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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. Najbliţšie zasadnutie OZ bude 22. 04. 2021. 

/R. R./ 

 

 
 

               Obec Málinec oznamuje, ţe hľadá   

                 kronikára/kronikárku pre obec Málinec. 

 

 

 

 

   

 

 

1 

O Z N A M   

pre občanov, ktorí sú   

v 14-dňovej karanténe  
 

Obecný úrad Málinec oznamuje,  

ţe zabezpečí našim občanom donášku nákupu 

potravín do hodnoty 20, -€, maximálne 1 aţ 2 x do 

týţdňa. Donášku  nákupu zabezpečíme tým občanom, 

ktorí sú  v povinnej 14-dňovej karanténe s rodinnými 

príslušníkmi a nemajú nikoho, kto by zabezpečil nákup 

potravín či liekov. Občania, ktorí potrebujú túto 

sluţbu, môţu sa nahlásiť na    t. č. 0915 425 080 - 

pracovisko Terénnej sociálnej práce. Týka sa to ob-

čanov, ktorým nemá kto pomôcť v tejto mimoriadnej 

situácii.      

                             / R. R. / 

 

 

 

 

 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva        

v Málinci na rok 2021   
 

18. 02. 2021                             /  štvrtok o 15.00 hod. /             

zasadačka OÚ        
 

22. 04. 2021                             / štvrtok  o 15.00 hod. /             

zasadačka OÚ  
 

24. 06. 2021                             /  štvrtok o 15.00 hod. /             

zasadačka OÚ                              
 

16. 09. 2021                             /  štvrtok o 15.00 hod. /             

zasadačka OÚ                                            
 

18. 11. 2021                             /  štvrtok o 15.00 hod. /             

zasadačka OÚ                         
 

10. 12. 2021                             /  piatok  o 15.00 hod. /             

zasadačka OÚ        
 

Vypracoval: Ing. Igor Lacko 

 

 

 

Slovenská republika uţ vyše roka zápasí s epidémiou koronavírusu 

a výnimkou nie je ani naša obec. Obyvatelia pozitívni na   COVID-19 sa  

začali vyskytovať aj tu a ich počet sa postupne zvyšoval 

a zvyšuje sa dodnes. Jedným z nástrojov prevencie proti  

šíreniu tohto ochorenia je pravidelné testovanie. Obec   

Málinec preto zabezpečuje testovanie pre obyvateľov,   

ktoré sa riadi podľa COVID automatu. Antigénové         

testovanie sa uskutočňuje počas víkendu, momentálne  

kaţdú sobotu, v priestoroch telocvične ZŠ Málinec. Veľmi 

citlivý test vykonávajú naše sestričky z Málinca –        

Ľubka a Peťa – za čo im patrí veľké ďakujem.  

Pri administratívnych prácach sú vţdy nápomocní pracov-

níci Komunitného centra (KC) Málinec, terénny pracovník 

a pracovník MOPS.  

Všetci veríme, ţe niektoré z testovaní bude posledné  

a ţe sa vrátime k „zdravému“ ţivotu.  

Veď predsa zdravie je zo všetkého najdôleţitejšie. 
 

 Kolektív KC Málinec 

 

 
 

Zľava: Katka Jablonská, Peťa Rábiková, Ľubka Janštová, 

starosta obce Ing. Igor Lacko, Natálka Kancková, Janka Turicová 

 

Ideme  s technickou dobou 
 

Obecný úrad Málinec na poţiadavku platiteľov vyšiel v ústrety  

svojim občanom ohľadne platieb. Od januára 2021 máte moţnosť 

platiť na obecnom úrade  aj platobnou  kartou. 

 Poplatky, napr. daň z nehnuteľností, TKO, poplatok 

za psa, stočné a iné platby môţete platiť kartou. 

Takýmto spôsobom  poskytujeme svojim  platiteľom   

komfort pri platení a akceptujeme Vaše platobné karty. 

Platobný terminál je na Obecnom úrade Málinec v pokladni 

u pani Janštovej.  

Pripravila: A. Kančová 

 

 

                     

  Vendelín Gašpar –      

 dozor na testovaní 

   Testovanie v obci Málinec 
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Spomienkové oslavy: 

Oslobodenie obce Málinec 
 

Aj napriek mimoriadnej situácii v súvislosti s nepriaznivým 

vývojom  epidemiologickej situácie v dôsledku šírenia pre-

nosného ochorenia COVID-19 nesmieme zabúdať na výz-

namné udalosti, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie v našej 

obci. 28. januára sme si na námestí obce pri pamätníku 

pripomenuli 76. výročie oslobodenia našej obce. 

Druhá svetová vojna v Európe  trvala od 1. 9. 1939 –  

– 8. 5. 1945 a skončila  poráţkou na ďalekom  východe 

v Japonsku 2. septembra 1945. 

Počas 6 rokov trvania 2. svetovej vojny došlo 

v Európe k rozbitiu mierového ţivota.  II. svetová vojna 

priniesla obrovské ľudské a materiálne obete, aké ľudstvo 

dovtedy nezaţilo. 

S uznaním a úctou si kaţdoročne spomíname na hrdin-

stvo nášho národa, na našich otcov, matky, bratov i sestry 

počas týchto hrozných okupačných dní. 76 rokov ţijeme v 

mieri v oslobodenom štáte, ktorý od roku 1945 zmenil 

biednu tvár slovenského národa i v našej oslobodenej obci. 

Pri kladení vencov k pomníku padlých našich spolu-

občanov pri spomienkach na hrôzu, ktorú vtedajšie a i do-

dnes ţijúce generácie preţívali aţ do oslobodenia, dávame 

uistenie, ţe nezabúdame na obete a pre generácie  zabezpe-

čujeme rozvoj obce tak, aby sme v nej ţili v ďalších desať-

ročiach so šťastím v kaţdej rodine. 

Ţijúcich pamätníkov týchto čias je z roka na rok me-

nej, zostalo ich uţ len pár a práve preto je na nás,  aby sme 

si tieto udalosti pripomínali a nedovolili, aby sa 

v našej  spoločnosti opäť prebudil duch fašizmu 

a opakovala sa história. 
 

  
kladenie vencov ku pamätníku 

 

Krátkym príhovorom sme si tieto historické udalosti     

pripomenuli v úzkom kruhu:  starosta obce Málinec        

Ing. Igor Lacko, predsedníčka SZPB Elenka Dibalová 

a členovia výboru  Anna Kančová, Janka Gondová, Marta 

Findová  a Michal Tokár. Poloţili sme kvetinové vence  

k pamätníku SNP na námestí obce a minútou ticha sme si 

uctili pamiatku padlých.  

Spomienkové oslavy oslobodenie obce Málinec sme 

občanom  pripomenuli aj v miestnom rozhlasem. 

Pripravila :  A. Kančová 

 
 

 

Poďakovanie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zborový dozorca CZ  ECAV Málinec Tibor Urbašík, 

so zborovým presbyterstvom 

a všetkými členmi málinskej cirkvi 
 

Ď A K U J Ú 
 

starostovi obce  

Ing. Igorovi Lackovi 
  

za poskytnutie pomoci s vyčistením potoka (aj koryta) 

 pri kostole. 

Pripravila: E. Findrová  

Vitamínové balíčky 
 

Dennodenne sa presviedčame o tom, ţe najviac ohroze-

nou skupinou pre ochorenie COVID-19 sú starší ľudia. 

V tomto období je pre nich dôleţité dopĺňanie vitamínov do 

tela.  
 

         
 

Vitamíny C a D sú preukázateľne silnými pomocníkmi 

pri boji s vírusom.  

Preto sa obec Málinec snaţí reagovať na nepriaznivú si-

tuáciu spojenú so šírením koronavírusu, a tým chce chrániť 

najzraniteľnejšiu cieľovú skupinu. Pre všetkých obyvateľov 

nad 60 rokov a viac obec pripravila vitamínové balíčky 

skladajúce sa z jedného kusa respirátora FFP2, vitamínu C 

a vitamínu D (po 30 tabliet). Zároveň obec pripravila jeden  

respirátor FFP2 pre kaţdého  

obyvateľa obce nad 15 rokov. 

Balíčky a respirátory  

obyvateľom obce roznášali 

pracovníci Komunitného centra 

Málinec a pracovníci Terénnej 

sociálnej práce Málinec.   

Veríme, ţe kaţdého obyvateľa 

našej obce sme týmto  

darčekom prekvapili a potešili.                        

 

Pripravil:Kolektív KC Málinec  
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Unikla Vám  povinnosť platiť  

za hrobové miesto?  

 
 

Čo hovorí zákon o pohrebníctve? 

Právo uţívať hrobové miesto vzniká uzavretím  

nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy  prevádz-

kovateľ  pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi 

hrobové miesto na uloţenie telesných pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov.  

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 

V obci Málinec je prenájom hrobového miesta 10 rokov.  

Nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí celej doby, ak 

tento zákon neustanovuje inak. 

  Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje počas 

trvania nájmu prístup k hrobovému miestu a zdrţuje sa 

akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípa-

dov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska.  

O pripravovanom zásahu prevádzkovateľ pohrebi-

ska vopred písomne informuje nájomcu a platí to aj opačne. 

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednost-

né právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové 

miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa 

prihlási ako prvá. 

Pripomíname Vám, ţe pokiaľ nemáte           

uzatvorenú nájomnú zmluvu, je potrebné tak urobiť na 

Obecnom úrade Málinec pri pani Faťarovej. 

  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov. 

Po uplynutí tejto doby je potrebné nájomnú zmluvu 

obnoviť, t. z. znova uzatvoriť. 

V prípade, ţe sa nová nájomná zmluva          

neuzatvorí a poplatok za hrobové miesto nevyplatí  

podľa zákona o pohrebníctve, bude po uplynutí lehoty 

hrobové miesto ZRUŠENÉ. 

Pripravila: A. Kančová 

 

 

Milí spoluobčania, 
 

obec Málinec rozšírila svoju ponuku kompenzačných   

pomôcok k vypoţičaniu a to o suché WC, stolík k posteli 

a stoličku do sprchy. 

 

Bliţšie informácie 

poskytne   

pracovisko terénnej  

sociálnej práce 

alebo  

na telefónnom čísle 

0915 425 080. 

 

 

              /R. R./                                                            

 

 

O p u s t i l a  n á s 
 

... si v cieli 

cesta sa skončila 

zostal len smútok 

a nekončiace sa spomienky 

na všetky tie krásne dni 

pod modrou oblohou a belostnými oblakmi 

na chvíľu  prestal viať vánok...... 
 

Dňa  17. marca 2021 zomrela vo veku 100 rokov naša bývalá  

spoluobčianka pani  Anna Kubišová, rodená Lašáková. 

Posledná rozlúčka so zosnulou bola  19. 3. 2021  

v obci Kokava nad Rimavicou. 
 

Nech odpočíva v pokoji! 
/R. R/ 

 
 

     

 

U P O Z O R N E N I E! 
 

Za posledné obdobie bolo 

vo viacerých častiach obce 

zistené, ţe sa dlhodobo 

parkuje           s motorový-

mi vozidlami na obecných 

chodníkoch, ale aj na       

uliciach v obci a to tak,             

ţe zaparkované vozidlo 

znemoţňuje plynulý      

prechod chodcov po   

chodníku, ale aj prechod 

iných  vozidiel. 

 

 

 

Chodci ako aj mamičky s kočíkmi musia často vozidlo       

obchádzať mimo chodníka, resp. aţ na cestu. 

 

 

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke § 52 ods. 2 znie:  
 

„Iní účastníci cestnej premávky neţ chodci nesmú 

chodník pouţívať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo 

dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zasta-

venie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka 

chodníka najmenej 1,5 m. 

 

Týmto upozornením Vás ţiadame, aby ste neparko-

vali na chodníku, ale ani dlhšiu dobu na ceste. 

 

Ţiadame Vás, aby ste svoje autá odstavovali 

a parkovali vo svojich dvoroch. 
 

Ak sa situácia nezlepší a nedôjde k náprave, obec 

pristúpi k tvrdším opatreniam. 

 

Aby sa podobné situácie neopakovali, je na majiteľoch 

motorových vozidiel, aby svoje autá parkovali tak, ako im 

dovoľuje zákon – na chodníku musí zostať voľná šírka 

chodníka najmenej 1,5 m a ţiadame Vás, aby ste parkovali 

vo  dvoroch. 

 

Ing. Igor Lacko, starosta obce 

 

 

 
 

Ing. Igor Lacko 

starosta obce Málinec 
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pozdrav pre mamičky

ZRNKO MÚDROSTI  

 

Šťastný si vtedy, keď to, čo si myslíš, 

to, čo hovoríš a to, čo robíš  

si navzájom neprotirečia. 

Mahátma Gándhí (1869 - 1948) 
 

 

Základná škola Málinec   
- Jar zavítala aj do školského klubu detí 

 

Napriek náročnej situácií, ktorej momentálne 

čelíme, ţiaci prvého stupňa navštevujú školu s úsmevom. 

Aj keď to zo začiatku nemali ľahké, smutnú  a opustenú 

budovu školy rozveselili a dali jej návratom do školských 

lavíc všetko, čo škola má mať. 

Školský klub detí fungoval v plnom prúde.          

So ţiakmi školského klubu sme privítali najkrajšie ročné 

obdobie – JAR. 

Ţiaci sa  podieľali najmä  

na výzdobe školy. Šikovné ruky 

zaodeli našu školu do farieb 

jari.  

Deti si vyzdobili svoje 

triedy, vestibul školy, okná. No 

nezabudli ani na 8. marec a 

svojim mamičkám vytvorili 

krásne pohľadnice, ktorými im 

pripomenuli, ţe na Deň ţien sa 

na  našej škole nezabúda.       
  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pripravil: Školský klub 

 

 

 
 

pozdravy pre mamičky 

ZO SCHRÁNOK  
MÁLINSKÉHO HLÁSNIKA 

 

Na podnety, otázky a pripomienky odpovedá sta-

rosta obce       Ing. Igor Lacko. 
 

Chodník oproti kniţnice od ulice Školská po Urbársku ulicu 

je v zlom stave. S kočíkmi sa dá ísť len s námahou. Kedy sa 

opraví? 

Starosta: V rekonštrukcii chodníkov pokračujeme. Po 

dokončení časti Potočná, Kinová a Za lesami budeme 

riešiť Hlavnú, Školskú postupne. Je to finančne nároč-

né, tak to nejde urobiť hneď. Kaţdý rok  sa robí určitý 

úsek podľa financií. 
 

Pán starosta. Za dedinou na ceste k prvému spádu sa robí 

smetisko. Okrem hnoja sa tam sypú aj smeti. A sú to 

súkromné pozemky. 

Starosta: Chcem vyzvať občanov, ktorí tam vozia halu-

zinu, trámy a podobne, ţe na to máme zberný dvor. Ak 

nedôjde k náprave, zverejníme ich mená a budeme to 

riešiť s inštitúciami, ktoré sa tým zaoberajú. 
 

Oznámenie. V dolnej časti Za lesami stojí uţ niekoľko 

rokov v protismere  asi pokazené auto PT......  a zavadzia 

(ŠPZ máme v redakcii). 

Starosta: Majiteľa auta vyzveme, aby ho odstránil. 

Spracoval: Juraj Janšto 

 

   
 

 
 
 

Nový školský rok 
v našej materskej škole 

 

Školský rok 2020/2021 sme začali so 41 deťmi. Všetkých            

15  nových  detí bolo prijatých  na trojmesačný adaptačný pobyt. 

Začiatok školského roka bol  plačlivý ako aj po iné roky. 

Odlúčenie od mamy nie všetky deti preţívajú rovnako. Sú deti, 

ktoré nástup zvládajú ľahšie, no sú aj také,  čo si poplakali dlhšie. 

Prešiel september …a bolo po plači.Veď prostredie medzi nový-

mi, či starými kamarátmi a mnohými zaujímavými hračkami je 

veľmi lákavé. 

Kaţdý deň nová činnosť,  pieseň, báseň , riekanka, diva-

dielko, rozprávka, či vyčítanka…… 

Mnoho detských očiek sa smeje a ţiari nedočkavosťou, čo nové 

budeme robiť? 

Deti doma všetko porozprávajú,  rodičia poznajú ich  

celodennú činnosť v materskej škole. 

Počas celého roka sa venujeme rôznym zaujímavým  

aktivitám. Sezónne sa robia aktivity primerané veku detí, zároveň  

aj činnosti primerané ich vekovým osobitostiam. 

Hromadné podujatia sú zakázané no snaţili sme sa deti neochu-

dobniť o rozmanité činnosti  v rámci moţností, ako napr. 

