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POZVÁNKA OBCE 
 

Obec Málinec Vás  
pozýva na 

 

Oslavy SNP 

s Odhalením pamätníka, 
 

ktoré sa uskutočnia 28.8.2020 /piatok/ 
 

so začiatkom o 1600 hod. na námestí obce,  
 

o 1800 hod. Oslavy pokračujú  

na Športovom areáli Málinec kultúrnym  

programom, v ktorom vystúpia domáce súbory, 
spomienkovou vatrou, tanečnou zábavou 

s hudobnou skupinou Alex Band a sprievodným 
programom – guľáš, hranolky, bufet, kolotoče 
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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. 

Ďalšie zasadnutie OZ bude 16.09.2020. 
 

/R.R./ 

 

 

 

               Obec Málinec oznamuje, ţe hľadá   

                 kronikára/kronikárku pre obec Málinec. 

 

 

 

 

Váţení spoluobčania ! 
 

Na základe mnoţiacich  

sa podnetov na fungovanie  

ambulancie všeobecného  

lekára v našej obci Vám chcem 

poskytnúť  informácie. Osobne som 

navštívil pani doktorku v ambulancii  

a dané podnety od Vás som jej  

predniesol. Týkali sa hlavne  

dodrţiavania ordinačných hodín, vypisovania dokumentov pre 

potreby kompenzačných príspevkov. Predniesol som jej, ţe 

kým v obecnom rozhlase nie je vyhlásené, ţe neordinuje, naši 

občania dodrţiavajú ordinačné hodiny, ako je uvedené a ţiaľ to 

je momentálne najväčší problém , ţe pani doktorka sa asi nimi 

neriadi. Dostal som prísľub, ţe sa pokúsi o nápravu a ja len 

dúfam, ţe to tak bude.  

Na najbliţšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude 

konať 16.9.2020, pozvem pani doktorku a o daných problé-

moch budeme komunikovať, aby došlo k spokojnosti všetkých. 

     Ďalšou témou,  o ktorej by som rád informoval, je lekáreň.  

Chcel by som ubezpečiť občanov, ţe stále sa tým zaoberáme 

a riešime to nie ako idú šumy, ţe nič nekonáme.  Momentálne 

je uţ vypracovaná projektová dokumentácia , na jeseň prebeh-

ne verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác a na 

začiatku roka prebehne realizácia. Za tým je mnoţstvo legisla-

tívnych podmienok, ktoré je potrebné splniť, tak poprosím ľudí 

o trošku trpezlivosti, aj keď ţijeme rýchly spôsob ţivota, ale 

niektoré kroky sa nedajú urýchliť.  

     Naša obec zabezpečila donášku liekov pre našich občanov 

1-krát v týţdni, ale ak bude potreba a dopyt väčší zo strany 

občanov, rozšírime túto sluţbu o ďalší deň. 

Váţení občania!  

     Chcem Vám pripomenúť, ţe obecné zastupiteľstvá sú verej-

né a radi Vás tam privítame a zodpovieme na Vaše otázky, 

resp. je moţnosť zorganizovať verejné zhromaţdenie 

a diskutovať o veciach verejných a prospešných pre našu obec.   

                                                                                                                              

Ing. Igor Lacko – starosta obce 
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P  O Z V Á  N  K  A 
 

Starosta  obce  Málinec Ing. Igor Lacko srdečne  
pozýva, Vás jubilujúcich spoluobčanov našej obce, 
dňa 9.10.2020 do Spoločenského domu Málinec na 

Stretnutie jubilantov  
a seniorov obce Málinec. 

 

 
 

 

 

Donáška liekov 
 

Obec  Málinec naďalej zabezpečuje  donášku liekov pre svojich 

občanov. Donášku liekov zabezpečuje pracovisko TSP  

na Školskej ulici v budove starej školy.  

Občania, ktorí potrebujú vyuţiť túto sluţbu, môţu kontak-

tovať pani Bc. Janku Turicovú, ktorá zabezpečuje donášku 

liekov 1 x  týţdenne a to vţdy vo štvrtok. 

Viac informácií Vám bude poskytnutých  priamo na pracovisku 

alebo na tel. čísle 0915 425 080. 

R.R. 

 

 
 

   

 

 



 

 

Aj keď preţívame obdobie aké 

sme tu ešte nemali, členovia 

výboru SZPB si našli dôvod, 

ako sa  uţitočne a podľa 

povinných  predpisov a 

pokynov stretnúť.  

8. mája organizačný výbor 

spojil príjemné s uţitočným.  

Za pekného počasia vyhrabali a 

odpratali  po nespratníkoch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

kopy odpodu, ktorý neprišiel sám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vytrhané latky na streche altánku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a nezodpovedných 

občanoch  odpad, 

ktorého bolo za dve plné 

vrecia. Vyčistili chod-

ník, ktorý vedie ku pa-

mätníku horou, ale aj 
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čistenie okolia na Stráni pri pamätníku 

čistenie chodníka cez horu 

 

priestor pre všetkých.  

Pokiaľ si donesiete niečo 

na pitie a konzum, odpad 

patrí do koša a nie do  

hory a širokého okolia!  
Zo všetkých strán počúva-

me o chrane ţivotného  

prostredia, o poriadku  

a udrţiavaní čistoty.  

Sme ľudia s najväčšou  

inteligenciou, tak sa tak aj 

správajme.  

Veď zvieratká neprídu 

k nám robiť neporiadok, tak 

im to nerobme ani my. 

Členom výboru SZPB patrí 

veľká vďaka nás všetkých 

za to, ţe udrţiavajú tieto 

pamätné miesta, ţe sa stara-

jú, opravujú a čistia po 

tých, čo si myslia, ţe všetko 

môţu. 

 

 Pripravila: Kančová A. 

ohnisko na vatru a druhé na 

opekanie. 

Touto cestou apelujeme  

a prosíme všetkých, ktorí  

navštívia toto pamätné miesto, 

ţe je to oddychové miesto, 

PRAVIDLÁ slušného správania sa  
 
Ľudia sa uţ dávno v minulosti zaoberali slušným správaním. 

Pozdrav je prejavom úcty človeka k človeku. Musí byť  

zreteľný, neskomolený, neafektovaný a spojený s vľúdnym 

pohľadom a úsmevom na zdravenú osobu. 

 

 ku stisku ruky patrí aj vľúdny pohľad do očí 

 ruka nesmie byť upotená 

 podáva sa celá dlaň ruky, nielen prsty 

 ruka sa pri pozdrave nepotriasa 

 stisk ruky nesmie byť ani silný, ani slabý 

 ak sa pozdravíte podaním ruky s jednou osobou 

v skupine, musíte tak pozdraviť aj ostatných prítomných 

 ruka sa nepodáva cez prekáţku, napríklad cez stôl alebo 

„do kríţa“ s ďalším párom 

 jedna ruka na stisk stačí 

 nepodáva sa ruka v rukaviciach 

 priateľské podanie ruky sprevádza vţdy úsmev a zdvorilý 

pozdrav: „Som rada, ţe vás poznávam“ alebo „Som rada, 

ţe vás opäť vidím“ a podobne. 

 
 

Ruku podáva: 

 starší - mladšiemu 

 ţena - muţovi 

 nadriadený – podriadenému   

 mladší - staršiemu 

 spoločensky menej významná osoba - významnejšej 

 muţ - ţene 

 prichádzajúci - prítomným 

 odchádzajúci – tým, čo zostávajú 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE. 

  

Pripravila :  Kančová  A . 
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Tituly na vizitke 
 

 

Veľakrát sa Vám stane,  

ţe  máte v rukách  

vizitku a neviete,  

čo znamená ten ktorý  

titul. Alebo viete, ţe ta  

ktorá osoba má  

titul a neviete ju osloviť? 

 

Tu máte  vysvetlenie  

a usmernenie. 
 

 

 

Skratka  znamená 

 
 

Bc. Bakalár 

CSc. Kandidát vied 

Dipl. vš. S. Diplomovaná všeobecná sestra  

Doc.  Docent  

DrSc. Doktor vied 

Ing.  Inţiniér 

Ing. Arch. Inţiniér architekt 

JUDr.  Doktor práv 

Mgr.  Magister 

MUDr.  Doktor všeobecného lekárstva 

MVDr.  Doktor veterinárneho lekárstva 

PhD.  Doktor 

PaeDr.  Doktor pedagogiky 

PhDr.  Doktor 

Prof.  Profesor 

RNDr. Doktor prírodných vied 

RSDr. Doktor sociálno-poltických vied 
 

 

Pripravila: Kančová A. 

 
ilustračné foto, zdroj: internet 

Partizáni 
a dôstojníci 

z Málinca pri 
oslobodzovaní 

 

 
doc. Paedr. Július Lomenčík, PhD. 

 

V máji sme si pripomenuli 75. 

výročie od oslobodenia nášho 

územia od nemeckého nacizmu 

najmä vojskami Červenej ar-

mády a zásluhou Spojencov 

ukončenie druhej svetovej 

vojny v Európe. Po vypuknutí 

Slovenského národného pov-

stania (29. 8. 1944) a po Kar-

patsko-duklianskej vojnovej 

operácii postupne prichádzal 

front od východu, pričom za-

siahol aj Novohrad. 

 Krátkou spomienkou 

na tieto časy sprístupňujem 

určitý podiel na bojových ak-

ciách rodákov z novohradského 

Málinca a to partizánov a vy-

sokých dôstojníkov armády.  

Z partizánov sa výz-

namnou mierou na oslobodzo-

vaní podieľal partizánsky veli-

teľ Július Kaličiak, ktorý po 

vypuknutí Slovenského národ-

ného povstania sa stal prísluš-

níkom partizánskeho oddielu 

nadporučíka Červenej armády 

Ivana Rjabykina. Stal sa velite-

ľom druţstva a neskôr čaty 

tejto roty. Prvý bojový krst 

zaţil pri Telgárte. Po bojoch na 

viacerých miestach prišiel do 

Bujakova, kde bol štáb parti-

zánskej brigády Jánošík, ktorej 

veliteľ npor. Ernest Bielik 

rozhodol o presunoch dvoch rôt 

pod vedením npor. I. Rjabykina 

a 5. oddielu do oblasti dnešné-

ho Lubeníka a do Kamenian a 

Nandraţa.  

Vyjednávaním bol poverený  

J. Kaličiak, ktorého partizánska 

rota sa po veliteľskej porade 

presunula do Chyţného. Zú-

častnil sa mnohých vojenských   

 

operácií v gemerskej  

oblasti ako veliteľ 1. roty  

2. oddielu partizánskej brigády 

Jánošík priestore Lubeník – 

Chyţné. Ako veliteľ rozviedky 

oddielu Stalin partizánskej 

brigády v Rákosi vykonával 

prieskum a bojové akcie v 

priestore Jelšava – Ratková – 

Rimavská Sobota. Počas bojo-

vej akcie v skorých 

ranných hodinách 19. januára 

1945 medzi Pápčou a Draţica-

mi bol ako veliteľ rozviedky 

ťaţko ranený, pričom postupu-

júci vojaci Červenej armády ho 

vyčerpaného odviezli do ne-

mocnice. Následkom zranenia 

a omrzlín stratil obe nohy. Jeho 

vzácne spomienky na oslobo-

dzovacie boje literárne spraco-

val Ondrej Sliacky v knihe 

Preţil som smrť: spomienky 

partizána (1969).  

Do bojov po vypuknu-

tí SNP sa zapojil aj učiteľ  

Jozef Pupák, ktorý v hodnosti 

nadporučíka ako pobočník kpt. 

Jána Staneka, veliteľa obranné-

ho úseku Telgárt – Červená 

Skala, bojoval pri Telgárte. Po 

prechode SNP do hôr sa stal 

náčelníkom štábu oddielu Za 

slobodu, ktorý bol súčasťou 

vojensko-partizánskej jednotky 

Martin, resp. partizánskej bri-

gády Stalin.  

Po spojení s jednotkami 1. 

Česko-slovenského armádneho 

zboru bojoval od 1. februára 

1945 ako dôstojník 7. úderného 

práporu pri Liptovskom Miku-

láši, Martine, Strečne, Púchove 

a Bystřici pod Hostýnem, kde v 

boji padol.  

Z Málinca pochádzali aj vysokí 

dôstojníci. Generálmajor Fran-

tišek Novek, ktorý po štúdiách 

v Kyjeve a Charkove vstúpil 

17. októbra 1941 do Červenej 

armády. Bojovú cestu začal na 

Ďalekom východe, ale v júni 

1942 bol na Voroneţskom 

fronte a v októbri 1942 sa na 

sever od Petrohradu zúčastnil 

bojov proti fínskej Karelskej 

armáde a koncom roka cez 

zamrznuté Ladoţské jazero 

bojoval v obkľúčenom Lenin-

grade (v súčasnosti Petrohrad) 

aţ do skončenia blokády v 

januári 1944. Tu bol ťaţko 

ranený, ale po vyliečení pokra-

čoval v bojových akciách. V 

máji 1944 sa prihlásil do 1. 

Československého armádneho  
 

   zboru v ZSSR pod vedením 

Ludvíka Svobodu, s ktorým 

prešiel bojovú cestu cez Soko-

lovo, Kyjev, Duklu, Liptovský 

Mikuláš aţ do Prahy v máji  
1945. Na tejto ceste stihol 

navštíviť svojich rodných  

rokov nemali o ňom ţiadne 

správy. Autentické svedectvo o 
v Málinci, ktorí uţ niekoľko 

rokov nemali o ňom ţiadne 

správy. Autentické  svedectvo 

o svojej bojovej ceste pri oslo-

bodzovaní zanechal v knihe 

spomienok Víťazné salvy 

(1975), v ktorej aţ beletristicky 

bezprostredne zoznamuje čita-

teľa s obyčajnými vojakmi, 

dôstojníkmi. Osobitne si dáva 

záleţať na vzrušujúcom vyroz-

právaní mnoţstva epizód zo 

zákopov alebo dlhých pocho-

dov.  

Divízny generál Miku-

láš Markus ako veliteľ 1. pešej 

divízie v Gilatovciach 8. mája 

1944 nadviazal spojenie so 

štábom partizánskej brigády  
Čapajev a v júli so štábom par- 

tizánskej brigády Alexandra  
Nevského 30. augusta 1944 sa 

zúčastnil porady veliacich dôs-

tojníkov  
Východoslovenskej armády  
zvolanej plk. V. Talským a na 

základe rozkazu velenia povsta-

leckej armády dňa 14. 9. 1944 

prebral velenie 4. taktickej 

skupiny 1. česko-slovenskej 

armády (ČSA) na Slovensku s 

krycím menom Muráň. Od 23. 

októbra 1944 v rámci reorgani-

zácie prebral velenie 3. taktickej 

skupiny 1. ČSA na Slovensku a 

s jej príslušníkmi prešiel na 

vrch Poľana, kde sa ukrýval do 

decembra 1944.Po zotavení zo 

zranenia vo Zvolene prebral 

velenie 4. česko-slovenskej 

brigády 1. Česko-slovenského 

armádneho zboru, s ktorej prí-

slušníkmi sa zúčastnil oslobo-

dzovacích bojov.  

 

Príspevok: doc. PaedDr. Július 

Lomenčík, PhD. 

Pripravil: A. Kančová 

Zdroj :  Rekus 5/2020 
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Kosba 
 

Zaedlho, po ukončení jarných 

prác, sa blíţila kosba. 

K Málincu patrili hektáre lúk, 

tiahnuce  sa najmä okolo Ipľa. 

Od Hradiského mlyna a medze 

s lúkami patriacimi Ozdinča-

nom, cez Peklo, pod a nad 

Salašom, okolo Ľavčíkova, 

Dvoch dubov, k Prierazskej, 

ďalej za Hámrom, Chmelnou, 

Šťavicou, do doliny, Chochol-

nej, aţ po Tehlovňu.    

Málinskí chlapi si museli po-

riadne naklepať  a nabrúsiť 

kosy, aby  kaţdý svoju lúku 

včas dal do poriadku. Samo-

zrejme, bez pomoci svojich 

ţeničiek a zapojenia ďalších 

 
 

Prieraz 
 

Moţno by bol vhodnejší nadpis 

„Krnáčová usadlosť“ alebo  

„U Čadov“.  

Jedná sa o bývalú usadlosť 

rodiny Krnáčovcov, ktorá plni-

la funkciu gazdovského dvora. 

Rozsiahla hlavná hospodárska 

stavba pozostávala z dvoch 

maštalí  oddelených priechod-

ným humnom.. Pod tou istou 

strechou sa nachádzal aj ovčín, 

kým bol postavený nový. Na 

veľkom dvore v blízkosti maš-

talí sa nachádzal vyšší betóno-

vý válov pre napájanie dobyt-

ka. Nechýbal ani veľký dreve- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Výskumná“. Prvým nájomní-

kom v dome,bol vedúci stredi-

ska s rodinou. Po zaloţení JRD 

Málinec sa usadlosť stala ma-

jetkom druţstva. Potom sa tam, 

asi na dva roky, usadila rodina 

kováča, čakajúca na uvoľnenie 

sluţobného bytu v Málinci. 

Jeden rok tam sídlil aj starší 

druţstevný bača s manţelkou, 

pochádzajúci z Hronseku. Ďal-

ším nájomníkom boli Štátne 

lesy. Okrem bytu pre vedúceho 

polesia (tomu stavali byt 

v Ipeľskom Potoku) v dome 

bola zriadená aj kancelária pre 

horárov. Všetky tieto rošády 

nájomníkov sa udiali 

v priebehu piatich- šiestich 

rokov (1954 -1960). Pôvodní 

majitelia alebo „Výskumná“, 

postavili v hospodárskom dvo-

re menší domček pre zástupcu 

vedúceho alebo skupinára. 

Povyšedvora, kde uţ stál starší 

drevený domček, bol postavený 

dom s dvoma jednoizbovými 

bytmi. Tieto slúţili buď pre 

kočišov alebo zamestnancov 

starajúcich sa o dobytok, prí-

padne  vykonávajúcich aktuál-

ne práce na poliach a v sadoch. 

