
 
 

 

 
  

 

Mgr. Zuzana Kurčíková 
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PÚTNIK 
 

V krajine 

lesného ticha 

som mlčiacim pútnikom. 

 

Na chodníkoch 

v tme, 

daždi 

v bolesti 

rukami vrastený 

do konárov nahých stromov. 

 

Hľadám v nich korene 

pre spojenia 

s vesmírom... 

 

Július Lomenčík 

 

  Obecný úrad  

informuje 
 

 

V zmysle rokovacieho poriadku 

Obecného zastupiteľstva v Málinci môžu 

občania predkladať svoje požiadavky na 

prerokovanie obecným zastupiteľstvom 

do 10 dní pred termínom zasadnutia OZ. 

Žiadosti, ktoré budú predložené po tomto 

termíne, budú prerokované na ďalšom 

zasadnutí OZ.      

Najbližšie zasadnutie OZ bude  

21. 04. 2022. 

  

/R. r./ 

 

 

 
Plán zastupiteľstiev OZ Málinec 

Vydáva obec  Málinec      |     marec 2022      |     ročník XVI. – číslo 1    |      Cena: 0,- €  nepredajné 

 

 

 

 

 

 

 

Poďte triediť  
jedlé oleje 

         

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 obec 

Málinec uzavrela zmluvu, ktorej predmetom 

je zber jedlých olejov  a tukov.         

Zberná nádoba je čiernej farby 

s oranžovým vekom o objeme 240 l  a  je 

uložená vo dvore obecného úradu. 

Separovaný odpad – použité jedlé oleje 

a tuky z domácností uložte alebo nalejte do 

pevných obalov,  napríklad do PET fliaš. 

         Následne ich môžete odniesť a odo-

vzdať do nádoby na to určenej, ktorá je vo 

dvore obecného úradu. 

/R. r./ 

 

Ambulancia  
pre dospelých 

 

ordinačné hodiny 
MUDr. Petra Olšiaka v našej obci: 

 
 

Pondelok:  12,oo – 15,oo hod. 

    Utorok:  08,oo – 13,oo hod. 

   Štvrtok:  08,oo – 13,oo hod. 
 
 

 

Zdravotná sestra je v ordinácii               

na zdravotnom stredisku  

každý deň. 
 

1 

LEKÁREŇ v Málinci 
 

 

Pondelok : 13, 00 hod. – 16,30 hod. 

 

     Utorok: 07,30 hod. – 12,00 hod. 

 

      Streda: 13,00 hod. – 16,30 hod. 

 

    Štvrtok: 07,30 hod. – 12,00 hod.  

 

      Piatok: 07,30 hod. – 12,00 hod.  

 a 13,00 hod. – 16,00 hod. 
 

 

Mgr. Zuzana Kurčíková 

 
 

Príjmite            

naše pozvanie      

na podujatie,     

ktoré je venované  

Vám – matkám. 

 
Veď kto iný, než 

matka je           

najdôležitejším 

človekom v živote 

každého z nás. 

 

 
 

 

Do tanca  

Vám zaspievajú 

Ľubo Kašuba a  

Martina Kreibich. 
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Obecný Úrad INFORMUJE 

Uznesenie č. 1/2022 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 17. februára 2022 

1. Berie na vedomie:  

a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení. 
b/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za       
obdobie od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021.  
c/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31. 12. 2021.  
d/ Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č. 6/2021  
2. Schvaľuje:  

a/ Overovateľov zápisnice: 1. Ing. Dušan Michalove,  
                                             2. Andrea Mužíková  
b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ján Kvasnica  
 členovia – Ján Semerák, Mgr. Peter Turic.  
c/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku 
obce Málinec zisteného pri inventarizácii z 31. 12. 2021.  
d/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne:  
Vyraďovacia komisia: Juraj Janšto, Ingrida Lacková, Dušan     
Kminiak.  
Likvidačná komisia: Bc. Jozef Starove, Jaroslava Kminiaková, 
Július Paprnák. 
e/ VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
Málinec na rok 2022.  
f/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5-15 
rokov pre rok 2022 vo výške 30,- € na dieťa s trvalým pobytom v 
obci Málinec. 
g/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31. 12. 2021.  
h/ Žiadosť Jakuba Baryho bytom Stupník 374/2 o zaradenie do 
poradovníka na pridelenie bytov.  
ch/ Žiadosť Jána Trčana bytom Nová 501/10 o zaradenie do    
poradovníka na pridelenie bytov.  
i/ Žiadosť Michaely Farkašovej bytom Sklárska 389/7 o zaradenie 
do poradovníka na pridelenie bytov.  
j/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do 31.3.2023 
nasledovným nájomníkom:  
byt č. 1 – Jaroslav Gajdoš   byt č. 2 – Miroslav Schlenc 
byt č. 3 – Ján Kudzbeľ  byt č. 4 – Stanislav Sedmák 
byt č. 5 – Darina Maslágová            byt č. 6 – Jarmila Kovalčíková.  
k/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21                 
do 31.3.2023 nasledovným nájomníkom:  
byt č. 1 – Júlia Farkašová  byt č. 2 – Adriana Oláhová 
byt č. 3 – Mário Oláh  byt č. 4 – Martina Pištulová  
byt č. 5 – Dušan Farkaš  byt č. 6 – Pavla Bakuľová 
byt č. 7 – Denisa Čunková.  
l/ Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Územný plán obce 
Málinec – čistopis v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2015 zo 
dňa 18.6.2020, článok V.  
m/ Dodatok č.3 k Vnútornej smernici – cenník služieb za služby 
poskytované OÚ v Málinci.  
n/ Predaj čadičových obrubníkov v cene 5,-€/bm.  
3. Ukladá:  
a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie          
a likvidáciu majetku podľa bodu 2/c tohto uznesenia.  
Termín: 05/ 2022.  
b/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu na prevádzku a mzdy podľa bodu 2/e 
tohto uznesenia.  
Termín: rok 2022.  
c/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu podľa bodu 2/f tohto uznesenia.  
Termín: rok 2022. 
d/ OcÚ, vyhlásiť zámer podľa bodu 4/a tohto uznesenia.  
Termín: 2/2022.  
e/ OcÚ, vyhlásiť zámer podľa bodu 4/b tohto uznesenia.  
Termín: 02/2022.  
f/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov podľa bodov 2/j a 2/k tohto 
uznesenia.  
Termín: 04/2022.  
g/ OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti podľa bodu 2/l tohto uznese-
nia.  

 

     Termín: 02/2022. 
   h/ OcÚ, inkasovať poplatky podľa bodu 2/m tohto uznesenia.  
  Termín: trvalý 
4. Vyhlasuje:  

a/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV 
č. 742, parc.č. 818/2-zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m

2
. 

b/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV 
č. 749, parc.č. 1564/1 – orná pôda o výmere 36054 m

2 
. 

5. Súhlasí:  

S procesom obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej   
dokumentácie - Územný plán obce Málinec, ktorý potrvá najviac tri 
roky od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 
 
 
 
Kminiaková J. – tlmočila pripomienku občanov, čo obec bude 

zapezpečovať nádobu na zber zálohovaných fliaš? 
Starosta odpovedal – keď má prevádzka 300 m

2
, je povinná    

zabezpečiť zbernú nádobu na zálohované fľaše. 
Bc. Karlík I. – na vysvetlenie uviedol, že aj prevádzka do 300 m

2 

môže zabezpečovať tento zber, najlacnejší stroj však stojí cca    
12. tis. € alebo predajňa bude mať skener, fľaše sa tam budú   
skladovať, nesmú sa však poškodiť, pretože ich nezoberú 
a predajňa prerobí 0,15 € za fľašu. 
Ing. Michalove D. – tieto zberné nádoby by mal poskytnúť štát, 

obec by poskytla priestor na ich umiestnenie. Do budúcna však 
treba vyvinúť iniciatívu, aby v obci bolo takého zariadenia. Ďalej 
uviedol, že by bolo potrebné upozorniť SVP š.p. na čistenie rieky 
Ipeľ, pretože sa opäť vytvárajú ostrovčeky. 
Starosta odpovedal – na upozornenie obce reagovali tým, že   
prietok Ipľa je dobrý. 
Janšto J. – upozornil na drevokaznú hubu, ktorá sa rozširuje 

v drevených hranoloch v štíte zvoničky, bolo by dobré, aby to prišli 
pozrieť z Pamätkového úradu. Ďalej poukázal na skládku odpadu, 
ktorú vytvárajú občania na Prašnej ceste pri zákrute. 
Starosta uviedol, že odpad tam vozia niektorí občania z horného 
konca obce, niektorí boli upozornení. 
Kvasnica J. – na Ulici za lesami pri dome Ing. Melichovej je    

sadnutý kanalizačný poklop. 
Starosta uviedol, že to budeme robiť, dáme tam prstenec  a     
zaasfaltujeme to. 
Kvasnica J. – na Podhradskej ulici pri dome p. Ľuptáke je vymytý 

priestor na panelovej cesto, bolo by dobré to vyrovnať. Ďalej    
upozornil na zlý stav vchodových dverí na budeve Pošty, treba ich 
opraviť alebo vymeniť za nové. 
Starosta uviedol, že je to budova obce a do budúcna plánujeme 
vymeniť okná za plastové + dvere 
Bc. Karlík I. – pripomenul, že Nadácia COOP Jednota vyhlásila 

výzvu na podporu – je možné získať max. 6 tis. €, môžu sa tam 
zapojiť aj obce. 
Starosta odpovedal, že už dvakrát sme sa zapojili do tejto výzvy, 
projekty robili pracovníčky KC, zapojila sa obec, škola, ISC.     
Doteraz nevieme, ako sa tam hlasuje, je to neprehľadné. Dostali 
sme odpoveď, že sme neboli úspešní. 
Mgr. Jablonský Ľ. – uviedol, že je tam zlá komunikácia, nikto 

nevie, kto bude hlasovať, kde sa bude hlasovať 
Bc. Karlík I. – na ceste smerom do Salaša v časti pri záhrade       

p. Bitalu chýba zábradlie popri Ipli, úsek je dosť nebezpečný 
Starosta odpovedal – nie je to problém, budeme to riešiť – pôjde to 
pozrieť stavebná komisia. 
Mgr. Jablonský Ľ – uviedol, že od apríla 2022 má byť v platnosti 

novela zákona o VO, bude potrebné upraviť smernicu, nakoľko ZŠ 
sa musí riadiť podľa smernice obce. 
Starosta uviedol, že obec musí mať vypracovanú novú smernicu 
v zmysle schválenej novely, do najjbližšieho zasadnutia OZ ju 
pripravíme na schválenie. 
 
 
POKRAČOVANIE na str. 3 

 

Pripomienky poslancov z Obecného zastupiteľstva 
v Málinci, konaného dňa 17. februára 2022 

 



 

 
 
 
Semerák J. – pod kontajner na sklo v Okružnej ulici treba dať 

betónové kocky alebo panel, keď je plný, zle sa s ním robí pri vý-
voze. Ďalej poukázal na zlý stav mostíka pred domom p. Ľubomíra 
Šnúrika, kde je diera v rúre. V Okružnej ulici je viac takých, ktoré 
do budúcna by bolo potrebné riešiť. 
Starosta odpovedal – pod kontajner na sklo dáme betónové kocky, 
aby bola pevná plocha, čo sa týka mostíka, rúra je nad úrovňou, 
cesty, asfaltu, bola daná len tenká vrstva a tá nedrží, budeme sa 
tým, zaoberať. 

 

Vážení  občania! 
 

Prihováram sa Vám ohľadom       

neustále sa množiacich  hlásení o voľnom  

pohybe psov v našej obci. Každé jedno  

hlásenie som sa snažil riešiť dohovorom, 

ale mám pocit, že niektoré sa neujali 

a majitelia psov nezjednali nápravu.   

Obec neustále na danú situáciu   

upozorňuje  prostredníctvom  miestneho 

rozhlasu, miestnych novín, sociálnych sietí 

a situácia sa nezlepšuje.  

Chcem Vám dať do pozornosti VZN 

obce Málinec č. 4/2014 o držaní a vodení 

 psov (zverejnené na webe obce, možnosť  nahliadnuť doň na OÚ): 

Čl. 3  

Chovateľ a držiteľ psa je povinný: 

- zabezpečiť, aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na 

verejné priestranstvo s vykonaním náležitých zábranných 

opatrení s osobitným zreteľom na psov chovných plemien, 

ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku iných občanov 

Chovateľovi a držiteľovi psa sa zakazuje: 

- nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve 

Čl. 4  

Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v obci sa  

zakazuje 

Čl. 5  

Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou 

a nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa resp. zákazu 

vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je prie-

stupkom podľa § 7 ods. 2 písm. d až f  zákona č. 282/2002 Z.z, 

a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do 65 €. 

Vážení občania! 

Je potrebné si uvedomiť, že  majiteľ psa je aj zodpovedný za 

neho. V opačnom prípade bude obec postupovať v zmysle spomí-

naného VZN. Verím, že zodpovedným správaním sa nám to podarí 

eliminovať k spokojnosti nás všetkých. 

Ing. Igor Lacko – starosta obce 
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Ing. Igor Lacko – 

– starosta obce Málinec 

 

Vážení čitatelia Málinského hlásnika! 
 

Pokiaľ chcete zverejniť nejaké životné jubileum, inzerciu,   

príspevok alebo spomienku na Vašich blízkych s fotografiou 

a pod., môžete tak urobiť zaslaním niektorej z uvedených       

informácií približne 2 týždne 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 

dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.          

 / R. r./ 

 

 Pripomienky poslancov z Obecného zastupiteľstva 
v Málinci, konaného dňa 17. februára 2022 

 

   Plán investičných akcií a opráv 
obce Málinec na rok 2022 

 

Do plánu  výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 2022 

navrhujeme akcie, ktoré sa nám nepodarilo pre nedostatok finanč-

ných prostriedkov realizovať v roku 2021, ktoré sme nedokončili 

v roku 2021 ,  na ktoré sme podali žiadosti na finančné prostriedky 

na rok 2022  a ktoré vyplynuli zo súčasných potrieb obce. 

