
 
Cesty 

 

I 

V letnom poludní 

rozväzujem povrieslo... 

Staré mamy 

ním zväzujú  

klásky obilia 

po cengotavom švihu 

otcovej spotenej kosy 

ktorú ovlažujem 

načretou studničkou. 
 

Po strnisku zbieram  

zviazané snopy 

a opieram  

jeden o druhého 

ako indiánske stany. 
 

Okolo nich šľahajú  

plamene čeleniek 

veľkých i malých zápasov 

ktoré zanechali stopy 

na neskutočne dlhej ceste 

odchádzajúceho času... 
 

II 

V letnom podvečere 

rozväzujem povrieslo... 

Pomocou slov  

staviam mosty 

k tým cestám 

po ktorých som chodil... 

Veď nedalo za zastať v rozjímaní  

pretože život 

nie je zastávka 

a nedá sa zaspať 

v tieni slnečného svitu... 
 

III 

V mesačnom svite 

rozväzujem povrieslo... 

Uvoľňujem z klasov 

zrnká... 

ktoré zasievam 

na chodníkoch plných hľadania 

nových zŕn 

vracajúcich ma späť 

na cesty ipeľských zákutí 

s povďakom 

za nájdenie svojho klasu 

aspoň na chvíľku 

na ceste k Málincu... 
 

                JÚLIUS LOMENČÍK 

 

 

Mgr. Zuzana Kurčíková 
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  Obecný úrad  

         informuje 
 

 

 

 

V zmysle rokovacieho 

poriadku Obecného zastupi-

teľstva 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 16. 09. 2022. 

 

 /RR/ 
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       Zrnko múdrosti 

 

     Mať mier v duši, 
     je najväčšie štastie. 

 

 (Orientálna múdrosť) 

P o z v á n k a 
  

                   Cirkevný zbor ECAV Málinec organizuje  

                   v sobotu 27. augusta 2022 s odchodom  

                   autobusu o 5:30 hodine ráno z námestia 

                   v Málinci 11. ročník poznávacieho výletu 

Za krásami Slovenska. Navštívime región Stredné Pohronie.  

V Žiari nad Hronom absolvujeme so sprievodcom kompletnú 

prehliadku Planetária a Hvezdárne.                                                             

  V Kremnici sa prejdeme Mestskou pamiatkovou 

rezerváciou. Navštívime Mincovňu, Mestský hrad, Uličku 

slávnych nosov, Múzeum gýča, Banské múzeum – Štôlňu 

Andrej. Prehliadky budú pod vedením profesionálnych 

lektorov.  Pochutíme si na vychýrených kremnických 

medovníčkoch a Atkáryho kremnických krumpliach v 

dobových výrobniach, kde si ich bude možné aj zakúpiť ako 

sladký suvenír.                                           
    Obedové menu je zabezpečené v reštaurácii v historickom 

centre Kremnice a hradí si ho každý účastník výletu 

individuálne.                         

  Cena zájazdu s dopravou a so všetkými vstupmi je  

pre dospelých 30 eur a pre deti do 18 rokov 25 eur.                                                               

  Prihlásiť sa môžete u Želmíry Urdovej. Za prihláseného 

sa považuje každý, kto zaplatil  účastnícky poplatok. V prípade 

neúčasti na výlete sa peniaze nevracajú, ale je potrebné nájsť  

   za seba náhradu. 

        Tešíme sa na spoločné chvíle pri objavovaní krás  

  regiónu  Stredné Pohronie.                
                                                                                 

                                                          Želmíra Urdová a Elena Findrová                                  

                                   organizátorky výletu 

 

 

Obec Málinec Vás pozýva na folklórne vystúpenie 
 

dňa 29. júla 2022 /piatok/o 1600 hod. do Spoločenského domu Málinec 
Účinkujú:  

UFS Mladosť z Banskej Bystrice a DFS Málinčok 



 
 
 
 
1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení. 
    b/ Informáciu o o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a 
prebytočného majetku obce Málinec. 
    c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 
obce Málinec za rok 2021. 
  d/ Správu nezávislého audítora individuálnej ročnej závierky za 
rok 2021. 
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Uznesenie č. 3/2022 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 23. júna 2022 

 
 

Obecný Úrad INFORMUJE 

Uznesenie č. 2/2022 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 21. apríla 2022 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 
    b/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce za 
rok 2021 
    c/ Žiadosť SKI CENTRUM LÍNIA s. r. o. Rimavská Sobota o 
odkúpenie lyžiarskeho vleku 
 