Vo všetkých domoch i v hos-

podárskych budovách v 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
usadlosti bola v tom čase zave-

dená elektrina zo súkromného 

zdroja. Ešte pred celoplošnou 

elektrifikáciou Slovenska exis-

tovala malá vodná elektráreň 

ovládaná technicky veľmi 

zdatným pánom z Hámra.Táto 

lacná elektrina bola dodávaná 

obyvateľom  Hámra a Podtá-

ňova. Moţno aj do Chmelnej, 

či Soslín? 

Veľmi významným 

dedičstvom, okrem domov 

a stavieb vo dvore, boli ovocné 

sady. Jeden sad sa nachádzal v 

bezprostrednej blízkosti dvora 

a druhý vo vzdialenejšom Ko-

lenove. Na tieto sady nadviaza-

li aj pracovníci„Výskumnej“. 

Na lúkach od Zajačky aţ ďale-

ko vyššie za hospodárskym 

dvorom vysadili širokú škálu 

osvedčených odrôd ovocných 

stromov. Ich všestranne odbor-

né ošetrovanie bola jednou 

z hlavných pracovných náplní 

vtedajších zamestnancov „Vý-

skumnej“. 

Z pôvodnej usadlosti 

sa dodnes zachoval len jeden 

domček, ako súkromná chata. 

Zostali aj sady s ovocnými 

stromami, ale bez niekdajšej 

starostlivosti o ne. 

/jv/ 

 

 

zber sena – málinskí druţstevníci, pribliţne rok 1972, zdroj: archív OÚ Málinec 

 

 
 

 
 

členov rodiny, by sa to nebolo 

zvládlo. Chlapi začínali 

s kosbou zavčas rána. 

Ţeny, tie museli pri-

chystať a priniesť chlapom 

výdatné raňajky a jedlo na celý 

deň. Po príchode na lúku ţeny 

rozhodili riadky nakosenej 

trávy, potom ju viackrát popre-

vracali a podvečer zhrabali do 

petrencov.  Na druhý deň ráno 

trávu z petrencov  rozťahali po 

lúke a opäť hrabľami obracali.  

Za veľmi priaznivého slnečné-

ho počasia bolo seno súce na 

poskladanie do kôp 

a pripravené k odvozu na 

uskladnenie. Pri kosení mládze 

(košenka) sa to všetko zopako-

valo. 

 /jv/ 

 
ný senník a objekty pre chov 

prasiat a sliepok. 

Pôvodný majiteľ býval 

v samostatne stojacom, pod-

pivničenom dome 

s priestrannými izbami s veľ-

kými oknami a drevenými 

okenicami so vstupnou štvor-

covou verandou. Práve tento 

dom má zaujímavú históriu 

v tom, ţe v krátkom časovom 

slede sa v ňom vystriedalo 

viacero nájomníkov. Po zná-

rodnení patrila usadlosť Šľach-

titeľskému a semenárskemu 

podniku Vígľaš, výskumnej 

stanici Rovňany. Zauţívaný bol 

jednoduchý názov  

 

 
 

letecký záber na usadlosť – Prieraz                 
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Leto 2020 
 

Vysmiate slniečko si zlaté vlasy češe, 

ulicami počuť ako nejeden pes breše, 

letné melódie si pofukuje vetrík 

a v skrini dávno odloţený je teplý svetrík. 
 

Áno, je tu leto! 

Ale to kaţdý dospelý, ba aj dieťa vie to. 

Všetci sme si vraveli: „Leto príď uţ!“ 

No nevedeli sme, ţe sa objaví aj coronavirus. 
 

COVID 19 uţ nejakú dobu trápi celý svet. 

Začiatky boli ťaţké, mysleli sme si, ţe väčšej hrozby niet. 

Avšak netreba hlavu v smútku mať, 

treba sa na to aj z druhej strany pozerať. 
 

Pravdou je, ţe tento rok si odpustíme výlet do Chorvátska,  

Grécka či na Bahamy. 

No radšej ostanem doma, COVID 19 netreba mi. 

Mnohí z nás si však hovoria: „Ach, hrozné je toto leto 2020!“ 

„Kde si ja teraz svoje nohy budem zmáčať?!“ 
 

„Ach, čo ja robiť budem doma, 

keď nemôţem ísť tento rok do mora?“ 

No more a pláţ všetko nie sú. 

Aj Slovenskom sa rôzne krásy nesú. 
 

Zrazu máme na všetko viacej času. 

Tak hor sa, spoznať krajinu našu! 

Môţeme sa viacej venovať svojim blízkym, rodine, deťom. 

Nemusíme vţdy cestovať svetom. 

Aţ také hrozné toto leto nie je, 

aj keď veľa ľudí sa z tejto situácii len smeje. 

Povedia si: „Slovensko dovidenia!“ 

a nedodrţiavajú ţiadne štátne nariadenia. 
 

Ale ak ostaneme v blízkosti domova 

a zaţijeme aj dovolenku bez mora, 

všetci dobre vieme,  

ţe vírus nezaútočí, zatiaľ len drieme. 

Pripravila: Sarvašová Ema 

 

 
 

90 rokov futbalu 
v Málinci 
 

Motívom k napísaniu 

týchto riadkov je vzdanie mojej 

úcty a poklony všetkým Málin-

čanom podieľajúcich sa na 90 

ročnej histórii a prítomnosti 

futbalu v obci. 

Prvá je zakladateľom 

futbalu v Málinci. Z tých naj-

starších si najlepšie pamätám 

pána Júliusa Kubiša. Jeho 

„sponzorstvo“ bolo popísané 

v kniţke „80 rokov futbalu 

v Málinci“. Doteraz mi utkvela 

trénerská rada, ktorú vysvetľo-

val hráčom na jednom predse-

zónnom tréningu: „základom 

futbalu je vedieť si spracovať 

vysokú prihrávku a to tak, ţe 

kopačku dáme do polovice 

výšky lopty, aby lopta zostala 

pri nohe“ . Stále to funguje!  

               Od začiatku päťdesia-

tych rokov a potom na dlhé 

obdobie, sa ústrednou futbalo-

vou postavou  v Málinci, stal 

Pavol Straško. Určite patrí k 

tým hráčom, ktorí odohrali 

nielen najviac zápasov za Má-

linec, ale strelili i najviac gó-

lov. Po jeho tvrdých strelách, 

dlho pálili dlane súperových 

brankárov. Svoju veľkú vášeň 

k futbalu preniesol aj na svo-

jich synov. Chcem spomenúť 

ešte meno Matej Gúgľava. 

Futbal nehral, no veľa rokov sa 

vzorne staral o výstroj hráčov, 

vrátane kopačiek a prípravu 

futbalového ihriska na nedeľné 

zápasy. Čiary nevyznačoval 

„lajnovačkou“, ale rukami 

priamo z fúrika vysýpal biely 

piesok na trávnik. 

             Vyslovenie druhej úcty 

a poklony patrí funkcioná-

rom, trénerom a hráčom z ob-

dobia pred a po postupe muţ-

stva Málinca do I. B triedy. Aţ 

do sezóny 1972/73, sme sa 

dlhodobo pohybovali v II. 

triede okresu Lučenec. Chýbali 

tam atraktívnejší súperi pre 

derby zápasy. Hrávali sme  s 

dedinami, ktoré dnes uţ na 

futbalovej mape ani nie sú.       

             Postup do vyššej súťa-

ţe dlho neprichádzal. Úspešní 

neboli ani „cudzí“ tréneri  

(Midelka, Garaj, z Poltára). 

Vytúţený postup sa podaril aţ 

domácemu trénerovi, pánovi 

Tiborovi Urbašíkovi, za veľ-

kej podpory zanietených funk-

cionárov: Michala Švédu, 

Pavla Šnúrika a Júliusa Ur-

du. Z hráčov vynikal kapitán 

muţstva, Daniel Šnúrik. Tento 

výborný futbalista po viacroč-

nom pôsobení  vo vyšších 

súťaţiach v muţstvách Detvy 

a Lučenca, sa veľkou mierou 

zaslúţil o postup svojej rodnej 

obce. Veľmi dobre mu sekun-

dovali Ján Cingeľ a veľký 

srdciar Michal Števove. Mies-

to na ľavom krídle mal dlhé 

roky „vyárendované“Ján 

Najmajer. V tomto období 

začal svoju veľmi úspešnú 

kariéru mladý, technicky dobre 

vybavený Ján Turic.   

Veľká úcta a poklona 

patrí všetkým tým ľuďom, 

ktorí dlhoročnú túţbu 

o novom futbalovom ihrisku 

v Málinci, dokázali uskutoč-

niť! Preukázali veľké organi-

začné schopnosti a vytrvalosť 

pri prekonávaní mnohých, 

najmä administratívnych pre-

káţok. Veľa času strávili pria-

mo na stavenisku, často na 

úkor svojich rodín a vlastného 

pohodlia. Len s vtedajším nad-

šením, úprimným zomknutím 

ľudí za spoločnú vec, za výdat-

nej pomoci predstaviteľov 

obce, JRD, Sklárne a ďalších, 

mohol vzniknúť tento pekný 

futbalový štadión. Jeho „otco-

via“ si zaslúţia byť na čestnom 

mieste v Sieni slávy málinské-

ho futbalu! 

V neposlednom rade chcem 

vzdať moju úctu a poklonu, 

súčasnému vedeniu Futbalové-

ho klubu Jednota Málinec! Páči 

sa mi predvádzaná hra muţ-

stva, vystupovanie hráčov 

a celého realizačného tímu. 

Manaţérovi klubu Petrovi 

Melichovi sa pravidelne darí 

vyskladať muţstvo z vyspelých 

futbalistov, majúcich čo po-

núknuť náročnému divákovi. 

Významný podiel na posune 

málinského futbalu na dnešnú 

úroveň majú Ján Melich 

a Peter Turic. Obaja dovzdá-

vajú svoj potenciál a skúseností 

klubu, kde robili prvé futbalové 

kroky. Prajem im, aby to boli 

oni, ktorí sa pričinia o väčšie 

zastúpenie domácich hráčov 

v muţstve!  

Na záver je potrebné 

poďakovať predchá-

dzajúcemu starostovi, Ing. 

Igorovi Čepkovi a rovnako 

súčasnému – Ing. Igorovi 

Lackovi, za ich podporu futba-

lu a vôbec športu v Málinci. 

Tieţ Ing. Elene Melichovej, za 

profesionálnu  prácu 

s financiami klubu.  

Povzbudením pre fut-  

 

balistov je pozornosť a pomoc, 

ktorá sa im dostáva od miest-

nych podnikateľov. 

 Málinský futbal si za-

slúţi ešte silnejšie zmobilizo-

vanie fanúšikov k jednotnému:  

M Á L I N E C  D O  T O H O ! 

Z pera našich pisateľov:  

J. Valentíny  

 

 

 

 

 

Svätá Trojica 
 

Svätej trojici je na Málinci zasvätený  

rímskokatolícky kostol. 

Pôvodný kostol bol v dedinke Hámor,  

ktorá stála na mieste dnešnej vodnej nádrţe. 

Kaţdoročne sa nad hrádzou pri kríţi v deň  

zasvetený svätej trojici schádza skupinka  

ľudí, krorí si krátkou modlitbou zaspomínajú  

na zatopenú dedinku a jej obyvateľov. 

Tak to bolo i tento rok i keď len v malom počte. 

Pôvodných obyvateľov ubúda, no nemali by sme  

zabúdať na svoje korene. 

 

Pripravila: Mgr. Katarína Chrastinová 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kríţ nad priehradou –  

- pamiatka na  

dedinku Hámor 

 
kkríž 
 



1.Berie na vedomie:   

   a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 
   b/ Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č. 1/2020 
   c/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce za 
rok 2019 
   d/ Informáciu o vyradení a likvidácii neupotebiteľného a 
prebytočného majetku   
   e/ Ţiadosť ZŠ Málinec o financovanie rozv.projektu „OBNOVA 
JAZIERKA A FONTÁNY“ 
   f/ Ţiadosť Márie Kančovej o výmenu pozemkov 
   g/ Ţiadosť MUDr. Wirtchafterovej o rekonštrukciu a úpravu 
priestorov zdravotného strediska 
   h/ Cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie 
na Lekáreň v KD 
 
2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Jaroslava Kminiaková 
                                                 2. Mgr. Peter Turic     
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda – Bc. Jozef Starove 
      členovia – Ing. Dušan Michalove, Andrea Muţíková                                                                   
 c/ Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2020 
 d/ VZN č. 2/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Máli-
nec 
e/ Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi od-
padmi a drobnými stavebnými  odpadmi na území obce Málinec 
 f/ Spolufinancovanie Rekonštrukcie ČOV Málinec vo výške naj-
menej 5% / 5263,16 € / z vlastných zdrojov 
 g/ Ţiadosť Adriany Balogovej bytom Sklárska 379/6, Málinec o 
zaradenie do poradovníka bytov 
 h/ Ţiadosť Erika Oláha nar. 12.7.1990 o zrušenie zmluvy o nájme 
bytu č. 4 v bytovom dome Druţstevná 515/21, k 29.2.2020 
ch/ Ţiadosť Stanislava Oláha nar. 15.10.1985 o zrušenie zmluvy o 
nájme bytu č. 6 v bytovom dome Druţstevná 515/21,  k  
30.4.2020 
     i/ Ţiadosť TJ Jednota Málinec o zníţenie dotácie o sumu 
10.000 € z dôvodu pozastavenie futbalových súťaţí, zapríčin-
ených šírením koronavírusu COVID-19 
    j/ Ţiadosť DHZ o zníţenie dotácie o sumu 4.000 € za pod-
mienky, ţe uvedená suma bude pouţitá na opravu fasády 
poţiarnej zbrojnice 
    k/ Pridelenie bytu č. 4 v bytovom dome Druţstevná 515/21 pre 
Adrianu Balogovú, bytom Sklárska 379/6, 985 26  Málinec od 
18.5.2020 
     l/ Pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome Druţstevná 515/21 pre 
Romanu Illéšovú, bytom Sklárska  
        379/6, 985 26  Málinec od 18.5.2020 
   m/ Komisiu na stanovenie hodnoty darovaného majetku podľa 
bodu 7 tohto uznesenia v zloţení: Ing. Dušan Michalove, Mgr. 
Peter Turic, Mgr. Ruţena Grulišová 
3. Neschvaľuje: 

    a/ Ţiadosť Zory Balogovej, bytom Mlynská 510/15, 985 26 Máli-
nec o prenájom pozemku pod garáţ z dôvodu, ţe Obec Málinec 
spracúva ÚP, v ktorom budú z CKN p.č. 917/5 zastavané plochy a 
nádvoria v k.ú. Málinec presne vymedzené parcely na 
umiestnenie garáţí 
    b/ Ţiadosť Jaroslava Kocku, bytom Sklárska 382/2, 985 26 
Málinec o prenájom pozemku pod garáţ z dôvodu, ţe Obec Máli-
nec spracúva ÚP, v ktorom budú z CKN p.č. 474/1 v k.ú. Málinec 
presne  vymedzené parcely na umiestnenie garáţí     
   c/ Ţiadosť Aleny Machalovej, bytom Sklárska 389/7 o prenájom 
pozemku pod garáţ z dôvodu, ţe Obec Málinec spracúva ÚP, v 
ktorom budú z CKN p.č. 483/1 zastavané plochy a  nádvoria v k.ú. 
Málinec presne vymedzené parcely na umiestnenie garáţí 
4.Vyhlasuje: 

    a/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na 
LV č. 742, z CKN p.č. 483/1, druh pozemku zastavané plochy 
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Obecný Úrad INFORMUJE 

Uznesenie č. 2/2020 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 13. mája 2020 

  a nádvoria vo výmere 20 m2. 
    b/ Ţe, všetky pozemky pod miestnymi komunikáciami, ktoré 
sú uvedené v Protokole o prechode vlastníctva nehnuteľností z 
vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 14.6.1991 a doloţené 
zoznamom parciel uvedených v prílohe k ţiadosti SPF sú v 
skutočnosti pozemky pod miestnymi  komunikáciami obce 
Málinec. 
5. Ruší: 

 Uznesenie č. 1/2020, zo dňa 19.2.2020 v bode 2/j  
6. Ukladá: 

    a/ OcÚ riadiť sa VZN č. 2/2020 podľa bodu 2/d tohto 
uznesenia 
        Termín: trvalý 
    b/ OcÚ, riadiť sa Dodatkom č. 2, podľa bodu 2/e tohto 
uznesenia 
        Termín: trvalý 
    c/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie Rekonštrukcie ČOV 
Málinec podľa bodu 2/f tohto uznesenia 
        Termín: rok 2020 
    d/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 
4/a tohto uznesenia 
        Termín: máj 2020 
    e/ OcÚ zabezpečiť ukončenie nájmu podľa bodu 2/h tohto 
uznesenia 
        Termín:  k  29.2.2020 
     f/ OcÚ zabezpečiť ukončenie nájmu podľa bodu 2/ch tohto 
uznesenia 
        Termín: k  30.4.2020 
    g/ OcÚ, zabezpečiť zníţenie dotácie podľa bodu 2/i tohto 
uznesenia  
        Termín: jún 2020 
    h/ OcÚ, zabezpečiť zníţenie dotácie podľa bodu 2/j tohto 
uznesenia  
        Termín: rok 2020 
   ch/ OcÚ, zaoberať sa ţiadosťou Márie Kančovej na najbliţšom 
zasadnutí OZ 
        Termín: 24.6.2020 
     i/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy podľa bodov 2/k a 2/l 
tohto uznesenia 
        Termín: 18.5.2020 
    j/  OcÚ, zaslať potrebné podklady k prevodu majetku na LV 
obce Málinec SPF Lučenec 
         Termín: máj 2020 
    k/ OcÚ, preveriť moţnosti určenia minimálnej ceny za 
prenájom pozemkov v obci 
        Termín: 09/2020 
     l/ OcÚ, zaoberať sa moţnosťou rekonštrukcie zdravotného 
strediska  
        Termín: trvalý 
   m/  Komisii na stanovenie hodnoty darovaného majetku, do 
najbliţšieho zasadnutia OZ  predloţiť cenu  podľa bodu 2/m 
tohto uznesenia  
         Termín: ako v texte 
7. Prijíma: 

    Dar do svojho výlučného vlastníctva od darcov uvedených v 
Darovacej zmluve ustanovenej podľa § 628 a násl. zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, uzatvorenej 16.4.2020 a to 
nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1351, k.ú. Málinec, parcela EKN 
p.č. 883/4 orná pôda vo výmere 72 m2, podiel 283/4032 z celku 
a nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1010, k.ú. Málinec EKN p.č. 
882/4 orná pôda o výmere 33 m2, podiel 19/54 z celku. Jedná 
sa o parcely, na ktorých sa nachádza autobusová zastávka. 
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností hradí obec. Cieľom prevodu je vysporiadanie 
pozemkov pod autobusovú zastávku pri Pánskej ceste. 

