí, teda komunitná kniţnica,
ktorá aktívne vstupuje do ţivota.

Klub dôchodcov Málinec
Klub dôchodcov - čerpanie dotácie 2019
Klub dôchodcov slúţi na kultúrno - spoločenské vyţitie
dôchodcov v zmysle plánu.
Činnosť klubu sa zameriava najmä na:
- zapájanie jeho členov do aktívnej práce v
záujmových krúţkoch
organizáciu kultúrnych podujatí, prednášok,
kultúrnych posedení, návštev výstav, divadiel
organizovanie spoločných zájazdov, zdravotných
prednášok, vychádzok do voľnej prírody,
jubilejných osláv
Klub dôchodcov na základe ţiadosti dostal dotáciu vo výške
300,-€.
Keďţe v roku 2019 sa konala rekonštrukcia budovy vonkajšej fasády a ešte vznikol aj havarijný stav vo vnútri budovy
(kúrenie, dlaţby, maľovanie) stretnutia sa konali sporadicky.
Z poskytnutej sumy sme vyčerpali 30,- € na tvorivú
dielňu.
Po schválenej ţiadosti obecným zastupiteľstvom bola zvyšná
suma 270,-€pouţitá na zakúpenie nových stoličiek pre Klub
dôchodcov v Málinci.
Pripravila: Kančová
Málinský hlásnik
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Cieľom je aj zvýšiť počet pouţívateľov u detí aj dospelej populácie a prispieť ku kvalitnému poskytovaniu kniţničnoinformačných sluţieb.
Týmto vybavením chceme spríjemniť pobyt čitateľov v
kniţnici.
Kniţnica je zmodernizovaná a ponúka
čitateľom moţnosť pokojného výberu
kníh v príjemnom vynovenom priestore.
Revitalizácia kniţnice
bola dokončená v decembri.
Kniţnica Málinec je otvorená denne:
PONDELOK – ŠTVRTOK
od 8oo – 15oo hod.
Pripravila : Kančová
1/2020

