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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 16. 09. 2021. 

/R. R./ 

 

 
 

               Obec Málinec oznamuje, ţe hľadá   

                 kronikára/kronikárku pre obec Málinec. 
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Váţení čitatelia Málinskeho hlásnika! 
 

Pokiaľ chcete zverejniť nejaké ţivotné jubileum, 

inzerciu, príspevok alebo spomienku na Vašich blízkych 

s fotografiou a pod., môţete tak urobiť zaslaním niektorej 

z uvedených informácii pribliţne 2 týţdne pred ďalším 

vydaním. 

Málinský hlásnik vychádza koncom mesiaca     

marec, jún, september a december. 

Oznamy, príspevky, fotografie zasielajte 

na emailové adresy: novinymalinec@gmail.com, 

kancova.a@malinec.sk, starosta@malinec.sk 

Redakcia novín si vyhradzuje právo zhodnotenia 

vhodnosti príspevku do obecných novín. 

Za pravdivosť údajov a faktov zodpovedá autor  

informácie. 

Potrebné je dodrţiavať zákon o ochrane osobných 

údajov.  

       

   / Redakčná rada / 

O Z N A M   

pre občanov, ktorí sú   

v 14-dňovej karanténe  

 

Poďakovanie 
 

Pandémia koronavírusu uţ dúfajme,  ţe ustupuje. 

Pravidelné víkendové stretnutia občanov pred telocvičňou 

sú uţ asi tieţ minulosťou.  

Na stránkach našich novín sa uţ spomínal         

profesionálny a ľudský prístup zdravotníckeho personálu, 

administratívnych pracovníčok  z komunitného centra,  

terénnej  pracovníčky, člena MOPS a obecného úradu pri 

nespočetných testovaniach. Aby bol ich zoznam úplný, 

poďakovanie patrí aj členom DHZ Málinec - Jozefovi 

Starove a Lukášovi Kupcovi, ktorí na kaţdom testovaní 

cez obed a večer po ukončení testovania  vykonávali  

dezinfekciu priestorov v telocvični. 

Veľké ďakujeme si zaslúţia aj všetci občania, 

ktorí sa na testovaní zúčastňovali, čím preukázali svoju 

disciplinovanosť a zodpovednosť. 

                                                                   Pripravil: Juraj Janšto 

 
 

 

 

 

 

 

 

             Ambulancia pre dospelých 
 

                        Váţení občania,  

                       podávame Vám informáciu o ordinovaní 

           MUDr. Petra Olšiaka v našej obci. 

 
V mesiacoch  JÚL - AUGUST  bude MUDr.  P. Olšiak ordinovať 

nasledovne: 

                      U t o r o k        13 ,oo- 15,oo hod. 

      Š t v r t o k        13,oo – 15,oo hod. 
  

od   SEPTEMBRA  nasledovne –  3 x do týţdňa: 

                    Utorok         8,oo – 12,oo hod. 

Stvrtok        8,oo – 12,oo hod. 
 TRETÍ DEŇ UPRESNÍME. 

Streda alebo Piatok (upresnime) 13, oo – 15, oo hod 

  

 
O Z N A M 

Cirkevný zbor (CZ) ECAV v Málinci 

oznamuje, ţe vyberá poplatky - cirkevnú 

daň na r. 2021 od kaţdého člena  

CZ Málinec v sume 5€. 

Prebieha aj dobrovoľná zbierka na zateplenie stropu 

kostola. 

Poplatky je moţné zaplatiť pri p. Márii Tokárovej 

pokladničky CZ. 
Pripravila: E.Findrova 

 
 

 

 

Joseph Joubert 

(1754-1824) 

          Otvorenie lekárne 
 

Váţení občania,  

s potešením Vám oznamujeme,  

ţe od pondelka dňa 21.06.2021 je otvorená  

lekáreň Calendula v Málinci - Námestie SNP  

(prízemie Spoločenského domu Málinec). 

OTVÁRACIE HODINY: 

Pondelok  12:00 – 16:30 

Utorok 07:30 – 12:30 

Streda 13:00 – 16:30 

Štvrtok  07:30 – 12:30 

Piatok 07:30 – 16:00 

S pozdravom            

Vaša magistra          

Zuzana Kurčiková 
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Obecný Úrad INFORMUJE 

Uznesenie č. 2/2021 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 22. apríla 2021 

 

 

 

   starosta odpovedal – pred mesiacom robil J.Findra vysprávky 
kanála, plánujeme robiť aj schodíky 
Janšto J. - pútače umiestnené na trafike sú obtrhané, treba ich 

odstrániť , plot na múzeu je v zlom stave 
starosta odpovedal- plot robím, máme to odsúhlasené 
Pamiatkovým úradom, zároveň informoval, ţe robíme náter 
Zvoničky a  dali sme  urobiť  aj nové vchodové dvere 
Janšto J. - mal otázku, či sa bude robiť v tomto roku cesta z 

Vlčova na kriţovatku, keďţe nebola uvedená v zozname opráv  
novinách Náš kraj? 
Starosta odpovedal – zatiaľ nemáme bliţšie informácie  
Bc. Starove J. - uviedol, ţe v časti Ipeľ sa nachádza drevená 

Zvonička, ktorá je v schátralom stave, bolo by  dobré ju 
zrekonštruovať, moţno by sme vedeli získať finančné prostriedky 
cez nejakú výzvu.   
starosta odpovedal – bude potrebné sledovať výzvy a buď cez 
Občianske zdruţenie alebo nadácie podať ţiadosť. Treba urobiť 
zoznam , čo všetko bude potrebné tam robiť. Pokiaľ to nebude 
náročné, mohli by sme to riešiť aj s miestnymi podnikateľmi. Bu-
deme sa tým zaoberať. 
Kminiaková J. - občania sa sťaţujú na neporiadok okolo vody pri 

Slančíkovcoch 
starosta odpovedal – aktivační pracovníci tam robia poriadok, 
umiestnili sme tam  vrece na odpad ale plasty sú rozhádzané po 
okolí 
Ing. Michalove I. - uviedla, ţe  treba vyčistiť rúru na vodu pri 

Slančíkovcoch, je tam nános 
Semerák J. - jarok od Salaša po Slančíkovcov je zanesený,  bolo 

by dobré vyčistiť  
starosta odpovedal – budeme sa tým zaoberať 
Mgr. Turic P.- mal otázku, či sa plánuje nejaká brigáda na chate 

na Starom Vŕšku 
starosta odpovedal - zatiaľ sme tam neboli, pôjdeme to pozrieť a 
uvidíme, čo bude potrebné poopravovať. Zároveň uviedol, ţe zatiaľ 
sa prenajímať nebude, bude slúţiť len pre potreby OcÚ a         
organizácií pôsobiacich v obci. 
 
 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 
    b/ Informácie o podaní majetkového priznania starostu obce za 
rok 2020 
    c/ Rozpočtové opatrenia starostu obce Málinec č. 1/2021 
2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Bc. Ivan Karlík 
                                                 2. Andrea Muţíková       
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda -  Ján Kvasnica 
                                         členovia – Ján Semerák, Mgr. Peter Turic 
    c/ Ţiadosť Ladislava Oláha bytom Za lesami 473/36, Málinec      
o  zaradenie do poradovníka bytov  
    d/ Ţiadosť Stanislava Oláha bytom Druţstevná 515/211, Málinec 
o zaradenie do poradovníka bytov   
    e/ Ţiadosť Jána Grexa bytom 403 Málinec o zaradenie do pora-
dovníka bytov  
    f/ Zniţenie dotácie pre TJ Jednota Málinec - futbalový oddiel o 
sumu 6.000,--€ na rok 2021 
    g/ Dotáciu z rozpočtu obce pre PaedDr. Máriu Joklovú, bytom 
Málinec, Tichá 10/2 na verejnoprospešný účel - vydanie publikácie 
"Región v edukácii slovenského jazyka" v sume 350,--€ 
    h/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na 
LV 742, p. č. 908/7 o výmere 22 m

2 
zastavanej plochy a nádvoria, 

zameranej GP č. 36624039-188/2020 zhotoviteľom GEODETI G5, 
s.r.o., Dukelských hrdinov, 984 01, Lučnec, zo dňa 14.01.2021 
  ch/ vypracovanie PHSR  obce Málinec na roky 2022-2027 
3. Ukladá: 

   a/ OcÚ, zabezpečiť zmenu účelu dotácie podľa bodu 2/f tohto 
uznesenia 
       Termín: 05/2021 
   b/ OcÚ, zverejniť zámer na odpreda nehnuteľnosti podľa bodu 
2/h tohto uznesenia 
       Termín: 30.04 2021 
   c/ OcÚ, zabezpečiť spracovanie PHSR podľa bodu 2/ch tohto 
uznesenia 
       Termín: 31.12. 2021 
   d/ OcÚ, zabezpečiť zníţenie dotácie podľa bodu 2/h tohto 
uznesenia 
       Termín: rok 2021 
   e/ OcÚ, na základe schváleného ÚP, zabezpečiť vymedzenie 
vhodných parciel na umestnenie garáţí a prístreškov  
       Termín: do najbliţšieho OZ 
   f/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu podľa bodu 2/g tohto uznesenia 
       Termín: má 2021  
   g/ OcÚ, zaradiť nákladný príves do majetku obce podľa  bodu 2/i 
tohto uznesenia 
       Termín: rok 2021 
  h/ OcÚ, zabezpečiť zhodnotenie technického stavu bytoviek 
Mlynská 510, 511 
       Termín: do najbliţšieho OZ 
4. Neschvaľuje: 

Ţiadosť Jána Grexu bytom Málinec 403, 985 26 Málinec o prená-
jom časti pozemku z KN p. č. 489/1 - zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúcej sa v k.ú. Málinec v časti obce Málinec o výmere 15 
m
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Uznesenie č. 3/2021 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 11. júna 2021 

1. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ing. Dušan Michalove 
                                                 2.  Bc. Jozef Starove  
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda – Ján Semerák  
                                  členovia – Bc. Ivan Karlík, Andrea Muţíková 
    c/ Ţiadosť o ukončenie zmluvy o prenájom nebytových priesto-
rov zo dňa 30.04.2015 s Medipen, s.r.o., Gronského 28, 979 01 
Rimavská Sobota a to dohodou k 30.06.2021 
    d/ Ţiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove zdra-
votného strediska v Málinci pre MUDr. Petra Olšiaka  
- PO-UPOLMED, s.r.o, Nálepková 176/48, 985 52 Divín v celkovej 
výmere 78,8 m

2
, za účelom zriadenia ambulancie všeobecného 

lekára pre dospelých od 1.7.2021 
1. rok prenájmu všetky náklady spojené s prenájmom vrátane 
energií uhradí obec Málinec. 
2. Ukladá: 

   a/ OcÚ, ukončiť prenájom nebytových priestorov podľa  bodu 
1/c tohto uznesenia 
       Termín: 06/2021 
  b/ OcÚ, vypracovať Zmluvu o prenájme nebytových priestorov v 
zmysle bodu 1/d tohto uznesenia 
       Termín: 1.7.2021 
   c/ ukončiť nájomný vzťah v zmysle bodu 1/e tohto uznesenia 
       Termín: júl 2021 
   

 
 
 
Janšto J. - doporučil upozorniť občanov na rozkopávky 

miestnych komunikácií v uliciach Školská, Urbárska, Okruţná, 
Vrecová a zároveň uviedol,  ţe sa robia výtlky v Kinovej ulici sa 
robí pri Ľ. Kanckovi a pri vitríne v Hute 
starosta odpovedal, ţe máme zakúpený asfalt na výtlky,  budeme 
to robiť hneď, keď to dovolí počasie   
Janšto J. - kanál cez obec  je v zlom stave, obklad vypadáva, 

schodíky nie sú pevné, ak príde veľká voda vytrhá obklad 

 

Pripomienky poslancov z Obecného zastupiteľstva 

v Málinci, konaného dňa 22. apríla 2021 

Uznesenie č. 4/2021 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 24. júna 2021 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 
    b/ Informácie o vyradení a likvidácie neupotrebiteľného a preby-
točného majektu 
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    t/ Predloţenie ŢoNFP na SO, kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1,    
   Prioritná os 8, Špecifický cieľ 8.1.1, zameranie:  Zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí ţijúcich v prostredí MRK  
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej sluţby (ďalej len 
„MOPS“) v obciach s  prítomnosťou MRK, pričom ciele projektu sú v 
súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným 
plánom obce. 
       Spolufinancovanie projektu kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 
s názvom „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí 
žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej     
poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s 
prítomnosťou MRK“ vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov a zabezpečenie  financovania neoprávnených výdavkov, 
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na 
dosiahnutie jeho cieľa. 
3. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného podľa bodu 2/c tohto 
uznesenia  
        Termín: trvalý 
    b/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu do fondov 
podľa bodu 2/e tohto uznesenia 
        Termín: rok 2021  
    c/ OcÚ, zapracovať do aktualizácie rozpočtu tvorbu a pouţitie 
fondov obce podľa bodu 2/f a 2/g  
        tohto uznesenia  
        Termín: rok 2021 
    d/ OcÚ, pouţiť Fond rozvoja bývania podľa bodu 2/h tohto 
uznesenia  
        Termín: rok 2021 
    e/ OcÚ, pouţiť Fond prevádzky, údrţby a opráv podľa bodu 2/ch 
tohto uznesenia  
        Termín: rok 2021 
       f/ OcÚ, zabezpečiť zníţenie dotácie podľa bodu 2/i tohto 
uznesenia 
        Termín: rok 2021 
    g/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/k tohto 
uznesenia  
        Termín: do 31.7.2021  
      h/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
Málinec  
      h/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
Málinec  
        Termín: do 30.6.2021 
ch/OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/o a 2/r tohto 
uznesenia  
        Termín: 1.7.2021 
  i/ OcÚ, ukončiť nájomnú zmluvu podľa bodu 2/p tohto uznesenia 
        Termín: jún 2021 
    j/ OcÚ, vypracovať ţiadosť podľa bodu 2/t tohto uznesenia  
       Termín: 26.7.2021 
4. Vyhlasuje: 

    V zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení  neskorších zmien a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra obce 
Málinec, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva  
dňa 16.9.2021 na Obecnom úrade v Málinci.  
 
 
 

 

 

    c/ Správu hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020 
    d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 
obce Málinec za rok 2020 
    e/ Správu nezávislého auditora individálnej ročnej uzávierky za 
rok 2020 
    f/ Správu nezávislého auditora individálnej ročnej uzávierky ZŠ 
Málinec za rok 2020 
    g/ Správu hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2021 
    h/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k RO č. 2/2021 
   ch/ Ţiadosť Andrei Pokošovej o poskytnutie finančného príspevku 
    i/ Ţiadosť Miloša Goliana o výmenu bytu v bytovom dome Mlyn-
ská 510/15 
    j/ Ţiadosť Jany Kančovej, bytom Školská 493/13, 985 26 Málinec 
o uvoľnenie z funkcie hlavného kontrolóra - rozviazanie pracovné-
ho pomeru k 30.06.2021 
2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Jaroslava Kminiaková 
                                                  2. Ján Kvasnica 
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda –  Bc. Jozef Starove 
                          členovia –  Ing. Dušan Michalove, Mgr. Peter Turic 
    c/ Výšku stočného pre rok 2021 nasledovne:  
1. Právnické osoby 0,95 € 
2. Fyzické osoby 0,85 €/m
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    d/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 
2020 bez výhrad   
    e/ Rozdelenie prebytku obce Málinec za rok 2020 nasledovne: 
- tvorba rezervného fondu - 88.518,35 € 
- tvorba Fondu prevádzky, údrţby a opráv v sume 899 € 
- tvorba Fondu rozvoja bývania 510,50 € 
    f/ Pouţitie Rezervného fondu z roku 2019 v sume 12.129,47 € 
na: - rekonštrukcia KD na lekáreň 
    g/ Pouţitie Rezervného fondu z roku 2020 na kapitálové výdavky 
nasledovne: - rekonštrukcia KD na lekáreň v sume 33.638,66 € 
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Druţstevná v obci Málinec 
formou predĺţenia v sume 32.351,78 € 
        - plynofikáciu MŠ Málinec - 12.000 € 
        - rekonštrukciu chodníkov na Potočnej ulici a priľahlých ulíc  
/Za lesami, Kinová/ 10.527,91 € 
  h/ Pouţitie Fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu chodníkov 
     na Potočnej ulici a priľahlých ulíc /Za lesami, Kinová/ vo výške 
510,50 € 
ch/ Pouţitie Fondu údrţby, prevádzky a opráv v b.j. 515/21 na 
nákup materiálu na opravu podlahy v sume 318,27 € - pokladničný 
doklad č. 21128 
     i/ Zníţenie dotácie DHZ Málinec o sumu 4.000 € na rok 2021 za 
podmienky, ţe daná suma bude pouţitá na stavebné úpravy okolia 
Poţiarnej zbrojnice  
     j/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 - aktualizácia rozpočtu k 
24.06.2021  
   k/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, 
vedenej na LV 742, p. č. 908/7 o výmere 22 m

2 
zastavanej plochy a 

nádvoria, zameranej GP č. 36624039-188/2020 zhotoviteľom 
GEODETI G5, s.r.o., Dukelských hrdinov, 984 01, Lučnec, zo dňa 
14.01.2021, vybranému záujemcovi, ktorým je Miroslava 
Vidiečanová nar. 06.03.1982, bytom Kostolná 62/15, 985 26 
Málinec v sume 2,93 €/m

2
. Kupujúci uhradí náklady na vypracova-

nie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osoba v zmysle § 9a, 
ods. 6, zákona č. 528/2009 Z.z. 
    l/ Návrh na počet ţiakov a počet tried v ZŠ Málinec v školskom 
roku 2021/2022 
    m/ Ţiadosť Veroniky Kuchárovej bytom Sklárska 391/3, Málinec 
o zaradenie do poradovníka bytov   
    n/ Ţiadosť Júlie Farkašovej Kuchárovej bytom Málinec o  zara-
denie do poradovníka bytov           
    o/ Pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Mlynská 511/17  
  Jána Grexu, bytom 403 Málinec od 1.7. 2021  
       p/ Ţiadosť Michaely Fízerovej nar. 28.1.1997, bytom Sklárska    
     378/8, 985 26 Málinec o ukončenie nájmu v bytovom dome 
Druţstevná 515/21, byt č. 1, k 21.06.2021  
    r/ Pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Druţstevná 515/21,  
byt č. 1 pre Júliu Farkašovú, bytom Málinec, od 1.7. 2021  
    s/ Zabezpečenie spolufinancovania projektu kód výzvy IROP-
CLLD-P792-512-002 “Revitalizácia  autobusových zastávok v obci 
Málinec”vo výške 913,06 € 

 

 

 

              

 

 
 
 
Janšto J. - obec by sa mala do budúcna zaoberať bytovou otáz-

kou, aby sme stabilizovali mladých ľudí v obci, chcú stavať rodinné 
domy a nemajú pozemky. Moţno by bolo dobré vytvoriť nejaký 
fond a skupovať staré rodinné domy, vyčistiť pozemok a následne 
ho predať na výstavbu domu.  Na  kriţovatke pri             P. Čánimu 
po ľavej strane smerom zo Školskej ulice na Hlavnú je vybitý asfalt 
okolo šachty, je to dosť nebezpečné. Pri ev. kostole visia konáre  z 
líp, bolo by potrebné ich opíliť. 
Starosta odpovedal – čo sa týka opílenia haluzí, uţ by to bolo 

urobené, ale p. Sroka, ktorý nám robí tieto práce mal úraz. V 
rozpočte sú vyčlenené na tento rok finančné prostriedky na tieto 
práce. Máme    v pláne orezať cca 10 stromov, do jesene to zreali-
zujeme. 
Bc. Starove J. - Pripomenul umiestnenie zrkadla na námestí pri 

trafike alebo inom vhodnom mieste. 
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Deň Zeme 
 

24. apríla sme si  pripomenuli  sviatok našej planéty -          

- „Deň Zeme“. So ţiakmi našej školy  sme zobrali vrecia na 

odpad, rukavice a vybrali sme sa vyčistiť naše okolie.   