 

mongolská step 

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 13. mája 2020 

Bc. Starove J. - mal otázku ohľadom Druţstevnej ulice 

starosta odpovedal, vyzerá to tak, ţe to neprejde, prišla nám 

ţiadosť na doplnenie rozpočtu a projektu /bezbariérovosť, 

chodník pre slepcov  /. Zmenili sa podmienky výzvy, vylúčili sa 
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nám cestu, chodník nebudeme robiť, prioritou je cesta. Budeme 
snaţiť urobiť Druţstevnú ulicu v budúcom roku  podľa finančných 
moţností obce.  
Bc. Starove J. - na Panskej ceste sú veľké výtlky – treba to 

zaplátať  
starosta odpovedal – kúpime  asfalt vo vreciach  a urobíme to  
Bc. Starove J. - na Stráni okolo altánku je veľký neporiadok 

starosta odpovedal – ZO SZPB mali brigádu, všetko vyčistili, 
momentálne je tam poriadok 
Bc. Starove J. - zo Školskej ulice sa opäť ozývajú občania, chcú 

spomaľovače, 
- mal otázku, či sa na obecnom úrade neuvaţuje s platobným 
terminálom, občania by radi platili  kartou 
starosta odpovedal – na Školskej ulici sa nevedeli dohodnúť, kde 
by mali byť umiestnené spomaľovače, čo sa týka platobného 
terminálu, budeme sa tým zaoberať 
Kvasnica J. - mal otázku, či uţ boli robené vrty na terovisku v 

Stupníku  
starosta odpovedal – je tam urobených 9 vrtov, pred týţdňom boli 
brať vzorky, budú to sledovať  pol roka  
 
 

 

Uznesenie č. 3/2020 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 24. júna 2020 

pôda,  zapísané na LV č. 742 k.ú. Málinec, zamerané geome-
trickým plánom č. 36624039-4/2020.        
       Jedná sa o novovytvorené pozemky: 
     - parc. C-KN č. 915/4 o výmere 70 m2 – zastavaná plocha 

a nádvorie, 
     - parc. C-KN č. 916/2 o výmere 18 m2 – zastavaná plocha 
a nádvorie, 
     - parc. C-KN č. 649/1 o výmere 420 m2 – zastavaná plocha 
a nádvorie, 
     - parc. C-KN č. 649/2 o výmere 123 m2 – zastavaná plocha 
a nádvorie, 
     - parc. C-KN č. 649/3 o výmere 27 m2 – zastavaná plocha 
a nádvorie, 
     - parc. C-KN č. 649/4 o výmere 33 m2 – zastavaná plocha 
a nádvorie, 
     - parc. C-KN č. 649/5 o výmere 40 m2 – zastavaná plocha 
a nádvorie, 
     - parc. C-KN č. 650/1 o výmere 57 m2 – zastavaná plocha 
a nádvorie, 
     - parc. C-KN č. 650/3 o výmere 30 m2 – zastavaná plocha 
a nádvorie 
     pre Jána Semeráka nar. 2.1.1963, bytom Druţstevná 457/7, 
Málinec v sume 0,50 €/m2. 
     Uvedené novovytvorené pozemky o celkovej výmere 818 m2, 
tvoria priľahlú plochu k pozemku parc. C-KN č. 655, zapísaný na 
LV č. 378 k.ú. Málinec, ktorý je zastavaný stavbou – rodinného   
     domu  súp. číslo 157 a rodinného  domu súpisné číslo 457 
a priľahlými stavbami vo vlastníctve kupujúceho. Uvedené 
novovytvorené pozemky svojim vyuţitím tvoria nedeliteľný celok  
     s pozemkami a stavbami  vo vlastníctve  kupujúceho a boli 
kupujúcim dlhodobo uţívané od roku 1980. Všetky náklady s 
odpredajom znáša kupujúci. 
   j/ Pokračovanie činnosti špeciálnej triedy pri ZŠ Málinec na 
školský rok 2020/2021, t.j. od 1.9.2020 
   k/ Výmenu kuchynskej linky a digestora pre Júliusa Trčana, 
bytom Mlynská 511/17, nájomný byt č. 8 
   l/ Preplatenie materiálu potrebného na vystierkovanie kuchyne 
pre p. Júliusa Trčana, nájomný byt č. 8 po rekonštrukcii strechy v 
bytovom dome Mlynská 511/17 
 m/ Hodnotu darovaných pozemkov od darcov uvedených v 
Darovacej zmluve ustanovenej podľa § 628 a násl. zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, uzatvorenej 16.4.2020 a to    
      nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1351, k.ú. Málinec, parcela 
EKN p.č. 883/4 orná pôda vo výmere 72 m2, podiel 283/4032 z 
celku a nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1010, k.ú. Málinec EKN 
p.č. 882/4 orná pôda o výmere 33 m2, podiel 19/54 z celku. 
Jedná sa o parcely, na ktorých sa nachádza  autobusová 
zastávka, v reálnej hodnote 0,1358 €/m2 
3. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného podľa bodu 2/c tohto uz-
nesenia 
        Termín: trvalý 
    b/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu do fondov 
obce za rok 2019 podľa schválenia  v bode 2/f tohto uznesenia 
        Termín: rok 2020 
    c/ OcÚ, zapracovať do aktualizácie rozpočtu tvorbu a pouţitie 
fondov obce podľa bodu 2/g tohto uznesenia  
        Termín: rok 2020 
    d/ OcÚ, pouţiť fond rozvoja bývania podľa bodu 2/h tohto 
uznesenia 
        Termín: rok 2020 
    e/  OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/ch tohto  
   uznesenia 
        Termín: od 1.7.2020 
    f/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj pozemkov podľa bodu 2/i tohto 
uznesenia 
        Termín: rok 2020  
    g/ OcÚ, zabezpečiť výmenu kuchynskej linky a digestora 
podľa bodu 2/k tohto uznesenia 
        Termín: 08/2020 
    h/ OcÚ, preplatiť materiál na vystierkovanie kuchyne podľa  
         Termín: rok 2020  
bodu 2/l tohto uznesenia  
ch/ OcÚ, zaradiť pozemky do vlastníctva obce Málinec podľa  
 
 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 
    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opa-
treniu č. 2/2020 
    c/ Správu nezávislého audítora  individuálnej ročnej závierky za 
rok 2019 
    d/ Správu nezávislého audítora  individuálnej ročnej závierky ZŠ 
Málinec za rok 2019 
    e/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 
obce Málinec za rok 2019 
    2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ján Kvasnica 
                                                 2. Ján Semerák     
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda – Bc. Ivan Karlík 
                     členovia – Jaroslava Kminiaková, Bc. Jozef Starove 
    c/ Výšku stočného pre rok 2020 nasledovne:   
Právnické osoby   0,95 €/m3 
Fyzické osoby       0,85 €/m3 
    d/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 - Aktualizácia rozpočtu k 
24.6.2020 
    e/ Záverečný účet obce Málinec a celoročné hospodárenie obce 
Málinec na rok 2019 bez výhrad 
    f/ Rozdelenie prebytku rozpočtu obce Málinec za rok 2019 nas-
ledovne: 
        - Tvorba Rezervného fondu  - 25.021,53 € 
        - Tvorba fondu prevádzky, údrţby a opráv – 899,-- € 
        - Tvorba fondu rozvoja bývania  - 2.864,85 € 
    g/ Pouţitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky 
konkrétne na : 
        - Rekonštrukcia chodníkov na Potočnej ulice a priľahlých ulíc 
/Za lesami, Kinová / 7.628,90 €  
        - Rekonštrukciu ČOV / spoluúčasť/ 5.270,-- € 
        - Rekonštrukciu priestorov KD 12.122,63 € 
    h/ Pouţitie fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu chodníkov na 
Potočnej ulice a priľahlých ulíc  
        /Za lesami, Kinová / vo výške  2.864,85 € 
ch/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa §9a, 
ods.9 zákona č. 258/2009  Z.z., zapísanej na LV 742, č.p. 483/1 o 
výmere 20 m2, za účelom vyuţitia na umiestnenie detských 
preliezok, vybranému záujemcovi , ktorým je Alena Machalová nar. 
8.2.1984, bytom Málinec, Sklárska 389/7, na dobu určitú so 
začatím nájmu od 1.7.2020 do 31.12.2020. Výška nájomného je 
stanovená v sume 1,--€/m2/rok do 31.12.2020.  
i/ Odpredaj  nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. b/  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   predaj 
pozemkov – novovytvorené pozemky z pozemkov vo vlastníctve 
obce – parc C-KN č. 915/1 o výmere 4371 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie, parc. C-KN č. 916  o výmere 3648 m2, zastavaná 
plocha a nádvorie, parc E-KN č. 5160 o výmere 730 m2, orná 
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Janšto Juraj – navrhol okno  v trafike na námestí, ktoré bolo uro-

bené na pevno prerobiť na otváranie, aby bolo moţné vetrať túto 
budovu, 
- informoval, ţe Málinský hlásnik v tomto roku vyjde v auguste a v 
novembri, aby akcie, ktoré budú v decembri boli zverejnené v ja-
nuárovom čísle nie v marci 
- na obecnej web stránke je stále uvedený riaditeľ ZŠ Mgr. Čonka a 
zástupkyňa Mgr. Zákopčanová, treba to upraviť 
- na Druţstevnej ulici treba porobiť aspoň výtlky a tieţ doplniť výtlk 
pri Poţiarnej zbrojnici 
- mal otázku, či uţ má obec kronikárku 
starosta odpovedal – zatiaľ nemáme, nikto sa neprihlásil 
Ing. Michalove D. - na Panskej ceste sú veľké jamy, bolo by dobré 

ich zaliať  asfaltom  
starosta  odpovedal – uţ 3 týţdne máme zakúpený suchý asfalt 

vo vreciach, stále prší, budeme to robiť budúci týţdeň pokiaľ bude 
dobré počasie 
Ing. Michalove D. -  keď obec pokosí cintoríny, bolo by dobré  

informovať o tom občanov cestou miestneho rozhlasu, aby si mohli  
ísť počistiť hroby, veľakrát ani nevedia, ţe sa kosí, bola by to taká 
sluţba pre občanov 
- v Hute otvorili predaj zmrzliny, bolo by dobré umiestniť na 
Potočnej ulici smetný kôš nakoľko po ulici sú rozhádzané umelé 
poháre 
Bc. Starove J. - mal otázku, či uţ prebehlo stretnutie ohľadom 

ihriska v časti Huta pri bufete? 
Starosta odpovedal – hovoril s  J. Balogom, ktorý ho oslovil, ţe by 

si tam chceli občas zahrať futbal. Urobíme tam dve bráničky na 
zamykanie, kľúče budú v bufete pri Ivane Karlíkovej, ktorá      s tým 
súhlasila . Chceli by sme, aby si to občania udrţiavali  a obec by 
bola samozrejme nápomocná.  
Mgr. Jablonský Ľ. - mal otázku, či by sa obec nezamýšľala nad 

nejakým prechodným ubytovaním niečo ako ubytovňa pre 
absolventov, ktorí by pri prišli učiť na dedinu ale nemajú, kde bývať 
starosta odpovedal -  zrekonštruovali sme byt na ihrisku TJ, 

vieme tam ubytovať 6 ľudí, je tam aj kuchynka. V budúcnosti plánu-
jeme aj rekonštrukciu bytu v Kultúrnom dome. 
 
 

 

   Do pozornosti! 
 

Matica slovenská zverejnila historický  

dokument o Andrejovi Sládkovičovi.  

Sládkovičov ţivot, dielo a národné  

aktivity v prospech Slovákov i zaloţenie  

Matice slovenskej predstavili matiční  

odborníci docent Július Lomenčík  

a docent Pavol Parenička z Literárneho ústavu MS. 

Ako univerzitní pedagógovia sa ho snaţili zaujímavo 

priblíţiť najmä študentom. 

Dvadsaťminútový dokument je obohatený o divadelnú 

scénku s recitáciou Juraja Sarvaša, v ktorej divadelný ochotník 

Peter Schvantner z Mladej Matice stvárnik Andreja Sládkoviiča 

ako evanjelického kňaza.  

Na tvorbe historického dokumentu pri príleţitosti 200. 

výročia slovenského velikána svetovej poézie sa podieľali aj 

ďalšie kultúrne inštitúcie a múzeá ako aj cirkevné zbory Evanje-

lickej cirkvi a. v. na Slovensku. 
 

https://matica.sk/matica-slovenska-zverejnila-historicky-
dokument-o-andrejovi-sladkovicovi/ 

 
 
 

 Historický dokument si viete pozrieť aj na internetovej 

stránke obec Málinec. 
 

Pripravila: Kančová A.,  

Zdroj: Rekus 6/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
bodu 2/m tohto uznesenia 
         Termín: rok 2020  
     i/ OcÚ, spracovať podklady pre stanovenie minimálnej ceny za 
prenájom obecných pozemkov  
        Termín: do najbliţšieho zasadnutia OZ 
    j/ Stavebnej komisii pri OZ preskúmať ţiadosť o zakúpenie a 
inštaláciu ventilátorov do kúpelní  a WC v bytových domoch 
Mlynská 510 a 511 
       Termín: do najbliţšieho zasadnutia OZ 

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 24. júna 2020 

S p o m i e n k a 

Slza smútku tíško stečie po tvári, 
bolesť v srdci zabolí, 

no pekná spomienka ako večný plameň 
v našich srdciach zahorí.“ 

                                 Dňa 31. júla 2020 sme si     
                 pripomenuli 5 smutných rokov 
                 odvtedy, ako nás náhle opustil 

                                 náš milovaný manžel, otec  
                                 a starý otec 

Emil Taglíber z Málinca 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomíname s láskou a úctou. 
 
 
 

 

Môj názor... 
 

Nedá mi, aby som nenapísal 

pár riadkov. Moje konštatova-

nie a zamyslenie sa je ohľadom 

zriadenia Lekárne v našej obci. 

Budem písať sám za seba, aby 

občan moje slová nespájal 

s kolegyňami a kolegami z OZ 

ani s vedením obce. V otázke 

„prečo som kandidoval za 

poslanca OZ“ som uviedol, ţe 

chcem, aby naša obec napredo-

vala, zvyšoval sa kredit obce, 

ale aj to, ţe chcem správne 

nakladať s financiami obce. 

Tieţ som hovoril o tom, ţe 

občanov chcem informovať 

o svojej práci v OZ. 

Chcem sa obrátiť na „krikľú-

ňov“ z ulice a poţiadať ich, aby 

hodnotili prácu poslanca vec-

ne! Rád prijmem kaţdú adek-

vátnu a objektívnu kritiku. 

S ochotou vţdy prezentujem 

kaţdý dobrý nápad.  

Avšak ma dosť zaráţa ne-

oprávnená kritika, ţe sa nič 

nerobí ohľadom zabezpečenia 

prevádzky lekárne v našej obci. 

Tí, čo chcú hodnotiť, nech si 

pozrú zápisy z OZ, koľko času 

sme tejto problematike venova-

li a neboli to len OZ, ale aj 

stretnutia mimo toho. Lekáreň 

bude nová stavba a tomu pod-

lieha dosť krokov k realizácii. 

Kaţdý má moţnosť prísť na  

OZ a klásť otázky ale-

bo pripomienky ku akejkoľvek 

problematike. Myslím, ţe sluš-

ným správaním, nie krikom, 

ani ohováraním, dospejeme 

k lepšej komunikácii 

a zamedzíme tým vznik rôz-

nych nedorozumení. Som toho 

názoru, ţe pokiaľ  ktokoľvek 

z občanov má nejaké otázky 

ohľadom akéhokoľvek problé-

mu, vďačne na ne zodpovie 

hociktorý poslanec alebo za-

mestnanci obecného úradu.  

Ohľadom lekárne v našej obci. 

Lekáreň v priestoroch zdravot-

ného strediska nespĺňa poţia-

davky na prevádzku lekárne 

podľa platného zákona. Hľada-

lo sa viacero variantov riešenia 

prevádzky lekárne.  OZ schvá-

lilo projekt vybudovania lekár-

ne v priestoroch SD Málinec na 

prízemí. Predpokladané nákla-

dy budú cca 60 tisí eur. Pred-

pokladaná kolaudácia 

a nasledovne spustenie pre-

vádzky bude v I/Q 2021. Mys-

lím, ţe aspoň týchto, pár kon-

krétnych informácií svedčí 

o tom, ţe to nie je vymaľovať 

priestor a nasťahovať nábytok. 

Verím, ţe prevádzka lekárne 

bude fungovať a uspokojí po-

treby našich občanov. 

Pripravil: Bc. Jozef Starove, 

poslanec OZ, 

predseda stavebnej komisie 

 

https://matica.sk/matica-slovenska-zverejnila-historicky-dokument-o-andrejovi-sladkovicovi/
https://matica.sk/matica-slovenska-zverejnila-historicky-dokument-o-andrejovi-sladkovicovi/
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Málinské mlyny 

Mlynárstvo patrilo medzi prvé 

remeslá, ktorým sa ţivili 

osadníci Málinskej doliny 

v náväznosti na roľníctvo. 

Prosperita obidvoch ţivobytí 

vo veľkej miere závisela od 

prírodných podmienok. Keď 

počasie prialo roľníkovi, do-

pestoval dobrú úrodu, mal 

z toho prospech aj mlynár. 

Rovnakou mierou ich prácu 

ovplyvňoval prírodný  

ţivel – voda. Ak bolo daţďa 

málo, vysychali polia aj korytá 

riek a mlynské koleso stálo. Ak 

bolo daţďa priveľa, úroda hnila 

a hladinu vody v mlyne musel 

mlynár pracne regulovať. 

