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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 18.02.2021. 
/R.R./ 

 

 

 

               Obec Málinec oznamuje, ţe hľadá   

                 kronikára/kronikárku pre obec Málinec. 

 

Asa4 

 

!!! UPOZORNENIE !!! 

Od 30.11.2020 zaniká 

email malinec.starosta@stonline.sk a bude sa pouţívať 

email starosta@malinec.sk  

   

   0905410540 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrokalendár obce Málinec 
v PREDAJI! 

 

 
 
 
 
 

v cene 2 € 
Kalendár si môžete zakúpiť na OcÚ Máliinec,  

na odd. kultúry u p. A. Kančovej. 
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VIANOČNÁ  
CESTA 

 
Z tichého dychu maštaľky 

Betlehemská hviezda 

svieti do tajomstva 

zvončekov 

vo vetvičkách prostých snov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       Cinkajú do ľudských krokov 

       na ich ceste k ŢIVOTU...,               

       ktorý je darom 

       pre tých 

       čo sa k nemu 

       pre... 

              

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pripravil: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. 

 

VINŠUJEME VÁM ... 
 
Zdravie, pokoj, láska, šťastie 

sťa lúčny kvet nech Vám rastie. 

Pekné slovo a dobrá nálada  

pri kaţdom kroku nech Vás ovláda. 

 

Všetko len to najlepšie 

nech sa Vás dotýka, 

zloba, svár a hnev 

nech sa Vás netýka. 

 

Príjemné preţitie Vianoc 

a v novom roku ţiadna zvada. 

To všetko Vám praje 

Málinského hlásnika redakčná rada. 

 

 
 

 

Prichádzajúca zima postupne klope na kaţdé dvere. 

Mohutné, ale i drobné telíčko sa pod jej silou mocne chveje. 

Na oknách nám krásne maľby zanecháva 

a my s radosťou odpočítavame dni adventného kalendára. 

 

Tešíme sa všetci, 

čo nám Jeţiško prinesie v tom obrovskom vreci. 

 Bude to autíčko, či bábika hodná hrania? 

Uvidí sa podľa správania! 

 

Radosť v sebe neskrývame, 

našich blízkych láskou napĺňame. 

Pokoj a láska sa z našich sŕdc len tak leje 

a človek zrazu nesmúti. Je šťastný, radostne sa smeje. 

 

Ach, cítim  škoricovú arómu, 

ktorá sa šíri z kaţdého domu. 

Pečené medovníčky, či mandarínky na stole, 

pri tejto predstave sa určite usmievajú aj anjeli v kostole. 

 

Usmievame sa od spokojnosti. 

Bodaj by nie, keď preţívame sviatky plné radosti a hojnosti. 

Teraz má aj bezsenná noc svoju moc...                                               

Veď práve v tom spočíva čaro Vianoc. 
 

Pripravila: Ema Sarvašová 
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   Váţení občania! 
Blíţia sa nám najkrajšie sviatky v roku – Vianoce a ja Vám  touto 

cestou chcem popriať šťastné a veselé Vianoce, aby ste ich preţili  

v kruhu najbliţších, v zdraví, pokoji, aby ste si dostatočne  

oddýchli a aby sme do nového roku vykročili v plnom zdraví  

a nech nový rok 2021 nie je horší ako predchádzajúci. 

    Ing. Igor Lacko - starosta obce 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčania! 
 

Momentálne  preţívame jedno zo zloţitej-

ších období za posledné roky, ktoré je 

značne ovplyvnené neviditeľným  

nepriateľom nazývaným  

koronavírus – COVID 19. Keď sa začali 

o ňom šíriť informácie z Číny na začiatku 

roka,  nikto z nás nerátal a ani netušil, ţe 

tak rýchlo dorazí do Európy, na Sloven-

sko, do našej obci a budeme nútení dodr-

ţiavať rôzne nariadenia, zákazy.  

Vláda od 12. marca vyhlásila mimoriadnu 

 situáciu, ktorá trvá do dnes a nevieme ešte dokedy bude. Vypuknutím 

1. vlny pandémie sme sa museli prispôsobiť mnohým obmedzeniam, 

ktoré trvali takmer 3 mesiace a keď sme sa začali postupne vracať do 

normálneho ţivota na aký sme zvyknutí, prišla 2. vlna pandémie, 

ktorá priniesla ešte tvrdšie opatrenia, ktoré ešte výraznejšie zasiahli do 

našich ţivotov, vnútorného pokoja a priniesla aj dávku neistoty čo 

bude ďalej. Táto fáza nariadení spojených s COVIDOM 19 vyústila 

do celoplošného testovania všetkých občanov. Testovanie sa uskutoč-

nilo aj v našej obci, ktoré dalo výrazne zabrať všetkým samosprávam. 

Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie všetkým  

zamestnancom obce Málinec,  s ktorými sme spoločne boli vystavení 

veľkému tlaku pri realizácii tejto udalosti.  

Osobné poďakovanie patrí našim zdravotným sestrám  

„Málinčankám“, ktoré veľmi ochotne, keď som ich oslovil, pomohli 

pri realizácii testovania a vniesli pokoj a profesionalizmus medzi  

občanov, pretoţe mnohí mali obavy zo samotného priebehu  

odoberania vzoriek. 

Váţení občania! 

Aj napriek tejto zloţitej situácii sa nám podarilo zrealizovať mnohé 

projekty v našej obci a prispieť tak k zhodnoteniu obecného majetku 

a skvalitneniu ţivota pre našich občanov. 

„Zrealizované projekty“ 

1. Výmena vchodových dverí a okien na schodisku – 6 600 eur 

– vlastné zdroje 

2. Zateplenie strechy bytovky 511 – 19 690 eur – vlastné zdroje 

+ dotácia 

3. Rekonštrukcia ČOV 1. etapa – 105 000 eur – dotácia + 5% 

spoluúčasť 

4. Rekonštrukcia kanalizácie (odľahčovacie komory) – 30 000 

eur – dotácia 

5. Oprava šatní ZŠ Málinec – 7 000 EUR – vlastné zdroje – 

obec + ZŠ 

6. Rekonštrukcia telocvične (výmena okien, fasáda, strop,  

toalety) – 60 000 eur- dotácia 

7. Fasáda Hasičskej zbrojnice – 4000 eur – vlastné zdroje 

8. 2. etapa chodníkov Potočná, Kinová, Za lesami – 23 100 eur 

– vlastné zdroje 

9. Pomník  - 2500 eur – vlastné zdroje 

10. Výmena mantinelov ihrisko ZŠ – 4000 eur dotácia + vlastné 

zdroje 1800 eur 

11. Oprava obecných bytov  na Štadióne, Spoločenský dom – 

7 500 eur – vlastné zdroje 

  Čo pripravujeme? 

1. Druţstevná ulica – asfaltovanie 

2. 2. etapa rekonštrukcia ČOV 

3. Výmena okien školská jedáleň 

4. Oprava strechy 515 

5. Územný plán obce - dokončenie 

6. Výmena okien + fasáda Spoločenský dom 

7. 3. etapa chodníkov Potočná, Kinová, Za lesami. 

Realizácia pripravovaných projektov bude závislá od finančnej  

situácie našej obce, keďţe dopady pandémie sa dotknú aj samospráv. 
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Otázky a návrhy občanov  
v schránkach Málinského hlásnika 

adresované starostovi obce 
 

Na podnety, ktoré boli adresované redakčnej rade budú rea-

govať jej členovia.  
Podnet „ Starosta a poslanci“  

- investičné akcie (chodníky na Potočnej vs. Druţstevná ulica),  

Kaţdý rok je schvaľovaný plán investičných akcií obce. Čo sa 

týka chodníkov v časti Peklo, ako ste ich nazvali, sú v dezolátnom 

stave a som rád, ţe ich dávame do takej podoby.  

Druţstevná cesta – plne s Vami súhlasím, je pomerne dosť frek-

ventovaná. Prečo sa zatiaľ nerealizovala? – podali sme projekt, 

ktorý nám neprešiel a druhou vecou bolo, ak ste si všimli, dobu-

dovanie kanalizácie – odľahčovacej komory a cesta bola rozbitá. 

V roku 2021, ak sa nič nepredvídané  

nestane, chceli by sme v máji zrealizovať asfaltovanie danej ulice 

– je to priorita roku 2021. 
 

Podnet  

„Postrehy z prechádzky“ 

- umiestňovanie plechových garáţí-ţivelne,  

- premiestnenie lavičky od trafiky ku zvoničke, 

ktorá je historickým jadrom obce nie parkoviskom  

(prirovnanie k vkusne upravenému miestu v obci Točnica)  

a odstrániť kontajnery na odpad,  

- vkusne upraviť kamennú fontánu za trafikou,  

- vytvoriť  funkciu správca cintorínov (úprava okolia),  

- voľne behajúce psi v časti Salaš ohrozujú občanov 

(vychádzková trasa cez Čierny Hrbok),  

- výberové konanie na miesto asistenta v MŠ - prečo nebol 

vybratý uchádzač z radov občanov obce ale z PT. 
Čo sa týka garáţe pri druţstevných bytovkách, je to miesto, ktoré 

je určené na ďalšie garáţe, pretoţe sa neustále kopia  

ţiadosti na prenájom pozemku na garáţ, momentálne prebieha 

realizácia územného plánu obce, v ktorom budú vyznačené  

parcely na prenájom garáţí v rôznych lokalitách obce, aby  
sa zamedzilo takým nešťastným prenájmom, ako bolo Vami  

spomínané miesto pri kríţi v Hute. 

- O nápade premiestniť lavičku ku zvoničke budeme 

uvaţovať 

- O fontáne na námestí sa vyjadrovať nebudem,  treba sa 

spýtať dotyčnej osoby, ktorej to bol nápad, ja by som  

takú vec konzultoval s občanmi 

- Jedľu očistíme a správca  cintorína je záleţitosť  

finančných moţností 

- S majiteľom psov budem hovoriť, aby sa prechádzky 

do prírody  mohli predĺţiť aţ po Čierny hrbok 

- Váš názor na obsadenie pozície asistenta učiteľa  
rešpektujem, ale zároveň vám garantujem, ţe bol vybratý 

najlepší kandidát a ak chcete vedieť o priebehu konkurzu 

viac, rád vám poskytnem informácie.  

Obec zamestnáva našich občanov na pripomenutie – TSP, 

komunitné centrum, občianske hliadky, upratovačka MŠ,  

obecný úrad. Ţiaľ, na niektoré pracovné pozície sú  

špecifickejšie kritéria.  

Na podnety odpovedal starosta obce Málinec Ing. Igor Lacko. 

 

 

 



 

                                          
ZO SCHRÁNOK MÁLINSKÉHO HLÁSNIKA 

 

Končí sa prvý rok od zavedenia poštových schránok Málinského hlásnika.  

Je to dostatočne dlhá doba na ich hodnotenie. Schránky sa osvedčili, občania ich vyuţívajú.  

Pre nás v redakčnej rade sú zdrojom informácií a inšpirácií a nemenej dôleţité sú aj Vaše podnety pre vedenie obce. 

Vaše pripomienky, námety, návrhy a postrehy sú veľkým prínosom pre obecné noviny a posúvajú ich v kvalite dopredu. 

Z ostatných príspevkov, ktoré sa objavili v schránkach, spomeniem príspevok "Postrehy z prechádzky", ktorý svojimi pripomienkami 

a návrhmi patrí medzi najzaujímavejšie. Jeho autor (autorka) vlastným pohľadom hodnotil stav a  u niektorých postrehov navrho-

val riešenie, ktoré by bolo z jeho pohľadu najlepšie. Z tohto príspevku je zjavné, ţe jeho pisateľ chodí po obci s otvorenými oča-

mi a zaujímajú ho veci verejné. Príspevok si prevzal starosta obce a bude sa ním zaoberať. 

V ďalších príspevkoch boli rôzne podnety a nápady, týkajúce sa obsahu novín. V reakcii na ne môţem potvrdiť, ţe v budúcoročných 

vydaniach budeme pokračovať aj v liečivých bylinkách, záhradkárskych správach, viac sa chceme otvoriť športovým príspevkom a sa-

mozrejme budeme priebeţne reagovať na Vaše poţiadavky a nápady. Cieľom redakčnej rady Málinského hlásnika je vydávať noviny, v 

ktorých si kaţdý nájde to svoje, čo ho zaujíma. Budeme pokračovať v krátkych správach o dianí v obci ako aj v článkoch na dlhšie číta-

nie na pokračovanie. K tomu je však potrebná aj Vaša aktivita. Vyuţívajte schránky, zasielajte nám Vaše postrehy a názory. Zároveň 

ďakujeme za všetky príspevky, ktoré ste vloţili do schránok v roku 2020. Tešíme sa na spoluprácu v roku 2021. 
         /R.R./ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prítomným prihovoril aj náš 

rodák doc. PaedDr. Július 

Lomenčík, PhD. Modlitbou 

poţehnal pokoj a mier zborový 

ECAV farár Mgr. Ivan Mucha.  

Naše spomienkové oslavy 

pokračovali na športovom 

areáli. Ešte predtým, ako sme 

zapálili spomienkovú vatru, 

starosta obce poďakoval 

a odovzdal malú pozornosť  

šestnástim ţenám – našim 

spoluobčiankam, ktoré sa 

zapojili do celospoločenskej 

aktivity v prevencii COVID 19 

a to tak, ţe počas niekoľkých 

týţdňov šili rúška na tvár, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pamätník padlým v 1. svetovej vojne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

následne boli roznesené našim 

seniorom a postupne boli  

rozdané občanom, ktorí rúško 

potrebovali. 

Kultúrnym programom, 

ktorým sa predstavil DFS  

Málinčok a rómsky súbor  

Devleskere čave, sme sa snaţili 

spríjemniť piatkový podvečer. 

Hudobná skupina Alex BAND 

prítomným hrala do spevu aj 

do tanca pribliţne do polnoci.  

Bola to naša jediná 

spoločenská udalosť v tomto  

roku, nakoľko musíme čeliť  

prísnym opatreniam  

COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Kančová A. 
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Dňa 28.  augusta 2020 sme 

si pripomenuli na námestí 

oslavami SNP 76 rokov, ako 

bol celý svet zachvátený 

hrôzami vojny, ktoré rozsieval 

fašizmus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slováci otvoreným bojom 

dokázali, ţe sa hlásia k  

demokratickým a humánnym 

tradíciám európskych národov. 

Veď v obciach, ktoré zaţili 

vyhladenie a vypálenie, ešte 

stále ţijú pamätníci  

týchto  strašných udalostí.    

  Preto sa  nedopusťme 

falšovanie histórie. 

Nech tí, čo spochybňujú 

históriu, pozrú do tváre našim  

vojnovým  veteránom  

 

a nech navštívia všetky masové 

hroby  a koncentračné tábory. 

Počas týchto osláv sme 

odhalili aj Pamätník padlým 

v 1. svetovej vojne, v ktorej 

padlo aţ 67 našich 

spoluobčanov. Pamätník dala 

obec postaviť z vlastných 

prostriedkov. Všetky mená 

padlých sú písané autenticky  

a s prímeniami, ako boli 

zapísané v kronike. 

Po príhovore starostu obce 

Ing. Igora Lacku, predsedkyne  
SZPB Elenky  Dibaľovej sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Príhovor predsedkyne SZPB Elenky Dibaľovej 

 

  
 

Poďakovanie a odovzdanie malej pozornosti 16 ţenám, ktoré šili rúška 

 

 
 

DFS  Málinčok, vľavo  rómsky súbor Devleskere čave 
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 nezabudlo na udalosti, ktoré  

sa u nás v neďalekej minulosti 

odohrali, postavil sa na  

jeho     pamiatku pomník, ktorý 

bol   odhalený v roku 1968. 

Zub času pomník ohlodal a 

jeho okolie postupne chradlo. 

Všetci sme vedeli, ţe tam „náš 

Pustovgar“ je, ale takmer nikto 

k nemu nechodil. Po rokoch sa 

však okolie skrášlilo, postavil  

sa nový altánok a pravidelne to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tam členovia  ZO SZPB  zve-

ľaďovali. A tu nastal menší 

problém. Zámer prilákať tam 

viac ľudí naozaj zafungoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoly pre všetkých 
 

Občianske zdruţenie  Málinec podalo v roku 2020 ţiadosť na 

získanie finančných prostriedkov  na zakúpenie  jedálenských 

stolov do spoločenského domu. Na základe ţiadosti máme dotáciu  

z BBSK.  

 

 
 

Z poskytnutej dotácie a spoluúčasti sme zakúpili 10 ks jedálen-

ských stolov v hodnote  990,-€, ktoré budú slúţiť verejnosti.   

Touto dotáciou  sme opäť trochu  skultúrnili priestory 

a zariadenie spoločenského domu,  ktoré budeme vyuţívať všetci.  
 

Pripravila: Kančová  

 

 
 

     Z toho sa všetci viac- 

-menej tešíme. Pocit sklamania  

sa však dostaví vţdy, keď  

vidíme okolie pomníka pokryté 

odpadkami, hoci sa tam nachá-

dza smetný kôš. Pocit zlosti nás 

ovládne vţdy, keď nájdeme 

zdevastovaný altánok, ktorý 

nám má slúţiť ako oddychové 

miesto. A tu je na mieste polo-

ţiť si otázku: Kto a prečo niečo 

takéto urobí? Ţeby sa nám  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

dostávalo málo vzdelania o 

našej histórii? Alebo je to tým, 

ţe pomaly nemáme úctu k 

ničomu, len k svojmu 

vlastnému majetku? Zamyslite 

sa nad tým sami. Ak to robia 

Vaše deti, či by ste im to dovo-

lili robiť aj u Vás doma. Dôle-

ţitá je komunikácia.  

Nemusíte na nich kričať, iba im 

vysvetliť, čo je správne. 

Naša dedinka si zaslúţi slušné 

miesto, kam sa s rodinou  

môţeme ísť prejsť a vychutnať 

si čaro prírody, ktorá nás  

obklopuje. Buďme ohľaduplní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nielen k sebe, ale aj k našej 

prírode a našim pamiatkam.  

BUĎME LEPŠÍ! 