Doobeda tretiaci nazbierali vrece odpadkov, ktoré roztriedili 

na  plasty, sklo a iný odpad. Poobede zasa naši „druţinári“ 

pokračovali v očistnom procese. Vrecia sa rýchlo plnili. 

Práca deti tešila. Po nich zostávali čisté ulice i breh potoka.  
 

 
 

Veríme, ţe i ostatní ľudia v našej obci nehádţu       

odpadky okolo seba po zemi, veď uţ malé deti vedia, ţe 

patria do koša. Za krajšie prostredie.  
 

Pripravila:Mgr. Katarína Chrastinová,  foto: B. Kancková 
 
  

 

 

 

 

Rozhlasová herečka  

Darina VAŠÍČKOVÁ 

 

 
  

Po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy 

 v Bratislave (1951 – 54) a Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského, odbor slovenský jazyk – ruský jazyk (1954 – 

59) zakotvila v Rozhlasovom hereckom súbore Českoslo-

venského rozhlasu Bratislava, po roku 1989 Slovenského 

rozhlasu, ako členka Rozhlasového hereckého súboru (pro-

fesionálny kolektív rozhlasových hercov v rámci útvaru 

Výroba hovoreného programu, teda Slovenskej umeleckej 

realizácie, pôsobil od 1. 1. 1953). Bola členkou veľkej 

rodiny rozhlasových hercov, ktorí sa výraznejšie uplatňova-

li od 60. do 90. rokov 20. storočia. 

 

 D. Vašíčková počas niekoľkých desaťročí svojím 

hlasom vdýchla ţivoty najrôznejším postavám 

v rozhlasových hrách pre deti a mládeţ, v rozprávkach 

a niekoľko zaujímavých príleţitostí dostala aj v hrách pre 

dospelých – pôvodných i svetových. Rozhlasový archív 

obohatila o stovky titulov nielen v dramatických reláciách 

a rozhlasových hrách, ale aj čítaniach, kompozíciách 

a umelecko-dokumentárnych pásmach. Podľa reţiséra Petra 

Jezného „dokázala presvedčiť o pravde slova vloţeného 

autorom do textu“. A podľa jej osobného vyjadrenia „veta 

je síce napísaná myšlienka, ale tú myšlienku, ten kto ju 

nahlas číta, musí nájsť a musí ju odovzdať poslucháčovi“. 

Okrem toho bola aktívna aj mimo rozhlasu ako konferen-

cierka, no najmä interpretka prózy na súťaţiach. Roku 1966 

na celoštátnej súťaţi v umeleckom prednese poézie a prózy 

„Neumanove Poděbrady“ sa umiestnila na 2. mieste a r. 

1968 získala čestné uznanie. Dlhé roky pôsobila ako členka 

rôznych porôt, najmä na celoslovenskej súťaţi ţien-

ochotníčok v umeleckom prednese Vansovej Lomnička. 

 

 Hoci dostávala aj iné ponuky, práca pred mikrofó-

nom bola pre ňu oveľa viac lákadlom. Najviac si váţila 

pestrosť interpretovaných textov a rôznorodosť ţánrov, čo 

vyplývalo aj z jej interpretačnej pohotovosti. Napokon 

účinkovala vo všetkých slovesných ţánroch rozhlasovej 

produkcie – od jednoduchého spíkrovania ako rozhlasová 

hlásateľka, cez umelecké čítanie, recitovanie aţ po drama-

tické zástoje. Autorsky spolupracovala aj s rozhlasovou 

mládeţníckou redakciou a v 70. rokoch dramatizovala 

niekoľko literárnych predlôh.  

 

 Keď 1. januára 2004 Rozhlasový herecký súbor 

zrušili, zostala v rozhlasových štúdiách naďalej ako externá 

spolupracovníčka.   

   

JÚLIUS LOMENČÍK 

 

Dňa 30. mája 2021 

zomrela rozhlasová  

herečka Darina Vašíčková, 

rodáčka z Málinca  

(14.6. 1936). 

 

 
 
 
Bc. Starove  J. - zároveň uviedol, ţe organizačný výbor akcie 

Pivatlon sa zaoberal myšlienkou zorganizovať túto akciu v auguste, 
pokiaľ by to bolo moţné. 
Starosta odpovedal – umiestnenie zrkadla na námestí sme zatiaľ 

neriešili, čo sa týka Pivatlonu obec bude nápomocná pri tejto akcii, 
ale organizátor si zodpovedá za akciu a musí dodrţiavať všetky 
platné nariadenia 
Ing. Michalove D. – uviedol, ţe pozemok okolo bykovne je    

obecný, bolo by potrebné ho pokosiť. Zároveň predloţil návrh 
umiestniť v ev. cintoríne lavičky na chodníku pod lipami, ktoré by 
slúţili na oddych . Na výtokové stojany v cintoríne treba umiestniť 
nápis „pitná voda“ pokiaľ by ju občania chceli pouţiť na  pi-
tie, navrhol tieţ popri chodníku od Domu smútku smerom ku hro-
bom  vysadiť kvety. Bolo by dobré rozšíriť kamerový systém pri 
vstupe a výstupe z obce, keďţe tam budú nové autobusové 
zastávky. 
Starosta odpovedal – pozemok okolo bykovne pokosíme , čo sa 

týka výsadby kvetov okolo chodníka, boli tam vysadené tuje. Nie je 
problém umiestniť lavičky pod lipami ako i rozšírením kamerového 
systému. 
Kminiaková J. – doručovanie Málinského hlásnika do domácností 

by malo byť zodpovednejšie, mnoho ľudí ho nedostane  a pritom sa 
nachádza v schránkach neobývaných domov  
Starosta odpovedal – upozorníme na to ľudí, ktorí ho budú 
roznášať 
Semerák J. -  mal otázku, či sa bude upravovať prístup k muštárni 

vo dvore starej školy,  bolo by dobré naviesť tam makadam. Ďalej 
mal pripomienku k lavičke cez Ipeľ pri lesnej správe, treba tam dať 
dubové dosky, aby to nebuchotalo a upraviť výjazd smerom do 
Salaša, aby nedošlo k ďalšiemu úrazu. 
Pripomenul tieţ výtlky na miestnych komunikáciách. 
Starosta odpovedal -  na prístupovú cestu k muštárni máme 

vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu obce, do jesene to určite 
urobíme. Zakúpili sme asfalt  a výtlky na miestnych komunikáciách 
postupne robíme. 
Mužíková A. – uviedla, ţe do novej časti cintorína v Hute sa nedá 

dostať autom, keby sa odstránili kríky a stromy smerom od 
bývalých pivníc, bol by moţný prístup do tejto časti cintorína, 
nakoľko tam pribúdajú nové hrobové miesta. 
Starosta odpovedal - pôjdeme to pozrieť  
Mgr. Turic P. – regenerácia trávnika na ŠA je urobená, do 

budúcna bude potrebné zakúpiť vretenovú kosačku na kosenie 
trávnika 
 
 
 
 

Pripomienky poslancov z Obecného zastupiteľstva 

v Málinci, konaného dňa 24. júna 2021 

ţiaci  

1. stupňa ZŠ 

dostali v škole 
 

 diplomy  

Deň Zeme 
 

za perfektné 

plnenie svojich 

úloh 

 



ESTETIKA OSOBNOSTI V KULTÚRE OBCE 

(K ţivotnému jubileu Anky Kančovej) 

 

Naše dni ako bystriny po horských 

svahoch tečú, sú ako stuţky       

oranţové vo vrkoč ţitia vpletené. 

V ich rýchle plynúcom toku, ktorý 

kaţdú minútu, hodinu... niečo preţité 

odnáša, aby zároveň priniesol niečo 

nové, prichádzajú chvíle, kedy nie 

my sa usilujeme „čosi“ uchopiť,    

ale keď to „čosi“ sa naopak      

zmocňuje nás.  

Takýmto „čosi“ bol pre 

Anku Kančovú 23. máj, keď na úsečke jej ţivota zasvietilo číslo, 

ktoré síce znamená   významné ţivotné  jubileum, ale na jej aktív-

nej ţivotnej púti zostalo len číslom. Na chvíľu dostala šancu zasta-

viť sa v zhone kaţdodennosti, aj obzrieť cez plece, ale hlavne 

obklopená láskou svojich blízkych sa v ich kruhu pozrela smelo 

pred seba. Veď ju ešte čaká veľa lásky,   radosti, pohody, ale 

i práce, moţno i problémov, ale hlavne plnohodnotné aktívne 

osobné, rodinné i pracovné ţitie. 

V roku, keď človek prenikol do tajomných diaľok      

vesmíru, májová jar privítala jej príchod do rodinného, dedinského 

a vôbec slovenského spoločenstva. Do detského tielka dievčatka sa 

s pribúdajúcimi dňami,  mesiacmi, rokmi začali odtláčať prvotné 

záţitky tak hlboko, ţe všetko, čo prišlo po nich, premietalo sa uţ 

na ich pozadí. Svet prvotných skúseností sa aj pre malú Anku 

fixoval v podobe istoty. Ţiaľ, na prahu dospievania, keď jačmeň 

na poliach za Ozdínom jedenásťkrát dozrel, prišla    chvíľa, ktorá 

otriasla, rozborila statiku stavby jej rodičovskej istoty. Po strmých 

schodoch do neba vystúpila matka a srdce dievčaťa zahalil pláštik 

spomienky. Parafrázujúc básnika Milana Rúfusa priskoro zjedla 

kľúč od dverí tajomstva a vkročila do úplne nového sveta, kde 

nepríde tvár jej uvidieť. Ak Rúfus píše, ţe „matka bola chlieb“, tak 

Anka musela sa stať „chlebom“ pre svojich súrodencov a pomocou 

pre otca. Táto skúsenosť ju osobnostne zoceľovala a počas celého 

jej doterajšieho ţitia slovo  „pomôţem“ pre ňu  nebolo nikdy  

cudzie. Zároveň sa k akýmkoľvek problémom vţdy postavila  

čelom s cieľom riešenia pre dobro a spokojnosť všetkých. V jej 

osobnostnom profile sa vo vzájomnej jednote spojila trojjedinosť 

DOBRA, PRAVDY a KRÁSY vo všetkých ľudských podobách 

naplnených láskou k blíţnemu. 

Dospievanie a tínedţerský vek prebiehali plnením si    

nevyhnutných školských povinností v Málinci a potom maturitou 

v Poltári a kaţdodennými starosťami i radosťami ţivota v kruhu 

otca a súrodencov. V postupnom ţití si modelovala svet, v ktorom 

na prvom mieste bude rodina, ktorú si zaloţila v Málinci 

s manţelom Jozefom roku 1981, takţe ich spoluţitie v tomto roku 

sa do rodinnej kroniky zapisuje ako „rubínová svadba“. Od začiat-

ku sa usilovala vytvoriť domov, v ktorom pre všetky jej dcéry − 

Martinku, Marianku a Katku − bude voňať materinou dúškou tak, 

aby ich sprevádzala v ţivote nech kdekoľvek zakotvia. A rovnako 

s plným nasadením svojho srdca prijala vnúčatá Julinku, Andrejku, 

Majku a vnukov Nika, Filipka a Miška v úlohe starej mamy. 

 O jej krásnom poslaní matky výstiţne hovoria slová jej 

dcéry Marianky: „Ďakujem svojej maminke za to, ţe ju mám, 

nesmierne si ju váţim, ďakujem za jej pomoc, rady, lásku, obetu a 

veľakrát ju obdivujem, ako všetko dokáţe zvládnuť. Som vďačná 

Pánu Bohu, ţe ju mám a ţe práve ona je moja MAMA. Do ďalších 

rokov jej prajem hlavne pevné zdravie, boţie poţehnanie, veľa 

lásky a spokojnosti.“ 

Estetika jej osobnosti sa naplnila aj v pracovnom ţivote, 

v ktorom po pôsobení na Jednotnom roľníckom druţstve Málinec 
stredisko Bystrička, ako zootechnička našla nové pracovné 

  
 

    uplatnenie najskôr ako knihovníčka v Málinci. Vďaka nej je 

málinská kniţnica doposiaľ jedna z najlepších v Novohrade. 

V roku 2019 prevzala Pamätný list od predsedu BBSK Ing. Jána 

Luntnera. Po siedmich rokoch v obecnej kniţnici sa ako referentka 

na Obecnom úrade v Málinci začala starať o kultúrne dianie 

v obci, takţe estetika jej osobnosti (vzťah k prírode, hudbe, folkló-

ru, knihám a vôbec všetkým skutočným kultúrnym hodnotám) sa 

aktívne podieľa o duchovný ţivot svojich spoluobčanov. Tento 

druh i spôsob práce ju postavil pred mnoţstvo úloh, čiţe dostávala 

sa do situácií, v ktorých si postupne vytyčovala predsavzatia nielen 

na začiatku roka, ale hlavne v jeho priebehu. Usilovala sa nielen 

nadviazať na predchádzajúce málinské kultúrne aktivity z dôb uţ 

zašlých, ale tvorivo vniesť do kultúry obce nové projekty, a tak 

postupne nastúpila aj tak trochu na rizikovú plavbu medzi úmys-

lom a jeho uskutočnením. Moţno aj niečo nevyšlo, ale svojou 

usilovnosťou, perfekcionizmom a zanietenosťou pre kultúrny ţivot 

robila maximum a prišli úspechy: zaloţila folklórny súbor Málin-

čok (2001), podieľala sa na vzniku partnerstva s mestom Báčsky 

Petrovec zo Srbska (2005) a dodnes buduje tieto dobre vzťahy, 

zriadila obecné múzeum (2006), vytvorila projekt kaţdoročných 

Jánskych dní, Deň detí, aj Mikuláša.  

Jej zásluhou sa stali skutočnosťou 

tradičné akcie obce − oslavy oslobo-

denia obce + turnaje, Fašiangy s po-

chovávaním basy, MDŢ, Deň matiek, 

ale aj spomienkové oslavy − koniec   

2. svetovej vojny, výročie SNP − ,  

ďalej turisticko-kultúrne akcie ako  

výstup na VRCH HRAD, na Jaseninu 

(spoluorganizátor), oslavy jubilujúcich     

občanov pri príleţitosti mesiaca úcty 

k starším a celý rad ďalších podujatí 

pre dôchodcov.  

 

 

 

Pamäť je ako filmový záznam, ktorým sa dá vrátiť 

a zopakovať dej, čo sa síce v skutočnosti uţ nikdy nezopakuje, ale 

čo zostáva zapísané nielen pre archívy, ale hlavne pre dušu člove-

ka. A za takmer 30 rokov starostlivosti o povznesenie kultúrnej 

krajiny obce Málinec a jej kultúrnej pamäte zanechala Anka Kan-

čová nezmazateľnú stopu. Všetci jej ţeláme, aby ďalej pokračova-

la v tejto práci svojím uţ typickým aktívnym prístupom, v ktorom 

sa napĺňa posolstvo kultúry ako zápasu o poľudšťovanie človeka, 

čiţe ako proces socializácie človeka sťaby prírodného indivídua 

a zduchovňovanie človeka ako sociálnej bytosti. Takto činorodá 

estetika Kančovej osobnosti predstavuje pre Málinčanov svojbyt-

nú, svojskú kultúru, bez ktorej ČLOVEK nie je človekom a kultúra 

bez človeka nie je kultúrou. 

Veľký ruský spisovateľ Fiodor Michajlovič Dostojevskij 

zdôrazňoval, ţe „človek je tajomstvo“ a tajomstvo a tajomstvá 

nepoznajú konečné a jednoznačné odpovede. Podstatné je,           

ţe Anka Kančová ako bytosť prírodná, sociálna a duchovná svojím 

ďalším pôsobením na svete v osobnom, rodinnom, pracovnom 

i spoločenskom ţivote nestavia bariéry, ale scenár svojho ďalšieho 

ţivota necháva naďalej otvorený pre spoluprácu, pre ľudské    

partnerstvo v kaţdodennosti, pre vzťah k deťom, vnúčatám,    

manţelovi, ďalším rodinným príslušníkom, spolupracovníkom, 

spoluobčanom, priateľom, známym a vôbec všetkým ľuďom, 

ktorých stretáva, v LÁSKE, ktorá je médiom šťastia a ľudskej              

neukončenosti.  

Anke Kančovej na jej ďalšej pozemskej púti ţeláme veľa 

dobrého a pevného zdravia, osobnej spokojnosti, radosti z dcér, 

vnukov/vnučiek a vôbec ţivota v rodinnej harmónii, pracovnej 

pohody a splnenia ďalších snov a predsavzatí. 

JÚLIUS LOMENČÍK 
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ANKA KANČOVÁ 
 

 

Anka Kančová na putovnom podujatí 

Deň prezentácie Mikroregiónu Hornohrad, 

Málinec 2018  



 

NAŠI RODÁCI 
PROFESORKA MILOTA VETRÁKOVÁ 

 

V       roku   2020   si   svoje  

ţivotné      jubileum     pripomínala  

naša    rodáčka,   profesorka  

Ing.   Milota  Vetráková,  PhD.,  

rod.  Faťarová,      ktorá   45  rokov  

svojho pracovného ţivota 

venovala pedagogickej práci 

a vedeckovýskumnej    

činnosti a pritom rozvoju  

ekonomickej fakulty a  

univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici a v tomto 

roku sa rozhodla odísť na 

zaslúţený dôchodok. 

Naša rodáčka vyrastala v rodine organizátora poľnohospo-

dárskeho ţivota a dlhoročného predsedu JRD v Málinci  

Pavla Faťaru spolu s dvoma mladšími súrodencami. Po 

absolvovaní základného vzdelania pokračovala v štúdiu na 

Strednej ekonomickej škole v Lučenci (1964-1969), kde 

bola nielen eminentnou študentkou, ale aj reprezentantkou v 

orientačnom behu. Ako účastníčka celoštátnych súťaţí 

získala početné ocenenia. 

Starostliví rodičia umoţnili vysokoškolské štúdium svojim 

trom deťom. Sestra sa stala lekárkou a brat poľnohospodár-

skym inţinierom. Profesorka Vetráková po maturite študo-

vala na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v 

Bratislave (1969-1974). Štúdium ukončila s vyznamenaním 

a získala diplom inţinierky v odbore ekonomika a riadenie 

vnútorného obchodu. 

Po absolvovaní vysokej školy sa zamestnala ako stredoškol-

ská učiteľka na Gymnáziu v Povaţskej Bystrici. Vydala sa a 

presťahovala sa do Banskej Bystrice. Na základe výberové-

ho konania získala v roku 1975 miesto asistentky na vtedy 

mladom detašovanom pracovisku Obchodnej fakulty VŠE. 

Tu prešla "krstom" vysokoškolskej učiteľky, absolvovala 

kurz vysokoškolskej pedagogiky (1978) a štúdium vedeckej 

ašpirantúry. 