Roľník aj mlynár sa orientovali 

v prírodných úkazoch, podľa 

ktorých dokázali predpovedať 

počasie, a tak plánovať svoju 

prácu. V mlynárovi sa okrem 

meteorológie nevyhnutne 

snúbili aj základné zručnosti 

tesára, kováča, kamenára či 

murára. Sám si musel vedieť 

zabezpečiť akurátny prítok či 

odtok vody, opraviť vodné 

koleso, mlecie zariadenie, 

mlynicu – všetko, čo tvorilo 

mlyn mlynom. Pre roľníka 

však bolo najdôleţitejšie, aby 

kvalitne zomlel obilie. Mlynár 

spravidla mlel potravinovú 

pšeničnú, raţnú, jačmennú 

a ovsenú múku a na kŕmne 

účely šrotovú múku a otruby. 

Odmenou za dobre vykonanú 

prácu bývala zvyčajne ôsma aţ 

desiata čiastka z namletého. 

                V Málinskej doline, 

podobne ako na celom území 

dnešného Slovenska, prvé 

vodné mlyny začali pracovať 

v 12. – 13. storočí. Osadnící 

vyuţili vhodný sklon terénu 

Ipľa a jeho prítokov, ktoré mali 

výdatný prietok vody. Väčšie 

mlyny budovali zemepáni, 

ktorí ich spravovali sami alebo 

ich prenajímali mlynárom. 

Malý mlyn si so súhlasom 

vlastníka pozemku mohol 

postaviť aj mlynár, ale potom 

zemepánovi odvádzal z neho 

dávky. Mlynov v Málinci a v k 

nemu patriacich osadách bolo 

viacero, o čom svedčí aj jedna 

z verzií o pôvode názvu obce. 

V Kronike Málinca Vladimír 

Findra – Košarec podotkol: 

“Iní zase hovoria, ţe od slova 

„mlinec“, pretoţe tu bolo veľa 

mlynov.“ 

               Písomné zmienky 

o mlynoch v Málinskom 

chotári – horný a dolný mlyn 

Málinec, Chmelná, Ipeľ, 

Vlčovo, Polianky, Nový svet sú 

z 18. – 20. storočia. 

               Po 2. svetovej vojne 

väčšina z týchto mlynov zanik-

la. Najdlhšie sa mlelo 

v Málinci v hornom mlyne, 

ktorého majiteľom bol Ján 

Pupák a v Chmelnej, kde bol 

majiteľ Juraj Šimko. 

 V Kronike Málinca 

Vladimír Findra – Košarec 

uvádza:“ V osadách Ipeľ 

a Polianky boli mlyny, ktoré 

dal vybudovať gróf Cebrián. 

Povolenie na prevádzku dostal 

v r. 1894. Na Novom svete 

(lazy) bol v r. 1897 daný do 

prevádzky ďalší mlyn.“ 

                 V Monografii obce 

Málinec je uvedené , ţe podľa 

úradných záznamov z roku 

1720 boli v obci dva mlyny. 

Tamtieţ je ďalej uvedené, ţe 

v Samoterči na ľavom brehu 

Ipľa bol obilný mlyn, ktorý 

prevádzkoval Ondrej, neskôr 

Ján Kaldrovič (1848-1850). 

V Kronike Málinca Vladimír 

Findra – Košarec napísal:“ 

V obci boli dva mlyny, horný 

a dolný. V hornom mlyne bol 

mlynárom Matej Tokár. Bol na 

tom mieste, kde je teraz mlyn 

Jána Pupáka. V dolnom mlyne 

bol mlynár Filčík. Tento mlyn 

bol tam, kde je teraz brusiareň 

skla (pulierňa). Zápis v cir. 

Knihe ev. a. v z r. 1814. 

V týchto mlynoch sa mlelo 

obilie z vlastnej úrody (raţ, 

pšenica, jačmeň). Tieţ obilie, 

ktoré si doviezli z Dolnej zeme 

za dosky a iné výrobky.“ 

V súčasnosti na mieste horného 

mlyna stoja dve obecné by-

tovky, ktoré s mlynom spája 

len pomenovanie prístupovej 

ulice, ktorá má názov Mlynská. 

Na mieste dolného mlyna sú 

dnes ruiny bývalej sklárne. Pri 

regulácii Ipľa bolo jeho koryto 

posunuté. Pôvodne tiekol Ipeľ 

miestami záhrad po jeho 

dnešnom ľavom brehu. 

K mlynu sa chodilo cez 

močarisko, ktoré ľudia nazýva-

li Peklo. Nachádzalo sa  

v dolnej polovici súčasnej 

Kinovej ulice za vtedy pos-

ledným domom s dnešným 

popisným číslom 326, 

v ktorom bývali Gasperovci – 

Paľuškovci. 

 

K dolnému mlynu sa viaţe 

povesť Mlynárov fúrik z knihy 

spisovateľky Hany Koškovej 

Mlynárske povesti (2018): 

 

Mlynár Čemica mal mlyn od 

dediny dosť ďaleko. Jeho ţena, 

pani majstrová, ako ju kaţdý 

volal, mala s mlynárom trápe-

nie. Kukučka mnohokrát vyšla 

z hodín, zakukala aj dvanásť 

ráz, a pána majstra nikde. 

 - Kam ho zasa čerti 

odniesli? – šomrala pred 

tovarišom mlynárka. – Hádam 

sa len nevláči za tou hopsan-

dou Ančou? Vari nechce stratiť 

mlyn i česť? 

 - Nebojte sa, pani  
majstrová. Ja viem, kde je. 

 - Kde, Lojzko? Povedz 

mi ale pravdu. 

 - Nuţ kde inde ako 

v krčme v Málinci? 

 Mlynárka poznala 

sklony svojho muţa, a preto 

skrývala pálenku i víno pred 

ním na takých miestach, 

o ktorých si myslela, ţe ich 

nenájde. No mlynár mal dobrý 

nos. Našiel by fľašu 

i v močarine, v blate za mly-

nom, ale neraz bola ukrytá 

i v obilnici či múčnici. 

Mlynárka sa rozhodla, ţe 

v mlyne nebude viac ani 

kvapka ostrého. 

 Nech ide do krčmy, ak 

chce, pomyslela si. Mlynár 

akoby jej vedel čítať myšlienky. 

Robotu večer nechal na 

tovariša a jedného učňa 

a vybral sa splachovať smädné 

hrdlo. Na mlyn a na šomravú 

ţenu si ani nespomenul. Často 

nevládal vyjsť nielen spoza 

stola, ale ani z dverí v krčme. 

Raz pošepol tovarišovi: 

- Lojzko, a či by si 
 neprišiel po mňa? Vieš, keď... 

no... čo ti mám hovoriť. 

 Lojzko bol chápavý, 

no mal obavy, ako doterigá 

domov pána majstra pešo. To 

by mi trvalo aţ do rána, 

premýšľal. Voly by sa 

zapriahať kaţdý deň do voza  
 

  

ilustračné foto 

zdroj: internet 

 

neoplatilo, na koni sa pán 

majster neudrţí. Vezmem si ja 

fúrik. Na fúriku ho dopravím 

do mlyna raz-dva. 

V mlyne sa pouţíval 

fúrik na vozenie vriec s múkou, 

raţou, so šrotom, bol preto 

poriadne veľký. Keď ho dal 

mlynár robiť, akoby bol dopre-

du vedel, ţe sa na ňom bude 

vozievať. Pani majstrová 

najskôr nevedela o fúriku nič. 

Ani o Lojzkových plánoch. 

Trpezlivo čakávala na 

mlynárov návrat. Bála sa, či 

nezablúdi do močariny za mly-

nom, alebo ho niekto 

podguráţeného neochloští. 

Tŕpla pri tmavom zahmlenom 

okne, chodila od okna k posteli, 

od postele k dverám, vyšla 

i von, ak vykrikovala. Ako tak 

raz stojí pred dverami, zrazu sa 

jej zazdalo, ţe Lojzo na fúriku 

niečo vezie. 

 -Lojzko, čo vezieš? 

Sviňu či brava? 

 - Nie, pani majstrová, 

veziem domov z krčmy pána 

majstra. Nevedel stáť na 

nohách tak reku... 

 Mlynárka spľasla 

rukami. – Pane Boţe aj všetci 

svätí, ale som sa doţila! –  

No vraj odvtedy nema-

la o mlynára strach. Keď sa 

„omeškal“, pred Lojzka post-

avil fúrik a prikázala mu: 

 -Lojzko, a pána 

majstra vez tak, aby si ho 

niekde neprekotil. 

 Mlynárovi nejeden 

štamgast závidel nielen 

poslušného tovariša, ale i fúrik. 

 

 

Ţelmíra Urdová 
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Vedeli ste, ţe... 
 

... v Málinskej doline sa naši predkovia ţivili okrem poľnohospo-

dárstva, ovčiarstva, drevorubačstva, mlynárstva, prácami pri 

výrobe dreveného uhlia na pílach, v sklárňach aj výrobou papie-

ra?  

Ing. Juraj Laššák v Zborníku zo stretnutia priateľov re-

gionálnej histórie, Hradište 2018 doslovne uvádza: 

 „ V dedine Ipeľ uţ začiatkom dvadsiatych rokov 19. storočia 

existovala papiereň, čo potvrdzujú matričné zápisy v šoltýskej 

matrike. Prvý zápis, ktorý to potvrdzuje, sme objavili v matrike 

narodených dňa 22. novembra 1822. Je tu zapísaný krst dcérky 

Cecílie rodičov Pavla a Kataríny Mlinarských. Pri otcovi je uve-

dené povolanie majster (výrobca) papiera (Magister Chartispa-

gus). Pri krste syna, ktorému dali meno František Xaver, je uţ 

uvedený ako majster papiernik (Magister Papyropega). V máji 

roku 1831 je uţ ako majster papierník (Magister Papyropega) pri 

krste dcéry Amálie uvedený Karol Pliskai (RKMN 15. 5. 1831). 

Ako pomocníci pri výrobe papiera (Sodalis Papyropega) 

sú uvedení v matričných zápisoch Jozef Budík (RKMNŠ 28. 5. 

1824), Juraj Fridmansky (RKMNŠ 9. 12. 1830), Martin Lauren-

čík (RKMNŠ 4. 10. 1835), Minarský Michal (RKMNŠ 12. 1. 

1826; RKMZŠ 7. 4. 1829), Jozef Mišinaj (RKMZŠ 22. 1. 1831), 

Juraj Poljačík (RKMNŠ 25. 1. 1825; 29. 6. 1826; 26. 2. 1828; 28. 

9. 1829; 19. 4. 1832; 8. 2. 1834; 9. 5. 1836), Rozner Michal 

(RKMNŠ 9. 12. 1830; 24. 10. 1832; 22. 12. 1834; 6. 12. 1835) 

atď.“ 
 

     Ţelmíra Urdová    

 

Poslanie  
cirkevného zboru 
 

Zadefinovanie identity 

Kaţdý cirkevný zbor – začína-

júci i dlhé roky existujúci - si 

musí ohľadom misie aj svojej 

vlastnej existencie nevyhnutne 

poloţiť otázku: Kvôli čomu 

sme tu? Aká je naša úloha? Čo 

sa od nás očakáva? Pokiaľ na 

tieto otázky nevieme odpove-

dať, naša kresťanská viera 

nemá ţiadny základ, nemá 

šancu obstáť pri kontakte 

s inými náboţenstvami či filo-

zofickými názormi, nemá mo-

tiváciu ani zmysel, neudáva 

ţiadny smer, je pre dušu neprí-

ťaţlivá a neoslovuje okolie. 

Bez pochopenia poslania – 

slúţiť Bohu i ľuďom – nemoţ-

no zachrániť vieru jednotlivca 

ani vieru zboru. Cirkevný zbor 

si musí uvedomiť, k čomu ho 

Boh povolal a čo všetko z tohto 

povolania vyplýva. Zadefino-

vanie identity je teda prvým 

krokom k tomu, aby sa spolo-

čenstvo veriacich stalo ţivým 

spoločenstvom. A poslaním 

cirkvi, a teda samozrejme aj 

zboru, je získavať ľudí pre 

Jeţiša Krista. To je alfa 

i omega misie, hlavný program 

našej kresťanskej sluţby. Hna-

cou silou zboru nie je tradícia, 

osobnosť vodcu – farára, finan-

cie, zborové aktivity či údrţba 

cirkevných budov. Ţivota-

schopné zbory nestoja na veľ-

kolepých projektoch, silných 

osobnostiach alebo na kvalitnej 

reklame. Úspech či neúspech, 

zrod či zánik, rast či úpadok 

zboru je úplne závislý od toho, 

nakoľko je verný biblickým 

zásadám a odkazu Jeţiša Kris-

ta.  

Tri základné piliere misijné-

ho poslania zboru 

1. Láska k Bohu aj 

k blíţnemu 

Kaţdý cirkevný zbor musí 

vychádzať z prvého a zároveň 

najdôleţitejšieho prikázania: 

,,Milovať budeš Pána, svojho 

Boha, z celého srdca, z celej 

duše, z celej sily a z celej mys-

le, a  svojho blíţneho ako seba 

samého“ (Lk10, 27). Rozhodu-

júcim kritériom ţivota kresťana 

a takisto zboru je totiţ láska. 

Láskou k Bohu a blíţnemu 

zbor vzniká, trvá, hýbe sa, 

narastá a zdravo ţije. Cirkev je 

povolaná k tomu, aby uctievala 

Boha. A to sa deje prostredníc-

tvom toho, ţe Hospodina sme 

poloţili na prvé miesto 

v rebríčku hodnôt a Jeho vôľu 

uprednostňujeme pred všetkým 

ostatným. Robí nám radosť 

oslavovať Jeho sväté meno 

v spoločenstve veriacich 

a ďakovať Mu za všetky dob-

rodenia, ktorých sa nám dostá-

va na tele i duši. Jemu prene-

chávame vedenie našich rodín 

a dovoľujeme Mu, aby budoval 

naše vzťahy. Všade a vo všet-

kom sa na Neho spoliehame 

a tým vlastne ukazujeme, akú 

lásku k Nemu prechovávame. 

Cirkev je tieţ povolaná k tomu, 

aby slúţila človeku. Slúţiť 

znamená prejavovať lásku voči 

iným tým, ţe napĺňame ich 

potreby a liečime ich rany. 

Práve naša láska k blíţnemu 

má najviac upútavať a oslovo-

vať naše okolie. Máme 

v spoločnosti pôsobiť ako 

magnet, ktorý priťahuje svojou 

obetavosťou, úctou 

a prívetivosťou. Ľudia sa musia 

jednoducho v našej prítomnosti 

cítiť príjemne a dobre. Láska je 

totiţ kľúč od dverí ľudského 

srdca. 

2. Zvestovanie Slova Boţieho 

a získavanie učeníkov 

Druhým pilierom zboru je 

zvesť Slova Boţieho 

a získavanie učeníkov. Boţí 

Syn povedal: ,,Choďte teda, 

čiňte mi učeníkmi všetky náro-

dy, krstiac ich v mene Otca 

i Syna i Ducha Svätého a učiac 

ich zachovávať všetko, čokoľ-

vek som vám prikázal“ (Mt 28, 

19-20). Sme Kristovými vy-

slancami a našou úlohou je 

evanjelizovať svet. Máme 

ľuďom hovoriť o Kristovom 

narodení, o Jeho učení 

a skutkoch, o Jeho smrti na 

kríţi, o Jeho vzkriesení 

i druhom príchode. Taktieţ 

o tom, čo z toho pre nás vyplý-

va. Cirkev je tu na to, aby pri-

vádzala stratených 

a hľadajúcich do Boţej rodi-

ny, vychovávala nových učení-

kov a prisluhovala sviatosti. 

Má poskytovať a vytvárať 

spoločenstvo pokoja, radosti, 

pomoci, útechy a nádeje. Zbor, 

ak má niesť v pravom zmysle 

slova tento prívlastok, sa musí 

prejavovať ako jedna Boţia 

rodina, v ktorej človek nájde 

prijatie, odpustenie i zmierenie.  

Učeníctvo je proces, v ktorom 

sa ľudia učia byť podobní Jeţi-

šovi Kristovi – v myslení, 

cítení, slovách i skutkoch. To 

všetko s poţehnaním nebeské-

ho Otca a pričinením Ducha 

Svätého. Kto  nie je presiaknu-

tý Duchom Svätým a nenesie 

Boţie poţehnanie, nemôţe 

priniesť ovocie sluţby. 

3. Zachovávanie Boţích  

prikázaní 

Posledným základným pilierom 

zboru a jeho ţivota je zachová-

vanie Boţích prikázaní. Jeţiš, 

náš Pán a Spasiteľ, riekol: ,,Ak 

ma milujete, zachovávajte moje 

prikázanie“ (J 14,15). Zbor má 

ľud Boţí vyučovať 

v znalostiach Písma Svätého, 

vzdelávať v evanjelickej viere, 

viesť k modlitbám a k plneniu  
Boţej vôle. Ak členovia zboru, 

vrátane duchovného pastiera, 

ohľadom zachovávania Boţích  
prikázaní zlyhávajú, modliteb- 

ný ţivot nevedú a v znalostiach 

Biblie tápu, je akékoľvek mi- 
 

 

sijné úsilie zboru či jednotliv-

cov odsúdené na zánik. Nestačí 

iba zachraňovať hynúcich, 

nestačí iba upevňovať vo viere, 

nestačí sa iba obetovať. Pokiaľ 

veriaci človek ţije v rozpore 

s Boţími nariadeniami, jeho 

ţivotu chýba pravda a vernosť.  
Nie je soľou zeme a svetlom 

sveta, ale suchou ratolesťou na 

vínnom kmeni. Jeho počínanie  

a príklad nepriťahuje, ale na-

opak odpudzuje a tých, čo stoja 

mimo cirkvi odrádza od toho, 

aby sa rozhodli pre Krista.  

Dobrý príklad pri získavaní  

nových veriacich nemoţno 

ničím nahradiť. Preto i apoštol 

Pavel napísal Títovi: ,,Dávaj im 

seba za vzor dobrých skutkov, 

v učení dokazuj neporušenosť 

a dôstojnosť, poskytuj im zdra-

vé, bezúhonné slovo, aby sa 

protivník zahanbil, nemajúc čo 

zlého povedať o nás“ (Tít 2,7-

8). Uplatňovanie Boţích priká- 

zaní má teda významné miesto 

pri evanjelizácii sveta. Bez 

neho je akákoľvek misijná 

metóda či stratégia iba plytva-

ním času a energie.  