 Vyrezávanie tekvíc 

 Divadelné a bábkové predstavenia hrané p. učiteľkami 

 Výstavky prác z ovocia a zeleniny na triedach, ochutná-

vanie jesenných plodov 

 Zasielanie detských prác do Predškolskej výchovy,  

Vrabčeka 

 Zhotovovanie kŕmidiel  – prikrmovanie vtáčikov 

 Spoločensko-zábavné – športové hry na školskom dvore,  

v triedach 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie je pre nás  nič vzác-

nejšie, ako keď sa k 

Vám pritúli ten drobný 

človiečik a povie oby-

čajné, ale o to krajšie 

slovíčka: ľúbim Ťa,  

mám ťa rada... mám Ťa 

rád....  

to hovorí za všetko.  
                                                                                                 

                                                  Pripravil: J.A.N.G.- MŠ - Málinec 

 

 

     

            výzdoba vestibulu                                     výzdoba  okien na ZŠ 
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seriál: Pôvod nášho prímenia 
 

1. časť 
 

V tomto seriáli obyvatelia Málinca objasňujú pôvod 

svojich prímení a prezývok, ktoré im boli v minulosti prira-

dené k priezviskám vyskytujúcim sa v obci viacnásobne.  

Michal Kačáni (1955) prímením Obor a Pasuľa      

porozprával: „Moji predkovia mali v Rovnenskom lúku, 

ktorú boli čistiť od prerastených náletových drevín. Veľké 

jelše najprv podpílili, a tak váľali na zem. Okoloidúci po-

cestný nevediac o podpiľovaní z diaľky videl, ako vysoké 

stromy pod tlakom chlapských rúk padajú na zem a zvolal: 

- Tanto obri váľajú strome! - Odvtedy chlapom z nášho 

rodu Kačániovcov prischlo prímenie Obor. K druhej     

prezývke Pasuľa sme prišli v období 2. svetovej vojny.     

Po vyhlásení mobilizácie v auguste 1944 musel nastúpiť do 

armády aj strýko Jano. Keď ho vojaci odvádzali, vybehla za 

ním jeho ţena a kričala: - Kačán mój, ešte raz bozkati,  

pasuľa nepooberána! –“  

Ľubica Kačániová (1953) rodená Urdová prímením 

Jankove uviedla, ţe prímenie vzniklo na základe opakova-

nia sa mena Ján v rodine v piatich po sebe nasledujúcich 

kolenách - generáciách.  

Július Urda (1940) prímením Gregor Niţný nevedel 

uviesť pôvod prímenia zo strany otcovej rodiny. Mama 

pochádzala z rodiny Urda – prímením Piskár. Pôvod tejto 

prezývky si zapamätal nasledovne: „Môj prastarý otec pásol 

ovce u Passútha. Jeho syn - môj starký mu veľmi rád pomá-

hal. Pri práci si veselo popiskoval. Keď ho takého šťastného 

videla jeho mama, oslovila ho: - Ach, te mój piskárik! - Tak 

jeho a nasledujúcich Urdovcov v tejto rodine od tých čias 

nazývali Piskár.“ 

 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE 

 

   Pripravila: Ţelmíra Urdová  

 

 

 

Marec – Mesiac knihy 
 

Kaţdoročne si mesiac marec  

pripomíname ako  

,, Marec – Mesiac knihy “. 

      Ţiaľ,  doba je taká, aká je 

a kniţnice sa stali jedinou kultúrou pre verejnosť.  

     Samozrejme,  musíme dodrţiavať aj tu nariadené predpisy, 

napr. uloţiť vypoţičané knihy do karantény, do kniţnice môţe 

vstúpiť len jeden čitateľ a mnoho  ďalších nariadení. 

Málinská kniţnica sa môţe 

pochváliť nielen vynovenými 

priestormi, ale aj tým, ţe 

kaţdoročne dopĺňame  kniţný fond. 

      V roku 2020 málinská kniţnica 

získala finančné prostriedky 

z FPU vo výške 1.000,- €.  

     Z poskytnutých prostriedkov boli 

zakúpené knihy  na povinné čítani, 

krásna literatúra pre dospelých ale aj 

náučná literatúra pre deti  

a dospelých. Zároveň oznamujeme, 

ţe kniţnica je v tomto kritickom 

čase otvorená pondelok a utorok    

od 8oo – 13oo hod. 

     V prípade výmeny kníh alebo 

potreby kníh do školy volajte  

047/4291122, 0908651192.  

Pripravila: A. Kančová 

 

 

Historický kalendár 
 

František DOSTALÍK -  narodil sa 27.2.1896       

v Málinci, časť Hámor. Profesor hudby a hudobný sklada-

teľ. Zbieral ľudové piesne, vydal všeobecnú náuku o hudbe 

pre učiteľské ústavy, venoval sa komornej hudbe. Zomrel 

14.10.1944 v Bratislave. 

 

Július MÉZEŚ -  narodil sa 10.3.1899 v Málinci. Učiteľ, 

školský a osvetový pracovník, riaditeľ Strednej knihovníc-

kej školy v Bratislave. Zaslúţil sa o vybudovanie          

knihovníckeho školstva na Slovensku. Zomrel 26.3.1976    

v Bratislave. 

 

Dr. Emil KRUŠPÁN -  narodil sa 14.4.1921 v Málinci         

v sklárskej rodine. Astronóm, vysokoškolský učiteľ,     

organizátor slovenských spolkov vo Švajčiarsku.  Bol prvý 

známy Slovák, ktorý ostal vo Švajčiarsku po 2. svetovej 

vojne. Pôsobil na Astronomickom ústave univerzity v Bazi-

lej.  Prvý predseda Zdruţenia Slovákov vo Švajčiarsku.     

V Zurichu zaloţil akademický spolok Aurela Stodolu.  

Zakladajúci člen Svetového kongresu Slovákov v New-

Yorku v roku 1970. Zomrel 6.10.1976 v Bazilej. 

 

Prof. PhDr. Ján FINDRA DrSc.  
-  narodil sa 25.3.1934 v Málinci.  

Významný slovenský jazykovedec,  

vysokoškolský pedagóg,  

prvý rektor Univerzity Mateja Bela  

v Banskej Bystrici.          

V rokoch 1993-1999 pôsobil ako vedúci  

Kancelárie prezidenta Slovenskej republi-

ky. Zomrel 6.5.2019 v Banskej Bystrici.    

    

Pripravil: Juraj Janšto 

 

 

Jubilanti 
 

Dňa 15.4.2021  sa  

v dobrom zdraví doţíva 96 rokov  

naša najstaršia občianka,       

pani Helena Detvanová. 
                                                       

 

 
 

 

Náš rodák ţijúci v Prahe,  

pán Michal Starove,  

dňa 9.4.2021  

oslávil 90 rokov. 
                                                     

 
 

Medzi 60-nikov sa dňa 15.1.2021  

zaradil aj náš ďalší rodák   

doc. PaedDr.  
Július Lomenčík, PhD.  
ţijúci v Banskej Bystrici. 

 
 

Prajeme im všetko najlepšie,  

pevné zdravie a príjemné chvíle v kruhu najbliţších. 
 

 
 

Pripravil: Juraj Janšto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



VRASTANIE LISTOV DO KOREŇOV 

 

Detstvo som odloţil ako knihu na policu 

k ďalším knihám svojho ţitia. 

 

Občas v nich listujem 

– veď sú svetlým oknom 

do vnútornej záhrady 

ktorou prechádzam... 

 

... a v korunách stromov 

hľadám „svoj čas malín“ 

v ktorého nahom tichu 

som zakorenený... 

 

                                                   JÚLIUS LOMENČÍK 

 
 

 
 

 

NAVŢDY HREJÚCE TEPLO 

(venované Julkovi Lomenčíkovi k jeho 60-tinám) 

 

Znova sa tratí deň  

nad Málincom  

Slnko sa naklonilo  

k detstvom voňavému večeru  

V krajčírskej dielni 

zošívaš so starým otcom 

čas  

 

Dolina Ipľa šumí  

úplne iným pokojom 

aký v nej započuješ 

omnoho neskôr 

keď uţ si tam posedíš sám 

v ďalekej spomienke 

na zošité  

 

Letokruhy rodiny 

sa zatiaľ končia pri tebe 

Učíš sa byť dobrým človekom 

Z listov čo prifúklo  

od Bykova 

vyčítaš teplo domova 

Navţdy hrejúce  
 

Chlapčenské záţitky 

si odškrtávaš aj jazvami 

na kolenách  

Pomaly sa priblíţi dospelosť  

O nejale ešte len snívaš  

v novohradskej kolíske 

v stisku rodiny dediny 

 

Tratí sa deň nad Málincom 

Slnko v tebe však neklesá 

ani o polstoročie neskôr 

keď vítaš šesťdesiaty pätnásty január  

Opäť sa zastavíš v krajčírskej dielni 

a so starým otcom tam nanovo 

zošiješ čas  

Marcel PÁLEŠ 

  

NAZAČIATKU JE SILA REGIÓNU 

Július Lomenčík šesťdesiatročný 

 

Pedagóg, vysokoškolský učiteľ, didaktik a metodik slo-

venčiny, literárny vedec, kultúrny historik, osvetový pracovník, 

regionalista, básnik, publicista, zanietený organizátor literárneho 

ţivota na Slovensku a matičiar doc. PaedDr. Július Lomenčík, 

PhD., sa doţil významného ţivotného jubilea šesťdesiatich rokov. 

Július Lomenčík sa narodil 15. januára 1961 v Lučenci, 

ale rodom, srdcom, telom i dušou bol hrdým obyvateľom obce 

Málinec, v ktorej od malička vyrastal a v ktorej sa v kruhu rodiny 

i dedinského kolektívu vyformovala jeho osobnosť a jej skrom-

nosť i humanita. Sám túto svoju prvú a základnú ţivotnú skúse-

nosť komentuje: „Vyrastal som v priaznivom rodinnom prostredí, 

v ktorom rodičia spolu so starými rodičmi boli, rúfusovsky pove-

dané, garantmi môjho šťastného detstva a dospievania. Vštepovali 

mi tradičné hodnoty – mať prirodzenú úctu a vzťah ku všetkým 

ľuďom, váţiť si kaţdú ľudskú prácu. Zároveň ma viedli k pracovi-

tosti a poctivosti“. 

Základnú školu navštevoval v Málinci a gymnázium 

v neďalekom Poltári. V r. 1979 aţ 1984 študoval učiteľstvo vše-

obecnovzdelávacích predmetov v aprobácii slovenský jazyk 

a literatúra a občianska náuka na Pedagogickej fakulte v Banskej 

Bystrici. 

Po skončení vysokoškolských štúdií pôsobil ako učiteľ 

a vychovávateľ na základných školách v Utekáči, Poltári a 

v Kokave nad Rimavicou (1984 – 85), ako stredoškolský učiteľ na 

Strednom odbornom učilišti farmaceutickom v Slovenskej Ľupči-

Príboji (1985 – 97). V r. 1997 krátko učil na Evanjelickom gym-

náziu v Banskej Bystrici. Počas učiteľského pôsobenia na stred-

ných školách pracoval ako externý metodik v kabinete slovenské-

ho jazyka a literatúry Metodického centra v Banskej Bystrici 

(1992 – 2001). Anabáza vysokoškolského učiteľovania začala na 

Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela (1997 – 2001), pokra-

čovala na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej 

fakulty (2001 – 08), od r. 2008 na Fakulte humanitných vied, resp. 

od r. 2014 Filozofickej fakulte.V r. 2001 obhájil rigoróznu prácu 

„Vyuţitie regionálnych prvkov vo vyučovaní slovenského jazyka 

a literatúry na druhom stupni základnej školy“ a získal akademic-

ký titul PaedDr., r. 2004 doktorandskú dizertačnú prácu „Kultúrne 

hodnoty regiónu vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na 

1. stupni základnej školy“ a získal vedeckú hodnosť PhD. R. 2013 

predloţil habilitačnú prácu„Literárna a didaktická komunikácia 

v diachrónnom a synchrónnom kontexte stredoškolskej edukácie“, 

za čo mu bola udelená vedecko-pedagogická hodnosť docent. 

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na problema-

tiku didaktiky vyučovania slovenského jazyka a literatúry, čo 

dokumentujú jeho monografie Regionalizmus – prostriedok komu-

nikácie v škole (2000), Kultúrne hodnoty regiónu v primárnej 

edukácii (2007) a Jazyk a literatúra v edukácii (2019), ako aj ďal-

šie odborné publikácie Regionálne prvky vo vyučovaní slovenské-

ho jazyka a literatúry (2000), Interpretačné minimum. Z modernej 

slovenskej poézie (s J. Tatárom, 2002), je aj spoluautorom učebni-

ce Kapitoly z literárnej vedy (1998), zostavil viacero odborných 

zborníkov a metodických príručiek (Interpretácia literárnych tex-

tov 1 – 3, Slovenčina netradične 1 – 3). Napísal heslá do Mikulov-

ho Slovníka slovenských spisovateľov (1999, 2005). R. 2007 vy-

dal kniţne súbor štúdií, článkov a recenzií pod názvom Slová 

(zo)pnuté časom, pričom v centre jeho pozornosti sa ocitli viacerí 

literáti druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia, ktorí rôznymi 

podobami svojej tvorivej činnosti vytvárali, resp. vytvárajú viac 

alebo menej literárnu klímu kultúrnej atmosféry Banskej Bystrice.   

 

POKRAČOVANIE na str. 7 
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VRASTANIE DO KOREŇOV 
 

Cesty 

 

V letnom poludní 

rozväzujem povrieslo... 

 

I 

Staré mamy 

ním zväzujú  

klásky obilia 

po cengotavom švihu 

otcovej spotenej kosy 

ktorú ovlaţujem 

načretou studničkou. 

 

Po strnisku zbieram  

zviazané snopy 

a opieram  

jeden o druhého 

ako indiánske stany. 

 

Okolo nich šľahajú  

plamene čeleniek 

veľkých i malých zápasov 

ktoré zanechali stopy 

na neskutočne dlhej ceste 

odchádzajúceho času... 

 

II 

V letnom podvečere 

rozväzujem povrieslo... 

 

Pomocou slov  

staviam mosty 

k tým cestám 

po ktorých som chodil... 

 

 

Ďalší výber článkov a štúdií vydal pod názvom Reflexie v priestore 

slova (2016), za ktorú získal Prémiu Spolku slovenských spisova-

teľov za esejistiku.  

Ako básnik patrí do okruhu tvorcov banskobystrického 

klubu LITERA 2, do ktorého zborníkov prispieval básňami, ktoré 

zhrnul do básnických zbierok Infarkt citu (1999) a (Z)Rodenie 

(2009). Ako popularizátor slovenskej literatúry úzko spolupracuje-

so Slovenským rozhlasom a pre Rádio Regina Stred napísal viace-

ro umelecko-dokumentárnych pásiem: Tvorca čistej ľudskosti 

(2000), Horlivý rodoľub (2002), Poézia bolesti, Janko Matúška – 

tvorca štátnej hymny, Optimistická tragédia človeka, Ţivot splýva-

júci s básňou (všetky 2004), Polyhistor z Terchovej (2005), Veľký 

milovník slovenčiny (2006). 

V oblasti vlastivedného bádania sa vyznáva zo svojho 

úprimného vzťahu k rodnej hrude. V týchto intenciách sa prezen-

toval knihou z minulosti rodného kraja Hor’ Máľincon iďen 

(1998). Nové zistenia z oblasti duchovnej a materiálnej kultúry 

rodného chotára doplnil v kapitolách publikácie Monografia obce 

Málinec (2009). Pre športových nadšencov zostavil pamätnicu 80 

rokov futbalu v Málinci (2011). Vyvrcholenímvlastivedných vý-

skumovspätých s rodným krajom a rodiskom je publikácia Z má-

ľinské túrňi pozerán (2016), ktorú vysoko ocenil jazykovedec  

prof. Ján Kačala: „Autor sa v nej predstavil ako nadšený a zároveň 

dokonalý znalec aj znamenitý interpret miestnych málinských 

pomerov a početných zachovaných písomných informácií, ktoré s 

Málincom bezprostredne súvisia... Autor v knihe zhromaţdil ne-

obyčajne bohatý a cenný dokumentárny jazykový, slovesný, etno-

logický a celkovo kulturologický materiál, ktorý je pomníkom 

nielen histórii a súčasnosti obce, ale aj samému autorovi, ktorý sa 

o jeho sprístupnenie v kniţnej podobe zaslúţil.“ 

Od r. 2001 je člen Spolku slovenských spisovateľov,    

v r. 2007 aţ 2013 a od r. 2017 bol/je člen(om) jeho predstavenstva, 

od r. 2010 člen výboru odbočky Spolku slovenských spisovateľov 

v Banskej Bystrici. V r. 2003 aţ 2004 bol členom redakčnej rady 

časopisu Bystrický permon: Banskobystrická revue pre históriu, 

literatúru a popularizovanie vedy. R. 2020 ako hlavný redaktor 

pripravil osem čísel prílohy Slovenských pohľadov – pohľady.sk.  

Od r. 2021 je hlavným redaktorom Orla tatranského, prílohy Slo-

venských národných novín. Jeho organizátorská práca na poli 

literárneho ţivota spočíva aj v mnoţstve prednášateľských akcií 

a vystúpení, najmä ako dlhoročného porotcu literárnych súťaţí 

(Cesty za poznaním minulosti, Chalupkovo Brezno, Mladá sloven-

ská poviedka) a súťaţí v umeleckom prednese (Hviezdoslavov 

Kubín, Šalianky Maťko). 