Pripravil: ZO SZPB 

 

Podplukovník Fjodor Jemolajevič Pustovgar a brigáda členov SZPB pri jeho pomníku na Stráni 

   

 Ľady sa pohli 
 

Na podnet nášho starostu sa 

dňa 13.10.2020 konalo na 

Obecnom úrade v Málinci 

stretnutie, ktorého hlavnou 

úlohou bolo zhodnotiť stav a 

nájsť riešenie, ako zrekonštru-

ovať štátnu cestu z Málinca po 

Kokavskú kriţovatku, ktorej 

stav je na niektorých úsekoch 

havarijný. 

Stretnutia sa zúčastnili:  

podpredseda BBSK Ondrej 

Lunter, poslankyňa BBSK za 

okres Poltár Andrea Baníková,  

za regionálnu správu ciest  

Anna Václavíková a Pavel 

Čičmanec, starosta obce Látky 

Mário Kubiš, starosta obce 

Málinec Igor Lacko a zástupca 

starostu obce Málinec Juraj 

Janšto. Ospravedlnil sa  

primátor Hriňovej a zároveň  

poslanec BBSK za okres Detva 

Stanislav Horník. 

Po úvodnom privítaní na pôde 

Obecného úradu v Málinci  
 

starostom obce nasledovala 

diskusia, ktorej jediným bodom 

bol havarijný stav štátnej cesty 

na úseku Málinec-VN-

Kokavská kriţovatka. Potom 

v duchu hesla "Lepšie je raz 

vidieť ako stokrát počuť", sme 

prítomných pozvali na  obhlia-

dku cesty, kde všetci skonšta-

tovali opodstatnenie našej 

poţiadavky. Nie je to však 

jednoduchá záleţitosť, nakoľko 

rekonštrukcia cesty sa musí 

prispôsobiť podmienkam 

ochranného pásma VN  

Málinec. Keďţe cesta           

prechádza cez hranicu dvoch 

okresov (PT a DT), jej rekon-

štrukciu prišiel podporiť aj 

starosta obce Látky. 

A aký bol výsledok nášho 

stretnutia? Všetci zúčastnení 

potvrdili jeho zmysluplnosť a 

zo strany BBSK bola prisľúbe-

ná pomoc. Z dôvodu značných 

investícií a dľţke opravovanej 

cesty (cca. 15 km) sa rekon-

štrukcia bude robiť v ucelených 

úsekoch v 2-3 etapách, pričom  

 

prvá etapa by mala poriešiť 

rozbitý úsek v Hrozinove plus 

úsek Vlčovo-Kokavská kriţo-

vatka, ktoré sú najkritickejšie. 

Tomuto všetkému ale budú 

predchádzať prípravné admi-

nistratívne práce, no i napriek 

tomu by sa s vonkajšími prá-

cami malo začať uţ budúci rok. 

Stretnutie sa ukončilo symbo- 

licky  na hranici okresov.  

Prvá odozva na naše stretnutie 

nenechala na seba dlho čakať. 

Pani Baníková, poslankyňa 

BBSK za okres Poltár, vyví-  
 

ja značné úsilie pri presadzo-

vaní tejto akcie na pôde BBSK, 

čo potvrdzujú aj prvé kladné 

informácie, ktoré prichádzajú 

na obecný úrad. 

Na záver ešte jedna dobrá 

správa pre našich občanov. 

Poslanci Obecného zastupi-

teľstva v Málinci na svojom 

zasadnutí dňa 24.6.2020  

preberali aj stav ciest v obci. 

Druţstevná ulica je v pláne 

výstavby na rok 2021 na prvom 

mieste. 

Pripravil: Juraj Janšto 

 

 

Pamätné  
miesto 

na Stráni 
 

 

Gardový podplukovník Fjodor 

Jermolajevič Pustovgar bol 

veliteľom 114. gardového 

pluku 4. gardovej vzdušno- 

výsadkovej divízie. Dňa  

17.januára 1945 bol zranený  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pri  oslobodzovaní našej obce  

Málinec. Na následky svojich  

zranení zomrel ešte počas  

prevozu do nemocnice. Aby sa  
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ných druhov tovaru, ovocia 

a zeleniny. V regióne Liptov 

sme nazreli do usadlosti mu-

ránskeho majstra z Vavrišova 

a maloroľníka z Východnej 

a porovnali sme spôsoby býva-

nia obidvoch v 30. rokoch 20. 

storočia. Región Orava nás 

zaujal pôvodnou krčmou 

z Oravskej Polhory, pod ktorou 

je od roku 1968 uloţený zá-

kladný kameň skanzenu. Krč-

ma poskytuje dodnes sluţby 

návštevníkom a usporadúvajú 

sa v nej aj svadobné hostiny po 

sobášnych obradoch v kostole 

z Rudna. Nemenej zaujímavé 

boli objekty, ktoré sme uţ 

v minulosti videli na televíznej 

obrazovke vo filmoch Zuzanka 

Hraškovie a Perinbaba.  
Prehliadku skanzenu tradičnej 

stavebnej kultúry zo štyroch 

regiónov Slovenska sme zavŕ- 

šili v štýlovej predajni ľudovo- 

umeleckých výrobkov, kde si  
kaţdý účastník zhmotnil čer- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stvé záţitky do podoby malého 

spomienkového predmetu.  
Po presune do centra Martina 

sme sa zoznámili s náhradným 

sprievodcom, pretoţe Literárne 

múzeum, ktoré má sprievod-

covské prehliadky mesta 

v pracovnej náplni, nedodrţalo 

dohodu. Pán sprievodca nám 

umoţnil prehliadku evanjelic- 

kého kostola. Druhú budovu 

Matice slovenskej, Literárne 

 

 

 

múzeum a Múzeum Martina 

Benku sme si prezreli len 

z exteriéru. Viac nám mohla 

ponúknuť pešia prechádzka 

z centra na Národný cintorín, 

ale presunuli sme sa autobu- 

som. Na najvýznamnejšom 

pietnom mieste na Slovensku 

sme sa rozptýlili a kaţdý indi-

viduálne vyhľadával 

a pristavoval sa pri pamätní-

koch známych osobností. Tak 

sme napríklad videli miesta 

posledného odpočinku akade- 

mického maliara Martina Ben-

ku, spisovateľov Martina Ku- 

kučína, Janka Jesenského, 

Jozefa Cígera Hronského, Jan-

ka Kráľa, Jána Smreka či he-

rečky Nadi Hejnej. Časovo 

nebolo moţné dohľadať všet-

kých 400 popredných sloven-

ských dejateľov, ktorí sú tu 

pochovaní. Nasýtení záţitkami 

sme si dopriali aj pokrm pre 

telo v podobe chutného obeda 

v štýlovom penzióne Turčian- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sky dvor v Košťanoch nad  

Turcom. 

 

             Poobede nás čakal pán  
sprievodca, ktorý nás sprevá-

dzal centrom Martina 

a cintorínom, na svojej domá-

cej pôde v Hasičskom múzeu 

v Priekope. Podal maximálne 

profesionálny, zanietený 

a obsaţný výklad o expozícii 

hasičského príslušenstva z 19. 

a 20. storočia zozbieraného na 

Slovensku i v zahraničí. 

V tomto jedinom a jedinečnom 

múzeu na Slovensku sme videli 

konské, ručné a motorové 

striekačky, výzbroje, výstroje, 

medzinárodné hasičské zása-

hové i slávnostné uniformy, 

hasičské automobily a aj 1500 

modelov hasičských automobi-

lov. Do zbierky múzea prispel 

motorovou striekačkou aj Dob-

rovoľný hasičský zbor z nášho 

okresného mesta Poltár. Chvá-

lyhodnú činnosť Občianskeho 

zdruţenia Hasičského zboru 

Priekopa, ktoré toto múzeum 

v roku 2014 vybudovalo, spra-

vuje ho a neustále zveľaďuje,  

sme finančne podporili okrem 

vstupného aj nákupom vkus- 

ných propagačných predmetov 

pre deti aj dospelých.  

Cirkevný zbor ECAV 

v Málinci ďakuje všetkým 

výletníkom, ktorí sa nezľakli 

ani pandémie korony a veríme, 

ţe na budúci rok sa spolu vybe-

rieme poznávať ešte nepoznané 

kúty Slovenska za priaznivej-

ších podmienok. 

 Organizátorky výletu:  

Ţelmíra Urdová 

         Elena Findrová         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Za krásami 
Slovenska 

 

Krásne a slnečné počasie 

v sobotu 19. septembra 2020 

tvorilo príjemnú kulisu pre 27 

poznávaniachtivých a korony 

sa nebojacich výletníkov, ktorí 

sa zúčastnili tradičného pozná-

vacieho zájazdu „Za krásami 

Slovenska“ organizovaného 

Cirkevným zborom ECAV 

v Málinci uţ deviaty raz. Cie-

ľom výletu bol región Turiec, 

konkrétne mesto Martin, ktoré 

je podľa zákona od 24. augusta 

1994 vyhlásené za národné 

kultúrne centrum Slovákov. Do 

Turčianskej záhradky sme 

vstúpili cez Múzeum sloven-

skej dediny v Jahodníckych 

Hájoch. Expozícia skanzenu sa 

rozprestiera na ploche 15,5 ha, 

takţe nebolo v našich silách 

obsiahnuť všetky objekty tohto 

najväčšieho múzea v prírode na 

Slovensku. Samostatne sme si 

poprezerali hospodárske, tech-

nické, spoločenské a sakrálne 

stavby z regiónu Kysuce – 

Podjavorníky. V časti regiónu 

Turiec nás sprevádzala profe-

sionálna sprievodkyňa, ktorej 

výklad bol ovplyvnený stra-

chom z COVIDU-19. Čaro jej 

rozprávania sa strácalo 

v tlmenom prejave cez rúško, 

v neustálom upozorňovaní na 

správnosť nasadenia rúšok aj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v exteriéri a v netrpezlivosti pri 

presunoch medzi jednotlivými 

objektmi. Napriek tomu hlboký 

dojem v nás zanechal pôvodný 

celodrevený rímskokatolícky 

kostol svätého Štefana kráľa 

z Rudna, dvojpodlaţný záhrad-

ný dom kňaza s filagóriou zo 

Slovenského Pravna 

a rekonštruovaná vozáreň  

z Mošovca s originálnymi 

vozmi na preváţanie rozlič- 

 

 

 

 

 
 

Mokré  
vysvedčenie 

 

Kde sa dá získať mokré  

vysvedčenie? No predsa 

v plavárni. 

Takéto mokré vysvedčenie 

získali aj deti našej školy, ktoré 

sa zúčastnili plaveckého kurzu 

a to od 28. septembra do 2. 

októbra na plavárni vo Veľkom 

Krtíši. 

Základný a zdokonaľovací kurz 

pre ţiakov našej školy sa stihol 

ešte pred zavretím plavární 

a iných športových 

a kultúrnych stánkov  dôsled-

kom pandémie. Zúčastnili sa 

ho ţiaci  tretieho aţ deviateho  

ročníka. Veľmi sme boli radi, 

ţe sa nám to podarilo  

zorganizovať. V plavárni sme 

boli prvý kurz po jej  

znovuotvorení. 
 

 
 

Kaţdý sa niečo naučil – plávať, 

potápať sa, nový plavecký štýl 

a hlavne nebáť sa vody. 

Drţiteľmi mokrých vysvedčení 

sa stali tretiaci a štvrtáci, ktorí 

absolvovali základný plavecký 

kurz. 

Všetkým prajeme veľa  

príjemných spomienok na 

záţitky s vodou. 

 

Pripravila:  

Mgr. Chrastinová Katarína 
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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  

kontaktovať 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./ 

 

 

Jubilanti 2020 
 

90  r o k o v  a viac rokov  

sa doţili naši spoluobčania 

1.   Ján Skýpala   96 r.                 

2.   Helena  Detvanová  95 r.      

3.   Anna Janštová   94 r.           

4.   Júlia Findrová  90 r.   

5.   Kvetoslava Kupcová  90 r.      

           

80 rokov sa doţili   

naši spoluobčania: 

      Magdaléna Berkyová 

      Anna Kancková 

      Ján  Tokár               

      Július  Urda       

 

70  rokov sa doţili  

naši spoluobčania: 

Ján Najmajer 

Leopold  Pilát 

Elena Riečicová 

Mária Strašková 

 
 

 
       

      jazyk.  

    Postupne ju prijali  

    za členku rodiny a  obec  

  za svoju občianku. Za jej 

kvalitnú a  s láskou  

vykonávanú prácu ju obec  

Spytal am Pyhrn 4.októbra 

2020 ocenila 

a vymenova la za „zdra-

votnú sestru so srdcom“ .  
Tento akt vymenovania 

zverejnili aj viaceré  

printové médiá v  Rakúsku, 

nasledovne:   

Menovaná „zdravotná 

sestra so srdcom“  

SPITAL AM PYHRN. Elena 

Findrová pracuje ako 24-

hodinová opatrovateľka pre 

rodinu Baumschlagerovcov v 

Spital am Pyhrn  

od 12. septembra 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na začiatku potrebovala Erna 

Baumschlager pomoc sestry, 

pretoţe sa dlhé roky musela 

spoliehať na invalidný vozík. V 

tomto období sa o ňu s láskou 

starala Elena. Po niekoľkých 

rokoch potreboval pomoc ses-

try aj Ernst Baumschla-

ger. Odvtedy sa Elena starala o 

oboch a starala sa aj o dom a 

záhradu. Elena zorganizovala 

pomoc pre mnoho rodín zo 

Spital am Pyhrn. V mene mno-

hých rodín bola Elena teraz 

vymenovaná za „zdravotnú 

sestru so srdcom“. 

Pripravila: Ţelmíra Urdová 

 

60 rokov sa doţili  

naši spoluobčania: 

Milan  Adamec 

Marián  Bakuľa 

Ján Findra 

Štefan Kancko 

Iveta Kovalčíková 

Miroslav Machala 

Drahomír Melich 

Eva  Riečicová 

Július Schlenc 

Ján Starove 

Ján Števove 

Stanislav Šulek 

Mária Tokárová 

Pavel Trčan 

Viera Valentýniová 

 

Pripravila:  A. Kančová  

 

 

100 rokov  
požehnaný vek 

 

Doţiť sa sto rokov nie je kaţ-

dému  dopriate. 

Naša bývalá spoluobčianka  

p. Anna Kubišová sa tým môţe 

pochváliť.  
 

 
 

p. Kubišová  ako pracovníčka  

na druţstve 

 
Kaţdý z nás je  

akýmsi pútnikom  

na ceste ţivotom. 

10. septembra 2020 

sa naša jubilantka  

obzrela späť a  

poloţila si otázku:  

Čo všetko som zaţila  

za 100 rokov?   

Aká to bola doba!  

V duchu si určite premietala 

rána poznačené nespavosťou,  

plné zhonu. 

Roky ţivota vytvárajú bohatú 

mozaiku statočne preţitého 

ţivota. 

Mnoho si pamätá, niečo je uţ 

zabudnuté.  

 

 

Málinčanka 
ocenená 

v Rakúsku 
 

 

Naša rodáčka 

a spoluobčianka  

Elena Findrová ml. pracu-

je tak, ako tisíce ţien zo 

Slovenska v susednom 

Rakúsku na poste 24 - ho-

dinovej opatrovateľky. Je 

kvalifikovanou učiteľkou 

materskej školy. Po 22 

odpracovaných rokoch 

s deťmi v  predškolskom 

veku ju v júni 2004 

z organizačných dôvodov 

zo zamestnania prepustili  

a ona bo la prinútená  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

promptne na tento fakt 

zareagovať. Vo veku 40 

rokov si urobila opatrova-

teľský kurz a  s  

minimálnou znalosťou 

nemeckého jazyka nastú-

pila 12.septembra 2004 na 

nové pracovné miesto 

v Rakúsku, konkrétne v   

dedine Spytal am Pyhrn.  

Tam pôsobí v  tej istej 

rodine Baumschlagerocov 

uţ 16 rokov. Ona pomáha-

la rodine a rodina pomáha-

la jej adaptovať sa na no-

vé prostredie a  osvojiť si 

nemecký  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rodina 

Baumschlagerovcov 

s 

Elenou Findrovou 

a 

starostom 

Exenbergerom 

 

 
Erb obce  

Spital am Pyhrn 

v okrese 

Kirchdorf an  

der Krems 

v Hornom Rakúsku 

 

No jedno vie určite, ţe svoj 

doterajší ţivot neţila nadarmo. 

Tak, ako  kaţdý rok, aj tento 

sme si pripomenuli aj našich 

jubilantov v obci.  

O to viac to bolo krajšie, ţe 

sme si tento rok mohli  

pripomenúť aj 100. výročie  

narodenia našej bývalej  

spoluobčianky.  

Ţiaľ, pandémia, ktorá je stále 

tu,  nám nedovolila toto  

stretnutie uskutočniť, tak ako 

sme mali v pláne. Urobili sme 

to tak, ţe  po telef. dohovore 

sme pani Kubišovú navštívili  

v zariadení, v ktorom sa  

nachádza.  

Popriali sme jej veľa zdravíčka,  

šťastia a odovzdali darček.

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teta Kubišová  

v zariadení v Slanej Lehote 

 

Našich jubilujúcich seniorov 

v obci  sme tento rok tieţ 

postupne  kaţdeho navštívili.  

Popriali veľa zdravia, šťastia a 

odovzdali malú pozornosť.  

Pripravila:  A. Kančová  
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O kultúrnom odkaze  

zaniknutých škôl 
 

Neodmysliteľnou súčasťou 

ţivota je aj poznáva-

nie/poznanie hodnôt  minulosti 

s vyuţitím jej energie v kultúr-

nej situácii súčasného človeka.  

Len tak moţno nadväzovať na 

minulosť ako podnetné energe-

tikum pre tvorbu nového, lebo 

zo stretnutí s kultúrou minulos-

ti vznikajú prenikavé pohľady 

do súčasnosti a budúcnosti. 

Potrebné je prekonať nadraďo-

vanie prítomnosti nad minulosť 

i budúcnosť.  

V opačnom prípade dochádza k 

strate kultúrneho kontaktu s 

kultúrnou históriou, napríklad 
aj školstva – výchovy a vzde-

lávania.  Pritom len v takomto 

ukotvení v dejinách moţno 

rozpoznávať trvalé hodnoty 

ţivota a reformovať tzv. flexi-

bilného človeka    „virtuálnej“ 

súčasnosti, ktorý chce byť 

všetkým a je ničím, nikde a v 

ničom ukotvený, bez vlastnej 

identity, bez domova, národa... 