Navrhujeme nasledovné akcie v poradí ako ich navrhla stavebná 

komisia: 

1. Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie v obci Málinec – 2. etapa.  

V roku 2020 sa zrealizovala čiastočná rekonštrukcia ČOV /získané 

prostriedky z Environmentálneho fondu/.  Bola podaná žiadosť na 

základe Výzvy z Environmentálny fond na rok 2021, žiaľ neboli 

sme úspešní. Momentálne je podaná žiadosť opäť na základe  

Výzvy z Environmentálny fond na rok 2022 , spoluúčasť podľa 

vypracovanej projektovej dokumentácie. Realizácia sa uskutoční 

len v prípade získania dotácie. 
 

2. Obecný úrad – oprava fasády /vonkajšia stierka/, vnútorné 

priestory, elektroinštalácia. Realizácia podľa finančných možností 

obce Málinec, sledovať výzvy na poskytnutie dotácií.  
 

3. Asfaltovanie miestnych komunikácií – podaná žiadosť na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií /Potočná a Panská cesta/. 

V prípade, že nebudeme úspešní v tejto výzve, realizovať opravu 

minimálne Potočnej ulice. Ďalšie opravy komunikácií podľa   

finančných možností obce v roku 2022. 
 

4. Rekonštrukcia a oprava vybraných chodníkov v obci      

Málinec - vykonať rekonštrukciu a opravu chodníkov /Hlavná, 

Školská/. 
 

5. Oprava strechy bytového domu 515/21 –  bytový dom Druž-

stevná 515/21. Cena cca 20 000,- € zapracovať do rozpočtu obce 

na rok 2022 
 

6. Oprava a vybudovanie bleskozvodov – na všetkých budovách 

v majetku obce /podľa finančných možností obce v roku 2022 
 

7. Rekonštrukcia bytového domu Mlynská 510/15 a 511/17 – 

vykonať rekonštrukciu bytových domov /fasáda, elektroinštalácia, 

vnútorné priestory.../ 
 

8. Spoločenský dom – Podaný projekt v zmysle Výzvy.  Oprava 

elektroinštalácie, výmeny okien a dverí, oprava fasády – nutná 

oprava  
 

9. Materská škola –dobudovanie tried v podkroví. Sledovať  

výzvy na poskytnutie dotácií 
 

10. Kamerový systém obce – rozšírenie kamerového systému –   

– sledovať výzvy pre poskytnutie dotácií, alebo podľa finančných 

možností obce v roku 2022 
 

11. Cintorín /dedina/ - úpravy chodníka, oprava oplotenia/ oplo-

tenie cintorína v časti(od poľa nad cintorínom, od areálu základnej 

školy). 
 

12. Autobusové zastávky – Výzva podaná na MAS HORNO-

HRAD, verejné obstarávanie uskutočnené, realizácia február – máj 

2022 

13. Základná škola – vonkajší plot, nákup materiálu, práce    

zrealizujeme vo vlastnej réžii  
 

14. Požiarna zbrojnica – oprava podkrovia 

 

                                                                 

Vypracovali:  Bc. Jozef Starove – predseda stavebnej komisie 

                       Ingrida Lacková – stavebný referent 

  Ing. Igor Lacko – starosta obce    

 

mailto:novinymalinec@gmail.com
mailto:kancova.a@malinec.sk


 

 
 

Výlet členov klubu dôchodcov v roku 2021 - kaplnka v Dobrom Potoku 
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Čerpanie dotácie za rok 2021 
 

      Klub dôchodcov  
 

Činnosť klubu sa zameriava najmä na:  

– zapájanie jeho členov do aktívnej práce v 

záujmových krúžkoch,  

– organizáciu kultúrnych podujatí, prednášok, 

kultúrnych posedení,   návštevu divadiel 

a výstav,  

– organizovanie spoločných zájazdov, 

zdravotných  prednášok, vychádzok do voľnej 

prírody,  jubilejných osláv.  

Klub dôchodcov  na základe žiadosti v roku 

2021 dostal   dotáciu vo výške 400,-€. 

Keďže  v roku 2021  pretrvávala  pandémia  

COVID19,  stretnutia sa konali sporadicky.   

 Z poskytnutej sumy  sme vyčerpali  finanč-

né prostriedky vo výške  192,93,- €. 

Finančné prostriedky sa použili na vstupné  

na výlety a  na vianočné stretnutie. 

Zvyšné nevyčerpané finančné prostriedky 

ostali v rozpočte obce. 
 

                        Pripravila: Anna Kančová  

   
 

            ZO SZPB 
 

 

Miestna organizácia v Málinci má  

45 členov. Úzko spolupracuje  

s vedením obce Málinec.  

SZPB je nezastupiteľným prvkom 

v celospoločenskej schéme občianskej 

uvedomelosti k histórii nášho národa, 

predovšetkým k udalostiam druhej  

svetovej vojny a SNP.  

Dotácia od obce  pre miestnu  

organizáciu SZPB v roku 2021 bola  

800,- € 

Čerpanie dotácie bolo nasledovné:   

Ročenka odbojára 90,-  € 

Stretnutie a darček  

pri príležitosti MDŽ 147,- € 

Výlet (doprava a vstupenky) 481,50,-  

Brigády 81,50,-  €  
     

      

       Pripravil výbor: ZO SZPB Málinec 

 

  

 

 

Spomienková vatra na Stráni 

Brigáda členov ZO SZPB Málinec 

Výlet členov ZO SZPB Málinec 



DHZ Málinec 
 

Pohonné hmoty: 325,95 € 

 

Kancelárske potreby:  223,43 € 

 

Prostriedky vynaložené na údržbu 

(autosúčiastky): 698,06 € 

 

Kúpa materiálu pre potreby DHZ: 210,50 € 

 

Ochranné pomôcky: 164,48 € 

 

Nákup nábytku: 208, 80 € 

 

Vrátené: 141,78 € 

 

Vypracovala: Zuzana Debnáriková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJ Málinec 
 

 

 

Príjem finančných prostriedkov  OÚ Málinec  za rok 2021  

- 14000.- eur 

 

Vyčerpané v 1. polroku 2021                                                            

- 1368,95.- eur 

 

Vyčerpané v 2. polroku 2021 

- 12 631,54.-eur 

 

Spolu vyčerpané - 14 000,49.- eur 

 

Rozdiel  + 0,49,- eur                                 + 0,49.-eur 

 

Rozpis výdavkov  v 2. polroku 2021 

Faktúry SsFz 4541,54.-eur 4541,54.-eur 

Odmeny a cestovné hráči 5990,00.- eur 5990,00.- eur 

Hosťovanie hráčov 1100.- eur 

 

Spolu výdaj za rok 2021:  14 000,49.- eur   

 

Vypracovala: Ing. Elena Melichová 

 
                                                                                             

 

      

Preventívne protipožiarne prehliadky 
 

 

Obec Málinec v zmysle zákona č. 314/2011 Z. z. o chrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov bude vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci. Kontroly budú 

vykonávať členovia DHZ Málinec. Periodicitu kontrol stanovuje obec v závislosti od charakteru 

a miery nebezpečenstva vzniku požiaru. Kontroly sa začnú vykonávať od mesiaca apríl 2022. 

Členovia kontrolnej skupiny sú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol povinní        

preukázať sa príslušným  poverením. 

Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine           

protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa 

kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže, kotolne a ďalšie priestory s rizikom 

vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiarov a ich  cieľom je 

upozorniť  majiteľov na možné riziká vzniku požiaru. 

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych  kontrol členovia kontrolnej skupiny upozorňujú občanov na zistené nedostatky, 

požadujú ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia. 

Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri   

prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny. 

 

DHZ Málinec        

 

Obhliadnutie sa za Vianocami 
Vianočná krabička 

 
 

 

Vianoce sú láska,  

Vianoce sú darovanie, 

Vianoce sú šťastie, 

Vianoce sú vtedy, keď ste Ty a Tvoja 

rodina šťastnými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka obdarovať  osamelých seniorov sa v čase vianočného 

obdobia ponúka viacej ako inokedy. 

Prostredníctvom pani Janky Turicovej, ktorá pracuje 

ako terénny pracovník, sme oslovili podnikateľov a aj fyzické 

osoby z našej obce. Na naše potešenie nám bolo doručených   

takmer 60 balíčkov, v ktorých boli napríklad ponožky, krížovky, 

knihy, sladkosti, trvanlivé pečivo, cukríky, čaje, rukavice a i. 

Pár dni pred Vianocami sme balíčkami potešili našich 

osamelých a ovdovelých seniorov, ktorí neskrývali dojatie a slzy. 

Pre mnohých to bol jediný darček, ktorý dostali. Žiaľ, 

stretli sme sa aj s negatívnou reakciou. 

Poďakovanie patrí p. Janke Turicovej, ktorá niekoľko dní 

pred Vianocami navštevovala domácnosti seniorov a odovzdala im 

malý vianočný balíček.  

 

Janka, ďakujeme, veľmi milá myšlienka.  

 

Anna Kančová 

 

 

 
 

 

Bc. Janka Turicová 
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Španielka 
 

 

Je zľudovelý názov pre vírusové ochorenie, ktoré vo forme 

pandémie postihlo  celý svet a hovorilo sa mu Španielska chrípka. 

Pandémia trvala od februára 1918 do apríla 1920, infikovala 500 

miliónov ľudí na celom svete v štyroch po sebe idúcich vlnách a o 

život prišlo 50 (niektoré zdroje uvádzajú až 100) miliónov ľudí. 

Ján Findra-Košarec v 2. zväzku svojich pamätí, ktoré napísal v 

roku 1966-67, sa zmieňuje aj o tejto chorobe, od ktorej nás delí už 

viac ako 100 rokov. 

"Bola to chytľavá nemoc. V celej krajine sa objavila na jeseň 

1918 a nebola známa ani lekárskej vede. Ja som bol práve ešte 

vtedy v Budapešti na liečení zranení z frontu. Bola veľmi chytľavá 

a napádala pľúca a srdce, ľudia veľmi mreli. Napadnutý človek 

mal veľkú horúčku ako na zápal pľúc a choroba trvala za viac 

času. Lieky na to neboli, liečili to alkoholom. Aj ja som bol na ňu 

chorý v Budapešti v nemocnici. Ničím iným nás neliečili len 3x 

denne dostal nemocný štamperlík koňaku. Dosť ľudí bolo vylieče-

ných, ale veľa aj pomrelo, lebo to nebol liek.  V dedine prvý človek 

zomrel na Španielku 11. októbra a posledný 29. decembra.      

Celkovo zomrelo 21 osôb". 

Čo k tomu dodať? Dúfajme, že aj táto pliaga, ktorá už dva 

roky sužuje  a gniavi celý svet, si zoberie príklad od tej           

španielskej a bude sa už konečne  porúčať do zabudnutia. 
 

                                     Juraj Janšto 

 
 

  Spomienky 
 

 

 

 

 

 

Dňa 19. 05. 2022 uplynie 5 rokov 

ako nás opustil náš blízky  

Pavel Gasper. 

 

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, 

nič už nie je také, aké bolo pred tým. 

Všade okolo chýba tvoj hlas, 

mal si rád život, my teba a ty nás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 10. 04. 2022 uplynie rok  

ako nás náhle opustil náš blízky  

Miloš Gasper. 

 

Stíchol dom, záhrada i dvor, 

nepočuť už tvoje kroky v ňom. 

Odišiel si nečakane, na rozlúčku nebol čas.... 

Čas, ktorý plynie ďalej ako tichej rieky prúd, 

len ten, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť. 

 

Keď odíde otec či brat, nedá sa iné, len s láskou spomínať, 

kyticu kvetov na hrob dať,  tichú modlitbu odriekať 

a spomienku v srdci uchovať. 

Smútiaca rodina 
         

 

 

 Z matriky obce  
 

 

Narodili sa: 

Stanislav Berky  Jennifer Balogová 

Jozefína Kocková  Lukáš Stadtrucker 

Sebastián Černáček Stanislav Bakuľa 

Andrej Berky  Nina Balogová 

Patrik Gašpar  Hugo Vilhan 

Andrej Paprnák Ema Líšková 

Pavel Kurčík Samuel Danyi 

Martin Semerák Timea Tkáčová 

Samuel Bakuľa Hana Páleš 
 

 
V roku 2021 opustili nás: 

Magdaléna Berkyová  Drahomír Melich 

Ján Bota  Mária Michalove 

Jarmila Čipčalová Pavel Mužík 

Miloš Gasper Elena Mužíková 

Samuel Gasper Ján Najmajer 

Michal Gábriš  Leopold Pilát 

Ján Gúgľava  Štefan Riečica 

Elena Gúgľavová  Erik Schlenc 

Ján Harandza  Ján Skýpala  

Mária Hédlová  Jaroslav Sýkora 

Anna Janštová  Jozef Šajgal 

Štefan Kačáni Miroslav Tokár, Mgr. 

Michal Kalafús Pavel Turčan 

Mária Kancková Marta Urdová 

Kvetoslava Kupcová Ľubica Valentínyová 

Miroslav Machala Elena Vilhanová 

 

 

7 párov uzavrelo manželstvo. 
 

Milota Janštová 

 

Jubilanti 
 

 

 

 

Krásnych 97 rokov oslávi             

dňa 15. 4. 2022 naša najstaršia     

občianka a zároveň aj najstaršia   

riešiteľka krížoviek v našej obci 

a širokom okolí 

pani Helena Detvanová. 

 

 

 

 

91 rokov sa dňa 9. 4. 2022 dožíva 

najstarší žijúci Málinčan v Prahe, náš 

stály čitateľ a dopisovateľ, ktorý sa 

hrdo hlási k svojmu  rodnému kraju 

    pán Michal Starove.  

