
 

ZRNKO MÚDROSTI 
Keď som mal piate narodeniny,  

otec mi poloţil ruku na plece a povedal:  

"Pamätaj synak, ak niekedy budeš potrebovať  

pomocnú ruku, jednu nájdeš  na konci svojho ramena". 

Sam Levenson (1911 - 1980) 
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Lipa – pamätník okupácie 
 

21. augusta sme si pripomenuli 53. výročie vpádu spojeneckých 

armád ZSSR, Bulharska, NDR, Maďarska a Poľska do          

Československa. Začala sa operácia s krycím názvom Dunaj, 

ktorej cieľom bolo zvrátenie demokratizačných reforiem a    

potlačenie obrodného procesu známeho ako "socializmu s ľud-

skou tvárou", ktorého hlavným predstaviteľom bol Alexander 

Dubček. Občania Československa toto prijali s odporom.  

Do Československa vtrhlo pol milióna vojakov a okolo 

6000 tankov. Vojská tu "dočasne"   pobudli aţ do roku 1991.  

V rohu záhrady kaštieľa      

v Dobrom Potoku pri štátnej  

ceste vysadili  miestni obyvatelia 

v auguste 1969 – rok po týchto   

udalostiach – lipu, ktorá za 53 

rokov zmohutnela a   majestátne 

nám pripomína udalosti, na ktoré 

netreba zabúdať. 

Lipa bola svedkom normalizácie 

a nádejou pre      slobodu.  Ticho 

tam stojí, akoby na všetko      

dozerala. Robme všetko preto, 

aby bola spokojná, je symbolom 

Slovanov. 

 

Pripravil: Juraj Janšto 
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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 18. 11. 2021. 

/R. r./ 
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Ambulancia pre dospelých 
 

                        Váţení občania,  oznamujeme Vám 

                         zmenu ordinačných hodín             
                         MUDr. Petra Olšiaka v našej obci. 

 
 od   SEPTEMBRA  nasledovne –  3 x do týţdňa: 

Pondelok   12,oo – 15,oo hod 

Utorok       08,oo – 13,oo hod. 

Štvrtok      08,oo – 13,oo hod. 
 

 

Zdravotná sestra je v ordinácii kaţdý deň. 

 

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€. 

Poplatky je moţné zaplatiť pri p. Márii Tokárovej 

pokladničky CZ. 

Pripravila: E. Findrova 

 
 

 

         Deň starých rodičov 
              (10. 10. 2021)  
 

Babka a dedko, toto píšem práve vám. 

Ani neviete, ako veľmi vás rada mám! 
 

Ako malú ste ma na pleciach nosili, 

za dobrodruţstvami do hôr sme spoločne chodili. 

Obité kolená od pádov ste mi fúkali, 

stráţili ste ma, ste moji stráţni anjeli.  

Uţ vtedy ste na mňa pozor dávali. 
 

Pri rozprávaní vašich príbehov vţdy uši poriadne otvorené mám. 

Preţili ste veľa pekného, no vaše srdce pocítilo i veľa           

pichľavých rán. 

No ţiarivý úsmev vám stále svieti na tvári. 

A ak sa aj náhodou niečo nepodarí, 

nerobte si z toho nič, starkí moji milí. 

Či je človek mladý a či starý, kaţdý sa sem-tam zmýli. 
 

Nehovoriac o tom, ţe dali by ste mi aj to posledné na svete. 

Ste najlepší starí rodičia! – ak to ešte neviete. 

Budem robiť všetko, čo je v mojej moci, 

aby som vám bola vţdycky na pomoci. 
 

Váţme si a ľúbme našich starých rodičov, kým je čas. 

Lebo raz...iba spomienka na nich navţdy ostane v nás. 

            Ema Sarvašová  

 

 

 

 

 

Pre veľký záujem opäť  pripravujeme  
 

  
na rok 2022. Na OÚ Málinec  

odd. kultúry p. Kančovej môţete priniesť staré  

fotografie zo ţivota v obci prípadne fotky z okolia. 

Fotografie si oskenujeme a vrátime ihneď späť. 

 

 

 

a daj tam nejaký univerzálny obrázok 

 

 

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


 

Obecný Úrad INFORMUJE 

Uznesenie č. 5/2021 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 16. septembra 2021 

Váţení čitatelia Málinského 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    informácií 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,  

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 / 

 

  
 
 
Kvasnica J. – mal otázku, či sa budú robiť chodníky v ulici Za 

lesami ako i k spíleniu tují pri pomníku na námestí? 
Starosta odpovedal – v tomto roku plánujeme pokračovať 
s budovaním chodníkov a čo sa týka splílenia tují, budeme to riešiť 
v jarných mesiacoch, urobíme novú výsadzbu. 
Kminiaková J. – tlmočila pripomienku občanov bytového domu 

391, ktorí by chceli umiestniť zrkadlo pri poţiarnej zbrojnici smerom 
do Salaša. 
Starosta odpovedal – pôjdeme pozrieť, kde by bolo vhodné ho 
umiestniť. 
Janšto J. – bolo by dobré upozorniť ŠVP a. s. na pokosenie 

uváznej rastliny pohánkovec japonský v Ipli ako i SSE na časté 
výpadky elektriny v obci. Poďakoval Mgr. Turicovi Petrovi ako 
trénerovi muţstva dospelých, chlapci boli dobre pripravení na 
zápas s ŠK Slovan. 
Starosta uviedol, ţe to bola 2-týţdňová práca celého 
organizačného výboru. 
Bc. Karlík I. – pri Zvoničke na Lipovej ulici treba zaasfaltovať jamu. 

V Málinskom hlásniku stále hľadáme obecného kronikára, bolo by 
vhodné uviesť tam náplň práce kronikára. 
 

Tábor – „Urobme si krajšie leto“ 
 

V dňoch 23. 8. – 27. 8.2021 sa uskutočnil tábor pod názvom 

„Urobme si krajšie leto“, ktorý bol financovaný z prostriedkov 

Banskobystrického samosprávneho kraja. Malou sumou prispeli aj 

rodičia detí. Finančnú pomoc sme dostali tieţ od miestnych podni-

kateľov – lekáreň Calendula, Bonus – Market, s. r. o. – Málinec 

a pán starosta – Ing. Igor Lacko, ktorým touto cestou veľmi pekne 

ďakujeme.  Tábor organizovala obec Málinec a  Komunitné cen-

trum v Málinci. Tábora sa zúčastnilo 18 detí  prevaţne zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a konal sa v Kokave nad Rimavicou. 

Aj keď nám počasie neprialo, snaţili sme sa pre deti zabezpečiť čo 

najbohatší program vo forme turistiky na Šoltýsku, kde sme sa 

osvieţili kofolou, prechádzok ku koňom a horských preliezok. Na 

chate sme si čas vypĺňali spoločenskými hrami a rôznymi  aktivi-

tami. Neodmysliteľnou súčasťou bola opekačka, ktorá sa deťom 

veľmi páčila.Tábor bol pre deti z KC veľkým záţitkom 

a príjemnou zmenou, nakoľko nemajú veľa príleţitostí tráviť čas 

spoločne s rovesníkmi mimo svojho domova. 
 
 

 
 

Kolektív KC 

 1. Berie na vedomie: 

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 
    b/ Informáciu riaditeľky MŠ Jany Törökovej o pripravenosti MŠ na 
školský rok 2021/2022 
    c/ Informáciu riaditeľa ZŠ Mgr.Ľuboslava Jablonského o 
pripravenosti ZŠ na školský rok 2021/2022 
    d/ Ţiadosť spoločenstva vlastníkov bytov Málinec 140 
    e/ Ţiadosť Senior plus n.o. 
    f/ Ţiadosť ZŠ Málinec  
    g/ Správu nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky 
za rok 2020  
    h/ Ţiadosť Adriany Oláhovej bytom Málinec, Druţstevná 515/21 
   ch/ Ţiadosť Anny Semerákovej bytom Málinec, Druţstevná 457/7 
2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Andrea Muţíková 
                                                 2. Jaroslava Kminiaková 
    b/ Návrhovú komisiu v zloţení: predseda – Mgr. Peter Turic 
                                         členovia – Bc. Ivan Karlík, Ján Kvasnica 
    c/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie  
    d/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.6.2021 
    e/ Rozpočtové opatrenie č.3/2021 – RO starostu obce 
    f/ Ţiadosť Márie Farkašovej bytom Málinec, Urbárska 123/9 o 
zaradenie do poradovníka bytov  
    g/ Ţiadosť Karolíny Farkašovej bytom Málinec o zaradenie do 
poradovníka bytov  
    h/ Odpísanie nákladov vynaloţených na investície z fa č. 2019-
122-039 od firmy PROMOST s.r.o. 
       v sume 2370,--€ ako zmarené investície z dôvodu nerealizácie 
akcie v zmysle uvedeného projektu 
3. Volí: 

    Do funkcie hlavného kontrolóra obce Málinec p. Dajanu 
Čičmancovú bytom Poltár, Sklárska 506/24  od 1.10.2021 do 
30.9.2027 
4. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zabezpečiť vykonanie inventarizácie podľa bodu 2/c 
tohto uznesenia 
        Termín: rok 2021 
    b/ OcÚ, zabezpečiť odstránenie problému SVB Málinec 140 
        Termín: 12/2021 
    c/ OcÚ, zapracovať do aktualizácie rozpočtu ţiadosť ZŠ Málinec  
        Termín: rok 2021     
    d/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom podľa bodu 5 tohto 
uznesenia 
        Termín: 09/2021  
     e/ OcÚ, pripraviť moţnosti na financovanie opravy bytových 
 

 

Pripomienky poslancov z Obecného zastupiteľstva 

v Málinci, konaného dňa 16. septembra 2021 

Málinský hlásnik    strana 2      3/2021 

  domov Mlynská 510,511 
Termín: do najbliţšieho zasadnutia OZ 
5. Vyhlasuje: 

     Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV 
č.742, parc.č.838/1-zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2.  

 

 

mailto:novinymalinec@gmail.com
mailto:kancova.a@malinec.sk
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Zo schránok Málinského hlásnika 
 

1. Prechádzame Vašou dedinou a jej okolím a cestou z Jaseniny sme objavili krásne posedenie pri 

pamätníku padlého ruského veliteľa. Poniţe pomníka sme sa občerstvili pri prameni dobrej vody 

pod prístreškom. Málinec sa nám páčil aţ na to torzo sklárne a slabšie autobusové spojenie cez 

víkend. Objavili sme pekný kút Slovenska. Všetko dobré Málinčania. 

                               Julka, Saša, Mirek a Vlado – Zvolen. 

 

 2. Chcem vyjadriť obdiv a poďakovanie všetkým, ktorí  sa perfektne postarali o priebeh futbalového 

zápasu Málinec – Slovan Bratislava. Hráčom, funkcionárom a celému organizačnému výboru. 

                                                                    Verný fanúšik. 

 

3. Rada čítam Málinský hlásnik a teším sa na kaţdé nové vydanie. Podľa mňa by ste sa mali viac 

zameriavať na nešváry, ktoré nám všetkým znepríjemňujú ţivot. Napríklad divoké skládky     odpa-

du, odpady v potoku, nevyčistené priestory, zapratané verejné priestranstvá, túlavé psy, opilci pred 

obchodmi, neporiadok pri kontajneroch, parkovanie na chodníkoch a podobne. Prípadne byť podľa 

moţnosti aj konkrétni. Ďakujem. 

                                                          čitateľka 

 

K postrehom v bode 3 sa určite plánujeme viac venovať. 

                                                                              Redakčná rada 

 

 

 

Ako správne triediť odpad 
  

Váţení spoluobčania! 

Uţ niekoľkokrát sme v našich novinách uverejňovali ale aj   

miestnym rozhlasom oznamovali a nehovorím o tom, ţe kaţdá 

domácnosť dostala letáky, ako sa správne triedi odpad. 

Naša obec tak ako máloktorá sa môţe pochváliť, ţe separuje   

odpad, nakoľko máme vybudované miesta, skládku aj             

kompostovisko, kde by sa tak mohlo konať. 

Triedením odpadu sa šetria  prírodné zdroje.  Suroviny potom  

môţu byť ďalej vyuţité v procese recyklácie. Občan tak prispieva                

k čistejšiemu ţivotnému prostrediu. 

Ţiaľ, mnoho našich občanov sa týmto asi  neriadi. 

Pravidelne vyváţame TKO. 

Ţlté nádoby PLASTY 

Patrí sem: PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr 

zníţiť, napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, igelitové vrecká, 

fólie, polystyrén, obaly z kozmetických produktov. 

Zelené nádoby SKLO 
Patrí sem: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, 

tabuľové sklo, sklené črepy a pod. 

Modré kontajnery PAPIER 

Patrí sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, 

krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník,      

celofán), kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová 

lepenka atď. 
 

 
 

V prípade, ţe máte pokazený     

elektrospotrebič, uloţte ho doma 

a počkajte na najbliţší zber,        

prípadne ho prineste do dvora 

obecného úradu. 

Tieţ Vás prosíme, nevyváţajte 

a nenoste odpad do kontajnerov 

v cintorínoch. Tieto kontajnery   

slúţia na cintorínsky odpad. 

V prípade, ţe máte viac odpadu, 

napr. stavebný, môţete ho       

odviezť na skládku v Brezničke. 

Tieţ je potrebné správne triediť  

odpad na kompostovisku. Kaţdý 

box je označený, čo tam patrí. 

 

Prosíme Vás, aby ste dodrţiavali 

usmernenia a označenia! 

Len tak si udrţíme našu obec 

v čistote a ochránime ţivotné  

prostredie a našu planétu  

aj pre ďalšie generácie. 

 

Pripravila: Anna Kančová  

 

Preventívna aktivita - Čistenie 
okolo ihriska v časti Huta 

 

     

 
  
 
 

 
 

Pripravila: Anna Kančová, zdroj internet 

 

A potom odmena. 

 

Veľká      

pochvala!!! 

 
 



Spomienkové oslavy SNP v obci  
 

V piatok – 27. augusta 2021 sme si pripomenuli 77. výročie    

SNP. Spomienkové oslavy sa uskutočnili na Námestí SNP 

v Málinci. Po hymne SR, básni a príhovoroch starostu obce      

Málinec – Ing. Igora Lacka a predsedníčky SZPB Málinec pani 

Elenky Dibaľovej sme poloţili kyticu k pomníkom padlých 

vojakov. 
 

 
 

 
 

 V programe sa nám predstavili domáce súbory  –  

– DFS Málinčok a detský rómský súbor Devleskére čáve. 
 

 
 

 Pre nepriazeň počasia nebola tento rok postavená   

spomienková vatra. Opekačka bola pre všetkých prítomných na 

námestí obce. 

 Ţijeme v neľahkej dobe, ale zo spomienok pamätníkov 

a histórie vieme, ţe sa dakedy ţilo oveľa ťaţšie. Váţme si, čo 

pre nás urobili minulé generácie a udrţiavajme ich odkaz. Ma-

jme v úcte aj pietne miesta, ktoré nám ich pripomínajú – pomní-

ky na Námestí SNP, pamätník padlého hrdinu Pustovgara na 

Stráni a udrţiavajme ich v čistote. Chráňme si mier a naše   

rodiny. 

Pripravila: Anna Kančová  
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Stretnutie občanov Čiech,  
Moravy a Slovenska 

 

Môj priateľ Dušan Palík z Turičiek mi viackrát rozprával               

o krásnom kaţdoročnom stretávaní občanov Čiech, Moravy 

a Slovenska vo Varíne a na Strečne. Nemohla som odolať       

zvedavosti a 4. septembra som zašla na spomínané miesta. 

Stretnutie aj tohto roku organizovala 

Národná rada Klubu Českého pohra-

ničia, Okresný výbor komunistickej 

strany Slovenska  v Ţiline, Krajská 

organizácia jednoty dôchodcov     

Slovenska v Ţiline a VZDOR-strana   

práce pri príleţitosti 77. výročia SNP 

a 74. výročia porazenia banderov-

ských skupín na Slovensku. 