    2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ján Semerák 
                                                 2. Bc. Jozef Starove 
    b/ Návrhovú komisiu v zložení:  
                           predseda – Jaroslava Kminiaková 
                  členovia – Bc. Ivan Karlík, Ján Kvasnica 
    c/ Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2022 
    d/ VZN č. 2/2022 obce Málinec, ktorým sa stanovujú pravidlá na 
udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene.    
    e/ VZN č. 3/2022 obce Málinec  o čase predaja v obchodoch 
a čase prevádzky služieb na území obce Málinec. 
    f/ VZN č. 4/2022 obce Málinec, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o organizácii miestneho referenda. 
    g/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa  
§ 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 742,  
z CKN parc.č. 818/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m

2
, 

za účelom postavenia plechového záhradného domčeka vybra-
nému záujemcovi, ktorým je Elena Findrová, bytom Hlavná 6/13, 
Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1. 5. 2022. 
 Výška nájomného  je stanovená vo výške  2,- €/m

2
/rok. 

    h/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec,       
podľa § 9a,ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 749, 
parcela č.1564/1 – poľnohospodárska pôda o výmere 36054m

2
  

/3,6 0 5 4 ha/ s cieľom užívania  na poľnohospodárske účely 
vybranému záujemcovi, ktorým je Vladimír Semerák bytom Stupník 
374/2, Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu  
od 1. 6. 2022. Výška nájomného je 10,- €/ha/rok 
 
3. Ukladá: 

    a/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/g tohto 
uznesenia 
        Termín: 30. 4. 2022 
    b/ OcÚ,vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/h tohto 
uznesenia 
        Termín: 31. 5. 2022 
    c/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľností podľa bodu 
4/a, 4/b, 4/c tohto uznesenia 
        Termín: 4/2022 
     d/ OcÚ, pripraviť možný odpredaj lyžiarskeho vleku 
         Termín: najbližšie zasadnutie OZ 
 
4. Vyhlasuje: 

    a/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Málinec, vedenej na 
LV č. 742, prc.č. 474/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 15 m

2
 

    b/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Málinec, vedenej na 
LV č.742, parc.č.474/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 21 m

2
 

    c/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Málinec, vedenej na 
LV č. 742, parc. č. 474/1, druh pozemku zastavané plochy a  
nádvoria o výmere 15 m

2 

 

5. Neschvaľuje: 

    a/ Žiadosť Ivana Kováča bytom Kinová 312/3, Málinec na 
udelenie predbežného súhlasu na odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. 
Málinec. 

 

 
 
 
Bc. Starove J. – dostali sme dotáciu na Panskú cestu a Potočnú 

ulicu – mal otázku, či sa financie vyčlenené z rezervného fondu 
obce na tieto ulice dostanú späť do rezervného fondu? 
Starosta odpovedal – z rezervného fondu sme schválili čiastku na 
chodníky na Potočnej ulici, nie na ulicu. 
Bc. Starove J. – mal otázku, či sa idú robiť okná na sobášnej sieni. 

Starosta odpovedal – 3 okná sa budú vymieňať, strop je vystierko-
vaný, svietidlá sú vymenené a bude tam aj nový koberec. 
Bc. Starove J. – v ZŠ sa vypiľovali stromy, mal otázku, či sa hmota 

použila na palivo alebo rezivo. 
Starosta odpovedal – na palivo. 
Bc. Starove J. – odporučil zaoberať sa značením námestia a pri-

ľahlých častí a pri tom poriešiť aj umestnenie zrkadla pri trafike 
Semerák Ján – prikláňa sa k tomuto návrhu. 

Starosta obce uviedol, že nemá námietky k tomuto návrhu, bude 
potrebné doplniť pasport obce, preveríme podrobnosti ohľadom 
označenia námestia. 
Bc. Starove J. – ďalej mal otázku, ako funguje ihrisko v časti Huta, 

či si ho niekto zoberie na starosť, k použitiu rozdielu finančných 
prostriedkov za covid ako i k úväzku hlavného kontrolóra obce. 
Starosta odpovedal – údržbu ihriska v Hute zabezpečuje obec, 
rozdiel fin. prostriedkov bol použitý na nákup dlažby a obrubníkov 
do cintorína ako i na žalúzie do lekárne. Čo sa týka úväzku 
hlavného kontrolóra, zatiaľ sme neprejednávali pracovný čas, je vo 
funkcii krátku dobu. Hlavná kontrolórka predložila plán činnosti, 
uvidíme, či jej bude postačovať 8 hodín, počkáme aspoň ½ roka a 
uvidíme. 
Čičmancová D. – uviedla, že má stály pracovný pomer, ktorý je 