Július Lomenčík ako národne uvedomelý intelek-

tuál a literát sa angaţoval funkcionársky, organizátorsky, 

publicisticky a osvetovo v matičnom hnutí. V Matici slo-

venskej nehľadal nijaké výhody, ale naplno sa oddal ochot-

níckej národnokultúrnej a literárnej   činnosti. Bol člen 

výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej 

Bystrici (1992 – 2019), Krajskej rady Matice slovenskej 

Banskobystrického kraja (1999 – 2017) a pôsobil ako člen 

„veľkého“ výboru MS (2011 – 2017). Bol člen Vedeckej 

rady literárnovednej sekcie Národného inštitútu slovenské-

ho jazyka a literatúry Matice slovenskej (2008 – 2011) a od 

r. 2015 je      členom Vedeckej rady Matice slovenskej. V r. 

2019 bol menovaný za riaditeľa Slovenského literárneho 

ústavu Matice slovenskej.          V r. 2008 ho ocenili Strie-

bornou medailou sv. Cyrila a Metoda Matice slovenskej za 

spoluprácu pri napĺňaní matičného programu. 

 

Pavol Parenička 

 

 

Z pera  

     naších čitateľov 
 

 

Veľmi pekne ďakujem za     

posledné číslo obecných novín, 

ktoré ste mi poslali.  

Prečítal som ich a mnohé 

ma zaujalo a potešilo.  

 

 

 

 

V pamäti mi zostane obsah článku nášho pána docenta Lomen-

číka, ktorý dokumentuje, ako sa naši ľudia vedeli správať, keď 

nebolo roboty  a podobne článok  z pera istej sestry, ktorý doku-

mentuje, ako v ťaţkých časoch Málinčania zhodnocovali cirkev-

no-zborový majetok.  

 

Obidva články povzbudzujú aj k súčasnej aktivite. 

 

Ţelám Vám, aby ste v dobrom zdraví preţili súčasnú  pandé-

miu. 

 

Váš rodák  Mgr. Štefan Urbašík 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Veď nedalo sa zastať v rozjímaní  

pretoţe ţivot 

nie je zastávka 

a nedá sa zaspať 

v tieni slnečného svitu... 

III 

V mesačnom svite 

rozväzujem povrieslo... 

 

Uvoľňujem z klasov 

zrnká... 

ktoré zasievam 

na chodníkoch plných hľadania 

nových zŕn 

vracajúcich ma späť 

na cesty ipeľských zákutí 

s povďakom 

za nájdenie svojho hlasu 

aspoň na chvíľku 

na ceste k básni... 

 

JÚLIUS LOMENČÍK 

 

Mgr. Štefan Urbašík   
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Cyklus podobnosti Slovákov 
a Talianov – zvyky a tradície 

 

Hoci sú Slováci radení k národom slovanským (spoločný jazyk – 

staroslovienčina) a Taliani sú v skupine románskych národov  

(spoločný jazyk – latinčina), presvedčíme vás, ţe tieto národy nie 

sú aţ tak rozdielne, ako by sa mohlo zdať.  

V kaţdej krajine tak ako, aj v týchto dvoch, sa vykonávajú  

určité zvyky a obyčaje. Na Slovensku sa konajú celoštátne 

s obmenami podľa regiónov, v Taliansku sa väčšinou nerobia 

akcie príznačné pre celý polostrov, keďţe Taliansko bolo 

v minulosti rozdelené na mestské štáty, s výnimkou Vianoc 

a Veľkej noci, ale akcie špecifické pre samotné regióny. Máme 

obdobie Veľkej noci, a tak sa pozrieme na to, čo jej predchádza 

a ako sa oslavuje.  

Fašiangy a karnevaly – od 7. januára začínajú u nás Fašian-

gy, od slov vast-schane = posledný výčap, sú premenlivým sviat-

kom a obdobím bujarých zábav, hodovania, svadieb ale aj zabíja-

čiek.  Fašiangy sa neodmysliteľne spájajú s tradičným jedlom šiška 

– harovec. Trvajú  do Popolcovej stredy, kedy začína  

40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Uţ roky máme Fašiangy plné 

plesov, či uţ ich robia samosprávy alebo väčšie organizácie a toto 

veselé obdobie ukončujeme predstavením Pochovávanie basy – 

predstieraný pohreb hudobného nástroja basa, ktorý symbolizuje 

všetku zábavu a my si môţeme uţ len smutne zaspievať: „Uţ sa 

fašang kráti, uţ sa nenavráti.“ 
 

V Taliansku sa namiesto Fašiangov konajú karnevaly, od slov 

carne = mäso, levare = skoncovať, čo je rozlúčka s mäsom. Naj-

známejší karneval je Benátsky karneval na severovýchode Talian-

ska s tradičnými maskami a zaberá doslova celé mesto. Pôvod 

tohto karnevalu je uţ v stredoveku, kedy šľachtici počas svojich 

vychádzok vo večerných hodinách nosili na tvárach masky (škra-

bošky), hlavne pri kartách, aby sa vyhli veriteľom, a tak sa pred-

stavitelia mesta rozhodli, ţe jedine počas karnevalu môţu chodiť 

občania zahalení. Slávnosť otvára let anjela, ktorým je prezlečený 

cirkusant/prezlečená cirkusantka a na oceľových lanách letí nad 

hlavami divákov. Hrávajú sa komédie od známeho benátskeho 

dramatika Carla Goldoniho, napr. Sluha dvoch pánov a to nielen v 

divadle.  Na Námestí sv. Marka ale aj v uliciach sú herci, divadel-

né skupiny a Canal Grande je preplnený gondolami s návštevníkmi 

a účinkujúcimi. Karneval trvá 10 dní pred Popolcovou stredou, 

ktorou uţ začína pôst.   

Na juhu, v Kampánii, si miestni o polnoci medzi Tučným utor-

kom a Popolcovou stredou vešajú do okien a na balkóny, ale aj 

umiestňujú na námestia bábku nazývanú Pôstna starena či Karne-

valová vdova podobnú našej Morene. Táto bábka je vystavená 

v kaţdom dome počas 40 dňového pôstu a rovnako ako naše  

Pochovávanie basy, znamená koniec karnevalov a zábavy.  

Obliekajú ju do čiernych handier so siedmimi pierkami zo sliepky 

alebo z husi. Pierka predstavujú sedem nedieľ pôstu a kaţdý týţ-

deň jedno pierko odrhnú. Po pôste bábku zapália a tým sa navráti 

ţivot a príde jar. Kým naša Morena je pohanský zvyk, najskôr 

slovanský, Pôstna starena má korene v kultúre starých Rimanov, 

ktorí na stromy vešali darčeky. 

Niektorí ľudia počas pôstu prijímajú len tekutiny, iní jedia 

všetko ako obyčajne okrem mäsa. Tento pôst v Taliansku platí ako 

na Slovensku 40 dní, lenţe v jednom regióne na severovýchode 

Talianska je v polke prerušený. U nás teda vedieme fašiangové 

pochody najčastejšie v zvieracích maskách a pochovávame basu. 

To stihneme do začiatku pôstu a potom uţ ţiadne veselie nie je. 

V regióne Emilia Romagna v polke pôstu oslavujú festival slad-

kostí Krájanie stareny. V stredoveku počas pôstu ţila tehotná 

mladá ţena, ktorá sa nevydrţala postiť a zjedla mäso. Bola zato 

verejne popravená. V dnešnej dobe sa táto tragédia nezabudla, ale 

sa zmenila zo smutnej príhody na veselú vec tým, ţe v uliciach sa  
objavujú sprievody s veľkými alegorickými vozmi s maskami  
 

nielen zvieracími, ale aj 

známych umelcov a ako 

spomienka sa rozpolí       

obrovská bábka, ktorá vyze-

rá ako stará ţena, naplnená 

sladkosťami od miestnych 

podnikateľov.  

         Na Slovensku si aj my  

spestrujeme pôst a to dva  

týţdne pred Veľkou nocou – 

– na Smrtnú nedeľu starodávnym obyčajom vynášaním Moreny, 

slamenej bábky oblečenej do handier, ktorá symbolizuje zimu 

a choroby. Verilo sa, ţe Morena je bohyňa zimy a smrti, a tak bolo 

potrebné ju z príbytkov vyhnať. Kaţdý rok mládeţ Morenu zapáli 

a hodí do najbliţšieho potoka, aby sa znovuzrodil ţivot a prišla jar. 
     Veľká noc – naša Veľká noc trvá od Kvetnej nedele, kedy 

Jeţiš Kristus vstúpil do Jeruzalema, pokračuje Zeleným štvrtkom – 

Posledná večera, preto býva spoveď. Veľký piatok znamená umu-

čenie Jeţiša Krista na kríţi na Golgote. Biela sobota je venovaná 

pokoju, končí sa pôst, upratuje sa, varí sa a pečie na Veľkú noc. 

Veľkonočnú nedeľu máme o chvále Pána, o zmŕtvychvstaní Jeţiša 

Krista. Na tretí deň vstal z mŕtvych, uvidel ho neveriaci Tomáš. 

Veľkú noc zakončuje Veľkonočný pondelok, aj keď je to pôvodne 

pohanský sviatok ale cirkev pokresťančila veľa pohanského, napr. 

aj Kračún – sviatok zimného slnovratu starých Slovanov zmenila 

na Vianoce. Na Veľkonočný pondelok chodia uţ tradične po do-

moch kúpači, šibači a koledujú. V minulosti sa polievalo vodou 

z potoka a zo studne, aby dievčina v dome bola zdravá a krásna 

a odmenou pre mládenca boli maľované vajíčka - kraslice 

a pohostenie.  

U nás sa pečie piškótové cesto vo forme baránka, podaktorí aj 

jedia skutočného baránka či malé jahniatka a môţeme povedať, ţe 

aj Taliani sú veľkí konzumenti týchto nositeľov ovčej vlny ale 

svoje pečivo, napr. na ostrove – v regióne Sardínia robia Taliani 

vo forme paliem. Ide o dekoratívny chlieb. Prečo palmy? 

V kresťanskej tradícii je Jeţiš Kristus baránkom – obetným barán-

kom, ktorý sa obetoval za nás, avšak Kvetná nedeľa znamená 

vstup Pána do Jeruzalema, kedy mu nadšený dav hádzal pod nohy 

palmové ratolesti, a tak si Taliani (Sardínčania) vo svojom pečive 

pripomínajú túto udalosť. 

Taliani trávia dôleţité dni v kostole na omšiach, ale majú aj 

rôzne zvyky. V Kvetnú nedeľu alebo inak Nedeľu paliem si obyva-

telia chodia do kostolov posväcovať vetvičky olivovníka, keďţe 

palmy v Taliansku nie sú. Po tejto nedeli začína svätý týţdeň. 

Kaţdý deň má prívlastok Svätý okrem pondelka, ktorý je uţ no-

vým týţdňom. Vo štvrtok je ako u nás, tak aj u Talianov Večera 

pánova ako pripomienka Poslednej večere. Slávny taliansky maliar 

Leonardo da Vinci namaľoval Poslednú večeru a jedine v jeho 

podaní poznáme stvárnenie tohto výjavu. V piatok sú v uliciach 

Talianska procesie ako pri ukriţovaní Jeţiša Krista a pokračujú aj 

v sobotu, napr. v regióne Kalábria. V sobotu o pol noci chodia po 

vonku skupinky ľudí a hlásajú zmŕtvychvstanie. V nedeľu končí 

pôst. Jedia sa vajíčka ale aj sladkosti vo forme vajíčok a holubice. 

Vo Florencii, na severe Talianska, v regióne Toskánsko sa uţ od 

začiatku 12. storočia organizuje slávnosť Výbuch voza. Je to voz 

naplnený zábavnou pyrotechnikou. Veľkonočný pondelok sa 

v Taliansku nazýva Anjelský pondelok, pretoţe anjel oznámil  

ţenám, ţe Jeţiš Kristus vstal z mŕtvych. Sviatok sa oslavuje väčši-

nou v kostoloch ale aj návštevami v rodinách, no uţ niekoľko 

rokov sa taliansky Veľkonočný pondelok či dokonca celá Veľká 

noc od tradičného/tradičnej veľmi líši. V Taliansku je totiţ príslo-

vie: Natale con tuoi, Pasqua con vuoi. Čo znamená: Vianoce 

s rodinou, Veľká noc s druţinou. A tak niet sa čo diviť, ţe veľko-

nočné sviatky oslavujú Taliani s priateľmi niekde na horách. Niečo 

podobné robíme aj my, keďţe minimálne v pondelok sa poniektorí 

snaţíme vyhnúť šibačom a ideme do prírody. 

Pripravila: Gúgľavová 

 

 
 

festival sladkostí Krájanie stareny 
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Šikovné ruky 
   
Ak by ste ju hľadali, nájdete ju v Komunitnom centre          

v „starej škole“. Stretnúť ju môţete aj v uliciach obce, ako  

s vozíkom v ruke v predpoludňajších hodinách roznáša 

obedy našim občanom. 

Obyčajná, jednoduchá ţena, akých je v našej dedine   

veľa. Do práce a domov - stereotyp, ktorý pozná takmer 

kaţdý. Ţivot berie s nadhľadom a pre ňu typic-

kým humorom. Dobrá nálada a pozitívne myslenie jej určite 

nechýba. Na prstoch jednej ruky by som spočítal chvíle, 

keď ako sa ľudovo povie "nemala svoj deň". Poznám ju uţ 

dávno, moţno aj niekoľko desaťročí, keďţe sme niekoľko 

rokov mali rovnakého zamestnávateľa. Vtedy s motykou 

alebo kosákom v ruke pestovala nový mladý les. 

Nie, nezabudol som ju v úvode predstaviť. Úmyselne 

to robím aţ teraz, aby sa vystihli súvislosti veci. Reč je       

o našej občianke, pani Ţofii Nociarovej. Z jej rúk vychádza-

jú tieto malé umelecké dielka, ktoré vznikajú háčkovaním. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
výrobky pani Ţofii Nociarovej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Háčkovaniu som sa začala venovať ešte ako dieťa. Boli to 

najskôr jednoduché, praktické veci. Potom prišla rodina a 

na háčkovanie nebolo uţ toľko času. Pred pár rokmi ma to 

ale znova chytilo za srdce a oprášila som háčkovky. Ale uţ 

to nie sú iba tie veci, ktoré som sa naučila v mladosti.         

V televízii som raz sledovala reláciu o háčkovaní aj atypic-

kých výrobkov, bábiky, postavy, rôzne predmety, hračky, 

podloţky, čo sa mi veľmi páčilo. Začiatky boli ťaţké, nemal 

mi kto poradiť, ale keďţe som človek, ktorý je nespokojný 

kým sa mu nepodarí, čo si zaumieni, skúšala som, vymýšľa-

la, zlepšovala a výsledok vidíte. Baví ma to. Väčšinu toho, 

čo uháčkujem rozdám známym, ale občas aj niečo predám. 

Všetky výrobky robím s radosťou, ale sú aj také, ktorým sa 

teším viac. Medzi ne patria napríklad postavičky učiteľa, 

poľovníka či zdravotnej sestričky",  povedala Ţofka    

skromne. 

Čo dodať na záver, keď krása týchto výrobkov hovorí 

sama za seba? Prajeme Ti veľa zdravia a tvorivých nápadov 

pri výrobkoch, ktorými nás potešuješ a ktoré zdobia      

príbytky ľudí aj mimo našej obce. 

 

                                                                      Pripravil: Juraj Janšto 

 

Kaštieľ v Dobrom Potoku 
   

Vedeli by ste si predstaviť našu dolinu a prírodu          

napríklad aj takto?   

       Je to nostalgická 

spomienka  a keď  

zatvoríme oči, moţno 

aj sen. 

       Pri príprave tohto 

článku som si pomoh-

la múdrym Googlom, 

ktorý všetko vie. 

       Rozsiahla secesná   

vila v Ipeľskom Potoku, 

miestnymi  obyvateľmi   

nazývaná "kaštieľ", 

vznikla ako 

továrnické sídlo rodiny Kolenérovcov pri ich sklárni, ktorú 

tu zaloţili v roku 1907. Objekt má blokový charakter           

s vysokou manzardovou strechou a dvomi portikmi.   

Vstupný portikus na hlavnej (východnej) fasáde ma charak-

ter honosnej krytej terasy, prístupnej z bočných strán    

dvojramennými schodiskami.  
 

 
 

kaštieľ v Dobrom Potoku 

 

Stĺporadie nesie vysokú dvojlomenú strechu v tvare  

zrezaného ihlanu. Vnútorná dispozícia pozostáva z dvoch 

základných konceptov. Severná časť objektu je trojtraktová 

s centrálnou chodbou v pozdĺţnej osi objektu, po stranách 

ktorej sa nachádza rad miestností. Juţná časť je priečnym 

dvojtrakotom, pričom väčšinu severného traktu zaberá roz-

siahla hala, vyuţívaná v minulosti aj na divadelé účely. 

Juţne od nej je veľký salón, za ktorým sa nachádza niekoľ-

ko menších miestností. Za halou sa nachádzala kuchyňa      

s príslušenstvom. Stavba je uţ viac rokov bez vyuţitia, čo 

neprispieva k jeho stavebno-technickému stavu, nevykazuje 

však ţiadne statické problémy . 

 Na objekte sa zachovala väčšina pôvodných okenných 

a dverných výplní aj napriek tomu, ţe je uţ niekoľko rokov 

voľne prístupný. 