V naznačených intenciách 

ponúkajú autori pod vedením 

Juraja Laššáka v publikácii 

Zaniknuté školy v severozá-

padnom Malohonte a sever-

nom Novohrade (vydalo OZ 

Jasenina Šoltýska, 2020. 336 

s.) spätný pohľad na uţ  

takmer zabudnuté kultúrne 

hodnoty formované v školách 

severozápadného Malohontu 

a severného Novohradu. 
Históriu obcí a osád na „tomto  

 
 

 

kúsku svetového priestoru“ uţ 

niekoľko rokov sprístupňuje 

Ing. Juraj Laššák (napr. Látky: 

Monografia obce, 2019; Ďubá-

kovo: Monografia obce, 2016 a 

i.), ktorý tentoraz s piatimi 

spolupracovníkmi pripravil pre 
 

čitateľov texty, ktoré svojím 

obsahom zapadajú do odboru 

regionálnych dejín školstva na 

Slovensku. Základnú metodiku 

spracovania látky a zdroje 

informácií predstavuje topogra-

fia 19 škôl v osadách (niektoré 

v súčasnosti uţ zaniknuté) 

prvotne s uvádzaním zmienky 

o histórii konkrétnej osady a 

následne o školách. Autori si 

uvedomili, ţe dejiny sú mozai-

kou udalostí tvorených ľuďmi 

– ich osudmi, prácou, postojmi, 

názormi, odhodlaním zmeniť 

„stav vecí“ k lepšiemu... −, 

preto do centra svojho bádania 

uviedli antropologický prístup. 

Texty zaľudnili mnoţstvom 

autentických postáv učiteľov a 

učiteliek, ktorí/ktoré svojím 

osobným vkladom v odľahlých  

(niekedy aj ťaţko dostupných) 

osadách nielen vychovávali a 

vzdelávali v rámci svojich 

pedagogických schopností a 

daných moţností ţiakov a 

ţiačky, ale prostredníctvom 

nich aj kultivovali miestnych 

obyvateľov s cieľom pozdvih-

nutia kultúrnej úrovne predo-

všetkým vtedajších miestnych 

obyvateľov s cieľom pozdvih-

nutia kultúrnej úrovne predo-

všetkým vtedajších roľníkov. 

Publikácia takto predstavuje 

vcelku celistvý, podrobný a 

pritom špecifický obraz slo-

venského školstva aj v pod-

mienkach, ktoré čitateľ získa z 

mnoţstva informácií a dobo-

vých fotografií. 
Publikácia predstavuje súhrn 

doslova „mravenčej“ dokumen-

tačnej práce: štúdia kroník, 

triednych výkazov, vyhľadáva-

nia dokumentov v archívoch, 

fotografickej dokumentácie, 

štúdia odbornej literatúry, ale i 

zbierania spomienok ţijúcich 

pamätníkov (prípadne od po-

tomkov učiteľov, resp. býva-

lých ţiakov). Z tejto aktivity 

vzniklo dielo, ktoré po prvýkrát 

v takejto syntetizujúcej fakto-

grafickej podobe podáva histó-

riu škôl (katolíckych i štátnych) 

v danom kraji. Popri hlavne 

výučbovej činnosti pedagogic-

kých pracovníkov si všíma aj 

ich mimoškolskú činnosť,  
materiálne podmienky vyučo-

vania, napríklad aj stavbu škol-

ských budov a iné ďalšie sku-

točnosti. Moţno aj preto sú 

texty miestami preťaţené 

mnoţstvom informácií – 

menami, dátumami a i. −, čo si 

pre čitateľa bude vyţadovať 

sústredenejšie čítanie. Na dru-

hej strane aj napriek uvedené-

mu určite po prečítaní uvedené 

získané informácie ocení, lebo 

získa obraz o niekedy naozaj 

veľmi ťaţkých podmienkach 

výchovy a vzdelávania detí 

určitého historického obdobia. 

Potrebné je to vedieť aj preto, 

aby čitateľ lepšie pochopil 

súčasné výchovné a vzdeláva-

cie snahy a uvedomil si, ţe 

základom tejto prepotrebnej 

ľudskej činnosti je ČLOVEK 

ako bytosť predovšetkým so-

ciálna a duchovná. Publikácia 

sa tak stáva svedectvom, ţe aj 

keď uţ niečo zaniklo, v tomto 

prípade uvedené školy, potreb-

né je poznať ich históriu a aj 

takýmto spôsobom odovzdávať 

ten pomyselný „štafetový ko-

lík“ ďalším generáciám. Záslu-

hou autorov tejto publikácie 

majú tak ďalší bádatelia vytvo-

rený seriózny základ pre po-

kračovanie, napríklad aj analý-

zami v kontexte dobových 

výchovných a vzdelávacích 

snáh, ale najmä budovaním 

dôstojného pamätníka všetkým 

vtedajším aktérom, o ktorých 

táto podnetná kniha podáva pre 

čitateľa výrazné svedectvo. 

 

Uvedenú publikáciu si  

môţete zakúpiť  

na OÚ Málinec odd. kultúry.   

Kniha je v cene 10,-€  

 

Pripravil: doc. PaedDr.  

              Július Lomenčík, PhD. 

 

 

Pandémia 
 

A je to tu znova. 

Tretí októbrový týţdeň nabehli 

ţiaci 2. stupňa na dištančné 

vzdelávanie. 

Prvý stupeň -  ročníky 1.  aţ 4. 

sa vzdelávajú prezenčne – čiţe 

chodia do školy s menšími 

obmedzeniami, ako sú rúška,   

nepouţívanie telocvične – hoci 

by sme strašne radi cvičili. 

Na dištančné vzdelávanie - 

učenie na diaľku -  naši  

pedagógovia  po predošlých 

skúsenostiach nabehli bez 

väčších problémov. Vyučujú zo 

školy a ţiaci dostávajú  

organizačné pokyny cez portál  

„Bez kriedy“. Ich úlohou je 

pripájať sa cez internet na 

 

     A deti, aby sa zapájali do 

vyučovania, veď aj učiteľov 

teší, ak vidia, ţe ich robota nie 

je zbytočná. 

Vyučovanie na diaľku vyţadu-

je dlhšiu a pracnejšiu prípravu 

a veľmi učiteľov poteší, ak 

vidia záujem u detí. Tento čas 

nie sú ďalšie predĺţené prázd-

niny. 

Chcela by som  poďakovať 

všetkým rodičom, ktorým  

záleţí na vzdelaní ich detí 

a nenechajú ich len tak   

plávať týmto časom. 

Prajem všetkým pevné nervy 

a hlavne veľa zdravia. 

 

Pripravila:  

Mgr. Chrastinová Katarína 

 

 

 

 

konkrétnu hodinu  

s konkrétnym vyučujúcim.     

Zvyčajne sú to dve aţ štyri 

hodiny denne podľa rozvrhu. 

A to je niekedy veľký problém, 

občas im v tom bráni spánok, 

zlyháva technika, zabudnú, 

zmeškajú.... 

Je to ťaţké  pre pedagógov 

i ţiakov. 

Tým ţiakom,  ktorí nemajú 

prístup na internet sa vyučovací 

materiál doručuje za pomoci  
asistentov. 

Najideálnejšie by bolo, keby sa 

opäť otvorili školy. Dovtedy by 

sme prosili rodičov, aby do-

hliadli na svoje ratolesti, však 

všetci máme nejaké povinnosti 

a tie si musíme plniť, aj keď sa 

nám nechce. 

 

ROZHOVOR 

V TICHEJ NOCI 
 
V sklenených tabuliach 

cez priesvitné vzory 

malé Ticho bez krídel 

presýpa Čas... 

do otvorených náručí. 

Neprosí, neţaluje, 

„len“ vo hviezde Východu 

prináša svit nového zrodu... 

... a v spínajúcich ručičkách 

odbíja rozhovor Človeka s... 

v modlitbe Tichej noci... 
 
Pripravil: doc. PaedDr. Július 

Lomenčík, PhD 

 



1. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Andrea Muţíková                                                                   
                                               2. Jaroslava Kminiaková  
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda – Ján Kvasnica 
                            členovia – Ján Semerák, Mgr. Peter Turic 
    c/ rozpočtu obe na rok 2021 
2. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zapracovať rekonštrukciu priestorov KD na lekáreň do 
Plánu investičných akcií obce Málinec na rok 2021 
        Termín: ako v texte 

Uznesenie č. 5/2020 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 16. septembra 2020 
 

1. Berie na vedomie:   

a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení  
b/ Informáciu riaditeľky MŠ J.Törökovej o pripravenosti MŠ na škol-
ský rok 2020/21  
c/Informáciu riaditeľa ZŠ Mgr.Ľ. Jablonského o pripravenosti ZŠ na 
školský rok 2020/21  
d/ Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra obce J. Kančovej za I. 
polrok 2020 
e/ Ţiadosť A. Paprnáka a manţelky P. Paprnákovej Sibillovej o od-
kúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Málinec 
f/ Ţiadosť V. Fodorovej, bytom Kinová 340/10, Málinec o výmenu 
kuchynskej linky v byte 
g/ Ţiadosť o výmenu podlahovej gumy v byte pre Marcelu Balogovú 
bytom Mlynská 511/17, Málinec 
h/ Správu nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky 
obce Málinec za rok 2019 
2. Schvaľuje:  

      a/ Overovateľov zápisnice:  1. Bc. Ivan Karlík, 2. Ján Kvasnica                                                                       
     b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda –  Ing. Dušan Michalove 
členovia – Bc. Jozef Starove, Jaroslava Kminiaková 
c/ Minimálnu cenu za prenájom obecných pozemkov v intraviláne 
obce do 25 m

2
 vo výške 2,-- €/m

2
/rok s vyuţitím na drobné stavby 

d/ Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2020 
e/ Dodatok č.1 k Vnútornej smernici – cenník sluţieb za sluţby po-
skytované OÚ Málinec 
f/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie 
g/ Ţiadosť o odpustenie platby za stočné Janette Semanovej bytom 
Lipová 288/37, Málinec 
h/ Ţiadosť Martiny Pištulovej bytom Vrecová 248/8, Málinec o zara-
denie do poradovníka bytov 
ch/ Ţiadosť TJ Jednota Málinec o navýšenie dotácie v sume 2.000 € 
i/ Ţiadosť Jána Najmajera bytom Mlynská 511/17, Málinec o výmenu 
kuchynskej linky 
j/ Ţiadosť Beáty Starove, bytom Mlynská 510/15, Málinec o výmenu 
kuchynskej linky 
k/ Ţiadosť o zakúpenie a inštaláciu ventilátorov do kúpelní a WC v 
bytových domoch Mlynská 510/15 a Mlynská 511/17 
l/ Dotáciu pre Občianske zdruţenie Málinec vo výške 190,-- € v 
zmysle ţiadosti 
3. Ukladá: 

a/ Predbeţný súhlas ţiadateľovi Drahošovi Kováčovi, bytom Kinová 
312/3, Málinec na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, 
vedenej na LV 742, č.p.790/2 v celkovej výmere cca 120 m

2 

b/ Predbeţný súhlas ţiadateľke Miroslave Vidiečanovej, bytom Kos-
tolná 62/15, Málinec na odpredaj nehnuteľnosti z majetku 
obce Málinec, vedenej na LV 742, č.p. 908/1 v celkovej výmere cca 
22,5 m

2
 

4. Neschvaľuje 

a/ Ţiadosť Jaroslava Nociara a Ţofie Nociarove bytom Sklár-
ska378/8, 985 26 Málinec o prenájom pozemku pod prístrešok na 
drevo z CKN p.č. 471/1 zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcej 
sa v k.ú. Málinec, z dôvodu ţe Obec Málinec spracúva ÚP, v ktorom 
budú presne vymedzené parcely na umiestnenie garáţí  
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Bc. Starove J. - navrhol priebeţne zasielať e-mailom stručné 

informácie poslacnom o investičných akciách, ktoré  sa realizujú v 
obci 
starosta odpovedal – všetky informácie sú zverejnené na web 
stránke obce 
Bc. Starove J. - mal otázku, či sa riešlo osadenie zrkadla pri  

trafike 
starosta odpovedal – zatiaľ sme to neriešili 
Bc. Starove J. -na Hlavnej ulici medzi M. Čepkom a Ľ. Urdom je 

prepadnutý chodník  
starosta odpovedal – dlaţba sa usadla, urobíme to 
Bc. Starove J. - počas futbalových zápasov na TJ by nemuseli 

parkovať autá pri stojane na bicykle 
- mal otázku, či sme sa uţ zaoberali terminálom na platby na OcÚ 
starosta odpovedal – budeme sa tým v blízkej budúcnosti zaoberať 
Mužíková A. - mala otázku od kedy bude fungovať v obci 

muštáreň 
starosta odpovedal – od pondelka 21.9.2020  
Janšto J. - predloţil návrh zaoberať sa stanovením času vysiela-

nia správ v miestnom rozhlase, často sa vyhlasuje a občania sa 
sťaţujú, vyhlasovať ráno o 7.30 je príliš skoro a časom by si zvykli 

 

Obecný Úrad INFORMUJE 

Uznesenie č. 4/2020 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 20. júla 2020 

    a prístreškov, 
  b/ Ţiadosť Vladimíra Švingála bytom Druţstevná 481/13, 985 26   
  Málinec o prenájom pozemku na parcele 838/1 z dôvodu, ţe Obec 
Málinec spracúva ÚP, v ktorom budú presne vymedzené parcely na 
umiestnenie garáţí a prístreškov, 
c/ Ţiadosť Jána Kovalančíka bytom Druţstevná 481/13, 985 26 
Málinec o prenájom pozemku na parcele 838/1 z dôvodu, ţe Obec 
Málinec spracúva ÚP, v ktorom budú presne vymedzené parcely na 
umiestnenie garáţí a prístreškov, 
d/ Ţiadosť Juraja Krňana bytom Druţstevná 484/15, 985 26 Málinec 
o prenájom parcely 838/7 z dôvodu, ţe Obec Málinec spracúva ÚP, 
v ktorom budú presne vymedzené parcely na umiestnenie garáţí a 
prístreškov, 
e/ Ţiadosť Anny Kapurovej bytom Sklárska 379/6, Málinec o zarade-
nie do poradovníka bytov, nakoľko nespĺňa podmienku podľa VZN č. 
2/2019 o prideľovaní obecných bytov §5 odst. 1b 
5. Ukladá 

a/ OcÚ, zabezpečiť prenájom obecných pozemkov podľa bodu 2/c 
tohto uznesenia 
Termín: 1.1.2021 
b/ OcÚ, zabezpečiť poskytovanie sluţieb podľa bodu 2/e tohto uzne-
senia 
Termín: trvalý 
c/ OcÚ, zabezpečiť vykonanie inventarizácie podľa bodu 2/f tohto 
uznesenia 
Termín: rok 2020 
d/ OcÚ, zaoberať sa ţiadosťou A. Paprnáka a manţelky 
P.Paprnákovej Sibillovej na najbliţšom OZ 
Termín: 11/2020 
e/ OcÚ, vyúčtovať priemernú spotrebu stočného Janette Semanovej 
Termín: 12/2020 
f/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu podľa bodu 2/ch tohto uznesenia 
Termín: 10/2020 
g/ OcÚ, zabezpečiť výmenu kuchynskej linky podľa bodov 2/i a 2/j 
tohto uznesenia 
Termín: 12/2020 
h/ OcÚ, zaoberať sa výmenou kuchynskej linky pre V. Fodorovú po 
zaplatení nedoplatkov za byt 
Termín: 12/2020 
ch/ OcÚ, zrealizovať vysprávky podlahy v byte Marcely Balogovej 
Termín: 12/2020 
i/ OcÚ, zabezpečiť zakúpenie a inštaláciu ventilátorov podľa bodu 
2/k tohto uznesenia 
Termín: 12/2020 
j/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre OZ Málinec podľa bodu 2/l tohto 
uznesenia 
Termín: 12/2020 
k/ OcÚ, zaoberať sa vyuţitím obecnej chaty na Starom Vŕšku 
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

mongolská step 

Pripomienky poslancov na zastupiteľstve OZ v Málinci, 
konaného dňa 26. septembra 2020 
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Kvasnica J. - mal otázku k cenovej ponuke na rekonštrukciu 

Lekárne - či obec bude hradiť navýšenie nákladov, pokiaľ by k 
tomu došlo? 
Starosta odpovedal: uhradíme sumu, ktorá bude uvedená v 
zmluve, nič navyše nebude hradiť 
Mgr. Turic P. - mal otázku, či v bytových domoch 510 a 511 tvoria 

fond opráv? 
Starosta odpovedal: zatiaľ netvoria fond opráv, pripravujeme nové 
nájomné zmluvy, v ktorých to budú mať zahrnuté  
Ing. Michalove D. - navrhol do decembrového čísla Málinského 

hlásnika zverejniť nejaký článok, v ktorom by sa občanom  
vysvetlilo zvýšenie sadzieb daní v roku 2021 tak, aby to pochopili. 
Treba im  vysvetliť, ţe od roku 2012 sa nezvyšovali dane 
starosta – uviedol, ţe by to nemal byť problémy 
Janšto J. - bude sa zverejňovať uznesenie – tam by sa mohlo 

vsunúť nejaké vysvetlenie k zvýšeniu súm 
 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení OZ 
    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k RO č. 3/2020 k aktualizácii 
rozpočtu obce Málinec k 19.11.2020 
2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Bc. Jozef Starove 
                                                 2. Ing. Dušan Michalove 
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda- Mgr. Peter Turic 
                                          členovia – Ján Kvasnica, Ján Semerák 
    c/ Návrh VZN č. 3/2020 o dani z nehnuteľnosti, miestnych 
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na 
území obce Málinec 
    d/ Plnenie rozpočtu k 30.9.2020 
    e/ RO č.3/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 
19.11.2020 
    f/ Odpredaj nehnuteľnosti  evidovanej na LV č. 742 k.ú. Málinec, 
ako CKN p.č. 696/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 203 m2 
v podiele 1/1-ina do výlučného vlastníctva Alţbety Hjdóciovej  r. 
Kačániovej, bytom Urbárska 174/14, 985 26 Málinev v sume 0,50 
€/m2, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, ţe 
na parcele 696/2 sa nachádza dvor k rodinnému domu na 
Urbárskej ulici 174/14, ktorý vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou a je uţívaný od roku 1970. Kupujúci nie je osoba v zmysle 
§ 9a, ods.6, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce. Všetky  
náklady s odpredajom znáša kupujúci.  
    g/ Dotáciu pre Mikroregión Hornohrad – ISC Málinec na úhradu 
faktúry č. 0000020296 v sume 533,30 € 
    h/ Predĺţenie PHSR do 31.12.2021 
3. Neschvaľuje: 

    a/ Ţiadosť Andreja Paprnáka a manţelky Petry Paprnákovej 
Sibillovej bytom Nám.1.mája 67/33,Senec o odkúpenie 
nehnuteľnosti v k.ú. Málinec vedenej na LV č. 742, p.č. 843/2 o 
výmere 217 m2 -orná pôda, p.č. 844/2 o výmere 434 m2 – orná 
pôda, p.č. 845/2 o výmere 432 m2, p.č. 846/2 o výmere 429 m2- 
orná pôda 
    b/ Ţiadosť Júliusa Schlenca, bytom Na Vinici 388/1, 985 26 Máli-
nec o odkúpenie časti pozemku vedeného na LV 742, CKN p.č. 
483/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 136 m2 
4. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zverejniť návrh VZN č. 3/2020 podľa bodu 2/c tohto  
uznesenia 
        Termín: 11/2020 
    b/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/f tohto 
uznesenia 
        Termín : 31.12.2020 
    c/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre ISC Málinec podľa bodu 2/g tohto 
uznesenia 
        Termín: 11/2020 
 