V obci Krasňany boli poloţené kytice na pamiatku  

stráţmajstra ZNB Patočku, 24-ročného, ktorého Banderovci zabili 

pri obrane obce. 

V obci Varín pri pamätníku ZNB i vojakov boli tieţ     

poloţené vence. 

 

 
 

Na vrchu Zvonica nad Strečnom je krásny pamätník   

padlých francúzskych partizánov v SNP, kde tieţ boli poloţené 

vence a samozrejme pekné príhovory prítomných delegácií. 

Pre priblíţenie udalostí, ktoré sa spomínali vo Varíne mal 

príhovor JUDr. Peltana – člen vedenia Rady Klubu Českého   

pohraničia a hovoril najmä o banderovských skupinách, ktoré 

postupovali z Ukrajiny a vyčíňali na svojej ceste, kedy sa chceli 

dostať cez Poľsko a Slovensko do Rakúska a Nemecka do americ-

kej okupačnej zóny. Cestou len v Poľsku zabili 17 000 ľudí, vypá-

lili 1130 domov a hospodárskych budov, zničili 20 ţelezničných 

staníc a 40 mostov. Stalo sa tak v rokoch 1945 – 1946 a 1947. 

A prečo píšem o udalostiach, ktoré mnohí poznáte? 

Bola som veľmi milo prekvapená, keď nášho rodáka, 

mladého človeka, člena Klubu českého pohraničia – Dušana Palí-

ka, ktorý ako vojak slúţi na českom pohraničí, je zberateľom vo-

jenských, ale aj iných uniforiem, ale i medailí, vyzval plk. PS 

RSDr. Milan Richter SCs. – bývalý predseda Národnej rady Klubu    

Českého pohraničia a daroval mu svoju vojenskú uniformu do jeho 

zbierky. 

Bola to veľmi silná emócia, nakoľko vyzdvihol jeho    

príkladný prístup pri plnení si svojich povinností v čase základnej 

vojenskej sluţby. 

Preţila som pekný slnečný deň s fantastickými ľuďmi   

pri našich krásnych kultúrny pamiatkach. 
 

Pripravila: Marta Findrová 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

Detský rómsky súbor 

Devleskére čáve 

D 

DFS Málinčok 



 

Málinec počas SNP 
 

29. augusta sme si pripomenuli 77. výročie Slovenského národné-

ho povstania, ktorým sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré sa 

aktívne zapojili do protifašistického odboja. Z dostupných materiá-

lov a spomienok sa pokúsim priblíţiť priebeh SNP, ţivot a postoje 

obyvateľov Málinca. 

23. apríla 1944 sa v Hradišti uskutočnilo stretnutie zástupcov  

sklárskych robotníkov na čele so Štefanom Škopíkom, s veliteľom 

ţandárskej stanice v Málinci Pavlom Králikom a ţandárom     

Štefanom Halmom, kde sa dohodli na spolupráci. Následne na to       

15. augusta zorganizoval učiteľ Július Mézeš stretnutie, na ktorom 

sa okrem uţ spomenutých zúčastnil aj dôstojník z vojenskej    

posádky v Brezne, kde bola dohodnutá dodávka zbraní a vysielač-

ky z vojenských zásob v Brezne. Bolo dohodnuté, ţe z občanov 

Málinca sa vytvorí ozbrojený oddiel na obranu obce a okolia. Dňa 

29. augusta 1944 z banskobystrického rádiovysielača po Chalup-

kovej básni MOR HO zazneli slová, ktoré vyzývali  k ozbrojené-

mu povstaniu proti nemeckým okupantom. Vyzývali chlapov vo 

veku do 42 rokov, aby nastúpili k najbliţšej posádke. Niektorí 

nastúpili ihneď a ostatní dostali povolávacie rozkazy. Z našej obce 

narukovalo viac ako 200 muţov. V obci vznikol miestny revoluč-

ný národný výbor v zloţení: predseda - Juraj Straško,  tajomník - 

Štefan (Zvonislav) Zeinwald, členovia – Alexander Trokan - evan-

jelický farár, Július Mézeš - učiteľ, Augustín Slaný - správca ško-

ly, Ján Findra-Košarec, Michal Šulík, Juraj Kačáni, Štefan Volf, 

Pavel Mázor, Juraj Petrík, Ondrej Salva. Učiteľský zbor zorgani-

zoval pre partizánov, vojakov a červený kríţ finančnú a potravino-

vú zbierku, ktorú obyvatelia značne podporili. Na  pomoc SNP 

bola zo Sovietskeho zväzu letecky prepravená aj  česko-slovenská 

brigáda a aktívne sa zapojila do bojov. Boli v nej aj málinskí chla-

pi – Ján Hronec, Michal Adamove a Pavel Faťara.  

V okolí Málinca sa formovali partizánske skupiny hlavne na Tá-

ňove, v Prieraze, na Šutovej jame, Novom Svete a na Bykove. V 

Málinci vytvoril partizánsku skupinu Ján Novodomský-Pejko. Jej 

členovia boli: Michal Kancko, Juraj Szorkozy, Michal Gúgľava, 

Ján Jakuba-Pokoj, Ján Jakuba-Fančala, Július Péner, Ján Illéš, 

Július Ďuríček, Michal Michalove, Július Benedikty, František 

Puffler. Poslední traja menovaní prišli v bojoch o ţivot. 

Skupina sklárskych robotníkov v zloţení: Štefan Škopík, Ján 

Adamove, Emil Indro a Štefan Kleffler mala za úlohu chrániť 

skláreň pred zničením. Partizánske skupiny v okolí Málinca  pod-

nikali ozbrojené akcie, čím narušovali prepravy vojska, techniky a 

munície. 

Ján Findra-Košarec vo svojich spomienkach opisuje tieto udalosti 

takto: Generál Malár (Augustín Malár patril medzi najschopnej-

ších slovenských generálov, u vojakov veľmi obľúbený, padol v 

nemeckom zajatí 28. 2. 1945) vo vysielaní vyhlásil "Bratia na 

povstaleckom území, nechajte beh udalostí, nech idú svojim tokom. 

Sme malý národ, my nezaváţime v týchto dejoch. Ešte neprišiel 

náš čas." Po rozhlasovom prejave išiel k svojej posádke do Prešo-

va. Tam na tú dobu slúţili aj málinskí chlapci. Nemci zobrali  

generála a odvliekli ho do zajatia. Vojaci sa dozvedeli, ţe aj ich 

chcú zajať. Vlámali sa do skladu zbraní a chceli vstúpiť do boja 

proti Nemcom. Dôstojníci ale neboli na ich strane. Kľakali na 

kolená a prosili vojakov, aby ustúpili od tohto činu. Vojaci ustúpili 

a všetci boli odvlečení cez Maďarsko do nemeckého zajatia, kde 

boli aţ do konca vojny. Tu preţívali útrapy a hlad. Jedli trávu, 

tajne chodili na smetisko, kde jedli šupky zo zemiakov. Ovšem, toto 

bolo zakázané. Koho stráţnik prichytil, dobil ho paţbou. Takto 

prišiel o ţivot aj Michal Detvan-Pánik. Navrátivšiho po vojne Jána 

Jakubu-Fančalu som videl, bol len kosť a koţa, sotva váţil 55 kg. 

Bola nedeľa ráno, 22.10.1944, keď do dediny prišla správa, ţe 

Nemci tiahnu k nám od Kalinova. Vznikla panika, niektorí ľudia     
 

     začali baliť veci do vozov, iní len to najpotrebnejšie do bato-

hov na chrbát. Dobytok tieţ brali so sebou a utekali na vrchy do 

hôr sa ukryť. Boli tu uţ  aj ľudia utekajúci z Kalinova a okolia. 

Keďţe som bol členom revolučného výboru, bol som ohrozený na 

ţivote nielen ja ale aj celá moja rodina. Všelijaké myšlienky mi 

preletovali hlavou. Môjmu staršiemu synovi Adamovi som pove-

dal, aby odišiel za jeho starším bratom Jankom, ktorý bol uţ  

narukovaný v Banskej Bystrici. Ţe ak zavraţdia nás, nech sa 

aspoň on zachráni. Mal 18 rokov. Uznal moju radu a išiel aj s 

jeho kamarátom Jánom Kančom - Košútom. Odprevadil som ich 

na Zlatnenský vršok a rozlúčil som sa s ním. Ešte raz som sa obrá-

til a povedal im zbohom. A slzy ma zaliali, plakal som, ako nikdy 

som neplakal v celom mojom ţivote.Ako by aj nie, veď som neve-

del, či sa ešte v ţivote zídem s ním. Išli cez Táňovo a vo Vlkanovej 

našli brata Janka, kde drţal stráţ. 

Ja so ţenou a dvoma deťmi sme sa prichýlili v Zlatnom u Janka 

Vanišku-Cinguľáša, ktorý tam bol za ţeliara u Krnáča. Pán farár 

Trokan doobeda ešte sluţby boţie odbavil a potom aj on musel 

odísť z dediny pred Nemcami. Ukryl sa v Prieraze u Straškov. 

Tam sme sa stretli, Straško mal rádio na baterky. Chceli sme sa 

dozvedieť, čo je nové, ale vysielač Banská Bystrica sa uţ nehlásil. 

V dedine ostala asi len tretina ľudí, ostatní sa roztratili po     

vrchoch, kde ich prijali a zaopatrili ich aj dobytok. 

Nemci ostreľovali dedinu. Videl som výbuch granátu niekde pri 

zvoničke, dalšie na Ľavčíkove a na Ţéjroch. Nastalo utrpenie, 

niektoré dediny boli vypálené, ľudia povraţdení. Aj naša obec len-

len ţe obstála. A to len tomu môţeme ďakovať, ţe naši občania 

boli jednotní. Ţiadne udavačstvo nebolo, ba opačne.Naši občania, 

ktorí boli nemeckej národnosti sa statočne zachovali, lebo mali 

veľké slovo u Nemcov. Leopold Kochler - robotník v sklárni, Edu-

ard Oswald - učiteľ, Gejza Gombala - učiteľ, funkcionár HSĽS 

Július Mézeš - učiteľ, títo ostali v dedine aj po príchode Nemcov a 

to z toho dôvodu, aby nejaké zverstvá Nemci v dedine neurobili, 

lebo naša obec bola označená ako partizánska. Nikto však nezra-

dil, ţe aj z našej dediny sú partizáni. Toto nevyzradili ani občania 

a ani rukojemníci v Ipli, ktorých Nemci nie jedenkrát vypočúvali a 

vyhráţali sa im. 

Na druhý deň ráno sa rozšírila zvesť, ţe Nemci tiahnu hore doli-

nou smerom na Látky. Išli v zaistenom pochode, to je tak, ako sa 

napreduje po nepriateľskom území.  Bolo ich okolo 150. Od Vrch 

hradu sa priblíţilo stíhacie lietadlo a začalo po nich strieľať z 

guľometu. Nemci streľbu opätovali z diel so schrapnelmi, ale ho 

netrafili. Lietadlo odletelo ponad Bykovo. Nad Vlčovom boli na-

kopané zákopy, ktoré ale naši vojaci nepouţili. Veliaci dôstojník 

im zakázal strieľať na nepriateľa, a to preto, ţe nemali spojenie a 

nemali ťaţké zbrane. Po odchode Nemcov z našej dediny začali sa 

ľudia vracať domov. Táto evakuácia trvala 4-5 dní. Nemeckí 

vojaci potom ešte viackrát prechádzali v malých skupinách cez 

obec. Partizáni podnikali bojové akcie ďalej aţ do oslobodenia 

našej obce. 

Toľko zo spomienok Jána Findru-Košarca. Pre úplnosť ešte treba 

dodať, ţe pri vstupe Nemcov do Málinca bol zastrelený slabomy-

seľný občan Ján Kýpeť, ktorý nereagoval na povel "stoj". 

Počas SNP ako aj pri oslobodzovaní našej obce sa zúčastnili aj 

vojaci a partizáni z Ruska, Maďarska, Česka, Francúzska a    

Rumunska.  

Najtragickejšou udalosťou sa stala akcia, ktorú 3. 1. 1945 previed-

la partizánska skupina Jána Novodomského, pri ktorej bol on 

ťaţko zranený a Július Benedikty a František Puffler prišli o ţivot. 

Uplynulo uţ 77 rokov od SNP, ale ani taká dlhá doba nemôţe 

zahojiť rany, nesmieme zabúdať, ţe naša sloboda sa rodila 

ťaţko a často aj za tú najväčšiu cenu. 

 

Zdroj: Spomienky Jána Findru-Košarca 

           Monografia obce Málinec                                  

                                                          Pripravil : Juraj Janšto 
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                             V jednoduchosti je krása – chalupári vo Vlčove 

 

 

Z našich dvorov, balkónov,  
terás, záhrad a priedomí 

 

 
 

Rozkvitnuté nádvorie p. Elenky Ulickej 
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Ing. Edita Gúgľavová,  

letná predzáhradka,  

kombinácia kvetov  

a rastlín s úlomkami  

zo starých stromov,  

kamienkami a  

kamenným chodníkom  

 

 

 

 
 

Farebná krása u Riečicov v Školskej ulici 

 

Ing. Víťazoslav Zákopčan, 

rozkvitnuté lotosy v Málinci 
pôvod inšpirácie na pestovanie týchto 

krásnych exotických rastlín sa 

dočítate v článku Ţijú medzi nami    

na str. 12 – 13 

 

 

 

Spracoval: Juraj Janšto 
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Za krásami Slovenska 
 

Jedna múdra ţena povedala: „Nie je hriechom, ak sa o niečo pokú-

site a neuspejete. Hriechom je to, ak sa o nič nepokúsite.“ Motivo-

vaní touto myšlienkou sme sa aj v súčasnom komplikovanom 

covidovom období pokúsili v Cirkevnom zbore ECAV Málinec 

zorganizovať tradičný poznávací zájazd „Za krásami Slovenska“. 

Naša snaha nevyšla nazmar. 

 V sobotu 28. augusta 2021 o piatej hodine ráno odišiel 

z Námestia SNP v Málinci autobus s 30 výletníkmi, túţiacimi 

spoznávať krásy regiónu Kysuce. 

 Prvá destinácia nám ponúkla krásy kysuckej prírody 

a tradícií. V doline Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť 

Vychylovka, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, 

sme sa previezli vláčikom historickou lesnou úvraťovou ţelezni-

cou. Z výkladu sprievodcu sme sa dozvedeli, ţe ţeleznička je od 

roku 1991 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej 

republiky a je zapísaná v zozname technických pamiatok UNES-

CO. Z pôvodnej 110 km dlhej ţeleznice, tvoriacej spojnicu pri 

zváţaní dreva medzi Oravou a Kysucami, zostala dnes funkčná len 

časť, ktorá vedie Vychylovkou. Úvraťový systém tejto ţeleznice, 

slúţiaci na prekonávanie veľkých výškových rozdielov v teréne, je 

jedným z dvoch, ktoré sa v súčasnosti zachovali v Európe. Vo 

Vychylovke bol v roku 1974 zaloţený aj skanzen-Múzeum kysuc-

kej dediny. Zákutiami tejto malebnej národopisnej expozície 

v prírode nás sprevádzala profesionálna lektorka. Počas dvojhodi-

novej prechádzky medzi kultúrne a historicky hodnotnými pôvod-

nými stavbami roztrúsenými v členitom teréne sme sa oboznámili 

s tradičným kysuckým kopaničiarskym osídľovaním. Zaujali nás 

cholvárky – sezónne pastierske obydlia, mlyn s pílou z Klubiny, 

kaplnka a cintorín zo Zborova, krčma z Korne, vyhňa Vychylovka, 

obytné domy z Oščadnice, U Rybov, U Poništa, U Hruškuliaka, 

Do potoka a ovčín Poníšt slúţiaci aj dnes pôvodnému účelu pre 

ovečky ţijúce v areáli múzea. Všetky stavby sú plne funkčné 

a oţívajú počas rôznych podujatí v priebehu celého roka. Krásy 

skanzenu vyuţili aj reţiséri pri tvorbe filmov Ţelary a Lietajúci 

Cyprián. Navštívili sme aj aktuálnu výstavu venovanú kysuckým 

drotárom, ktorí putovali po Slovensku i susedných krajinách. Naj-

prv spevňovali hlinené nádoby odrôtovaním, neskôr tvorili vlastné  

výrobky aj nitovaním, letovaním a lepením.  
 