Málinské
hrady

paná na Vrch hrade. Keď
do nej pustili kačicu, tak
v Ráztokách (pri rieke Ipeľ na
rozhraní
málinského
a ozdínskeho chotára) vyšla.
História
je
minulosť, Bola vraj podzemná chodba,
v minulosti sú korene a korene ktorá spájala Vrch hrad s Vrch
sú základom ţivota a vývoja. dielom. Na Vrch hrade vraj
Hoci prvá písomná zmienka bývali obri. Dcéra jedného obra
o Málinci pochádza zo 14. priniesla v zástere pluh, voly
storočia (1397), korene osídle- a oráča. Otec jej povedal, ţe
nia Málinskej doliny siahajú aţ takí ľudia prídu po nás. Obor
do praveku.
prekročil
jedným
krokom
Priebeţné odborné terénne z Vrch hradu na Vrch diel. Bol
výskumy ukázali, ţe sa na to naozaj obrovský krok, keď
vrchoch Málinskej doliny týčili takúto širokú dolinu prekročil
výšinné stráţne hradiská chrá- jedným krokom.“
niace osadníkov v údolí Ipľa. Povesti o obroch v Málinci
Pri vstupe do Málinca (290 m zaznamenala
spisovateľka
n. m.) z juhu na západnej strane Hana Košková v knihe Mara
stálo výšinné hraničné hradisko Medvedia- Povesti a legendy
Ozdín/Málinec na vrchu Hrad z Novohradu (2007) takto:
(589,1 m n. m.) a výšinné hra- Hrad obrov v Málinci
disko nad Smolnianskym poto- „Videl som ich! Boli štyria.
kom na vrchu Zámok (738 m n. Jeden niesol na pleci siahovicu
m.). Na východnej strane čneli dreva, akoby to bolo len povýšinné hraničné hradisko lienko. Druhý dve bahnice so
Hradište/Málinec na vrchu zviazanými nohami a ďalší
Hrádok (556,4 m n. m.), výšin- dvaja kráčali popri nich. Ruky
né hradisko na vrchu Diel mali ako lopaty a tváre? Po(639,9 m n. m.) a výšinné hra- dobné mesiacu v splne. Vysokí,
disko Zakliata dedina na vrchu prevysokí chlapiskovia. ObleJasenina (995 m n. m.). čení do barančích koţí. I teraz
V lokalitách Ozdín, Zámok v lete,“ vyrozprával jedným
a Hradište sa realizovali aj dychom pastier Mišo svojej
viaceré archeologické priesku- sestre Zuzke.
my, na základe ktorých boli „Netáraj!“ zahriakla Zuzka
tieto hradiská začlenené do brata, o ktorého sa po smrti
kyjatickej kultúry.
rodičov starala. A pomyslela si
Hrad Ozdín ako jediný z vyššie o tom svoje, pretoţe štrnásťspomínaných bol po zániku ročný chlapec si rád kadečo
v stredoveku v 13. storočí povymýšľa. „Vraj tam v húštine
(1279) opätovne postavený. stavajú ohrady pre dobytok.
Posledná písomná zmienka A bývajú v kamennom obydlí“
o jeho existencii je z 15. storo- nedal sa len tak zahriaknuť
čia (1460).
Mišo.
V Kronike Málinca Vladimír O obroch kolovali po celom
Findra uvádza: „Hrad Ozdín kraji, nielen po Málinci, čudné
nezohral v dejinách významnú chýry. Niekto im verí, iný nad
úlohu a po skončení tureckého nimi hodil rukou. Nikto ich
nebezpečenstva sa majitelia však na vlastné oči nevidel.
prestali starať o jeho údrţbu, Pastieri sa báli a roľníci od
t.j. v polovici 17. storočia uţ svitu aţ do mrku mali na popravdepodobne spustol (Janota liach toľko práce, ţe ich uţ nič
Slovenské hrady). V husitskej ostatné nezaujímalo. Mali
dobe plnil určitú úlohu. Je strach z nájazdníkov, ţivot im
uvádzaný v dejinách tak ako ťaţili i rôzne poplatky, čo
zámky nad Smolnenským po- v tých časoch od nich vymáhatokom, na Vrch dieli. Tieto dva la vrchnosť. Niektorí videli tu
historici nespomínajú. Boli to jednu bosorku, tu dve prisaté
drevené stráţne hradbičky. v maštali ku kravke a iní mali
Spomínali ich aj moji predko- starosti s porobenými, ktorých
via. V spomienkach mojich bolo treba poumývať detským
predkov bola aj studňa vyko- močom a „okádiť“ zelinkami.
paná na Vrch hrade. Keď do rečí sa nenaješ. „Nech ťa ani
nej
pustili
kačicu,hlásnik
tak nenapadne snoriť strana
Málinský
za nimi!13
v Ráztokách (pri rieke Ipeľ na Ktovie, kto sú? Koho zabili
rozhraní
málinského