 

 

Touto cestou im chceme popriať hlavne 

veľa zdravia, pokoja a pohody.  
 

Juraj Janšto 
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220 rokov samostatnosti 
CZ ECAV Málinec 

 

3. časť 

     Po smrti Alexandra Trokana 

nemal cirkevný zbor v Málinci 

15 mesiacov svojho farára.  
 

Náhrobník evanjelického fararára 

Alexandra Trokana pochovaného 

pred kostolom ECAV v Málinci 

 

    Krátkodobo zastávali tento 

úrad nasledovní zastupujúci 

duchovní:  

-  6 mesiacov Juraj Podhradský 

z Ozdína od 9. júna 1948 do  

9. decembra 1948;  

-  2 mesiace Jozef Kováč z  

Malých Zlievec od 9. decembra 

1948 do  15. februára 1949;  

- 4 mesiace Pavel Pasiar 

z Turičiek od 15. februára 1949 

do 1. júna 1949 a nakoniec  

- 3 mesiace Ján Trebula 

z Ozdína od 1. júna 1949 do  

7. septembra 1949. 

 

 Po voľbách piateho málinského farára Pavla Slanča nastal 

v cirkevnom zbore rozkol, napriek tomu, že bol zvolený väčšinou 

hlasov. Odporcovia označili voľby za zmanipulované – „voľba 

nebola prevedená bezvadne“ – a bohoslužby navštevovali 

v Ozdíne. Pavel Slančo sa stal málinským kazateľom 15. septem-

bra 1949 vo veku 26 rokov. Narodil sa 11. apríla 1923 v Klenovci, 

kde ukončil štvorročnú ľudovú evanjelickú cirkevnú školu a dva 

ročníky štátnej školy. Gymnázium navštevoval v Rimavskej Sobo-

te a v Tisovci. Po vyštudovaní teológie v Bratislave bol 29. júna 

1947 biskupom Dr. Pavlom Čobrdom ordinovaný za kaplána vo 

Vyšnej Boci. Od 1. septembra 1947 do 1. decembra 1948 zastával 

miesto kaplána v Málinci a potom až do 7. septembra 1949 bol 

seniorálnym kaplánom v Lučenci. Z málinského cirkevného zboru 

odišiel po šesť a pol roku 15. februára 1956 za námestného farára 

na krátke obdobie do Horného Tisovníka a potom na dva roky do 

Brádna. Od roku 1959 do roku 2002 pôsobil v Čerenčanoch. 

V rokoch 1971 až 1990 bol seniorom Rimavského seniorátu.  

Popritom 30 rokov administroval, z toho 23 rokov aj s duchovným 

zaopatrením cirkevný zbor v Hrachove. Kňažské služby ukončil 

v roku 2004. Zomrel 31. marca 2018 vo veku nedožitých 95 rokov. 

V Málinci bol obľúbený. Mal rád šport a aktívne sa zúčastňoval na 

rôznych obecných podujatiach. 

Šiesty málinský duchovný pastier Andrej Hajduk prišiel do 

Málinca 1. apríla 1956 vo veku 27 rokov. Narodil sa 18. augusta 

1929 v Laškovciach pri Pozdišovciach. Meštianku a gymnázium 

absolvoval v Michalovciach. V roku 1953 ukončil štúdium teoló-

gie v Bratislave a v tom istom roku 19. júla bol ordinovaný za 

evanjelického kňaza. Kaplánsku prax absolvoval počas troch  

rokov najprv ako seniorálny kaplán v Bratislave a potom ako  

biskupský kaplán na Biskupskom úrade vo Zvolene. V Málinci 

pôsobil 10 rokov do 1. novembra 1966 a ešte potom zbor pol roka  

administroval. V roku 1967 sa stal biskupským tajomníkom Zá-

padného dištriktu vo Zvolene, kde popri tejto funkcii v rokoch 

1972 až 1994 bol aj farárom vo Zvolene a v Hronseku. V roku 

1995 sa stal docentom na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Uni-

verzity Komenského v Bratislave, kde v období rokov 1995 až 

2005 aktívne prednášal. Zomrel 14. júla 2014 vo veku nedožitých 

85 rokov. Celoživotne sa venoval tvorbe duchovnej poézie a z  
 
 

 

   pozície  literárneho historika sa zaoberal dejinami a osobnosťami        

evanjelickej literatúry na Slovensku v 16. storočí. Počas jeho účin-

kovania v Málinci dosahoval počet cirkevníkov 1350 veriacich, 

ktorí si ho pamätajú ako pokojného, pracovitého človeka, introver-

ta zahĺbeného do písania básní. V roku 1990 vydal zbierku básní 

napísaných v Málinci pod názvom „Na tvoje slovo“. 

Po odchode Andreja Hajduka až do nástupu siedmeho       

málinského farára Rastislava Tupého zbor administroval Ladislav 

Kyseľ z Ozdína. 

Rastislav Tupý začal v Málinci pôsobiť 15. decembra 1967 

vo veku 36 rokov. Narodil sa 16. februára 1931 v Beckove 

v roľníckej rodine. Základnú školu skončil v Beckove. Gymná-

zium navštevoval v Novom Meste nad Váhom. Z oktávy vystúpil 

a začal navštevovať prípravný kurz na Bohosloveckú fakultu 

v Prahe. Tu v roku 1953 zmaturoval a nastúpil na Slovenskú evan-

jelickú bohosloveckú fakultu v Modre, ktorú absolvoval v roku 

1957. Ordinovaný bol biskupom Júliusom Krčmérym 20. októbra 

1957 v Martine. Po dvoch rokoch základnej vojenskej služby 

v roku 1959 vykonával kaplánsku prax v Prešove, Pozdišovciach 

a Jelšavskej Tepličke. Od roku 1961 až do nástupu do Málinca 

slúžil Slovom božím v Gemerskej Polome. V Málinci pôsobil 5 

rokov do roku 1972, kedy zo zdravotných dôvodov požiadal 

o preloženie do cirkevného zboru Kšinná, odkiaľ tiež po piatich 

rokoch v roku 1977 prestúpil do Zemianskeho Podhradia, kde 

pôsobil až do konca kazateľskej služby. Zomrel vo veku 80 a pol 

roka dňa 22. augusta 2011. Rastislav Tupý účinkoval v Málinci 

v období normalizácie a utlmovania činnosti zboru zo strany štát-

nych inštitúcií. Počet veriacich klesol na 1280 a rozkol medzi nimi 

vzniknutý pri voľbe Pavla Slanča naďalej pretrvával. Cirkevný 

zbor mal aj spevokol, ktorý viedla manželka Rastislava Tupého, 

Žofia, príležitostná kantorka na bohoslužbách.  

Rovnako, ako jeho predchodca 5 rokov, kázal  Slovo božie 

v málinskom evanjelickom zbore aj ôsmy farár Ondrej Urban, 

ktorý začal viesť zbor vo veku 50 rokov v roku 1972. Narodil sa 

24. mája 1922 v Brádne, kde v rokoch 1928 až 1936 navštevoval 

ľudovú školu. Meštianku absolvoval v roku 1938 v Hnúšti. Matu-

roval na gymnáziu v Tisovci v roku 1944. Slovenskú evanjelickú 

bohosloveckú fakultu v Bratislave ukončil v roku 1948 a v tom 

istom roku 27. júna bol vo Vrbovom ordinovaný biskupom     

Fedorom Fridrichom Ruppeldtom. Hneď po ordinácii za farára 

nastúpil na miesto seniorálneho kaplána v Trenčíne. V roku 1950 

sa stal námestným farárom v Zemianskej Olči. Po necelých šies-

tich   rokoch v roku 1956 prešiel najprv za námestného farára do 

Želiezoviec. Po krátkom pôsobení ešte v tom istom roku zaujal 

miesto farára v Muránskej Dlhej Lúke, kde pôsobil do roku 1958. 

Potom pôsobil jeden rok na kaplánskom mieste v Myjave. 

V rokoch 1959 až 1960 bol seniorálnym kaplánom vo Zvolene, 

odkiaľ prestúpil za námestného farára do Budinej, kde slúžil do 

roku 1964. Následne na necelých osem rokov obsadil miesto ná-

mestného farára v Mýte pod Ďumbierom, odkiaľ v roku 1972 

prišiel do Málinca. Po odchode z Málinca v roku 1977 ešte kázal 

Slovo Božie necelých päť rokov v Spišskej Belej. 1. septembra 

1982 odišiel do penzie. Zomrel 14. decembra 1995 vo veku 73 

rokov a 7 mesiacov.  Pochovaný je v Lučenci. Aj za pôsobenia 

Ondreja Urbana v Málinci pretrvávala nepriaznivá politická klíma 

namierená proti cirkvi. Od školského roka 1974/1975 sa 

v Základnej škole v Málinci prestalo vyučovať náboženstvo.   

Počet evanjelikov v zbore klesal. V roku 1976 dosiahol počet 

veriacich len 960 duší. V pamätiach cirkevníkov zostal Ondrej 

Urban farárom, ktorého okrem kňažského odevu vídali najčastejšie 

oblečeného v pracovnom odeve – montérkach. Bol zanieteným 

záhradníkom a manuálne zručným človekom, ktorý fyzicky    

zveľaďoval nehnuteľný cirkevný majetok. 

Pokračovanie nabudúce. 

 

Želmíra Urdová 
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Darčeky k sviatku 
 

 

Ak má niekto sviatok, mali by sme mu zablahoželať. To sa 

učia i deti v našej škole. A  k tomu treba i  nejaký darček.             

Ak nemáme peniaze, máme šikovné ruky.Také ruky majú i  naši 

školáci. Vytvorili za pomoci svojich pani učiteliek  malé  darčeky 

pre svojich blízkych.  
 

 
 

MDŽ v Školskom klube detí 
 

 
 

Kytičky pre mamičky – 3. ročník 
 

 

Mgr. Katarína Chrastinová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

seriál:     Pôvod nášho prímenia 
 
 

4. časť  

  V tomto seriáli obyvatelia Málinca objasňujú pôvod  

svojich  prímení, ktoré im boli v minulosti priradené k priezviskám      

vyskytujúcim sa v obci viacnásobne. 

 Mária Kančová-Pľunckove (1941) si pamätá 

z rozprávania svojho starého otca, že prímením Pľuncko začali 

nazývať jej pra-pra starého otca po tom, keď raz v jednej z typic-

kých málinských krčiem tej doby, ktoré boli zároveň aj mäsiar-

stvami, výdatne popíjal. Aby neodišiel z krčmy naprázdno, kúpil 

pľúca, ktoré si však nedal zabaliť do papiera. Jednoducho ich  

zavesil na palicu, ktorú si následne položil na plece a takto vystro-

jený prešiel dedinou až domov. Týmto činom vyvolal úsmevy na 

tvárach okoloidúcich Málinčanov a pre seba si vyslúžil prezývku 

Pľuncko, ktorú v súčasnosti (2022) nosí už siedma generácia 

tohto rodu Kančovcov. 

 Pavel Kancko-Brna (1954) svoje prímenie zdedil po 

starom otcovi, ktorý vlastnil koňa menom Brna. Starý otec ho 

s láskou opatroval a rád o ňom rozprával. Na základe tohto puta 

začali ľudia starkého prezývať menom jeho koňa – Brna. Prímenie 

je v tomto rode Kanckovcov používané dodnes (2022). 

Pokračovanie nabudúce.  

 

Želmíra Urdová  

 

 
 
 

Morena, Morena....... 
 

Jeden zo zvykov na konci zimy, ktorý vyjadruje túžbu ľudí 

skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka je    

vynášanie Moreny. 

Aj my sme so žiakmi Základnej školy v Málinci pripravili  

malú ukážku vynášania Moreny. Zhotovili sme si Morenu,  
 

 
 

 
 

ktorú sme za spevu vyniesli k málinskému potoku, kde sme ju      

zápalili a hodili do vody. 
 
 

 
 

  
 

Takýmto spôsobom sme žiakom priblížili túto peknú tradíciu.  

Chceme sa poďakovať Anke Kančovej, ktorá nám zapožičala 

kroje a Komunitnému centru v Málinci za skvelú spoluprácu. 

 

ŠKD – Kamil Starove 

 

 

Morena, Morena,  

kde si prebývala? 

 

Tamhore, tamhore, 

v tej tmavej komore. 

 

Morena, Morena,  

čo si tam robila? 

 

Mlieko som mútila,  

galibu robila. 

 

Morena, Morena,  

čo s tebou spravíme? 

 

Šaty ti spálime, 

do vody hodíme. 
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Joklová, Mária – Koncošová, Monika – Lomenčík, Július 

Región v edukácii 
slovenského jazyka a literatúry 

(Signis, 2021) 
 

Didaktický regionalizmus vo výchove a vzdelávaní koncepč-

ne i s patričným teoretickým základom a metodickou výbavou sa 

už patričnú dobu aj v našich podmienkach (popri občasnom  prok-

lamatívnom vyzdvihovaní) racionálne a pohotovo poníma ako 

moderný spôsob integrovaného vraďovania podnetov, poznatkov 

a hodnôt poskytovaných lokálnym prostredím do výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

Autorská zostava pri budovaní koncepcie a kompozície  diela 

svoje úsilia viaže na legislatívne ukotvenú povinnosť   ochrany 

kultúrneho dedičstva v spätí s kultúrnymi podmienkami 

a praktickými požiadavkami, ktoré poskytuje región. S odborno-

metodickou oporou o poznanie lokalít horného Novohradu 

a Gemera sa autorský tím zameral na didakticky nosný motív  

(prirodzeného, vžitého, lokálpatriotistického) poznávania univerza 

cez kognitívne a najmä emotívne vystužený priezor regionalizmu. 

Prirodzené podporovanie a pestovanie vlasteneckých čŕt 

osobn(ostn)ej vybavenosti sa v dnešnom globalistickom koncepte 

sveta preukazuje ako naliehavý, pozoruhodný počin. 