 
 

  Z Novej Bystrice sme sa presunuli do susednej Starej 

Bystrice, konkrétne na čarokrásne námestie so zrekonštruovanými 

obecnými budovami, obchodíkmi, cukrárňami, kaviarničkami 

a galériou v horskom štýle. Námestiu dominuje od roku 2009 

Slovenský orloj – najväčšia drevená socha na Slovensku v podobe 

sediacej Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Srd-

com orloja je astroláb – ciferník s astronomickými údajmi. Prome-

náda siedmich drevených sôch slovenských apoštolov sa koná 

kaţdú hodinu a po jej ukončení históriu vzniku a proces   fungova-

nia jediného orloja na Slovensku vysvetľuje lektorka všetkým 

pozorovateľom. Hodina preţitá na námestí v Starej Bystrici bola 

pohladením pre všetky naše zmysly. 

Naplnení záţitkami a s malými suvenírmi v taškách sme 

pokračovali v našej ceste do dedinky Radôstka, kde nás 

v reštaurácii Tri lipy čakali elegantne prestreté stoly a vynikajúce 

obedové menu. 
 

 
 

Poslednou zastávkou na Kysuciach bola obec Staškov, 

v ktorej sme navštívili rodný dom slovenského herca Jozefa    

Kronera. Ţil v ňom do svojich desiatich rokov. Interiérové      

vybavenie pamätnej izby, ktorá bola v zrekonštruovanom        

ţelezničiarskom domčeku otvorená v roku 2011, poskytla herečka 

Zuzana Kronerová, dcéra oscarového herca. Históriu domu posta-

veného v roku 1914 a osudy rodiny Kronerovcov nám sprostred-

koval správca tejto pamiatky. V okolí domu sme mali moţnosť        

poprechádzať sa po Náučnom chodníku Jozefa Kronera, na ktorom 

sú umiestnené sochy zobrazujúce herca v jeho najslávnejších  

filmových, divadelných a televíznych rolách.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
   

Putovanie po Kysuciach sa skončilo a rovnako sa zavŕšil 

aj jubilejný X. ročník výletu „Za krásami Slovenska“.              

Poďakovanie Cirkevného zboru ECAV Málinec patrí všetkým 

účastníkom zájazdu spolu s pozvaním na budúcoročný výlet do 

ešte nepoznaného kúta Slovenska.  

Organizátorky výletu: Ţelmíra Urdová, Elena Findrová  

 

Výletníci pri 

Slovenskom orloji 

v Starej Bystrici 

 

Návšteva 

RODNÉHO DOMU 

JOZEFA KRONERA 
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Leto v komunitnom centre... 
 

Pri návšteve Komunitného centra v Málinci počas letných prázd-

nin zistíte, ţe pracovníci sa venujú prevaţne detským klientom. A 

tak to bolo aj toto leto. Deti mali na výber z aktivít ako napríklad 

Precvičujeme si rozum, Tvorivé dopoludnie/Tvorivé popoludnie, 

Môj počítač, Niečo si ukuchtíme, Spoznávame okolie a prírodu 

a iné. Okrem pravidelných skupinových aktivít pracovníci zorga-

nizovali pre deti výlet do Lučenca, spoločnú opekačku v KC či 

letný tábor.  Kaţdodenná účasť na aktivitách vypovedala o záujme 

detí o činnosti komunitného centra  

 

      
 

 

 

S pomocou dobrovoľníčky 

Ady Pokošovej  

sa v komunitnom centre 

celé leto realizoval tanečný 

krúţok, na ktorom sa    

zúčastňovali mladšie aj 

staršie deti.   

V júli sa prezentovali   

rómskymi tancami na    

vystúpení v Hnúšti. 

 

 

Dôleţitou úlohou komunitného centra v tomto období je priebeţne 

mapovať potreby obyvateľov. Pracovníci uskutočňujú mapovanie 

návštevami v domácnostiach prostredníctvom rozhovorov a tým 

zisťujú, čo by potrebovali. Pri tejto príleţitosti zorganizovali 

v mesiaci august aktivitu s názvom Posedenie pri guľáši a ţivej 

hudbe, kde mal kaţdý moţnosť prísť do KC, posedieť si pri hudbe, 

zajesť si guľáš a porozprávať sa. Aktivita mala úspech  

 

       
 

Kolektív KC  

 

  Materská škola 985 26 Málinec, 
Školská ulica 192/9 

Pripravenosť MŠ na školský rok 
2021/2022 

 

Školský rok 2021/2022 začal 1. 9. 2021. Výchovno-vzdelávacia 

činnosť vo štvrtok  02. 09. 2021. 

Na  školský rok 2021/2022  je zapísaných 44 detí  a do 15. sep-

tembra nastúpilo 43 detí, ktoré mali rozhodnutie o prijatí.  Z týchto 

44 detí je aţ 9, ktoré ku 31 augustu nedovŕšili vek 3 roky. 

Bolo vyhovené všetkým ţiadostiam, podaným aj po termíne zápi-

su, pretoţe bola voľná kapacita. 

Všetkým novým deťom bolo dané adaptačné t.j. na „ skúšobnú 

dobu“ na 3 mesiace, následne riadne prijatie na VVČ. 

 Adaptačné dávame z dôvodu vyhnutia sa nepríjemnostiam, keď 

rodič zatají dôleţité zdravotné skutočnosti o dieťati. 

Hygienou stanovené limity dodrţiavame t.j. 45 detí. 

 

V triede   č. 1  je   kapacita  15 detí  zapísaných je 14 od   2 aţ 3   

rokov. 

triedna p. uč.  Anna Valentýniová  

vyučujúca p. uč. Janka Strašková   

 

 trieda č. 2  kapacita 10 naplnená  4 aţ 5 ročné 

  vyučujúca: Anna Pinková  

 

trieda č. 3  kapacita 20  naplnená  5 aţ 6   

triedna učiteľka Nataša Tatranská  

vyučujúca:   Töröková Janka  

 

Celkovo bolo prijatých 13 nových detí a do ZŠ odišlo 9. 

Pedagogickí zamestnanci   sú v nezmenenej zostave: 

Janka Töröková, Nataša Tatranská, Anna Valentýniová, 

Janka Strašková, Anna Pinková, P.A. Gabriela Lásková, 

Nepedagogickí:  Mária Farkašová  

Od tohto školského roka je povinná MŠ rok pred nástupom na ZŠ, 

preto povinnosťou  zákonných zástupcov je ospravedlniť neprí-

tomnosti dieťaťa na VVČ. 

MŠ  je pripravená  na začiatok škol. roka, ako interiér  tak i exte-

riér / zniţovanie stropu 2 dni pred nástupom/. 

Všetky triedy sú dostatočne vybavené IKT /informačno - komuni-

kačnými technológiami, učebnými pomôckami. Je pravda, ţe  

niektoré  sú uţ opotrebované a začínajú byť  poruchové, postupne 

ich budeme podľa finančných moţností vymieňať. 

Poplatok / 8,50 € mesačne/ zo zákona  sa nemenil z dôvodu    

projektu  /Pomáhajúce profesie v edukácii detí a ţiakov II/. 

Nemalú finančnú pomoc máme aj zo strany rodičov, ktorí po  

odsúhlasení na RZ prispievajú do triedneho fondu na triedach, do 

fondu RZ. 

Keďţe aj naďalej platia opatrenia RÚVZ, musíme dodrţiavať 

nariadenia a zabezpečiť dostatok hygienických potrieb: dezinfekč-

né prostriedky na zvýšenú hygienu, čo v MŠ je obzvlášť potrebné,  

jednorázové utierky, hygienické vreckovky, vlhčené vreckovky, 

dezinfekčné mydlo... 

MŠ dostala do konca kalendárneho roka 175 € na hygienické  

potreby z KŠÚ . 

Dlhoočakávaná plynofikácia MŠ je realitou. Pribudla nám      

umývačka riadu do školskej výdajne.  

 

 

                        Vypracovala: Janka Töröková,                                                                                                                 

riaditeľka  MŠ  
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Základná škola Málinec 
 

Váţení spoluobčania! 
 

Začal sa nový školský rok, 

preto mi dovoľte v krátkosti    

informovať Vás o novinkách 

v našej základnej škole.  

Okrem beţných udrţiavacích 

a upratovacích prác sme počas  

školských prázdnin zrenovovali 

a zmodernizovali prvú, piatu a sčasti aj 

druhú triedu (vymaľovanie, renovácia 

podláh, sanitárnych priestorov,  

modernizácia školského nábytku). 

Priestory špeciálnej triedy, 

ktorá z dôvodu zníţenia počtu ţiakov ukončila svoju    činnosť, 

boli pretvorené na školskú študovňu, resp. kniţnicu.  Priestor bude 

čochvíľa doplnený o počítače, ktoré môţu ţiaci vyuţiť pri domácej 

príprave na vyučovanie. Škola investovala do výmeny radiátoro-

vých ventilov za termostatické (v tomto roku) na hornom poschodí  

budovy školy a tieţ v telocvični. Dokončuje sa modernizácia   

kabinetu telocvične, ktorého plocha sa zdvojnásobila a bude tak 

dôstojnejším reprezentatívnym priestorom počas rôznych        

školských športových súťaţí. 

Obec sa počas prázdnin pustila do renovácie školskej    

jedálne. Aj tu došlo k výmene ventilov za termostatické. Jedáleň 

bola kompletne vymaľovaná a priestor výdajne jedál sa „doţil“ 

novej dlaţby. 

Školu školou však robia najmä ţiaci a ľudia v nej. Som 

rád, ţe napriek veľmi ťaţkej situácii s učiteľmi prírodovedných 

predmetov na slovenskom pracovnom trhu  sa škole podarilo  

zabezpečiť 100 % kvalifikovanosť v profilových predmetoch        

na 2. stupni a 100 % kvalifikovanosť vyučovania všetkých     

predmetov na 1. stupni. Takýto stav nebýva samozrejmosťou ani 

na školách, ktoré sa povaţujú za „renomované“. Neodborne sa 

vyučujú len niektoré výchovy na 2. stupni. Niektorí učitelia majú 

snahu rozšíriť si svoju kvalifikáciu aj o takéto predmety, nie 

v kaţdom školskom roku sa však otvára rozširujúce štúdium   

všetkých predmetov. 

Priaznivú epidemiologickú situáciu v našom okrese na 

začiatku šk. roka sme vyuţili na realizáciu odloţených            

záţitkových aktivít plánovaných v minulom školskom roku.    

September bol preto nabitý akciami ako dvojdňový výlet            

pre najlepších ţiakov školy, dvojdňový pobyt pre ţiakov ŠKD 

a organizačne bola pripravená aj „škola v prírode“. 90 % finanč-

ných nákladov  na výlety hradila škola. Rodičia sa na financovaní   

všetkých akcií podieľali len minimálne. Epidemiologické        

„nástrahy“ sme sa snaţili čo najviac eliminovať. Ţiaci             

neprichádzali počas akcií do styku s inými školami 

a v ubytovacích zariadeniach sa nachádzali len ţiaci našich škôl.  

Pre malý záujem sa nakoniec nerealizovala „škola 

v prírode“. Mrzí ma skutočnosť, ţe značná časť rodičov nie je 

ochotná pustiť svoje deti na dlhší čas mimo domu (škola 

v prírode). Prehnanými obavami tak pripravujú svoje deti 

o nezabudnuteľné záţitky. 10-ročné dieťa je uţ schopné 

a pripravené stráviť 4 noci mimo domu v kruhu svojich           

spoluţiakov. Ani epidemiologické obavy nie sú na mieste, keďţe 

deti mali byť v ubytovacom zariadení samé – bez ţiakov z iných 

škôl. Z tohto hľadiska by im vlastne hrozilo menšie                 

nebezpečenstvo ako v škole.  

Ak to epidemiologická situácia dovolí, škola bude organi-

zovať  10 – 11 záujmových útvarov (na základe prieskumu reali-

zovaného začiatkom roka). Všetky krúţky budú bezplatné, čo 

nebýva v školách samozrejmosťou. Škola rovnako bezplatne   

zabezpečila elektronickú formu pracovných zošitov vo všetkých  

 

 

Škola volá! 
 

Za horami, za dolami v jednej krásnej dedine, 

za týčiacou sa hnedou bránou, na trávnatej rovine, 

stoja pevné, ţlté múry, ťahajúce sa k nebu. 

Dejú sa tu rôzne veci, taký je začiatok príbehu. 

 

Čoţe to je? Palác? Dom? 

Kto len môţe bývať v ňom? 

Ţeby kráľovná a kráľ? 

Alebo iný zaľúbený rozprávkový pár? 

 

Ja to tuším, ja to viem, 

no ešte vám to nepoviem. 

Po schodoch spoločne vstúpme doň 

a spoznajme ten obrovský palác, či dom. 

 

Plno okien, dverí veľa, 

Stena je tu ţltá, nie je biela. 

V kaţdej izbe tabuľu moţno vidieť na stene. 

Kriedy, rady lavíc...Pozerám sa zmätene. 

 

Chodbami blúdim hore-dole. 

Veď ja nie som v paláci, či dome. Ja som predsa v škole! 

Dva mesiace bola prázdna, pohltilo ju ticho a tma, 

no teraz sa znova otvoriť má. 

 

Prázdne opustené triedy  

čoskoro vyplní radostný smiech detí. 

Zborový spev, čítanie, písanie a rôzne nové pojmy, slová... 

Rýchlo deti, poďte sem, uţ škola volá! 

Pripravila: Ema Sarvašová  

profilových predmetoch na 2. stupni (okrem ANJ). Postupná   

elektronizácia je jednou z hlavných priorít v tomto a v budúcom 

školskom roku. Platí to aj pre komunikáciu vo vzťahu rodič-škola. 

Pozornosť sústredíme aj na zmenu školského poriadku, organizá-

ciu dňa otvorených dverí a zjednocovanie kritérií klasifikácie  

ţiakov zo strany vyučujúcich. 

Musím povedať, ţe ma mrzí nízky záujem značnej     

skupiny rodičov o výchovno-vzdelávacie výsledky svojich detí, 

záujem o dianie v škole a chýba tieţ aktívnejší prístup rodičov    

pri organizovaní školských podujatí. Komentovanie činnosti školy   

na ulici a „mudrovanie“ medzi štyrmi očami nikomu nepomôţe. 

Problémy a poţiadavky je potrebné predniesť a riešiť tam, kde sa 

to vyriešiť môţe: na rodičovských zdruţeniach, zasadnutiach  

rodičovskej rady a na zasadnutiach rady školy. Vedenie školy 

potrebuje mať spätnú väzbu od rodičov, aby vedelo efektívnejšie 

nastavovať procesy v škole. Nie nadarmo sa hovorí: „Nemému 

dieťaťu ani vlastná mater nerozumie!“  

Ľudia sa ma často pýtajú, ako to bude so zatváraním tried 

a prechodom na dištančné vyučovanie. Toto predovšetkým závisí 

od moci „na vyšších miestach“. Ak bude platiť (ako bolo zo strany 

ministerstva vyhlásené), ţe školy sa plošne zatvárať nebudú,   

nemala by nastať situácia ako vlani, keď boli na dlhé mesiace 

zatvorené celé triedy. Keďţe v škole sú zaočkovaní všetci učitelia 

s plným úväzkom, plošné zatváranie tried z dôvodu, ţe by nemal 

kto učiť, by nemalo nastať. Zatvorené (max. na 2 týţdne) budú len 

triedy, kde sa vyskytne COVID u ţiakov. O testovanie ţiakov na 

začiatku roka zo strany rodičov PCR testami záujem nebol,            

z testovaných 8 ţiakov zo 115 nebol však nikto pozitívny. 

Podrobnosti o fungovaní a ţivote školy aj s obrazovým 

materiálom sa dozviete v pripravovanom čísle nášho časopisu 

„Málinský školák“ (koncom novembra). 