„Špehuješ? Nemusíš. Poď na
návštevu, viac uvidíš“ vyzval
ustrašeného pastiera chlap
opacha. „Či ťa mám cez Ipeľ
preniesť?“ Mišo sa triasol na
celom tele. Chlap pre ním sa
začal smiať, aţ sa vetvičky na
kríkoch triasli. Mišo sa mu
pozrel do očí. Boli velikánske ,
no zdali sa mu dobré. Šiel za
chlapom, akoby mu bol počaril.
Za kamenným valom stál hrad.
Čudesný, so štyrmi veţičkami
a kamennou strechou. Na nádvorí sa čosi varilo, voňalo to.
Bol tam statok i hydina, akú
Mišo ešte v ţivote nevidel.
Dokonca i vtáky s obrovskými
farebnými chvostmi. Tak škriekali, aţ mrzla krv v ţilách. „To
sú pávy“ prihovoril sa ďalší
chlapisko ustrašenému Mišovi.
„Také krásne a tak škriekajú?“
zmohol sa na pár slov chlapec.
Vtom jeden zo štyroch chlapiskov oblečených v barančine
odstavil kotol, nabral Mišovi
do drevenej misky váru a Vtisol
mu lyţicu do ruky. Jakţiv Mišo
takú dobrotu neokúsil! Z veľkej
kamennej nádoby mu jeden
z obrov nalial sladkastú tekutinu, od ktorej zaspal. Keď sa
prebudil, bol uţ na nebi mesiac
s hviezdami. Preľakol sa Mišo,
ţe nechal ovce samé. A našiel
Zuzku uplakanú. Porozprával
jej o návšteve i o dobrom jedle
a mäkkých srdciach chlapov,
ktorí mu kázali prísť na hrad
hocikedy, keď bude pásť nablízku. Prezradil Zuzke, ţe im
onej rozprával.
O obroch ktosi sem-tam utrúsil,
pošepol, zaševelil. Mišo sa
neraz zatáral do tých končín,
ale bol plachý. Nebol by sám
šiel na kamenný hrad. A dávno
uţ nepočul vtákov s krásnymi
chvostami škriekať. Na Mitra
sa rozhodol, ţe ta predsa pôjde. Obchádzal hrad, obchádzal, no ani hláska nepočul.
Začal sa škriabať po kameňoch. Keď uţ bol navrchu,
noha sa mu pošmykla a on
spadol rovno hlavou na kamene. Zacítil bolesť, no potom uţ
nič, len akúsi ľahkosť.
Zuzka sa ho nevedela dočkať.
Prešlo niekoľko dní a nocí.
Keď uţ bolo čakania priveľa,
šla Zuzka po dedinčanov, aby
jej pomohli hľadať brata.

Zobralo sa vtedy z Málinca
veľa ochotných ľudí. Chlapi
drevami preborili
kamenný
val, za ktorým leţal Mišo. Keď
sa o neho postarali, rozhadzoval rukami, vykrikoval domiešané slová a nikoho, ani len
Zuzku nepoznal.
„Porobili mu. Strigôni! Obri!
A potom ušli“ kričali ľudia.
Odvtedy obrov nad Málincom
nikto nevidel. Ani ţivých, ani
mŕtvych. Niektorí vraveli , ţe
sa pridali k Turkom, iní zasa,
ţe to boli zbojníci, Ďalší vraveli, ţe prišli odkiaľsi spoza mora. Našli sa aj takí, čo neuverili, ţe tu obri bývali. V drevenej
chalupe na okraji Málinca
niekoľko storočí ţila rodina
Oborovcov. Nikto nevie, ako
k tejto prezývke prišli. Jedna
povesť hovorí i o tom, ţe sa
chlapi obri ešte do Málinca
vrátili a zapustili tu korene.
V ďalšej povesti sa tvrdí, ţe sa
vrátil len jeden z nich, vraj
najmladší. Vzal si za ţenu
švárnu Zuzku, sestru chlapca,
ktorý prišiel o rozum, a mali
mnoho potomkov.
Odkiaľ prišli obri
Kameň bol kedysi dávno pre
spoločnosť najzaujímavejším
materiálom. Budovali sa z neho
hrady, opevnenia, svätyne,
chrámy i obyčajné ľudské
obydlia. Majstri kamenári
vrývali do kameňa svoje sny
a túţby.
Kamenári
mali
i zvláštne privilégiá, pretoţe si
ich vrchnosť váţila. A to nielen
svetská, ale i duchovná. Veď
prostredníctvom svojej zručnosti a tvorivosti dávali kaţdému nazrieť do tajomstiev ţivota
i prírody.
Prostredníctvom
sôch, reliéfov, plastík...
Aj Emzeš, Rudis, Pribus
a Árivo, o ktorých nikto nevedel, odkiaľ prišli aţ k osade
Málinec, patrili do kamenárskeho bratstva. Najmä Emzeš
tam za morom vytvoril pre
svojho patróna také nádherné
plastiky z kameňa, ţe ich obdivovalo celé Pobaltie. Stačilo
však len raz popustiť uzdu
vlastnej fantázie a nesplniť
predstavy kriţiackeho rádu,
a Emzeša to takmer stálo ţivot.
Tajný posol, ktorý v noci prišiel
po Emzeša, aby ho kriţiaci
POKRAČOVANIE na str. 14
1/2020