Majme oči otvorené, uţívajme si kraj, prírodu, miesto, 

kde sa práve nachádzame.  

Veď nikdy nevieme, či sa späť ešte vrátime. Naši 

predkovia nám zanechali veci tak, ţe si mysleli, ţe to bu-

deme ďalej zveľaďovať, ţiaľ nie vţdy je tomu tak. Pokiaľ 

sa zastavíte aj pri tejto spomienke pri ,,KAŠTIELI“ 

v Ipľskom Potoku, neničte ju, ale si aspoň nostalgicky 

zaspomínajte, aké to boli časy a ako by to mohlo byť    

keby... 

Pripravila: A. Kančová 
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      Peter Turic" 

3.- Na ktorých spoluhráčov si spomínaš najradšej? 
"Futbalové priateľstvá sa tvorili po mojom príchode do     

A-muţstva, no nesmiem zabudnúť ani na tých, ktorých som 

ako futbalové ucho obdivoval. Medzi najstarších spoluhrá-

čov, s ktorými som hrával, patrili Michal Kačáni a Stano 

Málinka, s ktorými som hral po jednom zápase. Bez ohľadu 

na vek sme sa rešpektovali a udrţiavali priateľské vzťahy, 

ktoré pretrvávajú dodnes a to s rodinami Jozefa Volfa, 

Michala Gúgľavu či Bohuša Jackuliaka". 

4.- Tvoj najpamätnejší futbalový zápas? 
"Bol to zápas s muţstvom TJ Sklotatran Poltár, v ktorom 

sme bojovali o postup do krajskej súťaţe. Napriek tomu, ţe 

sme aj s pričinením rozhodcov nepostúpili, naše muţstvo 

súpera hráčsky prevyšovalo. Bol to sviatok pre celú dedinu. 

Hoci je tomu uţ 50 rokov, musím spomenúť hráčov,             

s ktorými som tento zápas odohral - Ján Najmajer, Daniel 

Šnúrik, Viliam Valentýni, Jozef Volf, Juraj Valentýni, Ivan 

Illéš, Miroslav Pilát, Ján Cingeľ, Michal Gúgľava, Miroslav 

Tokár, Michal Števove, Dušan Findra, Daniel Starove, 

Karol Hrnčár - všetci boli hviezdy". 

5.- Aký bol tvoj najkrajší futbalový záţitok? 
"Bol som v rozhodujúcom zápase o postup do krajskej súťa-

ţe v Kokave nad Rimavicou. Po zahraní rohového kopu 

Jozefom Volfom som ľavačkou z volea zaistil naše víťazstvo 

1:2. 

Ďalej medzi moje najkrajšie záţitky patria zápasy výberov 

okresov Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Zvolen.  

Za výber okresu som si zahral proti prvoligistom Spartak 

Trnava, Slovan Bratislava a Inter Bratislava". 

6.- Tvoj najveselší záţitok? 
"Tie sa diali na sústredeniach, ktoré sa konali na sklárskej 

chate v Iplíku, v škole na Poliankach či na plavárni             

v Brezne, ale aj na zájazdoch na medzinárodné zápasy". 

7.- Tvoj najpamätnejší záţitok s fanúšikmi alebo             

s rozhodcami? 
"Málinský futbal má šťastie na skalných fanúšikov. Bolo to 

stále, a tak je tomu aj dnes. Nepochybne k nim patrili Ján 

Riečica, Július Urda, Michal Švéda, Pavel Straško a            

v neposlednom rade malý vzrastom, ale veľký srdcom Peter 

Kačáni. Rád spomínam aj na nášho rodáka prof. Trokana, 

ktorý býval v Lučenci. Nevynechal ţiadny zápas a vţdy nám 

hráčom dal čokoládové tyčinky a citróny do čaju. A rozhod-

covia? Viem, ţe ich práca je ťaţká, veď musia vyhovieť 

fanúšikom, hráčom i futbalovým pravidlám. Objektívne 

rozhodovať majú niektorí v krvi, no sú aj takí, ktorí majú od 

toho ďaleko". 

8.- Najlepšia zostava z hráčov, s ktorými si hral             

za Málinec? 
"To je ťaţké jednoznačne povedať, lebo kaţdý z dole meno-

vaných hráčov by si zaslúţil byť v mojej jedenástke. Kaţdý 

jeden bol svojim spôsobom výnimočný, ale vţdy sme ťahali 

za jeden koniec povrazu. 

Brankári: Miroslav Tokár, Daniel Starove. 

Obrancovia: Michal Gúgľava, Ján Cingeľ, Ján Števove, 

Michal Števove-Beláň, Ivan Illéš-Pico, Juraj Geľhoš,    

Vladimír Švingál. 

Záloţníci: Dušan Riečica-Kili, Juraj Valentýni, Jozef Volf, 

Bohuš Jackuliak, Michal Kačáni, Dušan Findra. 

Útočníci: Viliam Valentýni, Daniel Šnúrik, Ján Najmajer-

Harťo, Dušan Farkaš-Pumpľo". 

9.- Komu fandíš okrem Málinca? 
"Jednoznačne Slovanu Bratislava i napriek tomu, ţe mená a 

krajina pôvodu hráčov sú veľmi vzdialené od slova Slovan,  
stále ostávam jeho verným fanúšikom. V Európe nemám          

POKRAČOVANIE na str. 11 

Naši nezabudnuteľní 
 
Váţení športoví priatelia! Za 90 rokov organizovaného 

futbalu v našej obci tvorilo jeho históriu veľa futbalistov, 

ktorých Vám budem postupne predstavovať a poloţím im 

niekoľko otázok. Dnes ponúkam príbeh jedného z nich. 

Tohto pána futbalistu poznám od môjho detstva, keď sme 

ako deti hrávali futbal v Hute a on prišiel medzi nás. Bolo 

ţe to radosti. Humorom jemu príznačným nám ukazoval 

futbalové finty a rozprával futbalové záţitky. Ani som  

nesníval, ţe raz budem s ním hrať v jednom muţstve         

za Málinec. 

Bol autoritou nielen medzi hráčmi, ale aj medzi fanúšikmi. 

Celú futbalovú kariéru ostal verný málinským farbám, hoci 

svojou kvalitou mohol uspieť aj v kluboch z vyšších súťaţí. 

Dnes po málinskom ihrisku behá a derie kopačky uţ tretia 

generácia tohto futbalového rodu. Tohto pána si váţim ako 

vynikajúceho futbalistu, ale hlavne ako dobrého človeka.  

Som rád, ţe mi venoval čas a zaspomínal na svoj futbalový 

ţivot.  

Ďakujeme Ti - Ján TURIC. 
 

 
 

Ján Turic s vnukom 

 

TURICOVA JEDENÁSTKA: 

1. - Ako si spomínaš na svoje futbalové začiatky? 
"Tak, ako väčšina malých chlapcov na dedine. Po škole a 

cez prázdniny sme naháňali loptu okolo bytovky pri Salaši, 

na lúkach a provizórnych ihriskách. Neskôr, na hodinách 

telesnej výchovy sme začali formovať svoju kolektívnu hru a 

medzi sebou sme hrávali - Huta, dedina a cigáni. Začali nás 

medzi seba brať aj veľkí futbalisti z Huty - páni Zoltán  

Schwarz, Mimo Indro, Ivan Gruliš či bratia Kockovci. Môj 

najväčší futbalový kamarát bol Dušan Riečica - Kili,           

s ktorým sme napríklad vydrţali hrať nohejbal alebo hlavič-

ky aj dve-tri hodiny vkuse". 

2.- Ako pokračovala tvoja futbalová kariéra? 
"Po ukončení ZDŠ som nastúpil na učňovskú školu do PPS 

Detva, kde som začal trénovať s detvianskym dorastom.      

V tom období ma oslovili aj funkcionári z TJ Málinec, Ján 

Riečica-Baňan, Július Urda a Pavel Straško, či by som 

nechcel hrať za dorast. Samozrejme, ţe som súhlasil, lebo 

láska k futbalu uţ bola vo mne zakorenená. Po dosiahnutí 

18 rokov som začal hrávať za dospelých a hral som tam aţ 

do svojich 36 rokov. Dva roky som bol aj hrajúcim tréne-

rom. V tom čase dorastali moji synovia, tak som sa venoval 

ţiackemu muţstvu ako tréner a potom aj ako tréner dorastu.  

Mojimi rukami prešli napr. Miro Kvasnica, Dušan Farkaš-

Pumpľo, Jano Melich, bratia Lackovci, Mišo Kalafús či                 

 

 



Hámor 
 

 Z hľadiska územného členenia bol Hámor súčasť stredis-

kovej obce Málinec. Za priaznivé v jeho histórii moţno povaţovať 

obdobie od polovice päťdesiatych rokov, aţ kým sa nezačala  

pripravovať výstavba priehrady. Centrum Hámra tvorilo síce len 

desať rodinných domov pri ceste vedúcej z Málinca do Ipeľské-

ho/Dobrého Potoka. K nim je potrebné doplniť existenciu veľmi 

dôleţitých inštitúcií, doslova vylepšujúcich kvalitu ţivota tu   

ţijúcich 

ľudí, vrátane aj tých  roztrúsených v okolitých osadách a usadlos-

tiach. V prvom rade to bola Národná škola pre 1. – 4. ročník,  

jednotriedka s vyučovaním na dve smeny. Táto škola mala tradič-

ne riaditeľov – autority, s rešpektom ţiakov a úctou rodičov ţiakov 

(pp. P. Ryba, V. Nociar, T. Urbašík, L. Gregor). V zimných     

mesiacoch sa v triede školy jedenkrát za týţdeň premietali filmy, 

aţ kým neprišla televízia.  

Veľmi významným objektom bol Rímskokatolícky kostol.  

Dekan Ján Belčáni poţíval medzi veriacimi veľkú úctu a dôveru. 

V Hámri, kam dochádzal z Brezničky, slúţil viac ako štyridsať 

rokov. 
 

 
 

 

Kaţdú nedeľu pred svätými omšami, ale i po ich  

skončení, sa postretávali veriaci z bliţších či vzdialenejších  

 

 

 
v

    usadlostí (Prieraz, Podtáňovo, Sosliny, Revúca, Chmelná,   

Široká Jama, Šťavica, Hrozinovo, Mlynárka) a porozprávali si, čo 

majú nové vo svojich rodinách. Vianočné sviatky tradične obohati-

li betlehemci.  

Treba spomenúť miestny Kultúrny dom, v ktorom okrem 

usporiadania zábav a veselíc, často vystupovali so svojím progra-

mom slovenskí speváci a humoristi. Hrávali sa tu aj amatérske 

divadelné predstavenia.  

Svoje opodstatnenie a význam mal v Hámri obchod  

s rozličným tovarom.  

Nezabudnuteľnými zostali vedúci predajne Vincent Nociar a   

Július Lomenčík, st. Títo páni uţ pri vstupe zákazníka/zákazníčky,  

s veľkou pravdepodobnosťou vedeli, čo a koľko toho chcú kúpiť. 

Z dokonalého poznania potrieb kupujúcich, potom nemuseli často 

pouţívať slovo „nemáme“. Obchod slúţil  nielen miestnym 

obyvateľom a z priľahlých lazov, ale časť, najmä základných  

potravín, bola preváţaná na konskom povoze do   obchodu na 

Prieraze/Hrnčiarkach. Uţitočné uplatnenie a to nielen pre Hámor-

čanov, nachádzal majiteľ „gátra“ – rámovej píly. Tento pán    

vykonával porez ihličnatej guľatiny na hranoly, fošne, dosky, 

sortiment potrebný pre rozvíjajúcu sa výstavbu rodinných domov. 

Tieţ na svojej pojazdnej mláťačke, zabezpečoval mlátenie obilia 

u súkromne hospodáriacich roľníkov.  

Potrebné je spomenúť veľmi významnú profesiu – 

stolár! Najskôr v Hrozinove a neskôr priamo v Hámri, pôsobil 

stolár zameraný predovšetkým na stavebno-stolárske výrobky,    

t.j. okná a dvere. Predtým, krátko pôsobil v Hámri stolár 

z Lučenca. Stolár v Chmelnej a jeho brat na Táňove, okrem dverí 

a okien sa venovali výrobe interiérového nábytku, predovšetkým 

spální, kredencov do kuchyne, príborníkov a podobne. Interiérový 

nábytok si vyţadoval špeciálnu povrchovú úpravu. U kredencov 

prevládala úprava pigmentovaným lakom, s najčastejšou kombiná-

ciou hráškovozelenej s béţovou. Pre spálne z ich produkcie bola 

charakteristická politúra imitujúca orechovú dyhu. Základnou 

konštrukčnou doskou bola spárovka alebo latovka.  

Dobré kosiská pre chlapov, ľahké hrable pre ţeny vyrábal ujo 

Ondro od Štavice a neskôr jeho syn rovnakého mena. Ten starší 

vyrobil aj niekoľko fujár, píšťal, črpákov, varešiek a drevených 

lyţíc. 

Hámor mal aj opravára obuvi - svojho šustra, ako ho   

familiárne nazývali. V tom období bolo beţné, ţe pri poškodení 

topánok sa nekupovali ihneď nové, ale sa dali opraviť. U tohto 

majstra si zvykli páni niekedy posedieť aj pri mariáši, veď veľa 

iných moţnosti na túto záľubu, nebolo. 

Poštu – ako listy, pohľadnice, noviny i peniaze pre 

obyvateľov Hámra a okolia roznášala poštová doručovateľ-

ka z pošty v Málinci. Prichádzala autobusom, v Hámri  

vystúpila, odovzdávajúc poštu pešo prešla do Chmelnej, kde 

počkala na autobus vracajúci sa späť do Málinca. Samo-

zrejme, bolo nereálne osobné doručenie zásielok do niekoľ-

ko kilometrov vzdialených domov, a tak nesúrnu poštu 

a noviny nechávala v dohodnutých domácnostiach priamo 

v Hámri, kde si ju adresát pri najbliţšej príleţitosti vyzdvi-

hol.    

Do týchto spomienok na Hámor je moţné pripomenúť vodný 

mlyn v neďalekej Chmelnej. Uţ aj preto, ţe bol najdlhšie       

funkčným a vyuţívaným mlynom na hornom toku Ipľa. 

Pre spojenie ľudí bývajúcich v celej Ipeľskej doline 

s ostatným svetom slúţili pravidelné linky ČSAD.  V určitom 

období, ţiacke spoje Ipeľ – Málinec, museli byť posilňované - 

za autobusom bola pripájaná ešte vlečka, aby sa zmestili všetci 

cestujúci. 

Z pohľadu obyvateľov z Hámra, ale predovšetkým veľkého 

počtu ľudí bývajúcich v usadlostiach na okolitých kopcoch, pred-

stavoval Hámor menšie  kultúrnospoločenské centrum.  

Pripravil: Juraj Valentýni 

 

klubového favorita. Rád si pozriem dobrý futbal v Lige     

majstrov alebo v Európskej lige". 

10.- Čo ti futbal dal? 
"Radosť z hry, dobrú partiu kamarátov, nadväzovanie pria-

teľských vzťahov s futbalistami z iných klubov. Zdravá riva-

lita začala na ihrisku a skončila hvizdom rozhodcovej píš-

ťalky. Potom sme uţ boli kamaráti a to nám ostalo dodnes". 

11.- Čo odkáţeš málinským futbalistom a fanúšikom? 
"Futbalistom - futbal je kolektívna hra a čokoľvek sa stane 

na ihrisku, musí sa vyjasniť medzi sebou v šatni. Zo šatne 

musia vychádzať ako jeden hráč. Len vtedy budú v pohode a 

budú mať radosť z hry 

Fanúšikom - dobrý fanúšik má rád svojich hráčov či vyhrá-

vajú alebo prehrávajú. Povzbudí hráčov hlavne vtedy, keď 

im to nejde. Najviac ma mrzia nemiestne poznámky od   

fanúšikov, ktorí niekedy hrávali futbal. Na ihrisko nepatria 

vulgárne slová. Uvedomme si, ţe sú tam aj naše deti či 

vnúčatá. Futbal nie je len o futbalistoch. Radosť z hry ide 

ruka v ruke s vernými fanúšikmi. Nesmieme zabúdať ani na 

tých, ktorí stoja v pozadí, t.j. realizačný tím, sponzori a obec 

Málinec. Takţe, fandime, povzbudzujme a buďme slušní a 

korektní". 