Pripravil: Ľ. Jablonský 

 



 

 

     Druhú triedu vyučoval pán správca školy August Slaný. 

Bol prísnejší ako pani učiteľka v prvej triede. Aj učenia bolo viac, 

ale zvládali sme to. V druhej triede sa však stala nevídaná vec. Pán 

správca ráno do triedy načas neprišiel, lebo vraj odcestoval. Ako 

deti sme boli hluční. Vtom vošiel mladý švihák a mal zastupovať  
otca, ale najskôr začal zjednávať poriadok prútom, ktorý býval 

v kaţdej triede. Občas takúto „paličku“ pouţíval kaţdý vyučujúci, 

aby buď niekoho potrestal, alebo vychovával. Nikto z rodičov sa 

na to nesťaţoval, bolo to súčasťou výchovy. Ba mnohý rodič do-

dal: „len mu dajte“. Len mladý zastupujúci nevychovával, ale nás  

doslova mlátil rad radom a polovica triedy doslova jačala a mladý 

sa pritom bavil. Aj z dnešného hľadiska to hodnotím ako vyčíňanie 

psychopata, ktorého vypustili z klietky a ktorý si pomýlil školu 

s bojiskom. 

V tretej triede vyučovala pani učiteľka Finďová. Bola starou  

dievkou, navyše uţ na nej bolo poznať, ţe mala porúchané nervy 

z vyčíňania ţiakov. Keď sme mali byť zaujatí písaním, sama so 

sebou sa potichu rozprávala. Ja som to nechtiac zbadal, reagovala 

zvláštne. Keď  prechádzala popri  mojej lavici, pristavila sa, ja 

som spozornel a ako bývalo v kritickej situácii zvykom, vopchal 

som si drevený  vŕšok pera medzi zuby. V tom mi pani učiteľka 

riadne klepla po hlave aţ tak, ţe mi pero vbehlo riadne hlboko do 

úst,  aţ ma naplo a rozkašľal som sa. Vtedy aj ona zbadala,  ţe 

výchovný úder  prehnala a začala ma ošetrovať a chlácholiť.   

Doteraz neviem, či to bolo za  nejakú chybu v texte, či za        

neúhľadné písmo, ja som si to vysvetlil tak, ţe som sa nemal   

obzerať a pristihnúť vyučujúcu, ako si niečo zasa pre seba  šeptom 

vykladá.  

Zo štvrtej triedy si uţ pamätám na mnohé. Vyučoval nás pán učiteľ 

Mézeš. Bol to skúsený pedagóg, ktorý v prvom rade vedel a mal 

záujem naučiť. Okrem školy sme ho poznali aj z účinkovania 

v kostole, kde hral na organe. Medzi ním a správcom školy nastali 

trenice. Neviem či pre prácu v škole, ale určite aj preto, ţe kaţdý 

chcel v nedeľu v kostole  organovať. Nakoniec zato bol aj nejaký 

príjem, okrem toho bezplatné uţívanie cirkevného bytu pri kostole, 

kde pán učiteľ Mézeš aj býval. Cirkevný zbor rozhodol, ţe jednu 

nedeľu hral jeden kantor a druhú zasa ten druhý. 

Keď som bol štvrták, a navštívil som v trafike mamu, prejavila 

chuť na slivky, ktoré dozrievali  na medzi v našej záhrade hneď pri 

plote. Poslúchol som a vydal sa splniť ţiadosť. Len slivky boli pre 

mňa  pomerne vysoko,  a tak som si pomohol a vyliezol na plot. 

Zastal som na vodorovný oblúkový  horný  „rígel“, na ktorý boli 

pribité zvislé  „šteky“.  Ľavou rukou som sa pridrţiaval vetvičky  

a pravou som trhal slivky a pchal za košeľu. Neviem uţ ako, ale 

nohy sa mi vyšmykli a ja som ľavú ruku nestihol prikrčiť a celou 

váhou som si  jej sval nad lakťom napichol na najostrejší štek, 

ktorý sa  vnoril do rany. Ostal som visieť v hlbokej záhrade na 

plote, kde nebola nádej, aby ma niekto počul a pomohol ma od-

kvačiť a zachrániť ma pred vykrvácaním. Pozbieral som všetky 

sily i vôľové vlastnosti, musel som sa odkvačiť sám. Pravú ruku 

som podsunul pod ranu a asi päťdesiat metrov som kráčal do  

dvora, kde na môj krik vybehol v prvom rade  otcov krajčírsky 

pomocník Mišo Šulik, za ním aj otec. Prehodili mi cez ranu čistý 

kuchynský obrúsok  a Mišo ma niesol k miestnemu doktorovi- 

Ţidovi „Dajčovi“. Ten mi pri plnom vedomí dokola ranu zašíval 

a ja som reval. Chlapi mali čo robiť, aby ma udrţali a nakoniec, 

aby im samým neprišlo zle. Bola taká doba, ţe obvodný lekár 

v tom čase vedel urobiť aj takýto zákrok a potom liečiť. Nakoniec 

sa po dlhom čase rana zahojila. Mal som šťastie, ţe ruka ostala 

absolútne funkčná a mám doteraz na svale nad lakťom len  veľkú 

jazvu. Kto ju náhodou spozoruje, pýta sa, či som sa  popálil. 

Pre úplnosť treba napísať, ţe Slovenský štát zaviedol 

v školstve aţ také poriadky, ţe katolícke deti oddelili do hornej 

školy, kde bola  do r. 1919,  za maďarskej éry,   „dadovňa“.        

Po štyridsiatom piatom potom tieţ materská škola.  V hornej škole  

POKRAČOVANIE na str. 11 

Do úľa včeličky, do školy detičky 
 – vyučovanie v Ľudovej škole 

v Málinci 
(Z pamätí Štefana Urbašíka) 

 

Roky bezstarostného útleho veku sa       

pominuli kaţdému z nás a prišlo obdobie, 

keď sme počúvali rodičov, ako to bude 

v škole.  

Moţno si pri tomto mojom zázname 

spomeniete na prvý deň, či aj ďalšie roky  

návštevy základnej – či vtedy ľudovej    

školy. S novým školským rokom aj v tomto 

období otvorili dvere tried naši najmladší 

a ţeláme im dobrých učiteľov a veľa vlastného záujmu 

a zvedavosti. 

Mamička ma vyobliekala a viedla najkratšou cestou. 

Upozorňovala ma, ţe tadiaľto budem chodiť kaţdé ráno, okrem 

nedele. Hneď vedľa chodníka bola trvalá močarina, lebo sa tu 

pravidelne vylieval Ipeľ. Tadiaľ prešli iba povozy. Dnes je to 

spevnená cesta, kde býva aj môj brat Tibor. Budova školy bola na 

tie časy jednak veľká a jednak impozantná. Na školskom dvore 

rástli dve smutné vŕby a medzi nimi bola studňa, z ktorej  voda sa 

čerpala  za pomoci kolesa, rumpálu, reťaze a dreveného vedra. 

V jednom  rohu  budovy bol tabuľkou  označený „BYT SPRÁV-

COV“ a roky sme čítali aj tabuľku na dverách bytu: „NOHY 

OČISTIŤ“. V náprotivnom rohu školského dvora bola postavená 

dreváreň, lebo v kaţdej triede bola kachľová pec, a tak dreva na 

celú zimu bolo načim veľa. 

Vstúpiť prvý raz do triedy nebolo jednoduché, a tak ma 

mamička musela trocha povzbudiť a aj mierne postrčiť. Všetky 

tváre detí mi boli neznáme, ale nakoniec som zbadal a aj som si 

prisadol ku Jankovi Púpalovi, ktorého som poznal,  lebo sme sa na 

moste pred naším domom hrávali. On s rodičmi  v podnájme býval 

oproti,  u dolných Faťarov. Tam  vo dvore bývala ešte jedna   

známa tvár,  Mariška Faťarová. Aj tú som zbadal, ale hádam by 

som si nesadol medzi dievky. Nás prvákov sa ujala pani učiteľka    

Trokanová, farárova manţelka. Bola milá a s malými deťmi to 

vedela. 

Naše vyučovanie bývalo rozdelené na dve etapy dňa, do-

poludnia i popoludní. Vo štvrtok sme do školy nechodili. Do pa-

mäti sa deťom vryjú spomienky, ktoré ich čímsi poznačili.  Popo-

ludní si v istom dni naša prvácka pani učiteľka pribrala aj staršie 

školáčky, ktoré vyučovala ručným prácam. A vtedy sa táto moja 

pamätná epizódka stala. Pred týmto dňom nám pani učiteľka pri-

kázala, aby sme zistili dátum svojho narodenia. Moţno som bol 

zaujatý niečím iným, dosť na tom, ţe som si to síce  pamätal, ale 

nepochopil som  podstatu. Dosť na tom, ţe prebiehali tie ručné 

práce a ja som pani učiteľke pripomenul, ţe som zistil, kedy som 

sa narodil. „Na tak povedz, Števko“. Bola prekvapená, keď som 

vyskočil z lavice a podával som jej lístok  so slovným sprievodom 

„nech sa páči“ a podával som jej kartičku, na ktorej  bol dátum  

napísaný. Moţno som to urobil s istým neopakovateľným gestom, 

dosť na tom, ţe sa prítomné dievčence a aj pani učiteľka nahlas 

rozosmiali, lebo pochopili to, čo som nepochopil ja, ţe som sa to 

mal naučiť spamäti. 

Ešte si  pamätám, keď mi  kúpili prvé gumené čiţmičky a  

ako som sa pri  prvej mláke čudoval, ţe mi voda nepremokla 

a nohy ostali suché. V ten deň prišla na návštevu z Hradišťa teta 

Julka. Mala vtedy vari iba 16 rokov.  Na námestí som jej  v ústrety 

utekal ukázať nové čiţmičky a zároveň aj prvé pokusy do riadka 

spratať prvé paličky, či krúţky, ako prípravu písma. Miesto    

pochvaly ma veľmi skritizovala, ţe to nie je úhľadné, a tak miesto 

pochvaly som počul kritiku a to som si zachoval. 
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Mgr. Štefan Urbašík 



 

 

vyučoval pán učiteľ Osvald, ktorý velebil Hitlera. Aj nás  

prišiel nahovárať za „vĺčatá“, ale nemal úspech.                         

Ešte s nevyliečenou rukou som postúpil do piatej triedy. Neviem, 

ako si pomenili učitelia triedy, ale opäť tu vyučoval pán učiteľ 

Mézeš. V piatej triede sme sa dlho neučili, lebo bol vojnový čas 

a vojsko sa dvakrát   prehnalo aj našou dedinou. O tom je treba 

napísať niečo viac, lebo to bol záţitok opäť na celý ţivot. 

Po vojne sa uţ vyššie triedy zmenili na triedy meštianskej 

školy, lebo Málinčania si takúto školu po vojne vydobyli. 
 
 

 
 

 

Prvá trieda Štátnej meštianskej školy v Málinci s pani učiteľkou Kollárovou 

 

Predtým, za Slovenského štátu, v okrese Lovinobaňa, meštianku 

mala iba  Kokava nad Rimavicou. 

Pripravil: Mgr. Štefan Urbašík 

 

 
 

Niečo po málinsky: 
Ako báťu Boroša fajka zraďela 

 

Málinčaňej veďeľi o kaţdon jarmoku, ďe a kodej sa bude konaťi. 

Choďévali zo statkon do jarmoku, ďe predávaľi, aľe aj  kupovaľi. 

Dakto šév do jarmoku aj tode, kot ňič ňekcev aňi predaťi, aňi kú-

piťi.  Aľe nazbérať i rozun pre sebej, kobe náhodó šév dač predá-

vaťi. 

V Lučenci bov jarmok, tak sa báťa Boroš rozhodov, ţe aj 

kot ňič ňebuďe predávaťi, tak nan póde. Pravdaţe, do Lučenca sa 

väčinó choďévalo peši. Aľebo dakode sa pošťasťelo príľeţitosňe 

iťi aj na voze. 

Báťa Boroš si zauméňiľi, ţe na rano na večer mise jiť 

i drév spaťi, ľebo kceľi rano časňe stáťi. Do saňistre jin ţena do 

váľaňičke zakriťela kus chľeba a kus slaňine.  

Rano ešťe aňi kohúte ňekikiríkale a báťa boľi uš na cestu 

virichováňi. Ţačkóv póne dohánu a fajka v kabaňici ňesmela  

chíbaťi. Z ňikin sa ňedovraveľi, preto sa na cestu daľi sami. Tma 

ako v rohu. Kobe ňi hracká, tak beňe boli veďeľi, käďe kráčaju. 

Šľi, šľi a šakovó in behalo po rozume, ľebo sa veľej vravelo 

o zlech duchoch, strigág, húkoľénkach a svetlonoci. Čó, kobe sa aj 

in dačtakó prihoďelo, ţe kobe zišľi  z ceste, začalo be ich po   

barinách vláčiťi ako stareho Fuku? Tót prišé vedon raz domó 

z jarmoku celej dovláčenej, doblaťéne čó jich húkoľénka vláčela. 

Na to báťa ňechceľi aňi pomesľiťi.  Račé si vyťejhľi ţačkóv,   

napchali fajku dohánon a kceľi si zapáľiťi. Vétor in zhasína ednú 

mašinu za druhó. Obráťiľi sa tak, abe in vétor do chrpta dúchav. 

Podarelo sa in zapáľiťi fajočku, a tak bafkajúc, kráčaľi ďaľé. Dáko 

sa jin do uhoviďelo, vet uţ dávno maľi beťi v Rovňach. Kráčali 

ďaľé, ač prišľi na kraj ďeďine. Pomäsľili si: „vet tótot dončok je 

ako Mravcove na kraj Máľinca.“ Idu ďaľé, don ako Pupákove. Uţ 

in začalo v hlave vrtaťi, či si Rovňanci ňepostaviľi také dome, ako 

sa na Máľinci. Prišľiač k Borošove domu a hútajú: „Ač buďe psík 

brechaťi, tak son to ňi jej, aľe ač ňebuďe, tak son to namojí duši 

jej.“ 

      Pes ňebrachav, pre istotu zabúchaľi na oblok a spejtaľi sa:  

„Borošovci, či ste domá?“ Rozospána ţena sa ohlásela:  „Domá.“ 

     „A starej je domá?“ 

     „Ňi,“ kričí ţena. „Tajšév do Lučenca na jarmok.“ 

     V ton si báťa pomesľeľi: „Tak son to preca jej.“ 

      Domá rozhutovali, ako sa to mohlo stáťi, ţe sa vráťiľi 

domó, či fton ňémale prste zlej duche, aľebo čó to bolo. 

Kot to rozprávaľi svojé ţeňe, tá jin povédala:   

„A či to ňebolo tode, kot si si fajku zapaľovav?  

Tode si sa mohov obráťiťi na spät.“ 

      „Jáj, veru je tak, stará mojej,  

zabudov son sa jej naspät na Rovňane obráťiťi!“ 

  Za jarmokon veľmi banovali,  

ľebo Rarko, čó bov na  jarmoku vravev, ţe tan bolo veľej vecí, aľe 

ňekcev vraviťi akich: „Ľebo to be bolo bejvalo najľepše, kobesťe 

to báťa sami na vlasné oči boľi viďeľi.“ 
 

Vyrozprávav p. Tibor Urbašík  

 

 

 

 

 

 

 

               A nakoniec malý test! 
 

Viete správne vysloviť po málinsky 555? 

päctopäďesejtpät! 

 

Porovnajte si svoju výslovnosť s výslovnosťou pravých           

Málinčanov. 

Pripravila: A. Kančová 
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Historický kalendár 
 

Michal BAKUĽA – narodil sa v Málinci 23. 8. 1911. Politický 

a verejný činiteľ. V povojnovom období zastával mnohé politic-

ké funkcie na okresnej a krajskej úrovni. V rokoch 1948 – 1954 

bol poslancom Slovenskej národnej rady a v rokoch             

1954 – 1960 poslancom Národného zhromaţdenia v Prahe. 