pre ňu prioritou a nevyhovuje jej stanovenie presného času na 
vykonávanie tejto činnosti. 
Starosta – chcela ukončiť pracovný pomer k 1. 3. 2022, ale zatiaľ je 
dohoda, že zostáva do konca júna, nič však nie je uzavreté, 
uvidíme. 
Bc. Starove J. – informoval, že organizačný výbor Pivatlonu sa 

rozhodol v tomto roku uskutočniť túto akciu dňa 28. 5. 2022 a 
požiadal obec o pomoc pri poskytnutí priestorov, altánky, prípadne 
iný inventár. 
Starosta obce – prisľúbil pomoc, nevidí v tom žiadny problem. 
Ing. Michalove D. – občianska hliadka je pre obec prospešná, 

prácu si vykonávajú zodpovedne, možno by bolo dobré využiť ich 
na pochôdzkach by mohli upozorniť občanov, ktorí dlhodobo 
parkujú na chodníkoch (napr. dať za stierač auta upozornenie, aby 
sa dostavili na obecný úrad a riešiť to nejakým dohovorom, nemusí 
to byť hneď uloženie sankcií). Ďalej navrhol urobiť kontrolu 
obecných pozemkov, ktoré občania užívajú na prenájom garáží, 
aby mali všetci uzavreté zmluvy o prenájme. 
Starosta uviedol, že to nie je problém, budeme to priebežne 
zabezpečovať. 
Janšto J. – tlmočil návrh obecnej hliadky na umiestnenie pouličnej 

lampy na Okružnej ulici smerom od p. Harániovej – je tam tma. 
Bitala M. – navrhol, že zo svojej iniciatívy svojpomocne vyčistí Ipeľ 

– úsek od prvého spádu po požiarnu zbrojnicu, sú tam nánosy + 
drevo + pneumatiky a rôzny iný odpad, len požiadal o odvoz toho 
odpadu. 
Starosta uviedol, že tieto práce by mali robiť pracovníci SVP, treba 
sa s nimi skontaktovať, poskytne mu kontakt, prípadne mu 
dohodne stretnutie. 
 

Pripomienky zo zasadnutia OZ v Málinci,  
konaného dňa 21. apríla 2022 

 



 

      e/ Správu nezávislého audítora individuálnej ročnej závierky  
ZŠ za rok 2021. 
    f/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Málinec k RO č. 1/2022. 
    g/ Žiadosť Andrei Pokošovej o poskytnutie finančného príspevku. 
2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Andrea Mužíková 
                                                 2. Bc. Jozef Starove 
    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Peter Turic 
                     členovia – Ing. Dušan Michalove, Ján Semerák 
    c/ Výšku stočného pre rok 2022 nasledovne:  
právnické osoby 0,95 €/m

3
 

fyzické osoby    0,85 €/m
3
 

    d/ Záverečný účet obce Málinec a celoročné hospodárenie obce 
za rok 2021 bez výhrad. 
    e/ Rozdelenie prebytku rozpočtu obce Málinec za rok 2021 
nasledovne: 
       - tvorba Rezervného fondu v sume 30.059,09 € 
       - tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 899,-- € 
       - tvorba Fondu rozvoja bývania 64,46 € 
    f/ Použitie Rezervného fondu z roku 2021 na kapitálové výdavky 
nasledovne: 
       - vlastný vklad na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií v obci Málinec „ v sume 10.200,-- €   
       - vlastný vklad na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia 
futbalových šatní v obci Málinec„ v sume 6.000,-- € 
       - výstavba plotu v cintoríne v sume 6.859,09 € 
       - rekonštrukcia kanalizácia v sume  7.000,-- € 
    g/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – aktualizácia rozpočtu 
 k 23. 6. 2022.   
    h/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 
9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 742, parc. č. 
474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m

2
, za účelom 

umiestnenia garáže vybranému záujemcovi, ktorým je Alena 
Machalová, bytom Sklárska 382/2, Málinec na dobu určitú 10 rokov 
so začiatím nájmu od 1. 7. 2022. Výška nájomného je stanovená 
vo výške 2,--€/m

2
/rok 

  ch/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 
9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z. z., zapísanej na LV č. 742, parc.č. 
474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m

2
, za účelom 

umiestnenia drevárne a oplotenia pre hydinu vybranému  
záujemcovi, ktorý je Zuzana Klefflerová, bytom Sklárska 382/2, 
Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1. 7. 2022. 
Výška nájomného je stanovená vo výške 2,--€/m

2
/rok 

    i/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 
9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 742, parc.č. 
474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m