Ďakujem za rozhovor.                                                                                                      

Pripravil: Švankes 
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Obecný Úrad INFORMUJE 
Uznesenie č. 1/2021 

z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 
dňa 18. februára 2021 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 
    b/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31. 12. 2020 
    c/ Správu k návrhu zadania pre spracovanie ÚP obce Málinec 
2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice: 1. Bc. Jozef Starove 
                                                2. Ing. Dušan Michalove       
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda – Mgr. Peter Turic 
                     členovia – Bc. Ivan Karlík, Jaroslava Kminiaková 
    c/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného 
majetku obce Málinec zisteného pri  inventarizácii k 31.12.2020 
    d/ Zloţenie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 
Vyraďovacia komisia: Juraj Janšto, Ingrida Lacková, Pavel Čáni 
        Likvidačná komisia: Bc. Jozef Starove, Andrea Muţíková,  
                                         Július Paprnák  
    e/ VZN č. 1/2021 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Málinec na rok 2021   
    f/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 –
15 rokov pre rok 2021 vo výške 30,--€ na dieťa s trvalým pobytom 
v Málinci 
    g/ Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2020 
    h/ Zadanie pre spracovanie ÚP obce  Málinec  
  ch/ Ţiadosť Pavly Bakuľovej, bytom Stupník 374/2, Málinec  
o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov  
    i/ Ţiadosť Dany Baboľovej, bytom Na štadióne 130/2, Málinec  
o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov 
    j/ Prenájom nebytových priestorov pre APOTIEKA s.r.o. Ipeľ 658  
v celkovej výmere 131 m

2
 s predpokladaným uzatvorením 

nájomnej zmluvy od 1.4.2021 nasledovne: 
       1. rok prenájom vo výške 8,-- €/m

2
/rok 

       2. rok a ďalšie roky  prenájom vo výške 10,--€/m
2
/rok 

   k/ Pridelenie bytu č. 4 v bytovom dome Druţstevná 515/21  
pre Martinu Pištulovú, bytom Málinec, Vrecová 248/8 od 1. 3. 2021  
    l/ Pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome Druţstevná 515/21  
pre Pavlu Bakuľovú, bytom Málinec, Stupník 374/2 od 1. 3. 2021 
m/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do 
31.3.2022 nasledovným nájomníkom:  
byt č. 1 – Jaroslav Gajdoš  byt č. 2 – Miroslav Schlenc 
byt č. 3 – Ján Kudzbeľ  byt č. 4 – Stanislav Sedmák 
byt č. 5 – Ján Šuľaj  byt č. 6 – Jarmila Kovalčíková 
n/ Prenájom bytov v bytovom dome Druţstevná 515/21 do 
31. 3. 2022 nasledovným nájomníkom:  
byt č. 1 – Michaela Fizerová  byt č. 2 – Adriana Oláhová 
byt č. 3 – Mário Oláh byt č. 4 – Martina Pištulová 
byt č. 5 – Dušan Farkaš  byt č. 6 – Pavla Bakuľová  
byt č. 7 – Denisa Čunková  
   o/ Dodatok č. 2 k Vnútornej smernici – cenník sluţieb za sluţby 
poskytované OcÚ Málinec  
   p/ Smernicu č. 1/2021 o odchyte túlavých zvierat na území obce 
Málinec 
   r/ Hodnotu darovaných pozemkov od darcov uvedených  
v Darovacej zmluve ustanove § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb.  
Občianskeho zákonníka, uzatvorenej dňa 11.12.2020 a to 
nehnuteľnosť vedenú na LV č. 2915 k.ú. Málinec, parcela EKN p.č. 
883/4 orná pôda vo výmere 72 m

2
,  podiel 112/1120 z celku a  

nehnuteľnosť vedenú na LV č. 2914 k.ú. Málinec, parcela EKN p.č. 
882/4  orná pôda vo výmere 33 m

2
, podiel 43/108 z celku. Jedná sa 

o parcely, na ktorých sa nachádza  autobusová zastávka v reálnej 
hodnote 0,1358 €/m

2
  

3. Ukladá: 

   a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a 
likvidáciu majetku podľa bodu 2/c tohto uznesenia 
       Termín: 05/2021 
b/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu na prevádzku a mzdy podľa bodu 2/e 
tohto uznesenia 
       Termín: rok 2021 
 
       Termín: 1.3.2021 
   g/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov podľa bodov 2/m a 2/n tohto 
uznesenia 

            c/ OcÚ, poskytnúť dotáciu podľa bodu 2/f tohto uznesenia 
       Termín: rok 2021 
   d/ OcÚ, zabezpečiť návrh ÚP obce Málinec podľa bodu 2/h tohto 
uznesenia 
       Termín: rok 2022 
   e/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/j tohto 
uznesenia 
       Termín: 04/2021 
   f/  OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy podľa bodov 2/k a 2/l tohto 
uznesenia 
       Termín: 1. 3. 2021 
   g/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov podľa bodov 2/m a 2/n tohto 
uznesenia 
       Termín: 04/2021  
   h/ OcÚ, inkasovať poplatky podľa  bodu 2/o tohto uznesenia 
       Termín: trvalý 
  ch/ OcÚ, zaradiť pozemky do vlastníctva obce podľa bodu 2/r 
tohto uznesenia   
4. Prijíma: 

    Dar do svojho výlučného vlastníctva od darcov uvedených  
v Darovacej zmluve ustanovenej podľa § 628 a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v Málinci, dňa 11.12.2020, 
ktorou darcovia darúvajú  EKN p.č. 883/4 orná pôda  vo výmere 72 
m², podiel 112/1120-in z celku evidovanú na LV č. 2915  k.ú. 
Málinec a EKN p.č. 882/4  orná pôda  vo výmere 33 m², podiel 
43/108-in z celku evidovaná na LV č. 2914 k.ú. Málinec  
do vlastníctva obce Málinec zastúpenej Ing. Igorom Lackom  -  
- starosta obce. Jedná sa o parcely, na ktorých sa nachádza 
autobusová zastávka.Náklady spojené s vkladom vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností hradí obec. Cieľom prevodu je 
vysporiadanie pozemkov pod autobusovou zastávkou pri Pánskej 
ceste. 
5. Súhlasí, že 

proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie územný plán obce Málinec potrvá najviac tri roky   
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 
  
  
 
 

 
 
 
Kminiaková J. - občania sa sťaţujú na deti, ktoré vo večerných 

hodinách hádţu snehové gule do okien, bolo by dobré to pozrieť na 
kamerách pokiaľ je to moţné. Ďalšou pripomienkou bolo zdrţiava-
nie sa mládeţe v administratívnej budove bývalej sklárne, mohla by 
to obecná hliadka občas kontrolovať, pokiaľ je to moţné alebo dať 
tam označenie zákaz vstupu 
Starosta odpovedal – nie je problém pozrieť kamerové záznamy a 
čo sa týka budovy sklárne, nie je to naša budova, nebolo by zlé to 
kúpiť aj keď je to v dezolátnom stave. Majitelia chcú za tento objekt  
150 tis.€ a moţno 400 tis. € by sme potrebovali investovať do tejto 
budovy. 
Bc. Starove J. - mal otázku, aké máme výsledky hlavne finančné 

ohľadom priebehu testovania na Covid -19 
starosta podrobne vysvetlil priebeh testovanie ako i  výšku nákla-
dov. Bolo pre nás výhodnejšie uzavrieť zmluvu ako zriadiť MOM.  
Zmluvy sú zverejnené na web stránke obce. Náklady na testovanie 
sú preplácané priebeţne. 
Janšto J. - pripomenul myšlienku vybudovania kolumbária v evan-

jelickom cintoríne, ktoru sa uţ OZ zaoberalo v minulom roku.  
Starosta – nemal námietky, bude potrebné, aby poslanci + starosta 
obce urobili obhliadku a vybrali  vhodné miesto v cintoríne na túto 
stavbu 
Bc. Karlík I. - mal otázku, či občania vyuţívajú obecné schránky, 

ktoré sú umiestnené v obci? 
Starosta odpovedal – vyuţívajú ich, sú tam rôzne postrehy 
občanov, naposledy starosta reagoval v decembrovom čísle 
Málinského hlásnika  
Janšto J. - uviedol, ţe uzávierka príspevkov do ďalšieho čísla je 

22.3.2021 
Kminiaková J. - navrhla zaviesť rubriku do Málinského hlásnika – 

osloviť občanov a urobiť rozhovor s tými, ktorí sa venujú rôznym 
činnostiam ako napr. ručné práce, remeselnícke práce, 
cukrárenské výrobky a pod. a zverejniť ich výrobky. Máme v obci 
dosť takýchto šikovných ľudí.  
 

Pripomienky poslancov z Obecného zastupiteľstva 

v Málinci, konaného dňa 18. februára 2021 
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 Poznámka v žiackej knižke 

Jeden učiteľ napísal ţiakovi do ţiackej kniţky takúto 

poznámku: „Váš syn veľmi šikovným a tvorivým spôsobom pou-

ţíval na vyučovaní vizuálne pomôcky.“ Otec ţiaka zatelefonoval 

učiteľovi, o čo vlastne ide a riekol: „Čo to znamená, ţe tvorivým 

spôsobom pouţíval vizuálne pomôcky?“ Učiteľ odvetil: „To zna-

mená, ţe odpisoval od ţiaka, ktorý sedel vedľa neho.“ 

           Rozumejte – aj nepekná či nečestná vec sa dá povedať 

ohľaduplne a pekným spôsobom. Ak budeme svoje slová pouţívať 

správne a s citom, budeme mať menej nepriateľov, zato však viac 

tých, ktorí si nás budú váţiť. Nebudeme sa hanbiť za to, čo a ako 

sme urobili, a aj náš spánok bude spokojnejší. 

Zázračný bambus 

      Čínsky bambus je veľmi zvláštna rastlina. Keď ho vysadíte, 

prvé štyri roky vôbec nerastie. Aspoň to tak vyzerá. Človek by mal 

pokušenie vykopať ho a zasadiť radšej niečo iné. Ale trpezliví 

čínski záhradníci vedia svoje. Preto rastlinku trpezlivo okopávajú 

a polievajú, hoci je stále rovnako malá. Potom sa však stane niečo 

nevídané. V priebehu piateho roka vyrastie zrazu za 60 dní do 30 

metrovej výšky. Keby ste ho videli a nevedeli by ste, ako rastie, čo 

by ste povedali? Ţe vyrástol za 60 dní, alebo za 5 rokov? 

    Myslím si, ţe aj naše vzdelávanie v škole sa podobá čínskemu 

bambusu. Celé roky sa snaţíme, vysedávame za knihami, učíme sa 

logicky uvaţovať, trápime sa s matematikou, pravopisom, cudzími 

jazykmi... Zdá sa nám, ţe to nemá konca a vytúţený cieľ je niekde 

v nedohľadne. Akoby sa dlhé roky nedialo vôbec nič. Len učenie, 

učenie a zasa len učenie. Často ho máme plné zuby. Preto si občas 

ţeláme, aby školu niekto vyhodil do vzduchu. Ako by nám úţasne 

vtedy bolo! Ţiadna drina, ţiadne diktáty, ţiadne písomky. A tie 

otravné domáce úlohy, keď sa nám chce ísť vonku alebo na inter-

net! Večné prázdniny, to by bolo! Lenţe ak v ţivote chceme nie-

čím byť, ak sa chceme uplatniť a naplniť svoje sny, ak nechceme 

sklamať Boha, blízkych a ani seba, potom musíme absolvovať aj 

vzdelávací proces, čiţe učenie. To je totiţ základ, na ktorom mô-

ţeme postaviť svoju budúcnosť. Bez neho je cesta ku všetkému 

zarúbaná. Preto, milí ţiaci a študenti, buďte v získavaní vedomostí 

usilovní a trpezliví. Vytúţený výsledok sa dostaví. Nebude to 

zajtra, ani o mesiac, ani o rok. Ale raz poviete škole dovidenia 

a verte mi, ţe v tú chvíľu vám bude za ňou tak trochu aj smutno. 

Teraz teda od svojich povinností neutekajte, aby sa vám 

v dospelom veku  nestalo, ţe ľudia kvôli vašej hlúposti budú ute-

kať od vás.         

Pripravil: Mgr. Ivan Mucha 

  

 

Zamyslime sa 
 

Nedávno som čítala o ţelaní malej školáčky. Pýtali sa jej, 

čím by chcela byť. Odpovedala, ţe  telefónom, aby sa stala  

v domácnosti stredobodom pozornosti. 

Je to naozaj tak, ţe telefón, tablet, počítač dostávajú väčšiu 

časť našej pozornosti? 

Aký príklad dávame deťom, ak nás stále vidia s telefónom 

v ruke? 

Argumenty typu – musím byť stále k dispozícii, pracovné 

vyťaţenie, teraz sa takto ţije – je neúrekom. 

Smartfóny, telefóny sa stali súčasťou našich rodín, zdrojom    

zábavy, zisťovaním informácií, receptov, bezmyšlienkové      

„pozeranie“ ani nevieme čoho. Zaspávame a budíme sa 

s telefónom v ruke. 

Aké detstvo budú mať naše deti popri tejto posadnutosti 

médiami. Nemusíme si z kaţdej udalosti robiť selfie, ktoré 

posielame „priateľom“ a čakáme na ich ohlasy. 

Prajem všetkým, aby hry detí končili „zafúľanými“ teplák-

mi od piesku a čokolády a nie perfektnými videami, ktoré 

musíme ešte hodinu upravovať, aby sme ich mohli        

„zakvačiť na net.“ Médiá  majú slúţiť nám,  nie naopak. 

Pripravila: Mgr. Katarína Chrastinová 

Rodičia a učitelia musia  
v záujme deti ťahať za jeden povraz 
 

Všetci vieme veľmi dobre, ţe škola hrá vo vývoji dieťaťa kľú-

čovú úlohu. Po rodine, je práve ona prvotným laboratóriom, 

v ktorom sa z detí stávajú občania. Ţiaľ, v súčasnej dobe začína 

v našej spoločnosti prevaţovať názor, ţe škola je akési servisné 

centrum pre deti i rodičov a ţe deti sú zákazníkmi. Sú zákazníkmi, 

ktorým je poskytovaná sluţba vyučovania, rôzne školské aktivity 

a školské zariadenie /telocvičňa, ihrisko, počítače atď./. My ako 

rodičia vidíme svoju úlohu v tom, aby sme pre svoje deti vybrali 

takú školu, ktorá poskytuje čo najlepšie sluţby, a potom zaistili, 

aby tieto sluţby naše deti naplno vyuţili. Podľa našej mienky by to 

z našej strany malo byť prakticky všetko. Máme vysoké nároky 

a očakávania voči škole, čo má za následok zvyšovanie nervozity 

u tých, ktorí vzdelávanie poskytujú, teda učiteľov. Títo potom 

majú pocit, ţe sa im kladie za vinu zhoršovanie výsledkov, ktoré 

deti dosahujú, problémy s disciplínou i nedostatok bezpečnosti na 

školách. Mnohí rodičia sa vo svojej naivite nazdávajú, ţe to, čo 

nezvládajú oni vo výchove doma, má nahradiť či dobehnúť škola. 

Akoby si nechceli uvedomiť, ţe aj – a v prvom rade – rodič sa 

musí aktívne podieľať na tom, čo vyrastie z jeho potomka. Čo totiţ 

rodič vo výchove nezvládne, to uţ ţiadna škola nenapraví. Áno, 

škola tu je na to, aby vzdelávala, vychovávala a formovala. No nie 

je tu na to, aby nahrádzala rodičov, ich povinnosti, záväzky a ich 

autoritu. Mrzí ma, ţe niektorí rodičia zo zlých známok svojho 

dieťaťa vţdy vinia iba školu. Hoci občas môţu mať pravdu, ţe 

pedagóg nie je dostatočne spôsobilý, vybavenie školy zastaralé 

a športový areál nevyhovujúci, akosi často sa opomína to, ţe die-

ťaťu sa v oblasti vzdelávania treba venovať aj doma. Nie učiteľ, 

ale rodič má dohliadnuť na vykonanie domácej úlohy, určiť čas na 

hry, prácu, televíziu, počítač, internet i na to, kedy ísť do postele. 

Učitelia a rodičia sa v záujme dieťaťa majú dopĺňať, nie si konku-

rovať alebo sa vzájomne obviňovať. A čo je veľmi dôleţité – jedni 

druhých si majú váţiť. Minimálne z toho dôvodu, aby si neskôr 

deti váţili ich. Kaţdý rodič by mal pochopiť, ţe nielen škola a deti 

majú svoje povinnosti, ale takisto majú svoje povinnosti voči škole 

a deťom aj rodičia. Hoci je táto pravda všetkým úplne jasná,  

predsa sa na ňu neraz zabúda. 

Zrkadlo pravdy pre dospelých z úst detí 

       Keď sa istá pani učiteľka opýtala raz desaťročných detí, čo sa 

im na dospelých najviac nepáči, dostala tieto odpovede:  

       Dospelí dávajú sľuby, ktoré väčšinou buď zabudnú splniť, 

alebo sa vyhovoria, ţe to nemysleli váţne. 

       Dospelí nerobia to, čo ţiadajú od svojich detí – napríklad, 

neupracú si po sebe veci, nie sú pekne upravení, nehovoria vţdy 

pravdu. 

       Dospelí nikdy poriadne nepočúvajú, čo hovoria deti. Odpoveď 

majú pripravenú skôr, neţ deti dokončia svoju otázku. 

       Dospelí robia chyby, ale nikdy si to nepriznajú. Vţdy predstie-

rajú, ţe sa nepomýlili, alebo ţe chybu urobil niekto iný. 

Dospelí vyrušujú deti pri hre a myslia si, ţe im to nevadí. Ale 

ak dieťa vyruší dospelého, ten mu buď vynadá, alebo urobí ešte 

niečo horšie.  