Za svoj osobný úspech pokladá dve deti - syna Václava a 

dcéru Júliu, ktorým ako milujúca matka dala nielen dobrú 

výchovu, ale aj vzdelanie, aby ich pripravila do ţivota. To 

všetko pokladala za samozrejmosť a dnes sa teší zo štyroch 

vnúčat - najstaršej Sofie, Alexa a mladších Erika a Mirka. 

Milota Vetráková bola pedagogicky činná na katedre ces-

tovného ruchu a zostala jej verná aţ do odchodu do dôchod-

ku. V roku 1982 ukončila štúdium vedeckej ašpirantúry 

(dnes doktorandské štúdium) a získala titul kandidátky 

ekonomických vied CSc. (dnes PhD.). S veľkým zanietením 

sa zapojila do vedeckovýskumnej činnosti a podieľala sa na 

riešení výskumných projektov. Podmienkou vtedy bolo, aby 

kaţdý učiteľ ako súčasť kvalifikačného rastu absolvoval 

hospodársku prax. Aby splnila túto poţiadavku, v roku 

1987 absolvovala ročnú stáţ na odbore obchodu a cestovné-

ho ruchu Krajského národného výboru v  Banskej Bystrici. 

Po roku 1989 sa dostala do vedenia fakulty a akademické 

funkcie vykonávala nasledujúcich 25 rokov. Potom         

nasledovali dve funkčné obdobia, keď vykonávala funkciu 

dekanky, vzápätí nasledoval post prodekanky pre          

pedagogickú činnosť (2000-2002) a opäť ju akademický 

senát zvolil za dekanku fakulty (2003-2006). Keď sa     

otvorili hranice, jej snahou bolo, aby sa aj fakulta otvorila 

svetu. Dokázala promptne reagovať a na základe osobných 

 
4 

 

Ing. Milota Vetráková, PhD.,  

rod. Faťarová, 

 

    kontaktov nadviazala spoluprácu so zahraničnými uni-

verzitami. Pri  vykonávaní akademických funkcií sa vý-

znamne zaslúţila o formovanie nových štúdijných odborov 

a stala sa prorektorkou pre pedagogickú činnosť. Túto funk-

ciu vykonávala s veľkým nasadením dve volebné obdobia 

(2007-2014). 
Na základe bohatej pedagogickej a vedeckovýskumnej 

činnosti bolo začaté konanie na vymenovanie za profesorku 

a v roku 2002 ju prezident Slovenskej republiky vymenoval 

za profesorku v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. 

Počas pôsobenia na fakulte viedla viac ako 300 diplomo-

vých a bakalárskych prác. V roku 2004-2010 bola členkou 

výučbového tímu Organising Work and Managing Human 

Resources a akademickou riaditeľkou štúdia MBA na   

Univerzite Mateja Bela. Od roku 1987 bola školiteľkou 

doktorandov. Vytvorila vedeckú školu a vychovala 17  

doktorandov, z ktorých dvaja sú docentmi a štyria učitelia 

na vysokých školách. 

Ako autorka a spoluautorka publikovala šesť vedeckých 

monografií, päť vysokoškolských učebníc, 74 vedeckých 

prác vo vedeckých časopisoch a zborníkoch, z toho 29 v 

zahraničí. Predniesla 41 príspevkov na vedeckých         

konferenciách, z toho 24 v zahraničí, publikovala sedem 

odborných monografií a 13 vysokoškolských skrípt,          

20 odborných prác, z toho osem v zahraničí, päť recenzií a 

ďalšie práce. 

Profesorka Vetráková je známa v odborných kruhoch doma 

i v zahraničí. Významne sa angaţovala ako členka redakč-

ných rád vedeckých a odborných časopisov. 

V rokoch 2000-2003 zastupovala fakultu v Rade pre     

cestovný ruch pri ministerstve hospodárstva. 

V rokoch 2003-2019 bola členkou odbornej komisie na 

Fakulte PEDAS Ţilinskej univerzity, ďalej bola členkou 

vedeckých rád Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Sliezskej univerzity v Opave, Ekonomickej univerzity v 

Bratislave, Obchodně podnikatelské fakulty v Karvinej, 

Ekonomickej fakulty v Košiciach, Podnikovohospodárskej 

fakulty v Košiciach a Fakulty prevádzky, ekonomiky    

dopravy a spojov ŢU v Ţiline.  

Po roku 1990 absolvovala početné prednáškové pobyty a 

vedecké stáţe na zahraničných univerzitách a vzdelávacích 

inštitúciách v USA, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Švaj-

čiarsku, Japonsku, Maďarsku, Česku, Bielorusku, Poľsku a 

na Ukrajine. 

Za svoju prácu získala viaceré ocenenia na úrovni Ekono-

mickej fakulty a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

V roku 2015 sa stala Osobnosťou v cestovnom ruchu v 

oblasti vedy a školstva a minister dopravy a výstavby SR jej 

udelil uznanie za zásluhy o rozvoj rezortu. V roku 1997 

získala za dlhoročnú spoluprácu Cenu primátora mesta 

Poprad a v roku 2002 Cenu primátora mesta Banská Bystri-

ca. 

V spomienkach sa rada vracia do rokov práce so študentmi, 

keď sa ich snaţila spoznávať, aby lepšie porozumela ich 

motivácii a ţivotným cieľom. Ako hovorí, darilo sa to nie-

len pri štúdiu, ale najmä počas exkurzií, povinných praxí 

alebo na brigádach, ktoré absolvovali učitelia so svojimi 

študentmi. 

Pri vykonávaní riadiacich funkcií bola precízna a náročná 

nielen na spolupracovníkov, ale predovšetkým na seba, 

vţdy nabitá energiou, ktorú má aj dnes na rozdávanie. Nau-

čená stále sa posúvať ďalej, aj keď sa v prvom momente 

situácia nevyvíja priaznivo. Vţdy vecná, pragmatická a 

pritom ľudská a ochotná pomôcť. 

POKRAČOVANIE na str. 7 
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Jubilantky 
 

 

Medzi 90-tnikov sa  

22.5.2021 zaradila   

pani Irma Faťarová.  
                                                       

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ich najbliţší im k tomuto krásnemu veku ţelajú hlavne  

veľa zdravia a spoločne strávených chvíľ. 
 

                                                                    Pripravil: Juraj Janšto 
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Spomienka 
 

„Ťažko je nespomínať, keď 

v očiach slza stojí, 

ťažko je zabudnúť,  

keď srdce stále boli.“ 

 
Dňa 14. júna 2021 sme si 

pripomenuli 40 smutných 

rokov odvtedy, ako nás náhle 

opustil náš manţel, otec  

a starý otec  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Kto ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku. 

 
 

Navţdy zostaneš v našich 

srdciach. 

 
 

Gúgľavová 

 
 
 
 
 

 
 

 

Spomienka 
 

„Ako inak prekonať  

diaľku odlúčenia  

než spomienkami?“  

 

Dňa 20. mája 2021 sme sa 

rozlúčili s našim priateľom, 

spoluobčanom, 

dlhoročným funkcionárom 

Dobrovoľného hasičského 

zboru v Málinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navţdy zostane v našich  

spomienkach a srdciach 

dobrovoľných hasičov nielen 

z Málinca. 

 
 

Spomíname s láskou a úctou. 

 
 

DHZ Málinec 

   celoţivotnou prácou zviditeľňovala a robila dobré meno 

našej obci. Do ďalších rokov jej prajeme pevné zdravie a 

príjemné chvíle v kruhu najbliţších. 

Pripravil: Juraj Janšto 

 

 

 

seriál: Pôvod nášho prímenia 
 

2. časť 
 V tomto seriáli obyvatelia Málinca objasňujú  

pôvod svojich prímení a prezývok, ktoré im boli v minulosti 

priradené k priezviskám vyskytujúcim sa v obci viacnásob-

ne. 

 Pavel Jakuba (1942) prímením Futus zaspomínal: 

„Mojí prastarí roďičej bejvaľi na Táňove, ďe mali 92    

holdov (vyše 50 ha) majetku, na keron s pomocó majerňíkó 

– sluhó chovaľi 30 kusó roţneho statku. Edon ďen prastarká 

tájšľi na voľačó do ďeďine (Málinca) a prastarký ostáľi 

doma sán. Daľi sa variťi múčanú kaši, kot sa na prahu   

kuchyňe zjavela cigánka a oslovela ich: - Ej, gazda, dačó 

dobró varíťe, pekňe voňé.– Prastarký jé odpovédaľi: - A či 

chceš mojej? Dán ťi. – Cigánka nadloţela dlaňe: - Ač mi 

dáťe, tuš no dobre, kobe sťe boľi taký dobrej. – Prastarký 

nabraľi kaši veľkó drevienó leţycí a chrapľi jé do dlaňí. 

Cigánka si horúci kaši začala prešmarovaťi z ruke do ruke, 

fúkaťi a priton mrmlaťi: - Fukus, drakus, fukus, drakus... – 

Z toho potom vzišlo prímeňa Futus.“  

 Marian Detvan (1969) prímením Raďovec si 

z rozprávania starých rodičov zapamätal: „V období     

Rakúsko-Uhorskej monarchie na prelome 19. a 20. storočia  

chodili Málinčania za zárobkom na Dolné zeme – Maďare, 

kde vykonávali rôzne sezónne práce na poliach majetných 

gazdov – zemepánov a statkárov. Istá skupina Málinčanov 

zvykla pracovať počas ţatvy aj v Ragyolci – Raďolci 

(dnešné Radzovce). Ţatviarom a ţatviarkou v tejto skupine 

boli aj moji pra-prastarí rodičia Detvanovci. V jedno leto 

odchádzala pra-prastarká na ţatvu v pokročilom štádiu 

tehotenstva. Uprostred ţatevných prác porodila syna, môjho 

prastarkého, ktorého ţenci a ţnice privítali oslovením, malý 

Raďovec, v súvislosti s miestom narodenia. Pra-prastarkí si 

okrem výţinku (odmeny za prácu) priniesli domov syna, 

podľa ktorého sa všetky nasledujúce generácie tejto rodiny 

Detvanovcov nazývali a nazývajú aj prímením Raďovec.“ 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE  

Pripravila: Ţelmíra Urdová  

   

 

 

 

 

Historický kalendár 
 

Mikuláš MARKUS - generál, narodil sa 27.6.1867 v   

Málinci v rodine miestneho obchodníka. V roku 1916   

absolvoval školu dôstojníkov v zálohe a po maturite bol 

vyslaný ako dôstojník v zálohe na front 1. svetovej vojny. 

Počas 2.svetovej vojny patril k prvým dôstojníkom       

východoslovenských divízií, ktorí nadviazali spojenie s 

vojenským ústredím Slovenskej národnej rady, účastník 

oslobodzovacích bojov. Po vojne bol politicky prenasledo-

vaný, neskôr penzionovaný, pracoval ako plánovač na  

Lesnom závode Liptovský Mikuláš. 

Zomrel 31.1.1967 v Ruţomberku. V roku 2007 bol po ňom 

pomenovaný michalovský 22. mechanizovaný prápor gene-

rála Mikuláša Markusa. 

Július KALIČIAK - narodil sa 10.7.1921 .Po skončení 

ľudovej školy v Dobrom Potoku pracoval ako robotník. 

Partizánsky veliteľ, účastník SNP. Bol zatknutý a väznený v 

Banskej Bystrici. Po vypuknutí SNP ho vyslobodili      

partizáni.  

V boji pri obci Lukovištia utrpel ťaţké zranenia nôh. Po 

vojne  pracoval vo viacerých podnikoch na rôznych funkci-

ách. Od roku 1969 bol na invalidnom dôchodku. Vydal 

knihu spomienok Preţil som svoju smrť (1969). Zomrel 

2.10.1984 v Bratislave. 
 

Spracoval: Juraj Janšto  

 

 

 

p. Drahomírom Melichom 

Toto bol len stručný  výber z článku, ktorý bol uveřejněný v  

prvom čísle roku 2021 v časopise Spravodajca Univerzity 

Mateja Bela, ktorým sme chceli priblíţiť ţivot a prácu pani 

profesorky, našej rodáčky. Patrí jej poďakovanie, ţe svojou 
 

Michal Gúgľava 

z Málinca 
 

 

Dňa 15.5.2021oslávila  

svoje 91. narodeniny  

pani Júliana  Findrová.  
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Z pera našich čitateľov 
 

V prvej línii frontu /Z pamätí Štefana Urbašíka/ 
 

Aţ z Málinského hlásnika som sa 

vlastne dozvedel  a uvedomil som 

si ako beţí čas a uţ je 76 rokov  od 

oslobodenia Málinca. Je uţ menej 

tých, čo to zaţili, a preto som opí-

sal svoje autentické záţitky z toho  

času a samozrejme nemám istotu, 

či by som ich o rok mohol takto 

predostrieť našim Málinčanom. 
 

 Keď sa blíţil front 2. svetovej vojny k Málincu, 

mama s otcom sa dohodli, ţe ma vypravia  na Hradište,  kde 

ţili  moji starí rodičia Teplanovci a ďalšia rodina. Lebo vraj 

Málinec je známy ako partizánska obec a Nemci ju môţu  

vypáliť. Predpokladať sa muselo, ţe aj s obyvateľmi naloţia 

všelijako. Okrem toho Málinská dolina bola uţ priechodná 

od  Rovnian aţ po Líniu, a tak skúsení predpokladali, ţe iste 

vojaci jednej i druhej nepriateľskej strany budú mať dôvod 

o priestor  tvrdo bojovať. V tom sa ani naši starší nemýlili. 

Na Hradišti som býval u tety Zuzky Gajdošovej, 

ktorá  bola krstnou mamou mojej mamy. Keď bol relatívny 

pokoj a prestala mínometná prestrelka z Málinca ponad 

VRCH HRAD, zabehol som  rád aj k starým rodičom, lebo  

sa u nich   usadili ruskí „komandíri“. Okrem toho cesta 

vedľa ich  domu viedla aj do Málinca a situácia na nej  

poskytovala  istý  obraz frontu, ktorý sa odohrával               

v susednej doline Ipľa. 

Niekto utrúsil, ţe Málinec horí, ţe ho  Nemci  pod-

pálili. Ja som mal vţdy napnuté uši a táto informácia ma 

nemohla obísť. Nuţ som sa bál, čo je  s mojimi rodičmi 

a súrodencami, a tak som začal plakať a lamentovať,     

nepustili ma samého, veď som mal len desať rokov. Roz-

hodli, ţe pôjde so mnou strýko Milan, ten mal sedemnásť. 

Bolo to od všetkých nerozumné, hoci cestu do Hradišťa, 

alebo späť, sme dobre poznali. Môj plač asi musel byť  

otravný a kaţdý si cestu predstavoval idilicky, ako ju aj oni 

stokrát predtým zaţili. 

Vybrali sme sa na druhý deň hneď zrána. Všade 

bolo ticho. Nad Čánikovou záhradou sme natrafili na zákop, 

v ktorom spali na troche slamy a v  blate ruskí vojaci. Prešli 

sme popri nich a boli sme radi, ţe nás nezbadali. Aţ neskôr 

sa ukázalo, ţe je to záloha do frontovej línie, ktorej dali 

niekoľko hodín oddýchnuť si, kým zasa nepôjdu „vperjod“ 

(dopredu). 

Pomaly sme  závozom stúpali netušiac, ţe vlastne 

ideme do veľmi nebezpečného úseku frontu, kde od seba 

iba niekoľko sto metrov boli v okopoch nepriateľské     

skupiny. Potvrdilo sa to, keď sme prišli na vrchol stúpania 

Vrbice, kde stál vojak s puškou. Udivene sa nás opýtal „a 

vy kuda?“ Obidvaja s Milanom sme rozprávali, ţe ideme ku 

mojej  mame do Málinca, čo pochopil, lebo slovo mama je 

zrozumiteľné kaţdému Slovanovi. On nám zasa vysvetlil, 

ţe nemôţeme pokračovať, lebo dolu v Batinom sú uţ   

Germani a oni by nás postrieľali. Aby dodal svojmu výkla-

du váţnosť, namieril smerom dolu a vystrelil. Zrejme to 

občas robil aj v našej neprítomnosti, aby dal nepriateľovi na 

vedomie, ţe sa hore nevyplatí postupovať, a tak mal aj on 

trochu pokoja. Nuţ chvíľu sme ešte postáli, ale sme zbadali, 

ţe od Dielu dolu ide ku nám ruský vojak s označením na 

výloţkách,  nejaká  šarţa. Vracal sa tieţ z prvej línie pod 

Hrádkom, zo smeru na Hradištské vrchy, kde nepriateľ  tieţ 

drţal opevnenie, aby postupujúcim vojskám bránil ísť 

 

dopredu. Cez tieto miesta zrejme bolo ťaţko napredovať, 

len neskôr tlak postupujúcich na Ipli hrozil, ţe Nemci  

padnú do zajatia, a tak táto situácia pomohla aj postupu tu, 

na ťaţkom úseku frontu. Šarţa bez milosti nás hnala späť. 

Dokonca nás  sprevádzala aţ k tým prvým zákopom nad 

záhradami, kde spali tí rezervní vojaci. Uţ zo vzdialenosti 

asi sto metrov kričal na nich, aby vstávali a šli „vperjod“, 

ale nikto sa ani nepohol. Volanie zopakoval, ale ţiadna 

odozva. Nuţ vytiahol revolver a vystrelil do vzduchu a 

reval smerom k zákopom. Spiaci pochopili, ţe sa  inak 

nedá, pomaly sa pozviechali a vydali sa smerom na Vrbicu 

za kričiacim veliteľom, odkiaľ sme sa my práve vrátili. 

Zrejme mali vystriedať tých, čo tam celú noc v zákopoch, 

na dotyk s nepriateľom, drţali frontový úsek. 

Prechod  cez Vrbicu sa nám do Málinca teda     

nevydaril, ale my sme boli zvedaví, či Málinec naozaj horí, 

a tak sme sa s Milanom išli pozrieť na Špane, odkiaľ sme 

Ipeľskú dolinu mali ako na dlani. Nevideli sme nejaký 

dym, ktorý by bol zo strany Málinca vystupoval, tak sme 

sa upokojili. Zato sme videli ako vystreľovali  mínomety  z  

jarku, ktorý je aj teraz popri Ozdínskej ceste. Na bielom 

snehu na horizonte sme zrejme boli veľmi dobrým terčom, 

ale na naše šťastie vojaci dolu v doline Ipľa pozorovali  len 

smer dolinou Ipľa, odkiaľ mohla priletieť nepriateľská 

guľka a s ňou smrť. 

U Teplanov v kuchyni bol vojenský štáb s dôstoj-

níkmi, ktorí mudrovali nad mapou a so záujmom počúvali 

naše informácie a krútili hlavou nad nerozumnosťou, akej 

sme sa dopustili a tým sa vystavili veľkému nebezpečiu. 

Len čo sme sa trochu ohriali, chcel som sa pobe-

rať späť do Gajdošov, kde som mal druhý prechodný do-

mov. Zastavil ma však obraz hrôz vojny, ktorý mám pred 

očami dodnes. Po ceste viedol pohonič voz s koníkmi, 

ktorý nebol naloţený drevom, ale podobne ako drevo, boli 

na rebriniaku naukladaní po samý vrch mŕtvi ruskí vojaci. 

Niektorým hlavy na zamrznutom tele trčali  z voza. Navyše 

ruský povozník, zrejme na línii frontu, pribral na voz  aj 

ţivého raneného vojaka, ktorý mal obviazanú hlavu a tvár, 

ţe mal iba priezory pre oči. . Krv premokla cez obväzy cez 

ktoré nariekal „mama moja, mama moja“. Vtedy som si 

uvedomil, ţe aj my sme boli neďaleko miesta, kde títo 

mladí ľudia prichádzali  o ţivot. 