kruto potrestali za vierolomnosť v umení, navţdy zmĺkol.
Árivove mocné ruky mu stisli
hrdlo tak, ţe uţ nikdy viac
neodovzdal ani dobré, ani zlé
posolstvo. Štyria bratia museli
po tomto čine zmiznúť bez
stopy. V prvých dňoch po vraţde Emzeš na Áriva nemohol ani
pozrieť. Bol plachý od narodenia a jeho holubičia povaha
bola široko – ďaleko známa.
Neublíţil by ani muche, nieto
ešte človeku, hoci neprišiel
s dobrou správou. Celé noci,
ktoré boli poznačené útekom
z krajiny, kde ţili doteraz, Emzeš preplakal. No Pribus
i Rudis mu hovorili, ţe sa tak
muselo stať, ţe mu Árivo zachránil ţivot. Nielen jemu, ale
moţno i všetkým. Pretoţe kriţiaci
boli
nemilosrdní
a pomstychtiví.
Mesiace a mesiace putovali
bratia po rovinách i kopcoch,
popri jazerách i divých riekach. Vše natrafili na pastierske osady, kde sa ich nikto na
nič nepýtal, vše na uhliarov.
Dobrí ľudia im darovali nielen
jedlo, ale i odev. Niekde pobudli aj dlhšie. Pomohli pri
pálení vápna, dreveného uhlia,
pri stínaní stromov. No
o kamenárskom remesle ani
jeden nič nevyzradil. Raz po
dlhom putovaní by sa tak bolo
skoro i stalo, keď naďabili na
rozostavaný hrad na zemí
dnešného Slovenska. Mnohé
detaily by boli vylepšili. Najmä
Rudis, ktorý navrhol nejeden
hrad v zámorí a mal o stavaní
svoje predstavy, bol s tým, čo
vidí, nespokojný. Toľko by toho
bol zmenil... No bál sa o Áriva
i Pribusa. Svoje tajomstvo
i múdrosť si všetci niesli v sebe.
A beda kaţdému z nich, keby sa
bol prejavil. Strach bol príliš
veľký.
Mnohokrát sa bratia pristavili
pri skalných masívoch, ţe si
nalámu skaly na obydlie
a usadia sa. Obava o vlastné
ţivoty ich však poháňala ďalej
a ďalej. Moţno by boli putovali
i ďalší rok, keby sa Emzešovi
nebolo priťaţilo. Nevedeli si
s jeho citlivosťou rady. Na noc
mu varili všelijaké zelinky, aby
zaspal a nevykrikoval hrozné
slová, z ktorých šiel aj im mráz
po chrbtoch. Pribus a Áriva,
Málinský hlásnik