Dospelí sa nevedia vcítiť do túţob svojich detí. Ak si chcú deti 

niečo kúpiť – hoci aj za vlastné – a rodičom sa to nepáči, vţdy 

povedia: „Načo ti tá haraburda bude.“ 

      Dospelí niekedy trestajú deti neprimerane. Nie je správne, ak ti 

za nejakú malú hlúposť, ktorú si vyviedol, vezmú niečo, čo pre 

teba znamená veľmi veľa. Inokedy moţno urobíš niečo naozaj zlé 

a oni povedia, ţe ťa potrestajú, ale neurobia to. Nikdy nevieš, čo 

od nich môţeš očakávať. 

     Dospelí vţdy hovoria o tom, čo robili, keď mali desať rokov, 

ale nikdy sa nesnaţia zamyslieť sa nad tým, čo to znamená mať 

desať rokov. 

 

 



Málinský hlásnik    strana 14      1/2021 

 

 

Hry našich predkov 
 

Hra patrila k ţivotnej náplni našich predkov tak samozrejme 

ako práca. Z pokolenia na pokolenie sa tradovali hry uplat-

ňované celoročne v prestávkach vyučovacích a pracovných 

činností a najmä po ich ukončení. Účastníkmi hier boli deti 

a mládeţ, ale nevyhýbali sa im ani dušou mladí dospelí. 

V zime okrem učenia deťom prináleţali pracovné   

povinnosti týkajúce sa pomoci v domácnosti – nosenie 

dreva k sporáku či peci, nosenie vody zo studne, kŕmenie 

hydiny, príprava krmiva pre ošípané a statok (navariti svi-

ňen, narezati na sečkárňi) aj v maštali (vykydati hnoj 

z chľéva). Deti pozývali dievčatá a ţeny z dediny na párač-

ky a priadky. Ukradnuté voľné chvíle najradšej trávili na 

snehu a na ľade. Guľovali sa. Stavali snehuliaky a bunkre. 

Sánkovali sa väčšinou na doma vyrobených sánkach (ród-

ľach), tí chudobnejší si vystačili s plechovým lavórom alebo 

vrecom. Lyţe boli vzácnosťou, no kto sa chcel lyţovať, 

dokázal si ich vyrobiť aj sám. Juraj Valentíny – Balaška 

narodený v roku 1938 si spomína, ako asi 13ročný vyrábal 

lyţe z agátového dreva, ktoré máčal v horúcej vode v kotle 

tak dlho, kým sa drevo nedalo vytvarovať do poţadovanej 

podoby. Potom na ne pribil koţené remence, ktoré si zhoto-

vil zo starých opaskov a upevnil ich na drevené laty klinca-

mi tak, aby pevne drţali nohy pri lyţovaní. V tom období sa 

lyţovalo najmä Pod košiarmi (Podkošare) a na Kotovej. 

Najčastejšou aktivitou na ľade bolo kĺzanie. Šmýkačku si 

deti vytvorili na akomkoľvek kúsku zamrznutej vody – 

mláky, jarky, Rakovský potok, dedinský kanál, rieka Ipeľ 

vo svojom koryte, ale aj vtedy, keď sa vyliala na lúky za 

dnešnou Mlynskou ulicou alebo v Dolnom poli. Korčuľova-

li sa len majetnejší, ktorí mali gvintačke – ostrie dnešných 

korčulí, ktoré sa k topánkam upevňovalo skrutkovaním 

úchytiek špeciálnym kľúčikom. Po zotmení sa deti vyhrie-

vali na peci či za pecou a počúvali príbehy zo ţivota dospe-

lých, ktoré potom oţivovali v tvorivých hrách. Hračky si 

zhotovovali vlastnoručne z materiálov, ktoré dom ponúkal. 

Dievčatá si vyrábali bábiky z polienok a handričiek, k tomu 

kolísku z deravého prúteného košíka. Bratia pozbíjali aj 

postieľku a kočiarik z tenkých doštičiek, ktoré získali 

z debničiek, v ktorých sa do obchodu (konzumu) dováţalo 

droţdie. Z tohto materiálu si chlapci vyrezávali vlastné 

zbrane potrebné pri hrách „na vojakov“ alebo „horárov-

poľovníkov“. Obľúbenými tvorivými hrami boli aj hry „na 

školu“, „na doktora“, „na obchodníka“ – aj podomového, 

„na svadbu“, „na pohreb“, „na salaš“, „na ţatvu“ a podobne.  

Zimné hry mládeţe opisuje Vladimír Findra – Košarec 

v Kronike Málinca takto:“ Do roku 1900 rechtori (učitelia) 

Vansa a Petrivalský dospelú mládeţ počas dlhých zimných 

večerov zabávali a poúčali. Najznámejšie boli hry „visín“ 

a „pokrývky“. Pri hre „visín“ sa o stenu oprel chlapec 

s rozkročenými nohami. Ruky vystreté ako na ukriţovanie. 

Potom zvolal, visín. Druhý sa opýtal za koho. Visiaci zavo-

lal meno prítomného. Volaný prišiel k visiacemu a bozkali 

sa. Visiaci svoju úlohu skončil a prevzal úlohy visiaceho. 

A tak ďalej to pokračovalo. Pri volaní volalo dievča na 

chlapca alebo opačne. Na pokrývky sa hralo tak, ţe jeden ju 

zvrtol a ku komu smerovala ten ju musel chytiť. Ak ju ne-

chytil, bol uznaný za nešikovného. Pri týchto hrách im pán 

učiteľ niečo poučné prečítal. Toto trvalo len za tú dobu, 

pokiaľ trvala cirkevná škola.“ 

Jar prinášala pre deti zmenu v prostredí, v charaktere 

a v dĺţke trvania hier. Na lúkach pri pasení husí a kráv sa 

hrávali zvyčajne kolektívne pohybové a súťaţivé hry.  

Najobľúbenejšie boli naháňačky a schovávačky.  

Hrávali sa aj „na slepú babu“, „na vajce“, „na húsky“.  

 

Ţelmíra Urdová – Gregorová narodená v roku 1944 si 

spomína na dve hry. Pri pasení husí sa hrávali „na kuchár-

ky“. Do brieţka si vyhĺbili jamu, obloţili ju skalami, na ne 

poloţili kus plechu, a tak zhotovili provizorný sporák, 

v ktorom zaloţili oheň. Keď sa plech rozohrial, opekali na 

ňom zemiaky prinesené z domu alebo rôzne sezónne huby – 

mlieče, májovky. Pohybová hra „na pác“ spočívala v tom, 

ţe všetci zúčastnení sa poskrývali a zo svojich úkrytov 

pozorovali, kde sa mihne ktorýkoľvek spoluhráč. Kto   

niekoho zbadal, zakričal jeho meno a slovo „pác“, čo zna-

menalo, ţe je odstrelený a vypadáva z hry. Víťazom sa 

stával hráč, ktorého nikto „neodstrelil“ a zostal vo svojej 

skrýši nevidený. 

Július Urda – Gregor narodený v roku 1940 si pamätá 

tri hry, ktoré sa hrával s kamarátmi pri pasení kráv. 

V pohybovej hre „borcovačka“ sa dvaja chlapci medzi  

sebou pasovali – zápasili a ostatní ich povzbudzovali 

a dozerali na férový priebeh hry. Takto si overovali svoju 

fyzickú zdatnosť a obratnosť. Obľúbený bol futbal, ktorý 

však hrávali s handrovou loptou, lebo koţená lopta bola 

v tom období vzácnosťou. Často sa hrávali pohybovú hru 

„na pigu“, pravidlá, ktorej spočívali v tom, ţe sa na lúke 

motykou vyznačil kruh v priemere asi dva metre. Vytvorili 

sa dve druţstvá najmenej po 2-3 hráčov. Pripravilo sa jedno 

drievko dlhé 5cm – piga a druhé drievko dlhé 60cm – odpa-

ľovacia tyč. Obyčajne mali priemer 3cm, pretoţe si ich 

vyrábali z poriska prútenej metly alebo iného roľníckeho 

náčinia. Do kruhu sa postavil hráč prvého druţstva a tyčou 

odpálil pigu čo najďalej. Hráč z druhého druţstva ju mal 

chytiť. Ak sa mu to podarilo, získal bod pre svoje druţstvo. 

Ak nie, mal ešte druhú šancu, mohol spadnutú pigu dohodiť 

rukou späť do kruhu. Keď sa mu nepodaril ani tento úkon, 

bod si pripísalo odpaľovacie druţstvo. Týmto spôsobom sa 

vystriedali pri odpale a chytaní všetci členovia druţstiev 

a potom si posty odpaľovačov a lapačov druţstvá vymenili. 

Na Petra-Pavla (29. jún) sa končil školský rok, leto plynulo 

v plnom prúde, na lúkach cvendţali kosy a deti pomáhali pri 

sušení sena. Osvieţovali sa hrami pri vode a vo vode 

v Smolňanskom potoku, v Chocholňanskom potoku a v Ipli. 

Robili si zo skál hate (záprave), chytali na provizórne udice 

alebo priamo do rúk ryby a raky, ktoré si na ohni aj samy 

pripravili na konzumáciu. Hrali sa hry so spevom a spievali 

príleţitostné ľudové piesne. Prázdninové dni bývali dlhé. 

Na súmraku dospelí oddychovali na lavičkách na priedomí 

a pozorovali deti a mládeţ hrajúcu sa na ulici. Vladimír 

Findra – Košarec v Kronike Málinca opísal tanečnú hru 

odohrávajúcu sa „na dedine“ takto: „V lete pri zvoničke sa 

dievčatá hrali na kriţľovance. Pochytané boli za ruky. Malé 

deti si posadali na zem. Tie menovali chlebíkmi.  A tak 

kríţom kráţom pomedzi sediace deti voľným krokom cho-

dili a ustavične spievali, zvlášť mládenci. Kaţdé dievča 

bolo i nalíčené, ale len karmínom. To preto, aby bolo červe-

né. Tento druh zábavy sa tradoval do r. 1914, t. j. po začia-

tok 1. svetovej vojny:“ Tanečnú hru „kriţľovance“ zazna-

menal aj Július Lomenčík v knihe Z Málinské túrňi pozerán 

(2016) na stranách 177-181. 

Na ceste sa hrávali aj hry „vybíjaná“, „loptová škôlka“ , 

„skákavá škôlka“ , „skákanie cez gumu“ , „skákanie cez švihadlo“,  

„guľky“. 

V jeseni boli deti nápomocné pri spracúvaní úrody- 

pomáhali šúpať a morţovať kukuricu, lúskať fazuľu (lúštiti 

pasuľi), tlačiť kapustu do suda. Dni sa skracovali, míňal sa 

slnečný svit  priveľa tmy vyvolávalo v ľuďoch melanchóliu 

a úzkosť. Nastalo obdobie tzv. strídţích dní, ktoré trvalo   

 od 25. novembra do Vianoc a spájalo sa s ním mnoţstvo 

POKRAČOVANIE na str. 15       
 

 



ochranných praktík a veštení. Realizovali ich  dospelí  a  

mládeţ. Deti zaujali svoje miesta na peci a za pecou 

a s bázňou sledovali túto mágiu. So zmiešanými pocitmi 

prijímali Mikuláša a Luciu a radostne očakávali narodenie 

Jeţiška, ktorým sa skončil čas zlých síl.  Odpozorované  
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Pripravila: Gúgľavová 

  

                                      

 

Hry na Veľkú noc 

 
ZAJAC, VAJCE, JAR, KOLÁČE, VAR, VEDRO, RUM,  

KRAJCE, BOKY, ŠAŠO, VEĽA, KRASLICE, BARÁNOK,  

VODA, KORBÁČIK, OVCE, ROD, KAM, VER, ČAKAŤ,  

JEHO, RAJ, JEŢIŠ, OBLIAŤ, JAV,   KRB, VARÍME.  

PRAJEME VÁM .............................................................. 
     

                       Nájdite 4 rozdiely  
 

   situácie deti napodobňovali v tvorivých hrách. 

 Hier, ktorými sa v minulosti zabávali málinské deti 

je veľa. Mnohé zo spomínaných hier pretrvali v ţivej    

podobe s malými obmenami aţ do súčasnosti.  

    Pripravila: Ţelmíra Urdová   

 

       Prírodná lekáreň 
 

Prichádzajúca jar nám pomaly otvára dvere do prírodnej lekárne. Kaţdým dňom v nej pribúda nový sortiment liečivých 

byliniek. Je na nás, ako ich  vyuţijeme, lebo ponuka je naozaj bohatá. Stará ľudová múdrosť  hovorí, ţe "na kaţdú chorobu 

rastie bylinka", stále však platí a nesmieme na to zabúdať, ţe "lekár lieči, príroda uzdravuje". V tomto článku spomeniem 

dve bylinky, ktoré sú síce na prvý pohľad úplne všedné a obyčajné a ktoré určite všetci poznáme. Veď kto by nepoznal 

púpavu a pŕhľavu? 

Púpava obyčajná - pestovatelia tzv. anglického trávnika nechcú o nej ani počuť ale nasledujúcich pár riadkov určite zme-

ní ich pohľad. Malé deti s radosťou fúkajú do odkvitnutej púpavy a tešia sa z mnoţstva malých padáčikov. Púpava - po 

česky pampeliška, v angličtine dandelion, francúzi ju volajú dent de lion, čo v preklade znamená leví zub, pretoţe tvar 

listov svojím vykrojením pripomína zuby leva.  Púpava má veľmi široké pouţitie. Na jar zbierame kvet, stonku (stvol) a 

listy a na jeseň, keď listová ruţica začne schnúť zbierame koreň, ktorý umyjeme pod tečúcou vodou a po pozdĺţnom pre-

krojení sušíme. Púpava pôsobí močopudne, ţlčopudne, podporuje tvorbu ţalúdočnej šťavy a priaznivo ovplyvňuje     čin-

nosť pečene a ţlčníka. Odvar z koreňov je ľudovým prostriedkom na rozpúšťanie močových kameňov a piesku. Biele 

púpavové mlieko sa pouţíva ako liek na bradavice, zápar z listov a kvetov je dobrou vodičkou na koţné vyráţky a vredy.  

Mliečny latex v stonke a listoch môţe pri citlivej pokoţke vyvolať alergické vyráţky. Púpava sa pouţíva aj pri cukrovke, 

dne a artróze a tieţ ako protihlístový prostriedok. Mladé listy sa pre vysoký obsah vitamínu C pouţívajú na prípravu šalá-

tov, kvety uvarené s cukrom sa pouţívajú ako med proti kašľu. 

Pŕhľava dvojdomá - u nás známejšia ako kopriva,  má neprávom svoje miesto len pri plote v kúte záhrady, ale zaslúţi si 

našu pozornosť a vďaku. Pre malé deti je  postrachom  a  prvý  dotyk si zapamätajú navţdy. Pritom nám nechce ublíţiť, 

len sa tým bráni. Jej chĺpky majú podobnú "konštrukciu" ako injekčná striekačka. Obsahujú tekutinu, v ktorej je prítomný 

histamín (jeden z najväčších alergénov) a látku chemickým zloţením podobnú osiemu jedu. Na konci chĺpka je citlivý 

útvar, ktorý, keď sa o čokoľvek zachytí, praská. Aj jemný dotyk stačí na to, aby mikroskopický, ale veľmi tvrdý hrot chĺp-

ka, prenikol do koţe votrelca. Mäkká časť chĺpka pôsobí súčasne ako striekací balónik, ktorý pomáha jedovatú tekutinu 

vypudiť. No a pľuzgier na ruke či nohe je na svete. Zbierame vňať alebo len listy. Má veľmi široké pouţitie v medicíne. 

Pri poraneniach, popáleninách a odreninách rana prestane hnisať a rýchlo sa hojí, či uţ pouţijeme kúpeľ, obklad alebo 

zábal z listov. Podporuje tvorbu červených krviniek. Čaj sa osvedčuje pri reumatických ochoreniach, pri dne, pri liečbe 

alergie, pri chorobách zaţívacieho traktu. Dobrý účinok má pri zápche, cukrovke, chorobách pečene a ţlčníka. Pouţíva sa 

pri ochorení obličiek, močového ústrojenstva, prostaty, horných dýchacích ciest. Zniţuje náchylnosť na prechladnutie. 

Podporuje činnosť pankreasu a vaječníkov a tvorbu materského mlieka. Stimuluje dýchanie pri astme. Zlepšuje činnosť 

srdcového svalu. Odporúča sa i preventívne denne vypiť za šálku čaju. Pouţívanie pŕhľavy zmierňuje únavu a vyčerpa-

nosť.  Lesk vlasov dosiahneme ak si ich  opláchneme výluhom 4-5 hrstí čajoviny v 5 l teplej vody. Mladé listy, ktoré ešte 

nepŕhlia, sa dajú konzumovať ako šalátová príloha. 

Toto je len stručný popis liečivých  účinkov rastlín, s ktorými sa na dedine beţne stretávame a berieme ich ako sa-

mozrejmosť a pritom nám ponúkajú svoju liečivú silu. 

                                                        Pripravil: Juraj Janšto 
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Neskúsite pestovať machovku?  
 