Uznesenie č. 7/2020 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 19. novembra 2020 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o poskytnutí úveru na výkon 
samosprávnych pôsobností 
    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k dodrţaniu podmienok na 
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre vykrytie výdavkov 
dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID 19 vo 
výške 30.089 € 
2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ing. Dušan Michalove                                                                  
                                               2. Mgr. Peter Turic   
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda – Ján Semerák   
           členovia – Andrea Muţíková, Jaroslava Kminiaková 
    c/ Úver vo výške 30.089 € s 0 % úrokom na výkon  
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane 
z príjmov FO, s čerpaním do konca roku 2020 a splácaním aţ v 
rokoch 2024 aţ 2027 
    3. Ukladá: 

    a/ OcÚ, čerpať úver podľa bodu 2/c tohto uznesenia        
Termín: 31.12.2020 
 

Uznesenie č. 6/2020 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 9. októbra 2020 

aj predávajúci, treba ich na to  pripravovať uţ v tomto roku 
a od nového roka by sa to mohlo realizovať  
- bolo by dobré upozorniť cestárov ako aj uţívateľov pôdy na poko-
senie pozemkov za dedinou, je to zarastené a je to aj nebezpečné 
pre vodičov. Ukáţkovo pokosil pred vstupom do obce Marek Kurčík 
pozemky Ing. Turošíka,  
- za Domom smútku rastie orech, treba ho vypíliť, aby neškodil 
budove 
- bočné schody z Domu smútku sú v zlom stave, treba tam dať 
dlaţbu 
- pozemok Vladimíra Semeráka na Druţstevnej ulici je zarastený, 
bolo by dobré upozorniť ich na vyčistenie pozemku 
starosta odpovedal – upozornenie dostali, cez víkend by to mali 
urobiť 
Janšto J. - plot na zbernom dvore je zarastený chmeľom 

- zábradlie na moste pri sklárni má len 70 cm, je to dosť nízke, aby 
sa niečo nestalo a chýba na ňom jeden dielec 
- na web stránke obce sú neaktuálne údaje výboru DHZ 
Semerák J. - na Hlavnej ceste pod druhým vŕškom smerom do 

Málinca sú jamy, bolo by dobré dať tam plnú čiaru pretoţe pri obie-
haní áut je to nebezpečné 
starosta odpovedal – je to štátna cesta nie obecná  
Semerák J. - je jeseň, bolo by potrebné uţ začať vypiľovať stromy 

do Banského  
starosta odpovedal – výrub sa riešil cez Okresný úrad odbor ŢP, dali 
nám to zamerať no geodeta sme zatiaľ nevolali, pretoţe je to nákla-
dná záleţitosť cca 3000 €. Momentálne je jednanie pozastavené.  
Semerák J. - okolo Hlavnej cesty smerom na priehradu je všetko 

zarastené, treba to povypiľovať 
Ing. Michalove D. - mali tam radšej zostať jablone, nebolo by to také 

zarastené 
- navrhol pred budovou bývalej sklárne umiestniť informačný panel, 
kde by bola zverejnené história sklárskeho závodu  
- navrhol, aby obecné hliadky spisovali počas pochôdzok po obci 
osobné motorové vozidlá, ktoré dlhodobo parkujú na verejných pries-
transtvách, treba občanov na to upozorniť, prípadne pokutovať 
pretoţe v mestách to beţne takto robia. Blíţi sa zima, bude to 
problém pri vyhŕňaní ulíc. 
Mužíková A. - mala otázku, či si občania môţu sami riešiť problémy 

s neprispôsobivou mládeţou? 
starosta odpovedal – je potrebné zavolať políciu 
Kvasnica J. - v Salaši sa vyčistila určitá časť rigolu, kedy sa bude 

pokračovať v týchto prácach? 
starosta odpovedal – obec vyčistila časť d mosta smerom k p. 
Bošanskej , potom sa však ohlásili z Povodia Hrona, budú 
pokračovať v prácach nakoľko im to odovzdali Lesy SR a majú to 
naplánované   
Semerák J. - na ceste do Salaša sú jamy, bolo by dobré ich zaplátať 
Bc. Karlík I. - altánok v ISC je popísaný nadávkami – treba ho 

pretrieť farbou 

 

Pripomienky poslancov na zastupiteľstve OZ v Málinci, 
konaného dňa 19. novembra 2020 
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- navrhol do rozpočtu obce na rok 2021 dať sumu cca 1000 € na 
zvoničku v strede obce. Vchodové dvere sú v zlom stave. 
Kančová A. - uviedla, ţe to musíme prekonzultovať s Pamiatko- 

vým úradom v Lučenci , ktorý musí dať vyjadrenie, pretoţe 
zvonička je kultúrna pamiatka 
Janšto J. - cesta z kompostoviska zo zadnej strany je v zlom 

stave, treba tam dať nejakú drvu  
- na krizovatke ulíc Kinová – Potočná je vyvýšený poklop, vodiči si 
tam môţu zničiť pneumatiky 
- rozkopávky miestnych komunikácií v obci sú klesnuté – treba 
upozorňovať občanov, aby to najskôr dobre uţabovali a potom 
zaasfaltovali, treba na to dohliadnuť buď OcÚ alebo stavebná 
komisia 
Ing. Michalove D. - na krizovatke ulíc Potočná – Za lesami búcha 

poklop 
Semerák J. - tlmočil poţiadavku občanov Okruţnej ulice o 

umiestnenie kontajnera na sklo, zároveň uviedol, ţe pred 
rod.domom p. Ľubomíra Šnúrika sa rozpadá mostík, sám si ho dal 
vyasfaltovať a v strede mostíka je diera. Treba tam dať väčšiu 
vrstvu asfaltu, aby sa to nemrvilo, rúry nie sú zlomené. Ďalej mal 
otázku aj k oprave výtlkov na  Okruţnej ulici. 
starosta odpovedal – pri Šnúrikovi Ľ. urobíme vysprávky v 
budúcom roku, keď budeme robiť Druţstevnú ulicu. Urobíme aj 
výtlky na Okruţnej ulici ale prvoradá je Druţstevná ulica a 
následne Potočná, kde ukončíme aj opravu chodníkov. 
Mgr. Grulišová R. - pri druţstevných bytovkách by bolo dobré dať 

aspoň na skúšku kontajner na papier,pretoţe občania ho dávajú 
do kontanera na plasty. Ďalej mala otázku, či sa plánujú kamery pri 
vstupe a výstupe do obce – kedysi sa o tom hovorilo. 
starosta odpovedal- kontajner na papier môţeme umiestniť ku 
bytovkám a čo sa týka kamier, bol to projekt MV SR nie obce, ktorý 
sa však nerealizoval.  
Mužíková A. - mala otázku, či  budeme pokutovať občanov za 

parkovanie áut pred domami, keďţe sa blíţi zima, budú sa vyhŕňať 
ulice a tieto autá celoročne parkujú na verejnom priestranstve ? 
Starosta odpovedal – môţeme to začať praktizovať od nového 
roku. Najskôr však upozorníme občanov, v prípade ich nezáujmu 
uloţíme pokutu. 
 

 Uznesenie č. 8/2020 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 11. decembra 2020 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení OZ 
    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k RO č. 4/2020 k aktualizácii 
rozpočtu obce Málinec k 1.12.2020 
    c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce  
Málinec na roky 2021 – 2023 
2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Bc. Ivan Karlík 
                                                 2. Jaroslava Kminiaková 
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda- Ing. Dušan Michalove 
                               členovia – Bc. Jozef Starove, Andrea Muţíková 
    c/ Plán zasadnutí OZ na rok 2021  
    d/ VZN č. 3/2020 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a 
poplatku za komunálne      
        odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach 
určovania a vyberania dane a poplatku na území obce Málinec 
    e/ Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec na rok 2021 
    f/ RO č.4/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 
11.12.2020 
    g/ Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2021 
    h/ Dotáciu pre ZO SZPB na rok 2021 v sume 860 € 
  ch/ Dotáciu pre DHZ Málinec na rok 2021 v sume 8.000 € 
    i/ Dotáciu pre Klub dôchodcov na rok 2021 v sume 400 € 
    j/ Dotáciu pre TJ Jednota Málinec-Futbalový oddiel na rok 2021 
v sume 20.000 € 
   k/ Rozpočet obce Málinec na rok 2021 ako záväzný a na roky 
2022 – 2023 ako orientačný 
    l/ Ţiadosť o odpustenie čiastočného poplatku za odpady pre  

 

    p. Vlastu Gúgľavovú, bytom Vrecová 238/23, Málinec v sume 
81,25 € 
m/ Ţiadosť o zrušenie prenájmu obecného pozemku pre p. Dušana 
Slávika, bytom Okruţná 143/36, Málinec k 31.12.2020 
   n/ Ţiadosť o výmenu kuchynskej linky pre p. Jána Riečicu, bytom 
Mlynská 510/15, Málinec  
   o/ Pouţitie fondu prevádzky, údrţba a opráv na rok 2020  
nasledovne:  
      - výdavok na lampy BJ 130 v sume 76,96 €  fa č. 200091 od 
Promar Poltár 
      - výdavok na BJ 515 v sume 70,86 € /revízie kotlov/VPD č. 
1602/V, v sume 47 € /expan.nádrţ/ 
      - VPD č. 1590/V, v sume 31,03 € /ţľaby / VPD č. 1349/V,fa č. 
112020 v sume 55 € od Výberčí Poltár /oprava plynových sporákov/, 
fa č.3620069707 v sume 125,50 € od Elektrosped, Bratislava /bojler/ 
    p/ Odpísanie pohľadávky obce Málinec voči firme potraviny Kačka 
a.s. v konkurze ako nástupníckej organizácii po CBA Slovakia a.s.  
za stočné fa č. 655/2019 v sume 53,10 a fa č. 656/2019 v sume 
13,50 € vzhľadom k nevymoţiteľnosti pohľadávky 
    r/ Odpísanie pohľadávky obce Málinec voči firme KOMA&KOMA 
s.r.o. Málinec za fa č. 67/2014 v sume 253,59 € a fa č. 351/2015 v 
sume 3.417,74 €  vzhľadom k nevymoţiteľnosti pohľadávky 
3. Neschvaľuje: 

    a/ Ţiadosť o prenájom obecnej garáţe pre p. Petra Stašáka, bytom 
Zdravotná 59/21, Málinec 
4. Mení: 

    a/ Uznesenie č. 5/2014 v bode 2/d nasledovne: výmeru 15 m2 
nahrádza výmera 10 m2 a výška nájomného je stanovená na základe 
uznesenia č. 5/2020 
    b/ Uznesenie č. 7/2019 v bode 2/g nasledovne:  
výmeru 20 m2 nahrádza výmera 15 m2 a výška  nájomného je 
stanovená na základe uznesenia č. 5/2020 
    c/ Uznesenie č. 2/2010 nasledovne:  
prenájom telocvične  1 hod. = 10,-- €  /verejnosť / 
prenájom telocvične  1 hod. =  5,--€  / zamestnanci / 
5. Ukladá: 

    a/ OcÚ, inkasovať poplatky v zmysle VZN č. 3/2020 podľa bodu 
2/d tohto uznesenia  
        Termín:  rok 2021  
    b/ OcÚ, riadiť sa Plánom investičných akci podľa bodu 2/g tohto 
uznesenia  
        Termín: rok 2021  
    c/ OcÚ, poskytnút dotácie z rozpočtu obce podľa bodov 2/h, 2/ch, 
2/i, 2/j tohto uznesenia 
        Termín: rok 2021 
    d/ OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu podľa bodu 2/k tohto 
uznesenia 
        Termín: rok 2021  
    e/ OcÚ, zabezpečiť odpustenie poplatku podľa bodu 2/l tohto 
uznesenia 
        Termín: rok 2020  
    f/ OcÚ, ukončiť nájom podľa bodu 2/m tohto uznesenia 
        Termín: 31.12.2020  
    g/ OcÚ, zabezpečiť výmenu kuchynskej linky podľa bodu 2/n tohto 
uznesenia  
        Termín: 01/2021  
    h/ OcÚ, vypracovať nové dodatky k zmluvám podľa bodov 3/a a 
3/b tohto uznesenia 
        Termín: 31.12.2020 
  ch/ ZŠ Málinec zabezpečiť prenájom a výber poplatkov podľa bodu 
3/c tohto uznesenia 
        Termín: trvalý 
    i/ OcÚ, zabezpečiť pouţitie fondu prevádzky, údrţby a opráv podľa 
bodu 2/o tohto uznesenia 
       Termín: rok 2020  
    j/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie pohľadávok podľa bodov 2/p a 2/r 
tohto uznesenia 
       Termín: rok 2020  
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Bc. Starove J. - predloţil návrh, spracovať leták pre občanov na 

upozornenie parkovania áut na verejných priestranstvách obce. 
Okrem osobných pribúdajú uţ aj nákladné autá a kamióny. Ulice 
súúzke, blíţi sa zimné obdobie kedy budeme vyhŕňať sneh a 
tietoautá budú prekáţkou. 
Ing. Michalove D. - navrhol priestor pri zákrute kde malo byť 

vybudované kúpalisko, treba to upraviť a prenajímať za poplatok  
starosta – súhlasí s návrhom, spracujeme leták, upravíme 
priestor na parkovanie. Pokiaľ by sme to prenajímali za poplatok, 
obec bude musieť mať schválené VZN ale následne budeme 
musieť pokutovať občanov za jeho porušovanie 
Mgr. Turic P. - dôleţité bude, aby to bolo spravodlivé a v súlade 

so zákonom 
starosta – všetko najskôr prekonzultujeme to s JUDr. Gombalom 
Janšto J. - moţná by mohli parkovať na PD u p. Kancka alebo 

Ing.Faťaru, pokiaľ by s tým súhlasili 
Mgr. Jablonský Ľ. - mal otázku, či v územnom pláne, ktorý obec 

spracúva budú navrhnuté stavebné pozemky? 
starosta odpovedal – obec nemá ţiadne stavebné pozemky, 
zatiaľ si poţiadali o zapracovanie stavebných pozemkov 
Bc.Sekáč s manţelkou. Jedná sa o pozemky / záhrady/, ktoré 
kúpili v časti Huta pri Ipli. Kminiaková J. - mala otázku, či je späť 
v Salaši kontajner na sklo, bola pripomienka k jeho premiestne-
niu na Okruţnú ulicu? 
starosta odpovedal – na základe pripomienky bol ešte v ten 

deňvrátený späť do Salaša 
Kminiaková J. - mala otázku, či obec plánuje niečo robiť na 

námestí na Nový rok? 
starosta odpovedal – akcie sú zakázané, sprísňujú sa opatre-

nia, nepôjdeme do rizika. Zároveň uviedol, ţe seniori obce majú 
poţiadavku, aby obec nerobila ohňostroj na Nový rok. 

svojim! Ako hrajúci 

tréner, začal na poste záloţní-

ka, neskôr sa vrátil na svoje 

miesto útočníka a strieľal góly. 

Svojou hrou tešil fanúšikov 

a spoluhráčom dodával seba-

vedomie. Dve alebo tri sezóny 

som si zahral aj s futbalovou 

legendou Málinca, Pavlom 

Straškom (roč. 1937). Najskôr 

som obdivoval jeho hru, rých-

losťou vyhrávané súboje 

a najmä góly, ktorými rozho-

doval zápasy. Góly dával pre 

neho charakteristickými  

razantnými strelami z hry i zo 

štandardiek. Od príchodu do 

muţstva dospelých, patril Ján 

Najmajer (roč. 1951) do  

základnej zostavy. Únikmi a 

centrovanými loptami        

z ľavého krídla pripravoval 

gólové šance spoluhráčom, ale 

i on sám vedel strieľať góly. 

Oporou na pravom krídle bol 

rýchlonohý a najslušnejší hráč 

muţstva, Viliam Valentíny 

(roč. 1948). Z prihrávky na gól 

mal rovnakú radosť, ako by ho 

dal on. Na obidvoch krídlach 

bol pouţiteľný Ozdínčan  

Daniel Hano (roč. 1944).  

Talentovaný ľavák Pavel  

Králik (roč. 1948), okrem 

futbalu veľmi dobre hral aj 

hokej a stolný tenis. Od detstva 

trávil pri športe veľa času spolu 

so svojimi susedmi, rovesníkmi 

Jánom (roč. 1948) a Pavlom 

(roč. 1949) Faťarom. Členom 

muţstva muţov bol prvý po-

chopiteľne starší Ján, ale  

súčasťou muţstva bol dlhšie 

mladší Pavel. Ten vedel aj 
veľmi dobre spievať. Pri návra-

toch zo zápasov autobusom 

robil náladu aj po prehre, spolu 

so Š. Riečicom, či P. Straškom 

a J. Cingelom. 