najrozhodnejší z bratov, sa
rozhodli, ţe uţ nebudú otáľať,
ale zabezpečia pre všetkých
domov a strechu nad hlavou.
„Prejdeme len ten kopec za
vysokými
kríkmi
malinčia
a postavíme tam obydlie“ povedal Pribus. „Bude to kamenný hrádok“ pritakal Rudis.
Vtedy ani jeden z nich netušil,
ţe v ňom pobudnú len krátky
čas. Len čo ho dostavali
a začali sa ako – tak udomácňovať, stala sa im tá nemilá
príhoda s chlapcom. Emzeš,
ako vţdy najcitlivejší, keď našli
na nádvorí nehybné chlapčenské telo, povedal ostatným
bratom, ţe je to zlé znamenie.
Povel na odchod. „Určite sa
o nás dozvedeli a chcú nás
zlapať a popraviť“ dobiedzal
do bratov. Moţno i preto sa
pobrali ešte v tú noc preč.
Emzeša však trápilo, čo sa
s chlapcom vlastne stalo. Keď
bratia po dlhom putovaní spali
v chrastine, odpojil sa od nich
a listnatými lesmi sa vracal
späť ku kamennému hradu.
Prekvapilo ho, keď namiesto
neho uvidel len hromady skál.
Bol september a noci sú uţ
vtedy chladné. Emzeša trápil
i chlad i prázdny ţalúdok.
Nadránom vyšiel z húštiny
a zaklopal na prvý oblôčik
osady v Málinci. Ktovie, či to
bola náhoda, alebo osud?
Otvoril mu rozospatý chlapec
a nebol to nikto iný ako Mišo.
Vstala i jeho sestra Zuzka.
Ponúkla hosťa syrom i krajcom
chleba. Mišo sa začal pomaly
rozpamätávať na obrích chlapov i na svoju návštevu
v kamennom hrade. Spomenul
si aj na to, ako sa mu na skalách pošmykla noha – a potom
uţ nevidel a necítil nič. Zrazu
prenikavo vykríkol. Tak prenikavo, ţe Zuzka zbledla a chlieb,
čo drţala v ruke, jej spadol na
udupanú hlinenú dláţku.
„Neublíţili mi! Neublíţili!“
skríkol Mišo s rozšírenými
očami. Zuzka sa vďačne pozrela na hosťa. Emzeš si váţil, ţe
ho v domci prichýlili. Tu na
konci dediny strávil nielen dlhú
slnečnú jeseň, ale i zimu.
A potom celý ďalší ţivot. Nie
sám. So Zuzkou, s ktorou podľa
povestí mal šesť synov. Do
konca ţivota vraj neprezradil,
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odkiaľ prichádza. Akoby sa
čohosi bál. Nikto nepoznal ani
jeho ozajstné priezvisko. Veď
načo by to komu i bolo. Ľudia
ho volávali Obor a ich rodinu
Oborovci.
Povesť o stredovekom hrade
Ozdín z obdobia tureckých
nájazdov je súčasťou knihy
Ľudovíta Janotu Slovenské
hrady a je moţné si ju prečítať
aj na orientačnej tabuli

umiestnenej na Podhradskej
ulici a po výstupe na vrch Hrad
aj priamo na informačnej tabuli
pri turistickom odpočívadle.
Všetky uvedené lokality pravekých málinských hradísk sú
v súčasnosti verejnosti dostupné ako ciele viac či menej náročných turistických vychádzok.
Ţelmíra Urdová

Slzy mojich starkých
Začnem moţno trochu súkromne. Začnem od svojich starých rodičov. Nie, nejdem písať, čo všetko preţili a tieţ písať o
mojej láske k ním by bolo zbytočným nosením dreva do obrovskej hory, akou moja láska je. Chcem napísať o ich slzách. O tom
mnoţstve sĺz, ktoré by určite zaplnili vodnú nádrţ Málinec.
Osada Hámor bola časť obce Málinec.Určite nepoznáte
cestičku od domu mojich starkých k potoku.
Určite nepoznáte ani cestičku, ani osadu. Pod vodou sa
nedajú trhať kvety, chovať sliepky a všetko ostatné, čo sa robievalo v Hámri, ...keď ešte bol. Lebo Hámor uţ nie je. Ostali z neho
len : 1/ Kríţ pre ceste nad vodným dielom - 2/ pár ľudí na zemi
a mnoho pod ňou -3/ a slzy ....plná nádrţ sĺz.