Východiskám, stanoveným cieľom a pracovným postupom 

podlieha trojzložková (primárne vzdelávanie – autorka M. Joklo-

vá; nižšie sekundárne vzdelávanie – autor J. Lomenčík; stredné 

odborné vzdelávanie – autorka M. Koncošová), vždy asymetricky 

zostavená štruktúra textu odbornej knižnej publikácie 

a rozčlenenie do hierarchizovaných celkov a podcelkov podľa 

stupňa vzdelávania.  

Štruktúra všetkých troch blokov sa vyznačuje pyramídovým   

usporiadaním v postupnosti od teoreticko-koncepčných pasáží 

k detailne spracovaným metodicko-praktickým aplikáciám 

s tvorivým rešpektovaním zásady  názornosti. 

Členenie utvára predpoklad na autonómne postavenie     

spracovania a na jeho uplatnenie podľa stupňa vzdelávania.  

Mária Joklová v prvom bloku 1., 2. a 4. kapitolu previazala 

s platnými legislatívnymi etalónmi primárneho vzdelávania a ich 

reflexiami v školskom prostredí. 3. kapitolu utvára pozoruhodná, 

sviežo koncipovaná etnografická sonda do tradičnej kultúry    

Novohradu, previazaná s osobitosťami primárneho vzdelávania.   

4. kapitola utvára mostík medzi východiskami problematiky 

s koncepčnými predpokladmi a nosnou súčasťou diela s jej didak-

tickým spracovaním vrátane aplikačných možností. Jadrom sa 

stáva prezentovanie výsledkov výskumu s implementáciou      

regionálnej výchovy, ktorý bol vykonaný v školskom roku 

2019/20 v základnej škole v novohradskom Málinci. Podnety boli 

spracované do nadväzujúcich tematických celkov a tém. Témy, 

obsahový a výkonový štandard je rozpracovaný pre všetky vyučo-

vacie predmety 3. ročníka. Overovanie metód a postupov bolo 

uskutočňované vo vyučovaní počas výskumu. Výsledky sú     

spracované do 10 metodík s návodmi na používanie a s           

pracovnými listami a textami. 

V druhom bloku Július Lomenčík pred nosnou metodickou 

časťou uvádza odborno-didaktické charakterizovanie komunikač-

nej situácie, v ktorej sa uskutočňuje spoznávanie regionálnych 

tradícií. Vstupný motív je rozvinutý do praktických aplikácií so 

značným variačným potenciálom a pozoruhodnou mierou kreativi-

ty v pasážach zameraných na rozvíjanie jazyka a štýlu i na rozvoj 

literárnovedných poznatkov a interpretačných zručností v okruhu 

poézie a prózy. Ako komplementárna metóda je v oddiele vhodne 

nasadená a rozpracovaná exkurzia. 

V treťom bloku Monika Koncošová prezentuje projekt 

s tematickým zameraním na využitie regionálneho historického 
 

materiálu v predmete slovenský jazyk a literatúra s dôrazom 

na oblasť slohu a komunikácie. Po charakterizovaní a predstavení 

projektu nasleduje oboznámenie s postupmi riešenia a nastupujú 

pracovné listy. Rozpracovanie a zameranosť návrhov dlhodobých 
projektov na dejepis a dejiny regiónu v nadväznosti na slovenský 

jazyk a literatúru a ďalšie predmety sa v podobe separátnej prílohy 

preukazuje ako bonus. 

Autorský tím prejavil patričnú odbornú kompetenciu 

a tvorivé ambície. Projektovo vybudovaný zámer sa viaže na  

poznávanie hodnotových stránok regiónu a predstavuje podnet na 

praktickú výchovno-vzdelávaciu činnosť na základnej a strednej 

škole.  

Vladimír Patráš 

 
 

Región v edukácii slovenského jazyka a literatúry je  

metodická príručka určená pre učiteľov slovenského jazyka a 

literatúry. Obsahuje metodické postupy a cvičenia orientované na 

vnášanie regionálnych ľudových tradícií do školského vyučovania. 

Na vydanie publikácie finančne prispeli:  

Obecné zastupiteľstvo Málinec, Cinobaňa, České Brezovo, Ozdín, 

Mestský úrad Poltár, Urbárska lesná spoločnosť: pozemkové  

spoločenstvo Málinec, ECAV Tisovec, ECAV Rimavská Píla, 

Urbárska spoločnosť Rimavská Píla, pozemkové spoločenstvo, 

MO MS Tisovec, IQ Ideas, s.r.o. a Mesto Poltár. 

Cena publikácie: 10,- eur + poštovné 

Publikáciu je možné si objednať vo vydavateľstve Signis   

mailom alebo telefonicky alebo priamo u autorov. 

R.R.  

Zdroj: Signis.sk 
 

 
 
 



 

                                                                                                                                           

Ako Málinčanky kedysi žehlili 
 

Žehlenie textílií sa stalo súčasťou starostlivosti o odev      

približne v tom období ako pranie. Prvé písomné záznamy 

o hladení šatstva pochádzajú z roku 2800 pred naším letopočtom.  

Úmerne so zvyšovaním nárokov na čistotu tela a odevu rástla 

aj požiadavka na estetiku ošatenia. Žehlenie sa tak stalo neoddeli-

teľnou súčasťou starostlivosti o bielizeň. Počiatočné hladenie  

spočívalo v procesoch studeného mokrého alebo suchého vyrov-

návania šatstva. Pri mokrom vyrovnávaní sa vyprané a nevysušené 

odevy rozložili na hladké rovné kamene, zaťažili sa ďalšími    

ťažkými plochými skalami a nechali sa takto vysušiť. Pri suchom 

vyrovnávaní používali ľudia valčeky, ktoré sa vyrábali z kostí, 

dreva a iných prírodných materiálov. Valčekmi vaľkali suché 

odevy rozprestrené na rovnej ploche. Šaty vyhládzali aj údermi 

dreveného alebo kovového kladiva. Teplým spôsobom začali ľudia 

žehliť v roku 200 pred naším letopočtom. Princíp teplého žehlenia 

spočíval v tom, že pod tlakom nahriateho kusa železa – tyče alebo 

platne – sa vlákna textílií rozohriali a narovnali a po ochladení si 

zachovali svoj vyhladený tvar. Na teplé žehlenie, ktoré sa 

v Európe udomácnilo v 15. storočí, v počiatkoch používali železo 

s dreveným držadlom svojím tvarom pripomínajúce súčasnú mu-

rársku kelňu. Žehliace železá tvarom podobné dnešným žehličkám 

začali vyrábať kováči v 16. storočí. Boli veľmi ťažké, ich hmot-

nosť bola tri až osem kilogramov a žehlenie nimi zdĺhavé. Po 

nahriatí na sporáku alebo peci si teplotu, pri ktorej sa dalo žehliť, 

udržali len niekoľko minút a museli sa opätovne nahrievať. 

O dvesto rokov neskôr už ľudia žehlili liatinovými, neskôr aj  

mosadznými a medenými otváracími žehličkami, do ktorých vkla-

dali rozžeravené uhlíky. Tlením uhlíkov vznikali škodlivé splodiny 

a často dochádzalo aj k poškodeniu odevov, keď uhlík zo žehličky 

vypadol. Nedostatkom vzniknutým použitím uhlíkov sa dalo   

vyhnúť, keď sa namiesto nich vložilo do žehličky žeravé železo. 

V 19. storočí žehlenie urýchlili železné žehličky s odnímateľnou 

rúčkou a viacerými vymeniteľnými platňami, keď  jedna platňa 

vychladla, prehodili držadlo na druhú zohriatu platňu. V 20. storo-

čí nastala éra používania a neustáleho zdokonaľovania            

elektrických žehličiek.  

Môžeme predpokladať, že aj Málinčanky od prvých osadní-

čok (1397) až po súčasnosť, žehlili (pigľovali) vyššie uvedenými 

spôsobmi a žehličkami (pigľajzami) postupne tak, ako im to doba 

a životné podmienky dovoľovali. Ešte aj v súčasnosti by sme na 

povalách (padlášoch) starších málinských domov objavili náčinie 

na studené suché pigľovanie –  drevený valček dlhý 60 – 90 cm 

s priemerom 10 cm, s jednou alebo dvoma rúčkami, ale aj bez nich 

(validlo) a drevenú hladkú alebo vrúbkovanú dosku s rúčkou  

širokou 20 cm a dlhú 80 – 100 cm (váľadlo). Moja starká 

z maminej strany Helena Valentínyová-Balaškove, rodená      

Legéňová-Sovgove (1912– 1981) používala toto náčinie ešte aj 

v prvej polovici 70. rokov 20. storočia. Pomocou neho hladila 

rovné kusy bielizne- uteráky (uteráče), kuchynské utierky (rejdov-

ke), posteľné plachty a obliečky. Postupovala nasledovne: na čis-

tom stole navinula na validlo na potrebný rozmer poskladaný kus 

textílie a pritláčajúc ho váľadlom gúľala po stole, kým bielizeň 

nebola dostatočne vyhladená. Vyrovnanú textíliu poskladala   

(pohýbala) a uložila na zaužívané miesto do truhlice (láde), komo-

dy (vyťahovacé kasne) alebo skrine (šifoniéra). Validlo a váľadlo 

používala aj na vylámanie- zmäknutie a uľahnutie opraných 

a vysušených domácich tkaných pokrovcov. V domácnostiach, kde 

nemali váľadlo, používali na pritláčanie textilu na validle obyčajný 

drevený piest, s ktorým aj právali na potoku.  

Starožitné železné a mosadzné rozmanito zdobené pigľajzy, 

ktoré v súčasnosti plnia dekoratívnu úlohu v mnohých málinských 

domácnostiach, sú dôkazom, že si naše prastaré a staré mamy 

osvojili aj teplé spôsoby žehlenia. Moja prateta Mária Bérešová - 

Rečníkova rodená Urdová - Piskárove (1904– 1983) ešte aj ako 
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Studené suché žehlenie 
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majiteľka elektrickej žehličky uprednostňovala pigľovanie želez-

ným otváracím pigľajzom tak, ako ju to naučila jej mama. Pred 

žehlením dobre zakúrila do sporáka, aby si zabezpečila dostatočné 

množstvo drevených žeravých uhlíkov. Rozžeravené uhlíky    

vložila malou lopatkou do otváracej žehličky, zatvorila ju 

a zamávala s ňou zo strany na stranu, niekedy aj zručne zatočila, 

aby sa k uhlíkom dostal vzduch, aby stále tleli a vyžarovali teplo. 

Popri žehlení nezabúdala udržiavať žeravú pahrebu v sporáku, 

lebo keď uhlíky v pigľajzi dohoreli, vymenila ich za nové. Pri 

tomto spôsobe žehlenia sa poriadne rozohriala aj ona, najmä v lete.  

 Menej dekoratívne, ale aj jednoduchšie a výkonnejšie 

železné pigľajze s vymeniteľnými platňami a s odnímateľným 

držadlom našli po doslúžení svoje miesto na padlášoch alebo rov-

no v zbere železa. Rovnaký osud postihol aj pigľajz mojej starej 

mamy z otcovej strany Heleny Urdovej-Gregorove Nižných,    

rodenej Urdovej-Piskárove (1908 – 1962). Starkina žehlička mala 

drevené madlo a tri kovové platne. Pred žehlením položila platne 

na kachle alebo sporák, aby sa nahrievali. Na prvú nahriatu platňu 

nasadila rúčku a žehlila. Keď platňa vychladla, dala ju znova na-

hrievať, držadlo prehodila na druhú zohriatu platňu a pokračovala 

v žehlení. Pigľajz starká používala až kým im do domácnosti  

nezaviedli elektrickú energiu (1947). 

 Bielizeň Málinčanky žehlili na kuchynskom stole, ktorý si 

na tento účel osobitne pripravili. Zo stola zložili obrus, prestreli na 

potrebný rozmer poskladanú vyradenú deku a na ňu rovnako   

poskladanú vyradenú posteľnú plachtu. Vznikol tak žehliaci stôl. 

Pri žehlení posteľnej bielizne sa plachty zvykli naskladať pod 

žehliacu plachtu. Pod tlakom a teplom hladenia ostatnej bielizne sa 

plachty vyrovnali a stačilo ich len poskladať. Príliš preschnutú 

bielizeň pred hladením nakropili tak, že si do hrnčeka s vodou 

namáčali prsty a ich otriasaním tkaniny navlhčili. Neskôr kropili 

kropeničkami priamo vyrobenými na tento účel. Nakropenú bieli-

zeň poskladali na seba alebo zvinuli do valcov a po zvlhnutí do 

hladka vypigľovali. Jemnejšie textílie žehlili cez mokrú bavlnenú 

látku, napríklad plienku, ktorá slúžila výhradne len na túto      

činnosť. Žehlením cez mokrú látku šetrili odev a naparovaním 

dosiahli jeho dokonalejšie vyhladenie. Prvá skladacia prenosná 

žehliaca doska bola vyrobená už v roku 1875, ale Málinčanky ju 

vo svojich domácnostiach začali používať až v polovici 20. storo-

čia. Vlastníčky dosky na žehlenie si ťažko zvykali na užšiu žehlia-

cu plochu a pri žehlení väčších kusov bielizne si stále pripravovali 

tradičný žehliaci stôl.  

 Pigľajze udržiavali čisté pravidelnou údržbou žehliacej 

plochy, na ktorej aj pri najpozornejšom pigľovaní zostávali naho-

rené vlákna textílií. Pripáleniny odstraňovali prírodnými čistiacimi 

prostriedkami – soľou, octom a neskôr aj sódou bicarbónou.   

Postup pri čistení octom a soľou bol rovnaký: handričkou namočili 

do octu, vyžmýkali alebo ju suchú posypali kuchynskou soľou. 