Spätne sa k tomuto obrazu hrôzy  vraciam a aţ 

ako starší, som si uvedomil, koľkí mladí ľudia zomreli pre 

pochabosť a nenávisť jedného človeka, ktorý sa cítil byť 

nadčlovekom a touto infekciou nakazil najskôr tisíce a 

potom milióny sebe podobných. 

Od toho dňa, ako očitý svedok, som sa stal       

rozhodným zástancom mieru. 

Ktovie, či aj po takýchto  obrazoch vrcholu       

nenávisti by sa aj dnešní sympatizanti  tohto zlého nedali 

rozumnejšou cestou.  

 

Pripravil: Mgr. Štefan Urbašík 

 

 

 
 

Mgr. Štefan Urbašík 

Beseda s bratrami  

Urbašíkovcami   

s názvom Spomienky na 

vojnové časy  
 (23. marca 2018) 

 – zľava Anka Kančová, 

Mgr. Štefan Urbašík 
a Tibor Urbašík – 

v Spoločenskom dome 

Málinec pre členov SZPB, 
členov Klubu dôchodcov,   

a ţiakov ZŠ Málinec  

„Vojna je zlá!“ 
Mgr. Štefan Urbašík 
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Šikovné ruky 
 

Šikovné ruky, trpezlivosť, predstavivosť a veľký talent - to 

ma ako prvé napadlo pri pohľade na výrobky alebo presnej-

šie povedané umelecké diela, ktoré vytvára náš občan,  

řezbář - Róbert Findra (35). Stretli sme sa v ich rodinnej 

dielni, kde rezbárske a stolárske výrobky prichádzajú na 

svet. Aj v tomto prípade platí stará pravda, ţe  jablko nepa-

dá ďaleko od stromu, keďţe Robov otec - Ján je široko-       

-ďaleko známy stolár, ktorého umelecké vlohy sa prejavili 

uţ dávno a to nielen s dlátom ale aj so štetcom v ruke. 

Robo sa uţ odmalička motal okolo otca. Vôňa dreva a zvuk 

hobľovačky neboli pre malého chlapca cudzie a otec v ňom 

rodiaci sa talent rozvíjal. Logicky potom jeho kroky      

smerovali do Banskej Bystrice na SOU stavebné,                      

odbor umelecko-remeselné spracovanie dreva. 

Z jeho rúk vychádza nábytok, úţitkové predmety, ale jeho 

doménou sú vyrezávané obrazy s poľovníckou tématikou. 

Jeho výrobky môţeme nájsť vo všetkých okolitých  štátoch, 

obraz z rybárskym motívom vyrobil pre zákazníka z ďale-

kého Fínska. Najradšej vyrezáva podľa predlohy, fotografie 

alebo obrázku a najlepšie sa mu pracuje s orechovým dre-

vom. Ak čakáte, ţe pri návšteve jeho dielne si popasiete oči 

na mnoţstve výrobkov, musím vás sklamať.  

Jeho výrobky sa tam dlho neohrejú, je o ne veľký záujem a  

svojho majiteľa si nájdu takmer ihneď po vytvorení. Zato 

jeho fotogaléria je veľmi bohatá.  

Veľkou výzvou bola preňho práca pri výrobe historických 

náhrobníkov v areáli Múzea B.S.Timravy v Polichne, ktoré 

vyrábal  spolu s rezbárom Lukášom Ľalíkom podľa starých 

fotografií Karola Plicku  z hrubých dosiek, ktoré sú bohato 

tvarované a  výroba jedného náhrobníka trvala 3-4 dni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Drevené výrobky 

pána Róberta Findru 

 

 

 

 

 

 

 

Čo dodať na záver?       

Snáď uţ len popriať  

majstrovi rezbárovi  

do ďalšej práce ostré dláto,  

pevnú ruku a veľa tvorivých  

nápadov. 

      Pripravil: Juraj Janšto 

 

 

   Spomienková vatra a brigáda SZPB 
 

9. mája 2021 si     

členovia SZPB     

pripomenuli   oslavy 

76.výročie oslobo-

denia od fašizmu. 

 

V tento deň     

členovia miestnej 

organizácie  SZPB 

upratali, pohrabali 

a vyčistili     

chodník a okolie 

pamätníka. 

 

Zároveň neporiadok 

po      nespratníkoch, 

ktorí po    sebe     

nechávajú po okolí 

odviezli. 

 

Začnime si  konečne 

váţiť   takéto miesta 

a udrţiavajme ich v 

patričnej úcte, akú si 

zaslúţia. 

 

Pripravila:  

Kančová A. 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Slovenčina naša ľubozvučná 
 

Príchodom malého ţiaka do školy končí bezstarostný ţivot 

a začínajú prvé povinnosti. Škola v ňom buduje cit pre 

poriadok, zodpovednosť, disciplínu a mnoho ďalších vlast-

ností, medzi ktorými by nemala chýbať ani láska a úcta k 

materinskému jazyku a spisovnej slovenčine,  lebo práve na 

ňu je v tejto rýchlej dobe vyvíjaný veľký nátlak v podobe 

cudzích, nespisovných alebo zle vyslovovaných slov.  

Nepriaznivú dobu preţívajú aj nárečia, ktoré sa pomaly vytrácajú. 

Ale vrátim sa k spisovnej slovenčine. Mnohí z nás si ešte pamä-

tajú na učiteľku slovenského jazyka a literatúry,  pani Hanovú. 

Vštepovala do nás základy spisovného jazyka a často pouţívala 

príslove: "Vtáka poznáš po perí a človeka po reči". Ani stáročia 

maďarizácie nevplývali tak na náš materinský jazyk ako posledné 

desaťročia. Ľudovít Štúr vybral stredoslovenské nárečie za základ 

spisovnej slovenčiny.      

A ako je tomu dnes? Spisovná slovenčina je v médiách 

pomaly vzácnosť. Spisovne vyslovovať slová, v ktorých je 

mäkké Ľ sa pomaly stáva pre mnohých, nielen redaktorov, 

doslova problémom. Vznikajú situácie, keď sa v tom strá-

came. Čo podáte, keď niekto chce od vás ľavú ruku a povie 

"podaj mi lavicu"? Aký asi výkon podáva pracujúci na poli, 

keď to povie bez mäkčeňa? No asi len polovičný. Alebo iný 

príklad. Z čoho je asi vyrobený ľanový olej, keď si ho v 

obchode pýtame bez mäkčeňa? Ţeby z nejakého lana? 

Občas mi to pripadá, ako keby sa viedla súťaţ o to, kto v 

médiách tvrdšie povie slová "ale", "lebo" , nehľadiac pri-

tom na spisovnosť a výslovnosť. Aj ľad uţ je v tejto dobe 

asi tvrdší, lebo stratil mäkčeň a podobných slov je uţ veľa.  

Spisovná slovenčina sa rokmi vyvíja. Prichádzajú nové - 

cudzie slová, ktoré sa nedajú jednoducho preloţiť a prirod-

zene sa včlenili do nášho slovníka. Napríklad rádio, puló-

ver, pódium, televízor a podobne. Niektoré slová a výrazy 

zanikajú a pre mladých ľudí sa stávajú neznáme. Napríklad 

lemeš, krpce, lieha. Príchodom cudzincov do rôznych odve-

tví hospodárstva v minulosti prenikali do slovenčiny cudzie 

slová. V sklárstve zľudoveli výrazy ako štilka, pernica, v 

lesníctve klupňa, geľba, poľovníci vedia čo je pirš, štand, 

šteller. Chvalabohu ţe bryndza je ešte bryndzou a nie neja-

kou cudzojazyčnou skomoleninou. 

Slovenčina si zaslúţi svoje čestné miesto, úctu a  lásku. 

Dlho bola zatracovaná a jej pouţívanie bolo trestané. 

Vraj sme na ňu hrdí. No Slovák odíde do Čiech a po pár 

týţdňoch uţ říká alebo mluví. Čech ţijúci dlhé roky na 

Slovensku stále pouţíva svoju materinskú reč alebo jej 

výrazy. 

Sme hrdí Slováci, hovorme spisovne. Príkladom by nám 

mali byť známe osobnosti - naši rodáci, ktorí spisovnú 

slovenčinu povaţujú za samozrejmosť a jej ľúbozvuč-

nosť prezentujú aj na verejnom vystupovaní a v médiách. 

 

Pripravil: Juraj Janšto 
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Deň matiek 
 

Mama, je slovo kratučké,  
milé, láskavé.  
Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé.  
Je ospievané v poézii, zhmotnené v každom umení 
a navždy zachované v každom srdci.  
 

Dňa 7. mája 2021 sme si pripomenuli Deň matiek trochu 

netradične. 

Pre nevyhnutné protiepidemiologické nariadenia sa oslavy Dňa 

matiek síce oficiálne zrušili, ale pripomenutie si tohto sviatku sme 

vymysleli trochu inak − netradične. 

V piatok 7. mája, druhý májový piatok, sa stretli dievčatá 

z detského folklórneho súboru Málinčok (Júlia Havranová,     

Andrejka Havranová, Kristínka Spodniaková, Alţbetka Gajdošová 

a Evička Gabľasová).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Návšteva  v ISC Málinec                         Darčeky pre mamičky – 

      malé farebné mydielka  

 

Postupne sme navštevovali inštitúcie a zariadenia v obci: 

obecný úrad, zdravotné stredisko, základnú školu, materskú 

školu, poštu, ISC, KC, TSP a všetky potraviny. Ako sme  

prechádzali ulicami, kaţdej matke sme odovzdali malý 

darček − malé krásne farebné mydielka. 

Touto cestou ďakujeme PaedDr. Márii Joklovej, ktorá nám 

s láskou tieto darčeky pripravila. 

Veríme, ţe sme potešili mnohé z Vás. Deň matiek              

je príleţitosťou poďakovať za všetku lásku, nehu a           

starostlivosť.  

V mene Vašich detí sme Vám, milé mamy, chceli poďakovať za 

kaţdú rozprávku, ktorou ste obohatili detskú dušu. 

     
 

Andrejka Havranová, Alţbetka Gajdošová,   Ivetka Geľhošová  

Kristínka Spodniaková, Evička Gabľasová       na zdravotnom stredisku 

   

 

   

        Za kaţdú pieseň, zaspievanú s láskou nad kolískou,   

za kaţdý bozk na dobrú noc a za kaţdé ráno a kaţdý deň    

s mamou, za kaţdé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili.  

I za to, ţe svoje deti učíte viere a láske. 
Ak sa vo Vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, 

nech sú to len slzy šťastia.  

Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé 

roky. 

 

Pripravila: Kančová  A. 
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Cyklus podobností Slovákov 
a Talianov – zvyky a tradície 
 

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde....                   

Kto by nepoznal túto známu pesničku, lenţe poradie     

sviatkov v nej je kvôli rýmovaniu poprehadzované. Dobre, 

Turice by mohli znamenať zviera tur, ktorý sa zvykne  

objavovať vo fašiangovom sprievode ale správne po     

Fašiangoch nasleduje Veľká noc a aţ po nej idú Turice. 

Turice sú predovšetkým sviatkom Zoslania Ducha 

Svätého apoštolom. Je to vţdy 50 dní po Veľkej noci a 10 

dní po Nanebovstupení Pána. Tohtoročné Turice pripadli na 

nedeľu 23. mája.  

Na Málinci poznáme Turice aj ako Rusádle. Tento 

názov je odvodený od ruţí, pretoţe Turice boli v dávnych 

dobách sviatkom ruţí a prvého ovocia, ale aj od Rusaliek, 

vodných víl, keďţe dni okolo tohto sviatku nesymbolizujú 

len máje na námestiach. ale aj otváranie a čistenie studni-

čiek. V nedeľu a nasledujúci pondelok bývajú omše a do-

mov sa nosia bahniatka.  

Taliani oslavujú tieţ Turice. Hovoria im Veľká noc 

ruţí. Tento deň oslavujú v chrámoch a s ruţami robia rôzne 

veci, napr. ráno si vo vode s ruţovými lupienkami umývajú 

tvár alebo v Ríme z kupoly Panteónu sypú ruţové lupienky. 

Ako sme uţ vyššie spomenuli, dni okolo Turíc sú 

neodmysliteľne spojené s májmi a teda s podujatím       

Stavanie mája. Kedysi sa máje a mladé stromy stavali pred 

domami, aby chránili obyvateľov pred zlými silami. Neskôr 

sa máje zmenili na vyznania lásky mládencov, ktorí potajme 

v noci svojim milým dievčatám stavali máje pod oknami, 

najčastejšie presne na Rusádle.  

V súčasnosti pracovníci samospráv obcí či miest 

privezú na konci apríla na námestie niekoľko metrov vyso-

ký Máj, ktorý je určený pre všetky dievčatá a ţeny v danej 

obci či danom meste. Máj je tvorený z kmeňa – očistený 

smrek a vrchovca z jedličky, dakedy brezy, doplnený kovo-

vou    obručou. Na obruč a vrchovec dievčatá, devy súce na 

vydaj či členky folklórnych súborov za zvuku piesní Sadíme 

my máje, čo nám dajú za ne a Máj, máj, zelený, pod oblôč-

kom sadený zaviaţu pestrofarebné stuhy a pracovníci Máj 

postavia na určené miesto. U nás na Málinci je to vţdy pri 

Spoločenskom dome Málinec. Po postavení začína na ná-

mestí ľudová zábava, ktorá trvá do neskorých hodín 

a v trafike je zriadený bufet.  
 

 
 

 

V Taliansku tieţ poznajú Máj. Podujatie s názvom 

Svadba dreva  sa koná v regióne Basilicata na juhu       

Talianska, v provincii Matera, v obci Accettura v poslednú 

májovú nedeľu. Ţeních sa volá Máj a je to javor, kráľ lesa. 

Jeho nevesta je Vrchovec (v taliančine la cima – vrchovec, 

má ţenský rod), listnatá, prekrásna kráľovná s bielymi 

vlasmi a teda krík cezmín.  

Na úsvite, v deň oslavy, idú chlapi za zvukov pies-

ní do hory vypíliť čo najrovnejší javor a dovezú ho do dedi-

ny. Ďalší zatiaľ pripravia vrchovec a za zvuku gájd ho vedú 

k Máju. K svadbe dochádza tak, ţe na Máj sa pripevní  

Vrchovec. Vznikne takto nový strom, ktorý sa postaví na 

hlavné námestie. Počas ceremónie dievčatá s kvetovými 

korunami na hlavách tancujú okolo dvojice. Medzi Máj 

a Vrchovec sa umiestni cena pre víťaza v lezeckej súťaţi. 

Lezenie nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať 

a nájsť cenu je komplikované, pretoţe Vrchovec je huňatý 

a mastný od oleja. Týmto podujatím občania ďakujú za 

všetko dobré, čo sa im prihodilo doteraz a prosia o ešte lepší 

rok. V minulosti sa totiţ verilo a miestni to dodrţiavajú  

dodnes, ţe od priaznivého spojenia bohýň a bohov lesa 
závisí, aký bude rok a nová úroda. Keď uţ hovoríme 

o bohoch, aj u nás sa verilo, ţe len vďaka vyčisteným   

studničkám bude v chotári dosť vlahy pre sadivo a vody pre 

všetkých po celý rok. 

Pripravila:  Kančová A., Gúgľavová 

 

    Čerešňová vetvička 
 

Srdce v hrudi hučí, bije o stošesť, 

vie dobre, ţe láska sa nedá s iným pocitom spliesť. 

Cítime ju denne, no teraz o čosi viac, 

vidíme svojich blízkych a milovaných, čo viac si môţeme priať. 

 

Ľúbme a budeme ľúbení, 

dvaja, tí praví sa nájdu, veď sú si súdení. 

Srdce nám priam láskou horí, 

dokáţe divy- prenáša aj hory. 

 

V máji kvitne nejedna čerešňová vetvička, 

ktorá pridá rumeň dievčaťom na líčka 

a chlapcom odvahu zasa, 

kaţdému v máji srdce láskou jasá. 

 

A tu, pod čerešňovou vetvičkou, 

vidím, ako sa aj Janko ľúbi s Aničkou. 

Nečudo, veď je mesiac lásky- máj, 

pre zaľúbených rozkvitne nejeden čerešňový háj. 

Pripravila: Sarvašová Ema 

 

Tohtoročné Stavanie mája 

bolo uţ po druhý raz bez 

návštevníkov podujatia. 

 

Ďakujeme pracovníkom       

Obecného úradu Málinec, 

ktorí sa napriek pandémii 

Covid 19 postarali o to, 

aby sa aj v našej obci na 

tradície nezabúdalo 

a postavili nám Máj. 
 

 

  



 

   

    Dobrovoľný hasičský zbor Málinec 
 
 

Pandemické obdobie bolo pre Dobrovoľný      

hasičský zbor Málinec v znamení investičnej 

výstavby. 

 

 

 

 

Konečne sa začala              

rekonštrukcia poţiarnej zbrojnice. 

V prvej etape sa na budeve urobila 

nová strecha,upravili a prerobili sa 

aj vnútorné priestory zbrojnice.  

 
 

      

                                       hasičská zbrojnica po oprave 
 

V druhej etape bola urobená vonkajšia fasáda. Zakúpili 

sa nové skrinky na zásahové oblečenia a vynovilo sa vybavenie,  

a to sprchy a WC.  

V tomto roku je v pláne vybudovať novú prístupovú   

cestu a v ďalšej etape plánujeme dokončiť rekonštrukciu        

podkrovia. 

  Ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva, vedeniu 

obecného úradu a všetkým, ktorí svojou činnosťou prispeli 

k zlepšeniu podmienok na výkon poţiarnej ochrany v našej obci.  

 

Pripravil: DHZ Málinec   

D
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hasičská zbrojnica pred opravou 
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Aj takto si tu ţijeme...... 
 

Ako to uţ chodí, s jarou prichádza aj viac moţností ako si 

uţiť jarné lúče a krásne počasie. Záţitkovým  učením – 

vychádzkami do prírody  sme  deťom priblíţilim ako sa 

prebúdza príroda zo zimného spánku, ako sa mení počasie, 

rodia sa mláďatá  v záhradkách, vykúkajú farebné jarné 

kvietky. O kvetoch sa naučili nové piesne, básne, hádanky.  

Kreslili sme si ich a na prechádzkach  obdivovali  ich krásu 

v  záhradkách. Krásna kvetinová skalka   v areáli MŠ    

naaranţovaná p. uč. Aninou  nám priamo ponúkla záţitkové 

učenie o kvetoch a starostlivosti o ne.  Ranný vstup do MŠ  

tieto kvety .potešia nejedno oko, za čo sme dostali nemálo 

pochvál.  

Deti sa nevedeli dočkať, kedy sa oteplí a budú sa môcť 

vyšantiť na dvore našej materskej školy plnom šmýkačiek, 

preliezok, domčekov na hranie, pieskoviska a tieţ hojda-

čiek. Po tom, čo bol zrenovovaný altánok v areáli MŠ, majú 

deti ešte väčšiu radosť a môţu si kresliť a hrať sa rôzne hry 

v ňom. 

Máj sa neodmysliteľne spája s krásnym sviatkom – Dňom  

matiek. Deň matiek je výnimočný  čas povedať našim   

mamičkám, čo pre nás znamenajú a ako veľmi ich ľúbime. 