                                                                                          

Vypracoval: Mgr. Ivan Mucha 
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Štvorkolky, 
motorky  
po obci a ne-
skutočný hluk 
 

Adrenalínový koníček? 

Štvorkolky do lesa nepatria 

ale ani po uliciach v obci.  
Z roka na rok sa zvyšuje počet 

štvorkoliek, ktoré sa preháňajú 

aj po našej obci, ako keby to 

bola offroadová dráha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problém ani tak nie je v tých 

štvorkolkách, ale v neskutoč-

nom hluku, ktoré robia a v 

arogantnom a nebezpečnom 

štýle jazdy niektorých vodičov. 

Hluk: Je tu  opäť leto 

a ľudia majú otvorené okná. 

Keď prejde štorkolka, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vďaka odrazom od domov  je 

ju počuť aj po kilometri. Je to 

veľmi rušivý element, ktorý 

nepatrí po obci. Viem si pred-

staviť,  starých rodičov alebo 

rodičov, ktorí majú malé deti, 

ţe nie sú nadšení, keď  ich 

zobudí rachot zo štvorkolky. 

Chápem, ţe si to  ľudia kúpili 

pre zábavu a majú na to plné 

právo, ale tieto stroje sú svojou 

silou a podstatou určené na 

jazdu mimo terénu a určite nie 

na  vozenie sa po obci alebo po 

súkromných pozemkoch 

a poliach. 

Poslanci NR SR chcú  

vytlačiť z lesa tieto štvorkolky 

 

 

 

 

kvôli hluku a znečisteniu.   

Myslím si, ţe aj ľudia by mali 

mať rovnaké právo na pokoj 

ako zvieratá v lesoch. 

Bolo by super, ak by 

sa majitelia k tejto problemati-

ke postavili zodpovedne a v   

budúcnosti nebude  musieť 

obec riešiť takéto priestupky.  
Tieţ by bolo veľmi dobre,  

ak by sme si uvedomili  

a dodrţiavali nedeľu.  

Nedeľa je dňom pracovného  

pokoja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale  nejako sme sa 

naučili, ţe práve v nedeľu 

potrebujeme  dobehnúť týţdeň. 

Potrebujeme kosiť ko-

sačkami, krovinorezmi,  píliť,  

búchať a pod. Neberieme 

ohľad na malé deti, starších 

ľudí,  zvieratá, susedovcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robíme všetko moţné, 

len nesvätíme deň, ktorý nám 

aj Pán Boh prikazuje. 

Do budúcnosti sa budú 

určite aj poslanci OZ zaoberať 

touto novodobou problemati-

kou. 

Viem, ţe to nie je jed-

noduchá problematika, ale stačí 

sa na začiatok zamyslieť 

a urobiť prvý malý krôčik a to 

štvorkolkami  jazdiť na mies-

tach na to určených a nedeľu 

svätiť ako nám to  Biblia prika-

zuje. 

 

 

Pripravila : Kančová A. 

 

Málinec  
je bohatší 

 

Pod pojmom bohatstvo si vie-

me predstaviť rôzne veci. Bo-

hatstvo je napríklad hmotné 

(peniaze, majetky). Je však 

pominuteľné. 

Naša obec sa môţe 

popýšiť tým, ţe jej kultúrne 

bohatstvo sa pred pár týţdňami 

rozšírilo o knihu, ktorú pod 

názvom Spomienky z okolia 

horného Ipľa napísal náš ob-

čan, pán Tibor Urbašík. Nie je 

to jeho prvotina, ale druhé, 

rozšírené vydanie, ktoré jedno-

duchým, no pritom veľmi  
 

Redakcia Málinského hlásnika vyhlasuje fotosúťaţ, 

v ktorej sa môţete podeliť o svoje pestovateľské úspechy. Pravi-

dlá sú veľmi jednoduché. Zašlite nám fotografie vypestovaného 

ovocia, zeleniny, kvetov prípadne ozdobných stromkov a kríkov 

na novinymalinec@gmail.com prípadne doručte ktorémukoľvek 

členovi redakčnej rady.  Fotografie vyhodnotíme, zverejníme na 

stránkach obecných novín  v nasledujúcom čísle a najzaujímavej-

šie odmeníme. 

Redakčná rada 

 

 

Spomienky z okolia horného Ipľa 
 

Potrebujete darček? Dávame Vám na vedo-

mie, ţe máte moţnosť  zakúpiť si knihu p. 

Tibora Urbašíka  

                                        – Spomienky z okolia  horného Ipľa. 

Kniha zachytáva  spomienky ako napr. 

v Málinci bol súbor Jánošík, málinský hokej, 

Nácviky na spartakiádu, Málinčania okupo-

vali Sudety, Hodovanie po rannej omši 

a mnoho ďalších zaujímavých príhod  

a príbehov. Kniha má po rozšírenom vydaní  360 strán.  

Je v cene 10,- €. Zakúpiť si ju môţete  priamo u autora knihy 

p. Tibora Urbašíka alebo na OÚ Málinec oddelenie kultúry. 

R.R. 

                     

 

                                                                              

                                                                      

 

 

 

zaujímavým a pútavým spôso-

bom opisuje príbehy a príhody 

nielen z našej dediny, ale aj z 

jej okolia. Veľkú pozornosť si 

zaslúţi časť napísaná v málin-

skom nárečí, ktoré akoby sa 

pomaly strácalo z nášho kaţ-

dodenného ţivota a ktoré by sa 

aj z úcty k predkom malo za-

chovávať.  

Vydaním tejto knihy 

sa pán Urbašík postaral o to, ţe 

udalosti, príhody a tým aj časť 

histórie našej obce neupadne 

do zabudnutia, ale natrvalo 

ostane zaznamenaná, za čo mu 

patrí veľká vďaka. 

 

J. Janšto 

 

 

 

 

 

Často sa vraciam do môjho 

rodného Málinca na návštevu  

k rodine. Málinec je krásna 

dedina a jej krásu umocňujú 

pekne upravené  predzáhradky, 

ktoré si tu   niektorí ľudia pred 

svojimi domami ešte stále 

upravujú. Toto v meste uţ 

nevidieť. Pri mojich prechádz-

kach dedinou sa od jari aţ do 

neskorej jesene teším z pestros-

ti farieb kvetov, ktoré si ľudia 

pestujú v predzáhradkách. Aj 

toto je čaro dediny. Drţím Vám 

palce, rodáci moji. 

Málinský rodák 

 

 
 

 

Váţení občania Málinca,  

ako dôchodcovi mi veľmi vadí 

bezohľadná, hlučná a nebez-

pečná jazda nielen na motor-

kách a štvorkolkách, ale uţ 

dokonca aj na uprave-

ných osobných autách, ktorou 

sa prejavujú niektoré individuá 

v našej obci. Nielen, ţe sa ničia 

naše obecné novovyasfaltova-

né cesty, ale ľahko sa môţe 

stať aj nešťastie. Asi nie je iné 

východisko, len nahlasovať 

týchto nespratníkov. 

Občan Málinca 

 

ilustračné foto, zdroj: internet 

ilustračné foto: zdroj:internet 

mailto:novinymalinec@gmail.com
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 ŢIJÚ  
MEDZI NAMI 

 

 

Pokračovanie spomienok Ing. 

Víťazoslava Zákopčana na 

pracovný pobyt v Mongolsku 
 
 

 
 

Ing. Víťazoslav Zákopčan 

 
 

Národ, ktorému je otcom 

mladý mesiac a matkou zlaté 

slnko. 

 

Pohľady na Mongolsko 

 

Časť druhá: O ľuďoch stepi II. 

 

Chcel by som naviazať na 

rozprávanie o ľuďoch stepí, 

ktoré som začal v mojom dru-

hom príspevku v našom obec-

nom časopise. 

Od septembra do konca no-

vembra v roku 2014 som pra-

coval v Mongolsku ako porad-

ca pri výstavbe farmy pre ho-

vädzí dobytok v jednej časti 

mongolskej stepi (bliţšie 

k púšti Gobi) a pri rekonštruk-

cii bývalej sovietskej farmy 

v inej časti mongolskej stepi 

(severne od Ulanbátaru). Ďal-

šou mojou pracovnou náplňou 

bolo priučiť nomádov (pastie-

rov na koňoch) na farmový 

spôsob chovu dojených kráv 

a ostatných kategórií hovädzie-

ho dobytka a vyriešiť problém 

dostatočnej a plnohodnotnej 

krmovinovej základne pre 

ustajnený dobytok.Krajina má 

len veľmi málo ornej pôdy. 

Veľkú časť Mongolska pokrý-

vajú suché stepi s drsným pod-

nebím, kde hlavným zdrojom 

obţivy je kočovné pastierstvo. 

Okrem vývozu vlnených tkanín 

(napríklad kašmíru) a výrobkov 

z koţe je dôleţitou súčasťou 

hospodárstva ťaţba nerastných 

surovín volfrám, hnedé a čierne 

uhlie, meď, ropa a iné). Pod  
 

povrchom zeme sa nachádza 

pribliţne 70 druhov nerastov, 

významné sú vzácne prvky. 

Napríklad zásoby uhlia sa v 

Mongolsku odhadujú na 162 

miliárdton, pričom celosvetová 

spotreba sa pohybuje okolo 10 

miliárd ton. Odhaduje sa, ţe 

Mongolsko má po Číne druhé 

najväčšie svetové zásoby ne-

rastných surovín. Meradlom 

1:50 000 je však preskúmaná 

iba necelá tretina mongolského 

územia. Pilierom je ťaţba uh-

lia, ktorá prekonala ťaţbu me-

di. Postavenie Mongolska je 

napríklad oproti Číne rozdiel-

ne, pretoţe suroviny má, ale 

ich domáca spotreba je mini-

málna. Vzhľadom na celosve-

tový dopyt po nerastných suro-

vinách a veľkých zahraničných 

investíciách v Mongolsku, 

ktoré generujú ďalšie aktivity a 

rozvoj niektorých ďalších sek-

torov, predpokladajú medziná-

rodné inštitúcie Mongolsku 

veľký rozvoj. Makroekono-

mická stabilita, pokusy redu-

kovať chudobu a vyrovnávanie 

rozdielov medzi vidiekom a 

mestami zostávajú prioritami 

mongolskej vlády. Od roku 

2011 sa po mnohých rokoch 

začal zniţovať počet ľudí ţijú-

cich pod hranicou chudoby. 

     Mongolská vláda si dala za 

cieľ určiť perspektívne odvet-

via, ktoré je potrebné ďalej 

podporovať a jedným z nich je 

zvyšovanie produkcie mlie-

kaa mliečnych výrobkov. Pre 

farmový spôsob chovu dojných 

kráv sa rozhodla hlavne preto, 

aby sa zvýšila produkcia mlie-

ka a zníţili riziká spojené s 

pastierstvomv krutých pod-

mienkach mongolskej klímy. 

Takmer tretinu obyvateľov 

Mongolska tvoria kočovníci. 

Ich beţný deň sa začí-

na  v skorých ranných hodi-

nách, lebo vtedy muţi i ţeny 

doja kozy, kravy, ťavy, jaky 

i kobyly. Ţivot kočovných 

Mongolov stále prebieha 

v jurtách.  

Keď sa povie slovo nomád, 

mnohí si moţno predstavia 

Hunov alebo iné stredoveké 

kočovné kmene. Nomádsky 

spôsob ţivota však rozhodne 

nepatrí do minulosti. 

V súčasnosti ţije nomádskym  
 

spôsobom ţivota zhruba tretina 

obyvateľov Mongolska. Mon-

goli sú hrdí najmä na dve veci 

– na svoju veľkú dobyvateľskú 

minulosť a na nomádsky štýl 

ţivota, ktorý nezanikol ani za 

čias komunizmu. 

Podľa mongolského zákona je 

za pastiera povaţovaná osoba, 

ktorej príjem počas väčšiny 

roka pochádza z chovu 

a pasenia dobytka. Na Sloven-

sku si nevieme ani predstaviť, 

ţe by sme si len tak kúpili 

stádo koní, alebo kráv či oviec 

a len tak ho pásli kde len 

chceme. V Mongolsku to fun-

guje. Oddávna tu platí tradícia, 

podľa ktorej je pôda „modun-

shanui“, čiţe je koreňom štátu 

a patrí celému spoločenstvu. 

Pôda je aj dnes v zásade verej-

ným majetkom. Za čiaskomu-

nizmu bolo súkromné vlastníc-

tvo pozemkov vylúčené. Ale 

po páde reţimua prechode 

krajiny na demokraciu 

a trhovéhospodárstvo (v roku 

1990)sa to zmenilo. Nová ústa-

va z roku 1992 uznala súkrom-

né vlastníctvo a povolila vlast-

nenie pôdy súkromnými oso-

bami, ale trvalo dlho, kým 

podrobnosti upravil zákon 

a obsah ústavy sa stal reálne 

uplatniteľným. V roku 2002 

prijal parlament zákon, účinný 

od roku 2003, podľa ktorého 

mongolskí občania môţu vlast-

niť 0,07 aţ 0,5 hektárov pôdy 

v oblasti, kde daný občan ţije. 

Cudzinci sú z tohto práva vylú-

čení, môţu však nadobudnúť 

uţívacie právo k pozemku. Zo 

súkromného vlastníctva sú 

však vylúčení aj samotní obča-

nia Mongolska v prípade, ţe 

ide o lesy, vodné rezervoáre a o 

to najdôleţitejšie – poľnohos-

podársku pôdu a pastviny, 

ktoré tvoria aţ 76 percent cel-

kovej rozlohy krajiny, a to je 

presne to, čo nomádi pre svoj 

ţivot potrebujú. Tam sa voľne 

pohybujú a neexistuje nijaký 

zákon, ktorý by presne upravo-

val uţívanie pôdy týmito pas-

tiermi dobytka. Pastieri dobyt-

ka v zásade neplatia dane 

z pozemku (nehnuteľnosti) – 

logicky, keďţe ju ani nevlast-

nia – s výnimkou, ak si ustano-

via stále zimné a jarné sídlo 

a zaregistrujú sa na miestnom  

 

úrade. 

Tieto daňové pravidlá sa však 

neuplatňujú počas takzvaného 

„dzud“, čo je prírodná kalami-

ta, ktorá raz za čas mongolské 

stepi postihne. Pomenovaním 

dzud označujú Mongoli ex-

trémne mrazy, počas ktorých v 

zimných mesiacoch teploty 

klesajú aţ k mínus 50-tim 

stupňom Celzia. Extrémne tuhá 

zimas hustým sneţením 

a zamŕzaním stepi po extrémne 

suchom lete, kedy je nedosta-

tok paše,dlhodobo zamedzí 

zvieratám prístup k potrave, tie 

slabnú a ľahko podliehajú 

chorobám.Tým, ţe v týchto 

krajných situáciách štát nevy-

ţaduje od pastierov platenie 

daní sú nomádi zvýhodnení, 

aby preţili aj počas krutých 

podmienok a mohli sa slobodne 

presunúť, kam chcú. 

Za posledných 50 rokov bol 

najhorší „dzud“ na prelome 

rokov 2009 a 2010, kedy uhy-

nuli v Mongolsku milióny 

zvierat (viac ako 10 miliónov 

kusov). Ale veľké mrazy boli 

aj v apríli 2016, kedy teploty 

tieţ klesali pod mínus 40°C. 

Najhoršie na tom je to, ţe aj  

leto v roku 2016 bolo extrémne  

suché a sprevádzané stepnými 

poţiarmi, v septembri vystrie-

dané ďalšími zlými podmien-

kami – silnými daţďami a 

skorým príchodom prvého 

sneţenia uţ počas októbra. 

Dzud v roku 2017 bol ešte 

výraznejší, neţ ten  predo-

šlý. Teploty klesli aţ na  mínus 

56°C. Odborníci prisudzujú 

premenlivé vzorce počasia 

meniacej sa klíme. Jej vplyvom 

sa dzud, ktorý sa kedysi obja-

voval raz za desať rokov, v 

posledných troch desaťročiach 

začal objavovať v priemere 

častejšie neţ kaţdé štyri roky. 

Zároveň sú čoraz suchšie aj 

krátke mongolské letá (leto 

v Mongolsku trvá 3 mesiace). 

Opakovaný výskyt týchto ja-

vov tak má čoraz silnejšie 

dopady na spoločenstvá pastie-

rov. Ich vekmi budované 

schopnosti odolávať klimatic-

kých šokom a neustálym tla-

kom,sa bez moţnosti opätovne 

sa  pozviechať, postupne strá-

cajú. 

POKRAČOVANIE na str. 13 
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Posledný dzud zaskočil aj tých 

pastierov, ktorí sa na zimu 

snaţili pripraviť. Vyčerpanie 

zásob a nedostatok finančných 

prostriedkov ich prinútil hľadať 

rôzne krátkodobé riešenia. 

Nakupujú v obchodoch na dlh, 

berú si nevýhodné pôţičky od 

bánk, alebo predávajú svoj 

dobytok pod cenu, pričom 

prichádzajú o budúci zdroj 

obţivy – mlieka a mäsa. Keď 

pastier príde o svoje ţivobytie, 

ohrozí celú svoju rodinu, ktorá 

je od neho závislá. Mnohí z 

nich preto zanechávajú pôvod-

né ţivoty a migrujú do Ulanbá-

taru a ďalších väčších mongol-

ských miest. 

Vráťme sa však k môjmu prí-

behu.Spolupracoval som 

s dvoma majiteľmi uhoľných 

baní a aj baní na zlato, ktorí 

mali nomádske korene 

a vlastnili stáda koní, roţného 

dobytka, oviec a kôz. Rozhodli 

sa vyuţiť štátnu dotáciu 

a vybudovať farmy so zim-

ným ustajnením dojných kráv 

a ich dojením v dojárňach. Ja 

som tam prišiel uţ pred dokon-

čením fariem, spolu 

s dobytkom, ktorý bol nakúpe-

ný na slovenských farmách, od 

slovenských farmárov. Do 

jednej stepi sa doviezlo 300 

kusov teľných čierno straka-

tých jalovíc, v druhej stepi ma 

uţ čakalo 140 kusov teľných 

jalovíc plemena slovenské 

strakaté. Prvých 5 týţdňov som 

pracoval v Mongolsku na ná-

klady vývozcu dobytka – firmy 

v ktorej pracujem, ďalších 6 

týţdňov bolo na náklady Mon-

golov. 