V roku 1955 bol menovaný do funkcie ministra štátnej kontroly 

a v roku 1956 bol vymenovaný za ministra poľnohospodárstva a 

lesného hospodárstva Československej republiky. Zomrel 

21.10.1983 v Bratislave. 

 

Jozef PUPÁK – narodil sa 7. 8. 1912 v Málinci v rodine miest-

neho mlynára. Pôsobil ako učiteľ v Dobrom Potoku, Detvian-

skej Hute a v Hriňovej. Po vypuknutí SNP bojoval  v hodnosti 

nadporučíka pri Telgárte a po prechode na partizánsky spôsob 

boja sa stal náčelníkom štábu oddielu Za slobodu. Po spojení s 

jednotkami 1.čs. armádneho zboru bojoval pri Liptovskom Mi-

kuláši, Martine, Strečne, Púchove a Bystřici pod Hostýnem, kde 

5.5.1945 niekoľko dní pred koncom vojny padol v boji. Pocho-

vaný je v Málinci. Bola mu udelená hodnosť majora im memo-

riam. 

 

gróf  ŠTEFAN ZICHY (ZIČI) - 18. 9. 1616. Krajinský a vo-

jenský hodnostár, zakladateľ slávy a bohatstva rodu. Bol pred-

sedom Uhorskej kráľovskej komory a stráţcom uhorskej 

kráľovskej  koruny. Rod Ziči bol vlastníkom rozsiahlych po-

zemkov Voderady, Ţelovce, Rusovce, Cífer a majetkové podiely 

v panstvách Ostrý Kameň, Oravský hrad, Lietava . Patrilo mu aj 

Divínske panstvo, do ktorého spadala aj obec Málinec. Zomrel 

15.3.1693. Pochovaný je v Rusovciach. 

                                                                  Pripravil: Juraj Janšto 

 



  

 

    som videl v Rusku a nadhodil, ţe by som ešte rád videl achalte-

kinské kone, či sa niekde v oblasti nechovajú. Kedysi ich  obľubo-

vali kozáci, tak by v donských stepiach, ale moţno aj v stepiach 

okolo Volgy mohli byť. Ibrahim sa iba usmial. Poď so mnou, 

vraví. Šli sme na nádvorie a kázal mi nastúpiť do dţípu. Asi po 40 

minútach jazdy stepou sme v diaľke zbadali stádo koní. Čím bliţ-

šie sme prichádzali, tým jasnejšie som rozoznal koníky s kovovo 

lesklou srsťou. Bolo to stádo achaltekinských kobýl. Všetky mali 

kovovolesklú srsť, najnápadnejšie boli plavé, ich zlatý lesk vynikal 

na popoludňajšom slnku. Boli nádherné. 

     Achaltekinský kôň je jedno z najzvláštnejších a najstarších 

plemien sveta. Tomuto tajomnému koňovi sa nepodobá ţiadny iný 

kôň. Jeho pôvod je opradený tajomstvom. Rusi tvrdia, ţe je to 

pôvodom najstaršie plemeno koní, tvrdia, ţe je plnokrvný. Arabi 

zase tvrdia, ţe najstarším plemenom je arab. Či je uţ pravdou 

jedno, alebo druhé tvrdenie, je viac neţ pravdepodobné, ţe Achal-

tekinec je priamym potomkom divých predkov koní 3. typu (púšt-

ne kone) poľadovej doby. Je zdokladované, ţe uţ 1 000 rokov pred 

naším letopočtom sa v Ašhabade, dnešnom stredisku chovu achal-

tekincov, chovali podobne ako dnes, slávne výkonné kone. O päť 

storočí neskôr sedlalo tieto kone 30 000 jazdcov kráľovskej gardy 

kráľa Dareia I. Veľkého z Perzie. Plemeno pochádza z púštnych 

oblastí v okolí oáz v Turkménsku. Najcharakteristickejším znakom 

tohto plemena je hlava nesená nad úrovňou rúk jazdca. Hlava, 

ktorú nesie na vysokom a dlhom krku, upútava svojím tvarom 

a výrazom. Koţu má neobyčajne tenkú a veľmi jemnú. Sfarbením 

je hnedák, ryšiak, alebo plavák, často s kovovým leskom. 

     Turméni dodnes chovajú svojich zverencov zabalených do 

ťaţkých plstených prikrývok, aby ich ochránili proti nočnému 

chladu (v púšti teplota na noc klesá k nule) a prudkej páľave po-

ludňajšieho slnka. Aby udrţali poţadovanú kondíciu koňa, kŕmia 

ho diétne, potravou s vysokým obsahom bielkovín a malou dávkou 

objemového krmiva. Tradičnou potravou sú napríklad granule zo 

sušenej lucerny (ak je k dispozícii), k tomu hrudky z ovčieho tuku, 

vajcia, jačmeň a vysmáţané placky z jačmennej múky. Achalte-

kinský kôň býva dosť tvrdohlavý a zlostný, nedá sa povedať, ţe by   

 
 

Achaltekinský kôň – na fotke je plavák so zlatým kovovým leskom,  

vyskytuje sa aj striebristá farba s kovovým leskom – 

– najkrajšie sú, keď na nich dopadajú slnečné lúče. 
 

mal dobrú povahu. Kubáňski kozáci, neuveriteľne obratní jazdci, 

rovnako vytrvalí ako ich kone, často jazdili na achaltekinských 

koňoch. Legendárna odolnosť a bojovnosť týchto koní, veľmi 

dobre prispôsobených extrémnemu podnebiu, týmto neskrotným 

jazdcom veľmi vyhovovala. Vytrvalosť a odolnosť voči horúčave 

je u achaltekinských koní obdivuhodná. Najslávnejšou skúškou  

ich vytrvalosti bola jazda z Ašhabádu do Moskvy, ktorú absolvo-

vali v roku 1935. Trasa merala dovedna 4 128 kilometrov, z toho 

960 kilometrov viedlo cez púšť. Cesta trvala 84 dní a tento skvelý 

POKRAČOVANIE na str. 13 
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Pokračovanie spomienok  

Ing. Víťazoslava Zákopčana 

z pracovnej cesty v Rusku 

 

 

 

 
 

Vietor v hrive III. časť – zlaté kone v astrachánskej 

stepi a lotosy na Volge 
 

     Letíme do Astrachánu. Tak som sa rozhodol zaspomínať si a 

napísať zopár slov o tejto oblasti, rieke Volge a úţasnom plemene 

koní, ktoré tu chová môj nový priateľ Ibrahim.   

     Volga je úţasná rieka. Má jedinečné vlastnosti. S dĺţkou 3 530 

km je najdlhšia rieka Európy. Je to aj najväčšia európska rieka.  

Do Volgy vteká asi 200 riek, v jej povodí je 151 000 riek, potokov 

a sezónnych tokov na ploche 1 361 000 km². Ako vodná magistrá-

la spája Volga severnú, strednú a západnú Európu s Kaspickým 

morom a strednou Áziou. Priemerný ročný prietok je 258 miliárd 

m³. Ale nemá úmorie, keďţe ústi do Kaspického mora, ktoré je 

v podstate obrovské vnútrozemské slané jazero. Je to jediná   eu-

rópska rieka, ktorá je v zimných mesiacoch zamrznutá po celej jej 

dĺţke. Moskovský kanál, Volgo-Donský kanál a Volgo-Baltské 

vodné cesty tvoria vnútrozemské vodné cesty spájajúce Moskvu s 

Bielym morom, Baltským morom, Kaspickým morom, Azovským 

morom a Čiernym morom. Na Volge sú jedny z najväčších vod-

ných elektrární na svete. Ústie Volgy je obrovská riečna delta. Má 

dĺţku pribliţne 160 kilometrov a zahŕňa aţ 500 kanálov a menšie 

rieky. Je to najväčšie ústie v Európe a vyskytujú sa tu také zvláš-

tnosti flóry a fauny ako plameniaky, pelikány,   jesetery 

a z rastlinstva napríklad lotosy. Mesto Astrachán, ktoré sa nachá-

dza v ústi Volgy, je centrom kaviárového priemyslu. Delta Volgy 

a Kaspické more sú výnosné rybárske revíry. 

     Volga je od priemyselného veku čím ďalej, tým znečistenejšia. 

V roku 2016 sa začal Program čistenia Volgy a bolo naň         

vyčlenených asi 580 miliárd amerických dolárov. Všetci sa  náde-

jajú, ţe tento plán splní svoj účel. 

     Inak je Astrachánska oblasť pomerne suchá, hlavne jej       

východná časť, na západe sú prevaţne stepné pasienky. Z dobre 

rozvinutého poľnohospodárstva je najvýznamnejší potravinársky 

priemysel – spracovanie rýb, mäsa, mlieka a produktov rastlinnej 

výroby. Ľahký priemysel tvorí predovšetkým textilný, chemický a 

tradíciu má aj sklárstvo. Významná je stavba lodí.  

     Obyvateľstvo tvoria zo 70 % Rusi, veľmi početnou skupinou sú 

Kazachovia – najviac v Rusku. Oblasť je historickým územím 

Tatárov. Ďalšími početnými skupinami sú Ukrajinci, Čečenci, 

Azerbajdţanci, Arméni a Kalmyci. V minulosti sa hranice často 

menili, aj preto tá zmes národov. Ustálilo sa to aţ po roku 1919. 

V oblasti ţije pribliţne milión obyvateľov, z toho polovica 

v hlavnom meste Astrachán. 

     Do Astrachánu sme cestovali letecky z Moskvy. Môjmu za-

mestnávateľovi a dávnemu priateľovi Emilovi sa podarilo vybaviť 

stretnutie s gubernátorom prostredníctvom nášho známeho a ob-

chodného partnera Ibrahima. Čakal nás na letisku. Boli sme jeho 

hosťami do stretnutia s gubernátorom. Odviezli sme sa na jeho 

farmu hlboko v stepi. Cestou sme stretávali stáda oviec. Mal ich 

13 tisíc. Väčšinou tučnochvosté plemená Edilbaevskaya a Gissar. 

Napíšem o nich v niektorom z ďalších článkov, lebo u nás sú také-

to ovce nevídané.  Ibrahim vravel, ţe chová aj Romanovské ovce, 

tie sa u nás chovajú. Na farme sme si pochutili na jahňacinke, pri 

vodke sa nám rozviazal jazyk. Spomenul som plemená koní, čo 

 
 

Ing. Víťazoslav Zákopčan 
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výkon sa nikdy nielenţe neprekonal, ale ani nevyrovnal. V Rusku 

sa achaltekinské kone zúčastňujú mnohých športových súťaţí – 

skokových, dištančných jázd ale aj drezúry. Napríklad dvojica 

achaltekinský ţrebec Absent s jazdcom Filatovom získali 

v drezúre zlatú olympijskú medajlu. Tak stádo takýchto koníkov 

mi Ibrahim ukázal v Astrachánskej stepi. Všeličo mi porozprával 

o chove tohto zvláštneho a tajomného plemena a ja to posúvam 

Vám, čitateľom Hlásnika. Zaujímavé bolo napríklad aj to, ţe nie-

ktoré kone mali na krkoch ozdobný obojok vykladaný polodraho-

kamami. Vraj neslúţi len ako ozdoba, ale aj ako ochrana proti 

všetkému zlému.    

     Na druhý deň sme šli na stretnutie s gubernátorom 

Astrachánskej gubernie. Ibrahim nám vysvetlil, ţe sa musíme 

ozbrojiť trpezlivosťou, musíme ísť na stretnutie aspoň o hodinu 

skôr, pretoţe formality pre prijatie sú zdĺhavé. Jemu sa aj termín 

stretnutia podarilo vybaviť aţ za dva mesiace a to sú 

s gubernátorom priatelia. Naozaj to trvalo hodinu. Museli sme 

prejsť cez ochranku na recepciu, potom sa vybavovali papierové 

formality – či máme pozvanie, či sme to vôbec my, čo sme 

pozvaní, potom zavolali sekreárku, ktorá nás zaviedla do čakacej 

miestnosti a nakoniec nás odviedli do prijímacej miestnosti. 

Konečne prišiel sám gubernátor. Po úvodných oficialitách sme 

konečne hodili reč o Ibrahimových plánoch a našich návrhoch ako 

to zrealizovať. S pánom gubernátorom sme si porozumeli. 

Oficiálna atmosféra sa zmenila na priateľskú aţ natoľko, ţe nás 

gubernátor pozval na jeho daču na jednom z ramien v delte Volgy 

na pracovnú večeru. 

     Hostina to bola úţasná. Stoly sa prehýnali pod mnoţstvom 

jedla a nápojov, čerstvé ryby z Volgy, zverina (diviačik), 

jahňacinka. Nechýbal vynikajúci a iste drahý kaviár. Samozrejme 

aj uhorky, paradajky, paprika, tieţ syry, klobásky a z varených 

jedál ešte pirohy a sladké bliny. Emil s gubernátorom riešili 

obchodné veci a ja som sa dozvedel o špecifikách rybačky na 

Volge. Povečerali sme, zblíţili sme sa. Koštovali kvalitnú vodku 

a gruzínsky koňak. Ospevoval som Volgu. Povedal som, na 

koľkých miestach tejto obrovskej krajiny som ju pozoroval a ako 

menila svoj charakter. Gubernátorovi sa to páčilo a boli sme 

pozvaní na druhý deň na plavbu po Volge na gubernátorovej lodi.  

      Ráno sme nastúpili na loď. Bolo to veľké riečne plavidlo 

s kompletným vybavením na rybačku a perfektne zariadenou 

kuchyňou. Posádku tvorili štyria námorníci a kapitán. Plavili sme 

sa ramenom Volgy a chytali ryby. Väčšinou ostrieţe a šťuky, ale 

mali sme nahodené aj na kapre a iné biele ryby. Úlovok bol 

bohatý. Svätý Peter nám prial. Námorníci varili jednoduchú 

rustikálnu rybaciu polievku „uchu“ vo veľkom kotlíku. Táto 

polievka sa varí v Rusku uţ stovky rokov. V Rusku som ju jedával 

často, ale takto pripravovať som ju ešte nevidel. Najchutnejšia je 

z čerstvých, práve chytených rýb. Ryby, ktoré sme nachytali 

(šťuky, ostrieţe, kapor a ) chlapi vykuchali, zbavili ţiabier  a dobre 

vyumývali. Potom šup do kotla so studenou vodou, aj so šupinami. 

Vraj, aby bola polievka dostatočne rôsolovitá. Spolu s rozličnou 

zeleninou a korením (cibuľa, petrţlen, mrkva, pór, zeler, čierne 

korenie, bobkový list a olúpané paradajky) sa to pomaličky, na 

miernom ohni varilo asi hodinu. Vývar potom precedili a aby bol 

číry, čistili ho kaviárom. Do kaviáru v miske pridávali po 

lyţičkách vodu a treli ho na cestíčko. Do misky potom priliali 

studenú vodu a aj horúcu uchu a zmiešali. Polovicu naliali do 

hrnca s precedenou horúcou uchou a nechali zovrieť. Keď 

polievka vrela, priliala sa druhá polovica kaviáru. Keď polievka 

zovrela aj po druhej dávke kaviáru, nechala sa variť ešte asi štvrť 

hodinu. Potom sa z ohňa odstavila a zrazenina sa nechala klesnúť 

na dno. Po 10 minutách zostala polievka číra.  

Jedli sme uchu dochutenú petrţlenovou vňaťou a lyţicou 

hustej smotany. Zajedali sme ju pirôţkami „rastegaj“ s plnkou 

z rybacieho mäsa. Kormidelník zašiel loďou do pokojnej zátoky, 

takého mŕtveho ramena. Keď loď zastala, pozreli sme sa po 

hladine ramena. To, čo sme videli, bola krása nevídaná. Nad 

obrovskými listami, plávajúcimi na hladine rieky sa na tenkých 

stopkách vznášali veľké, ušľachtilé, porcelánovo ruţové hlávky 

kvetov lotosa. Lotosov tam bolo tisíce. Celé rameno sa ruţovelo 

vlniacimi sa kvetmi. Emil vykríkol „lotusy“! Vravím mu, ţe sú to 

lotosy, nie „lotusy“, ale on uţ plával v rieke, len hlava mu 

vyčnievala pomedzi hlávky kvetov. Bol to prekrásny záver plavby. 