Kríţ nad priehradou
- pamätné miesto na dedinku Hámor

Vodná nádrţ Málinec
- zaplavená dedinka Hámor

Plné nádrţe sĺz . jedna taká má byť postavená aj neďaleko
Zvolena na riečke Slatina. Zaplaví dedinku Slatinka.
A práve preto spomínam svojich starkých. Cez nich
chcem spomenúť všetkých, čo musia rúcať domy, ktoré vlastnými
rukami postavili.
Všetkých, čo nedobrovoľne stratili svoje korene. Predstavte si korene starého stromu a nechci ho presádzať. Ale to je
len jeden uhol pohľadu. Viem sa pozerať aj inak. Napríklad stromy v lese, na potok vo svojom prirodzenom koryte a na vtáčiky.
Lebo to je príroda. Nie rozbagrované kopce, vyrúbané stromy,
obrovská niekoľkokilometrová nádrţ s betónovou veţou. Viem, ţe
neţijeme v jaskyniach a poznáme ţiarovku.
Viem, ţe všetko sa vyvíja, ţe existuje zákonitý pokrok.
Ale nemyslím si, ţe práve veľké vodné nádrţe znamenajú pokrok
tým správnym smerom. Lebo kráčať sa dá rôznymi smermi. Dá sa
utekať neobzerajúc sa okolo len k materiálnym , či krajšie povedané k ekonomickým ziskom. Alebo sa dá pomaly prechádzať
napríklad popri riečke Slatina.
Končiť by som tieţ chcela moţno trochu súkromne.
Môj starký a starká by asi nenapísali do novín, ako stavali a potom búrali dom ani rieka nepovie, čo chce a nerozumieme
ani vtákom, čo sa ukrývajú v kroví okolo potokov.
Nerozumieme ani topoľom, ani tráve. Nerozumieme ani
sami sebe. A moţno práve tým, ţe pochopíme rieku, vtáky a slzy
starkých, budeme rozumieť aj sami sebe.
Anka Valentýniová, Zvolen
1/2020

Apríl –
Mesiac lesov
Mesiac apríl je od roku 1952
vyhlásený za mesiac lesov. V
tomto mesiaci si kaţdoročne
pripomíname les, jeho funkcie
a všetko, čo s tým súvisí. Mesiac apríl je venovaný lesom,
pripomína nám nenahraditeľný
význam lesa pre človeka.
Na Slovensku pokrývajú lesy
plochu viac ako 2 milióny
hektárov, čo je pribliţne 42%
rozlohy našej krajiny. Lesy
majú okrem produkcie drevnej
hmoty predovšetkým pôdoochrannú a vodohospodársku
funkciu. Svoje nenahraditeľné
miesto majú pri tvorbe kyslíka,
očisťujú ovzdušie. Aj naši
predkovia vedeli, ţe hoci je
drevo obnoviteľný zdroj, neslobodno ním plytvať. Zaslúţi
si našu úctu. Rastie aj viac ako
100 rokov a sprevádza nás od
kolísky aţ po hrob.
Uţ v roku 1492 vydal kráľ
Ţigmund ll. zákon, ţe ak niekto
vyrúbe les, musí ho znova
vysadiť. Z dôvodu rozmachu
baníctva a sklárstva v 16. storočí dochádzalo k veľkej spotrebe dreva. Preto panovník
Maximilián ll. vydal prvý Lesný poriadok, ktorý určoval
koľko a ako sa môţe v lesoch
ťaţiť. V 18. storočí vydala
Mária-Terézia lesný poriadok
pre Uhorsko - "Porádek hor
aneb lesúv zachování", ktorý
upravoval ťaţbu, pestovanie
lesa a lesnú evidenciu. Prvým
priekopníkom v oblasti lesníctva sa uţ v tom období stal
Jozef Dekrét Matejovie, rodák
z Čierneho Balogu. Výrazným
medzníkom rozvoja lesníctva
bolo zaloţenie Lesníckeho
ústavu pri Baníckej akadémii v
Banskej Štiavnici v roku 1807.
Lesnícka činnosť sa začala
riadiť odborníkmi, absolventami Lesníckeho ústavu. Lesnícke školstvo sa postupne rozvíjalo a po vzniku Československa patrilo a stále patrí k svetovej špičke.
V súčasnosti hospodárenie v
lese upravuje Program starostlivosti o les prostredníctvom

Málinský hlásnik

odborných lesných hospodárov. Hospodárením a ochranou
lesa sa zaoberá viacero
zákonov, vyhlášok, predpisov a
nariadení.