     Na druhý deň,  po ubytova-

nísa v jurte, sme sa s Orgilom -  

- riaditeľom budúcej farmy 

a zároveň mojím tlmočníkom, 

vybrali na kontrolu výstavby 

novej farmy. Stavenisko sa 

hmýrilo mongolskými aj kórej-

skými robotníkmi, stavbyvedú-

cimi aj inţiniermi. Finišovalo 

sa, lebo sa blíţila zima a blíţil 

sa aj  kontrolný deň, keď mal 

prísť majiteľ farmy a jeho suita 

zainteresovaných spoluinvesto-

rov. Súbeţne sa stavalo nie-

koľko objektov – kravín pre 

produkčné dojnice, dojáreň, 

pôrodnica, teľatník aj odchov-

ňa mladého dobytka. Uţ sa 

zakladali obvodové panely na  

oceľové konštrukcie, aby sa 

mohlo montovať vnútorné 

zariadenie kravína a ostatných 

objektov. Bolo sa treba popo-

náhľať, lebo v Mongolsku uţ 

v októbri začínajú mrazy a bol 

koniec septembra. Zároveň sa 

od vŕtanej studne kopala vodo-

vodná prípojka. V Mongolsku 

zem zamŕza aţ do hĺbky vyše 

dvoch metrov, ryhu pre vodo-

vodné potrubie kopal bager do 

hĺbky troch metrov. Nestačil 

som sa diviť, veď u nás sa 

kladie vodovodné potrubie 

sotva do metrovej hĺbky. Pra-

covalo sa od skorého rána 

a celý deň aţ do tmy. Malé 

prestávky boli iba na jedenie. 

Bol čas na raňajky. Aj my sme 

sa boli s chlapmi naraňajkovať.  

Mongoli sa stravujú veľmi 

skromne. Na raňajky sme mali 

tradičný „sutece“, čo je osolený 

zelený čas s mliekom, či tro-

chou masla a  sladké „bórco-

gy“, čo sú akési šišky bez ná-

plne. Čaj je jeden z typických 

mongolských nápojov. Má 

svoju špecifickú prípravu 

a chuť. Je veľmi posilňujúci, 

preto ho Mongoli pijú vţdy 

a všade.  

Mongolské jedlo je jednoduché 

a prispôsobené ťaţkým pod-

mienkam, v ktorých ţijú. Mon-

goli sú však veľmi pohostinný 

národ a je priam neslušnosťou 

sa aspoň trocha neponúknuť. 

Mongoli ţijúci v stepi majú 

dve stravovacie periódy, v lete 

mliečnu a v zime mäsovú. 

Veria, ţe mäso, mlieko a 

mliečne výrobky obsahujú 

všetky dôleţité biologické 

hodnoty. Nomádi v Mongolsku 

vďaka chovu dobytka nepozna-

jú chudobu, od hladu sa tam 

neumiera. Majú rokmi overené 

receptúry na výrobu trvanli-

vých a supertrvanlivých syrov, 

mäso dokáţu sušiť na slnku a 

mraze a doslova kravu vopchať 

do jej vlastného ţalúdka. Po-

znajú zemiaky, ovocné stromy 

im však nič nehovoria. 

Mliečna strava predstavovala 

a dodnes predstavuje základ 

stravy pastierov v letnom ob-

dobí, keď je všade hojnosť 

kvalitného hustého mlieka. 

Mongoli však temer nepijú 

čerstvo nadojené mlieko, ale  

  iba prevarené a mlieko hlavne 

slúţi k príprave najrôznejších 

mliečnych výrobkov – tvaroh 

„árc“, sušený tvaroh „árúl“, 

(ten sa podľa tvaru rozlišuje na 

„chrúd“, „badzmal“, „chor-

choj“, „melchí“, „dzósonárúl“ 

a iné), lisovaný syr „bjaslag“, 

jogurtu podobný kefír „tarag“, 

či zriedený vodou pod názvom 

„chórmog“. Mongolskou špe-

cialitou je sfermentované koby-

lie mlieko „ajrag“ nám známe 

pod názvom kumis. Je to nápoj 

zdravia. Kumis sa pripravuje 

stĺkaním kobylieho mlieka vo 

vaku z hovädzej koţe nazýva-

ného „chöchür“, ktorý je zave-

sený v špeciálnom ráme a na 

jeho príprave sa podieľa kaţdý 

obyvateľ jurty vrátane detí, 

pretoţe je nepísanou povinnos-

ťou zamiešať drevenou mie-

šačkou „bülür“ obsah vaku 

vţdy, keď ideš okolo, aby sa 

urýchlil kvasný proces. Treba 

ho miešať najmenej 1000x 

denne. Aj ja som sa pripojil 

k miešaniu. Nikto mi nič nepo-

vedal, naopak videl som na 

obyvateľoch jurty, ţe tým boli 

poctení. Takéto činnosti mi 

umoţňovali lepšie zapadnúť do 

komunity. Kobyly sa doja 

počas ich laktácie kaţdé tri 

hodiny a denne vyprodukuje 

kaţdá aţ 2 litre mlieka popri 

tom, čo spotrebuje ţriebä. Po 

„medicínskej“ stránke je airag 

v ţivote Mongolov nenahradi-

teľný. Obsahuje mnoţstvo 

vitamínov, organických aj 

anorganických látok. Zbavuje 

telo všetkých jedov.Zvlášť po 

zime, kedy je základom stravy 

tučné mäso a nič iné, je to pre 

telo veľkým prínosom. Pouţíva 

sa na liečenie mnohých nemo-

cí. 

     Po raňajkách sa išlo praco-

vať na dokončenie farmy. Mo-

jou úlohou bolo kontrolovať, či 

sa jednotlivé technologické 

zariadenia montujú tak, ako sa 

majú a vydávať pokyny pre 

dodrţanie kvality výstavby. To 

sa však rýchlo zmenilo. Kvôli 

jazykovej bariére bolo jedno-

duchšie pracovať spolu 

s pracovníkmi a len ukazovať, 

čo a ako. Chcel som sa naučiť 

aspoň niekoľko mongolských 

slov, no je to fakt ťaţké. Na 

jazyky nemám talent a môj  

drevený jazyk niektoré ich 

slová nedokázal vysloviť 

správne. Avšak páčilo sa mi, 

ako to znie, keď sa Mongoli 

medzi sebou rozprávali. Nepo-

dobalo sa to na nič, čo som 

doteraz počul. Ak sa mali kra-

vičky na zimu zatvoriť do 

maštale, bolo treba urýchliť 

práce. Aj keď cez deň slnko 

zohrievalo ovzdušie, teploty na 

noc uţklesali pod bod mrazu. 

Na toto ročné obdobie však 

bolo teplejšie, ako zvykne byť. 

Moji priatelia Mongoli tvrdili, 

ţe takýto priebeh počasia som 

privolal ja, pretoţe ktorýsi deň 

som bol navštíviť akúsi mohylu 

na neďalekej vyvýšenine. Uţ 

len tá vyvýšenina, akýsi vŕšok, 

bola v tejto nekonečnej rovnej 

stepi vzácnosť. Bola tam akási 

kamenná mohyla, skôr hroma-

da kameňov v tvare pyramídy, 

akýsi symbolický oltár, podob-

nými je mongolská krajina 

posiata. Kuchárka (neskôr som 

sa dozvedel, ţe je šaman), 

ktorá nám varila mi povedala, 

ţe je to ich posvätné miesto. 

Dala mi fľašu kumisu a kázala 

mi zobrať aj za hrsť ovsa, ţe to 

budem potrebovať na obetu. 

Tieto kamenné mohyly volajú 

Mongoli „ovoo“. Vţdy stojí na 

dôleţitom mieste, na vyvýše-

nom pahorku, v hornatých 

častiach krajiny na vrcholku 

hory, má takbliţšie k bohom. 

Ovoo povaţujú Mongoli za 

oltár pre svoje náboţenské 

predstavy a často sa s nimi 

spomína aj šamanizmus, ktorý 

tu preţil do dnešných dní. Keď 

sem do Mongolska prišiel 

v 13.-14.storočí budhizmus, 

trochu sa s animistickými pred-

stavami Mongolov premiešal 

a aj on napokon prevzal „ovoo“ 

ako posvätné miesto. Aj dnes 

sú tieto kamenné mohyly pou-

ţívané a často sa stane, ţe 

k nim prídu domáci, pomodlia 

sa, obetujú a obídu ovoo do-

okola. Nikdy by sa okolo neho 

nemalo kráčať v protismere 

hodinových ručičiek. Ďalším 

tabu je, aby človek čokoľvek 

z kamennej mohyly chytal, 

premiestňoval či dokonca vzal. 

Z diaľky pripomína ovoo 

zvláštnu kopu kameňov, na 

špičke ktorej je drevený kôl  

POKRAČOVANIE na str. 14 
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ozdobený prevaţne modrými, 

aj ţltými stuţkami a kusmi 

látok plápolajúcimi vo vetre. 

Páčila sa mi tá atmosféra, ktorá 

tambola. Kamenná mohyla, 

šamanizmus, niečo tajomné, čo 

sa z Európy takmer vytratilo 

a tu v zabudnutom kraji tieto 

predstavy stále ţijú.Priniesol 

som na mohylu štyri kamienky, 

na všetkých svetových stranách 

som pridal na kamennú pyra-

mídu skalku, rozsypal trochu 

ovsa a rozprskol trochu kumi-

su. Zakaţdým som chvíľu 

meditoval, tak ako mi to kázal 

môj sprievodca, spomínal na 

domov a rodinu a poprialsom 

mojimmongolským priateľom, 

aby im ich zámer s farmou 

vyšiel. Bol to zvláštny pocit, 

celkom sa odosobniť a moja 

duša sa vznášala nad touto 

zvláštnou šírou krajinou. No 

a keď nám počasie pri výstavbe 

farmy prialo, tak mi boli vďač-

ní, ţe vraj som ja ich bohov 

obmäkčil, aby oddialili príchod  

zimy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Práce na farme napredovali 

a ja som mal čas aj na výuku. 

Tá prebiehala v jurte, v ktorej 

som spával. Podľa toho, aký 

bol postup na výstavbe farmy, 

či som musel byť prítomný, tak 

sa tomuto prispôsobovali aj 

teoretické výuky. Väčšinou to 

bolo dvakrát do týţdňa, nieke-

dy menej, najmä vtedy, keď 

som bol vycestovaný do vzdia-

lenejších končín stepi. Alebo, 

keď ma Orgilo dviezol do 

Ulanbátaru, aby som sa vykú-

pal, oholil, skrátka skultúrnil. 

 

Vozil ma tam raz za dva týţdne 

na jednu noc (cesta tam trvala 

skoro celý deň). Za vodu bol 

v týchto končinách veľký prob-

lém. Kaţdý z nás mal pred 

jurtou zabitý kôl, na ktorom 

bola pripevnená, vrchnáčikom 

smerom dolu, poldruha litrová 

fľaša od minerálky 

s odrezaným dnom. Do tejto 

fľaše nám kaţdý deňnaliali 

jeden a pol litra vody a to bola 

naša celodenná dávka úţitkovej 

vody. Povoľovaním vrchnáčika 

sme si vodu púšťali na ruky  

a tak sa umývali. Na pitie sa 

pouţívala buď kupovaná bale-

ná voda, ale hlavne „sutece“, 

prisolený zelený čaj s mliekom, 

ktorý sa míňal v obrovských 

mnoţstvách. 

     Výuka prebiehala viac me-

nej úspešne. Moji mongolskí 

„poslucháči“ boli nesmierne 

pozorní a disciplinovaní, ale 

hlavne trpezliví, lebo som od 

môjho tlmočníka vyţadoval,  

aby mi kaţdú zloţitejšiu  vetu,   

mal preloţiť, radšej zopakoval  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a aţ potom preloţil do mongol-

ského jazyka. Prirodzene to 

vyvolávalo úsmevy na tvárach 

našich „študentov“. Nechcel 

som však, aby moje prednášky 

obsahovali nejaké dezinformá-

cie. Popíjali sme sutece 

a rozoberali problémy iného 

farmárčenia, neţ sú zvyknutí. 

Ihneď som pochopil, ţe sa 

v chove dobytka vyznajú  
a chápali aj rozdiely medzi 

farmárskymi metódami chovu 

a ich nomádskymi metódami. 

Polovica z nich boli absolventi 

   veterinárneho inštitútu 

v Ulanbátare, Orgilovi ţiaci. 

Takto som s nimi absolvoval 

niekoľko prednášok. To, čo 

sme nestíhali pri výuke v jurte, 

to sme riešili v teréne, pretoţe 

práce bolo viac neţ dosť. Jalo-

vice sa začínali teliť. Stavali 

sme búdky pre teľatá, lebo 

hneď po otelení šli teľatá do 

búdok s malými výbehmi, 

kravy bolo treba dojiť 

v provizórnych priestoroch, 

lebo farma ešte nebola dosta-

vaná. 

    Prišiel na návštevu Šine, 

vravím mu, ţe krmivo, granule 

pre malé teľatá, tu uţ dávno 

malo byť. Aj kravám po otelení 

treba prilepšiť, aby sa rozdojili. 

S kľudom Mongola mi pove-

dal, ţe v Ulanbátare to nevedia 

vyrobiť, ţe ideme nakúpiť do 

Číny. Klasické mongolské 

zmýšľanie, to čo bude zajtra 

ma aţ tak netrápi, ţijeme pre 

dnešok. Tak, ako sme boli ,sme 

sadli do jeho obrovského „dţí-

pu“ a hybaj do Číny. Dve treti-

ny cesty som prespal, šoférovať 

v stepi som nemohol, lebo by 

som zablúdil. Keď sme sa 

skoro po celodennej jazde 

dostali na asfaltku, zas som 

šoférovať nemohol, lebo som 

nemal medzinárodný vodičský 

preukaz. Najedli sme sa 

v malej dedinke, Šine si na 

hodinu zdriemol. Ja som sa 

poobzeral po „dedinke“. Zrej-

me si ani nezaslúţila názov 

dedina. Drevené domčeky, 

zopár murovaných domov, asi 

nejaké úrady, a desiatka júrt. 

Kravičky sa kľudne prechádza-

li po ceste, ľudia si ma obzera-

li, zakývali sme si, bol som pre 

nich atrakcia. Pokračovali sme 

v ceste, na hranici sme odbavili 

formality a asi po dvoch hodi-

nách jazdy sme dorazili 

k nejakému výkupnému závo-

du, kde miešali aj krmivá. 

S hrôzou som zistil, ţe na vre-

ciach boli etikety napísané 

čínskym písmom, ešte aj čísli-

ce. Dorozumieť sa bolo ne-

moţné, Šine vedel rusky len 

málo, Číňania vôbec, anglicky 

tieţ nie.No po chvíli prišla 

záchrana, Mongol, čo 
pracoval v Číne a vedel rusky. 

Na moje prekvapenie, sme 

objavili aj krmivo, ktoré sme 

vedeli vyuţiť našimi teľatami. 

Bielkovinový koncentrát, 

vhodný na výrobu sypkého 

krmiva po zmiešaní s obilnými 

šrotmi, ktoré sme vedeli na-

mlieť u nás doma. Na začiatok 

vhodné, no a dohodli sme, ţe 

vyrobia aj granule podľa origi-

nálnej receptúry a dovezú to na 

farmu.  

     Odcestovali sme domov. 

Cestu som uţ neprespal. Viezol 

sa s nami aj Mongol, čo praco-

val v Číne. Vyuţil príleţitosť 

dostať sa na návštevu súkme-

ňovcov. Cestou sme v stepi 

stretli dve stáda mongolských 

antilop a samozrejme stáda 

mongolských kráv a koní. 

S pastiermi na koňoch Šine 

a náš spolucestujúci zakaţdým 

chvíľu podebatovali, uškŕňali 

sa na mňa, ktovie o čom deba-

tovali. Pozývali na návštevu. 

Šine vravel, ţe na druhý deň, 

potom čo prídeme domov, 

navštívime jeho koniarov 

a stáda jeho koní. Dlhú cestu 

som vyuţil na získanie infor-

mácií o kultúrnych hodnotách 

Mongolov. 

Kaţdý rok sa kočovní pastieri 

schádzajú na tradičných národ-

ných slávnostiach Naadam, 

ktoré trvajú tri dni. Naadam je 

štátny sviatok, ktorý sa oslavu-

je kaţdoročne počas letného 

slnovratu. Ide o tradičný festi-

val, konaný po celej krajine. 

Muţi súperia v troch športo-

vých disciplínach – v zápasení, 

jazde na koni a v lukostreľbe. 

V Ulanbátare sa v zápasení 

stretáva 1024 zápasníkov, bez 

váhového obmedzenia, aţ kým 

elimináciou neostane jediný 

neporazený. V dostihoch je 

vybraných 1000 najlepších 

koní z celého Mongolska, ktoré 

pretekajú na trati dlhej 16aţ 

30 km podľa veku koňa. V 

lukostreľbe musia muţi trafiť 

33 terčov na vzdialenosť 75 

metrov. Ţeny majú terče o 10 

metrov bliţšie. Kaţdá súťaţ 

dodrţiava prastaré pravidlá a 

sprevádzajú ju tradičné rituály. 

Ţeny súťaţia len v lukostreľbe 

a jazde na koni. Najväčší festi-

val Naadam sa koná v hlavnom 

meste Ulanbátar počas štátneho  

sviatku od 11. do 13. júla na 

Národnom športovom štadió-

POKRAČOVANIE na str. 15 

 
 

Môj tlmočník Orgil a chovatelia koní vo svojej jurte 
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ROSTÚÚÚ (balada o málinskon hríbárovi) 
 

Kot tót čas príďe, 

ţe rostú hríbe, 

pripravín kóš 

do kóša nóţ. 
 

O pejte staňen 

na rano rano. 

Na hríbe póďen 

aj mój brat Jano.  
 

Prestúpin zákon 

a na motore 

bez povoľéňa 

vníďen do hore. 
 