Pigľajz nahriali a prechádzali po takto pripravenej handričke, ako 

pri žehlení, kým hladidlo nebolo čisté. Sódou bicarbónou čistili  
POKRAČOVANIE na str. 11 



 

 

 

  

 
 

 

 

 

tak, že ju naberali na vlhkú handričku a drhli vychladnutú  

žehliacu plochu hladidla.  

 Od uvedenia prvých elektrických žehličiek na trh – na 

Slovensku to bolo po 1. svetovej vojne– sa začala písať novodobá 

história žehlenia. Ľudia sa v počiatkoch elektrických žehličiek báli 

a považovali ich za nebezpečné. V Málinci ich vo viacerých do-

mácnostiach začali používať až po 2. svetovej vojne, kedy bola 

uskutočnená elektrifikácia obce (1947). Elektrická žehlička 

s hladkým spodným povrchom, ktorý sa ľahko posúval po tkanine, 

s vyhrievacím kovovým puzdrom s termostatom a pohodlným 

horným madlom, postupne nahradila pri vyrovnávaní bielizne  

prvotné hladidlá. Vývoj žehličiek neustále pokračuje. V súčasnosti 

v každej málinskej domácnosti žehlia elektrickou naparovacou 

žehličkou s teflónovou alebo keramickou základňou a funkciami, 

ktoré šetria nielen tkaniny, ale aj čas a fyzické sily používateľky. 

 Dnešné Málinčanky žehlia odevy z rovnakého estetického 

dôvodu, ako ich pigľovali prvé osadníčky: „Abe ňik z roďine  

ňechóďěv v háboch dokrkvánech ako krave z pesku.“ 

     Želmíra Urdová             

 

 
 

 

Američania slovenského pôvodu, 

herečka s koreňmi v Málinci 
 

Úspešná filmová, televízna 

a divadelná herečka. 

Preslávila sa najmä rolou  

Evelyn Powellovej v komediálnom 

a dramatickom seriáli Prefíkané 

slúžky.   

Na Broadwayi sa prvýkrát  

objavila v roku 1995 vo filme 

The Play´s the Thing. 

Neskôr vystupovala v mnohých 

javiskových inscenáciách, hrajúca 

predovšetkým silné ženy. 

Svoj prvý debut v TV mala  

v roku 2 000 v seráli Sex v meste. 

Neskôr hosťovala v TV seriáloch ako Zákon a poriadok, 

Božská mrcha, Kosti, NCIS.... Vo väčších rolách si zahrala 

v seriáloch 90210 (riaditeľka Nowackova), Mentalista (Brenda 

Shettrick) a American Horror Story (Lorraine Harvey). Dňa         

6. decembra 2021 sa stala jednou z piatich nominovaných na 

osobnosť roka podľa Spotted Ratings. 

Z otcovej strany má aj slovenské korene. Jej babička z ot-

covej strany Helen W. Pazucha bola dcérou Mateja Pazucha 

z obce Málinec, okr. Poltár. 

Pripravila: Anna Kančová 

Zdroj: Internet 

 
 

 

Poriadok v srdci 
 

 

Máme  pôstne obdobie, príprava na Veľkú noc. Sviatky  

Veľkej noci nie sú len o oblievačke či šibačke. Ako pravidelne 

upratujeme doma a vo svojom okolí, potrebujeme si pravidelne 

upratať a udržiavať poriadok vo svojom srdci. Na to slúži pôst, 

pokánie a disciplína. Pôstne predsavzatia môžu byť rôzne. Hlavné 

je vyskúšať svoju vôľu a disciplínu dodržať ich. Tu zisťujeme, či 

máme pevnú vôľu, či si stojíme za svojím slovom alebo          

skutkom.To veľa hovorí nášmu okoliu, akí sme ľudia. Tak si vy-

skúšajme dodržať naše predsavzatia aspoň tých štyridsať dní. Sami 

sebe dokážeme, že to vieme zvládnuť i keď sú to menšie veci, 

a tak môžeme postupovať k väčším a pre nás dôležitejším rozhod-

nutiam s čistým srdcom. Prajem pevnú vôľu a otvorené srdce. 

Mgr. Katarína Chrastinová 
 

 

  

 
 

Rebecca Wisocky 

Evidencia členov  
CZ ECAV Málinec 

 
 

 

Cirkevný zbor ECAV Málinec v týchto dňoch,  v súlade 

s Cirkevným   nariadením č. 1/2006  o evidencii  členov cirkev-

ných zborov, uskutočňuje evidenciu svojich členov formou     

evidenčných lístkov. Do schránok alebo priamo do rúk            

evanjelikov, ku ktorým sa pri sčítaní  v roku 2021 prihlásilo       

601 obyvateľov Málinca,  sú doručované evidenčné lístky, ktoré 

je potrebné promptne vyplniť a vrátiť  ktorémukoľvek     

presbyterovi alebo ich priniesť v nedeľu do kostola.  

 

 
 

Za pochopenie a spoluprácu všetkým evanjelikom                   

ďakuje presbyterstvo CZ ECAV Málinec. 

               Elena Findrová  
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Potulky naším chotárom 
 

Ujať – je najsevernejšie miesto územia obce Málinec. Na-

chádza sa v katastrálnom území Ipeľský Potok v nadmorskej výške 

753 m na hranici okresov Poltár a Detva. V tomto bode sa zároveň 

stretávajú tri katastrálne územia – Ipeľský Potok, Kokava nad 

Rimavicou a Látky. Nachádza sa tu pamätník  obetiam 2. svetovej 

vojny. Toto miesto je vhodné na niekoľko turistických vychádzok. 
 

 
 

 

Ujať – pamätník obetiam 2. svetovej vojny.  Najsevernejšia časť územia obce 

Málinec.  Miesto, kde sa stretávajú dva okresy a tri katastrálne územia. 

 

Severným smerom cez Pálenice na Vrch Drahovú, čo je najvyšší 

kopec v okrese Poltár. S výškou 1115 m n. m. je o 5 metrov vyšší 

ako nám známejšie Bykovo. Obidva kopce patrili v bývalom ok-

rese Lučenec k najvyšším. Pri výstupe na Vrch Drahovú poteší 

výhľad na Klenovský Vepor, Muránsku planinu a časť Nízkych a 

Vysokých Tatier. Po zápise do vrcholovej knihy môžeme zísť cez 

Polianky a Krajhoru späť na Ujať. 

Ďalšou možnosťou z Ujati je nenáročná túra dolinou Háj 

okolo chaty Strojár do malebnej dedinky Drahová a ďalej cez 

Salajku do Utekáča, kde je možnosť autobusového alebo vlakové-

ho spojenia. 

My sa ale držme nášho chotára. Neďaleko Ujati smerom na 

Kokavu sa nachádza chata Ipeľ, ktorú stráži veľký drevený med-

veď. Z autobusovej zastávky, poľnou cestou okolo opičej dráhy a 

ohradníka, v ktorom sa pasú kone, sa napojíme na náučný chodník   

Ipeľ, ktorý pred niekoľkými rokmi vybudovali Vodné elektrárne 

Trenčín ako súčasť práce s verejnosťou pri plánovanej výstavbe 

prečerpávacej vodnej  elektrárne Ipeľ, ktorá už nie je aktuálna. 

Náučný chodník ale ostal a poteší každého, kto po ňom prechádza. 
 

  Tvoria ho informačné tabule a prístrešky na oddych. Vedie hre-

beňom po lúkach a pasienkoch ponad Ipeľskú dolinu a poskytuje 

krásne výhľady každým smerom. Začína v doline Háj pri už   

spomínanej chate  Strojár, ktorá nie je v prevádzke, ale v dobe 

výstavby chodníka bola plne funkčná. Pokračuje okolo penziónu 

Family a lyžiarskeho vleku, ktorý sa nachádza na kopci Homračka 

(814 m n. m.), ale väčšina z nás ho pozná ako "somárska lúka". 

Pokračujúc chodníkom prídeme na miesto zvané Fatura (od kapln-

ky vo Vlčove sa na Faturu dostaneme stúpaním cez Kňazov Vršok, 

ktorý dostal názov podľa toho, že tadeto pešo chodil kňaz zo   

Šoltýsky na bohoslužby do kaplnky vo Vlčove). Z Fatury je    

najlepší a najkrajší kruhový výhľad. Naša dolina je ako na dlani    

 
 

Fatura – z tohto miesta je najlepší a najkrajší výhľad do Ipeľskej doliny 

 

a v pozadí vidieť Šutovú jamu, sedlo Prieraz, Táňovo, Málikovo, 

Zámok, Čerchľu, Bykovo, Vrch Ipeľ (prameň Ipľa), Polianky, 

Vrch Drahovú, Klenovský Vepor, v pozadí Kráľovu hoľu, tisov-

ské, klenovské, kokavské vrchy, Diel, Jaseninu a Sklený vrch. Z 

Fatury je už len na skok do dediny Šoltýska. Štátna cesta smerom 

na Ďubákovo oddeľuje od Šoltýsky časť Ľubienka. Je to zopár 

domov po pravej strane. V minulosti Ľubienka  bola súčasťou 

katastrálneho územia Málinec, takže tí, čo sa tu narodili, boli zapí-

saní na matrike v Málinci, čiže boli Málinčania. Ešte sú pamätníci, 

ktorí na to spomínajú. Šoltýsku osídlili v 18. storočí hlavne prisťa-

hovalci z Oravy, čo až doposiaľ potvrdzujú aj priezviská väčšiny 

občanov, miestne názvy ako i nárečie. Šoltýščanov prezývajú 

kapsári. To podľa toho, že pri ceste do mesta, na úrady, k lekárovi, 

proste všade, vždy mali so sebou kapsu. Keď po vstupe do obce, 

za prvou drevenicou pri kríži odbočíme doprava,  dostaneme sa do 

osady  Vlčovo alebo Ipeľ. My však pokračujeme po značkách 

náučného chodníka, ktorý teraz na malom úseku vedie po štátnej 

ceste okolo miesta zvaného Pereš na Jablonku. Pereš je pekné 

vyhliadkové miesto nad dedinou. Tu sa pred pár rokmi uskutočnilo 

pololegálne niekoľkodňové stretnutie vyznávačov techno-hudby a 

pri spomienke na to sa miestnym ešte aj dnes otvárajú  nožíky  vo 

vrecku. 

Po miernom stúpaní vychádzame na Sklený vrch, ktorý má 

903 m n. m. a je najvyššie položeným miestom územia obce    

Málinec. Na jeho vrchole je postavené asi 3 m vysoké meracie 

zariadenie,  pozostatok na monitorovacie práce spojené s prípra-

vou na už spomínanú prečerpávačku. Niekde tu, hlboko pod nami, 

v útrobách kopca, končí prieskumná štôlňa Izabela, ktorej vchod je 

v osade Ipeľ. Pri dobrom počasí je Sklený vrch miesto, kde vidieť 

Slovensko krížom zo severu na juh, od Tatier až do Maďarska.  

POKRAČOVANIE na str. 13 
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     Chladná Studňa bola pôvodne osada s niekoľkými gazdovský-

mi usadlosťami, z ktorých sú dnes až na pár výnimiek už iba ruiny.  

Administratívne patrila  do obce Ipeľský Potok a dnes je najvzdia-

lenejšou osadou obce Málinec. Jej názov bol odvodený od studne, 

umiestnenej uprostred usadlostí. Z Chladnej Studne pokračujeme 

na juh, po ľavej strane míňame kopec Jasenina, na ktorom 

je postavená rozhľadňa a neďaleko sa nachádza chránené územie s 

výskytom mäsožravej rastliny – rosičky okrúhlolistej.  Klesaním 

zídeme ku krížu nad usadlosťou Brložné, pod nami sa otvára  

výhľad na Hradišské vrchy a na juh až niekde až do Maďarska. 

Hradišské vrchy boli až do 70. rokov minulého storočia laznícky 

osídlené, teraz sa tam chalupári snažia znova vdýchnuť trocha 

života.  

Prechádzajúc cez Vrch Banské k usadlosti Štefančíkovci sa 

otvára pohľad na priehradu i na Málinec, do ktorého sa dostaneme 

cez Vyšňanské. 

Posledná prestávka na oddych na pekne vybudovanom      

odpočívadle pri pomníku na Stráni, občerstvenie dobrou vodou pri 

prameni u Slančíkov a sme doma. 
 

 
 

Pomník na Stráni s altánkami a ohnistom 

 

 
 

Salaš – voda u Slančíkov 

Celá trasa má cca 17 km a je možné ju bez väčšej námahy 

zdolať aj na bicykli. 

Pokračovanie nabudúce. 

 

Juraj Janšto 

  

 

 
 

Sklený vrch – názov dostal vďaka hojného výskytu kremeňa, ktorý bol prímesou 

pri výrobe skla v blízkej sklárni vo Vlčove. V pozadí vidíme  masív kopca Bykovo. 
 

 

Počas letných búrok sa tu neoplatí zdržiavať, lebo toto miesto 

priam priťahuje blesky a v minulosti sa tu stala tragédia, keď blesk 

usmrtil pastiera oviec. Z tohto miesta máme neďaleko na Ďubáko-

vo, ktorého obyvateľov susedovci zo Šoltýsky radi volajú „pucov-

ci“. Aj to má pravdepodobne súvislosť s osídľovaním Oravcami, 

kde je obec s názvom Pucov. Ak by sa stavala prečerpávacia   

elektráreň Ipeľ, Ďubákovo by bolo pod vodou hornej nádrže.  

Zo Skleného vrchu je len na skok na Chladnú Studňu, kde je 

konečná zastávka náučného chodníka a prístrešok s ohniskom a 

malé jazierko. 
 