Tento rok sme však nepripravovali  program pre mamičky  

pre  opatrenia,  no o to s väčšou láskou deti spolu             

s p. učiteľkami vyrábali darčeky pre svoje mamičky. 

Našim pokladom by sme zniesli aj modré z neba kaţdý deň, avšak  

Medzinárodný deň detí je pre ne  krásny sviatok. Cieľom MDD je 

urobiť deťom čo najväčšiu radosť. Nie je nič krajšie, ako vidieť 

ţiariť detské očká.  Utorok - 1. júna  ţiarili detské očká viac ako 

inokedy. Veď nás čakal neobyčajný deň plný pohybu, radosti 

a zábavy. Počasie nám prialo, preto sme hneď od rána vyšli  

s deťmi na školský dvor, kde  deti šantili, súťaţili a spoločne s pani 

učiteľkami opekali špekáčiky, ktoré si  vychutnali. Po dobrom  

špekáčiku  si deti štrngli s detským šampanským, to bolo radosti, 

keď štople vystrelili na školskom dvore . Nechýbala k nemu ani 

fajná sladká čokoláda a rôzne iné dobroty. Kaţdé dieťa dostalo za 

odmenu  medailu a balíček v ktorom bolo prekvapenie „ hračka“, 

sladkosti , ovocie, ktorému sa veľmi potešili. Od pána starostu deti 

tieţ dostali sladké prekvapenie. Veľmi pekne ďakujeme. Na záver 

sme sa s balíčkami plnými prekvapení a medailami odfotili 

a zatancovali si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Krásny nápis z farebných písmen na stene budovy MŠ bude 

navţdy pripomínať deťom, kde strávili krásne 

a nezabudnuteľné  chvíle. 

      A ako plynú mesiace, koniec školského roka sa       

nezadrţateľne blíţi. Pre budúcich prváčikov sa dvere našej  

materskej školy pomaly zatvárajú. Je to chvíľa, kedy sú  
 

         bezstarostné časy strávené v MŠ nenávratne preč        

a s nimi i bezstarostné chvíle plné hier a zábavy. 

 Jednou z výchovno - vzdelávacích tém  v našej MŠ je: 

„Kto nás stráţi, keď bdieme a spíme“, v ktorej sa deti oboz-

namujú s prácou hasičov, záchranárov a policajtov. Uvedo-

mujú si moţnosti  nebezpečenstva,  ako im predchádzať.   

Sme veľmi vďační, ţe sme to 

mohli počuť od ujov hasičov, 

ktorí nám umoţnili pozrieť si 

ich hasičské autá a výbavu 

v nich, pomocou ktorej hasia 

poţiare a pomáhajú záchraná-

rom pri dopravných nehodách. 

Návštevou poţiarnej zbrojnice 

sme si uctili pamiatku uja  

Drahuša, ktorý nám nejeden-

krát prišiel do našej škôlky 

ukázať prácu hasičov 

a priniesol nám krásne       

poţiarnické auto, ktoré máme 

doteraz. 

Tieto horúce dni nás na     

školskom dvore  príjemne  

osvieţuje veľký slnečník s vodnou hmlou. Keď nám je horúco,  

šup pod slnečník a osvieţime sa. 

Pripravila: P.A. - MŠ Málinec 
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Komunitné centrum Málinec 

 

Mimoriadne náročné obdobie pandémie COVID – 19. sa prejavilo 

aj na činnosti Komunitného centra v Málinci. Aj napriek obme-

dzeným aktivitám v KC sme sa snaţili našim klientom vychádzať 

v ústrety a to najmä poskytovaním sociálneho poradenstva.     

Zamerali sme sa na pomoc pri očkovaní – napríklad radami    

občanom, ako postupovať a v prípade potreby sme ich registrovali 

do čakárne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

bábätká, ktoré sme   

rozdelili do rodín.     

Okrem toho sme        

pre rodinu v núdzi     

zabezpečili nábytok    

na zariadenie bytu.       

Všetkým patrí veľké 

ďakujem. 
 

Neodmysliteľnou súčasťou júna je Deň detí, ktorý sme 

pre naše deti  pripravili v KC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deti mali za úlohu vymaľovať pohárik, vyrobili si náramky a tieţ 

si zašportovali. Na záver dostali sladkú  odmenu.  

Dúfame, ţe ţivot sa v týchto dňoch dostane opäť do  

normálu a my Vám budeme môcť pomáhať v plnej miere všetkým, 

ktorí to budú potrebovať.  

    Pripravil: Kolektív KC Málinec 

 

 

 

 

              

 

Veľmi prínosnou bola spolupráca 

s OZ Kormidlo v Poltári, ktoré 

nám pomohlo zabezpečiť pre 

mladú mamičku veci pre      

predčasne narodené  bábätko – 

oblečenie, autosedačku, vaničku, 

plienky, hračky.  Ďalšia mamička 

nám venovala kočík, ktorý sme 

tieţ darovali klientke, ktorá ho 

potrebovala. Veľmi milým bolo 

prekvapenie od podnikateľa z    

Lučenca vo forme plienok pre  

 

 

 

Medzinárodný deň detí (1.6.) 
 
Sú zábavné, aj keď sem-tam rozzúria mamu, 

miestami nás občas klamú, 

častokrát zafúľané od blata, 

no srdce majú zo zlata. 

 

Plno smiechu a radosti, 

energie, čipernosti a milosti. 

Chodiace šťastie- takto by som ich nazvala. 

Veď aj ja som kedysi tieto vlastnosti mávala. 

Aj u nás v škole deti slávili svoj deň 
  

Aj tento rok bol 1. jún v našej škole venovaný oslave detstva. 

Kaţdé dieťa oslávilo Medzinárodný deň detí v plnom prúde tak, 

ako sa jemu páčilo. Kým sa hravé slniečko usmievalo nad našou 

školou, na málinských školákov čakalo sladké potešenie a nejedno 

prekvapenie. Učitelia a taktieţ aj školský klub detí si pripravili 

rôzne súťaţe a aktivity, z ktorých si deti mohli vybrať.  

Na deti čakali rôzne stanovištia so zaujímavými aktivitami. Kto si 

chcel zašportovať, mal moţnosť zmerať si sily vo florbale 

a v streľbe zo vzduchovky. Na školskom ihrisku sa odohrávali 

ďalšie aktivity: skákanie vo vreci, maľovanie na tvár, zdravotnícka 

súťaţ a vedomostno-zábavný kvíz. Na svoje si prišli aj mladší 

ţiaci, pre ktorých si súťaţe pripravili učiteľky 1.stupňa. Veríme, ţe 

ich detská radosť a rozţiarené oči boli svedectvom toho, ţe si svoj 

sviatočný deň uţili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deti, ktoré sa zapojili do súťaţí, boli odmenené krásnymi vecnými 

cenami, o ktoré sa postarali štedrí sponzori: PerMan, s. r. o.,  

Obecný úrad Málinec, Drogéria Andrea Rovňanová, Ada textil, 

Rozličný tovar HUTA, Angus Málinec, s. r. o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Práve im touto cestou za kaţdý jeden detský úsmev, ktorý svojimi 

sponzorskými darmi vyčarili, ďakujeme.  

Pripravili: P. Ridzoňová, B. Kancková 

 

 

 

 

Bez nich by bol svet čiernobiely. 

S nimi je však pestrofarebný, sú pre nás všetkým,  

sú to malí anjeli. 

Najvzácnejšie pod slnkom, čo na svete máme, 

ich pohľad nám srdce na kúsky láme. 

 

V tento deň však sviatok majú, 

v školách i doma sa hrajú, náramne sa zabávajú. 

Kto dnes sviatok má, uhádnete? 

Predsa všetky deti na svete!  

 

Pripravila: Sarvašová Ema 

 

 

 



 

 
 

 

 

V prvom rade spomeniem hlavu a dušu  

inštitúcie, riaditeľku NMG                    

Mgr. Ivetu Kaczarovú, ktorá je zároveň 

archeologičkou NMG. Vţdy bola ku mne 

ústretová a zapoţičaním predmetov  

umoţnila realizovať nejedno podujatie  

či akciu. 

 
 

Etnologičkou NMG a aj  

zástupkyňou riaditeľky je  

Mgr. Michaela Škodová, ktorá sa          

zaoberá folklórom, tradíciami a tradičným 

ľudovým odevom z regiónu. Priamo aj   

nepriamo sme  spolupracovali na  viacerých 

projektoch v meste.  
 

 

V Málinci si Mgr. Michaelu Škodovú môţeme pamätať 

z podujatia „Fašiangy 2019“, na ktorom rozprávala o tomto 

krásnom a súčasne premenlivom období.   
     

 
 

Prezentácia krojov – dievocký, svadobný, sviatočný a smútočný         

z obce Veľký Lom v NMG 

POKRAČOVANIE na str. 15 

 

Regionálne múzeum v Lučenci 
 

Novohradské múzeum a galéria (NMG)             

je kultúrna inštitúcia  v Lučenci, ktorej zriaďovateľom       

je Banskobystrický  samosprávny kraj.      

NMG vzniklo v roku 1955 ako Okresné vlastived-

né  múzeum  v Haliči.  

V rokoch 1967 ‒ 1985 pôsobilo vo Fiľakove ako 

Novohradské múzeum. Od roku 1985 sídli v Lučenci v 

pamiatkovej budove bývalého ţupného súdu v historickom 

jadre mesta na Námestí Kubínyiho č.38/3.  

 

 
 

Novohradské múzeum a galéria 

 

Múzeum za 65 rokov svojej existencie vytvorilo 

mnoho výstav o známych osobnostiach Novohradu, 

o tradičnej duchovnej a materiálnej kultúre v Novohrade,    

o sklárstve a rôznych archeologických nálezoch z tohto 

regiónu so stálou expozíciou Poklady minulosti a aj veľa 

ďalších. Pravidelne organizuje jediné podujatie svojho  

druhu na  Slovensku, a to Medzinárodné keramické       

sympózium. NMG do Lučenca priviezla vzácne kolekcie zo 

zahraničia, napr. diela španielskeho umelca Salvadora Dalí-

ho, ktoré zobrazovali výjavy z Danteho Boţskej komédie.          

V poslednom období NMG spolupracuje 

s LUKUS-om pri výstavách ako Terakotová armáda či 

Stroje Leonarda da Vinciho, ktoré boli verejnosti prístupné 

v priestoroch zrekonštruovanej synagógy. Je na mieste 

poďakovať sa viacerým pracovníkom NMG, ktorí robia 

hotové zázraky a dokáţu nájsť aj ihlu v kope sena.  
 

 
 

 

 

 

Exteriér NMG, park vo dvore múzea  

s výrobkami z podujatia Medzinárodné keramické sympózium 
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Interiér NMG, časť expozície historického sedacieho nábytku 

 

 



 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Historičkou umenia NMG je  

Mgr. Andrea Németh Bozó, ktorá má na 

starosti zbierky obrazov a výstavy           

výtvarného charakteru. Niekoľkokrát mi 

pomohla pri hľadaní diel zahraničného   

maliara. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Historikom NMG je náš rodák  

Mgr. Štefan Chrastina, ktorý je vţdy 

ochotný pomôcť,  poradiť, usmerniť a lúštiť 

staré pramene v cudzej reči. Pomohol mi uţ 

niekoľkokrát, naposledy fotografiou málin-

ských sklárskych výrobkov, pretoţe je    

odborník na novohradské, a teda aj         

málinské sklárstvo. 

 

Do Málinského hlásnika č. 3/2020 do výborného článku 

Sklárske druţstvo poskytol fotografiu Nápojovej            

sady vyrábanej starými sklármi v Stupníku. Presne vedel, 

aké sklárske výrobky sa v Málinci v tom čase vyrábali 

a Vám, naši čitatelia, tak pomohol dotvoriť komplexný  

obraz o remesle vtedajších málinských sklárskych majstrov. 

Mgr. Štefan Chrastina je aj členom Klubu vojenskej histó-

rie  Krasnogvardejci, a preto viackrát drţal čestnú stráţ pri 

pamätníku na námestí obce Málinec počas spomienkových 

osláv a vo vestibule Spoločenského domu Málinec vytvoril 

výstavu vojenskej techniky. 

 

Všetkým menovaným touto cestou ďakujem 

a dúfam, ţe v dohľadnej dobe sa uskutočnia aj projekty, 

ktoré pandémia prekazila. 

Máme leto, opatrenia sa uvoľňujú a pomaly sa  vraciame 

do beţného ţivota, a tak ak budete chcieť a NMG bude otvorené aj 

pre verejnosť, určite sa zastavte pozrieť si nové výstavy zostavené 

týmito úţasnými ľuďmi, ale aj stálu expozíciu, ktorá rozhodne 

stojí za návštevu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Interiér NMG, exponáty zo stálej expozície Poklady minulosti 

 

 
 

Kniţnica NMG, vstup z dvora,  

svoje sluţby poskytuje návštevníkom prezenčne, jej fond obsahuje literatúru 

a časopisy z etnológie, histórie, umenovedy a historický kniţničný fond 

 

 

OTVÁRACIE HODINY: 
 

zimná sezóna (október – máj) 

utorok – piatok 09:00 hod. – 17:00 hod. 

sobota – nedeľa 14:00 hod. – 17:00 hod. 

 

letná sezóna (jún – september) 

utorok – piatok 09:00 hod. – 18:00 hod. 

sobota – nedeľa 14:00 hod. – 18:00 hod. 
 

Po telefonickom  dohovore na tel. č. 047/433 23 97 je 

moţné  navštíviť   múzeum aj mimo otváracie hodiny  (platí aj pre 

vstupy nad  10  ludí). Ďalšie informácie sa dozviete na internetovej  

stránke  www.nmg.sk a na facebooku. 

 

Pripravila: Gúgľavová 

 
 

 

 

Interiér NMG, časť stálej expozície Poklady minulosti 
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Interiér NMG, galeríjná časť,  jedna z výstavných miestností 

http://www.nmg.sk/
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 Postup ručného prania s lúhom alebo mydlom bol 

pribliţne rovnaký. Do koryta s vodou naliali lúh alebo na-

strúhali mydlo a do tohto roztoku namočili šatstvo. Najprv 

nechali odmočiť svetlú bielizeň,  ktorú po vydrhnutí na 

vrúbkovanej drevenej alebo kovovej doske – rumpli pre-

miestnili podľa mnoţstva do hrnca – zvaráka alebo do kotla, 

kde ich vyvárali vo vriacej vode s jedným z uvedených 

pracích prostriedkov. Do koryta zatiaľ  namočili tmavý 

odev, ktorý dočista oprali pomocou rumple. Roztok 

v koryte si udrţiavali v optimálnej teplote dolievaním horú-

cej vody. Takto opraté šatstvo naloţili podľa mnoţstva do 

chrbtového alebo ručného koša, neskôr uţ aj do koryta, 

vaničky, vajlinga alebo lavóra a na vozíku alebo káre išli 

vypláchať do tečúcej vody. Málinčanky chodili pláchať 

podľa miesta ich bydliska, ale väčšinou právali v Ipli. 

Z horného konca dediny mali blízko Rakovský potok, 

z Čapáša (súčasná Kostolná ulica) chodili na horný koniec 

Lávkového potoka pod evanjelickú faru, ţeny zo stredu 

obce(dnešné Námestie SNP a Lipová ulica) vyuţívali pria-

mo pred ich domami pretekajúci Lávkový potok. Po prícho-

de na breh potoka alebo rieky práčky vyloţili bielizeň 

z nádoby na skaly na brehu a nádobu obmyli od zvyškov 

pracieho prostriedku. V zime ešte predtým vysekali dieru do 

ľadu a kým nepouţívali gumové rukavice, priniesli si zo 

sebou teplú vodu v kanvici (kantičky), v ktorej si priebeţne 

máčali a zohrievali ruky. Najskôr do vody ponorili tmavý 

odev a zaťaţili skalami okolo väčšej plochej skaly, na ktorej 

potom z neho postupne po kusoch dreveným piestom vybú-

chali zvyšky lúhu a mydla. Vypláchali, vyţmýkali, vytriasli 

a úhľadne ukladali do čistej nádoby. Tieto úkony zopakova-

li aj so svetlou bielizňou. Vţdy dodrţiavali zásadu, ţe tma-

vý odev musí byť uloţený pod svetlým, aby ju náhodou 

nezafarbil. Ak medzi bielizňou boli kúsky, ktoré bolo treba 

naškrobiť, niektoré ţeny to urobili priamo pri potoku tak, ţe 

si priniesli v kanvici škrob uvarený z vody a múky. Iné ţeny 

tento úkon robievali doma pri studni. Výhodou pri pláchaní 

posteľnej bielizne bolo, keď sa na mieste stretli dve práčky, 

ktoré si navzájom pomohli veľké kusy – plachty a obliečky 

z perín – vyţmýkať a vytriasť. Mnohokrát sa ţeny pri praní 

na Ipli schuti zasmiali a pobavili. Stávalo sa, ţe namočený 

odev sa spod skaly uvoľnil a voda ho unášala dolu prúdom. 

Práčka, ktorá to zbadala, zakričala „ dakomu uteká“ 

a všetky sa snaţili plávajúci kus dobehnúť a vrátiť majiteľ-

ke. V prípade, ţe ţena bola na Ipli sama, často takéto kusy 

odevov navţdy stratila.   

 Po návrate domov bielizeň vyvešali v dávnejších 

časoch na ploty a drevené ţŕdky, neskôr na šnúry naťahané 

medzi stromami na dvore alebo v záhrade. Bielizeň pripínali 

drevenými kolíkmi (štipcami). V prípade nepriaznivého 

počasia a v zime sušili bielizeň na ţŕdkach a šnúrach upev-

nených pri dome na podstení alebo medzi stĺpmi na gangu. 

Zauţívané mali aj sušenie na povale (padláši), kde ponaťa-

hovali šnúry medzi hradami. Odev dosúšali na drevených 

ţŕdkach, neskôr šnúrach a sušiakoch nad sporákom 

v kuchyni.   

Intervaly medzi praním záviseli od počtu osôb, ich ve-

ku a od úrovne hygieny v domácnosti. Niekde prali len 

štyrikrát do roka, niekde raz za mesiac, niekde kaţdý týţ-

deň. Kde mali malé deti, ktoré bolo treba prebaľovať, prali 

a vyvárali denne a niekedy plienky vypláchali doma pri 

studni. 

POKRAČOVANIE na str. 17       

 

Ako Málinčanky kedysi právali 
  

História prania sa začala písať pred 5000 rokmi, 

kedy človek vymenil koţušinový odev za oblečenie vyrobe-

né z textilných vlákien – u nás konope a ľan. Plátenné  

odevy oproti koţušinovým boli náročnejšie na údrţbu, a tak 

ľudia museli rozmýšľať, akým spôsobom ich udrţiavať 

čisté. V počiatkoch vyuţívali len čistú vodu. Pri brehoch 

tečúcich vôd namáčali šaty, tĺkli ich o kamene, kým sa špina 

neuvoľnila, vypláchali, vyţmýkali a vysušili. V tomto pr-

votnom spôsobe čistenia odevu je pravdepodobne ukrytý aj 

pôvod u nás pouţívaného pomenovania procesu zbavovania 

sa nečistoty z textílií – prať – čo znamená biť, tĺcť, udierať, 

búchať. Môţeme predpokladať, ţe prvotný spôsob prania 

pouţívali aj prví málinskí osadnící (1397). 