V niekoľkých zápasoch mi boli 

spoluhráčmi Ján Riečica, Jaro 

a Ivan Jakuba, Ján Jakuba, 

Ján Straško. Jednu sezónu aj 

Ján Urda (roč. 1950), strelec 

rekordných šiestich gólov do 

siete Mikušoviec. 

Z trénerov chcem  

pripomenúť predovšetkým  

p. Tibora Urbašíka. Spolu 

s ním najintenzívnejšie preţí-

vali prípravu, priebeh 

i výsledok našich zápasov, 

najmä Michal Švéda, Július 

Urda a Pavel Šnúrik. 

Pripravil: Juraj Valentýni,  

roč. 1949 

 

     K tejto štvorici patril aj  

Vlado Vengrín (roč. 1950), 

vţdy vďačný za miesto 

v bránke.  

Pri vymenúvaní obrancov, sa 

patrí začať najväčším bojovní-

kom muţstva, nepoznajúcim 

ţiadnu stratenú loptu, Micha-

lom Števove (roč. 1944). Dával 

do kaţdého súboja všetky sily. 

Na niektoré ťaţké zápasy, kde 

sa očakávala obojstranne tvrdá 

hra, si bral na nohy po dvoje 

chráničov. Stabilným pilierom 

obrany počas celej kariéry 

v našom drese bol rodák 

z Terchovej Ján Cingel (roč. 

1948). Stopér s vynikajúcou 

pozičnou hrou, nepriechodný 

po zemi a dôrazný vo vzduchu. 

Zodpovedný Michal Gúgľava 

(roč. 1950) mal bezkonkurenč-

ne vyárendované miesto na  

  pravej strane obrany.  

Skúsenému a spoľahlivému 

ľavému obrancovi Ivanovi 

Iléšovi (roč. 1947) sa zápas 

vydaril vtedy, keď si „strihol“ 

aspoň jedny noţničky.Menej 

zápasov som odohral 

s obrancami: M. Pilátom, S. 

Málinkom, M. Valentýnim, 

D. Findrom, M. Kačánim, 

pritom kaţdý z nich odohral za 

Málinec viac zápasov ako ja.  

Spomedzi záloţníkov 

chcem spomenúť neúnavného 

Jána Kancka (roč. 1942). Ako 

dorastenec si zahral ligu za R. 

Sobotu. Lopta ho veľmi dobre 

poslúchala, vedel ju získať aj 

prihrať. Ako najstarší z trojice 

futbalových bratov, aktívne 

hrával najdlhšie. Oravčan  

Karol Hrnčiar (roč. 1945), 

hráč s pľúcami maratónca, 

v kaţdom zápase nabehal naj-

viac kilometrov. Jozef Volf 

(roč. 1949), dirigent, futbalista 

dávajúci muţstvu myšlienku 

a systém. Škoda, ţe celú karié-

ru nehral za Málinec. Technic-

ký futbalista,s typickou kľuč-

kou a  presne načasovanou 

prihrávkou, bol Ján Turic (roč. 

1951). Bohuš Jackuliak (roč. 

1949), hráč s dobrými fyzic-

kými parametrami, pre muţ-

stvo uţitočný svojim nasade-

ním pri defenzívnych úlohách. 

Najväčšou osobnosťou 

muţstva bol skúsený Daniel 

Šnúrik (roč. 1944), navrátivší 

sa domov po dlhom pôsobení 

v Detve a kratšom v Lučenci. 

Urobil veľmi dobre, ţe prišiel k  

Moji spoluhráči 

alebo 
v jednom drese 

 
V skutočnosti to nebol len 

jeden dres, bolo ich viac. Ešte 

väčší počet hráčov sa v málin-

ských dresoch vystriedalo 

a odohralo za Málinec veľa 

majstrovských i priateľských 

zápasov. Práve na hráčov 

chcem upriamiť pozornosť. 

Presnejšie na mojich spoluhrá-

čov, s ktorými som hrávalod 

jesene 1968 do jari 1974.  

Začnem brankármi. 

Najstarší z nich bol Štefan 

Riečica (roč. 1945), ideálna 

brankárska postava, predurčený 

na úspešné súboje pri 

vysokých loptách. Vrchol ka-

riéry mal s predchádzajúcou 

futbalovou generáciou. Dru-

hým v poradí bol futbalovo-

hokejový brankár, Miroslav 

Tokár (roč. 1948). Futbal 

chytal aj za konkurenčnú  

Kokavu n/Rimavicou. Určite 

dlho nemohol zabudnúť na 

smoliarsky gól v rozhodujú-

com zápase o postup proti 

Poltáru... Ďalším bol Daniel 

Starove (roč. 1949), ten 

od detstva uvaţoval len o bran-

kárskom poste. Mal rád nároč-

né tréningy, po nich si lepšie 

veril aj v zápasoch.  

Talentovanému Jozefovi  

Gasperovi (roč. 1952), 

k dlhodobejšiemu presadeniu 

sa na poste jednotky chýbalo 

väčšie sebavedomie. 
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      raz padla na kolená,  

  ale oproti situácii po roku 

1989 vtedajší robotníci nezo-

stali ľahostajní. Naopak, zo-

zbierali všetky svoje schopnos-

ti a najmä skúsenosti získané 

pomyselnou „človečenskou 

štafetou“ od svojich predkov 

a rozhodli sa vyuţiť druţstevnú 

formu podnikania. Na túto 

formu podnikania sa úplne 

zabudlo v priebehu 90. rokov 

20. storočia, pričom zakladate-

ľom druţstevníctva bol Slovák 

Samuel Jurkovič v 19. storočí. 

 V čase hospodárskej 

krízy na začiatku 30. rokov 20. 

storočia málinskí podnikatelia 

sa rozhodli opustiť svoju sklá-

reň a presťahovali sa do Ma-

ďarska a Rumunska, kde 

v sklárskom podnikaní pokra-

čovali. Svoje podnikateľské 

problémy si teda vyriešili od-

chodom z vtedajšej Česko-

slovenskej republiky, pričom 

ich nezaujímali osudy sklár-

skych robotníkov, ktorí zostali 

bez moţnosti obţivy. Tí zostali 

odkázaní na podporu 

v nezamestnanosti bez nádeje 

na prácu a vlastný zárobok. 

O ťaţkom poloţení nezamest-

naných robotníkov podal sve-

dectvo sklár Jozef Šverla 

v pokusnom básnickom vyjad-

rení. Po dvoch rokoch ţivore-

nia a straty nádeje na znovu 

otvorenie prevádzky rozhodli 

sa málinskí sklári zaloţiť sklár-

ske robotnícke druţstvo. Podľa 

vypracovaného plánu sa malo 

vytvoriť druţstvo, ktoré si 

prenajme skláreň po podnikate-

ľovi Kuchynkovi a s prácou sa 

malo začať 1. januára 1933. 

Prípravný výbor poslal vypra-

covaný plán úradom na schvá-

lenie. Odborníci síce uznali 

reálnosť predloţených výpo-

čtov, ale len na tri mesiace 

prevádzky. Podľa ich názoru 

ţivotaschopný podnik potrebo-

val vstupný kapitál skoro dva 

milióny vtedajších korún čes-

koslovenských. Prvý pokus 

o zmenu tak stroskotal. Niekto-

rí sklári sa nedali odradiť 

a proti vôli úradov a bez po-

sudkov odborníkov, bez 

akýchkoľvek finančných pro-

striedkov a bez účasti podnika-

teľov sa rozhodli aj tak uvede-

né druţstvo zaloţiť. 

V prenajatom stupníku (mlyn 

na drvenie kremeňa), ktorý 

       nepracoval, si podľa vlast-

ných predstáv a skúseností 

vybudovali začiatkom leta 

1933 malú taviacu pec. Na 

Notársky úrad v Málinci ozná-

mili nasledovné: robotníkov 

zamestnaných. Túto pec sme si 

vystavili a dňom 7. júna beţné-

ho roka ju mienime, predbeţne 

na skúšobnú dobu štrnásť dní 

pustiť do prevádzky, ktorú 

okolnosť súčasne oznámili na 

notárskom úrade. Potom sa 

nikoho uţ nič nepýtali 

a jedenásti sklári  začali s vý-

robou. Keďţe nemali financie 

na zakúpenie surovín, na prvé 

tavby pouţili suroviny pozbie-

rané okolo sklárne a sklenené 

črepy. Po viacerých pokusoch 

úspešne utavili číru sklovinu 

a začali vyrábať fľaše, mliečni-

ky, poháre na uhorky, kalamá-

re, cukorničky. Ţeny výrobky 

balili do slamy a vo vreciach 

a košoch ich rozváţali na bi-

cykloch po okolitých dedinách 

a mestách. Po rozšírení výroby 

pribrali za člena druţstva 

miestneho povozníka. Prvú 

oficiálnu objednávku toto „ma-

lé druţstvo“ dostalo od Štátnej 

školy v Málinci na 60 kalamá-

rov. Postupne sortiment výrob-

kov rozšírili o cylindre na lam-

py, dţbány, vázy, kalíšky 

a začali taviť aj farebnú sklovi-

nu. Peniaze získané za odpre-

dané výrobky pouţívali hlavne 

na nákup surovín a paliva. 

Mzdy vyplácali len z toho, čo 

zostalo, pričom počas existen-

cie tohto „malého druţstva“ 

nemali ţiadny úver. Zaujíma-

vosťou tieţ bolo, ţe táto malá 

skláreň bola oproti vtedajším 

sklárňam primitívna, no 

z technologického hľadiska 

zaujímavá vyuţitím spôsobu 

sklárskej výroby zo 17. a 18. 

storočia na Slovensku. 

Tento pokus niekto-

rých sklárov podnietil aj  

ďalších nezamestnaných 

k iniciatíve obnoviť výrobu, a 

tak na jar 1934 si zaloţili 

„Sklárske výrobné a predajné 

druţstvo, s. r. o., v Málinci“. 

Zvolení traja členovia správy 

druţstva vykonávali funkcie 

čestne bez nároku na finančnú 

odmenu, pritom si plnili svoje 

pracovné povinnosti ako  

robotníci. Bol zvolený aj do-

zorný výbor na kaţdomesačnú 

POKRAČOVANIE na str. 13 

 

 

 

 
 
 

 

Morálny  
a odborný odkaz 
z retro pohľadu 
do prítomnosti 

 

 
 

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. 

 

Nadväzovať na minulosť ako 

podnetný impulz pre tvorbu 

nového má svoje opodstatne-

nie, lebo zo stretnutí s kultúrou 

minulosti vznikajú prenikavé 

pohľady do súčasnosti 

a budúcnosti. Potrebné je pre-

konať nadraďovanie prítom-

nosti nad minulosť 

i budúcnosť. Takýmto pôsobe-

ním dochádza k strate kultúr-

neho kontaktu s danou kultúr-

nou históriou, k odcudzeniu sa 

vlastným tradíciám. Dôleţitý je 

teda spätný pohľad nielen kvôli 

orientácii, ale najmä smerova-

niu pre poznávanie ciest 

k súčasnosti a formuláciu cie-

ľov do budúcnosti. Aj súčasní 

politici pri oslavách 75. výročia 

oslobodenia zdôrazňovali, ţe je 
potrebné/nevyhnutné poučiť sa 

z chýb minulosti. Zároveň však 

jedným dychom sa ţiada pri-

pomenúť, ţe v minulosti mô-

ţeme nájsť mnoţstvo aj pozi-

tívnych príkladov zo ţivota 

našich predchodcov.  

Uţ tri desaťročia sa 

nedávna minulosť hodnotí 

mimoriadne kriticky. Prejavuje 

sa to vo všetkých oblastiach. 

Výrazne sa to prejavilo aj 

v ekonomike pri zmenách 

vlastníctva hospodárskych 

podnikov. Namiesto reálneho 

prehodnotenia všetkého pod-

netného a tvorivého prevládla 

honba zmocniť sa z večera do 

rána privatizačnými manierami 

všetkých hospodárskych hod-

nôt vytvorených predchádzajú-

cimi generáciami. 
K tomu sa postupne 

v politickom riadení štátu pre- 

sadzoval predaj kľúčových 

strategických podnikov do rúk 

zahraničných investorov 

a zároveň vytváranie priestoru 

na pôsobenie aj stredných 

a menších investorov zo zahra-  

ničia, čiţe na postupné ovlád-

nutie slovenskej ekonomiky. 

Zabúdalo sa pritom, ţe 

v uvedenom čase malo Sloven-

sko uţ dostatok kvalifikova-

ných vysokoškolsky vzdela-

ných ľudí vo všetkých oblas-

tiach priemyslu, ale aj poľno-

hospodárstva, ktorí mohli 

v nových podmienkach tvorivo 

stavať v mnohých odvetviach 

na dobre vybudovaných zákla-

doch. Namiesto toho sa im 

zobrala „pôda spod nôh“ 

s neustálym zdôrazňovaním 

nech idú radšej na „vandrovku“ 

do sveta. Samozrejme celý ten 

proces sprevádzala výrazná 

korupcia a následne po zme-

nách vlastníckych vzťahov 

naďalej sa konštatuje, ţe ko-

rupcia v našej spoločnosti do-

sahuje úctihodných rozmerov, 

takţe najmä policajti z NAKA 

sa vôbec nemusia obávať ne-

zamestnanosti. V súvislosti 

s riešením korupcie chcem 

pripomenúť z histórie správa-

nie sa sklárskych robotníkov, 

ktorých   počin   sa   stáva 

výrazným     morálnym 

posolstvom   pre     mnohých 

súčasných   „podnikateľov“. 

Na začiatku 21. storo-

čia postihol zánik aj sklársku 

výboru so 150-ročnou históriou 

v novohradskej obci Málinec. 

A to aj napriek tomu, ţe 

v uvedenom čase tu pôsobilo 

mnoţstvo stredoškolsky a vy-

sokoškolsky odborne fundova-

ných sklárskych odborníkov 

(veď sklárske remeslo sa tu 

v mnohých rodinách dedilo 

z otca na syna) s bohatými 

praktickými skúsenosťami. 

Samozrejme vyhasnutie sklár-

skych pecí s bohatou tradíciou 

treba vnímať aj v širšom dobo-

vom kontexte. 

A práve na príklad  
správania sa niekdajších robot-

níkov a manaţmentu tohto 

sklárskeho závodu sa priam 

ţiada pripomenúť v súvislosti 

s naznačenou, dnes doslova 

„večnou“ témou − korupciou −, 

ktorú vedia niektorí 

v politickom boji fantasticky 

manipulatívnou komunikáciou 

vyuţiť vo svoj prospech. Sklár-

ska výroba v Málinci uţ 
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 napr. bolo postavených  

   12 bytov. 

 Po skončení druhej 

svetovej vojny druţstvá  

v Málinci i v Novej Bani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úspešne prosperovali. Postupne 

sa rozvíjal obchod, hlavne na 

Balkán. Prebiehala obnova 

zastaraných výrobných fondov. 

Bola uskutočnená oprava 

a modernizácia veľkoskladov 

v Bratislave, otvorený nový 

obchod v Lučenci. Obnovovali 

a rozširovali sa objekty sklárne 

v Novej Bani. Materský závod 

Málinec plánovali obnoviť 

a zrekonštruovať z takmer 20 

miliónových úspor. V takýchto 

podnikateľských plánoch za-

stihli sklárske druţstvá  

februárové udalosti roku 1948. 

 Stručný prierez histó-

riou sklárskeho druţstva 

v Málinci (1933 – 1948) pred-

stavuje jednoznačný signál aj 

pre súčasnosť, ţe druţstevné 

podnikanie má svoje opodstat-

nenie. Vtedajší robotníci (mali 

skončenú „len“ ľudovú školu 

ešte z čias Rakúsko-Uhorska) 

preukázali, ţe boli schopní 

vyriešiť problém nezamestna- 

nosti a vytvoriť si aktívny 

podnikateľský plán aj bez  

účasti podnikateľov. Okrem 

vyriešenia všetkých technic- 

kých a právnych problémov, 

ktoré sa druţstvu stavali do 

cesty, robotníci dali svojmu 

   podnikaniu taký sociálnoeko- 

nomický spôsob riadenia, ţe aj 

v najhorších krízových rokoch 

vedeli druţstvo udrţať, a to aj 

zveľadili počiatočný takmer 

 

 

 

 

 

napriek neprajnosti úradov 

a silnej konkurencii sklárskych 

monopolov. Za niekoľko rokov 

svojej činnosti v absolútne 

nepriaznivých podmienkach 

(bez mobilov, faxov, notbúkov, 

eurofondov, drahých limuzín, 

rôznych školení a pod.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nulový majetok na prosperujú-

cu firmu v oblasti sklárskeho 

priemyslu. Najdôleţitejšie 

bolo, ţe si týmto tvorivým 

počinom zabezpečili prácu 

a obţivu pre svoje rodiny. A to  

bez čo len pomyslenia, ţe ich 

má zachraňovať zahraničný 

investor. Za pomoci toho oby-

čajného „zdravého sedliackeho 

rozumu“ vyrábali viac, lepšie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lacnejšie a kvalitnejšie ako 

sklárne vedené a riadené pánmi 

podnikateľmi a v tvrdom kon-

kurenčnom boji boli úspešní. 

Preukázali, ţe nie sú len „pra-

covnou silou“, ale ako plno-

právni vlastníci vedia kvalifi-

kovane, aktívne a efektívne 

riadiť. Na rozdiel od súčasných 

        v mnohom zbytočne  

finančne premrhaných „projek-

tov“ pre riešenie problémov 

nezamestnanosti zamerali sa na 

prakticky vytvorený 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekonomický projekt vyuţitím 

svojich schopností 

a skúseností. 

 Úspešné druţstevné 

podnikanie málinských sklárov 

je vhodným príkladom odkazu 

tak morálneho – nedať sa „kú-

piť“ a „podplatiť“ – 

a odborného – vyuţitie druţ- 

stevnej formy podnikania − 

našich predkov, aby sa pri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnešných riešeniach na  

prekonávanie krízy nevyuţívali  

najmä politicky motivované 

pseudo riešenia, ale kontinuitne 

rozvíjali všetky tvorivé počiny 

aj z minulosti. 

 

Pripravil: doc. PaedDr. 

Július Lomenčík, PhD. 

 

kontrolu účtovných dokladov. 