 
 
 

Prístrešok s ohniskom na Chladnej Studni  na konci náučného chodníka Ipeľ 

 

 

 



Cyklus podobností Slovákov  
a Talianov – pokrmy  

 

Talianska kuchyňa je stredomorská, takže v nej nájdeme plo-

dy mora ako lastúry, chobotnice, sépie, krevety, viacej druhov rýb 

nielen naše kapre, pstruhy, šťuky či ostrieže. Taliani majú aj rôzne 

plodiny ako olivy či artičoky. Možno preto dokážu byť zaujíma-

vejší a niektorí ľudia sa domnievajú, že aj zdravší. Ale mäsové 

jedlá z klasických druhov mäsa sú skoro rovnaké – dusené,     

pečené, vyprážané, grilované, prílohy tiež – zemiaky, ryža, takže 

nemusíme byť smutní. Slováci a Taliani majú odlišnú filozofiu, čo 

sa týka jedla. My sa na Slovensku riadime heslom: "Jeme preto, 

aby sme žili.", Taliani si osvojili: "Žijeme preto, aby sme jedli." , to 

znamená, že Taliani si vychutnávajú jedlo, vedia stráviť niekoľko 

hodín prípravou pokrmov a stále vymýšľajú, zlepšujú a tešia sa z 

varenia či pečenia. Hlavne domácnosti sa tým vysoko odlišujú od 

slovenských, kde varíme či pečieme len preto, aby sme niečo rých-

lo zjedli a aj príprava nemá byť zložitá či zdĺhavá (výnimkou je  

slivkový lekvár varený na dvore v kotlíku).   

Dobre, možno je to celé o spôsobe života, ktorý národy prak-

tizujú už roky. Stále sa my Slováci niekam ponáhľame, kým   

Taliani majú na všetko čas a pritom aj ich deň má len 24 hodín ako 

ten náš. Ale späť k jedlu, čo je podobné u oboch národov, ale nie 

je to rovnaké, hoci by sa to mohlo zdať. Pridáme aj malé postrehy 

z prípravy talianskych jedál na slovenský spôsob. 

Začnime slovenskou národnou špecialitou – bryndzové      

halušky. Strúhané zemiaky, zahustené múkou, vajcom a soľou, 

nasádzané  a uvarené v osolenej vode, následne ochutené bryn-

dzou, čo je ďalší národný produkt, na ktorý sme hrdí a dokonalá 

chuť je zvýraznená kúskami slaninky. V taliančine sa halušky 

povedia gnocchi (ňokky) lenže talianske gnocchi sú niečo iné. Sú 

to kúsky zemiakového cesta, podobného tomu na naše slivkové 

knedle ale zemiaky do cesta nejdú uvarené v šupke ale upečené v 

šupke na plechu s morskou soľou. Kúsky cesta sú ručne krájané a 

dotvarované vidličkou a až tak uvarené. Talianske gnocchi sa 

podávajú najčastejšie s paradajkou omáčkou. 

Taliani sú po celom svete známi pizzou. Pizza – pôvodne ko-

láč chudobných, na ktorý si ľudia dali, čo našli, sa za desiatky 

rokov stal vyhľadávanou delikatesou. Dalo by sa povedať, že cesto 

(na talianskej pizzi je vyvaľkané natenko), posúch, ktorý z tohto 

cesta vznikne, sa podobá našim lokšiam, ale nie zemiakovým 

plackám, pšeničným lokšiam, ktoré dakedy ľudia robili, keď   

nemali doma chleba. Taliani by si na pizzu nikdy nedali kečup, 

produkt fajný síce do hotdogov alebo na hranolky, ale na pizzu 

nikdy. Slovákom kečup až tak nevadí a sme pohodlní, ale Taliani, 

deti slnka, paradajky majú aj vo svojej vlajke - trikolóre (zelená - 

bazalka, biela - mozzarella, červená - paradajky) – pripomína to 

niečo, oblohu na ten najzákladnejšie druh pizze –

 Pizza margherita, si radšej postoja pri sporáku a z oleja, upraženej 

cibuľky, paradajkovej šťavy, cukru, cesnaku, soli a oregana si 

vytvoria paradajkovú omáčku sugo, ktoré na cesto natierajú. 

O tom, že špagety chcú Slováci mäkšie než sa píše na  balíku, 

vie každý, Taliani uprednostňujú špagety ale aj všetky cestoviny 

uvarené al dente, na skús, ani mäkké ani tvrdé a miešané počas 

varenia len niekoľkokrát. O cestovinách je možno dôležité pozna-

menať, že jedine cestoviny, ktoré sa nevaria v osolenej vode ale v 

omáčke v rúre sú lasagne. No koľkí z nás sa pokúšali uvariť tieto 

cestoviny a až potom ich upiecť? Asi každý. No lasagne sa vrstvia 

v surovom stave. Postup: na dno nádoby sa dá pár lyžíc omáčky na 

lasagne (mleté bravčové a hovädzie mäso podusené na upraženej 

cibuľke a kúskoch koreňovej zeleniny zaliate paradajkovou šťavou 

prípadne paradajkovým pyré) a na ňu sa naleje pár lyžíc bielej 

omáčky, čo je bešamel (naša klasická zápražka z roztopeného 

masla a múky rozmiešaná v mlieku a soli) a zakryje sa lasagnami, 

vrstvy sa opakujú až vrchnú vrstvu budú tvoriť len lasagne,     

bešamel a syr.   

 

 

    Rizoto je ďalšia známa vec, ktorú si pripravujeme v domácnos-

tiach. Všetci vieme, že je to taliansky pokrm. Jeho vznik bol pod-

mienený tým, čo dom dal. Rizoto sa vytváralo zo zvyškov jedla 

nedeľného obeda, napr. taká mrkva, ktorá bola pôvodne určená do 

polievky, sa v nej vyvarila ale nezjedla, a tak cestovala do rizota 

alebo aj obraté mäso. Rovnako nedojedená kuracia či zeleninová 

polievka cestovala do rizota ako vývar na podliatie ryže. Aj tu však 

nastal posun ako pri pizzi a rizoto sa môže tešiť veľkej popularite. 

Sme zvyknutí robiť rizoto z akejkoľvek ryže, kým Taliani používa-

jú len ryžu Arborio. Najčastejšie umytú ryžu varíme vo vriacej 

osolenej vode do zmäknutia a popitia všetkej vody a následne s 

primiešaním ďalších surovín dostaneme slovenské rizoto. Taliani 

si uvaria vývar, najčastejšie zeleninový, upražia cibuľku na oleji, 

na ňu nasypú ryžu, ryžu nepremývajú. Ryžu na cibuľke postupne 

po naberačkách zalievajú vývarom a trochou vína a varia do stavu 

al dente. Pridajú suroviny podľa chuti a  všetko spolu ešte na spo-

ráku nechajú prevrieť. Rizoto podávajú posypané syrom. Klasické 

talianske rizoto je šafranové rizoto, kde sa len uvarí ryža vo vývare 

s vínom, pridá sa šafran, maslo a po dovarení strúhaný syr a môže 

sa podávať.  

Asi  najznámejší sladký taliansky výtvor je tiramisu. Prekla-

dané vrstvy cukrárskych podlhovastých piškót, ktoré sa namáčajú 

v káve ochutenej Amarettom s krémom z mascarpone a pozor 

surových vajec. Nevieme, kto sa odváži na takúto salmonelovu 

hrozbu, ale prosím, keď aj my do zemiakového šalátu robíme 

tradičnú majonézu zo surových vajec, či aby sme zostali v slad-

kom  móde, tak slovenské leto si spestrujeme jahodovou či     

malinovou penou. Takže platí staré známe: "Kto si bez viny, hoď 

kameňom". No na Slovensku si tiramisu prispôsobujeme, použí-

vame trebárs aj okrúhle piškóty, Amaretto nahrádzame rumom, či 

rumovou arómou a krém tvorí samotné mascarpone alebo nejaké 

iné nátierkové syry napr. známa mana so smotanou na šľahanie.  

Na Slovensku robíme dva druhy báboviek, kysnutú, vo 

výsledku pripomína obrovskú buchtu a piškótovú z klasického 

piškótového cesta s obmenami. Taliani poznajú len 2 druhy    

kysnutej bábovky.  

Náš puding je tvorený z pudingového prášku podľa chuti, 

mlieka a cukru, doplnený ovocím. V talianskej kuchyni môžeme 

nájsť niečo podobné. Je to panna cotta, doslova varená smotana. 

Tento dezert sa robí zo zohriatej smotany, cukru a želatíny.   

Ozdobou sú maliny a ovocná omáčka alebo karamelová omáčka. 

Sušienky sú tiež dosť populárne. My robíme väčšinou   

linecké pečivo – dve sušienky z margarínového cesta zlepené 

lekvárom, ale aj perníky a medovníčky na Vianoce. Taliani robia 

svoje sušienky s pomarančovou alebo citrónovou kôrou, mandľami 

a kandizovaným ovocím. My sušienky vykrajujeme rôznymi  

vykrajovačkami, Taliani sušienky krájajú z vyformovaného valca. 

Samozrejme oba národy cesto na sušienky aj striekajú na plech 

vyložený papierom na pečenie, napr. slovenské pusinky a talianske 

bruttiboni.  

Ku každému zákusku či dezertu sa výborne hodí nielen 

čaj, ale hlavne káva. Na Slovensku sme opäť veľmi pohodlní,  

zalievame si granulované kávy, niekto aj 2 v 1 či 3 v 1 a poniektorí 

sa odvážia na zaliatie zrnkovej kávy, z ktorej zostáva naspodku v 

hrnčeku kávová usadenina. Takúto zalievanú kávu by sme mohli 

prirovnať k talianskemu druhu kávy il caffe lungo, ale okrem neho 

Taliani rozlišujú ešte viac než 40 druhov káv alebo môžeme pove-

dať spôsobov prípravy káv, ako aj pre napr. espresso či cappucci-

no, ktoré sa rozhodne nedoporučuje dávať si v Taliansku na obed, 

lebo by to vyzeralo divne a Taliani by takýchto opovážlivcov  

považovali za neslušných, že si objednali cappuccino v takú dobu. 

Spomenuli by sme ešte také známejšie il lattè macchiato, viacej 

mlieko než káva, alebo niečo, čo možno viacerí už skúšali aj na 

Slovensku il caffe corretto v preklade opravená káva, čo je káva s 

kvapkou koňaku.  

Edita Gúgľavová 
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Šikovné ruky 
 

Každým novým vyda-

ním Málinského hlásni-

ka sa rozširuje pomysel-

ný klub šikovných rúk o 

ďalšieho člena. Svedčí 

to o šikovnosti a zruč-

nosti našich  občanov. V 

tomto čísle zaradíme 

medzi nich aj pani Annu 

Riečicovú, ktorá tam 

právom patrí. Spod jej 

rúk vychádzajú 

chutné výrobky, ktoré pripravuje z doma vyprodukovaného krav-

ského mlieka. Sú to výrobky, ktoré nielen pohladia chuťové    

poháriky a zasýtia žalúdky, ale svojím tvarom potešia aj oči    

každého konzumenta. A ako to všetko vzniklo? 

"Starí rodičia chovali kravu, ale ja ako malé dieťa som sa jej  

bála. Netušila som, že sa to raz takto   zmení. Môj manžel mal už 

od mladosti vzťah ku gazdovaniu, naša maštaľ nikdy nebola 

prázdna.  Dobytok, ošípané, ovce, ale aj koník, boli takmer vždy v 

nej a za domom hydina. Keď kravské mlieko zvyšovalo, snažila 

som sa ho nejako zužitkovať. Začala som skúšať vyrábať syr.  

Skúsenosti som s tým nemala, takže som zašla po radu k známym, 

čo-to som našla na internete. Začiatky boli ťažké, trvalo určitú 

dobu, pokým som sa do toho dostala. Niektoré staré postupy som 

trocha zmodernizovala, používam aj novodobé kuchynské pomôcky 

a zariadenia, ktoré uľahčujú prácu. Teraz už nemám problém 

vyrobiť akékoľvek syrové výrobky, údené aj neúdené, ďalej pareni-

ce, oštiepky, syrokrém  a rôzne druhy masla," ukončila náš  rozho-

vor zhovorčivá Anka. 

Ešte je potrebné dodať, že kým príde syr na stôl, predchádza 

tomu náročná a namáhavá práca,  spojená so starostlivosťou o 

hospodárske zvieratá. 

Domáca pani sa zaoberá aj pečením kváskového pečiva, čo si 

tiež vyžaduje zručnosť, ktorá jej rozhodne nechýba. 

Záverom, ako býva zvykom, prajeme Anke veľa zdravia, síl  a 

trpezlivosti pri vyrábaní okulahodiacich a ústamchutiacich   

domácich výrobkov. Nech im kravka dobre dojí a kvások  

 

 
 

 

 

Pekárske a syrové výrobky pani Anky Riečicovej 
Anka Riečicová 
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neprekysne. 

 

Juraj Janšto 

 



ami sypať 

Vyznanie rieke  
         „Ipeľ“ 
 
Oj, ty Ipeľ, 

čistá pramenistá voda, 

len raz napiť sa z teba 

a duša moja uzdraví sa. 

 

Tvoje brehy slnko bozkáva, 

jeden k druhému sa viniete, 

vrúcne hľadí na doliny, 

obdivuje tichý šepot, 

by si slúžil na veky. 

 

Šum Ipľa spätý je s duchom doliny, 

bez neho nebolo by v kraji života 

a tak spolu v tichu šepkajú si, 

je najdlhša rieka Novohradu? 

 

Oprie sa o breh z jednej strany, 

zažblnká naproti svojmu bratovi 

a preskakuje zo skalky na skalku. 

 

Raz bolo to, že stromy zváľal, 

vyšplhal sa nad brehy, 

bral so sebou všetko, 

čo mu prišlo do cesty, 

a tak unášal všetko do diaľky. 

 

Nebolo sily, aby sme ho zastavili, 

nehľadel na naše slzy, 

vrúcne sme ho prosili, 

aby nezabudol, že Pán je tvorcomom aj jeho sily. 

 

Ipeľ môj, 

hlbokú brázdu Málinskej priehrady si vykopal, 

by si čistou vodou, 

uhasil smäd každého, 

kto kľakne a skloní sa ku tebe. 