 V období novoveku ( na Slovensku je to od roku 

1526) začali ľudia pouţívať na pranie okrem vody aj dreve-

né pomôcky – palicu, rumpľu (v 17. storočí), piest a rôzne 

prírodné podomácky vyrobené prípravky. Z rozprávania 

mojej starkej Heleny Valentínyovej – Balaškove rodenej 

Legéňovej – Sovgove (1912-1981) viem, ţe jej stará mama 

pouţívala na pranie lúh, ktorý si doma vyrábala z dreveného 

popola dvoma spôsobmi. 

V prvom prípade drevený popol priamo zaliala horúcou 

vodou, najlepšie mäkkou daţďovou, nechala vylúhovať 

a vychladnúť. Opätovne túto zmes dala prevrieť, vylúhovať 

a vychladnúť. Opakovala proces dovtedy, kým nevznikol 

lúh poţadovanej konzistencie. Druhý spôsob výroby lúhu 

spočíval v tom, ţe drevený popol a na prášok podrvený 

koreň mydlice lekárskej dala do plátenného vrecúška, ktoré 

umiestnila do koryta na bielizeň a niekoľkokrát za sebou 

preliala horúcou vodou. Lúh bol vlastne prvý tekutý prací 

prostriedok. 

 V 20. rokoch 20. storočia si Málinčanky začali 

podomácky vyrábať tuhý prací prostriedok – mydlo. Kaţdá 

gazdinka mala svoj vlastný recept, ktorý sa od ostatných 

líšil hlavne v pridaných voňavých ingredienciách. Helena 

Valentínyová – Balaškove, uţ ako vydatá ţena (sobášená 

1928), varila mydlo na pranie podľa tohto receptu aţ do 

konca svojho ţivota: „Kotol do dvoch tretín naplniť nevyu-

ţitými zvyškami zo zabíjačky – kosti, koţe, odrezky masti 

a iné mastnoty. Pridať hydroxid sodný alebo lúhovú skalu 

zo ţivice smreku (kolofónia), zaliať doplna vodou a variť, 

kým sa zabíjačkové zvyšky nerozloţia. Vyliať do koryta 

a nechať stuhnúť. Vrchnú stuhnutú hmotu opätovne nasekať 

a dať do kotla s vodou, pridať niekoľko kúskov voňavého 

toaletného mydla kúpeného v konzume a prevariť. Kým sa 

zmes varí, z koryta zliať spodnú redšiu hmotu do vhodnej 

nádoby a odloţiť (aj tento produkt pouţiť na pranie). Do 

čistého koryta vyliať druhýkrát prevarenú hmotu z kotla, 

nechať stuhnúť, vyklopiť a nasekať úhľadné kusy mydla tak 

akurát do ruky.“ 

 V pozostalosti Márie Svoreňovej rodenej         

Jakubovej – Fančalove (1923-1975) sa nachádzajú dva 

recepty na výrobu mydla: „Mydlo bez varenia – 1kg mast-

noty, 6dl vody, 15dkg kolofónie potĺcť, pridať 2ks šampón 

a vôňu dľa ľúbosti. To všetko 2 hodiny miešať na jednu 

stranu, potom vyliať na vlhkú handru do bedničky. Po stuh-

nutosti odsekávať potrebné mnoţstvo. Mydlo varené – 1kg 

lúhový kameň rozpustiť v 8l vody a rozdeliť na tri čiastky. 

V prvej tretine vody variť 4kg mastnoty. Za trištvrte hodiny 

priliať druhú tretinu studenej vody, variť ďalej pol hodinu. 

Potom dať troška vychladnúť, vrch zobrať a variť v tretej 

tretine vody 15 minút.“ 

 

 



Málinský hlásnik    strana 17      2/2021 

 

 
 

 
 

Ručné pranie bolo náročné na čas a fyzicky vyčerpávajúce.         

Uţ začiatkom 19. storočia ľudia vymysleli prvé bubnové a  

vírivé práčky na ručný pohon, ktoré však bielizeň veľmi 

ničili. V roku 1907 vyrobili prvú elektrickú práčku na moto-

rový pohon. V Československu legendárne vírivé práčky 

a kombinované práčky – vírivá práčka a ţmýkačka – vyrá-

bali v severomoravskom meste Fulnek od roku 1949 pod 

značkou Romo. V tomto závode v roku 1957 zhotovili aj 

prvú automatickú práčku československej výroby. Všetci 

títo pomocníci sa dostávali na slovenský vidiek 

s mnohoročným meškaním a ľudia ich prijímali s veľkou 

nedôverou. Rovnako pristupovali aj ku chemicky vyrobe-

ným pracím prostriedkom. Z kupovaných produktov si 

dôveru získalo jedine jadrové mydlo Jelen, ktoré sa 

v Čechách dodnes vyrába a dováţa aj na Slovensko. Propa-

gované bolo nasledovným sloganom: „ Mýdlo s jelenem 

jest nejlepší. V tanci peru na mou věru, Jelen mýdla uţívám, 

valné práce nemívám.“ Neskôr kupovali toto mydlo aj 

v nastrúhanej podobe – mydlové vločky, ktoré sa vo vode 

ľahko rozpúšťali.  V roku 1946 vyvinuli prvý prášok na 

pranie do práčok a následne uţ vývoj pracích práškov rých-

lo napredoval: v 50. rokoch začali pouţívať tekuté pro-

striedky a zmäkčovadlá, v 60. rokoch prášky s enzýmami na 

predpieranie, v 70. rokoch biologicky aktívne pracie pro-

striedky, v 80. rokoch prášky na pranie v studenej vode, 

v 90. rokoch antialergické prášky a gélové kapsuly. Popri-

tom sa rozširovala ponuka škrobiacich a aviváţnych pro-

duktov a odstraňovačov škvŕn. Postupne a nenásilne prijali 

v tej-ktorej dobe moderné práčky a pracie prostriedky aj 

Málinčanky. V súčasnosti si ţienky domáce a najmä tie 

zamestnané nevedia predstaviť chod svojej domácnosti bez 

automatickej práčky či dokonca sušičky. Poţiadavka na 

čistú a voňavú bielizeň je na tak vysokej úrovni, ţe aktuálna 

ročná spotreba prášku na pranie na jednu osobu na Sloven-

sku je 16kg. 

 Starodávna pomôcka na pranie – rumpľa pretr-

vala aţ do dnešných čias a navyše sa vyrába aj v modernom  

dizajne z plastu. Napriek tomu by sa k drhnutiu bielizne na 

nej nevrátila  ţiadna  Málinčanka.   

   Pripravila: Ţelmíra Urdová               

 

Salaš 
 

Veľmi pekné obdobie 

sa viaţe k Salašu 

v päťdesiatych aţ        

sedemdesiatych     

rokoch minulého   

storočia. V tom čase 

tam bývalo desať  

pracovitých rodín, 

s prirodzenou         

súdrţnosťou a  

ochotou si vzájomne pomôcť či poradiť. Pre ľudí ţijúcich 

na Salaši bolo toto obdobie charakteristické snahou zlepšo-

vať kvalitu ţivota svojich rodín i prostredia. Postavené boli 

tri pekné rodinné domy.  

V starších domoch došlo ku generálnym rekon-

štrukciám, ako: nové podlahy, plafóny, okná, dvere, fasády 

i prístavby. Významným pokrokom bolo svojpomocné 

vybudovanie spoločného vodovodu a  postupné inštalácie 

sanít v jednotlivých domoch. Tým čiastočne stratila na 

svojej nenahraditeľnosti studnička, poskytujúca najlepšiu 

pitnú vodu v Salaši. Na pitie a varenie si ju nosili aj do 

domácností s vlastnými studňami. Pri studničke sa zvykli 

zastaviť okoloidúci zahasiť si smäd, ale i pozrieť, či je tam 

ryba, kontrolujúca čistotu vody. Veľký kus roboty urobili 

chlapi zo Salaša pre zlepšenie prepojenia s dedinou. V čase 

svojho voľna, no najmä v nočných hodinách, navozili 

a rozloţili cestársky štrk na poľnú cestu, spájajúcu osadu 

s dedinou. Dovtedy, najmä na jeseň a v zime, bola niekedy 

cesta prejazdná len pre traktor či konský povoz. Kontakt 

obyvateľov Salaša s dedinou bol kaţdodenný. Deti a mládeţ 

chodili do škôl, dospelí do zamestnania v obci alebo na 

autobus mimo obce. Okrem spomenutej cesty, sa najmä na 

pešo, vyuţíval chodník vedúci cez lavičku ponad Ipeľ (cca 

10-15 min na námestie). 

Nie stále bol na Salaši aj klasický salaš pozostáva-

júci z košiara, ovčína, koliby (teraz maringotky). Lúka pred 

miestom, kde je situovaný terajší salaš, sa domácimi volala 

(volá?) Tehlovňa. Terén lúky bol nerovný, s menšími   

jamami a vyvýšeninami. Vyskytujúce sa úlomky z pálených 

tehál by mohli súvisieť s ich niekdajšou výrobou?  

Pribliţne v polovici päťdesiatych rokov vznikla iniciatíva 

(neviem koho) postaviť na Tehlovni linku na výrobu nepá-

lených  tehál. Na betónové základy bol namontovaný veľký 

šnekový  miešač hliny s vyústením do obdĺţnikovej príruby 

určujúcej rozmer tehly. Jednotlivé kusy tehál sa ručne odde-

ľovali hrubším oceľovým drôtom, napnutom na sklopnom 

ramene. Súčasťou bola aj koľajničková dráha s huntíkmi, 

určená na nakládku a odsun polotovarov. Linka mala veľmi 

krátku trvácnosť, výroba tehál sa nerozbehla. Zostalo len pri 

neúspešnom pokuse a postupnej demontáţi strojov.  

K Salašu patria aj okolité lúky, polia, blízke      

pastvy, hory a prirodzená výmena generácií i obyvateľov. 

Zelené lúky sa zmenili na oráčiny. Z dôsledne obrábaných 

políčok a polí na Stráni, vo Vešnénsku, na Balaţikove, 

Rochoťanovom vŕšku, sa stávajú pastvy „obohatené“ 

o neţiaduce náletové dreviny. Uţ sa tam nesadia zemiaky, 

kukurica, neseje obilie. Na pastvy sa nekoordinovane    

rozťahuje hora. Minulosťou sú studničky aj s válovmi vy-

kresanými do kmeňov pre napájanie pasúceho sa dobytku. 

Salaš sa zmenil. Stále má však svoje čaro, aj keď 

niekdajšiu romantiku nahradila dnešná realita.    

 

Pripravil: Juraj Valentýni 

 

 

Pranie na Ipli 

 



  

 

 

  dvojkolesových pretekárskych vozíkoch, určených na 

dostihy klusákov, na ktorých sedí jazdec. Klusák je kôň, 

ktorý behá klusácke dostihy. Počas dostihu nesmie prejsť do 

cvalu. Maximálne môţe prebehnúť v cvale 100 metrov, 

nesmie nacválať v cieľovej rovinke a nesmie nacválať viac 

ako dvakrát počas jedneho dostihu. Dostihové klusáky ve-

dia v kluse dosiahnuť skoro takú rýchlosť, ako kôň v cvale. 

Najrýchlejším klusákom sveta je kôň menom Tom Ridge. 

Tento americký klusák zabehol v roku 2004 kilometer       

za 1 minutu a 8 sekúnd, čo je rýchlosť asi 60 km za hodinu.  

     Dali sme reč a oni ma pozvali zajazdiť si. Boli to chlapci 

a dievčatá z jazdeckého klubu, ktorý pôsobil a ustajňoval 

kone v maštaliach známeho miestneho podnikateľa Nikolaja 

z obci Sadovoje, pár kilometrov od Anny. Sľúbil som im,  

ţe ich navštívim o týţdeň v sobotu. Navrhli mi stretnutie 

s majiteľom, ţe pozrieme koníky a oddýchneme si v „báni“, 

tak tam volali pravú ruskú saunu. 

     Nikolajovo sídlo v Sadovom bol pomerne rozľahlý majer 

obohnaný oplotením vymurovaným z kameňa. Veľkú bránu 

mi otvoril majiteľ. Uţ ma čakal. Sršala z neho srdečnosť. 

Nebol to ţiadny mafián. Odľahlo mi. Moja predstava 

o bohatých ruských podnikateľoch bola aspoň v tomto prí-

pade, skreslená. Nikolaj ma previedol okolo nedôverčivo 

sa tváriaceho alabaja (turkménske plemeno stráţnych psov), 

ktorý bol vo voliére vedľa malého stráţneho domčeka. 

Rozľahlé priestranstvo medzi maštaľami a novou budovou 

malo pieskový podklad a bolo ohradené na bielo natretou 

ţrďovou ohradou pre kone. Traja jazdci tam trénovali 

s koníkmi parkúr. Maštale boli starodávne, od ich vybudo-

vania slúţili iba na ustajnenie koní. Boli starostlivo udrţia-

vané, čo som akosi neočakával, tak ma to tak trochu pre-

kvapilo. Boli v nich boxy, ktoré si prenajali majitelia koní 

a v jednom krídle boxy s Nikolajovými koňmi. Väčšina 

koní boli európske teplokrvníky určené na skokové súťaţe, 

jeden achaltekinec, jeden donský kôň a zbytok boli orlovské 

klusáky. Zaviedol ma k jednému boxu a ukázal na pekného 

klusáka. Vycítil som, ţe je na tohoto koňa pyšný a čaká na 

moju mienku o ňom. Pochválil som jeho telesnú stavbu, 

pevnú konštitúciu, ţivý a pritom pokojný temperament, ale 

zadným končatinám som vytkol mierne spuchnuté sponky. 

Uznanlivo pokýval hlavou. Vysvetlil mi, ţe „rizaka“ (tak 

tam volajú klusáky, s farbou srsti to nemá nič spoločné) 

doviezol iba včera, kúpil ho niekde nad Moskvou a viezol 

ho celú noc v konskom vozíku. Sponky vôbec nehrejú a vraj 

sa to do zajtra napraví. Ţrebec vraj bude o mesiac beţať o  

„priz“ (hlavná cena)  na klusáckych dostihoch v Orlove. Ţe 

ma tam pozýva ako jeho hosťa. S vďačnosťou som to prijal.  

     Orlovský klusák je elegantný kôň vyšľachtený na klu-

sácke dostihy. Nie je však tak rýchly ako ruský, francúzsky, 

alebo americký klusák. Orlovské klusáky sa pouţívajú na 

klusácke dostihy len v jednom ruskom dostihu – v Orlove. 

Rusi, ako správni  lokálpatrioti, nesmierne obľubujú dostihy 

orlovských klusákov a dostihy v Orlove sa tešia obrovskej 

návštevnosti. 

     Pri zrode orlovského klusáka stál gróf Alexej Grigorje-

vič Orlov. Od tureckého sultána dostal do daru bieleho 

arabského ţrebca menom Smetanka a pripustil ním dánske, 

holandské, meklenburské a arabské kobyly. V roku 1788 

presunul svoj chov do nového ţrebčína Chrenovoje,        

kde s pomocou vedúceho chovu V. I. Šiškina pokračoval 

v šľachtení  nového plemena.   Najviac sa mu osvedčilo  

kríţenie   araba  s  holandskými a  dánskymi    koňmi.            

Holandskú matku, opäť s podielom španielskej krvi, mal aj 

zakladajúci ţrebec nového plemena, ktorým bol Bars I., 
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Pokračovanie spomienok  

Ing. Víťazoslava Zákopčana 

z pracovnej cesty v Rusku 

 

 

 
 

Vietor v hrive II. časť – Stopy grófa Orlova 
 

Koníky zo ţrebčína Chrenovoje, alebo ako som sa cez  

orlovského klusáka zoznámil s ruskou báňou. 

     Keď spadli prvé kvapky daţďa, nikto z nás netušil, ţe to 

budú na niekoľko mesiacov aj posledné. Stáli sme na tribú-

ne a tešili sa jemnému mrholeniu. Tribúna bola starostlivo 

a vkusne vyzdobená mnoţstvom kvetov. Deň víťazstva nad 

fašizmom dáva obyvateľom Ruska príleţitosť vzdať hold 

obetiam Druhej svetovej vojny, ktorú Rusi nazývajú     

Veľkou vlasteneckou vojnou. Tribúna stála uprostred   

veľkého námestia v centre Anny. Boli sme jediní „inostrán-

ci“, cudzinci, ktorých administratíva okresného mesta na 

oslavy pozvala. Bola to pocta. V uliciach aj na námestí bolo 

počuť piesne z obdobia vojny a o vojne. Odzneli prejavy 

a skončila sa oficiálna časť osláv a bohuţiaľ, prestalo aj 

mrholiť. Od roztopenia snehu ešte na naše polia ţiadna 

vlaha nespadla. Meteorológovia predpovedali suché leto.                 

     Národ sa po oslavách šiel zabávať. Bola príleţitosť  

hostiť sa a vypiť si. Bez zveličovania moţno povedať,       

ţe 9. máj v Rusku nie je len taký obyčajný deň, je aj     

mementom, aby sa tragédia predchádzajúcej vojny neopa-

kovala. Na oslavách sa spomína aj na obete druhej svetovej  

vojny, ktoré sa podľa súčasných predstáv odhadujú            

na 26,6 milióna mŕtvych. Oslavy Víťazstva nad fašizmom 

spájajú a zjednocujú všetkých občanov Ruska. Je to      

pozitívna  emócia, ktorú majú Rusi, ako národ, spoločnú. 

     Počasie toto leto poľnohospodárom neprialo. 

V Anninskej oblasti prevláda typické kontinentálne podne-

bie so suchými a horúcimi letami a mrazivými zimami. No 

teraz to bola naozaj riadna „zásucha“ (suchota). Meteoroló-

govia  vraveli, ţe 60 rokov také sucho a teplo v lete nebolo. 

Teploty sa šplhali k štyridsiatke uţ niekoľko týţdňov. 

S dobrou úrodou sme sa uţ dávno rozlúčili. Obilniny boli 

úbohé, úroda pod úroveň troch ton, o repke ani nevravím. 

V Centrálnej čiernozemi sa seje jarná repka, ozimná by 

neprezimovala. Pohánka sa ako-tak drţala, no cukrovka 

bola biedna. Ak nedostane vlahu, tak nebude väčšia neţ 

mrkva.  

     Aj keď som spravidla väčšinu svojho pobytu v Rusku 

strávil v práci, alebo v aute pri prejazdoch z podniku do 

podniku, nebolo to všetko len o práci. Rád som si chodieval 

zaplávať na umelé vodné nádrţe – „prudy“. Boli to nádrţe – 

jazierka, ktoré zachytávali daţďovú vodu a vodu z topiacich 

sa snehov za účelom zavlaţovania poľnohospodárskych 

plodín. Závlahy však uţ neboli funkčné. Niektoré 

z „prudov“ boli malé, ale niektoré mali aj niekoľko desiatok 

hektárov. Vzhľadom na rozľahlosť polí boli pomerne    

ďaleko od ľudských sídiel. Dookola bola pustatina, divá 

príroda a šíre polia. Bolo tam krásne.  

Jednu sobotu po kúpaní som natrafil na skupinku jazdcov na   

koňoch. Dva koníky boli zapriahnuté v sulkách – 

 
 

Ing. Víťazoslav Zákopčan 
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otcom, ktorého bol Polkan I.. Ďalším krokom bola   

príbuzenská plemenitba, takţe kaţdý čistokrvný orlovský 

klusák je so zakladajúcim ţrebcom príbuzný.  