Tú vôňu, svieţosť a chuť doma pestovanej zeleni-

ny a ovocia ţiadnym v obchode kúpeným tovarom nenahra-

díš. O zbytkoch po postrekoch ani nevravím. Dlhé preprav-

né cesty z krajín pôvodu nechávajú neblahé následky na    

ovzduší. Cena tovaru, ktorý prechádza od výrobcu ešte 

mnoţstvom medzi zastávok po konečného spotrebiteľa, 

neúmerne narastá. Je tu však moţnosť, zvlášť na vidieku, 

dopestovať si ovocie a zeleninu vo vlastnej záhrade.  

Dokonca aj tú exotickú. Som zástancom konzumácie domá-

cich druhov, ale sú plodiny, ktoré sa naozaj oplatí pestovať, 

aj keď sú pôvodom z iných krajín. Hlavne, keď sú zdrojom 

výnimočných, zdraviu prospešných látok.   

Nedostatok priestoru v malej záhrade, potreba dopestovať si 

vlastnú zeleninu a ovocie a túţba pestovať aj niečo pekné, 

čo lahodí oku a oblaţí srdce, ale zároveň nasýti a prospeje 

zdraviu. Toto nás prinútilo vyberať si druhy, ktoré spĺňajú 

aj úţitkovú a aj okrasnú hodnotu. Sadiť aj pekné aj       

uţitočné. 

Teraz však chcem predstaviť rastlinu, ktorá svojím vzhľa-

dom nie je práve najdekoratívnejšia, ale má krásne a chutné 

plody. K jej predstaveniu ma inšpirovala fotografia torty na 

facebooku, ktorá bola skrášlená práve plodmi tejto rastliny. 

Boli to plody machovky peruánskej (Physalis peruviana 

(L.)) .  

Tieto plody sú pekné nielen zvonku. Sú pekné aj zdnuka.  

Vitamínové bobuľky z peruánskych Ánd sa naozaj oplatí 

zaradiť do jedálnička. Môţete ich jesť čerstvé, pridávať do 

cereálií s jogurtom, zdobiť nimi koláče, spracovať na dţem, 

alebo ich vysušiť, prípadne pomixovať do váš-

ho obľúbeného smoothie nápoja. Koncentrácia antioxidan-

tov v týchto bobuľkách je úţasná, podľa vedcov obsahujú 

takýchto zázračných látok aţ 34. Vysokým obsahom vita-

mínu C podporujú ľudský imunitný systém v jeho správnom 

fungovaní. Obsahuje viac vitamínu C neţ citrón. Sú bohaté 

na vitamíny A, B a vitamín K, ktorý spolu s vitamínom D 

pôsobí na optimálne zdravie kostí. Obsahujú  beta karotén 

a ďalšie karotenoidy. Tieto zlepšujú zrak a mali by si ich 

dopĺňať najmä cukrovkári a ďalší ľudia náchylní na očné 

ochorenia. Je dokázané, ţe zniţuje hladinu cholesterolu, 

zlepšuje trávenie a pomáha pri zápche. Je silným zdrojom  

energie, ktorý je     

ideálny pre športovcov 

a deti. Majú málo   

kalórií no dostatok 

minerálnych látok, 

ako je vápnik, ţelezo,  

či fosfor. 

Ako peruánske egreše 

vyzerajú a ako vlast-

ne chutia? Sú to krás-

ne zlatisto-oranţové 

guľky obalené akýmsi 

lampiónikom, kali-

chom, ktorý je po do-

zretí béţovej farby, 

zo suchého lístka, 

ktorý treba, samo-

zrejme, pred jedením 

odstrániť.  

Ich chuť, keď sú   

úplne zrelé, je sladko-

kyslá, pripomína chuť 

jahôd s ananásom. 

 
 

     
 

 

Bobule majú veľkosť čerešne. Konzumovať ich treba zrelé. 

Nedozreté, zelenej farby, pôsobia toxicky. Dostať ju kúpiť 

v supermarketoch v malých debničkách alebo miskách.  

Z našich okrasných záhrad poznáme machovku čerešňovú, 

pestovanú pre jej ozdobné ruţovo-červené lampášiky na 

ozdobu kytíc. Nie je jedlá. Machovka peruánska, ako    

prezrádza jej meno, pochádza z Peru. U nás sa pestuje ako 

jednoročná, avšak v teplejších klimatických podmienkach je 

pestovaná ako viacročná rastlina. V roku 2020 nám na  

záhone vyrástli sadeničky   opadaných a vysemenených 

plodov rastlín zasadených rok predtým - v 2019-tom 

a pekne vyrástli a zarodili. 

Zvláštnosťou je, ţe kvitne v noci. Dorastá do výšky aţ     

1,5 metra. Je dobré dať ku nej kôl, ako oporu proti zvaleniu. 

Predpestujeme si ju zo semiačok tak, ako napríklad paradaj-

ky. Vyklíči pomerne rýchlo, keď má štyri pravé lístky, treba 

ju pikýrovať. Po prepikýrovaní rastú sadenice ako z vody. 

Keď máme predpestované krásne veľké priesady, otuţíme 

ich a po zamrznutých ich sadíme do záhrady, kde uţ nevy-

ţadujú prílišnú starostlivosť. Na pestovanie nie je náročná, 

pestujeme ju podobne ako paradajky. 

Je to rastlina prvej trate, sadíme ju na slnečné stanovište. Na 

plné dozretie plodov potrebuje pomerne dlhé vegetačné 

obdobie, preto je potrebné semiačka vysádzať najlepšie uţ 

vo februári, aby sme v polovici mája mali vitálne a dobre 

rozrastené sadenice pripravené kvitnúť. Čoraz častejšie však 

dostať v záhradných centrách kúpiť aj hotové priesady. Ak 

ju raz za dva týţdne polejeme hnojivou zálievkou, odvďačí 

sa väčšími plodmi. 

Môţeme ju pestovať aj na balkóne alebo terase v nádobách. 

Rastlinka aj v nádobe pekne zarodí plodmi, ktoré sú o niečo 

menšie, ale rovnako chutné. V nádobe rastlinu môţeme 

pestovať ako viacročnú. Aj počas zimy sa jej darí pomerne 

dobre – aj keď musíme vybrať čo najsvetlejšie miesto. 

Pri takomto pestovaní v interiéri veľmi skoro na jar kvitne, 

takţe plodov sa dočkáme uţ v jarných  mesiacoch.    

                                                                                                                

Pripravil: Ing. Víťazoslav Zákopčan 

 

            

Sneţienky 
 
Teplé lúče ohrievajú chladnú zem, 

zvieratá vyliezajú, dosnívali zimný sen. 

Slniečko im nošteky pošteklí, 

aj biele hlávky spopod zeme vykukli. 

 

Narovnali svoje telá, 

pozrite sa, koľko je ich veľa! 

V záhradách sa belejú, 

hneď máme náladu veselú. 

 

Sú aj znakom teplej jari, 

veru správne sa vám marí, 

ţe sú to biele sneţienky, 

pre všetky milé ţienky. 

Z prvých jarných kvetov nazbierame kytičku, 

k MDŢ pre babku, tetu, ba i mamičku. 
 

Pripravila: Sarvašová Ema 

 

 

 

 
 

Machovka peruánska 
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Z naších záhrad, balkónov  
a priedomí 

 
Koncom  roka 2020 sme vyhlásili pre našich občanov fotosúťaţ 

o pestovateľských úspechoch. V tomto čísle uverejňujeme prvú 

sériu fotografií. Aj naďalej nám ich zasielajte na adresu  

novinymalinec@gmail.com alebo osobne ktorémukoľvek členovi 

redakčnej rady, budeme ich postupne uverejňovať.  
 

 
                                                                                                     

Erika Števčinová – citrónovník dopestovaný v kvetináči  

prináša bohatú úrodu uţ niekoľko rokov 

 

 
 

Erika Števčinová – maloplodé kiwi dopestované v záhradke na 

dvore, sladké plody sa dajú konzumovať priamo z rastliny 

do neskorých jesenných mesiacov 

 

NÁŠ TIP: pre inšpiráciu, kedy môţete aký kvietok dopestovať, 

navštívte: nasazahrada.konciare.website  

 
 

Mgr. Katarína Chrastinová – v záhrade dopestované  

tekvičky hokaidó 

 

 
 

Ľubomír Urda Hlavná 6/13 – na fotografii je štvrtý rok pestovaná 

mandevilla, ktorá v roku 2020 dorástla do výšky 180 cm. 

  

 
 

Juraj Janšto – hrozno odroda Tereza, najväčší strapec, 

dĺţka 42 cm, váha 1,70 kg. 
Redakčná rada 

 

mailto:novinymalinec@gmail.com


 
  

 

     v Anninskom rajóne boli aţ 3 z mne pridelených poľnohospo-

dárskych podnikov. Do Anny (50 tisíc obyvateľov) som pricesto-

val z Voroneţa a rozdiel medzi ním a dedinkami, kde sídlili naše 

poľnohospodárske podniky bol markantný. Voroneţ, mesto s viac 

ako miliónov obyvateľov, bol charakteristickou veľkomestskou  

metropolou. Hustá premávka, smog, zhon, ľudia uponáhľaní 

a odmeraní. Obyvatelia dedín boli v pohode, síce chudobní, ale 

pohostinní, milí a zhovorčiví. Domy na dedinách boli väčšinou 

drevostavby, z vonku po stenách s typickou ruskou vidieckou 

tepelnou izoláciou z plastov. Elektrina, voda, kanalizácia a zemný 

plyn boli zavedené vo všetkých domčekoch uţ od socialistickej 

minulosti.  V meste Anna boli v centre aj domy historické, nové 

boli tak ako aj u nás tehlové a činţiaky boli väčšinou paneláky, ale 

aj menšie murované bytovky. Dedinky boli malebnejšie, nešpatila 

ich klasická socialistická výstavba. Zvlášť v zime bol pohľad na 

dedinky romantický, keď všetok neporiadok zakrýval sneh, typic-

ká zimná ruská idylka. Zaţil som srandu, keď som raz večer 

v zime zahliadol z auta na okraji cesty biele zajace. Vravím si, veď 

som nepil a biele myši nemôţu byť takéto veľké. Rusi sa mi smia-

li, ţe u nich majú zajace v zime srsť bielu. Bol som prekvapený, 

lebo tento divý zajac, zoologicky „zajac belák“, bol podľa mojich 

znalostí druhom ţijúcim len v severských oblastiach a ajhľa,  vy-

skytoval sa aj vo voroneţskej oblasti. V lete má šedo hnedú srsť, 

ale s príchodom zimy sa jeho srsť zmení na ţiarivo bielu. Jedine 

jeho hnedé oči a nos a čierne konce uší umoţňujú, aby ho všímavý 

človek, znalý veci, objavil na snehu.  

    Prvý deň v práci som sa zoznamoval s poľnohospodármi na 

hospodárstve v obci Biťjugskoje. Keď mi ukazovali okolie farmy, 

zazrel som meandre malebnej riečky, neregulovanej, krásne    

prírodnej. Pýtam sa na jej meno. Volala sa Biťjug, pramení vraj 

v tambovskej oblasti, preteká Ocko – Donskou rovinou a ústi do 

rieky Don. Vtedy ma napadlo, ţe jedno starodávne plemeno koní 

sa volá bitjug. Pritakali mi, ţe áno a ţe aj meno má podľa „ich“ 

rieky - Biťjug. Vravím, ţe podľa mojich vedomostí, uţ toto     

plemeno v pôvodnom type vymrelo. Informovali ma, ţe vraj, tu, 

v oblasti vzniku tohto plemena sú ešte jedince v tom rustikálnom 

type a ţe aj na hospodárstve majú niekoľko jedincov. O tomto som 

sa mohol čoskoro presvedčiť.  

     Po troch dňoch som šiel zmapovať poľnohospodársky podnik 

v obci Bolšije Jasyrki, sídlo spoločného poľnohospodárskeho 

podniku „Anninskoje Pole“, kam patril aj hospodársky dvor    

Biťjugskoje. Mordovali sme sa s papiermi, rozbormi hospodárenia, 

aby sme vymysleli nejakú stratégiu, ako spoločne pokračovať 

v hospodárení. Cez prestávky sme sa vetrali pred administratívnou 

budovou, peknou veľkou modro bielou drevenicou v štýle starej 

ruskej architektúry s vyrezávanými okennými rámami. Uţ zavčasu 

ráno, keď sme prišli, som si všimol, ţe o vzdialený telefónny stĺp 

bol priviazaný koník zapriahnutý v ľahkej vlečke. Teraz uţ bolo 

tesne pred obedom a my sme sa autami vybrali jesť do podnikovej 

jedálne s kuchyňou, ktorá bola v strede dediny. 

K obedu kuchárky pripravili „soljanku“, hutnú a sýtu    

polievku s kusmi mäsa a so zeleninou, okyslenú naklada-

nými uhorkami, citrónom, rajčinami a olivami. Navrchu bol 

kopec výbornej hustej ruskej smotany posypanej kôprom. 

Uţ z toho sa človek najedol. Druhé jedlo (vtaroje) bola 

pohánková kaša s „bitočkami“, ruskou obdobou našich 

fašírok. Všetko bolo štedro posypané zelenou cibuľkou. 

V našej oblasti ruské kuchárky pripravovali mäsité jedlá 

prevaţne z mletého mäsa, najčastejšie z hovädziny miešanej 

s bravčovým, mávali sme aj baraninu, no málokedy.  

Jedál z mletého mäsa bolo viac druhov – „bifsteks-

rubljonyj“, placky zo zmesi mletej hovädziny 

a bravčoviny,  zvláštnou variantou pokrmov z mletého 

mäsa sú „zrazy“. Sú to závitky plnené plnkou z varených 

vajec, na masle podusenej mladej cibuľky, strúhanky a 

POKRACOVANIE na str. 19 

 

 

ŢIJÚ MEDZI NAMI 
 

Náš občan  

Ing. Víťazoslav Zákopčan  

sa aj v nasledujúcich vydaniach Má-

linského hlásnika podelí so svojimi 

postrehmi a zážitkami  z pracovných 

ciest v cudzine. V ďalších číslach na-

šich novín opustíme pre nás exotické 

Mongolsko a presunieme sa do   

Ruska. Prajeme Vám príjemné chvíle 

strávené nad riadkami spomienok 

z ďalekej cudziny.   

                    Juraj Janšto 
 

Vietor v hrive I.časť – Centrálna Čiernozem 
 

Koníky od rieky Biťjug     
 

     Moja profesia a pracovné zameranie ma zaviedlo do niektorých 

zaujímavých častí sveta. Vţdy ma lákali stepi, obrovské trávnaté 

plochy s chovom koní, dobytka a oviec. Mojou dávnou túţbou 

bolo pracovať v stepiach najväčšej krajiny sveta, v Rusku. Schvál-

ne píšem pracovať, lebo v spoločnej práci najlepšie spoznáš men-

talitu ľudí tej ktorej krajiny sveta. Obdivujem krásnu architektúru, 

krásne umelecké diela, krása ma naplňuje, no nie aţ tak, ako spoz-

návanie krajín cez ich obyvateľov, cez ich zvyky a obyčaje, cez 

ich myslenie a náboţenstvo, cez ich spôsob obţivy a vykonávanej 

práce, ale aj ich folklór a spôsoby vyuţitia voľného času.  

     Nesmierne ma potešilo, keď si ma vytipovala istá podnikateľ-

ská spoločnosť (vlastnila a mala prenajaté tisícky hektárov poľno-

hospodárskej pôdy v Centrálnom Rusku) na prácu poradcu pri 

rekonštrukciách a výstavbe fariem a na poradenstvo v chove hovä-

dzieho dobytka a jeho výţive v oblasti známej ako Centrálna Čer-

nozem. Černozem je najúrodnejší pôdny typ. Na Zemi sa nachá-

dzajú dve veľké černozemné oblasti: kanadské prérie a pás medzi 

juţnou Ukrajinou, juţným Ruskom a Sibírou. Centrálnou Černo-

zemou nazývajú Rusi oblasť v osi zhruba od Voroneţa po Rostov 

na Donu a v šírke od Ukrajiny aţ po Sibír, obsahujúcu rozlohu 

desiatok tisíc kilometrov štvorcových. V Rusku zaberá Černozem 

pribliţne 950 000 kilometrov štvorcových a rozprestiera sa v 22 

guberniách. Podľa mojich ruských kolegov, agronómov, dosahuje 

hĺbka úrodnej černozeme v oblasti, kde som pracoval aţ do dvoch 

metrov hrúbky. Takto som sa paradoxne dostal do kraja 

s nesmierne úrodnou pôdou a nie do vysnívaných stepí. Ale čo sa 

nestalo na prvýkrát v Rusku, čakalo ma v blízkej budúcnosti. Tie 

stepi mi, za tie roky práce v Rusku, nakoniec neušli. 

     Keďţe som srdcom koniar, netrpezlivo som očakával chvíľu, 

keď si budem môcť nájsť čas pre moje koníčky (štvornohé), lebo 

v oblasti, kde som mal pôsobiť, vzniklo jedno z najznámejších 

ruských plemien koní, orlovský klusák a ţrebčín, kde vzniklo, bol 

neďaleko - za úglom (za rohom) - ako vravia Rusi. V Rusku sa 

vzdialenosti chápu trochu inak, neţ u nás. Voroneţský kraj, 

v ktorom som pracoval, je rozlohou väčší neţ Slovensko. Vzdiale-

nosť do 500 kilometrov nie je ţiadna výnimočná vzdialenosť. Aj 

z Anny, okresného mesta rovnomenného okresu, kde som mal 

hlavný stan, bolo do ţrebčína Chrenovoje zhruba 280 kilometrov,  

čo na ruské pomery nie je ďaleko. Ďaleko to uţ bolo napríklad 

z Anny do Saudie, čo bolo jedno z našich druţstiev na hranici 

Kalmickej republiky pri Kaspickom mori (cca. 1500 kilometrov), 

ale aj napríklad do Soči pri Čiernom mori, kde sme mali vinohrady 

a vinársky závod. 