        Odplávali sme späť do domovského prístavu. Poďakovali sa 

gubernátorovi za pohostenie a prekrásne záţitky a odleteli 

lietadlom do Moskvy a z Moskvy domov na Slovensko. Avšak 

lotosy z Volgy vo mne zanechli taký krásny dojem, ţe som sa 

rozhodol pestovať lotosy aj doma, v Málinci. Osadiť do zeme 

v záhrade nádrţ s vodou nebol aţ taký veľký problém. Problém bol 

zohnať korene lotosov. Ale aj to sa mi nakoniec podarilo. Prvý rok 

nezakvitli. Aţ na druhý rok sa objavil jeden prekrásny kvet. Na 

ďalší rok to uţ boli dva kvety a na štvrtý rok pribudol tretí. Takto 

mám spomienku na najväčšiu rieku v Európe doma v záhrade. 

 Ing. Víťazostav Zákopčan 

Navštívili sme .... 
 

 Keďţe je doba taká, aká je a stále máme nejaké         

obmedzenia,  opatrenia a predpisy, členovia Klubu dôchodcov 

v Málinci sa rozhodli  navštíviť nejaké pekné miesta v našom 

okolí aj napriek opatreniam.  

Výbor  Klubu dôchodcov  v Málinci pripravil niekoľko 

zaujímavých miest, na ktoré sa beţne nevyberiete a uţ vôbec sa 

nevyberie dôchodca.  

Prvý výlet bol v meste       

Lučenec. V tento deň nám      

počasie neprialo. Pripravení 

na  nové záţitky sme ako   

prvú   navštívili opravenú  

Synagógu v Lučenci. Uţ sa-

motná budova dýcha vzácnou 

históriou. Mladý, sympatický  

sprievodca nám veľmi pekne 

priblíţil históriu ale aj samot-

nú rekonštrukciu a opravu 

budovy v meste.  

Esteticky upravené priestory sú projektované s modernými   

prvkami. História Ţidov a výstavné exponáty nás vrátili do krutej 

minulosti. Seniori ďalej navštívili Novohradskú galériu 

a múzeum. Pani Mázorová nám priblíţila  sklársku výrobu, maji-

teľov sklární a povedala niečo o vzácnych sklárskych výstavných 

exponátoch, ktorých mnohé originály sa nachádzajú v Budapešti. 

Deň sme  ukončili návštevou  moderného kina v Galéria. Tu sme 

sa  uvoľnili pri slovenskej komédii. 

Druhý výlet bol v Ipeľskej doline. Ľahkou nenáročnou 

turistikou sme si  prezreli dolinu a to rímskokatolícku kaplnku 

v Dobrom Potoku zvonka aj zvnútra.  Kaplnka nás milo prekva-

pila, ako dýcha nostalgiou minulosti. Zároveň nás potešilo, ţe je 

udrţiavaná, čistá, aj keď je v doline len hŕstka našich spoluobča-

nov.  Návštevu kaplnky sme ukončili modlitbou. 

No ţiaľ, nedá sa to povedať o kaštieli v Dobrom Potoku. 

To bola ďalšia zastávka v doline Ipľa. Srdcervúci pohľad na 

schátralú  historickú stavbu nám trhal srdce, no ţiaľ, môţeme sa 

len pozerať a spomínať, aké to bolo kedysi.  Ostáva nám len   

dúfať, ţe sa nájdu financie na záchranu tejto budovy.  

Slnečný, teplý deň sme ukončili u rodiny Dibaľovej, kde 

nám domáci pripravili malé občerstvenie, za čo im touto cestou 

veľmi pekne ďakujeme. Dohodli sme sa, ţe pokiaľ nám jesenné 

počasie a nariadené opatrenia dovolia, ţe naši seniori navštívia 

ďalšie pekné miesta v blízkom okolí, napr.  kaštieľ v Divíne 

a podobne.  

Pripravila: Anna Kančová  

 

 

 

Synagóga Lučenec – interiér 



 

Svetový deň srdca 
(26. 9. 2021)  
 

Vnímanie lásky, milosti i chladu, 

šťastím sa roztrepoce, keď máme dobrú náladu. 

Dokáţe spievať piesne o láske, 

no i plakať kvôli pribúdajúcej vráske. 

 

Je silnejšie, neţ sa na prvý pohľad zdá. 

No nie kaţdý ho zdravé má. 

Dokáţe veľkú ťarchu nosiť na sebe, 

či ho potešíš alebo zraníš, záleţí aj na tebe. 

 

Častokrát rozpadnuté na kúsky, no i tak dokopy sa spojí. 

Ublíţia mu slová, skutky...veľmi ho to bolí. 

No vie sa aj tešiť, 

keď má pre koho stále biť. 

 

Vtedy nás šteklí pocit šťastia na hrudi, 

keď vieme, ţe naši najbliţší na nás myslia... nezabudli. 

Snaţme sa ho z celých síl ochraňovať, 

 pretoţe je obrovským darom zdravé ho mať. 

           Ema Sarvašová 

 

 

Jesenné recepty 
 

Bobuľové/lesné ovocie ako maliny, černice a dokonca aj kôstkové 

ovocie ako slivky majú svoje letné aj jesenné odrody.  Môţeme si  

z nich navariť tradičný (slivkový lekvár sa varí celý deň) ale aj 

moderný lekvár, urobiť kompót, šťavu či sirup alebo umyté ovocie 

len tak vloţíme v sáčkoch a nádobách do mrazničky. 

 

Recept na malinový sirup  

našej rodáčky Paulínky Albertovej 
 

Maliny rozpučíme, dáme do pohára, aby 

nebol plný, lebo sa zdvihnú. Zakryjeme  

papierom, zaváţime a do papiera            

popicháme ihlou, aby mali vzduch, ale aby 

sa     nedostali do pohárov mušky. Poháre 

dáme na slnko na 9 dní kysnúť.   Potom 

hadičkou scedíme, necháme ešte  od večera 

do rána usadnúť, precedíme cez sitko 

a dáme variť najprv bez cukru. Penu     

zbierame. Varíme pribliţne 20 minúť,    

pridáme cukor – na 1 l šťavy je 1,3 kg   

cukru, a keď začne znovu vrieť, varíme   

zase 20 minút. Môţeme pridať troška kon-

zervačného prášku, troška povaríme a dáme 

do fliaš a odloţíme na suché  miesto. 

 

Recept na slivkovú čokoládu 
 

2 kg slivky, 1 kg cukor, 150 g kakao, 1 vanilínový cukor 

Rozpolené slivky rozvaríme, prepasírujeme cez sitko. Do šťavy 

pridáme cukor, postupne kakao a vanilínový cukor. Varíme kým 

sa všetky prísady nerozpustia. Čokoládu dáme do pohárov a  

strelizujeme 10 minút. 

Náš tip: môţeme pridať 1 rozmiešaný čokoládový alebo kakaový 

puding v prášku. Čokoláda tak bude ešte hustejšia. 

 

Univerzálny recept na lekvár 
 

Hrniec s rozvareným a uţ prepasírovaným ovocím dáme naspäť  

na sporák. Varíme 10 minút, necháme zovrieť, pridáme Gelfix        

rozmiešaný s 2 lyţicami cukru, varíme ešte 5 minút, pridáme  

cukor – na 1 kg ovocia je 0,5 kg cukru a varíme ešte 15 minút. 

Hotový lekvár plníme do pohárov. 

 

Univerzálny recept na nálev do ovocných kompótov 
 

1 kg cukor s 2 l vody necháme zovrieť a nalievame na ovocie       

v pohároch. Uzavreté poháre sterilizujeme/dinstujeme po zovretí     

pribliţne 25 minúť. 

 

A nakoniec nezabudneme ani na zeleninu. Hoci sa v jeseni uţ 

toľko nezakladá ako v ovocie, predsa len si tento recept uplatnenie 

ešte nájde a v lete ho určite pouţijeme nie jeden raz. 

 

Univerzálny recept na nálev  

do zeleninových zaváranín 
 

1,5 l vody s 3 dcl octu, 3dcl cukru (rovnaká odmerka ako ocot)    

a 1 preosiate ZEKO/DEKO necháme zovrieť a nalievame na  

zeleninu v pohároch. Uzavreté poháre sterilizujeme/dinstujeme    

po zovretí pribliţne 25 minúť ale napr. uhorky dinstujeme, kým 

nezmenia farbu. 

 

Pripravila: Gúgľavová 
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Paulínka Albertová,  

rod. Gúgľavová  

Prírodná lekáreň 
 

Kým na jar a v lete sa z liečivých rastlín najviac vyuţívajú ich 

nadzemné časti, v jesennom období nastal čas zberu podzemných 

častí rastlín – koreňov. Končí vegetačné obdobie a vtedy korene 

rastlín obsahujú najviac liečivých účinkov.  

Po vykopaní korene očistíme pod tečúcou vodou od zeminy, prí-

padne ich pozdĺţne prekrojíme a sušíme aj s pouţitím sušiarne 

alebo nad vykurovacím telesom. 

Medzi základné druhy byliniek, ktorých koreň by nemal chýbať    

v ţiadnej domácej prírodnej lekárničke, patrí: 

 

Lopúch väčší – odvar z koreňa pri 

vonkajšom pouţití lieči koţné choroby 

(akné, vredovitosť) a pri vnútornom 

pouţití zlepšuje farbu pleti tváre. 

 

 

Pŕhľava dvojdomá – zlepšuje  

hojenie rán, pouţíva sa proti  

šediveniu a vypadávaniu  

vlasov. 

 

Púpava lekárska – pri ochoreniach 

pečene, ţlčníka, močového mechúra,  

pri ţlčníkových a obličkových       

kameňoch, pri ochoreniach sleziny. 

Zlepšuje chuť do jedla. 

 

Echinacea purpurová – tinktúra z dvojročného 

koreňa sa pouţíva hlavne preventívne hlavne v 

chrípkovom období, podporuje činnosť bielych 

krviniek, ktoré likvidujú choroboplodné zárodky 

v organizme. Má dobré účinky na zápaly kĺbov, 

choroby trávenia, dýchacích  a močových  

orgánov aţ po rakovinu. 

Nikdy však nesmieme zabúdať na výrok Hippokratesa, ktorý ţil 

niekedy okolo roku 400 pred Kristom a je povaţovaný za  otca 

medicíny, ţe "lekár lieči, príroda uzdravuje". 
 

                                                      Pripravil: Juraj Janšto 
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220 rokov samostatnosti  
CZ ECAV Málinec 

1. časť  

 14. septembra 2021 si málinský CZ ECAV na Slovensku 

pripomenul 220. výročie osamostatnenia sa od Ozdína, ku ktorému 

pravdepodobne patril od 1. polovice 17. storočia. 

 Prvá zachovaná písomná zmienka o fungujúcom evanje-

lickom zbore v Ozdíne je od superintendenta Samuela Melikiusa 

v správe z vizitácie vykonanej dňa 22. januára 1615. Ozdínčania 

mali svoj evanjelický chrám pochádzajúci z 15. storočia, ktorý po 

reformácií prevzali od katolíkov a pôvodne bol zasvätený Svätému 

Gálovi. Málinskí luteráni neprevzali po reformácií rímskokatolíc-

ky kostol ani faru a stali sa fíliou matkocirkvi Ozdín, podobne ako 

Bystrička. Málinec bol pre Ozdín výnosnou dcérocirkvou, ktorá 

podľa záznamov z roku 1648 mala 18 cirkevných poľností, z toho 

12 rolí a 6 lúk, pričom Bystrička iba jednu zem. Fílie platili ozdín-

skemu farárovi po 1 kilograme obilia od kaţdého pluhu.  

 Na cestu vedúcu k osamostatneniu nastúpili Málinčania 

na prelome 18. a 19. storočia. V tom období bol Málinec         

najväčšou obcou horného Poiplia. Počet obyvateľov so všetkými 

lazmi a osadami bol vyše 8 tisíc. Mnoţstvom cirkevníkov       

prevyšoval aj matkocirkev. Zápisnica z vizitácie superintendenta 

Martina Hamaliara z roku 1798 dokazuje, ţe v Ozdíne bolo v tom 

roku 441 evanjelických duší a v Málinci aţ 1269 duší zo 189   

evanjelických rodín. V ţiadosti adresovanej Novohradskej stolici 

a Novohradskému seniorátu odôvodnili svoje rozhodnutie osamos-

tatniť sa tým, ţe pre rozľahlosť územia a veľký počet obyvateľov 

Málinca nejedno dieťa zomrelo bez krstu, viac dospelých údov 

zomrelo bez poslednej útechy a cirkevníkom z najodľahlejších 

osád ozdínsky farár nebol ochotný poslúţiť bohosluţbami.  

 Podmienkou osamostatnenia bolo postavenie evanjelické-

ho kostola v Málinci. Novohradská stolica vydala 30. júla 1794 

stavebné povolenie a Málinčania „do Všechsvätých v roku 1794 

sebe chrám Páně vystavili“. Na Petra a Pavla v roku 1795 stavbu 

vysvätil novohradský senior Ján Geduly z Tomášoviec.  
   

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O šesť rokov neskôr – 14. septembra 1801 dal                

Novohradský seniorát súhlas k osamostatneniu Málinca, ktorý bol 

definitívne potvrdený na generálnej kongregácii Novohradskej 

ţupy po prečítaní správy hlavných slúţnych Martina Benického 

a Petra Dúbravického, ktorí „dôvody osamostatnenia sa fílie   

málinskej dôsledne preskúmali.“ 13. novembra 1801 Novohradská 

stolica záleţitosť uzavrela slovami, ţe „osamostatnenie zboru 

v Málinci nebude občanom na škodu.“ 

Ozdínčania tesne pred vydaním týchto rozhodnutí v liste         

adresovanom  Novohradskému seniorátu 28. júla 1801 protestovali 

proti odtrhnutiu sa Málinca od matkocirkvi. V ozdínskej cirkevnej 

    kronike sa uvádza, ţe dôvodili nasledovne: „Málinec je od 

Ozdína vzdialený iba pol hodiny cesty; sluţby Boţie sa konajú 

v jednu nedeľu na Ozdíne a v druhú v Málinci; ku vykonávaniu 

sluţieb Boţích v cirkvi stačil vţdy jeden farár. Ozdín a Bystrička 

sú   chatrnými osadami a neboli by v stave sami svoj chrám, ktorý 

je na zrútenie znova postaviť. Málinčania spoločnú cirkevnú kasu 

na svoj nový chrám do posledného haliera vytrovili, potom začali 

sa s kasou deliť a svoju osobitne zbierať. Teraz na ozdínsky chrám 

zo svojej kasy nechcú peniaze dať. A práve preto sa ţiadajú od 

matky odtrhnúť. Okrem toho Ozdín a Bystrička, ţe by nezvládli 

sami udrţiavať a opravovať faru, školu s príslušnými stavaniami, 

ani vykonávať všetky práce polné pri roliach a lúkach farských 

a školských, ani by sami nestačili na plat farára a rektora a ak by 

tak predsa museli činiť, nebudú stačiť dostatočne vyplácať stoličné 

a panské dávky, pretoţe sú dlţobami obecnými a privátnymi dosť 

obťaţkaní a aţ po uši pohrúţení. ţe nie všetci Málinčania sa chcú 

od matky ozdínskej odtrhnúť, ţe zvlášť chudobní - a tých bolo 

veľmi mnoho – si to neţelajú, lebo sa obávajú ďalšieho obťaţenia 

bremena, keď si budú musieť vydrţiavať vlastného farára, ţe to 

chcú len niekoľkí v Málinci a zvlášť richtár a kurátor. Nemôţu, ţe 

utajiť svoje podivenie a pohnutie mysli nad tým, ţe jeho vznešená 

dvojctihodnosť pán senior málinským deputantom to dovolil, aby 

sebe farára do své obce slobodne hledali, keď to ani konvent, ani 

dištrikt neposudzoval a ani slávna stolica potrebu farára na Málinci 

nepotvrdila. Nakoniec Ozdínci dúfajú, ţe seniorálny konvent vec 

svedomite rozváţi a rozsúdi a nedopustí, aby chudobná matka 

skrze bohatšiu dcéru potlačená bola. V najhlbšej pokore prosíme, 

aby roztrţitosti tejto rázny koniec učinili a pyšnú myseľ niektorých 

Málinčanov skrotiť ráčili, a tak na pospolitý dosť zaťaţený ľud, 

ťaţšie bremená nakladať nedopustili. Ináč my úbohí zbavení   

budeme toho pokoja, potešenia a radosti duše, ktoré sme počas 

niekoľkých storočí a milosti Boţej, kráľovskej a krajinskej      

bezpečne uţívali a matka Ozdín pre neschopnosť zaplatiť farára  

z počtu evanjelických cirkví v Novohrade pomaly zmizne 

a zahynie. Ak by slávny konvent našu ţiadosť zamietol, poníţene 

 ţiadame, aby nám bolo dovolené ďalej sa odvolať a na Najvyšší  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

súd apelovať. Ďakujeme a zostávame v sláve a velebnosti       

seniorátu poníţení klienti matkocirkvi ozdínskej a dcéry Bystričky 

v slávnej stolici novohradskej leţiace.“ 

 Prosby a apelácie Ozdínčanov boli zbytočné. Dosiahli iba 

toľko, ţe im málinskí evanjelici sľúbili zaplatiť pod titulom náhra-

dy 1000 zlatých, z ktorých im neskôr Ozdínčania 200 zlatých 

odpustili. Takto bol Ozdín oslabený a Málinec sa rozmáhal po 

stránke materiálnej a vzrastal aj čo do počtu duší.  