      Šľachtitelia orlovského klusáka si priali vytvoriť 

koňa, v ktorom sa bude spájať výška s ľahkosťou, ktorý 

bude mať skvelú proporciu kostry a napriek robustnej kon-

štrukcii zaujme všestrannou eleganciou. Vytvorili koňa 

štvorcového rámca, s jemnou líniou nôh a výrazným osva-

lením, ktorého exteriér je pre svoju vyváţenosť veľmi prí-

jemný na pohľad. Je to elegantný kôň, je mierny, učenlivý, 

ochotný a dobre ovládateľný. Je tieţ silný a vytrvalý. Pre-

vládajúca je biela farba, ale sú aj grošáky, vraníci a hnedáci.  
 

 
 

Orlovský klusák 
 

Ryšiaky sú vzácne. Najlepšie a najtypickejšie kone sa   

chovajú v ţrebčíne Chrenovoj. Menej ušľachtilé zvieratá sa 

pouţívajú v ruských trojkách a ako záprahové kone.  
 

 
 

Orlovské klusáky zapriahnuté v Ruskej trojke 
 

V minulosti  orlovský klusák obohatil a vylepšil 

vlastnosti mnohých plemien koní, predovšetkým ruských 

ťaţných koní, ale aj donského a terského koňa a aj ruského 

klusáka. O popularite tohto plemena v Rusku svedčí aj to, 

ţe sa ešte aj dnes na území Ruska odhadom chová 30 000 

čistokrvných orlovských klusákov.  

Po obhliadke stajne sme sa presunuli do novej   

budovy za tréningovým parkúrom. Vošli sme do veľkej 

miestnosti s dlhým dubovým stolom a rustikálnymi stolič-

kami. Nikolaj povedal, ţe je to priestor na oddych 

a spoločenská miestnosť. Vedľa ţe je šatňa so sprchou 

a malým bazénikom na ponorenie sa po saune. Spoločenská 

miestnosť sa medzitým naplnila ľuďmi. Bolo ich hádam  
 

 sedem, či osem. Koľa ma predstavil svojim priateľom.  

Väčšinou to boli policajti, ktorí chodili činkovať a relaxovať 

do fitka, ktoré bolo vedľa spoločenskej miestnosti. Bol tam  

 
 

  aj neodmysliteľný biliard. Po tréningu a posedení 

v spoločenskej miestnosti sa naparovali v saune.  

Dubový stôl uţ bol celý zaprataný všakovakými 

dobrotami. Kaţdý, kto prišiel, niečo so sebou doniesol. 

Ešteţe ma napadlo doniesť so sebou fľašu vodky. Na stole 

boli rozloţené chleby, syry, salámy, sušené rybičky, slad-

kosti, čerstvá zelenina, nakladaná zelenina, ovocie, med, 

vodka, koňak a samozrejme, kyslé uhorky. Stôl sa prehýbal 

od mnoţstva jedla. V samovare bublala voda na čaj.      

Pochopil som, ţe detoxikácia asi nie je jediná funkcia báne. 

Ďalšou je priateľská spoločnosť, ktorá sa tu nachádza. Čím 

viac dobrých ľudí príde, tým lepšie. Zasadli sme k stolu 

a začal príjemný večer. Preberali sme najrozličnejšie témy 

a udalosti, popíjali čaj. Chlapi chodili do činkárne a do báni, 

hrali karty a šach, atmosféra bola milá a uvoľnená. 

Nikolaj mi povedal, ţe je čas ísť sa napariť. Aby som sa 

pripravil na riadnu nakladačku. Pochopil som to aţ v báni, 

keď ma „vyšľahal“ dubovými chvojkami - metličkami po 

chodidlách. Ale poďme po poriadku. 

Jednou z najlepších vecí na svete je ruská báňa. 

Nikolajova báňa, jej naparovacia časť, bola elegantná 

miestnosť. Strop báne bol vysoký. Všetko sa veľkosťou 

skôr podobalo na obývačku, neţ na saunu. Všetko nádherne 

obloţené červenkastým drevom, trojposchodové lavice boli 

dosť dlhé na to, aby sa na kaţdú natiahli dvaja ľudia. Keď 

sme vošli dnu, pochopil som, čo je dobre vyhriata ruská 

báňa. Zdalo sa, ţe aj steny sálajú teplo. 

Nikolaj vravel, ţe treba kúriť aspoň štyri hodiny, 

aby sa naparovacia miestnosť dobre vyhriala. Oddychovú 

miestnosť aj báňu vykurovala jedna zloţitá murovaná pec 

vykurovaná zvonku. V naparovacej časti bol „ohrievač“ 

pece aţ po strop vyloţený kameňmi, podľa Nikolajevových  
slov hlavne kvarcitom (kremencom), jaspisom a pazúrikom. 

Horniny, ako ţula a bazalt, dávajú vraj škodlivú paru, ktorá 

môţe poškodiť zdravie. Vraj ľudia na niektoré veci uţ za-

budli a pripisujú škodlivé účinky nie škodlivým horninám, 

ale všeličomu inému. Na moju otázku, prečo má takú veľkú 

naparovaciu komoru, keď iné sauny, ktoré som videl po 

dedinách, boli malé,  mi povedal, ţe aby bolo dosť vzduchu. 

Keď je v malej saune príliš veľa pary, začína vytláčať 

vzduch a začína sa obťaţne dýchať. Aby bolo dosť pary vo 

veľkej naparovacej miestnosti, treba postaviť väčšiu piecku. 

Preto je staroruská báňa lepšia, neţ tie ostatné. Podal mi 

osušku a takú zaujímavú pletenú  čiapku - ušanku a vošli 

sme do horúčavy. Najprv sa musíme dobre prehriať – pove-

dal Nikolaj, vychrstol vodu z kade, kde sa močili dubové 

konáriky aj s lístím na pričňu a povedal, aby som si ľahol. 

Sedieť v báni je vraj škodlivé, príliš uvoľnené svaly prestá-

vajú kontrolovať chrbticu. Lepšie je leţať. Sedieť treba len 

vtedy, keď máš v ruke metličku a si pripravený, tak mi to 

vysvetlil. Aj on sa natiahol na pričňu, ktorú si tieţ schladil 

vodou z kade. 

Nikolaj sa usmieval. Neprechladneš, neboj sa,  

vraví. Teplotný rozdiel je veľmi uţitočný, krv prejde všetky 

tkanivá.  

Prečo sa ľudia vôbec naparujú – pýtam sa Nikolaja. 

Odpovedá, ţe preto, aby sa dobre prehriali. Ale to nie je to 

hlavné. Tradícia pary je vraj trochu iná. Metličkou, ktorou 

sa v báni šľaháme, odstraňujeme ochrannú proti tepelnú 

vrstvu, ktorá sa tvorí v koţi  pri nadkritických teplotách. 

Ako človek, ktorý študoval fyziológiu vraj musím vedieť,  

ţe mnohé toxíny, ktoré sa hromadia v organizme pri jeho 

činnosti sa odvádzajú aj koţou cez potné ţľazy. Súčasné 

výskumy ukázali, ţe obličky zvládajú odvádzať tak  
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65 – 70 % toxínov, vraj nie viac. Ostatné produkty rozpadu  

sa hromadia v tukových bunkách pod koţou a čiastočne 

v koţi vedľa potných ţliaz. To znamená, ţe vylučovanie 

potu je tým ventilom, ktorý chráni človeka pred intoxiká-

ciou. Pre úplné očistenie od nečistôt bola vynájdená ruská 

báňa. Práve ruská a nie fínska, ani turecká a vôbec nie  

antická. Tieto posledné tri menované sú len úbohou paró-

diou ruskej. Vraj to bol len pokus spraviť to isté bez pocho-

penia podstaty. Ukázal na dubové olistené halúzky – met-

ličky. Toto sa pouţíva len v našej ruskej báni. V tej sa rov-

nomerne spája teplota, para a prostredníctvom brezovej, 

jedľovej alebo dubovej metličky usmernený lokálny tlak 

horúcej pary na pokoţku. Parou a šľahaním sa odparujú 

z halúzok éterické oleje a z ľudskej koţe toxíny. Počas 

rozprávania sparil dve metličky, jednu podal mne a kázal mi 

vyliezť na tretiu lavicu prične. Ľahni si na brucho a pokrč 

nohy, povedal. Keď som to spravil, vyšplechol na rozohria-

te kamene vodu z kade, kde sa močili metličky. Za sekundu 

bolo na lavici tak teplo, ţe sa mi aţ uši začali krútiť. Nikolaj 

vyšplechol na horúce kamene odvar akýchsi bylín a vo 

vzduchu sa vznášala veľmi príjemná aróma. To je pre zdra-

vie, povedal, aromaterapia. Nasaď si čiapku, povedal 

a začal mi mäkko, krátkymi údermi naparovať moje nohy. 

Začínať musíš vţdy od nôh, pretoţe kapiláry v nich sú  

najviac unavené, preto ich treba rozšíriť ako prvé, musia 

prepúšťať krv ľahko, bez zdrţovania. Potom sa môţeš napa-

rovať a šľahať vetvičkami podľa ľubovôle. Len pamätaj, ţe 

začínať sa musí vţdy od nôh. Tak som sa naparoval, pokiaľ 

som nezačal ťaţko dýchať. Nikolaj videl, ţe som na pokraji 

síl, tak mi povedal, ţe sa ideme schladiť. V umyvárni mi 

kázal vliezť do hlbokého bazéniku so studenou vodou. 

Chladná voda mi aţ vyrazila dych. Teraz si ideme zaplávať 

do jazierka. Jazierko bolo hneď vedľa budovy. Trochu sme 

plávali medzi leknami a Niklaj mi vravel, ako veľmi je báňa 

zdravá, koľko nečistôt sa v nej vyplavuje von z tela, ţe 

napomáha k dobrej imunite. Nejedná sa len o prevenciu 

chorôb, ale ide aj o liečenie psychiky, depresií. Nezabudol 

dodať, ţe tradícia ruskej báni siaha do praveku, zatiaľ čo 

zbytok Európy sa ešte na začiatku 19. storočia umýval len 

raz do roka na Vianoce. Poďme si doplniť tekutiny, vraví 

Nikolaj, dáme si kvas.  

Vrátili sme sa do spoločenskej miestnosti a pili 

kvas - „квас c ржаного хлеба“ ako vravia Rusi, čiţe ruský 

raţný kvas. Ak ste boli v Rusku, iste ste sa s kvasom stretli. 

Čapujú ho tam z malých cisterien skoro na kaţdom rohu 

a často predávajú aj v plastových fľašiach pri výjazdových 

cestách z mestečiek a dedín. On nevyzerá nijako vábne, 

mnohí turisti ho ani neokoštujú, čo je na ich škodu. V prin-

cípe sa nedá kvas v horúčavách ničím nahradiť. Zvyšuje 

chuť do jedla, je tonizujúci a hlavne vie zahasiť smäd. Na 

rozdiel od čistej chlórovanej vody alebo sladkých malino-

viek, kvas obsahuje obrovské mnoţstvo zdraviu prospeš-

ných zloţiek. Existuje strašne veľa druhov kvasu, napríklad 

veľmi zdravý je cviklový kvas, spomeniem ho neskôr. 

S Nikolajom sme popíjali chlebný kvas z raţného chleba. 

Pripravuje sa tak, ţe sa raţný chlieb nakrája na kocky 

a nechá v rúre usušiť na sucháre. Tie sa potom v nádobe 

zalejú vriacou vodou a nechajú postáť 3 – 4 hodiny. Prece-

díme, pridáme droţdie a cukor (aby mala tekutina farbu 

môţe byť karamelizovaný) a necháme kvasiť 5 – 6 hodín. 

Keď kvas začne peniť, treba ho rozliať do fliaš, do ktorých 

sme vhodili zopár hrozienok a zazátkujeme. O dva-tri dni je 

kvas „готов“, môţe sa piť. 

      Keď som chodil do báni, alkohol som nepil, išlo mi 

o detoxikáciu. Ale o to viac som koštoval jedlá pripravené na   
 

       

stolovanie. Stolovanie sa v Rusku začína tzv. zakuskami, čo sú 

studené miešané predkrmy, pozostávajúce z rôznych druhov mäsa, 

šunky, klobás, syrov, zeleninových šalátov, čerstvých 

a konzervovaných rýb, kaviáru s maslom a raţným chlebom, či 

upravenej zveriny. Dokonca ako samostatný predkrm servírujú aj 

solené uhorky.  

      S Nikolajom a jeho priateľmi sme debatovali o blíţiacom 

sa derby orlovských klusákov a tešil som sa na návštevu hipodro-

mu v Orlove. Ale o tom v ďalšom článku. Na záver by som chcel 

povedať niekoľko slov o starodávnom ruskom lieku na rozličné 

neduhy – kvase z červenej repy. 

Podľa viacerých medicínskych výskumov dokáţe 

kvasená červená repa predchádzať rozvoju zhubných    

druhov rakoviny, vyčistiť a zregenerovať pečeň či odstrániť 

z celého tela jedovaté a odpadové látky. 

      Okrem toho uvoľňuje zápchu a rieši veľa ďalších 

zdravotných problémov týkajúcich sa zaţívacieho traktu, 

čriev a trávenia. 
Ruská ľudová medicína povaţuje kvas     

z červenej repy za najlepší prírodný prostriedok 

na artériosklerózu (kôrnatenie ciev) a tieţ na vysoký krvný 

tlak. Ten dokáţe znormalizovať na veľmi dlhú dobu aj 

po ukončení jeho uţívania. 

      Nesmierne vhodný je aj na detoxikáciu 

a regeneráciu  organizmu po agresívnych chemoterapiách. 

      Príprava tohto kvasu je veľmi jednoduchá. Umytá 

a ošúpaná cvikla sa nakrája na malé kocky a vloţí do nádo-

by („moji“ Rusi pouţívali kameninovú). Pridajú sa sušené 

hrozienka, suché kôrky raţného chleba a cukor. Zaleje sa to 

prevarenou   vychladnutou vodou a dobre premieša. Nádoba 

sa prikryje (najlepšie plienkou, alebo gázou) a na teplom 

mieste sa nechá stáť 6 aţ 7 dní. Kaţdý deň sa obsah dva krát 

premieša a ak sa vytvorila pena, tá sa odoberie. Po týţdni 

treba nálev precediť cez čistú gázu a je hotovo. Chuť kvasu 

je jemne kyslá, slaná a zemitá. Pre telo je však extrémne 

zdravý a okrem toho na krv má zásaditý účinok. Uţívajú sa 

3 aţ 4 polievkové lyţice kvasu tri krát denne pred jedlom. 

Kvas treba drţať v chladničke. 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE 

Pripravil: Ing. Víťazoslav Zákopčan 

 

 

Deň otcov (20.6.) 
 

Osoby, ktoré najbliţšie môjmu srdcu sú  

a na pleciach zodpovednosť a aj ťarchu unesú, 

sú mama a otec, ktorých mám tak veľmi rada 

a to, ţe všetko zvládnu, to je pre mňa veľká záhada. 

 

Dnes má sviatok jeden z nich. 

Jeden, z hrdinov našich najväčších. 

Ten, kto nás ako deti na pleciach nosil, 

ten, kto za nás mamku o niečo prosil, 

ten, kto s nami zaspával v posteli, 

s ktorým sme stvárali bláznovstvá...ach, kde sa tie časy podeli. 

 

Teraz sme uţ starší, čosi sa zmenilo. 

Detské časy sa minuli, je mi za tým trochu clivo. 

No on tu ostal stále- otec, osoba, pre ktorú sme všetkým  

a naopak, on pre nás vzorom veľkým. 

 

Všetkým ockom na svete, 

prajem krásny deň otcov, nech všetko hravo zvládnete 

a aby vám slza nikdynezaplavila očko. 

Ľúbime ťa veľmi - náš hrdina, menom ocko. 

Pripravila: Sarvašová Ema 
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Na Jána 

 

V tradičnej kultúre sa s týmto dňom spájali obyčaje,  

pôvodne späté u Slovanov so slávnosťami letného slnovra-

tu, v ktorých hlavnú úlohu zohrávali oheň, voda (najmä 

rosa) a zeleň. Zvyky na 24. júna sa nazývali svätojánske 

alebo jánske a nahradili pôvodné slnovratové.  

Popri zvykoch súvisiacich so zberom liečivých rastlín a 

hľadaním pokladov, najväčšiu  pozornosť sústreďovali 

ľudia na ohne. Jánske ohne sa pálili v predvečer tohto dňa 

(svätojánska noc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa starších záznamov P. Dobšinského je dôleţitý 

údaj, ţe v r. 1853 – 55 zapaľovali v Brezne vatry na všet-

kých štyroch svetových stranách.  

Na východnom Slovensku preskakovali mládenci vatru 

nahí, čo potvrdzuje rituálnoočistnú funkciu úkonu. Niekde 

verili, ţe kto preskočí svätojánsky oheň, doţije sa budúceho 

roka. 

Pastieri povaţovali 24. jún za svoj stavovský sviatok. 

Okrem veľkých vatier ho na salašoch oslávili hostinou, na 

ktorej sa jedla baranina. Pamätalo sa aj na kultúrne rastliny. 

Do polí sa dávali uhlíky zo svätojánskej vatry, v Gemeri 

zase popol. 

Zvyšky ohorených metiel na druhý deň rozobrali a     

zapichli medzi kapustu, aby ju húsenice nenapadli. V pred-

stave zvýšenej aktivity zlých síl sa do polí a obydlí       

zapichovali zelené prúty na ochranu proti búrke, ľadovcu. 

Zo strachu pred bosorkami sa kŕmil dobytok cesnakom a 

chlebom, platil zákaz vstupu cudzej ţeny do dvora i domu. 

Svätojánska noc i deň boli vhodné na veštby vydaja, ale aj 

na negatívne čary. Šťastie mal mať človek, ktorý chytil 

svätojánsku mušku a nosil ju pri sebe. Srdce z chyteného 

krta malo liečiť epilepsiu a jeho koţa v stajni mala chrániť 

dobytok. Platil zákaz hýbať zemou, sadiť, kopať, ale i prať.  

Ľudia verili, ţe rastliny, ktoré na Jána kvitnú, majú liečivý 

alebo čarodejnícky účinok. Zber svätojánskych bylín bol 

rozšírený na celom Slovensku takmer do polovice 20. storo-

čia. Takmer všade vili dievčatá vence a púšťali ich dolu 

vodou, ktorej plával najrýchlejšie, mala sa najskôr vydať. 

Rastliny mali predpovedať aj dĺţku ţivota. 

V Novohrade natrhali dievčatá králiky a vloţili ich  

medzi obloky. Ktorej kvet bol najviac uvädnutý, tá mala 

prvá zomrieť.  

Papradie, známe aj ako čertovo rebro bolo spájané s 

čarovnou mocou. Verilo sa, ţe kvitne jedine o polnoci z 23. 

na 24. júna a kde kvitne, má byť zakopaný poklad. Bazu 

proti myšiam a potkanom pouţívali aj v Novohrade. 

 

 

 

 

Ľudia verili, ţe v noci pred Jánom tancujú  strigy holé 

na kríţnych cestách.  

Očistná a liečebná moc sa pripisovala vode, najmä rose 

pozbieranej na lúke. Na strednom Slovensku ţeny bez šiat 

stierali do plachtičiek rosu so slovami: „Beriem úţitok, ale 

nie všetok“.  

Spievanie starých ţien na priedomiach boli známe ešte 

pred prvou svetovou vojnou. Rozjarenosť ţien sa často 

dávala do súvislosti s ukončením prác okolo plátna.      