 

Vďaka ti Bože, za krivolaký Ipeľ. 

Niet veru krajšieho miesta na svete, 

pýši sa vysokou horou, 

zlatistým slnkom osvietená 

a nebeskou oblohou chránená 

naša milovaná dolina. 

 

Bože, ďakujem Ti za tento 

krásny dar života. 

 

 

 Hodálová – Jarabová 

Zariadenie sociálnych služieb Poltár 

 
 

 

 
 

Ideme na škrek 
 

 Naše noviny sú obsahovo zamerané na život v obci,  

históriu, prítomnosť aj predstavy do budúcnosti. Snahou redakčnej 

rady je, aby si každý občan našiel v nich to svoje, to čo ho zaujíma 

alebo zaujme. Okrem iného chceme zdokumentovať a zaznamenať 

život našich občanov v minulosti vzdialenej aj nedávnej. A o tej 

nedávnej je aj tento článok. 

 Stredná a staršia generácia si ešte pamätá, kde sa to  

vlastne išlo, keď chlapci z Huty povedali, že idú na škrek. Mladá 

generácia, ak sa to chcete dozvedieť, tak na chvíľu vypnúť o ľavú 

ruku prirastené mobily a prečítať si nasledovných pár riadkov. 

 „Ideme na škrek“. Túto vetu som prvýkrát počul v lavi-

ciach základnej školy od môjho spolužiaka a dobrého kamaráta 

Jožka Machalu (dnes už st.). Boli sme asi siedmaci, keď mi Jožko 

tajuplne povedal, že chlapci z Huty idú stavať škrek a cez prázdni-

ny začne lov. Bol to lov na sojky a venovali sa mu celé generácie. 

Je neuveriteľné, akí boli vynaliezaví. Dá sa povedať, že to nebol 

lov, ale umenie a neskutočná zručnosť.  

Postaviť škrek bola práca náročná nielen na čas, ale aj fyzic-

ky. Škrek bol strom, na ktorom nechali len 6 – 7 hlavných konárov 

skrátených na 1 m, volali sa ráhna. Na zemi okolo kmeňa sa 

z konárov a haluziny postavila búda, do ktorej sa lovci ukryli. 

Samotnému lovu ale predchádzala dlhá a náročná príprava. Zo 

stromov pooberať 5 – 6 litrov jahodíc (imela), ktoré potom doma 

varili, miešali, pridával sa popol, premývali, až sa vytvorila zelená 

hmota – lepidlo, ktoré sa vyformovalo do hrče (guče) vo veľkosti 

ako napr. plod maklury. Navarené lepidlo sa uskladnilo a bolo 

pripravené na použitie. 

Vejíčka, narezané prútiky z brezy, sa natreli lepidlom a šik-

mo sa umiestňovali do zásekov na ráhnach. Toto malo špeciálny 

názov a hovorilo sa tomu nalíknuť. Všetko toto sa muselo urobiť 

a až potom prišlo k samotnému lovu. Ten špočíval v zručnosti 

privábiť sojku napodobňovaním jej hlasu na ťuviku. Ťuvik bola 

jednoduchá vábička vyrobená z lieskového dreva a čerešňovej 

kôry. Pískaním na ťuviku sa lákali sojky, ktoré prileteli a sadli na 

ráhna, polepili si krídla vejíčkami, neboli schopné lietať a spadli 

na zem, kde ich lovci pochytali. Asi takto vzniklo príslovie    

„sadnúť niekomu na lep“, ktovie. 

Jožko Kocka st. spomína takto: „ Na škrek som chodieval už 

ako malý chlapec s mojím otcom a od neho som sa všetko naučil. 

Sezóna začínala už v auguste a trvala do októbra, do prvých mra-

zov. Chodili sme skoro ráno už o 3.30 hod. zhruba do 10.00 hod. 

Najväčší úspech sme dosiahli, keď sme za sezónu chytili 98 sojok. 

Raz sa nám podarilo za jedno ráno chytiť 28. Stalo sa, že niekedy 

priletel aj iný vták, hlavne zvedavý ďateľ, sýkorka či dokonca aj 

jastrab. Tieto sme samozrejme vyslobodili a pustili. Neskôr sme na 

škret chodili aj s manželkou a deťmi“. 

V minulosti túto záľubu sem zrejme priniesli sklári. Okrem 

spestrenia jedálneho lístka išlo aj o určitú formu zábavy, keď  

každá rodina alebo skupina mala svoje miesta a svoj škrek.         

Zo spomienok Jožka Kocku sa ešte dozvedáme, že medzi šikov-

ných „lovcov“ patrili najmä Šajgál, Semerákovci, Kockovci,           

Machalovci, Schlencovci, Auxt, Valentýniovci. 

Sojky sa chytali vo všetkých sklársky dedinách v okolí a    

neskôr aj v iných, napríklad v Krnej či na Uhorskom. 

V dnešnej dobe by ste sa týmto konaním dopustili porušenia 

minimálne troch zákonov, čo by malo za následok tresné stíhanie, 

takže neodporúčam. 

P. S. : A už aj tie sojky akosi ubúdajú. 

 

Spolupracovali: Jozef Kocka s manželkou Beátou 

                   Jozef Machala st. 

                   Július Schlenc st. 

Juraj Janšto 

 
 

 

Výroky slávnych 
 

Hovoríš, že miluješ dážď, ale používaš dáždnik. 

Hovoríš, že miluješ slnko, ale schovávaš sa v tieni. 

Hovoríš, že miluješ vietor, ale keď fúka, zatvoríš okno. 

Preto sa bojím dňa, keď povieš, že ma miluješ. 

 
 

(Bob Marley, spevák, skladateľ,  hudobník, 6.10.1945-11.5.1981) 
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Ján Melich „M A T A D O R“ 
 

Vážení, priatelia! 

Ponúkam Vám rozprávanie o našom    

futbalistovi, kamarátovi, otcovi rodiny, 

ktorý je podľa mňa najväčším srdciarom 

málinského futbalu. Futbalistovi, ktorý 

ním rozdáva radosť na ihrisku, je vzorom 

v prístupe k futbalu a hoci by si vzhľadom 

na svoj vek mohol užívať futbalový      

dôchodok, stále je lídrom a dušou nášho 

mužstva. Svoj talent ukazoval už 

v žiackom či dorasteneckom veku. A keďže na sebe pracoval 

a mal zdravú ctižiadosť, všimli si ho činitelia klubov z vyšších 

súťaží. Ako mladý hráč za Málinec veľa toho nezahral keďže náš 

klub v tej dobe hral nižšie súťaže. Všetko ale mnohonásobne vrátil 

materskému klubu po svojom návrate, hoci mohol pôsobiť ešte vo 

vyšších. Zvíťazil patriotizmus a futbalová láska k rodnej obci. Jeho 

príchodom a skúsenosťami z predchádzajúcich klubových pôsobe-

ní sa v klube začalo pracovať efektne, ale aj efektívne. Svoje skú-

senosti z pôsobenia v kluboch Sklotatran Poltár, LAFC Lučenec, 

UTS Čereňany,  Baník Kalinovo, Žiar nad Hronom, SC Schwalcau 

(Rakúsko) a Baník Ružiná naplno odovzdal málinskému futbalu, 

ale aj organizovanej činnosti. Možno to mohol dotiahnuť aj vyššie, 

ale som nesmierne rád, že sa vrátil domov a veľkou mierou sa 

pričinil, o to na akej úrovni dnes náš klub funguje a fanúšikovia si 

nachádzajú cestu na futbalový štadión. Ďakujeme Ti – Jano Me-

lich.... A ešte viac som rád, že si sa s našimi fanúšikmi podelil 

o svoje myšlienky a názory. 

1. Ako si spomínaš na tvoje futbalové začiatky? 

Moje futbalové začiatky boli asi ako každého malého chlapca. 

V tej dobe to nebolo len o futbale. V lete to bol aj basketbal či 

tenis, v zime hokej a lyžovanie. Poviem úprimne, keď som hrával 

za žiakov, stalo sa, že som nešiel na zápas, pretože sa mi nechcelo. 

Ani neviem, kedy sa to vo mne zlomilo a futbal ma začal nesku-

točne baviť. Nebolo nič, len futbal, škola a zasa futbal. Drží ma to 

doteraz. Samozrejme, že už nie je na prvom mieste. Tam patrí 

moja rodina. (A ja dodám chvála Bohu.) 

2. Prešiel si viacerými klubmi. Na ktorý máš najkrajšie 

spomienky? 

Je pre mňa ťažké vybrať. V každom klube, v ktorom som hral, 

som sa cítil dobre. Spoznal som mnoho výborných hráčov, od 

ktorých som sa veľa naučil. Získal som mnoho kamarátov. Prak-

ticky z celej republiky a aj zo zahraničia. S mnohými som 

v kontakte a občas si zavoláme alebo pošleme sms. Samozrejme to 

naj je TJ Málinec. (A ja dodávam, iné som ani nečakal.) 

3. Za tie roky si odohral v málinskom drese mnoho       

zápasov. Ako by podľa teba vyzerala jedenástka hráčov 

s ktorými si nastupoval? 

Rado Janšto, Adam Beľa, Mišo Horanský, Ivan Urda st., Peter 

Kurák, Tomáš Ďurica, Peter Turic, Matej Blahuta, Erik Karlík, 

Miro Dibaľa, Peter Valentýni. (A ja dodávam, to by bol mančaft.) 

4. V čom vidíš ty vzostup málinského futbalu za posledné  

roky? 

V prvom rade je to zásluha ľudí, ktorí robili a robia okolo futbalu. 

Podpora obce, ktorá je a bola na vysokej úrovni či už za bývalého 

starostu Igora Čepka alebo terajšieho starostu Igora Lacka. Nema-

lú zásluhu na tom má aj náš manažér Maxo Peter Melich, ktorý sa 

vždy snažil pritiahnuť hráčov tak, aby zapadli do mužstva kvalitou 

ale aj ľudsky. Ďalej sú to ľudia (sponzori), ktorí podporujú náš 

futbal. Vďaka týmto všetkým atribútom sa z malého okresného 

klubu stal klub, ktorý poznajú v celom kraji, kde robí dobré meno 

našej obci. (A ja dodávam – je to tak..) 

5.  Čo ti dal futbal? 

  Veľa. Je súčasťou môjho života už viac ako 30 rokov. Za ten čas 
 

     mi dal mnoho zážitkov, smutných aj veselých. Stretol som 

mnoho skvelých ľudí. Precestoval som takmer celé Slovensko aj 

trochu zahraničie. Keď som pôsobil v Žiari nad Hronom, hrávali 

sme proti ligovým mužstvám, zahral som si proti najlepším hrá-

čom tej doby, hráčom Slovana, Trnavy, Interu, Žiliny, Nitry. Boli 

to veľké zážitky hrať proti hráčom, ktorých som pred tým sledoval 

v televízii. Skúsil som, ako chutí profesionálny futbal a mohol som 

sa živiť tým, čo ma veľmi bavilo. Hral som aj v Rakúsku a mohol 

som skúsiť, ako to funguje v zahraničí. 

6. Prezraď recept na to, ako v 43 rokoch hrať futbal tak 

skvele ako ty? 

Dôležité je zdravie a predovšetkým vás to musí baviť a mňa to 

stále baví. Sme skvelá partia, či už hráči, tréner alebo vedenie. 

A to mi dáva chuť a energiu ďalej hrať. Ďalej je to podpora mojich 

najbližších. V začiatkom to boli moji rodičia, teraz moja manželka 

a deti, za čo im veľmi pekne ďakujem, že to so mnou vydržali. Po 

každom zápase chcem skončiť, pretože ma všetko bolí. Keď však 

prejdú boľačky, myslím už na ďalší tréning a ďalší zápas. 

7. Na ktorých trénerov nikdy nezabudneš? 

Bolo ich veľa, ale v pamäti mi ostanú Pavol Straško a Ján Turic, 

ktorí ma trénovali v mojich začiatkoch. Milan Merčiak, ktorý ma 

vytiahol medzi mužov a trénoval ma aj v Kalinove. On bol skutoč-

ný fanatik do futbalu. Ďalším je Milan Nemec (momentálne trénu-

je Michaloviec), ktorý ma trénoval v Žiari. Je to veľký odborník 

a profesionál. 

8. Ako vidíš budúcnosť málinského futbalu? 

Tak to je ťažká otázka. Čo sa týka „A“ mužstva, tu obavy nemám, 

pretože ak toto mužstvo ostane spolu, môžu hrať ešte 10 rokov. 

Horšie je to s mládežou. Máme len žiakov a musíme sa pozerať do 

budúcnosti a začať viac pracovať s mládežou. Vytvoriť dorast 

a pritiahnuť k futbalu viac detí, čo v dnešnej dobe dosť zložité. 
 

 
 

Ján Melich a Ľubomír Jakuba (Švankes) 

 

Janove naj.. 
Najobľúbenejšie jedlo – rezeň so zemiakovým šalátom 

Najobľúbenejšie kluby – Spartak Trnava, FC Liverpol 

Najobľúbenejšia hudba – nemám vyhradený žáner 

Najobľúbenejšia mimofutbalová činnosť – práca a rodina 

Najpamätnejší zápas – s Príbelcami, keď sme hrali o postup do  

4. ligy a z 0:2 sme otočili na 4:2 a nastala neskutočná eufória. 

Druhý bol pohárový zápas s ŠK Slovan Bratislava. Skvelý zážitok, 

ktorý si užili aj naši skvelí fanúšikovia a celé okolie. Plný štadión, 

kamery, fotografi, no proste paráda. Pre takéto chvíle sa oplatí 

robiť futbal. 

Naojobľúbenejší nápoj – Coca Cola a červené víno 

Budeš hrať do 50ky? – Ak mi to zdravie dovolí. Otázne je na 

akej úrovni.  