Pokračovanie nabudúce.  
 

   Pripravila: Ţelmíra Urdová 

 
 

 

Evanjelický kostol a. v. cirkvi v Málinci,  

v ľavom rohu fotografie je evanjelická fara s farskou záhradou v pozadí 
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    Krásne futbalové leto... 
 

4. september 2021. Tento dátum ostane dlho v našej pamäti, ale aj 

v našich srdciach. Tento deň bol vrcholom nášho futbalového leta. 

Začalo to dvomi dohrávkami futbalového ročníka 2020/2021.     

Po poslednom zápase s Olovármi sme potvrdili postup do 4. ligy. 

Nastala radosť a samozrejme aj eufória z postupu. Bol zaslúţený   

a čestne vybojovaný našimi chlapcami. Po oslavách ale nastala 

tvrdá práca a príprava na 4. ligu a Slovenský pohár. V príprav-

ných zápasoch boli   výkony a výsledky nášho muţstva pomerne 

dobré, ale jedna vec je prípravný zápas a druhá súťaţný. A keď si         

uvedomíme, aké muţstvá pôsobia v našej skupine 4. liga – juh, 

veľké oči sme asi nemohli mať. Štyri okresné mestá a   muţstvá 

okolo Banskej Bystrice boli a sú pre nás určitou výzvou. Napriek 

týmto okolnostiam naši chlapci dokázali v doterajších zápasoch 

veľké a bojové srdce. Po domácej prehre v prvom zápase s naj-

väčším favoritom na postup sa chlapci zomkli a v ďalších      

zápasoch predvádzali výkony, ktorých zrkadlom je naše postave-

nie v tabuľke. Zápasom jesene malo byť derby so susedmi z Pol-

tára. Naši chlapci ho zvládli na 100 % ako po psychickej, tak aj po 

futbalovej stránke a odrazili sa k výborným výkonom,  v ktorých 

pokračujú doteraz. Je to obraz spolupráce hráčov, ale aj vedenia  

               futbalového klubu. Hovorí sa, ţe futbal sa hrá pre ľudí.  

                  Myslím si, ţe v našom prípade to platí na 100%, čo  

                potvrdzujú návštevy na zápasoch doma ale aj u súperov.  

              Veľmi príjemne mi padne, keď na zápasoch vonku počuť  

našich (Vás) fanúšikov a domáci funkcionári mi v rozhovoroch 

povedia, ako nám Vás,  fanúšikov, závidia. Verím, ţe nášmu klu-

bu ostanete verní a spolu zaţijeme veľa pekných záţitkov na fut-

bale. 

Liga je liga, ale úspech sme dosiahli aj v zápasoch          

o  Slovenský pohár. Ten dátum na začiatku článku je historický, 

pretoţe sen sa stal skutočnosťou. Prvý zápas v Krupine naši  

chlapci vydreli. Potom nás čakali  treťoligové Podkonice. Hostia 

prišli s veľkým sebavedomím a takmer istotou postupu. Na lavič-

ke sa správali arogantne a povýšenecky. Našťastie na ihrisku       

zvíťazila väčšia túţba a bojové srdce našich chlapcov. Výbuch 

radosti a emócií bol ohromný nielen v srdciach Málinčanov, ale aj 

fanúšikov z okolia. Veď do Málinca predsa zavíta ŠK Slovan 

Bratislava. Napriek obavám z Covidu prišiel ten deň "D". Pred-

chádzalo tomu veľa organizačných opatrení a práce. Ale pod 

vedením nášho starostu sme to zvládli na viac ako výbornú.   

Výsledok  zápasu bol jasný uţ pred jeho začiatkom. Napriek tomu 

sa naši chlapci drţali statočne.  

O zápas (Zápis o stretnutí na str. 17) bol veľký zájem 

v širokom okolí. Samotný zápas bol okorenený krásnym počasím 

a zaplneným športovým areálom. Ohlasy všetkých fanúšikov boli 

len a len  pozitívne. Boli fantastickí a veľmi kultivovaní. Umoţnili 

sme im pekný športový    záţitok, ale najviac pre nich znamena-

lo to, ţe sa mohli vyfotografovať s trénermi a hráčmi  Slovana. 

Nebudem klamať, aj pre mňa to bol silný záţitok. Bol som v kon-

takte s trénermi a hráčmi, boli milo prekvapení z organizovania 

zápasu, ale aj z fanúšikov. Správali sa korektne a profesionálne. 

Pri odchode tréner Weiss nešetril slovami vďaky a podotkol, ţe do 

Málinca by sa vrátil hocikedy. Pri debate som ho poţiadal o 

pozdrav pre čitateľov nášho hlásnika, čiţe pre všetkých  Málinča-

nov. Rád mi vyhovel, a tak máme pozdrav od významného trénera 

v našich obecných novinách. 

Na záver ďakujem chlapcom za krásne futbalové leto na Málinci. 

Váš Švankes 
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  Príbeh, ktorý napísal ţivot 
 

Bola neskorá jeseň, 4. 11. 1960,  prvý deň po novembro-

vom splne, deň všedný, ako veľa predchádzajúcich. Ľudia sa po-

náhľajú do práce, deti do školy. 

V rodine Kvetoslavy a Michala Kačániho má však tento 

deň výnimočnú príchuť. Sú ešte čerství mladomanţelia, veď len 

nedávno 20. augusta si povedali spoločné ano a prichádzajúci víkend 

idú na návštevu k svojim známym do Brna. Jesenné práce sú uţ 

urobené aj futbalová súťaţ sa uţ ukončila, lebo Miško je futbalistom 

telom i dušou, takţe je ideálny čas na výlet. Uţ sa im ţiada na pár 

dní si vychutnať ţivot v meste, poprechádzať sa, pozrieť kultúrne 

pamiatky, posedieť v reštaurácii, porozprávať sa s priateľmi,     

pochodiť po obchodoch, veď mladej gazdinke sa určite niečo zíde 

do kuchyne a šikovnému majstrovi niečo do dielne. 

Po odchode manţela do práce začala Kvetka s balením   

vecí. Je uţ chladno a myslieť treba na všetko a aj na cestu treba  

pripraviť niečo prehryznúť a do termosky kávu, lebo cesta je dlhá a 

únavná. Ani s prázdnou rukou sa nepatrí prísť na návštevu a domáce 

výrobky, ovocie či zelenina sú v meste veľmi vzácne. Len nič    

nezabudnúť, lebo toto všetko má na starosti ona. 

Po ukončení vojenskej sluţby nastúpil Miško pracovať do 

miestnych sklární ako údrţbár. Bol zručný a táto práca sa mu páčila. 

Stroje a ţelezo ho  vţdy zaujímali, nebál sa ţiadnej roboty. No a ten 

futbal, ten patril po rodine k jeho najväčšej záľube. Nevynechal ani 

jeden zápas, veď aj s manţelkou si padli do oka na futbale, keď 

prišiel domov z vojny na dovolenku.  Myšlienky nad prichádzajúcim 

víkendom v Brne mu pretrhol kolega, ktorý mu oznámil, ţe majú 

poruchu na elektrickom vedení a musia to opraviť. 

Kvetka práve vešala na šnúru prádlo, keď vidí ako  

v pracovnom odeve do dvora vbehol jej otec Ondrej, ktorý bol   

zamestnaný v sklárni a zlomeným hlasom šepol: "Kvetka, elektrika 

Ti zabila muţa". Nechápavo na neho pozerala, otca veľmi dobre 

pozná a vie, ţe by si to nevymyslel. Slzy  jej  zaliali tvár a v tej chví-

li sa jej zrútil celý svet. 

A čo sa vlastne v sklárskom závode stalo? Poruchu na elek-

trickom vedení bolo treba odstrániť. Miško vypol hlavný vypínač a 

išiel aj so spolupracovníkmi k vzdialenému stĺpu, kde bola porucha. 

Dvaja kolegovia zaisťovali rebrík a on istym krokom vyšiel na stĺp, 

bol si vedomý toho, ţe elektrický prúd je vypnutý. Akonáhle sa 

dotkol vodičov, zacítil silný výboj. Pud sebazáchovy mu hovoril, ţe 

sa musí pustiť, no elektrický prúd bol silnejší. Prebehol mu celým 

telom a po nerovnom boji Miško spadol na zem. Kolegovia sa   

snaţili rebríkom tlmiť tento pád, ako sa  len dalo.  Po páde ostal 

nehybne leţať na zemi a nejavil známky ţivota. Správa o úraze 

bleskovo prebehla celým závodom a v tej chvíli akoby v sklárni 

zastal čas. 

Nevládne telo potom naloţili na nákladné auto a zaviezli na 

zdravotné stredisko na obhliadku k miestnemu lekárovi. A tam sa 

stal zázrak. Dovtedy nehybného tela leţiaceho na stole u lekára sa 

začal vracať ţivot. Miško sa začal preberať a slzy smútku                    

u prítomných vystriedali slzy radosti. Ihneď ho previezli do nemoc-

nice a po niekoľkých týţdňoch rekonvalescencie nastúpil mladý 

údrţbár do práce.  

Čo sa vlastne stalo a kto náhodou, omylom alebo nevedo-

mosťou zapol vypnutý elektrický istič sa nikdy nezistilo aj keď 

určité domnienky boli. Úraz zanechal na Miškovi trvalé následky v 

podobe poškodeného sluchu. 

Výlet do Brna sa uskutočnil neskôr a aj futbal ostal jeho   

celoţivotnou záľubou. Aktívne hrával aţ do svojich 35 rokov a stále 

aj vo veku 84 rokov je verným fanúšikom málinského futbalu.   

Nevynechá ani jeden zápas, či uţ na domácom ihrisku alebo aj na 

pôde súpera. 

Prajeme mu veľa zdravia a jeseň ţivota preţitú v kruhu   

milovanej rodiny, manţelky, detí, vnúčat a pravnúčat. 

 

 

 

     A ešte jedna zaujímavosť na záver. Ujo Miško (ako ho 

všetci voláme) je vynikajúcim hráčom ţolíka, čo určite potvrdia 

všetci "štamgasti", ktorí sme si s ním zahrali. 

Pripravil: Juraj Janšto 

 



 

(Vladimír Weiss starší, tréner ŠK Slovan Bratislava) 

Málinský hlásnik    strana 17      3/2021 



Cyklus podobností Slovákov 
a Talianov – zvyky a tradície 

 

Taliani na juhu, v regióne Molise, čo je druhý  

najmenší a zároveň najmladší región (do roku 1963 bolo 

územie súčasťou regiónu Abruzzo), v provincii Campobas-

so, v obci Jelsi oslavujú od roku 1805 Sviatok zrna. Tento 

sviatok je spojený s uctievaním svätej Anny, 26. júla, ktorá 

bola matkou Panny Márie. V obci sa do dnešných čias  

zachovalo hlavne pestovanie pšenice, ešte z obdobia hlado-

moru. 26. júla o 11tej hodine začína sprievod ulicami obce 

Jelsi. Sprievod je honosný, davu predvádza výsledky svojej 

práce. V sprievode sa objavujú vozy ťahané byvolmi,  ov-

cami a kozami, ktoré pripravujú rozličné druţstvá. Na vo-

zoch sú umiestnené sochy vytvorené lepením zoţatých 

pšeničných klasov. Na konci slávnosti porota ocení tie  

najkrajšie vozy. Sprievod dopĺňajú muzikanti a dievčatá 

oblečené v krojoch, drţia košíky naplnené klasmi. Samo-

zrejme, nemôţe chýbať ani socha uţ spomínanej svätej 

Anny, ktorá bola matkou Panny Márie. 

Na Slovensku sme sa tieţ nevyhli pšenici, z ktorej 

máme chlieb náš kaţdodenný a na Málinci boli rovno dva 

mlyny – na Pekle a terajšej Mlynskej ulici. Celkovo sa však 

v regióne Novohrad pšenicou, obilím, preslávili obce ako 

Vidiná, Tuhár, Čeláre a Malý Krtíš. Slovenské Doţin-

ky/Obţinky sú pamiatka z čias, keď ľud robil na poliach, 

ktoré vlastnili bohatí páni. Doţinky sú oslava konca ţatvy 

obilia spravidla v auguste. Ľud inscenuje pochod ulicami, 

spieva sa, tancuje a oslava vrcholí hostinou v dome zeme-

pána. Tomu sprievod odovzdáva veniec uvitý z prvých a 

posledných pšeničných klasov, dozdobený kvetmi 

a informuje, koľko úrody sa tento rok podarilo z polí pri-

viezť. Zemepán si veniec prevezme a ako prejav vďaky 

všetkých pozve na pripravenú hostinu. V dnešnej dobe 

zemepánov nahrádzajú buď členovia folklórnych skupín, 

ktoré predvádzajú Doţinky alebo starosta obce ako hlava 

samosprávy. Samozrejme sa potom hostina či zábava urobí 

na námestí pre všetkých účastníkov podujatia. Doţinky sa 

spájajú aj s poďakovaním za úrodu v kostoloch. 

 Keď uţ máme z čoho urobiť koláče, môţeme začať 

pripravovať svadbu. 

Málinská svadba trvala tri dni. Prvý deň svadby – nedeľa, 

bola kaša, rodiny, ale aj všetci zvedavci chodili do domu budúcej 

nevesty, jedli koláče, prípadne kašu od nevesty a peniaze vkladali 

do nevestinho vrecka na zástere. Vo večerných hodinách prišli 

k neveste zať a členovia zaťovej rodiny a taktieţ jej dávali peniaze, 

ale na tanier pod vreckovku. Druhý deň – pondelok, bol sobáš, 

svadobný sprievod - nevesta s nastavajúcim a svadobčanmi, pre-

chádzal ulicami do kostola, okolostojacim ponúkal koláče a pálen-

ku. Po sobáši bola svadobná hostina – obed u nevestiných rodičov. 

Pozostával z kuracej polievky, hovädziny a kapusty. Po obede sa 

mladomanţelia povozili po dedine a rozdali koláče. So svadob-

čanmi sa presunuli do domu zaťových rodičov. Tam sa odohral 

prijímací akt a začalo sa ďalšie veselie. Tretí deň – utorok, hľada-

nie bičkov, sa pilo, čo zo sobáša a hostiny zostalo. Hoci sa málin-

ská svadba dnes uţ v takejto podobe neoslavuje, predsa len sa 

našiel spôsob, ako si aspoň niečo z nej zachovať aj v súčasnosti, 

napr. čepčenie nevesty, za ktoré DFS Málinčok pod vedením Anky 

Kančovej získal strieborné pásmo v roku 2018 v súťaţi Zlatá  

guľôčka. Členky súboru taktieţ začepčili niekoľko málinských 

neviest a nevesty z blízkeho okolia. Starší páni praktizujú na  

svadbách starejšovanie, ktoré bolo dakedy výsadou krstného otca. 