Naráţky na jánske pitie ţien obsahujú staršie piesne            

z rôznych oblastí Slovenska.  

V Novohrade posledné dvojveršie znelo: Keď my také 

budeme, aj my píjať budeme. V Tisovci v druhej tretine 19. 

stor. dievčatá pri vatrách krútili horiace metly a volali: 

„Bim-balom, Jána pálime!“. Kaţdá oblasť mala svojský 

obsah jánskych piesní a riekaniek.  

S týmto dňom sa spájali predpovede úrody: Pred Jánom 

nechváľ jarinu, O Jáne čerešne i muchy zrelé, Do Jána 

Krstiteľa nechváľ jačmeňa, Do Jána ovsík, po Jáne ovos.  

Príspevok pripravila: Kančová A,  

zdroj Rekus 6/2021, E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu, 

www.ludovakultura.sk 

   

ZMRZLINA MÁLINEC 
v Areáli starých sklární 

Otváracia doba: 

KAŢDÝ DEŇ 

13:00 HOD – 22:00 HOD  

Experiment pre ţivot v blahobyte 
 

O tomto experimente som uţ počula a chcela by som sa 

podeliť so zaujímavými poznatkami. Podobnosť tohto   

príbehu so skutočnosťou je “isto čisto náhodná“.  

Americký vedec John B. Calhoun si v 60. rokoch 20. 

storočia poloţil otázku, čo sa stane, keď sa zo ţivota odstrá-

nia všetky nedostatky. Tento experiment urobil na myšiach. 

Vytvoril v klietke prostredie, kde im poskytol všetko, čo 

k ţivotu potrebujú – dostatok potravy, vody, primeranú 

teplotu a bezpečie. Na začiatku nastala populačná explózia. 

Po nejakom čase však nastal zvrat. Myši sa začali mnoţiť 

menej, ich počet sa zmenšoval, vytvorila sa podivuhodná 

skupinka, ktorá sa správala inak neţ ostatní. Boli to mladé 

myši, ktoré sa drţali pohromade v strede, slabšie, nesmelé 

a často boli terčom útokov z okolia. Na jednej strane sa 

staršia generácia naučila ţiť v dokonalých podmienkach, 

nemuseli sa s nikým deliť, nikoho sa báť – boli sebecké. 

Mladá generácia sa nemala od koho naučiť sociálnemu 

správaniu, ţiť v skupine. Starší  neboli ochotní obetovať 

svoje pohodlie a mladší nemali skúsenosť s nepohodou, 

preto ich správanie bolo chaotické. Namiesto toho, aby si  

mladá generácia hľadala svoje miesto v hierarchii, stali sa 

z nej podivíni – vedec ich nazval KRÁSAVCAMI.  Neve-

deli sa o seba postarať, ale dokonale dbali o svoj vzhľad, 

prestali sa páriť. Najväčšiu starostlivosť venovali svojmu 

koţúšku, nereagovali na podnety zvonka, nezvládali neoča-

kávané situácie. Dochádzalo k zabíjaniu novonarodených 

mláďat, izolácii jedincov. Následne z toho vyvodil záver. 

Ak sa dá hlodavcom všetko, čo môţu chcieť, spoločenstvo 

sa degeneruje a zrúti. A podľa neho to platí aj pre ľudskú 

spoločnosť. 

Skúsme sa zamyslieť, či sa to nedeje uţ aj medzi nami.  

Pripravila: Mgr. Katarína Chrastinová 

Zdroj: internet 

 

     

 

 

http://www.ludovakultura.sk/


 

Prírodná lekáreň 
 

Pouţívanie liečivých rastlín si vyţaduje, aby sme ich dobre 

poznali. Môţeme si tak nimi liečiť iba ľahšie zdravotné 

problémy.  

V nijakom prípade nemôţu nahradiť lekárske ošetrenie. 

Sila liečivých byliniek spočíva aj  v tom, ţe pri ich zbe-

re strávime čas v našej krásnej prírode pri dýchaní čerstvého 

vzduchu. 

Ľubovník bodkovaný - trváca 30-100 cm vysoká rastlina, ktorá 

rastie na lúkach, pastvách, okrajoch ciest. V našej blízkosti ju  

môţeme nájsť napríklad v bývalých ovocných 

sadoch v Prieraze, v Kolenove,  ako aj na neob-

rábaných lúkach a pozemkoch v Myslinách. Jej 

výskyt je pomerne bohatý. Ľudovo sa jej      

hovorí aj svätojánska bylina, trezalka,            

čarovník, koreň Matky Boţej. Keď rozotrieme 

kvety medzi prstami, pustia karmínovo-červené farbivo. 

Čistí krv, lieči pankreas a pečeň, ţalúdočné vredy, pľúca, 

pomáha pri arytmii a búšení srdca, zlepšuje kvalitu ciev. 

Osvedčil sa pri liečbe úzkosti, nepokoja, psychického   

napätia, depresie a nespavosti. Olej získaný maceráciou má 

karmínovo červenú farbu, lieči ischias a masírujú sa ním 

boľavé svaly a kĺby. Uţitím tinktúry dosiahneme  výrazný 

pocit príjemnej vnútornej duševnej pohody a pokoja.    

Ľubovník je povaţovaný za balzam na psychiku. Zvonka 

pomáha hojiť rany. 

U niektorých ľudí môţe vyvolať citlivosť na svetlo, čo sa 

prejaví sčervenaním koţe alebo vyráţkami. Preto je      

nevhodné kombinovať uţívanie prípravkov z ľubovníka s 

pobytom na priamom slnku. Taktieţ sa nesmie uţívať pri 

ťaţkej cukrovke, peľovej alergii, nízkom tlaku a pri nádo-

roch s metastázami. 

V starovekom Ríme sa pouţíval ako druh trestu. Odsúdený 

bol prinútený zjesť ľubovník a potom ho vystavili na slnko, 

čo spôsobilo popálenie tela, pretoţe hypericín nachádzajúci 

sa v ňom, zvyšuje citlivosť na slnko. 

 

Repík lekársky - je jedna z najznámejších a najstarších 

liečivých rastlín. Ľudovo sa nazýva aj Boţí bič, konopinec,  

kráľ bylín, útrobník, kráľovská bylina,  

vrkôčky Panny Márie. Rastie na pasien-

koch a starých neobrábaných lúkach do 

nadmorskej výšky 1000 m.  

Jeho účinky sú protialergické, protizápa-

lové, močopudné, hojí rany, pečeň, oblič-

ky, zniţuje hladinu glukózy v krvi, je 

účinný pri kašli alebo nádche. Dobré účin-

ky má ako ústna voda  pri infekcii úst. 

Lieči presilené hlasivky, preto sa odporúča 

rečníkom, učiteľom, spevákom atď.  

Jednoducho povedané, repík je všeliek a ľudia vyuţívali 

jeho liečivé účinky uţ v dávnych dobách. Čaj z repíka pije-

me aj      preventívne.  Nikdy sa však nesmie uţívať počas 

obdobia        dojčenia, v tehotenstve a v prípadoch hypogly-

kémie. 

Suší sa nie na priamom slnku, ak pri sušení zhnedne je uţ 

nepouţiteľný. 

V našom okolí sa hodne vyskytuje na zarastených lúkach 

pod Vrbicou a pri Hradišskom mlyne. Dosahuje výšku 

takmer aţ 1 m. 

V minulosti ho pouţívali ako hadí protijed, ale tieto účinky 

sú nepreukázateľné. 
 

                                                          Pripravil: Juraj Janšto 
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 Poznáte najzdravšie ovocie na svete? 
 

Kustovnica čínska   
(goji – vyslovuj godţi) je    

nenáročný, opadavý, 

rýchlorastúci tŕnistý krík, 

kvitne jemnými drobný-

mi fialovými kvetmi, na 

ktorom   dozrieva veľké    

mnoţstvo podlhovastých 

oranţovo-červených 

plodov. Potrebuje dosta-

tok miesta a slnečné      

stanovište, aby plody 

dobre dozreli.   V našich 

podmienkach je plne 

mrazuvzdorná.       

Kustovnicu sadíme do 

vzdušnej,  

hlinito-piesočnatej pôdy 

2 aţ 2,5 metra od seba.  

Rastliny prihnojujeme počas kvitnutia. Kustovnica je   

obojpohlavná, preto nepotrebuje opeľovača. Dorastá do 

výšky aţ 2,5 metra a mohutne sa rozrastá do šírky ovísajú-

cimi konármi. Pre krík preto treba počítať s dostatkom 

miesta, aby nezavadzal iným rastlinám a dal sa dobre obe-

rať. Plodí zavčasu, uţ druhým rokom po zasadení a má 

mnoţstvo plodov. 
 
 

Plody patria medzi 

veľmi silné             

antioxidanty,       

posilňujú imunitný 

systém, podporujú 

krvotvorbu,       

zlepšujú pamäť.     
 

Kustovnica patrí medzi zázračné plodiny, plody podporujú 

dlhovekosť a vitalitu. Je povaţovaná za najzdravšie   

ovocie na svete! 

     Kustovnica bude dobre plodiť iba vtedy, ak nezanedbá-

me omladzovací rez. Zanedbanie omladzovacieho rezu býva 

často príčinou toho, ţe kustovnica neplodí alebo plodí len 

veľmi málo, preto je potrebné strihaniu venovať obzvlášť 

veľkú pozornosť. Hlavným cieľom prerezávania je získať 

vysoko rodivú a vitálnu rastlinu. Odstraňujeme vţdy kore-

ňové mládniky, staré a suché konáre, prekríţené konáre a 

zahusťujúce konáre, aby sme zabezpečili dostatok priestoru 

pre rast plodivých výhonov. Rez vykonávame vţdy v apríli 

a júni podľa potreby. Mladým kríčkom robíme výchovný 

rez, ktorého cieľom je zabezpečiť skorú násadu plodov – 

prvý rok sa hlavný kmeň pestuje do výšky 50–60 cm. Okolo 

hlavného kmeňa si vyberte 3–5 postranných vetiev rovno-

merne rozmiestnených, ktoré budú slúţiť ako základ koruny 

a tie zostrihnite na 10–20 cm, aby sa podporilo druhotné 

vetvenie. Medzitým nechajte 3–4 vetvy z hlavného kmeňa 

bez zaštipovania, tie budú slúţiť ako dočasná plocha pre 

skorú násadu plodov. Novo narastené vyššie poloţené vetvy 

sa skracujú, aby sa posilnili niţšie poloţené výhonky.   

Kustovnica nastupuje do rodivosti uţ v druhom roku po 

výsadbe. Zalievame kaţdých 2–5 dní od konca apríla aţ do    

polovice júna – podľa moţnosti a potom raz aţ dvakrát v 

septembri a októbri. Prvá a posledná zálievka by mala byť 

výdatná, aţ 60 mm. Prajem veľa pestovateľských úspechov.  
 

Pripravil: Ing. Víťazoslav Zákopčan 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=sk&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=sk&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal


 

Letná pieseň 
 

Ozýva sa svetom pieseň, 

neprináša ju k nám jeseň. 

Ani zima, či jar, 

to leto k nám prišlo vraj. 

 

Kaţdý rok ju zaspievajú naše vtáčky spevavé. 

Hádajte, kam všade sa dostane, 

komu v ušiach šumieť ostane. 

Počuť kroky hmyzu, kráčajúceho po tráve, 

šum motýľov letiacich si svetom, 

cítiť vôňu letných kvetov. 

 

Slimák na chrbte svoj dom nesie, 

uţ aj vetrisko si duje piesne. 

Aj potok šepoce čosi, 

a otec na dvore trávu kosí. 

Letnú pieseň počuť všade, 

na lúke, poli, vo vode, či záhrade. 

 

Ozýva sa svetom ruch, 

v okolí cítiť teplý vzduch. 

Radostné výkriky detí, 

letná pieseň uţ ku kaţdému letí. 

 

Letná pieseň poletuje, spieva si ju kaţdý. 

Keby mohla, ostala by pri nás veru navţdy. 

Chodí ona pravidelne, kaţdý rok v tom istom čase. 

Nebojte sa, o rok k nám príde určite veľmi rada zase. 

Pripravila: Sarvašová Ema 
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Prekrásne záhrady  
na priedomoch a vo dvoroch 

 
 

 
 

Rozkvitnutá vistéria  vo dvore manţelov Straškovcov  

na Hlavnej ulici. 

 

 
 

Vkusne a s láskou pestovaná predzáhradka pred domom  

pani Márie Straškovej na Lipovej ulici. 
 

 

 

 
 

Chalupári v Dobrom Potoku si zveľaďujú okolie. 

Spracoval: Juraj Janšto 
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Vedeli ste, ţe... 
 

...hoci na ostrove Kréta v paláci Knóssos pouţívali    spla-

chovaciu toaletu uţ pred 3700 rokmi, v Málinci ešte pred 

100 rokmi nebol samozrejmosťou ani  suchý záchod - latrí-

na? 

V roku 1918 za úradovania starostu Jána Béreša 

a posledného maďarského notára Gejzu Semeringa, ktorý 

len minimálne ovládal slovenský jazyk, boli od obyvateľov 

Málinca poţadované určité všeobecne nariadené hygienic-

ké opatrenia, medzi ktorými bola aj povinnosť postaviť si 

pri svojom obydlí drevený suchý záchod - latrínu.   

V Kronike Málinca od Vladimíra Findru-Košarca 

je o tejto aktivite nasledovná zmienka: „O notárovi Šme-

ringovi  traduje sa aţ doposiaľ takáto veselá príhoda vy-

chádzajúca z jeho slovenčiny. V tom období sa dohliadalo 

na to, aby si občania budovali suché záchody. Do tých čias 

sa na veľkú potrebu chodilo na hnojisko, poťaţne, kto mal 

záhradu a dostatočne chránenú vizuálne od susedov, tak sa 

tento „akt“ vykonával popod stromy. Bolo nepríjemné, ak 

musel ísť na veľkú potrebu v noci. Všelikde pošliapal. 

Taktieţ z napadaného ovocia nebol veľký úţitok. Notár 

i s obecným sluhom chodili kontrolovať, ako sa plní toto 

nariadenie. Nie stopercentne. Tí občania, ktorí toto neplnili, 

boli i pokutovaní. A jeho výrok na vykonávanie telesných 

potrieb bol výraz „šade serete“.“ 

Na Slovensku v súčasnej ére splachovacích zácho-

dov ako jediný druh toalety latrínu pouţíva len 1,5% oby-

vateľstva (údaj z roku 2017). Najvyššie poloţeným suchým 

záchodom na Slovensku je latrína na Chate pod Rysmi 

v nadmorskej výške 2250 metrov. Uţívateľom okrem  

vykonania základných telesných potrieb ponúka ako bonus 

prekrásny výhľad na Ţabie plesá a Popradskú kotlinu cez 

presklenú prednú stenu.  

    Pripravila: Ţelmíra Urdová    
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Splnený sen 
 

Váţení fanúšikovia, je to skutočnosť. 
 

Málinec je v  4. lige. Dlhá cesta bola korunovaná  

úspešným posledným krokom. V dohrávke súťaţe nás 

čakali dva zápasy. S Lázou sme vyhrali 2:0 a s Olovármi 

sme remízou 2:2 potvrdili náš postup. Verím, ţe v 4. lige budeme 

hrať dôstojnú úlohu a budeme šíriť dobré meno našej obce. Vďaka 

patrí všetkým chlapcom, ktorí v príprave makali a výsledok sa 

dostavil.  

Hneď po uvoľnení epidemických opatrení naše futbalové 

muţstvo začalo s prípravou na jarnú časť súťaţe napriek tomu, ţe 

sa nevedelo, akým systémom sa bude v súťaţi pokračovať a či 

vôbec. Hráči a vedenie pristúpili k príprave veľmi zodpovedne, 

keďţe naše postavenie v tabuľke nás vyzývalo vyuţiť šancu    

postupu. 

Po prvých tréningových dávkach pod vedením trénera 

Petra Turica, nezmenený káder z jesene odohral niekoľko       

prípravných zápasov s nasledujúcimi výsledkami: Kalinovo 0:2,        

Tomášovce 7:1, Látky 4:5, Hnúšťa 5:1, Poltár 5:1, Cinobaňa 2:0. 

Muţstvo je spolu uţ dlhšiu dobu, jeho výkonnosť je    

stabilizovaná. 

Keďţe sa dlhšiu  dobu nehralo, ušetrili sa nejaké financie, 

ktoré sa investovali do regenerácie trávnika na hlavnom ihrisku. 

Zrekonštruované boli aj niektoré miestnosti vo vnútri   

budovy športového areálu a tribúna. Uţ teraz sa tešíme na novú 

sezónu 2021/2022 a na nových atraktívnych súperov.  

Týmto Vás pozývam na domáce, ale aj na vonkajšie     

zápasy 4. ligy. 

Priatelia, urobili sme všetko preto, aby sa u nás hrala      

4. liga a aby prostredie štadióna bolo pre vás príjemným, skrátka, 

aby sme mali radosť z futbalu. 

 

Pripravil: Váš Švankes 
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Zákerná krása 
 

V letnom období pri návšteve prírody nás upúta vysoká rastlina s krásnymi čiernymi plodmi    

veľkými zhruba ako  višňa. Lesklá bobuľa, ktorá je vkusne umiestnená medzi kališnými lístkami,   

pripomína veľké očko  ešte väčšieho prsteňa osadené v  hviezdicovito usporiadaných lístkoch.  

Bobuľa je bez kôstky. Ale pozor, jej krása je zradná. Jedná sa o najnebezpečnejšiu stredoeurópsku 

rastlinu, ktorej  oficiálny názov znie ľuľkovec zlomocný a celá rastlina je silne jedovatá.  

Zámenou s čučoriedkou často dochádza k smrteľným nehodám. Bobule spočiatku chutia sladko, neskôr sa chuť mení na 

odporne horkú. Smrteľná dávka je 2-5 bobúľ pre dieťa a 10-12 pre dospelého.  Prejavy otravy sú: rozšírené zreničky, lesklé 

oči, zrýchlený tep, sucho v ústach, poruchy videnia a vedomia. Okrem toho sa objavujú halucinácie, ktoré môţu mať erotic-

ký podtext. Po odznení stavov  nasleduje ochrnutie a nastáva smrť. Pri náhodnom skonzumovaní je   potrebné uţiť 10-20 

tabliet aktívneho uhlia a ihneď vyhľadať lekára, lebo následky môţu byť fatálne. 

Ľuľkovec zlomocný - latinský názov tejto rastliny je Atropa bella-donna. V gréckej mytológii bola Atropos bohyňa, ktorá 

prestrihovala niť ţivota, slovo atropos znamená neodvrátiteľný. Rimanky si kvapkali šťavu z ľuľkovca do očí, aby sa im 

rozšírili zreničky (pričom riskovali slepotu) a aby boli príťaţlivé. Od tohto sa odvodzuje druhové   pomenovanie rastliny: 

"bella- donna"´-  krásna ţena. 

Starovekí Rimania, škót Macbeth i škótsky kráľ Duncan I. ním trávili nepriateľské vojská. V roku 1020 podal Duncan I. 

nápoj z ľuľkovca dánskym votrelcom a zabil ich tak bez boja. 

V Nemecku sa mu hovorí čertova čerešňa a legenda dodáva, ţe sám čert dohliada na túto rastlinu. 

Bez ohľadu na legendy a mýty treba byť v prírode opatrní, konzumovať len plody, ktoré s istotou poznáme a hlavne dávať 

pozor na malé deti. 

Pripravil: Juraj Janšto 
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