foto: internet

Z hľadiska vlastníctva máme
lesy rozdelené na štátne a neštátne v pomere 42% ku 58%.
Zákon rozdeľuje lesy do troch
kategórií
hospodárske,
ochranné a osobitného určenia.
Hospodárskych lesov je
najviac, 72%. Slúţia na produkciu drevnej hmoty, popri
iných celospoločensky významných funkciách. Ochranné
lesy (17%) sú lesy, ktorých
hlavnou úlohou nie je produkcia dreva. Majú pôdoochrannú
funkciu, rastú na mimoriadne
nepriaznivých
stanovištiach,
alebo v strmom svahu, skalnatom teréne, na zamokrených
pôdach a podobne. Príkladom
takéhoto lesa je u nás lesný
porast, ktorý sa tiahne od studničky u Slančíkov po Vinicu a
ktorý všetci poznáme pod názvom Dubina. Rastie na plytkých pôdach, v skalnatom
teréne a keby tam nebol dochádzalo by k erózii.
Lesy osobitného určenia plnia
osobitné
verejnoprospešné
funkcie. Napríklad kúpeľné
lesy, rekreačné lesy v blízkosti
veľkých miest, školské lesy
slúţiace pre vzdelávanie študentov lesníctva, vojenské lesy
a podobne. Lesov osobitného
určenia je 11%. V našom okolí
do tejto kategórie patria lesné
porasty v 1. ochrannom pásme
VN Málinec.
Lesy si zaslúţia našu pozornosť, ochranu a úctu. Veď
napríklad na sóju, ktorá bola
zasiata vlani a v tomto roku ju
nahradí napríklad kukurica si o
rok uţ nikto ani nespomenie.
Ale stopa, ktorú zanechávame
svojou činnosťou v lese pretrváva dlhé desaťročia ba i storočia.
Juraj Janšto
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Srdce – chrám Boží
Je miestom modlitieb, lebo v ňom sa má človek rozprávať
s Bohom.
Je miestom obete, kde sa Bohu dáva pokorná myseľ a kajúci duch.
Je ţivou vodou, z ktorej čerpá kaţdý, kto má smäd.
Je ľúbeznou piesňou v kolobehu všedných dní.
Je pohladením pre tých, ktorých si nikto nevšíma.
Je svetlom uprostred tmy tohto skazeného sveta.
Je otvorenou dlaňou, ktorá nezabúda na tých, čo trpia nedostatkom.
Je bozkom anjela, ktorý sa skláňa k deťom bez otcov a matiek.
Je balzamom na rany, ktoré sa dlho hoja.
Je kalichom sĺz pre tých, ktorí svoje deti pochovali.
Je chlebom upečeným z vďačnosti a úcty.
Je darom pre starecké šediny a vrásky.
Je poţehnaním pre kaţdého, kto ho v hrudi stále nosí.
Mgr. Ivan Mucha

VAJCE –
symbol Veľkej
noci aj liečivý
prostriedok
Veľkonočné tradície a k nim
patriace symboly spájajú v sebe
kresťanské
posolstvo
s pohanskými rituálmi zachovávanými v ľudovom zvykosloví.
Najdominantnejším
symbolom Veľkej noci na
Slovensku
je
vajce.
V kresťanstve je ponímané ako
zatvorený Boţí hrob, z ktorého
vstal Kristus, čiţe je symbolom
nesmrteľnosti.
V ľudových
obyčajoch pochádzajúcich
z pohanských čias je symbolom
plodnosti
a úrodnosti.
Z obidvoch pohľadov je vajce
symbolom
znovuzrodenia.
Vajce je tradičným veľkonočným
jedlom,
ktoré
sa
v pôstnom období nesmelo
jesť. Vajce je však aj hodnotným prostriedkom vyuţívaným
odpradávna v ľudovom liečiteľstve. Aplikovalo sa vnútorne
i navonok. V knihe Rady babky
korenárky Anne McIntyrová
uvádza na vnútorné pouţitie
napríklad tieto postupy:

Na
anémiu
a tuberkulózu surové alebo
namäkko uvarené vajce

Na upokojenie sliznice
ţalúdka a čriev, pri pálení záhy, tráviacich ťaţkostiach,
hnačke alebo zápche rozšľahaný vaječný bielok rozšľahaný
v mlieku

Na otravy ţieraviny je

protijedom vaječný bielok

Na liečenie detskej
hnačky rozšľahaný vaječný
ţĺtok
Na vonkajšie pouţitie
nasledovné recepty:

Na popáleniny od
slnka, zapareniny po plienke,
na popraskané prsné bradavky
nanášať vaječný bielok vo
vrstvách, z ktorých kaţdú treba
nechať zaschnúť

Na popáleniny dotuha
rozšľahaný vaječný bielok s 3
polievkovými lyţicami olivového oleja

Proti
vypadávaniu
vlasov vmasírovať do pokoţky
na hlave čerstvé vajce rozšlahané s vodou, nechať pôsobiť cez
noc a umyť vlasy aţ ráno Na
abscesy rozmiešať čerstvé
vajce s 3 polievkovými lyţicami hladkej múky – uvariť nad
parou hustú pastu, rozotrieť na
gázu a priloţiť na postihnuté
miesto.
Opakovať kaţdé 3 hodiny

Na
pomliaţdeniny,
vykĺbeniny, hnisavý zápal
článku v prste – vyšľahaný
vaječný bielok.
Naši predkovia boli praktickí
a vynaliezaví. Dedičstvo, ktoré
nám zanechali, je zaujímavé,
obsahovo
rozmanité
a stáročiami overené. Nezabúdajme teda na ich odkaz a vo
chvíľach, keď si nevieme rady
s určitými fyzickými ťaţkosťami, vyskúšajme, či nám nepomôţe aj taká všedná
a samozrejmá vec, akou je
vajce.
Ţelmíra Urdová
1/2020

Čo nás čaká?....
Milí športoví priatelia!
V čase písania tohto príspevku
celá
spoločnosť
bojuje
s pliagou zvanou – koronavírus. Z tohto dôvodu sú prerušené alebo ukončené všetky športové súťaţe a podujatia. Nikto
z nás nevie, kedy a či vôbec sa
začne aj naša futbalová 5. Liga.
Hlavy máme zamestnané touto
pliagou, ale všetci dúfame, ţe
sa to skončí dobre ale hlavne
rýchlo. Naše muţstvo začalo
prípravu 11.1.2020. V kádri
prišlo k niekoľkým zmenám.
Do prípravy nenastúpili
M.Rác, P.Rutkay, M. Poliak,
M. Hajdóci, I. Urda ml.. Reali začný tím sa nezmenil a pod
vedením trénera p.Turica

pokračuje v starom zloţení. Po
úvodných tréningoch venovaným fyzickej príprave naši
chlapci odohrali
niekoľko prípravných zápasov,
v ktorých tréner vyskúšal aj
nových adeptov na málinský
dres. Či niekto presvedčil
a zapadol do koncepcie trénera
uvidíme v prvých zápasoch.
V príprave dosiahli naši chlapci tieto výsledky:
Tomášovce 3 :0, Príbelce 0 :3,
Č. Balog 0 :7, Poltár 0 : 1.
Vieme, kde nás stále tlačí topánka a stále na tom pracujeme. Verím, ţe plody zimnej
prípravy sa naplno ukáţu počas
majstrovských zápasov a ak sa
súťaţ začne, skončíme minimálne tak ako po jesennej časti
súťaţe.
Váţení fanúšikovia.
Tohto roku oslávime 90 rokov

futbalu v našej obci. Dúfam, ţe s dôstojnosťou a úctou osláviť
koronavírus bude o niekoľko toto krásne jubileum všetci
dní, iba smutnou spomienkou spolu.
a my budeme môcť
Váš Švankes

Koľko rečí vieš......
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ako sa povie po poľsky – šampón proti lupinám ?
Pjona na glavu dľa odstranenija čipsov pačesowich.
Ako sa po poľsky povie myš?
Rewizor komorowy.
Ako sa po indiánsky povie impotent ? Mlčiace pero.
Ako sa po japonsky povie Zväz ţien?
My –ko –zy.
Ako sa po poľsky povie slon?
Cicawce chobotowy.
Ako sa po poľsky povie záchod?
Osral descu.
Ako sa po poľsky povie dvojičky?
Parchanti dupľowany .
Ako sa po poľsky povie vodovodný kohútik ?
Čuratko zabudowane.
Ako sa po poľsky povie experiment? Test nepodarny.
Výber pripravil Švankes
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