Chcel by si byť trénorom? – Nie. Nemám také ambície. 

Na záver len jedno veľké – ĎAKUJEME – JANO MELICH. 

Švankes 

 

 

 
 

Ján Melich 
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NÁROD, NITY, NIČ, NORY,ODBIŤ, ODEV, OMLADLA, ORLY, OVCA, PAPIER, PEC, PEKNÝ, PLŤ,   

POLIEVANIE, PONDELOK, POZDRAVY, PROCESIE, PÝR, RADOSŤ, RAJ, RÁD, REPA, REV, RIADKY, 

ROKY, ROSA, RUKY, RYŤ, SEN, SÁM, SÁRY, SLANINA, STAV, STROMY, STUDŇA, SVIATKY, 

ŠALÁT, ŠATKA, ŠATY, ŠIBAČ, TROVY, TULIPÁNY, TURICE, TY, 

ŤUK, UKUŤ, VARIŤ, VATA, VINIŤ, VAJCE, VEDRO, VEĽKÁ, VETY, 

VODA, VON, VTÁČA, VYCAP, ZÁHRADA, ZNAŤ, ZREJ, ZVYKY.       
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Súťaž  
osemsmerovka  
 

Vyriešte a vyhrajte 

 
 

KUPÓN – SÚŤAŽ -  
 

Meno a priezvisko: ..................................................................................................... 

Adresa: ........................................................................................................................ 

Telefónne číslo: ............................................................................................................ 

Vaša odpoveď .............................................................................................................. 

Číslo Málinského hlásnika.......................................................................................... 

 

 

 

        Pravidlá súťaže: 
 

správne vyriešte osemsmerovku, vyplňte a vystrihnite kupón a hoďte ho do jednej zo 

schránok Málinského hlásnika. Zapojíte sa tak do žrebovania o výhernú poukážku 

v hodnote 10 €, (platnosť poukážky je do konca roka), ktorú môžete uplatniť 

v potravinách Michal Takáč, ktoré sú sponzorom tejto súťaže. Touto 

cestou ďakujeme sponzorovi. 
 AKOSŤ, BARAN, 

BODY, CEPY, 

ČINY, DALO, 

DAŇ, DARA, 

DARY, DED,  

DEVY, DIEVČA, 

DOBY, DOJ,  

DUDOK, EVA, 

HRA, ÍL, JAR, 

JOJ, JUNÁK,  

KATA, KDE,   

KEDY, KINO, 

KONE, KMEŇ, 

KOLÁČ,     

KORBÁČ,   

KOSTOL,      

KOVY,        

KRÁSA, KRY, 

KRYŠTÁL,   

KURA,          

KURIATKO, 

KURÍN, KRIK, 

KVETY, KRV,  

LANO, MAL, 

MÁJ, MÁJE, 
MÁME, MENO, 

MILÁ, MLIEKO, 

MY, NAŇ,     

NAŠA, NÁM, 

Žrebovanie o výhernú 

poukážku sa uskutoční 

21. apríla 2022. 

 

Schránky Málinského 

hlásnika sa nachádzajú: 

 na budove Obecného úradu 

Málinec  

 v chodbe na pošte  

 na budove potravín v Hute – 

– vedľa informačnej tabule 

obce Málinec.  

 
R.R. 



 

Čo z neba nevidieť 
 

Nedávano  sa mi dostala do rúk čerstvo vydaná kniha 

„Poltár a okolie z neba“, v ktorej autori formou leteckých fotogra-

fií zachytávajú krásu nášho regiónu.  Kniha je plná krásnych   

obrázkov a pútavou formou, krátkym textom opisuje jednotlivé 

pohľady na všetkých 22 obcí okresu Poltár. 

V časti o Málinci sa hneď v úvode dočítame: „Málinec – 

– na hornom toku rieky Ipeľ, 13 km od Poltára, leží obec hrdá na   

výnimočnú, krásnu, čistú prírodu.... “ atď.  

Toto je pohľad  z neba a každý, kto knihu prelistuje, musí 

skonštatovať, že fakt je u nás pekne. Preto ako päsť na oko pôsobia    

nasledujúce obrázky, ktoré vznikli v priebehu minulého mesiaca 

a ktoré z neba nevidieť. V obci máme vytvorené všetko preto, aby 

sme s odpadom nakladali ako sa má. Stojí to nemalé finančné 

prostriedky nielen obec, ale aj občanov. Stále sa nájdu jedinci, 

ktorí to nevedia alebo nechcú vedieť. Už malé deti v škôlke sa 

učia, že odpadky patria do koša a nie do prírody.  

Životnému prostrediu v časti Stupník venujeme            

pozornosť v ďalších vydaniach.  
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Romantický pohľad od 1. spádu     

na bytovky 510,511  

 

Jednoduchý spôsob ako zvýšiť objemovosť  

kontajnera, len škoda, že je takmer prázdny. 

Komu už toto zavadzalo? 

  Stanovište separovaného zberu 

pri bytovom dome 515. 

 

Vitajte v Málinci – odpad privíta 

každého pri vstupe do obce na         

tzv. Prašnej ceste oproti štadiónu TJ 

 
 

 

Aj pri vstupe do obce smerom 

od Poltára nás privíta táto 

kôpka „nešťastia“. 

 

SPRÁVAJME SA  

AKO ZVIERATÁ, 

NENIČME PRÍRODU. 

Juraj Janšto 

Stopy civilizácie nájdeme aj 

v Dobrom Potoku. Hlavne, že 

sa nachádzame v ochrannom 

pásme VN Málinec . 

 

SPRÁVAJME 

SA AKO ZVIERATÁ, 

NENIČME PRÍRODU. 

                                                                                                                                    

Juraj Janšto 

 

Pri prechádzke do Hradišského mlyna 

Vám náladu zlepší zmiešaný odpad .  

 

Prírodné WC na terovisku a iný odpad. 

Kto už dokázal toto sem dotrepať?  

Zaslúži si nazývať sa človekom? 

 

Prírodné WC na terovisku a iný odpad. 

Kto už dokázal toto sem dotrepať?  

Zaslúži si nazývať sa človekom? 

 

Prírodné WC na terovisku a iný odpad. 

Kto už dokázal toto sem dotrepať?  

Zaslúži si nazývať sa človekom? 

 

Plastový odpad na Druhom 

vršku smerom do Poltára.  

 

Plastový odpad na Druhom vršku 

smerom do Poltára.  

 



 Keď pinka v apríli nepinká, 

zamrzla jej bundička a perinka.  
 

Na Jakuba a Filipa zelená sa každá lipa. 
 

Apríl v daždi, máj v kvete. 
 

Koľko ráz pred Ďurom zahrmí, 

toľko ráz po Ďure bude mráz. 
 

Studený máj v stodole raj. 
 

Ak sú v máji hríby červivé, bude suché leto. 

R.r. 
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Veľká noc v Málinci  

na začiatku 20. storočia 
 

 (pamäti Jána Findru-Košarca napísané v roku 1972) 

 
Na tieto sviatky bolo hodne radosti. Zvlášť na Veľkonočný pondelok alebo z nedele na 

pondelok. Túto noc veru dievčence, ktoré mali milého,  tak ten sa dostavil obliať si svoju milú. 

Pravda, polievalo sa móresne, len tak z hrnčoka na ruky a ona si na tvár dala vodu. Ale aby bola 

bystrá nevesta z nej, tak jej aj do očí začapiv trochu z tej vody. No ona trochu juchla, ale  potom 

sa mu usmiala a do očí mu pozrela usmievavou tvárou. 

Nuž milý niektorý, ktorý mal kamaráta, tak si ho zavolal. Lenže musel dúfať v ňom, aby 

mu ju neodradil. Keď už oba dva poliali dievčinu, tak ich jej rodičia usadili ku stolu, na ktorom 

bol obyčajne liter pálenky a praženica. Praženica bola tradičným jedlom na Veľkú noc, to šade 

bola. Pred Veľkou nocou každá gazdiná si potrebné množstvo vajec pripravila. Pálenka sa lieva-

la do jednej decovky a chlapi jeden za druhým si popíjali. Len jedna decovka bola. Nehnusilo sa 

im po druhom piť, zdor tomu, že do dna sa nevypila, nechalo sa na dne asi 1/5  čiastka. To vraj 

pre poctivosť sa tomu zvyku hovorilo. Takto nie do dna sa pilo aj na svadbách, kršteniach a 

podobne. Ak by bol predsa len niekto vypil až do dna, tak toho znevážili. To bolo považované za 

neslušnosť. Keď si takto vypili a zajedli, tak potom išli domov. No ale kde sa už takto oblievalo, 

tam už to bolo vážne, tak stade už matka dievčiny taniesla aj oblievanó (a to pozostávalo zo 4 –5 

koláčov) mladýmu. Na tie koláče boli misy, ťapše ich menovali. Vyrábali ich v Hrnčiarskych 

Zalužanoch len na ten účel. Tie koláče boli vo veľkosti asi ako jeden veľký chlieb a pekávali sa 

aj na svadbu. No ale mládenec sa potom musel za oblievanó aj odmeniť. To už jeho rodičia 

zvykli kúpiť na nejaké šaty dievčine. Na takejto oblievačke bol som aj ja dvakrát, lebo ma   

zavolal kamarát ale potom vypukla 1. svetová vojna a koniec bolo všetkému. 

Hlavné oblievačky boli v pondelok ráno, vtedy už každej dievčine sa ušlo tej vody. Či to 

bolo malé dievča a či dospelé, všetko sa oblievalo. Každý si  našiel rovesníčku vekove voči sebe, 

ktorú polial, ba sa aj zoskupili a tak išli na oblievačky ku dievčati. Nuž ale dospelí chlapci   

dospelé dievčence veru  riadne poliali. Vo dvuch vedrách doniesli vodu zo studne a von na dvor 

ju vyšikovali a tam za tie dve vedrá vody na ňu vyliali. Dospelé dievčence boli mudráčky, vedeli 

že oblievári prídu, tak vo vedrách mali len zo dva litre vody prichystané, aby ich chlapci      

veľmo nepoliali. 

Chlapci veru neboli leniví, vodu zo studne doniesli a dievčinu  poriadne poliali, že ani nitka 

na nej nebola suchá. Nuž ak by  niektorá aj bola oškerená potom sa  premohla, keď sme už pili 

pálenku, lebo  sa chcela vydať. Lebo oškerené  dievčence veru chlapci nechceli. 

Keď dievčina čakala mládenca a on ju neprišiel obliať tak ho potom ona obliala              

príležitostne. 

Chlapci – školáci chodili sme po oblievaní, dali nám praženicu a  aj domov jedno varené 

načerveno zafarbené vajce. 

Oblievačka trvala do 10-tej hodiny, potom všetko do kostola išlo. Veru niektorí mládenci aj 

dosť opití boli lebo sem tam sa chliplo tej pálenky, a tak sa to aj prizbieralo. Potom po večérni sa 

rodiny navštevovali, aj sa polievali, ale móresnejšie, len na ruky. 

Dnes už všetkým týmto zvykom je koniec, všecky sa preč, upadajú do zabudnutia. 

 

                                                                     Spracoval: Juraj Janšto 
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Čo bolo, bolo – 
– tešíme sa, 

čo bude.... 
 

Začína sa futbalový rok 2022. Po 

vlaňajšku sme všetci nabudení 

a v očakávaní. Naši chlapci nám 

pripravili krásne futbalové zážitky. 

Najprv  postupom do 4. ligy a potom 

spanilou jazdou v slovenskom pohá-

ri, ktorá skončila nezabudnuteľným 

zápasom proti ŠK Slovan Bratislava. 

Boli to krásne zážitky nielen pre nás, 

ale aj široké futbalové okolie. 
 

   

 

 

 

 

 
Vstupenka z pamätného futbalového zápasu    

      TJ Málinec a ŠK Slovan Bratislava 
 

Vďaka Vám – chlapci. V súťaži sme 

skončili po jesennej časti na 7. mies-

te. Myslím si, že ako dedinský man-

čaft sme to v silnej konkurencii 

mestských klubov zvládli celkom 

dobre. Prípravy na jarnú sezónu 

začali naši chlapci hneď po novom 

roku. Káder sa takmer nezmenil. Do 

prípravy sa nezapojil akurát L. Šuš-

ka, ktorý si stále lieči zranené kole-

no. Naopak, do prípravy sa zapojil 

mladý hráč z Lučenca D. Kamenský. 

Tréner P. Turic vyjadril spokojnosť 

s prístupom hráčov v tréningovom, 

ale aj v hernom procese, ale ako 

hovorí: „Vždy sa dá viac.“ Všetko 

ale ukážu majstrovské zápasy, 

v ktorých dúfam, dvanástym hráčom 

budete Vy – naši fanúšikovia.  

Počas prípravy odohrali naši chlapci 

niekoľko prípravných zápasov.  

Výsledky v príprave nie sú až tak 

dôležité výsledkovo, ale majú všetky 

význam pre trénera ale aj samotných 

hráčov. Zápasy skončili výsledkami: 

V. Krtíš – 0:4, Č. Balog – 2:2, To-

mášovce – 4:2, Kokava n/Rimavicou 

– 13:0, Lovinobaňa – 4:5, Radzovce 

– 2:5, Kalinovo – 1:2, Hnúšťa – 4:2. 

Výsledky sú zaujímavé, a tak verí-

me, že nám prinesú úspešnú cestu          

4. ligou. Ešte raz vďaka za minulý 

rok a už sa tešíme na začiatok nové-

ho futbalového roka. Budeme Vám 

držať palce. Málinec do toho!!! 

 

Švankes 

 

 

 

Jarné pranostiky 
 

Lepšie, keď ťa zima chveje, 

než marcové slnce hreje. 
 

Na svätého Gregora idú ľady do mora. 
  

Keď je na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť. 
 

Keď v noci na Matičku bude jasná, 

bude aj úroda krásna. 

 

Na Vojtecha pekná potecha. 
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