 

 

Hríbó ňeúrekon 

način pokrájaťi, 

poton na séťku 

pekňe ukládaťi. 
 

Hríbe v sklenári 

stojej v štelári. 

Kot Kračún príďe, 

do hrnca hríbe 

(aj s kobáskó). 

 

 J. Janšto 

 

Kráčan chodňíkon, 

behán po hore, 

hríbe ďe ţe sťe? 

Ve malé potvore. 

 

 

 

 

 
Volán na brata, 

"brat mój pot, rata 

hríbó za kóš,  

stratev son nóţ". 
 

ne. V roku 2010 bol Naadam 

zapísaný na Reprezentatívny 

zoznam nehmotného kultúrne-

ho dedičstva UNESCO. Mňa 

najviac zaujímala jazda na 

koni. Kôň je jedným zo sym-

bolov Mongolska. Ţivot Mon-

golov je s ním spojený od 

narodenia aţ do smrti. Ţiadna 

slávnosť sa neobíde bez závo-

dov na koňoch. Víťazom sa 

nestáva jazdec, ale kôň, kto-

rému potom vzdávajú pocty. 

Závodia väčšinou deti vo veku 

medzi 4 aţ 10 rokmi. Ľahká 

váha umoţňuje koníkovi do-

stať zo seba to najlepšie. Pre-

tekári sú rozdelení do šiestich 

kategórií, podľa veku koní. 

Napríklad dvojročné kone 

beţia 16 kilometrovú trať, 

sedemročné beţia 30 kilomet-

rov. Niekedy dobehne kôň bez 

jazdca, ale málokedy sa však 

niektorému z malých dţokejov 

niečo stane a pritom rýchlosť 

koní je priam ohromujúca. 

Víťazné kone sa honosia titu-

lom „tumnyekh“, čo znamená 

„vodca desať tisícov“ 

a ospevujú sa v piesňach a 

básňach. 

     Mongolský kôň patrí k 

miestnym alebo domorodým 

plemenám a nachádza sa 

hlavne v tejto krajine. Tieto 

kone sú zvyknuté na drsné 

klimatické podmienky, na 

veľké územia a kočovný spô-

sob ţivota a majú mnoţstvo 

špeciálnych vlastností.  Po 

prvé, sú veľmi odolné, rýchlo 

beţia, aj keď majú krátke 

nohy. Rýchlosť je dôleţitým 

kritériom kvality kočovného 

koňa. Nízky kohútik, krátky 

krk, silné kopytá, hrubé vlásie 

- to všetko sú najdôleţitejšie 

črty mongolských koní. Majú 

tieţ malé oči, dlhú hrivu a 

chvost, hlboký hrudník, čelo s 

háčikmi, klesajúci zadok. 

Mongolský kôň môţe mať 

rôzne farby. Najčastejšie sú 

ryšiaky a hnedáky. Menej 

časté sú siváky a plaváky, ale 

aj strakoše.Špeciálna štruktúra 

tela pomáha zvieratám veľmi 

dobre odolávať teplotným 

zmenám. Najmä hustá srsť, 

valcové telo, tukové vrstvy 

umoţňujú zimovanie vonku. 
Telesný tuk tieţ pomáha koní-

kom prekonať krízové obdobia 

počas letného sucha. Robustná 

postava robí tieto zvieratá veľ-

mi odolné a fyzickyneuveriteľ-

ne silné. Môţu niesť ťaţké 

bremená a prenášať jazdca na 

dlhé vzdialenosti. Sú to veľmi 

pokojné, milé a spoľahlivé 

zvieratá (okrem ţrebcov, tie sú 

dominantné a ťaţko zvládnu-

teľné, jazdí sa na valachoch). 

Sú nenáročné na kŕmenie 

a vedia na chudobných tráv-

nych porastochpreţívať bez 

ujmy na zdraví. Napriek svojej 

telesnej stavbe a krátkym no-

hám môţu tieto kone kaţdo-

denne prekonať vzdialenosť 

70-80 kilometrov pod sedlom a 

viac ako 100 km bez jazd-

ca.Kone sa pasú v stáde a keď 

ho potrebuje domorodec na 

jazdu, odchytí ho urgou (urga 

je laso na konci dlhej tyče, 

ktorým sa kone chytajú) a jazdí 

na ňom ak potrebuje aj tri dni. 

Bez toho, ţe by kôň potreboval 

piť či ţrať. Potom ho vymení 

a kôň sa vráti k stádu. 

V prípade, ţe gazda plánuje 

cestu späť iným spôsobom, 

napríklad s niekým v aute, tak 

koňa pošle domov so sed-

lom,komplet s vecami,  vôbec 

sa nebojí, ţe sa kôň stratí. Do-

mov sa vedia vrátiť z veľkej 

vzdialenosti.Alebo ak ide 

Mongol na dlhšiu cestu, zobe-

rie si dvoch, troch koníkov so 

sebou, strieda ich, prehodí si 

iba sedlo a svoje veci na dru-

hého a „pouţitého" koňa 

pleskne po zadku a ten sa vráti 

sám aj sto kilometrov nazad 

k svojmu stádu. Kone v stáde 

putujú denne niekedy aţ päťde-

siat kilometrov za vodou, preto 

pojem vzdialenosť chápu tro-

chu inak ako my. 

    Na druhý deň, po raňajkách, 

(tradične boli borcogi - šišky 

a sutece - osolený zelený čaj 

s mliekom) sme sa vybrali, ako 

Šine sľúbil, navštíviť koniarov 

a jeho stáda koní. Jurty nomá-

dov boli asi hodinku jazdy od 

júrt, kde sme bývali my. Chys-

tali oslavu stretnutia so mnou 

a samozrejme so svojim chle-

bodarcom. Šine mal nabale-

ných niekoľko fliaš vodky, pre 

Mongolov novodobý fenomén. 

Mongoli prijali vodku za svoju, 

bohuţiaľ sa aţ príliš často stáva 

súčasťou ich beţného ţivota. 

Vysvetľoval mi, akosa mám pri 

pití liehoviny správať. Miesto 

prípitku – ťuknutia pohárikmi – 

treba omočiť prst v pálenke 

a niekoľko kvapiek rozprsknúť 

na všetky svetové strany, res-

pektíve pred seba smerom 

dolu, ako obeta zemi, potom 

smerom hore, ako obeta slnku, 

doľava, obeta vetru, a nakoniec 

doprava, obeta vode. Mongol- 

ská vodka je veľmi dobrej 

 
 

kvality, lepšia ako naša. Na-

podiv majú aj celkom slušné  
pivo. No úplným „fenoménom“ 

je tradičná mongolská slabá 

pálenka z mlieka „šiminar-

chi“.O tej poviem neskôr, ob-

javil som ju aţ u koniarov.  

POKRAČOVANIE  

NABUDÚCE 

Pripravil:  

Ing. Víťazoslav Zákopčan  

 

Sen 
 

Atramentová farba na oblohe vyliata, 

blyštiace hviezdy sťa z rýdzeho zlata, 

tichučké melódie a jemný vánok, 

veruţe sa pomaličky s ním prikráda aj spánok. 
 

Prichádza však nebadane. 

Viečka nám oťaţejú a ani sa nenazdáme, 

ţe nám na ne niečo sadá 

a nám sa svet zrazu točí, vznáša, dokonca aj padá. 
 

Myseľ človeka stráca všetky svoje zábrany. 

Tu sme schopní prekročiť akékoľvek brány. 

Dokonca aj také, pod ktorými by sme skutočne raz chceli stáť. 

Do toho! Sny si treba plniť, netreba sa ich báť. 
 

Je krásne v snoch vidieť svoju budúcnosť, 

či opäť zazrieť minulosť. 

Podávať ruku niekomu, kto tu uţ nie je...to je krása. 

Srdce mi ide z hrude vyskočiť, priam jasá! 
 

Vnímať prítomnosť blízkych a ich vrúcne bozky na čelo. 

Ach, cítim ako sa mi telo zachvelo. 

Pravdou však je, ţe sny nemusia byť vţdy len krásne, 

môţu byť pochmúrne, ale aj plné vášne. 
 

S niečím sa vám teraz priznám. 

Viem o tom, ţe kaţdý sen má nejaký význam. 

Strach, radosť, túţba a či prianie, 

o tom všetkom my sny máme. 

Sú len odrazom toho, čo sa v našej mysli nachádza, nad čím 

premýšľame. 

A potom čuduj sa svete! V noci my sny rôznych druhov máme. 

No treba myslieť pozitívne a tešiť sa na kaţdý nový deň. 

Lebo hádajte čo? Opäť v noci preţijeme nejeden zaujímavý sen. 
 

Pripravila: Sarvašová Ema 
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Voda u Slančíkov 
alebo Malinovka na 

Salaši 
 

Salaš, oblasť neďaleko centra 

obce Málinec, uţ podľa názvu 

povestná svojimi lúkami, na 

ktorých sa v minulosti pásol 

dobytok, hlavne ovečky, vie 

tunajšiemu, ale aj turistovi 

ponúknuť hneď viacero zaují-

mavosti. Stačí, keď od kriţo-

vatky prejde pár metrov, ne-

zľakne sa dreveného mosta 

a naďabí na nevídaný zjav, 

záhadný prameň, pri posled-

nom dome na tejto strane. 

Domáci sa chodia k prameňu 

príleţitostne osvieţiť aj v sú-

časnosti. 

Toto miesto, a teda aj vodu, 

ktorá tu tečie, volajú „Voda 

u Slančíkov,“ pretoţe sa  na-

chádza neďaleko domu, ktorý 

všetci poznajú ako 

„U Slančíkov“. V 6Otych ro-

koch 20. storočia pri ňom fun-

govala Sódovkáreň. Vlastnilo 

ju Jednotné roľnícke druţstvo 

Málinec.  
 

 
 

 

Voda „U Slančíkov“ s prístreškom,  
 

Samozrejme sa táto voda po-

tiahnutá potrubím do Sódov-

kárne vyuţívala na prípravu 

malinovky s citrónovou 

a pomarančovou príchuťou.  

Pod názvom Kracheľka 

(= malinovka, trenčianske 

nárečie) sa predávala doma, 

v Poltári a vtedajšom ok-

rese Lučenec.  

Malinovka v sklenených fľa-

šiach s keramickým vrchnákom 

a kovovou zátkou však  

 
 

 

dom „u Slančíkov“ prvý zľava,  

Sódovkáreň, je napravo, vyrábala 
okrem malinovky aj tradičný nápoj, 

a teda sódu 

 
 

  

 

 
 

pohľad na časť Salaš z Vrchu Stráň 

 

skončila svoju púť, keď sa 

rozmohol pivovar v Rimavskej 

Sobote. 

Za ďalšou zaujímavosťou tejto 

časti obce uţ treba niečo pod-

stúpiť, vyjsť po lúkach, ktoré 

sa rozliehajú nad domom 

„U Slančíkov“. Okrem nádher-

ného výhľadu, ktorý sa  po-

cestnému ponúka, objaví aj dva 

altánky a ohnisko, kde si môţe 

odpočinúť. No vţdy tomu tak 

nebolo. Bádateľ sa totiţ dostal 

na Vrch Stráň, ktorý bol spolu 

s okolitými lesmi dejiskom 

bojov druhej svetovej vojny. 

Kaţdoročne sa na toto miesto 

konajú výstupy a to počas 

spomienkových januárových 

osláv oslobodenia obce, májo-

vého Dňa boja proti fašizmu 

spojeného s vatrou, augustové-

ho výročia SNP 
 

 
 

 

spomienkové oslavy 
 

a septembrového Dňa ústavy 

SR. Nachádza sa tu betónový 

pomník na počesť padlého 

ruského vojaka Pustovgara, 

ktorého postrelili 17.1.1945 pri 

oslobodzovaní obce Málinec a 

zomrel v Kalinove pri prevoze 

do nemocnice. 

Pomník bol odhalený 

25.08.1968 a na mramorovej  

tabuli sú dva nápisy –  

po slovensky:  

„Tu padol podplukovník čer-

venej armády J.F.Pustovgar, 

hrdina Sovietskeho zväzu.“, 

a aj po rusky:  

„ЗДЕСЬ ПОГИБ 

ПОДПОЛКОВНИК 

КРАСНОЙ АРМИИ Й. Ф. 

ПУСТОВГАР ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.“ 

Obec Málinec a miestny odbor 

SZPB sa o toto miesto vzorne 

starajú a zveľaďujú ho. 

Pripravila: Gúgľavová 
 

 

VODA –  
neodmysliteľná 

súčasť ţivota 
 

Pretieklo uţ veľa vody Ipľom, 

odvtedy, ako sa prvé bagre 

zaryli do poľa v časti „Čapás“ 

v našej obci. Písal sa rok 1987 

a začali sa výkopové práce na 

úpravni vody v Málinci. V roku 

1989 bolo  začaté s budovaním 

vodárenskej nádrţe, na zachy-

tenie povrchovej vody na ná-

slednú úpravu na pitné účely. 

Vodárenská nádrţ a úpravňa 

vody boli dobudované v roku 

1994 a následne spustené do 

prevádzky. Úpravňa vody bola 

vybudovaná na výrobu 280 l/s 

pitnej vody. 

Úpravňa vody Málinec od 

januára 1994 začala vyrábať 

pitnú vody z provizórneho 

odberného objektu a po napus-

tení vodárenskej nádrţe v roku 

1995 uţ priamo z vodárenskej 

nádrţe. Z úpravne vody sa 

začalo a doteraz zásobujú obce 

v okrese Poltár a Lučenec ako 

aj samotné mesto Lučenec, čo 

znamená zásobovanie pitnou 

vodou pre cca 40 000 obyvate-

ľov. Vybudovaním úpravne 

vody v našej obci a napojením 

na vodovodnú sieť v obci je od 

roku jej spustenia zabezpečené 

aj zásobovanie obyvateľov 

našej obce nezávadnou pitnou 

vodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Úpravňu vody Málinec pre-

vádzkuje Stredoslovenská 

vodárenská prevádzková spo-

ločnosť, a.s. Banská Bystrica, 

závod 02 Lučenec, Veľký Kr-

tíš. Voda na úpravni je spraco-

vaná na rôznych technologic-

kých stupňoch, aby sa z vody 

z vodárenskej nádrţe stala 

vody pitná. Od spustenia úpra-

vne vody do prevádzky prešlo  
 

 

 
 

uţ pár rokov, čo sa odzrkadlilo 

aj na opotrebovaní jednotlivých 

častí technológie.  

Vo vodárenskej nádrţi sa po-

stupne zhoršuje kvalita vody 

a z týchto dôvodov v našej 

spoločnosti došlo k poţiadavke 

na rekonštrukciu technológie 

úpravne vody. 

Názov projektu: „Inováciu 

a modernizáciu úpravne vody 

Málinec“ 

Miesto realizácie projektu: 
obec Málinec 

Hlavným cieľom projektu: 

Zvyšovanie spoľahlivosti úpra-

vy vody odobranej 

z veľkokapacitných zdrojov 

povrchových vôd v záujme 

zvýšenia bezpečnosti dodávky 

pitnej vody verejnými vodo-

vodmi. 

Dátum začatia realizácie pro-

jektu: 01/2019, operačný prog-

ram : Kvalita ţivotného pro-

stredia. 

Dátum ukončenia realizácie 

projektu: 12/2023, Nenávratný 

finančný príspevok 

10 391 023,45 € 

Stavebník: Stredoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. 

Banská Bystrica 

Zhotoviteľ stavby. FER-

MONT, a.s. Púchov 

Projekt je spolufinancovaný 

Európskou úniou. 

Stavbu povolil: Okresný úrad 

Poltár – Odbor starostlivosti 

o ţivotné prostredie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verím, ţe realizácia projektu 

bude úspešne v danom termíne 

ukončená a úpravňa vody bude  

naďalej zásobovať obyvateľov 

regiónu Novohrad nezávadnou 

pitnou vodou. 

BEZ VODY NIE JE ŢIVOT 

– váţme si ju!!! 

 

Pripravil: Bc.Jozef  Starove 

vedúci ÚV Málinec 

 
 

 
 

 
 

Úpravňa vody Málinec 
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Najstaršou je Mačacia v Cero-

vej vrchovine, dokončili ju v  

r. 2008. Celú z dreva ju posta-

vili v nadmorskej výške 460 m, 

je vysoká 11 m a výška vy-

hliadkovej plošiny je 8 m.  

Pri nej sú dva náučné chodníky 

– Šomoška a Kameňolom Ma-

čacia. Prístup je zo Šiatorskej 

Bukovinky, v blízkosti je zrú-

canina hradu Šomoška. 

 

Najvyššie poloţenou je roz-

hľadňa Jasenina (995 m n. m.) 

v Stolických vrchoch a katastri 

obce Krná, dokončili ju v  

r. 2009. Celá drevená, vysoká 

10 m, vyhliadka vo výške 8 m 

aj s vrcholovou knihou.  

Prístup je moţný po červenej 

turistickej značke  od Ďubáko-

va a Málinca, po ţltej od Zlat-

na. Od r. 2018 aj z Krnej po 

ţltej turistickej značke, napája-

júca sa na červenú. Kaţdoročne 

sa na ňu koná výstup koncom  

 

Nad obcou Lipovany je najvy-

ššia – 20 m vysoká rozhľadňa 

(341 m n. m.), vybudovaná v 

rámci  geoturistickej magistrály 

v r. 2013, ktorá vedie takmer 

po štátnej hranici  s Maďar-

skom od Kalondy (zelená 

značka) aţ po Šomošku v Ma-

ďarsku. Vyhliadková plošina je 

vo výške 15,4 m. Prístup je 

moţný aj po neznačenej trase z  

 

 

 

 
 

 
 

Za štátnou hranicou sa nachá- 

dza oceľová rozhľadňa na 

Karancsi. 

 

 
 

augusta, organizujú        ho       

obce mikroregiónu Hornohrad.  

 

 

 
 

Lipovian, okolo prírodného 

unikátu Lipovianske pieskovce.  

 
 

 

 
 

z Kokavy nad Rimavicou. 

Dlhšia trasa vedie z Utekáča. 
 

 
 

obce Vyšná Pokoradz. 