Do Voroneţskej oblasti sme prišli pracovať traja Slováci, kole-

govia poľnohospodári. Jeden mal hlavný stan vo Voroneţi, druhý 

v meste Oriol a ja v meste Anna, okresnom meste Anninského 

okresu – rusky v Anninskom rajone. Tam som mal byt a zároveň  

 
 

 
 

Ing. Víťazoslav Zákopčan 
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byliniek. Z mletého mäsa s rozmočenou ţemľou sa tvarujú   

placôčky, na ne príde náplň a potom sa opatrne zabalia. 

Nakoniec sa obalia v trojobale a vysmaţia, alebo upečú 

v rúre. Neobvyklú úpravu mletého mäsa tieţ predstavujú 

„tefteli“, malé smaţené guličky z mletého mäsa, ktoré sa 

nakoniec ešte povaria v paradajkovej omáčke. Pohánka bola 

častou prílohou a ja som si na ňu zvykol. Bola aj často pes-

tovanou tradičnou plodinou (pestovali sme jej skoro tisíc 

hektárov), výborne medujúcou, no na chuť pohánkového 

medu si musí človek zvyknúť, čo vôbec nie je problém. 

Zapíjalo sa čajom so zaváraninou – vareňje (volali to aj 

kompót, no skôr to bola kompótová voda, mal som to rád 

a ešte aj kvas z čierneho chleba a samozrejme ruský čaj). 

Ruské polievky som obľuboval a Rusi ich povaţujú za 

základ kaţdého jedenia. Z nakladanej zeleniny sa varí aj 

polievka nazývaná „rassolnik“, základom je uhorkový ná-

lev. Aj tu sa navrch pridáva smotana. Kapustová polievka s 

prevahou mäsa, koreňovej zeleniny aj húb sa nazýva „šči“. 

Aj do nej sa pridáva smotana. Bola viac ako tisíc rokov 

najčastejším prvým chodom obeda bohatých aj chudobných. 

Tradičné sú tam aj rybie polievky. Hutný a sýty bol aj 

„boršč“ zo silného mäsového vývaru, kusmi rozličného 

mäsa a s cviklou, kapustou, mrkvou, zelerom, rajčinami, 

taktieţ s kopcom ruskej smotany. Nikde na svete som takú 

chutnú smotanu nejedol. Výraznú chuť väčšine pokrmov 

dodáva obľúbený kôpor. 

      Keď sme sa vrátili na stredisko do kancelárií, kôň bol 

ešte vţdy priviazaný o stĺp. Bol koniec júla, slnko  uţ   

celkom slušne praţilo na okolité predmety. Ešte som si 

pomyslel, ţe majiteľ koňa uţ iste pôjde obedovať a koníka 

si opatrí. No na moje prekvapenie ešte aj pri ďalšej prestáv-

ke tam koník stál. Vybral som sa za ním a natrhal som  

mladé brezové konáriky, nech  sa koník trochu osvieţi. A 

vtedy sa ukázal jeho majiteľ, ani neviem, kde sa vzal 

a prísne mi povedal, ţe to je ruský koník, „biťjug“ a ţe mu 

nemám nič dávať, ţe ich kone sú naučené na tvrdý odchov 

a ţe si ho on opatrí tak, ako je kôň naučený. To bolo moje 

prvé stretnutie s týmto plemenom a ruským koniarom. Na 

hospodárstve bolo niekoľko týchto koní, pouţívali ich 

v záprahu, väčšinou zapriahnutých po jednom na zásobova-

nie zvierat krmivom, hlavne v starších maštaliach, kde sa 

nevošiel traktor, ale aj na dovoz nadojeného mlieka 

z letných „lágerov“, čo boli dojárne na letných pastviskách, 

keď boli dojnice celé leto ustajnené vonku, pod holým  

nebom. Aj pastieri dobytka, či uţ dojných kráv alebo   

chovných jalovíc ich vyuţívali pod sedlom k paseniu. 

     Biťjug, alebo aj voroneţský kôň, dostal svoj názov, ako som uţ 

spomínal, podľa rieky Biťjug. Ja som ju volal po svojom – Ipeľ – 

čo moji ruskí kolegovia pochopili, aţ keď som im vysvetlil o čo 

kráča. Biťjug sa vo voroneţskej oblasti vlieva do rieky Don.   

Donské pastviny boli vţdy domovom divokých koní 

a pravdepodobne aj jednou z oblastí, kde došlo ku zdomácneniu 

divého koňa „tarpana“. Tarpan ţil v strednej a východnej Európe 

a výrazne sa podieľal na vzniku domácich teplokrvných plemien 

koní. Ţil uţ v dobe ľadovej a rozdielne ţivotné podmienky u neho 

viedli k vytvoreniu dvoch foriem: lesný tarpan – vyhynul v druhej 

polovici 18. storočia a stepný tarpan – vyhynul v sedemdesiatych 

rokoch 19. storočia. Úplne posledný jedinec tarpana uhynul v 

zajatí v Moskovskej zoologickej záhrade v roku 1887.  

Chov koní má v Rusku veľmi dlhú históriu a veľkú tradíciu. 

Najväčšiu zásluhu na zošľachtení biťjuga a ďalších plemien ma 

grófsky rod Orlovcov. Neskôr, po 2. svetovej vojne, sovietska 

vláda ustanovila, ţe kaţdá oblasť v krajine by mala vyšľachtiť dve 

aţ tri plemená, či typy koní, čo bol aj dôvod, prečo delíme biťjuga  

 

    na tri základné typy – ťaţný kôň, všestranne pracovný kôň 

a ľahký klusák. Všetky typy sú mohutnej postavy s kohútikovou 

výškou okolo 155 centimetrov. Klusácky typ je ušľachtilejší 

a ľúbivejší, nemá takú ťaţkú hlavu a podobá sa skôr donskému 

koňovi, o ktorom porozprávam neskôr, keď sa dostaneme do do-

nských stepí. Chvost je pomerne nízko nasadený, nohy sú robustné 

a krátke. Všestranne pracovné kone majú dosť výrazný kohútik 

a kostnatejšie nohy. Pretoţe pracujú v tvrdom teréne majú aj naj-

lepšiu kvalitu kopýt. Ťaţný typ je zavalitejší a z týchto troch ty-

pov najmenej ľúbivý. Farbou srsti môţu byť hnedáky, vraníky aj 

ryšiaky, väčšinou s bielymi odznakmi. Základom chovu boli kone 

kočovníkov a rôzne miestne plemená, pretoţe biťjug bol šľachtený 

pre tvrdú prácu. Hlavný dôraz bol kladený na odolnosť, vytrvalosť 

a silu ,preto sa úplne upustilo od ďalšieho zušľachťovania pomo-

cou teplokrvníkov alebo arabov. Kone tieţ prešli kozáckym výcvi-

kom, ktorý sa poznačil na ich povahe určitými rysmi. V ruskej, 

ukrajinskej a kaspickej oblasti hrali kone veľmi dôleţitú úlohu, 

pretoţe sa táto oblasť počas celých pätnásť storočí zmietala 

v neustálych vojnách a nepokojoch, takţe kone museli byť natoľko 

odolné a statočné, aby mohli byť pouţívané v boji. Pôvodne bol 

kôň pouţívaný predovšetkým k ťahu a v poľnohospodárskych 

prácach, dnes biťjugovia predvádzajú hlavne umenie slávnej „rus-

kej trojky“, pretoţe európske kone sa ťaţko učia rýchlemu tempu 

v rozličných chodoch v jednom záprahu. 

V ruskej trojke sú kone v trojspraţí, tri kone v záprahu vedľa 

seba, prostredný kôň (koreň) beţí klusom a oba krajné kone (prí-

sťaţky) cválajú, jeden na pravú nohu a druhý na ľavú nohu. Taký-

to záprah bol vynájdený na rýchlu jazdu na veľké vzdialenosti. 

Cestovná rýchlosť takéhoto záprahu je 45 aţ 50 kilometrov za 

hodinu. Pouţíva sa v klimatickom prostredí ruskej zimy, hlavne na 

záprah pred sane. Vybrať a vycvičiť kone k takémuto ťahu je veľ-

mi ťaţké. Ale problém to nie je len pre kone, ale aj chovateľov 

z Európy, takţe správne a tradičné prevedenie trojky dnes môţeme 

vidieť iba na území Ruska. To tieţ vysvetľuje, prečo je toto ple-

meno v Európe úplne neznáme a chová sa iba v zemi svojho pôvo-

du, kde stále kone nestratili pôvodný význam. 

     Povaha týchto koní je veľmi dobrá, kone sú nebojácne, 

obratné, výkonné, veľmi bystré a sú stále nenáročné na 

chov. Vďaka svojmu pôvodnému vyuţitiu na boj sa neľaka-

jú streľby ani iného hluku, nemajú problémy s neobvyklými 

pohybmi, napríklad, keď kočiš od koňa vyţaduje prudké 

obraty vo veľkej rýchlosti, alebo keď jazdec skĺzne zo sedla 

(moja skúsenosť). K športovému jazdeniu a ťahu sa radšej 

pouţívajú valachy a kobyly, pretoţe ţrebce môţu byť ne-

znášanlivé. Je to pravdepodobne dedičstvo stádového pudu, 

kedy ţrebec musel ochraňovať svoje stádo a stráţiť svoje 

kobyly. Na podnikoch, kde som pôsobil, ich pouţívali na 

pasenie dobytka ako jazdeckého koňa a tieţ ako ťaţného 

koňa v ľahkých záprahoch. Bolo pre mňa priam neuveriteľ-

né, keď som videl, ako biťjug cúva s vlečkou naloţenou 

krmivom cez celú dĺţku nizučkej maštale s úzkou stredovou 

chodbou a ani raz sa nepomýlil a nenabúral do zábran kŕm-

neho priestoru teliat, ktoré sa v maštali kŕmili a odkiaľ mali 

voľný prístup do výbehov vonku vedľa maštale. Umenie 

tohto kočiša a jeho koňa bolo úţasné. Dnes biťjugy vyuţí-

vajú aj ako rodinné jazdecké kone a hlavne k ukáţkam 

ruskej trojky.  

     Toľko teda k biťjugom, v Európe neznámemu plemenu. 

V budúcich číslach Vám chcem predstaviť ďalšie plemeno, 

známejšie z hipodrómov a aj zo záprahov v ruskej trojke – 

orlovského klusáka – pri zrode ktorého tieţ stál gróf Alexej 

Grigorjevič Orlov a ktoré vzniklo neďaleko miesta môjho 

pôsobenia, ktoré mi spríjemnilo pobyt v Rusku. 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE 

Pripravil: Ing. Víťazoslav Zákopčan  
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Kde sme urobili chybu? 
 

Pri názve článku som si pomohol parafrázou z uţ 

takmer zľudovenej vety, ktorú vyslovil známy český herec 

v ešte známejšom filme pri pohľade na roztopenú plastovú 

lyţičku. Kde sme spravili chybu? Kto spravil chybu? Kde 

sa stala chyba? Tieto otázky ma napadli pri pohľade na 

kopu odpadkov pri lavičke v Hute. Spomínam si, ako 

v minulom volebnom období sa na obecnom zastupiteľstve 

riešilo, čo s pekne vydláţdeným miestom, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huta – posedenie pri maklurách 
 

ktoré predtým slúţilo ako stanovište separovaného zberu. 

Umiestnil sa tam stolík a dve lavičky s úmyslom aby to 

slúţilo občanom. Posedieť v tieni maklúr pri ceste do alebo 

z obchodu. Porozprávať sa so susedou alebo známym, po-

zorovať deti hrajúce sa na ihrisku alebo len tak si trocha 

oddýchnuť. A aká je realita? Niektorá mládeţ najradšej sedí 

na stole s nohami na lavičke, najmodernejšie mobily, kto-

rých inteligencia často nie je v priamej úmere 

s inteligenciou majiteľa, naplno vyhrávajú, bez ohľadu na 

to, či je alebo nie je zákaz zhromaţďovania. Prázdna ple-

chovka putuje do koša, ktorý je pri stolíku na to určený. Ale 

len dovtedy, pokiaľ sa kôš nenaplní. Potom to uţ končí na 

zemi. Samozrejme, nie všetci mladí, česť výnimkám.  
Keď chcem byť objektívny, musím spomenúť aj dospelých. 

Títo majú byť vzorom pre mládeţ, tak sme sa to niekedy učili a 

malo by to platiť aj v tejto dobe. Ale akýţe je to vzor, keď sa opitý 

potáca okolo lavičky s fľaškou lacného vína v ruke, nevhodným 

správaním obťaţuje okoloidúcich a o osobných potrebách radšej 

pomlčím. A scénár s prázdnou plastovou fľašou alebo plechovkou 

sa opakuje – kôš alebo potom na zem. Samozrejme aj tu platí, ţe 

nie všetci, česť výnimkám. A znova ma napadne otázka kde sme 

spravili chybu, kto urobil chybu, kde sa stala chyba. Veď predsa to 

nemôţe takto fungovať. Doma tieţ nehádţeme smeti pod stôl. 

Odpadky patria do koša to predsa vieme všetci, ale ruku na srdce – 

dodrţujeme to? Alebo iný príklad. Čo má asi v hlave človek, ktorý 

vyhodí prázdnu plastovú fľašu alebo plechovku pri priehrade 

v pásme hygienickej ochrany pitnej vody? Nemyslí na to, ţe tú 

vodu pije aj on alebo jeho najbliţší? Za posledné roky sa  veľa                                                                                                                                                                                                                                    

pohlo v separovaní odpadu, ale bez toho to uţ v tejto dobe nejde.  

 

Chceme, aby naša obec prekvitala, aby bola zaujímavá aj pre turis-

tov. Ale čo si pomyslí náhodný návštevník našej obce, ktorý sa 

rozhodne pozrieť napríklad vzácne málinské maklúry a privíta ho 

pri nich kopa odpadkov a v neďalekých kríkoch odpočívajúce 

indivíduum, ktorému sa za triezva hovorí človek. Vrátim sa ešte do 

Huty. V minulosti bola sídlom majiteľov sklárne. Kaštieľ, fabrika, 

vzácne stromy v parku, hrdí a zruční sklárski majstri, dobrí 

a pracovití ľudia. Veľa z toho tam nájdeme aj dnes. Futbalový 

turnaj, ktorý sa stal tradíciou má nenapodobiteľnú atmosféru, deti 

hrajúce sa na malom ihrisku, letné večerné vonkajšie posedenie  

spríjemnené osvieţujúcim nápojom – to všetko patrí k ţivotu 

v Hute. Preto musíme byť ohľaduplní k ţivotnému prostrediu 

a nešpiniť ho odpadom. 

 Huta má svoju slávnu históriu, o ktorú sa zaslúţili ľudia svojou 

pracovitosťou, za ktorú sa nemusia hanbiť. Hanbiť by sa malo tých 

pár nespratníkov, ktorí ju znečisťujú. Tento článok by som vedel 

napísať aj ostrejším perom, ale myslím si, ţe treba začať najskôr 

s osvetou. 

Zlatý klinec na záver: len pár metrov za spomínanou lavičkou 

sú veľkoobjemové kontajnery, kde sa dá plný smetný kôš hocikedy 

vysypať, len treba chcieť.  

Pripravil: Juraj Janšto 
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Veľkonočná kupačka 
 

Veľká noc sa pomaly, ale iste blíţi, 

dievčence uţ teraz nariekajú vo svojej chyţi. 

Dupkajú si nohou, trhajú si vlasy: 

„Koľko šibačov tento rok príde asi?“ 

 

„Jeden, dvaja...?“, takto si nejedna hudie. 

„A veď čo, keď ich aj viacej bude.“ 

„Pohostím ich, dám im po maľovanom vajíčku, 

aj na korbáč im priviaţem mašličku.“ 

 

No znova strach vošiel do dievčiny: 

„Kde sa ja len schovám? Pod periny?“ 

„Všade bude veľa vody, 

šibačom sa skryjem aj pod schody!“ 

 

Dumá, dumá dievčina, 

prešla viac neţ hodina. 

Šibač s korbáčom stojí pred dverami, 

voňavka v ruke, vinš na jazyku a hor sa za ţenami! 

 

Veď vtedy je dobrá veľkonočná kupačka, 

keď je pri tom naháňačka, 

keď dievčence kričia mocne: 

„Jajajáááj, tieto sviatky veľkonočné!“ 

 

Pripravila: Sarvašová Ema 

 

 

 

 

Veľkonočné vinše 
Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča, 

ja chcem iba máličko, maľované vajíčko. 
alebo 

Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča, 

ešte k tomu groš, aby bolo dosť. 
/R. R./ 
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