O málinskej svadbe a málinských zvykoch píše podrobnejšie náš 

rodák doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. v knihe Z Máľinské 

turňi pozerán. 

 

       V Taliansku si tieţ pripomínajú svoje svadobné obyčaje 

     a to kaţdý druhý rok v auguste divadelným predstavením 

v malej dedinke Monrupino, v provincii Terst v regióne 

Furlansko-Julské Benátky (Friuli-Venezia Giulia). Svadba 

sa koná poslednú augustovú nedeľu. Trvá štyri dni. Vo 

štvrtok snúbenci a ich priatelia oslavujú rozlúčku so slobo-

dou v reštaurácii alebo v krčme. V piatok večer prichádza 

zať s kamarátmi pod okná svojej nevesty. Spieva jej serená-

dy. Po čase sa na balkóne ukáţe budúca svokra a obleje 

speváka a muzikantov vedrom studenej vody, pretoţe narú-

šajú nočný kľud. Aj po sprche hudobníci pokračujú 

v serenádach, aţ kým k nim nepríde nevesta. V sobotu večer 

ide nevesta ku svojim budúcim svokrovcom. So sebou nesie 

veno – posteľ, kolísku a kolovrátok. Jeden jej príbuzný, 

najčastejšie malý chlapec, drţí v rukách sliepku ako znak 

plodnosti a ochrany mladomanţelov pred zlými duchmi. Na 

stretnutí sa svokrovci správajú nedôverčivo ale zasiahnu 

priatelia, ktorí vyzdvihnú nevestinu krásu, morálne vlast-

nosti a taktieţ hodnotné veno. Po dlhom presviedčaní svok-

rovci súhlasia. V nedeľu sa ide do kostola. Po obrade sva-

dobčania zamieria do reštaurácie na slávnostnú hostinu. 

Podáva sa hovädzí vývar a vypráţané kura s opekanými 

zemiakmi a slávnosť sa končí tancovačkou, na ktorej sa 

zúčastňujú aj obyvatelia susedných dedín.  

V septembri máme na Slovensku Vinobranie     

podobné Doţinkom. Je to oslava konca zberu hrozna, ktorý 

v minulosti vinohradníci a ich pomocníci ukončovali ozdo-

bením voza farebnými stuţkami. Na voz naloţili posledné 

hrozno a uvili veniec z hroznových vetvičiek, ktorý doplnili 

najkrajším strapcom. Takto pripravení za zvuku hudby 

odchádzali z vinice za zemepánom. Zemepán si veniec 

zobral a pozval ich na hostinu. V súčasnosti sa starostovi 

odovzdáva nielen veniec, ale aj kalich toho najlepšieho vína 

a hrozno z voza sa rozdá medzi návštevníkov slávnosti. 

Samozrejme, nechýba hostina, na ktorej sa ponúkajú pagá-

če, husacina s lokšami a mladé víno. Slovenskí vinári za 

svojho patróna povaţujú sv. Urbana. Bol to pápeţ, meniny 

má 25. mája, kedy začínajú prvé práce na viniciach. Hroznu 

sa na Slovensku darí v siedmich vinohradníckych oblas-

tiach. Vo Fiľakove OZ Pivničný rad uţ tradične v auguste 

od roku 2016 otvára svoje pivnice a to na Šavoľskej ulici 

pre všetkých záujemcov o ukáţky spracovania hrozna, ale aj 

ochutnávku hotových výrobkov spojenú so súťaţami. 

V Taliansku sa hrozno zbiera v októbri. V Rímskej 

ríši povaţovali za boha vína, úrody a zábavy Bacchusa. 

Prevzali ho od Grékov, ktorí ho vo svojej krajine nazývali 

Dionýz. V cisárskom Ríme sa oslavy Bacchusa zrušili, 

pretoţe sa zvrhli na neprístojné chovanie obyvateľstva 

a obnovili sa aţ vo Florencii v regióne Toskánsko (Toscana) 

v 14. storočí. Rovnako známy je aj samotný Rím v sused-

nom regióne Lazio. V blízkosti Ríma sa nachádza obec 

Marino, ktorá 7. októbra okrem vinných slávnosti oslavuje 

aj niečo iné. 7. októbra 1571 si Taliani vybojovali slobodu 

od Turkov.  Bitka sa odohrala na mori. Flotilu viedol vládca 

Marina Marcantonio Colonna a vojak z jeho výpravy   

doniesol so sebou z gréckeho ostrova Kréta hrozno. Rovna-

ko sa počas osláv dájú navštíviť pivnice a v uliciach sa 

okrem vína podáva bravčová pečienka a sladkosti, tancuje 

sa v sude pri pučení hrozna a alegorický sprievod podobný 

tomu na Sviatok zrna je doplnený traktormi, vozmi so   

sochami z hrozna, ale aj ako inak vozom s vojenskou loďou.   

My na Málinci Vinobranie nerobíme ani             

nepestujeme hrozno vo veľkom mnoţstve ako na viniciach 

či nečakáme, aţ na studené dni, ale hrozno si vychutnávame 

uţ počas leta, veď najlepšie je aj tak čerstvé. 

Pripravila: Gúgľavová 
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Šikovné ruky 
  

Hovorí sa, ţe koľko rečí vieš toľkokrát si 

človekom. Niečo podobné by malo platiť aj v 

prípade všestranných zručných majstrov, 

medzi ktorých určite patrí náš občan Milan 

Marcinek. Skromný, pracovitý a zručný   

"kutil", ktorý sa zaoberá šitím rôznych       

výrobkov z koţe. Takţe je remenár, sedlár, 

obuvník /šuster/, opravár postrojov, čalúnnik  

atď. Od detstva mal kladný vzťah ku koňom, 

jazdectvu a všetkému, čo bolo s tým spojené.  

Tomu prispôsobil aj výber školy. Ukončil SOŠ poľnohospodársku 

- zameranie chov koní a jazdectvo. Dá sa povedať, ţe jeho povola-

nie bolo zároveň aj jeho koníčkom. Kone sa stali jeho koníčkom a 

jeho koníček ho ţivil. Ale nechajme uţ hovoriť Milana: "Po ukon-

čení strednej školy som sa začal naplno venovať chovu koní a 

jazdectvu. Odišiel som do Švajčiarska, kde som pracoval na 

súkromnom gazdovstve. Mojou prácou bola starostlivosť o 

jazdecké kone. Majiteľ farmy vyhodil takmer nové konské koţené 

chrániče nôh, lebo sa po   prvom pouţití roztrhli na mieste, kde 

boli zošité. Večer som mal trocha voľného času, tak som ich skúsil 

opraviť. Opravené     chrániče som uloţil na ich pôvodné miesto. 

Majiteľ ostal milo prekvapený z výsledku mojej práce a tým sa to 

všetko začalo. Práca s koţou ma začala stále viac zaujímať. Poda-

rilo sa mi zoznámiť s významným švajčiarskym výrobcom koţe-

ných sediel a iných výrobkov a od neho som nadobudol základy 

tejto práce.  Svoj pobyt v zahraničí som z rodinných dôvodov 

musel ukončiť a vrátiť sa na Slovensko. Staral som sa o rodičov a 

po nociach som sa venoval práci s remeňom koţou. Začiatky boli 

naozaj ťaţké. Niečo som sa priučil u majstrov, niečo naštudoval z 

dostupných zdrojov, ale hlavne som skúšal  a hľadal ako sa to dá. 

Ľudia sa o mne dozvedeli, ţe robím koţené výrobky a začali mi 

nosiť opravovať topánky. Ale toto nebola moja parketa, toto som     

nechcel robiť. Mojou prioritou bolo niečo iné, nie oprava starých 

topánok. 
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Keď som sa zdokonalil v práci, vybavil ţivnosť, zaloţil 

svoju vlastnú značku "CILLI" a začal som sa oficiálne venovať a 

ţiviť z predaja mojich výrobkov, z ktorých kaţdý bol originál. 

Koţené kabelky, poľovnícke a lesnícke kabely, spony do vlasov, 

púzdra na noţe, poťahy sedadiel na motorky, rôzne ozdoby,    

konské sedadlá, postroje, púzdra a pomôcky pre chlapov pracujú-

cich v hore a všetko moţné podľa poţiadaviek zákazníkov. Táto 

robota ma napĺňala, páčila sa mi, ale ma neuţivila. Po čase som 

musel ţivnosť zrušiť a teraz sa tomuto venujem uţ len ako koníč-

ku. Sem-tam niečo vyrobím pre známych. Moje výrobky sa nájdu 

po celom Slovensku a aj v zahraničí /Taliansko/.  V poslednej 

dobe ma zaujala oprava starých kresiel, či gaučov ich prečalúne-

ním. Baví ma vdychovať ţivot starému nábytku. Je to zaujímavá 

ale veľmi náročná práca, ktorú vykonávam vo voľnom čase. Láska 

ku koňom však pretrváva vo mne a chovu koní a jazdectvu sa stále 

venujem a vediem k nej aj mládeţ. Rád čítam Málinský hlásnik, 

hlavne články od Ing. Zákopčana, v ktorých sa venuje koňom. Sú 

pútavé, zaujímavé a poučné nielen pre tých, čo sa venujú koňom". 

 Toľko z rozprávania 

Milana Marcineka,  

šikovného majstra, ktorý 

svojou fantáziou a zručnos-

ťou dokáţe vyrobiť krásne 

veci. A ako sa uţ stalo v 

tejto rubrike zvykom, aj 

jemu ţeláme pevné zdravie, 

veľa tvorivých nápadov a 

krásnych chvíľ,   strávených 

v jazdeckom sedle, lebo ako 

hovorí klasik:  

Najkrajší pohľad na svet je 

z konského chrbta. 
 

Pripravil: Juraj Janšto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kožené výrobky 

pána Milana Marcineka 
 

 

 
 

Milan Marcinek 
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Šarkan 
 

Letí šarkan, letí svetom, 

vyšmykol sa z ruky deťom. 

Po svete si poletuje, 

všetko z výšky obdivuje. 

 

Vidí ako kvietok plače, ţe ho trasie od chladu. 

Aj mráz spadol na zem, uţ navštívil záhradu. 

Stromy šaty vyzliekli, sú pod nimi na zemi. 

To, ţe lístie opadáva, je tieţ znakom jeseni. 

 

Chladno uţ je šarkanovi z toľkého lietania. 

Teraz má on celkom iné ţelania. 

Sladká hruška, hrozno...aj jablko sa na strome červenie. 

Hneď by si čosi dal z úrody pani Jesene. 

 

Chlad aj vietor trápi šarkana. 

Ak bude ďalej lietať sám, zamrzne on do rána. 

Stačilo mu na dnes asi, 

veď uţ videl jeseň, jej čaro a krásy. 

Poberá sa znova k deťom, k ich drobnej ručičke, 

nech pocíti znova teplo na chvoste a jeho farebnej mašličke. 
 

Ema Sarvašová 

 

 
Pripravila: Gúgľavová 

Osemsmerovka 
 

ADAM, AJ, BYLE, DOM, ERBY, HEŠ, HRÍBY,  

KEBY, KER, KOMÁRE, KOŠÍK, KÔL, KRK, IM, 

JAK, JE, LET, LOV, LÚPAJ, LYKÁ, MAPY, MASA, 

MY, NÔŢ, NOS, NIŤ, PAVÚK, PIKNIK, OKO,  

RÁNO, ROSA, SA, ŠIŤ, TAKT, TELO, TLAK,  

TÚRA, ŤA, ŤAHAŤ, VRCH, VTÁKY, VZDUCH, 

ÚDAJ, ÚLET, ÚRADY, ŢE, ŢIJEME  
 

23. septembra, na Zdenku, začína na našej pologuli oficiálne 

......................................... .  

Pomenovanie častí obce 
(spomienky Jána Findru - Košarca z roku 1967) 

 
 

Dva rady pozdĺţ potoka (od námestia po Ipeľ) sa                     

menujú DEDINA. Keď stretneš na ulici niekoho a ide na toto 

miesto, kde ideš odpovie ti do dediny. To znamená, ţe tieto dva 

rady boli najsamprv postavené. Podobne napríklad ako Ozdín, 

Bystrička a Hradište, ktoré sú aţ podnes po dva rady okolo    po-

toka. Ale veľká populácia si vyţiadala, aby boli postavené aj boč-

né ulice. Veď v niektorých domoch ešte za môjho detstva bývali 2-

3 aj 4 rodiny. 
 

Od Pašútov (dnes je tam Spoločenský dom) hore na sever sa to 

menovalo MEDZI MOSTE. Tam tých mostov bolo iste hodne 

v minulosti, a tak podľa toho bola táto časť pomenovaná. Lebo aj 

dnes, keď je búrka, tak skoro kaţdým dvorom voda tečie a aj cez 

hradskú. Táto časť bola najpozdejšie obydlená a to pre jej      

nevhodný terén pre stavbu budov. A to v prvej polovici 18. storo-

čia. Dovtedy len budova Čániove ako obecná budova bola a   

Zaťkovci ako pastierska rodina bola. A od Jána Boroša po Rakov-

ský potok boli budovy vystavané len tesne po 1. svetovej vojne. 

Tam bývajúci si kúpili stavebný pozemok od Michala    Pašúta, 

tunajšího statkára. 
 

Kde Kupec Pavel - Pintiér býva, tú časť menovali PRIEHRADA. 

Prečo, to neviem vysvetliť. 
 

ZA LESAMI - od juţnej časti obce sa budovy stavali po 2. sveto-

vej vojne. Takto sa to preto menuje, lebo lesa - plot od Pekla od 

Mázor Pavla Tiskaja ač po Kupec Pavla Pintiéra bola. A to s tŕňa 

bola. Totiţ záhrady predtým len s tŕním oprávali. 
 

ZA IPĽOM - to je Huta a robotnícke byty. 
 

SALAŠ - je oproti Pupákovho mlyna a poniţe Balaţikova. Tam 

drţali ovce zemepáni od nepamäti. Aj poslední zemepáni        

Kuchynkovci tam drţali ovce. 
 

PNÍKOVÁ ULICA - je od lúky Pekla po hradskú. To sa preto tak 

menovalo, lebo tam muselo byť hodne pníkov. 
 

GÚGOVO - po čom je toto pomenované, to neviem vysvetliť. Je to 

plocha od Štátnej školy (terajšia stará škola) na juh. Okolo roku 

1906 to bola pastvina husí a chlapcom súca plocha na zábavu - 

pigovanie. Lebo to bola plocha veľká a tak piga nezaletela do 

obloka. A bol prechod do školskej ulice a v zime školským       

ďeťom na kĺzačku lebo bola to mokrina. Od severu bývali        

Kabelkovci, Valentíniovci a Švéda-Cvekovci. Od východnej strany 

Kinderajovci, Polejkovci a Dropovci. Od juţnej strany Cerina-

Husár, Števove - Kresťan a Starove - Papiš. A od západnej strany 

Gúgľavovci a Petríkovci. Po 2. svet. vojne si kaţdý svoju plochu 

opraviv plotom. A aj stavby nové sú uš tam dnes. 
 

KONOPISKÁ - za Cerinovci - to sú oračiny medzi hradskou a 

mlynom Pupáka. To sa menuje preto, lebo v záhrade Pupáka býva-

li Cerinovci a tí to predali Pupákovi. Pred utvorením druţstva tu 

siali občania kaţdý rok konope. 

Stavbu budov prevádzali naši vrchári. Tí všetke drevené domy u 

nás porobili. Boli to Hruškovci z Pasiek, Bajorovci z Malejkova, 

Mišo Popletaj z Dedinke a Kusíkovci z Malech Látok.  

 

 

Spracoval: Juraj Janšto 
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