 

 
 

 

 
 

 
 

       V Malohonte, vo Vepor-

ských vrchoch, je rozhľadňa 

Slopovo (860 m n. m.), dokon-

čená v r. 2015. Vyhliadková 

plošina je vo výške 5 m. Na-

chádza sa medzi Kokavou nad 

Rimavicou a Klenovcom. Naj-

lepší prístup je po ţltej značke 

od štátnej cesty zo sedla Cho-

repa, ale dá sa ísť aj po zelenej  

 
Rozhľadňa na vrchu Magin-

hrad (429 m n. m.) bola sprí-

stupnená v r. 2015, je vysoká 

16,8 m. Nenáročný výstup je 

po ţltej značke z obce Veľké 

Teriakovce, kde sa dá výborne 

posilniť v Salaši pod Magin-

hradom  alebo z obce Horné 

Zahorany. Dá sa ísť aj po zele-

nej z Niţného Skálníka alebo  
 

Vyhliadková veţa Vŕšok (380 

m n. m.) sa nachádza pri Ri-

mavskej Bani, dokončená v  

r. 2015. Prístup blízko k nej je 

moţný po červenej značke z 

obce.  

 

Nad obcou Tuhár vybudovali  

v r. 2019 Pozorovací pavilón. 

Nachádza sa 100 metrov od 

kriţovatky cyklotrás a turistic-

kých trás. Po jej úplnom do-

končení vznikne pre turistov 

príjemné miesto na oddych aj 

poučenie. 
 
 

Zaujímavým  miestom je roz-

hľadňa nad sedlom Zbojská.  

 

Pripravila: Kančová 

Zdroj: Rekus 7-8/2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pozvánka na 
výlet ECAV 

  

Cirkevný zbor ECAV Málinec 

organizuje v sobotu 19. 

septembra 2020 s odchodom 

autobusu o 6:00 hodine ráno 

z námestia v Málinci 9. ročník 

poznávacieho výletu  

„Za krásami Slovenska“. 
Navštívime región Turiec. 

 V historickom centre 

Turca v Martine budeme 

spoznávať jeho kultúrno-

historické jadro tvorené budo-

vami národných inštitúcií ako 

napríklad: Matica slovenská, 

Národný dom, Tatra banka, 

Ţupný dom, Múzeum Martina 

  

 

Benku, Etnografické múzeum 

a pod. 

Navštívime aj 

Národný cintorín v Martine, 

ktorý bol vybudovaný v 18. 

storočí. Je v ňom 3500 hro-

bových miest. Medzi pocho-

vanými je vyše 400 

významných osobností našich 

národných dejín. 

 Ďalším zastavením 

bude Múzeum slovenskej dedi-

ny v Martine v časti  

Jahodnícke háje, kde je sústre-

dená najväčšia národopisná 

expozícia v prírode na Slo-

vensku zobrazujúca ľudové 

staviteľstvo, bývanie a spôsob 

ţivota na Orave, Liptove,  
 

 

Kysuciach a Turci od druhej 

polovice 19. storočia. 
Na záver výletu 

navštívime jediné a jedinečné 

Hasičské múzeum na Slovens-

ku v Martine v časti Priekopa, 

kde sa dozvieme všetko 

o histórii dobrovoľných 

hasičských zborov na Slovens-

ku a prezrieme si expozície 

konských, ručných 

a motorových striekačiek, 

výzbrojov, výstrojov, unifo-

riem a hasičských automobilov. 

 Všade nás bude 

sprevádzať profesionálny 

sprievodca. 

 Obed v hodnote 6 eur 

je zabezpečený v penzióne  
 

Turčiansky dvor v Košťanoch 

nad Turcom a hradí si ho kaţdý 

účastník zájazdu individuálne. 

Cena zájazdu s dopravou 

a všetkými vstupmi je pre 

dospelých 20 eur a pre deti 

do 18 rokov 15 eur. 

 Prihlásiť sa môţete 

u Ţelmíry Urdovej. Za 

prihláseného sa povaţuje 

kaţdý, kto zaplatil účastnícky 

poplatok. V prípade neschop-

nosti zúčastniť sa výletu, sa 

peniaze nevracajú, ale je nutné 

nájsť za seba náhradu! 

 Tešíme sa na spoločné 

záţitky v regióne Turiec.  

 

                 Ţelmíra Urdová                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Obecné múzeum 
v Málinci 

 

Obecné múzeum Málinec sa 

nachádza v budove z polovice 

19. storočia, ktorú všetci po-

znajú ako „U Háronkov“.  

V roku 2006 sa stavba 

zrekonštruovala. Je to päťpries-

torový objekt s obdĺţnikovým 

pôdorysom. Interiérová časť sa 

skladá z  predsiene, spálne, 

špajze a kuchyne.  

Komora na skladova-

nie potravín sa nachádza pri 

spálni a má samostatný vstup. 

Dom má aj povalu.  

Expozíciu tvorí dobo-

vý nábytok, pracovné nástroje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a predmety osobnej potreby,  

čo odráţa skromnosť bývania 

a kultúru minulých generácii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stole v kuchyni môţeme 

vidieť niekoľko kníh aj bibliu,  

okuliare, malú petrolejku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a niekoľko fotografii členov 
rodiny. Kuchynská linka –  

- kredenc obsahuje predmety 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pouţívané v kuchyni ako riady 

– taniere, misky ale aj varešky 

či príbor. Po stenách sú obrazy 

a vyšívané utierky 

s náboţenskou tematikou.  
V kúte sa nachádza 

piecka na drevo. Uhlíky z nej 

sa nevyhadzovali ale sa pozbie-

rali a vkladali do ţehličky. 

Gazdiné v tých časoch bývali 

silné ţienky, pretoţe samotná 

ţehlička mala okolo 2, 5 kg 

a ešte naplnená uhlíkmi musela 

byť veľmi ťaţkou pomôckou 

pri ţehlení. Určite sa ani toľko 

neţehlilo ako v súčasnosti. To 

nás privádza k tomu, z čoho sa 

odevy robili. Obec Málinec 

bola kedysi známa pestovaním 

a spracovaním konope na nite  
a následným tkaním, a tak 

vedľa lavice sa nachádza druhá 

 
 

 

lavica, trošku menšia 

s kovovými hrotmi. Slúţila na 

česanie a roztriedenie konope. 

Výčesky sa potom spracovávali 

na vretenách a kolovrátkoch. 

Môţeme tu vidieť aj vysokú 

nádobu kuţeľovitého typu -  

- maselnicu. V nej sa mútilo 

maslo. Na chodbe si všimneme 

ručnú práčku z 20. storočia ale 

pri nej aj ešte staršiu rumpľu, 

pouţívanú na pranie bielizne  
v potoku. Z chodby sa dostane- 

me do malej špajze, kde sa 

nachádzajú nádoby ako lavóre, 

hrnce, kantičky aj veľké kanty 

na bravčovú masť. 

Spálňu tvorí veľká 

skriňa, kolíska, posteľ 

s ukáţkami tradičných odevov 

a tkané koberce.  
Povala a komora nie 

sú sprístupnené a ani sa tam 

nenachádza expozícia, ale na 

dvore sa nachádza dochovaný 

zrubový chliev, kde domáci 

chovali ošípané a je tu aj prí-

strešok s viacerými zaujíma-

vosťami. Ak by ste ich a aj 

všetko ďalšie chceli spoznať, 

tak do plánu cesty určite neza-

budnite pridať Obecné múzeum 

v Málinci.  

Návštevu múzea je moţné 

nahlásiť na Obecnom úrade 

Málinec, tel. č.: 047/4291122. 

Teší sa na Vás kultúrna refe-

rentka Anna Kančová.  

Pripravila: Gúgľavová 

 

 
 

Obecné múzeum v Málinci 

 

 
 
 

Obecné múzeum v Málinci 

 

 
 

Múzeum si prišli pozrieť aj deti zo ZŠ Málinec v rámci školského projektu. 

 

Pomoc občanom 
v čase Covid – 19 

 

Začiatkom roka 2020 nás pre-

kvapil strašiak menom COVID 

– 19. Po počiatočnom zaskoče-

ní sme zareagovali na momen-

tálnu situáciu a po dohode s p. 

starostom Ing. Igorom Lackom 

sme začali so šitím rúšok 

v Komunitnom centre 

v Málinci. Občanov sme po-

ţiadali o zvyšné látky, 

z ktorých by sa mohli rúška šiť. 

Obec Málinec nám zabezpečila 

gumičky na rúška, látky, nite. 

Oslovili sme dobrovoľníčky, 

ktoré by boli so šitím ochotné 

pomôcť. Tie nás nenechali 

v štichu a na druhý deň sme uţ 

v KC boli ako v šijacej  dielni.  

Týmto sa chceme po-

ďakovať pracovníčkam KC, 

TSP a hlavne p.Šipošovej, p. 

Balogovej Zore, p. Balogovej 

Marcele, p. Balogovej Eve, p. 

Pokošovej, p. Nociarovej, p. 

Chrastinovej, p. Sarvašovej, p. 

Gabľasovej, p. Šulekovej, p. 

Kančovej za ich úsilie a čas, 

ktorý strávili pri šití rúšok pre 

našich občanov. Po ušití rúšok 

sme tieto rozdali seniorom 

v obci a následne boli rúška 

k dispozícii pre všetkých obča-

nov obce, ktoré si chodili vy-

zdvihnúť do KC.  

Na záver sme dostali 

od pána starostu odmenu za 

odvedenú prácu v podobe ob-

čerstvenia. Ďakujeme. 

Neodmysliteľnou sú-

časťou COVIDU – 19 bolo 

zabezpečenie dezinfekcie. 

Preto sa Obec Málinec 

v spolupráci s TSP a KC roz- 

hodli napísať projekt pod ná-

zvom: „Pomáhame najzraniteľ-

nejším“, ktorý bol financovaný 

z Nadácie Henkel Slovensko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezinfekciu sme rozdali našim                      

najzraniteľnejším   – seniorom. 

       Ďalšou pomocou,    ktorú 

obec Málinec poskytla, bolo 

zabezpečovanie donášky liekov  

pre občanov a tieţ zabezpečo-

vanie nákupov pre seniorov 

v obci. Táto pomoc bola reali-

zovaná prostredníctvom pra-

covníčky TSP – p.Turicovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto 

náročnom období  

sa preukázala  

spolupatričnosť medzi občanmi 

a medzi pracovníkmi. Všetkým 

týmto ďakujeme a prajeme 

hlavne veľa zdravia. 

 Tím KC,TSP 

 

 

 
 

Pracovité Málinčanky pri výrobe rúšok 

 



V PRÍPADE, ŢE SI NEŢELÁTE,  
 

aby sa vaše meno alebo fotografia, či meno vášho príbuzného 

objavilo v našich  novinách alebo vo vývesnej tabuli prípadne 

v spoločenskej rubrike, kontaktujte nás osobne na obecnom úrade 

alebo na kontaktných údajoch uvedených v tiráţi. 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov sa osobnými údajmi rozumejú údaje týkajúce 

sa určitej osoby, pričom túto osobu moţno priamo alebo nepriamo 

na základe týchto znakov určiť. Pre prípad spracovania, zverejňo-

vania alebo poskytovania osobných údajov zákon ukladá pod-

mienku uskutočňovania týchto činností výlučne na základe písom-

ného  súhlasu dotknutej osoby.  

Podľa tohto zákona sa osobnými údajmi rozumie aj identifiká-

cia osoby na základe adresy. Preto nie je moţné  v spoločenskej 

rubrike uvádzať obec alebo jej časť, v ktorej uvedená osoba 

ţije či ţila.                                                                                      

výber zo zákona - zdroj internet /RR/ 

 

 

sudoku 

Pravidlá sudoku: 
Do prázdnych políčok lúštiteľ 

postupne doplňuje čísla  

od 1 po 9, tak aby sa kaţdé 

číslo nachádzalo práve jeden-

krát v: 

-kaţdom riadku 

-kaţdom stpĺci 

-kaţdom 3x3 štvorci 
 

 Pripravila:  

Gúgľavová 

zdroj: internet 

 

tajnička 
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  vymaľuj si 

nájdi 7 rozdielov 

 

 

 

Pripravila: Gúgľavová 

zdroj: internet 
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Muţ a ţena.... 

       

Kaţdá ţena sníva o muţovi, 

ktorý ju vezme do náručia, hodí 

do postele, nechá ju tam  

a uprace byt.  

 
 

 

 

Vo svete to tak chodí,  ţe muţi 

vţdy chcú a nie vţdy môţu,  

ţeny vţdy  môţu no zase nie 

vţdy  chcú.  

 
Chlap je ako šnúrka na topán-

ke.   

Musí prejsť viacerými dierka-

mi, aby sa dokázal zaviazať.  

 

Na svete existuje nanajvýš 

jedna zlá ţena.  Bohuţiaľ 

kaţdý chlap si myslí, ţe je to tá 

jeho. 

 
Kaţdý, kto tvrdí, ţe manţelstvo 

je záleţitosť 50 : 50 nevie 

vôbec nič o zlomkoch alebo 

ţenách. 

 
 

 

Niektorí chlapi sú ako tráviace 

trakty, pretoţe zo všetkého 

vyprodukujú jedno veľké 

hovno. 

 
Cesta  ţivotom je pre chlapa  

jednoduchšia. Je to v podstate 

hra golfu – dierka za dierkou. 

 
Výber pripravil:Švankes 

 
 

 

Poďakovanie 
 

Ţijeme v čase, keď pandémia 

spôsobená koronavírusom 

postihla celý svet. Za niekoľko 

týţdňov sa rozšírila po celej 

planéte. Postihla najväčšie 

svetové metropoly ale i domo-

rodé kmene ţijúce ďaleko od 

civilizácie. Táto doba vojde do 

učebníc  a ţiaci sa o nej budú 

učiť na hodinách dejepisu. 

  My – ľudia sa pasuje-

me za pánov tvorstva. Myslíme 

si, ţe všetko môţeme, ale ma-

ličký vírus nám ukázal "kto je 

tu pánom". Prinútil nás zamys-

lieť sa, zmeniť priority. Ukázal 

nám, ţe najdôleţitejšie je zdra-

vie. Nedá sa podplatiť, je neú-

prosný ku všetkým bez rozdie-

lu. Ukázal nám, čo je to strach 

a bezmocnosť, keď sme kaţdý 

deň v médiách s napätím sle-

dovali jeho rast. Naučili sme sa 

ţiť v mimoriadnej situácii, v 

núdzovom stave. 
 

 
ilustračné foto, zdroj: internet 

 

Pri všetkom tom zlom 

sa ale v ľuďoch prebral k ţivo-

tu aj takmer zabudnutý cit 

spolupatričnosti a zodpoved-

nosti. 

Ľudia začali byť dis-

ciplinovaní, vzájomne sme si 

pomáhali, podporovali sa a v 

kútiku srdca dúfali... Zomkli  
sme sa v jednu reťaz, uvedo-

mujúc si, ţe sila tejto reťaze 

spočíva v sile jej najslabšieho 

ohnivka. Rúška sa stali sú- 

časťou kaţdodenného ţivota.  
 

 
ilustračné foto, zdroj: internet 

 

COVID 19 zatvoril školy, 

fabriky, obmedzila sa  
doprava. Všetko doteraz 

"strašne" dôleţité za presunulo 

na vedľajšiu koľaj. Začali sme 

ţiť ţivot v obmedzenom re-

ţime. 

Týmto článkom 

chcem poďakovať tým, ktorých 

činnosť a sluţby sme v našej 

obci potrebovali aj v tomto 

čase. Ľuďom, ktorí pri výkone 

svojho povolania stáli v "prvej 

línii" a mali to najnebezpečnej-

šie. Chcem poďakovať preda-

vačkám a predavačom vo všet-

kých troch obchodoch v obci. 

Zamestnancom poštového a 

obecného úradu a samozrejme 

našej sestričke na zdravotnom 

stredisku, ktorá mala plné prá-

vo zostať doma pri malých 

deťoch. Ukázala nám, ţe zdra-

votník nie je povolanie, ale 

poslanie. 

V čase, keď koronaví-

rus najviac zúril, ľudia v 

mestách po celom svete po-

tleskom ďakovali všetkým, 

ktorí boli v priamom kontakte 

v boji s koronavírusom. Dovo-

lím si v mene všetkých obča-

nov našej obce takto symbolic-

ky cez stránky obecných novín 

zatlieskať všetkým, ktorých 

som tu spomenul. Ďakujeme 

Vám. 

J. Janšto 

 
 
 

 

 
 

futbalové zápasy 

 

 
 

na toto krásne obdobie. 

Verím, ţe sa nájde 

spôsob, ako si spoločne pripo-

menieme toto krásne výročie. 

Po uvoľnených opatreniach 

našej vlády  sa naši chlapci A. 

muţstva prvýkrát stretli   na 

tréningu 21. mája, samozrejme 

za prísnych hygienických  

opatrení.   

Trénujú pod vedením 

Petra Turica dvakrát do týţdňa.  

Všetci sa tešia na reš-

tart súťaţe, ktorá začala  

2. augusta 2020.  

Snaţíme sa  obnoviť 

aj dorastenecké muţstvo 

a dúfam, ţe  chlapci k tomu  

pristúpia zodpovedne 

a s chuťou  budú  reprezento-

vať málinský futbal. 

Ako som spomenul 

v úvode, futbal nám chýba, 

a tak sa teším  na súboje na  

ihrisku, na  podporné pokriky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v hľadisku a vlastne na  

– FUTBALOVÉ  NEDEĽE. 

Váš Švankes 

 

 

    Konečne  
futbal.... ??? 
 

Váţení priatelia! 

Preţívame zvláštne obdobie  

poznačené koronavírusom. 

Museli sme si zvyknúť 

na rôzne obmedzenia ako 

v súkromí,  tak aj 

v spoločenskom ţivote.  

Verím, ţe tak ako mne 

aj Vám chýbajú futbalové ne-

dele. 

Chvíle napätia, rados-

ti, či stretnutia s priateľmi. 

 
 

 

Bohuţiaľ, je mi to 

ľúto najmä preto, ţe sme 

s vami chceli osláviť 90 rokov 

organizovaného futbalu 

v Málinci. 

Mali sme pripravené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pekné oslavy, ale vzniknuté  

okolnosti nám nedovolili, aby 

sme si mohli spolu zaspomínať  
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