Pred spustením prevádzky 

museli podstúpiť mnoho ťaţ-

kostí. Základný problém bol 

v nedostatku peňazí (uvedo-

movali si, ţe potrebujú vstupný 

kapitál takmer dva milióny 

korún), preto poţiadali o štátnu 

podporu. Samozrejme ju nedo-

stali. Na základný kapitál sa 

preto rozhodli poskladať vo 

forme podielov (jeden podiel 

mal hodnotu 100 Kč). Hodnota 

podielov na začiatku činila 

17 000 korún a pouţili ich na 

nákup základných sklárskych 

surovín. Robotníci svojpomoc-

ne a bez nároku na mzdu si 

opravili budovy sklárne 

a prvého októbra 1934 začala 

veľká druţstevná skláreň pra-

covať. V ďalšom roku sa 

k veľkému druţstvu pridali aj 

robotníci z malej sklárne 

a postupne pribúdali noví sklári 

a pomocní pracujúci. Podmien-

kou vstupu do druţstva bolo 

zloţenie členských podielov. 

Sortiment výrobkov rozširovali 

podľa dopytu zákazníkov. 

Neustále zlepšujúce sa výsled-

ky vo výrobe a odbyte sa pre-

javili na zveľadení celkového 

kapitálu, keď z pôvodných 

sedemnásť tisíc druţstvo 

v roku 1939 uţ disponovalo 

piatimi miliónmi korún. 

 Úspešné podnikanie 

málinských sklárov nebolo po 

vôli sklárskemu kartelu DUTA 

(súkromná predajná organizá-

cia pre duté sklo, ktorej priná-

leţalo 23 veľkých sklárskych 

firiem). DUTA podnikala kro-

ky pre vstup druţstva do karte-

lu. V opačnom prípade bola 

rozhodnutá druţstvo zničiť. 

Najskôr funkcionárov a členov 

druţstva zastrašovali a potom 

sa usilovali vedenie druţstva 

skorumpovať (za zastavenie 

výroby ponúkli predstavenstvu 

300 000 Kč). Po neúspešných 

pokusoch (robotníci ich dokon-

ca viackrát zo závodu vyhnali) 

sa rozhodli málinské sklárske 

druţstvo zničiť ekonomicky, čo 

sa opäť nepodarilo. 

 Po šiestich rokoch 

trvania si druţstvo zakúpilo 

bývalú skláreň na tabuľové    

sklo v Novej Bani a zároveň  

aj pozemky, kde plánovali  

rozšírenie tejto sklárne. Priori- 

tou bol aj sociálny program,    

 
 

Sklárski druţstvníci v Málinci 

 

Nápojová sada – poháre a krčah, výrobky malého sklárskeho drţusta 

v Málinci, časť Stupník, zdroj: NMG, foto: Martina Libiaková 
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bola vystavaná murovaná fara, 

škola a pivnica. Začala sa viesť 

matrika narodených, sobáše-

ných a zomretých. V roku 1803 

boli dobudované hospodárske 

budovy na fare a v škole 

a zaobstaraná farská záhrada. 

V roku 1811 si cirkevný zbor 

zaopatril 5 centový kostolný 

zvon a v roku 1816 pozlátený 

strieborný kalich 

k dávnejšiemu cínovému kali-

chu, ktorý im v roku 1725 

daroval Štefan Spišiak 

z Ozdína. V apríli 1819 

s odbornou pomocou murár-

skeho majstra Mikša z Tuhára 

a stolárskeho majstra Jána 

Hágera z Lučenca začali cir-

kevníci stavať chrámovú veţu, 

ktorú umiestnili do štítového 

priečelia kostola. Rok dokon-

čenia hranolovitej stavby krytej 

barokizujúcou kopulou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s laternou, s fasádou členenou 

lizerovými rámami 

a polkruhovito ukončenými 

oknami - 1820 – je uvedený 

 priamo nad vlastným vchodom 

do veţe. Rovnako ako pred 25 

rokmi nový kostol, tak aj pri-

stavenú kostolnú veţu posvätil 

senior Novohradského seniorá-

tu Ján Geduly z Tomášoviec. 

V roku 1820 bolo doplnené aj 

chrámové vybavenie kamennou 

klasicistickou krstiteľnicou 

kalichového tvaru, klasicistic-

kým stĺpovým oltárom 

s tympanónom a obrazom 

a klasicistickou kazateľnicou, 

ktorá bola súčasťou oltára.  
V roku 1821 umiestnili do 

kostolnej veţe uţ pred 10 rok-

mi zakúpený 5 centový zvon 

a v roku 1833 na väčšiu slávu 

Boţiu dali uliať druhý veľký 

12 centový zvon. Obidva zvo-

ny slúţili Málinčanom aţ do 1. 

svetovej vojny. 1. decembra 

1916 bol menší zvon 

z chrámovej veţe rakúsko-

uhorskými úradmi vzatý na 

vojnové účely spolu so zvonmi 

zo zvoničky. 12 centový chrá-

mový zvon sa pre jeho rozmery 

– výška 125 cm, priemer 110 

cm – nepodarilo vyhodiť veţo-

vým oknom, a preto 

sa zachoval aţ dodnes. Po 

ukončení 1. svetovej vojny 

následne v roku 1922 cirkevný 

zbor zadováţil dva nové zvony 

ako náhradu za tie zrekvírova- 

né. Jeden zvon umiestnili do 

zvoničky v dedine a tam vy-

zváňa dodnes. Druhý, tieţ 

dodnes slúţiaci zvon osadili do 

chrámovej veţe. Tento zvon 

vyhotovila firma Erman a spol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Brne a je na ňom napísané: 

„ZLOBA VZALA DŇA 1. 

DECEMBRA 1916. LÁSKA 

DALA 25. MARCA 1922. 

S POMOCOU BOŢOU 

A VEĽKÝMI OBEŤAMI 

ÚDOV CIRKVE 

V AMERIKE, ULIAŤ DALA 

KU CTI A SLÁVE TROJ-

JEDINÉHO BOHA CIRKEV 

EV. A. V. MÁLINSKÁ ZA 

ÚRADOVANIA SLOVA 

BOŢIEHO KAZATEĽA 

ALEXANDRA TROKANA.“  
V roku 1988 sa na chrámových 

zvonoch prestalo zvoniť ručne 

a sú poháňané elektrinou. 

V roku 2010 sa uskutočnila 

generálna oprava kostolných 

zvonov a elektroinštalácie, 

ktorú bolo nutné v roku 2016 

po silnej letnej búrke opakovať. 

Posledným zásahom do chodu 

chrámových zvonov bola opra-

va puknutého srdca jedného 

z nich v roku 2017. Zvonári na  

kostolnej veţi obyčajne zastá-

vali aj post hrobára a nočného 

vartáša alebo hlásnika. Z 19. 

storočia sa ich mená nezacho-

vali, ale najstarší Málinčania si 

ešte dobre pamätajú na zvoná-

rov, ktorí ovládali ručný spô-

sob zvonenia v 20. storočí do 

roku 1988 a príleţitostne pri 

výpadku elektriny. Chrámové 

zvony vedeli ručne rozozvučať 

Michal Findra – Bachter, jeho 

syn Ján Findra - Bachter, Juraj 

Valentíny – Balaška, Milan 

Števove – Druţba, Ján Detvan 

– Pavčo, Ján Bakuľa –

Sohodkin a Ján Števove – Be-

ľove. Po elektrifikácii zvonov 

mali zvonenie na starosti čle-

novia vedenia cirkevného zbo-

ru a presbyteri podľa vzájom-

nej dohody a tak je to aj 

v súčasnosti.  

 Aţ do 80. rokov 20. 

storočia na Štedrý večer 

o polnoci sa kostolná turňa 

zaplnila cirkevníkmi, ktorí 

spevom nesúcim sa nad celým 

Málincom oslavovali narodenie 

nášho Spasiteľa.  

Aj nasledovní má-

linskí kazatelia slova Boţieho  
a aj nasledovné generácie má-

linských evanjelikov sa väčšou 

či menšou mierou podieľali na 

zveľaďovaní diela, ktorého 

základ poloţili prví samostatní 

málinskí evanjelici pod vede-

ním prvého málinského evanje-

lického kňaza. 

 Hodno spomenúť 

obnovu veţe v roku 1883, 63 

rokov po jej postavení 

a dôkladnú obnovu kostola 

v roku 1895 pri príleţitosti 100. 

výročia jeho postavenia. 

V interiéri kostola bola kaza-

teľnica vyňatá z oltára 

a premiestnená na východnú 

stranu chrámu, kde stojí aj 

v súčasnosti. Pôvodný obraz, 

o ktorom sa nám nezachovali 

ţiadne údaje, bol nahradený 

olejomaľbou na plátne 

s rozmermi 275 x 150 cm, 

ktorú namaľoval Ľudovít Ku-

bányi z Dolnej Strehovej pod 

názvom „Diabol pokúša Jeţi-

ša“ v hodnote 400 zlatých 

POKRAČOVANIE na str. 15 

O kultúrnom 
 odkaze  

zaniknutých škôl 
 

Neodmysliteľnou súčasťou 

ţivota je aj poznáva-

nie/poznanie hodnôt  minulosti 

s vyuţitím jej energie v kultúr-

nej situácii súčasného človeka.  

Len tak moţno nadväzovať na 

minulosť ako podnetné energe-

tikum pre tvorbu nového, lebo 

zo stretnutí s kultúrou minulos-

ti vznikajú prenikavé pohľady 

do súčasnosti a budúcnosti. 

 

 

 
 

Evanjelický kostol a. v. cirkvi v Málinci 

 

Dedičstvo  
naších predkov  

v ECAV  
CZ Málinec 

 

 Dominantou Kostolnej 

ulice v Málinci je, tak ako to uţ 

názov napovedá, evanjelický 

kostol, ktorý bol 9. novembra 

1963 uznaný za národnú kul-

túrnu pamiatku. Málinčania ho 

postavili pred 225 rokmi. Pod-

netom na jeho stavbu bola 

snaha osamostatniť sa od cir-

kevného zboru Ozdín, ku kto-

rému Málinec oddávna prinále-

ţal. Osamostatnenie podmieni-

la Novohradská stolica poţia-

davkou mať vlastný chrám, 

pretoţe bez chrámu niet cir-

kevného zboru. 30. júla 1794 

Novohradská ţupa vydala 

stavebné povolenie a 29. júna 

1795 na Petra a Pavla stavbu 

vysvätil senior Novohradského 

seniorátu Ján Geduly 

z Tomášoviec. Za necelý rok 

bol postavený klasicistický 

jednoloďový kostol bez veţe 

s polkruhovým presbytériom – 

uzáverom, ktorý aţ do vybave-

nia interiéru slúţil ako modli-

tebňa. O tri roky neskôr po 

vysvätení v roku 1798 nainšta-

loval do kostola organársky 

majster Podkonický z Banskej 

Bystrice neskorobarokový 

organ. V tomto období Málin-

čania uţ mali vlastnú drevenú 

zvonicu s dvoma zvonmi pos-

tavenú v máji 1659 za úrado-

vania ozdínskeho farára Danie-

la Mollera a zrekonštruovanú 

v roku 1753, ktorá dodnes stojí 

uprostred dediny pri Lávkovom 

potoku na Lipovej ulici. 

Súhlas na osamostat-

nenie cirkevného zboru Máli-

nec vydal Novohradský senio-

rát 14. septembra 1801. V tom 

istom roku v decembri prišiel 

do Málinca prvý evanjelický 

farár, 31ročný Juraj Karlo 

z Krnča, ktorý bol vysvätený 

superintendentom Martinom 

Hamaliarom. V málinskom 

cirkevnom zbore pôsobil 36 

rokov aţ do svojej smrti. 

Z jeho iniciatívy 

a dobrovoľných obetí málin-

ských evanjelikov bolo zavŕše-

né dielo započaté pred osamos-

tatnením. V roku 1802 
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„Hospodine, v tomto svätom chráme 

na otcov svojich vďačne spomíname, 

čo Tvoj dom s láskou boli postavili 

z vnuknutia Tvojho, z Tvojho ducha sily. 

Za tú milosť patrí vďaka Tebe, 

ţe aj nás drţíš pri tom slova chlebe. 

Drţ nás i naďalej, nech tu poznávame 

Tvoju pravdu a nech pri nej zotrváme, 

veď ona ţivot na krajší nám mení, 

nádeje dáva, dvíha mocou viery. 

Ochraňuj nás, aj ten stánok svätý, 

zostaň s ľudom svojim teraz i naveky. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a zdobí oltár dodnes. 97 rokov 

slúţiaci prvý organ bol vyme-

nený za nový v hodnote 1600 

zlatých, ktorý je aj v súčasnosti 

plne funkčný. V tomto roku sa 

dôkladne opravila aj fara 

a škola. Tieto obnovy v úhrnej 

hodnote 1700 zlatých realizo-

vali Málinčania za pôsobenia 

farára Jána Hrka z Likiera, 

ktorý cirkevný zbor viedol 44 

rokov od roku 1867 aţ do svo-

jej smrti v roku 1911. 

Elektrické osvetlenie 

do málinského kostola bolo 

zavedené v roku 1940, kedy 

úradoval v cirkevnom zbore 

kazateľ slova Boţieho Alexan-

der Trokan. Preţil tu obidve 

svetové vojny a aj veľký poţiar 

fary v roku 1921. Za 37 rokov 

pôsobenia s cirkevníkmi vyko-

nali mnoţstvo opráv na chráme 

a fare.  

 V rozmedzí šiestich 

rokov od roku 1968 do roku 

1974 bola postavená nová fara 

a v roku ukončenia stavby sa 

oplotili cirkevné objekty. Pri 

výstavbe fary sa na poste farára 

vystriedali Rastislav Tupý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké budú 

Vianoce  
tento rok? 

 

Kultúra je zloţená zo znakov, 

ktoré charakterizujú národ. Sú 

to znaky, ktoré má len ten 

konkrétny národ a môţu sa 

podobať s ďalšími národmi 

spojenými vo väčšej skupine 

(sme Slováci, patríme do sku-

piny Slovanov, a tak prirodze-

ne sú nám podobné a blízke 

slovanské národy, napr. Česi, 

Poliaci. Znakmi národa je sa-

mozrejme spôsob ţivota – 

tradície, zvyky, obrady, histó-

ria, práca a náboţenstvo, ktoré 

od nepamäti ovplyvňovalo 

myslenie a konanie ľudí, ale aj 

hudba a spev. A tak je to hlav-

ne vo folklóre. Na vystúpe-

niach folkloristov môţeme 

vidieť, čo sa dakedy spievalo, 

v čom ľudia chodili oblečení a 

čo robievali počas celého roka.   

Kaţdý z nás pozná 

biblický príbeh z Matúšovho 

evanjelia o narodení nášho 

Pána Spasiteľa Jeţiša Krista. 

Narodil sa v malom mestečku 

Betleme a leţí uloţený 

v jasličkách na sene. Ako prví 
 

k malému stvoreniatku došli 

pastieri, ktorým sa zjavil anjel. 

O pastieroch pri Jeţiškovi 

vzniklo pásmo Betlehemci, 

ktoré sa hráva kaţdý rok na 

Vianoce v kostoloch 

a kultúrnych domoch. V hre sa 

objavujú pastieri Fedor, Stachu 

a bača, anjelik s kostolíkom 

a neodmysliteľný Kubo. Táto 

hra k nám došla z vrchov a pre 

potreby málinských folkloris-

tov ju upravila naša kultúrna 

referentka a zároveň vedúca  
detského folklórneho súboru 

Málinčok Anka Kančová. Hoci  

sa tento príbeh hráva na Málin-

ci roky, ja som ho videla aţ 

v roku 2017 a bola som ohro-

mená. Bolo to moje prvé 

zhliadnutie tejto hry a zozná- 

menie sa s jej účinkujúcimi. 

Dovtedy som o Betlehemcoch 

len čo to počula a účinkujúcich 

som nepoznala. Na moju obra-

nu, boli to deti a mládeţ, 

s ktorými som veľmi nemala, 

kedy prísť do kontaktu, ale 

myslím, ţe to bola láska na 

prvý pohľad, to platí aj o hre, aj 

jej predstaviteľoch a všetkých 

členoch detského folklórneho  

 

súboru Málinčok. Nechýbali 

samozrejme spevy a tance, ako 

sa patrí na tak čarovné obdobie.  

Súčasťou podujatia 

je zauţívané vyhlásenie  

Darcov krvi - darcov ţivota 

a vystúpenia detí MŠ a ţiakov  

zo ZŠ. 
Niektorí vravia, ţe ich 

Betlehemci nudia, lebo je to 

vţdy to isté. Opakujú sa kaţdý 

rok, to áno, ale to je na nich to 

výnimočné, sú len cez Vianoce 

a Vianoce máme kaţdý rok, aj 

keď tento rok moţno budú 

o niečom inom neţ len 

o darčekoch a moţno budú aj 

bez kostolov (Vianoce bez 

kostolov, sú ako chlieb bez 

soli) či dokonca Betlehemcov. 

No pamätajme si, ţe Vianoce 

sú hlavne o tom, ţe sme so 

svojimi blízkymi a  tešíme sa 

z Narodenia nášho Pána Jeţiša 

Krista a keď nie ste veľmi 

poboţní alebo ste len príliš 

smutní, tak vám vianočnú ná-

ladu určite spravia tradičné 

rozprávky ako Tri oriešky pre 

Popolušku a Mrázik. Kríza 

nekríza, tieto rozprávky budú 

dávať televízie vţdy. 

 

Pripravila: Gúgľavová 

 
 

vystúpenie folklórneho súboru Málinčok, Vianoce 2017 
 

Detský folklórny súbor Málinčok má v súčasnosti vlastnú internetovú stránku  
malincok.konciare.website,  kde si môţete o súbore prečítať a pozrieť fotky z vystúpení. 

 

 

    altánok, v roku 2008 sa 

uskutočnila generálna oprava  

chrámového organa, v roku 

2014 sa vykonal kompletný 

náter interiéru kostola. 

V priebehu niekoľkých rokov 

sa uskutočnila aj celková re-

konštrukcia  

interiéru fary. Výmena strešnej 

krytiny na nej a mnoţstvo 

menších opráv a úprav okolia 

kostola a fary. Bola zveľadená  

a je vzorne udrţiavaná farská 

záhrada, okolie fary a kostola.  

11. októbra 2020 

 

        v XVIII. nedeľu po Svätej  
Trojici sme si pripomenuli na 

slávnostných bohosluţbách 

v málinskom kostole  

225. výročie posviacky chrá-

mu, 200. výročie postavenia 

chrámovej veţe, 200. výročie 

hotovenia oltára, kazateľnice 

a krstiteľnice. S úctou sme  
spomínali na našich predkov 
a ďakovali za dedičstvo, ktoré 

pretrvalo veky. 

Pomodlili sme sa  

slovami bývalého málinského 

farára Andreja Hajduka takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Ţelmíra Urdová  

 

 

    a Ondrej Urban. Obidvaja    

    v Málinci slúţili po päť 

rokov. Najväčšiu rekonštrukciu  

chrámu v 20. storočí uskutočnil 

s cirkevníkmi v roku 1983 farár 

Ján Kollár z Príbeliec, ktorý 

v Málinci účinkoval 14 rokov, 

od roku 1978 do roku 1992. 

V interiéri kostola boli vyme-

nené okná, dvere, lavice, chóry 

a podlahy. Vonkajšia rekon-

štrukcia zahŕňala dôkladnú 

opravu fasády a striech. 

 V roku 1993 nastúpila 

na nasledujúcich 6 rokov za 

kazateľku do zboru Mária 

Kovaľová z Bystrého. Bola 

prvou ţenou v tejto funkcii 

v Málinci. Za jej pôsobenia sa 

v roku 1995 vykonali reštaurá-

torské práce na oltári. 

 Od 1. septembra 1999 

je málinským evanjelickým 

farárom Ivan Mucha 

z Cinobane. Za uplynulých 21 

rokov jeho pôsobenia sa reali-

zovala v roku 2003 oprava 

fasády kostola, náter strechy 

veţe a výmena odkvapových 

ţľabov, v roku 2005 bol na 

farskom dvore postavený  
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víťazného koňa z tohoročného 

Naadamu aj s jeho jazdcom, 

malým 10 ročným chlapcom. 

Orgil videl, ţe horím netrpezli-

vosťou všetko si popozerať, no 

nenápadne kývol rukou, aby 

som vydrţal. Jurta bola naozaj 

útulná, vnútorné steny boli 

potiahnuté jemnou látkou so 

zaujímavými ornamentami. 

Okrem trofejí a diplomov tam 

viseli gobelíny s čudnými 

mongolskými symbolmi, obra-

zy koní. Na podlahe 

v kuchynskej časti bolo kvalit-

né linoleum a pod nohami 

obytnej časti nádherný ručne 

tkaný koberec. Gazdiná posta-

vila pred manţela veľkú, krás-

nu keramickú misu s obrazmi 

koní o objeme hádam sedem 

litrov, plnú „šimín archi“, pá-

lenky z mlieka. Hlava rodiny, 

vysoký, plecnatý, štíhly štyrid-

siatnik (ja som mu hádal tri-

dsať, bol vo vynikajúcej kondí-

cii) naberačkou nabral z veľkej 

misy do menšej, hádam litrovej 

misky, dobrých pol litra pálen-

ky, omočil prst, rozprskol na 

štyri strany, odpil si a oboma 

rukami podal misku  susedovi 

v smere, ako ide slnko, ten 

misku prebral takisto oboma 

rukami, namočil prst, rozprs-

kol. Takto sme sa všetci vy-

striedali (bolo nás asi sedem, či 

osem muţov, ţeny pripravovali 

jedlo) a kolo začalo odznova. 

Pálenka z mlieka, šimín archi, 

je najobľúbenejším domácim 

alkoholickým nápojom Mongo-

lov. Pripravuje sa 

v jednoduchom destilačnom 

prístroji, ktorý volajú „bürchér“ 

tak, ţe sa odparuje skysnuté 

kefírové mlieko „árc“ a zráţa 

sa pod nádobou so studenou 

vodou v kvapôčkach dolu do 

pripravenej nádoby. Destilačný 

proces sa niekedy opakuje 

dvakrát aţ trikrát. Prvá pálená 

vodka sa nazýva „ardz“, desti-

lovaný ardz je „šardz“, destilo-

vaný šardz je „chordz“. Pálen-

ka, ktorú sme popíjali, bola 

teplá, tak sa spravidla pije. 

„Šimín archi“ je na chuť alko-

holicky slabá len zdanlivo, 

naviac, popíja sa teplá a 

v značných mnoţstvách, tak sa 

človek, ktorý to preţenie, môţe 

dosť veľmi opojiť. 

Naša debata sa, ako inak, krúti- 

    la okolo koní. Gazdiná zatiaľ 

pripravovala hostinu. V stepi sa 

veľmi odlišuje beţné denné 

stravovanie od stolovania pri 

príleţitosti rôznych osláv. Cez 

beţné pracovné dni je teplá 

strava väčšinou iba jedenkrát 

za deň, spravidla večer. Na 

hostinách sa vţdy ponúka veľ-

ké mnoţstvo jedla a pitia. Pre-

toţe naši hostitelia boli pastieri, 

tomu zodpovedala aj ich ponu-

ka jedál. Mongoli sú zvyknutí 

jesť veľké mnoţstvo tučného 

mäsa. Kvalita potravín je vyni-

kajúca, všetko je čerstvé. Zele-

niny sa je málo, v stepi je 

vzácna, ale na našu počesť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gazdiná uvarila ako jednu 

z príloh aj zemiaky, takisto 

v polievke bola aj mrkva, pe-

trţlen a kel (iste ich priviezol 

Šine z Ulanbátaru). Celý čas, 

čo som bol v Mongolskej stepi, 

sa z mäsitých jedál striedala 

baranina s kozacinou, začiat-

kom zimy som jedol aj konské 

mäso. Prílohou boli rozličné 

cestoviny, rezance z jačmennej 

múky, z jačmennej múky sa 

robia aj knedlíčky „mantú“, 

alebo kaša. Rozličné placky, 

plnené aj neplnené, ryţa aj 

proso boli beţnými prílohami. 

Jedenie rukami je normálne, 

čím viac pri jedle sŕkate a 

mľaskáte, tým je kuchárka 

spokojnejšia, vie tak, ţe vám 

chutí. Odgrgnúť si je prirodze-

né. Nuţ, mongolská hostina je 

aj takáto. Naopak, veľkou 

uráţkou môţe byť, keď sa 

v jedle prehŕňate, alebo nechá-

vate nedojedené mäso. 

V Mongolsku sa na maznanie  

 

nehrá, odmietnutím jedla si 

priateľov rozhodne neurobíte. 

Popíjali sme „šimín archi“, 

zajedali to sušeným tvarohom 

„aaruul“, ktorý bol tvrdý ako 

skala, ale jedlý. Viac mi chutil 

lisovaný syr „bjaslag“. Radšej 

som však koštoval jogurt „ta-

rak“, podobný hustému kefíru. 

Bol vynikajúci. V ponuke bol 

ešte „kumis“ (ktorého som pil 

veľké mnoţstvo, lebo koniari 

mi ho posielali 

v umelohmotných fľaškách aj 

na farmu) a samozrejme neod-

mysliteľný tradičný osolený čaj 

s mliekom „sutece“. A zabudol 

som ešte na tvaroh „árc“, ktorý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 je medzi Mongolmi veľmi 

obľúbený. Debatovali sme 

a pozorovali gazdinú ako kla- 

die do kanvy rozpálené kamene 

a kusy jahňacieho mäsa. Kanvu 

potom hermeticky uzavrela 

a postavila na oheň na piecku  

v strede jurty. Pripravovala 

„chorchog“. Šine vytiahol 

z igelitky dáku čínsku ryţovú 

vodku, hádam 65 %-tnú a zase 

začal kolobeh nalievania 

a popíjania. Orgil mi predtým 

vravel, ţe ak koluje miska 

s alkoholom, nemusíš zakaţ-

dým vypiť celý obsah, slušnosť 

však káţe, aspoň si priloţiť 

misku k ústam, prípadne odpiť 

len trochu alkoholu. Ţe vraj oni 

nie sú ako Rusi, kde je povin-

nosťou za kaţdým prípitkom 

100 gramov vypiť. Ja som 

radšej zostal pri ich slabej 

pálenke. 

Najprv nám gazdiná ponúkla 

špeciálnu tmavú polievku  

POKRAČOVANIE na str. 17 

 
 

Príprava hostiny na počesť našej návštevy 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

O ľuďoch stepi III. 

 

     Chcel by som pokračovať v 

rozprávaní o ľuďoch stepí 

v mojom štvrtom príspevku 

v našom obecnom časopise. 

     Priviezli sme sa k jurtám 

koniarov. Uţ z diaľky vidím 

kone. Priviazané boli o lano 

natiahnuté medzi drevenými 

stĺpmi. Júrt bolo asi päť. Mon-

golka niesla za náruč „argalu“, 

sušeného kravského trusu. 

Týmto kúria v ţelezných piec-

kach v strede jurty. Šine nás 

viedol k jurte, do ktorej vošla 

ţena. Vyšli chlapi. Nastalo 

predstavovanie a vítanie. Vlád-

lo tu veselé vzrušenie. Chystala 

sa hostina na našu počesť. 

Príleţitosť na prejedanie sa, 

debaty a pijatiku. Vošli sme do 

jurty. Uţ som vedel, ako sa 

v jurte správať. Musel som 

vojsť s čiapkou na hlave, neob-

zerať sa zvedavo po zariadení 

jurty, ale sadnúť si na miesto 

pre hostí. Usadili sme sa na 

nizučké stoličky. Hlava rodiny, 

oblečený v tradičnom odeve, si 

sadol na miesto pred oltár 

s Budhom, nad ktorým bola 

polica s vystavenými trofejami 

získanými jeho koňmi na súťa-

ţiach, veľa rôznych medailí, 

diplomov a pohárov, visela tam 

aj čerstvá fotka Šineho  
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v stredoázijskej stepi    

domestikovala takzvaná botaj-

ská kultúra. Príslušníci botaj-

skej kultúry kedysi ţili na 

severe Kazachstanu. Botajovia, 

ktorí ţili usadlým spôsobom 

ţivota, si zrejme ako prví skro-

tili divé kone. Niektoré 

z týchto uţ zdomácnených 

zvierat následne zrejme unikli 

do voľnej prírody na západe 

Mongolska, či východe Ka-

zachstanu a opäť zdivočeli. 

Práve tieto kone sú podľa 

novej genetickej analýzy pred-

kami koňa Przewalského. Šine 

sa pri mojej prednáške iba 

usmieval popod fúzy. Vraj 

uvidím, keď prídeme k prvému 

tabúnu (stádu). Tabún tvorilo 

16 kobýl a plemenný ţrebec, 

ktorý stál obďaleč. Plavák, 

ťaţká hlava, krátky, svalnatý 

krk so stojacou hrivou, valco-

vité telo, krátke nohy. Čierna 

hriva aj chvost. Na prvý po-

hľad kôň Przewalského. Šine 

mi vraví, ţe v priebehu stáročí 

sa aj do krvi mongolských koní 

primiešala krv iných plemien, 

vrátane koňa Przewalského 

a vzniklo tak viacero typov ako 

wučumusin, hailar, saňo, san- 

pei a iné. On sa rozhodol do-

krvi prešľachtenejších kobýl 

priliať divokú tvrdosť Prze-

walského. Zasmiali sme sa na 

tom, ako chcel Európan učiť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mongola o mongolských ko-

ňoch.     Prezreli sme ešte jed-

no stádo, ostatné boli príliš 

vzdialené, a vrátili sa do jurty 

ku koniarom. Počas našej ne-

prítomnosti si naši priatelia 

koniari uţili tej čínskej vodky  
aţ-aţ, takţe plánovaná súťaţ 

v lukostreľbe sa nemohla ko-

nať, lebo na terče uţ nedovide-

li. Tak sme sa ďalej hostili,  
popíjali kumis aj vodku, zaje-

dali „chušúr“, akési placky 

plnené mletým jahňacím mä-

som uduseným na cibuľke. 

Chušur sa je tak, ţe sa z neho 

kúsok odhryzne, cez vzniknutý 

otvor sa vypije tekutá mastná 

zloţka a len potom treba do-

jesť zbytok, lebo inak sa celý 

vymastíte. Na celej rade mon-

golských jedál je poznať vplyv 

susednej Číny. Rozličné taštič-

ky plnené mletým mäsom 

dochuteným cibuľou, alebo 

cesnakom, varené, alebo vy-

smáţané na loji, hrubé rezance 

z pšeničnej, jačmennej, alebo 

ryţovej múky, knedlíčky  

varené vo vode, alebo na pare, 

atď. Mnoţstvo jedla a pitia na 

mojom ţalúdku nechalo ná-

sledky a tak som musel vybeh-

núť do stepi a uľaviť svojim 

črevám. Malá potreba sa vyko-

náva minimálne 50 metrov od 

jurty a veľká aspoň 200 metrov 

od jurty. Na túto príleţitosť je 

často vytvorená priehlbina 

s hromadou zeminy blízo nej, 

aby bol človek ako tak krytý. 

Mongoli to majú ľahšie, lebo 

dlhý plášť ich kryje pri týchto 

intímnych činnostiach. Hlavne 

ţeny. Step je totiţ jedna rovina  

bez kríkov a iných porastov, 

kde by sa človek mohol skryť. 

Keď som prišiel do jurty, no-

mádi uţ spievali pieseň na 

oslavu nášho stretnutia a začí-

nali hrať svoju zvláštnu hru  

s kockami a kolíčkami, ktorej  

som vôbec nerozumel. Mimo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chodom, ak chcete niekedy 

podobné mongolské rodiny  

navštíviť a chvíľu s nimi ţiť, 

privezte im rôzne hlavolamy, 

Mongoli ich zboţňujú. Rozlú-

čili sme sa, sľúbili ďalšiu náv- 

števu a v hlbokej noci sme sa 

pobrali naspäť do svojho tábo- 

ra. Typická mongolská 

pohostinnosť ma dojala. Zatiaľ 

nebola výrazne narušená, 

v stepi vôbec nie. Stále ešte 

platí,ţe keď príde nečakaný 

hosť do jurty práve vtedy, keď 

POKRAČOVANIE na str. 18  
 

 

 
 

Šine pri prehliadke svojich pretekárskych koní 

 

z vnútorností „tavanculynšöl“. 

Bola tmavá a ostrá. Sedeli sme 

v polkruhu, gazdiná naberala 

polievku do misiek a gazda 

nám oboma rukami, na znak 

úcty, misky s polievkou podá-

val. Bolo povinnosťou misku aj 

prebrať oboma rukami. Vysŕ-

kali sme polievku a hrubé re-

zance a kúsky vnútorností 

vyjedali lyţicou, niektorí Mon-

goli aj paličkami. Prišli na radu 

vnútornosti z jahňaťa (srdce, 

pečienka, obličky, pľúca) 

a varená zelenina z polievky. 

Moji spoločníci mľaskali osto-

šesť, zeleninu jedli málokedy. 

Jurta uţ rozvoniavala duseným 

jahňacím mäsom „chorchog“. 

Gazdiná ho vyberala z kanvy 

s horúcimi kameňmi do veľkej 

misy a tú poloţila medzi nás aj 

s noţmi na odkrajovanie mäsa. 

Mäso je pre mongolskú kuchy-

ňu základná a skoro jediná 

zloţka. Kaţdý si bral do misky 

veľký kus mäsa a zajedali sme 

ho smaţeným pečivom z múky 

„bórcog“, v ponuke bolo aj 

slávnostnejšie pečivo „ulbóv“, 

alebo „jéven“. Mongoli majú 

radi tučné mäso, ktoré povaţu-

jú za lahôdku. Mne, ako vzác-

nemu hosťovi z cudzej a vzdia-

lenej krajiny, ihneď ponúkli 

najväčšiu pochúťku, kusisko 

tučného jahňacieho zadku s 

chvostom (choninyúc). Ešteţe 

mám rád ovčie mäso 

a tučnejšiemu sa tieţ nevyhý-

bam. Rukou som si bral kusy 

mäsa, prichytil ho zubami   

a tesne pred perami som z neho 

noţíkom odrezal sústo. Tak, 

ako to robili moji spolu stolu-

júci. Teplý loj mi stekal po 

brade. Gazdiná sa spokojne 

usmievala, ţe mi chutí. Bola to 

pre ňu najlepšia pochvala jej 

kuchárskeho umenia. Plemeno 

mongolských oviec patrí do 

skupiny takzvaných tučnoch-

vostých oviec. Váţia pribliţne 

65 kilogramov a chovajú sa na 

vlnu a mäso. Mäso je vynikajú-

ce. Ich hrubá vlna sa vyuţíva 

na výrobu kobercov a tieţ na 

tepelnú izoláciu júrt. Plemeno 

je adaptované na nehostinné 

podmienky mongolských stepí 

a púští, ale vraj ich chovajú aj 

v horách. Pre prípad nedostatku 

potravy si tieto ovce robia 

tukové zásoby v chvoste, 

podobne ako ťavy v hrboch. 

Takéto ovce tvoria viac neţ 

polovicu všetkých zvierat  

chovaných v Mongolsku. 

Nasýtení a mierne pripití sme 

šli obdivovať Šineho stáda 

koní. Mongolského koňa ne-

moţno hodnotiť podľa kritérií, 

ktoré platia pre európske kone. 

Je to plemeno archaického 

koňa, takţe nejakú klasickú 

krásu európskych koní tu ne- 

nájdete. Ale vyţaruje z nich 

sila a osobnosť. Najskôr sme 

ohodnotili jeho pretekárske 

kone. Dobrých pretekárskych 

koní je málo aj v Mongolsku, 

krajine koní. Vynikajúci prete-

kári sú vzácni. Šine mal veľa 

šampiónov. Šéfa koniarov som 

sa spýtal na mongolské kone 

a či by vedel ţiť aj bez nich. 

Vravel, ţe ich mongolské kone 

ţijú v tvrdých podmienkach, 

voľne, sú neustajnené. V zime 

teplota klesne aj na mínus 40°C 

a v lete je plus 30°C. Preto sú 

odolnejšie. Naše kone, vraví 

mi, musia čeliť aj iným nástra-

hám, napríklad vlkom. Okrem 

toho sú veľmi vytrvalé. Dokáţu 

cválať vkuse aj 25 kilometrov. 

Milujem svoj ţivot taký, aký 

je. Vţdy som ţil na vidieku 

a teraz mám dobytok a stáda. 

Mám rád ţivot v prírode, pokoj 

a harmóniu. Ţivot nomáda nie 

je ľahký, ale akceptujem ho. 

Spokojne sa pritom usmieval. 

Mongoli sú vyrovnaní ľudia. 

Sadli sme do dţípu a išli po- 

zrieť stáda v stepi. Cestou som 

rozprával Šinemu, ţe poznám 

históriu potomka pravekých 

koní, divého koňa „takhi“ (kôň 

Přewalského), ktorý vo voľnej 

prírode v Mongolsku vyhynul. 

Dvanásť jedincov tohto druhu 

ţilo mimo Mongolska 

v rozličných zoologických 

záhradách sveta, mimo iných aj 

v praţskej  zoologickej záhra-

de. Skupine nadšencov, ktorí sa 

podieľali na reprodukčnom 

programe tohoto koňa, sa však 

podarilo vrátiť tento vzácny 

druh do svojho domova. Pred-

pokladalo sa, ţe „Takhi“ sú 

posledné pravé divé kone na 

svete, predchodcovia domesti-

kovaného koňa domáceho. No 

najnovšie štúdie tvrdia, ţe sú  

zdivočenými potomkami koní,  

ktoré pred 5 500 rokmi 
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Na Silvestra 
veselo, 

na Nový rok 
hlavybôľ 

 

Bujaré oslavy na Silvestra sa 

stali tradíciou a alkohol jeho 

neodmysliteľnou súčasťou. Je 

to síce na zamyslenie, ale  

všetci sa tešíme a radujeme, ţe 

sme o rok starší. Oslavujeme 

Silvestra. 
 

 
 

Pritom Silvester nebol ţiadny 

alkoholik alebo korheľ. Bol 

svätec, váţený pápeţ, ktorý sa 

do histórie zapísal tým, ţe do 

lona kresťanskej cirkvi  

priviedol prvého rímskeho 

cisára Konštantína Veľkého.  

V kalendári meno Silvester 

pripomína deň pápeţovho 

úmrtia -  31.12. 335. roku n. l. 

Keďţe vţdy sa nájde dôvod na 

oslavu, oslavujeme Silvestra, 

pričom len málokto z nás neja-

kého pozná. Ale Silvestra treba 

predsa osláviť. A ako inak ak 

nie alkoholom? Svedčí o tom aj 

bohatý slovník, ktorý pome- 

núva pijanov a pijanstvo. Veď 

povedať o niekom, ţe popíja sa 

dá povedať aj inakšie. -

 Pálenku nevyleje za golier, 

radšej ju dole gágorom pustí.  

Alebo - uţ ho svetlá noc vodí.  

Alebo - uţ je čertov. Alebo - uţ 

sa mu zas suka h..í. A keď si 

poriadne vypije - má v hlave, 

pod čapicou, je pod firnajzom, 

udrelo mu z ruky do hlavy, uhol 

si, je líznutý, prebral,  

podguráţil alebo  namazal sa, 

je poštípaný, napil či opil sa,  

je napitý,  opitý,  spitý,  

narýpaný ako brok, lebo - pije 

ako dúha, ako snop, ako čík, 

ako delo.  

Zabudol, kedy má dosť. Ak sa 

potúţil pivom viac ako bolo 

treba, tak - sa ochmelil. 

A potom - do sveta tára z dve 

na tri, lebo z neho nevraví 

rozum ale pálenka. Pivkár má 

naviac - pivný kotol, - brucho 

ako bubon alebo uštipačne 

podpichujú pivkára, ţe - ruksak 

sa nosí na chrbte, nie na bru-

chu. 

 
 

Kto to preţenie a uhne si viac 

ako znesie  má o popularitu 

postarané. -Jazyk má ťaţký, - 

nevládny, - pletie sa mu. - 

Prepletá nohamy,  -motá sa 

ako prd v gaťoch, -klania sa 

kaţdej vŕbe, -svet sa s ním 

krúti, -chodník sa mu zdvihol, -

má cestný lišaj, -objíma kaţdý 

stĺp. Prosí okoloidúcich -dajte 

mi ruky na zem a domov uţ 

zájdem aj sám. -Zem bozkáva, -

v krčme pod stolom spáva,-

vzýva Dávida, -má opicu,-je  aţ 

pod obraz boţí, -zrichtoval sa 

ako sviňa. Keď sa sľúbi, ţe 

príde a pre alkohol sa mu to 

nepodarí, vtedy má výhovorku 

-tak som sa opil, ţe dva dni 

som nemohol prísť k sebe nie to 

ešte k tebe. Za to ho prezý-

vajú pijanom, ochľastom, 

korheľom, oţranom. Má zjavnú 

logopedickú vadu -brble.  

Prihovárame sa mu pomaly slo- 

vom -k-o-m-u-n-i-k-u-j-e-m-e 

za čo nás môţe obšťastniť 

nadávkami rôzneho typu a 

formátu. 

Slovenský spisovateľ Ján Kali-

čiak opisuje v knihe Reštavrá-

cia predvolebné šantenie našich 

starých a prastarých otcov, 

kedy, ako vieme, sa pilo v 

jednom kuse. Šťavnatou rečou 

to zachytáva úsloviami. Naprí-

klad "Čo triezvy myslí, to opitý 

povie", alebo "Čo vypijem, to 

uţijem, a čo po mne zostane, 

Pán Boh zná, kto dostane".  

Korheľ, čo prepil celý zemian-

sky majetok, zvykol si takto 

rozkazovať: "Huba, ryba, dyňa, 

sviňa potrebuje pohár vína." 

Vraví sa, ţe -pri opitom stoja 

všetci svätí a za ochrancov vraj 

má dvoch stráţnych anje-

lov. Ak ho ťahá doľava, zachytí 

ho prvý anjel a posotí doprava. 

Tam ho podrţí druhý anjel a 

odsotí nazad. A tak sa pijan 

svetom potáca a potáca, aţ 

jednej silvestrovskej noci zas 

objíma stlp pri trafike, lebo od 

toľkého pitia mu prišlo zle. 

Vtom sa mu popod nohy pri-

pletie psíča a on sa začuduje: 

"Pil som a jedol som kadečo, 

ale ţeby aj psa?". 

Takţe, veselého Silvestra a 

príjemné prebudenie na Nový 

rok, váţení spoluobčania.  

 

Pripravil: Juraj Janšto 

 

 

  ľudí a najmä seba. V jurte si   

     uvedomíte ako málo vecí 

skutočne potrebujete pre kaţ-

dodenný ţivot. Všetko okolo, 

vás akosi prinúti prehodnotiť  

svoje vlastné hranice. Tie moje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa posunuli a viem, ţe sa tam 

ešte túţim vrátiť. Zem potom-

kov Dţingischána je asi najprí-

ťaţlivejšou ázijskou krajinou. 

Na záver ešte moja posledná 

skúsenosť:  

Na cestách von je najkrajšie 

to, ţe sa môţeš vrátiť domov. 

 

Pripravil:  

Ing. Víťazoslav Zákopčan 

gazdiná chystá jedlo, je to pre 

ňu veľké šťastie. Nikdy sa mi 

nestalo, ţe by som odchádzal 

od prázdneho stolu. Počas 

svojho pobytu som navštívil 

ešte veľa júrt roztrúsených  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šťastie. Nikdy sa mi nestalo, ţe 

by som odchádzal od prázdne-

ho stolu. Počas svojho pobytu 

som navštívil ešte veľa júrt  

roztrúsených v stepi, stretol sa  

s veľa zaujímavými ľuďmi.  

v stepi, stretol sa s veľa  

zaujímavými ľuďmi. 

Pretrvávajúca tradícia mi 

umoţnila zaţiť mongolskú 

atmosféru, spoznať mnoţstvo 

 
 

Na návšteve v jurte u Nomádov – pastierov koní 

 

 

Vianočné vinše 

Prinášame Vám ukáţku vinšov, ako sa u nás  

na Málinci kedysi vinšovalo na 1. sviatok vianočný 

(25. december), vtedy chodili a vinšovali hlavne  

malí chlapci:  

 

Jej son malei do povale,/ ta beh vipeu, kobe daľi/ 

páľenočke do skľeničke/ a peňaštok do ručičke.  

 

Vinšujem ván veselje Vjanoce/,  

abe ste maľi šteri óvce,/  

a tej šťeri óvce šťeri barani,/  

to je kŕdeľ ňesľíchanej./  

A me chlapci maľí raďi zmo, raďi/ 

žebe sťe nán preňjašťok do ručičke daľi./ 

Ale až nán nedáťe,/  

tak sa poďívaťe,/  

šecke hrnce pobijemo, čó v poľici máte. 
/R.R./        

Zdroj: Z MÁĽINSKEJ TURŇI POZERÁN, 

doc. PaeDr. Július Lomenčík, PhD. 

 

 

 



 

KVITNÚCE IMELO 
 

Chlad padol na našu krajinu 

 a my sa k sebe viacej túlime,  

či schovávame pod mohutnú perinu. 

Hoci vonku poletuje biele páperie, 

nás aj tak čosi z vnútra zahreje. 

 

Je to láska, pocit hrejivý. 

Aj vďaka nej sme o čosi viacej starostliví. 

Zrazu by sa mi všetkých stískať zachcelo. 

Vari za to môţe kvitnúce imelo? 

 

Isteţe, veď tradičná rastlinka Vianoc 

má predsa len obrovskú moc. 

Zdobí rôzne miesta domácností 

a opantá nás do bezmocnosti.  

 

Do bezmocnosti lásky, 

z ktorej nám zjemnejú naše hlásky. 

Očarí nás vo vianočný čas 

a my sme aţ po uši zaľúbení zas. 

 

Svojim najbliţším lásku vyznajme, 

spolu si radostne spievajme 

 a chyťme sa za ruky smelo, 

keď nám visí nad hlavou kvitnúce imelo. 
 

Pripravila: Ema Sarvašová 

 
 
 
 
 
 

 

Obvodná lekárka MUDr. Wirtschafterová  

oznamuje, ţe upravila ordinačné hodiny. 
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PO 

07:00-09:00 odbery, injekcie, 

preventívne prehliadky,                          

09:00 – 10:00 návštevy                     

10:00-13:0 ambulancia 

13:00-13:30  

obed 

13:30-15:00  

ambulancia 

(objednaní pacienti) 

15:00-17:00  

návštevy 

 

UT 

07:00-09:00 odbery, injekcie, 

preventívne prehliadky,                          

09:00-13:00 ambulancia 

13:00-13:30  

obed 

13:30-15:30 

návštevy  

ST 08:00-11:00 administratíva 13:00-13:30  

obed 

 

 

Š 

07:00-09:00 odbery, injekcie, 

preventívne prehliadky,                          

09:00 – 10:00 návštevy                     

10:00-13:00 ambulancia 

13:00-13:30  

obed 

13:30-15:00  

ambulancia 

(objednaní pacienti) 

15:00-17:00  

návštevy 

 

PIA 

07:00-09:00 odbery, injekcie, 

preventívne prehliadky,                          

09:00-13:00 ambulancia 

13:00-13:30  

obed 

13:30-15:30 

návštevy  

 

 

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 pria-

mo alebo nepriamo na základe týchto znakov určiť. Pre prípad 

spracovania, zverejňovania alebo poskytovania osobných úda-

jov zákon ukladá podmienku uskutočňovania týchto činností 

výlučne na základe písomného súhlasu dotknutej osoby.  

Podľa tohto zákona sa osobnými údajmi rozumie aj  

identifikácia 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/ 

 

 

 

vymaľuj si 

 
 

vymaľuj si 

Pripravila: Gúgľavová, zdroj: internet 

nájdi 5 rozdielov 

 

 

 

 

 

FOTOSÚŤAŢ POKRAČUJE! 
 

Stále sa môţete zapojiť do fotosúťaţe  

Redakcie Málinského hlásnika, v ktorej sa môţete pode-

liť o svoje pestovateľské úspechy. Pravidlá 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  najzaujímavejšie odmeníme. 

Redakčná rada 

 

 

Pripravila: Gúgľavová, zdroj: internet 

 

vymaľuj si 

 

mailto:novinymalinec@gmail.com
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   a nie naprogramované stroje.  

Futbalisti a fanúšikovia by mali 

byť jeden  tím,  nie len  pri 

víťazstvách  ale aj  prehrách.  

 Akí  viete byť úţasní  

ste dokázali v zápasoch  

Slovenského pohára. 

Povaţujem  tento  

ročník a postup do 3. kola za 

veľký úspech nášho 

,,dedinského“ futbalu. Páči sa 

mi, ako Málinčania ţijú  

futbalom a preto si myslím,  

,,ţe sme jeden tím“. 
 
 

 
 

Po jeseni sme prví. Postavenie 

v tabuľke nám velí zabojovať 

o postup do 4.ligy. A ja verím, 

ţe chlapci aj zabojujú. Vzhľa-

dom k momentálnej situácii 

ohľadne Covidu 19 nikto z nás 

nevie, ako to bude ďalej.  

Na záver sa  chcem 

poďakovať  za peknú futbalovú 

jeseň.   

Uţ 90 rokov funguje 

v našej obci organizovaný  

futbal  a mojím ţelaním je – 

zostaňme jeden  tím.  

  Váš  Švankes 

 

 

 

 

   

Sme jeden  tím  
 

Skončil sa nám  zaujíma-

vý  futbalový  rok.  

Po jarnej  karanténnej  

odmlke  sme prípravu na  novú  

sezónu  začali  za  prísnych 

nariadení  v máji. 

 A ţe všetci  zúčastnení 

k svojim povinnostiam pristú-

pili zodpovedne, svedčí posta-

venie  nášho muţstva v jesen-

nej tabuľke.  

Sme na prvom mieste a je 

to krásny pohľad. 

Čím to asi bude?  

Nuţ v prvom rade sa vy-

tvoril dobrý kolektív  podpore-

ný ľuďmi, ktorí sa starali 

o samotné fungovanie klubu 

a vecí okolo futbalu. Myslím, 

ţe je na mieste poďakovať 

chlapcom za peknú reprezentá-

ciu našej obce. Po celú jeseň 

hrali dobrý futbal, ktorý lákal 

na ihriská nielen nás - Málin-

čanov, ale aj fanúšikov zo 

širokého okolia. V zápasoch 

chlapci ukázali  nielen futbalo-

vé umenie ale  aj futbalové 

srdce. 

Prehrali sme len jeden zápas. 

Dovolím si tvrdiť, ţe keby 

mohli byť diváci na štadióne, 

asi by bol výsledok  iný.  

Chýbali atmosfére, chýbali 

hráčom.  A tak nechápem nie-

ktorých fanúšikov, ktorí sa po  

zápase s Revúcou vyjadrovali  

na adresu hráčov vulgárnymi 

slovami.  Je to nedôstojné, lebo 

aj futbalisti sú  len            ľudia      

 

 

 

 

 

  

  chránime aj ostatných. Vieme,    

   ţe vírus je nebezpeč-

ný hlavne pre starších, prípad-

ne zdravotne slabších. Musím 

ale s poľutovaním konštatovať, 

ţe hlavne niektorá mládeţ 

akoby nevedela o hrozbe me-

nom COVID-19. Pohybujú sa 

po obci aj napriek opatreniam o 

obmedzení pohybu a čo je 

najhoršie - bez rúšok. Rodičia 

by mali vplývať na svoje deti a 

poučovať ich o potrebe nosenia 

rúška. Nie preto, ţe je to naria-

dené, ale preto, ţe tým chránia 

nielen seba ale aj ostatných. 

Veď kaţdý z nich má rodičov 

alebo starých rodičov a nose-

ním (nenosením) rúška im 

preukazujú ako veľmi ich majú 

radi, ako si ich váţia a ako im 

na nich záleţí. Tu nejde o to, ţe 

nenosenie rúška môţe pokuto-

vať polícia, tu ide o zdravie nás 

všetkých. Upozorňujme tých, 

čo porušujú tieto pravidlá. 

Sme predsa homo sapiens - 

človek rozumný a preňho je 

charakteristické vertikálne 

drţanie tela ale hlavne  

inteligencia. 

Buďme k sebe ohľaduplní,  

buďme ľudia. 

 

Pripravil: Juraj.Janšto 
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Vývoz TKO 

január február marec apríl máj jún júl august september október november december 

13.1. 10.2. 10.3. 8.4. 5.5. 2.6. 14.7. 11.8. 8.9. 6.10. 4.11. 1.12. 

27.1. 24.2. 24.3. 21.4. 19.5. 16.6. 28.7. 25.8. 22.9. 20.10. 18.11. 15.12. 

-. -  - - 30.6. - -      - - - 29.12  
 

PLASTY  

január február marec apríl máj jún júl august september október november december 

8.1. 4.2. 4.3. 1.4. 27.5. 24.6. 22.7. 19.8.   17.9. 14.10. 11.11. 9.12. 

   29.4         

 
 

Vývoz TKO a PLASTOV  
na rok 2021 

Buďme ľudia 
 

Koronavírus nám strpčuje 

ţivot uţ skoro rok. Zo všet-

kých strán sa na nás valia 

informácie, ako sa máme 

správať, ako máme postupo-

vať a ţiť, aby sme boj s víru-

som vyhrali. Musíme strpieť 

rôzne obmedzenia, ţiť v na-

stavenom reţime. S nádejou v 

očiach všetci pozeráme na 

vedcov, ktorí vyvíjajú liek na 

boj s koronavírusom a všetko 

je v ich rukách. No od nás sa 

tieţ očakáva, ţe sa svojou 

disciplínou zapojíme do tohto 

boja. Najdôleţitejším pravi-

dlom pre nás je umývanie rúk, 

minimálne 2 m odstup a nose-

nie rúška (ruky, odstup, rúško, 

R-O-R). Je toho tak veľa??? 

Toto je základné pravidlo, 

ktoré musíme teraz dodrţia-

vať.  

A práve rúško je to, na čo 

chcem poukázať. Uţ hádam 

nikto nepochybuje, ţe obyčaj-

né rúško je momentálne  naša 

najsilnejšia zbraň. Podľa naj-

aktuálnejších opatrení sa 

rúško musí nosiť prakticky 

všade. Chránime sa ním, ale 

zároveň 
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