2
 za účelom        

umiestnenia typizovanej plechovej garáže vybranému záujemcovi, 
ktorým je Zuzana Klefflerová, bytom Sklárska 382/2 Málinec na 
dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1. 7. 2022.  
Výška nájomného je stanovená vo výške 2,--€/m

2
/rok 

    j/ Podľa § 9a ods.1, písm.a, ods. 2/,3/ zákona č. 138/1991 Z. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, obchodú verejnú súťaž 
na predaj lyžiarskeho vleku-TATRAPOMA, dĺžka 330 m,  
rok výroby 1997, ktorý je vo vlastníctve obce Málinec 
   k/ Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v znení, ktoré tvorí 
prílohu tohto uznesenia 
    l/ Komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
       1. Ing. Dušan Michalove 
       2. Mgr. Peter Turic 
       3. Juraj Janšto 
  m/ Žiadosť Dany Čániovej,  bytom Mlynská 487/10 o zaradenie do   
poradovníka na pridelenie bytov 
   n/ Žiadosť Evy Fodorovej bytom Zdravotná 25/13 o zaradenie do 
poradovníka na pridelenie bytov   
   o/ Žiadosť Kataríny Mikuláškovej bytom Vrecová 238/23 o 
zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov 
   p/ Dotáciu pre Cirkevný zbor ECAV, Kostolná 75/6, Málinec  
v sume 400,--€ 
r/ Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho, sociálneho, 
environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce Málinec na roky 
2014 – 2020 do 30. 9. 2022  
      s/ Návrh na počet prijatých žiakov a návrh na počet tried  
    ZŠ Málinec v školskom roku 2022/2023 

 
Málinský hlásnik    strana 3      2/2022 

 

        3. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného podľa bodu 2/c tohto 
uznesenia 
        Termín: trvalý 
    b/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu do fondo podľa 
bodu 2/e tohto uznesenia 
        Termín: rok 2022 
    c/ OcÚ, vypracovať nájomné  zmluvy podľa bodov 2/h, 2/ch, 2/i 
tohto uznesenia 
        Termín: 30. 6. 2022 
    d/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
úradnej tabuli obce, web stránke obce podľa bodu 2/k tohto 
uznesenia 
        Termín: 30. 6. 2022 
    e/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu podľa bodu 2/p tohto uznesenia 
        Termín: 31. 8. 2022 
f/ OcÚ, zabezpečiť zakúpenie sukní pre rómsky súbor 
 „Devleskére čave v počte 8 kusov 
       Termín: 15. 7. 2022   
4. Určuje: 

    a/ Podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, plný rozsah výkonu funkcie 
starostu obce – 100% , t. j. plný pracovný úväzok,  na celé volebné 
obdobie 2022 až 2026 
    b/ Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov,  na celé volebné obdobie 2022 až 
2026, počet poslancov 9 Obecného zastupiteľstva v Málinci 
    c/ Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, pre obec Málinec pre voľby do orgánov 
samosprávy obce v roku 2022, jeden /1  volebný obvod. 
5. Neschvaľuje: 

    a/ Žiadosť ZŠ v Málinci o čiastočné financovanie výmeny 
osvetlenia telocvične ZŠ 
 

 Príloha k uzneseniu č. 3, konaného 23. júna 2022 
 

OBEC Málinec, okr. Poltar 
Obec Málinec, IČO: 00316211, sídlo Námestie SNP 474/1, 

Málinec, PSČ 985 26, zmysle § 281 a nasl. Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a 

ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znenií 

neskorsích predpisov a čl. 5 ods.l) písm. a) Zásad hospodarenia s 

majetkom obce Malinec  

 

vyhlasuje 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

 

o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 

zmluvy k majetku obce Málinec – s predmetom zmluvy – 

predaj lyžiarskeho vleku – TATRAPOMA, dĺžka 330 m, 

rok výroby 1997,  ktorý je vo vlastníctve obce Malinec. 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE: 

1/ Predmetom obchodnej verejnej súťaže je: predaj lyžiarského 

vleku - TATRAPOMA,  dĺžka  330  m,  rok  výroby  

1997.  Jedná  sa  o prebytočný a neupotrebitel'ný majetok 

obce, vo vlastníctve obce Malinec - IČO: 00316211, sidlo  

Námestie SNP 474/1, Málinec, PSČ 985 26. 

Technický stav lyžiarského vleku – TATRAPOMA,  

dĺžka 30 m, rok výroby 1997, je primeraný roku výroby a 

doby používania. 

Možnost' ohliadky lyžiarského vleku, ktorý je predmetom 

obchodnej verejnej súťaže, je v pracovných dňoch, dobe  

od 9.00 hod. do 13.00 hod., po dni vyhlásenia do uzávierky 

súťaže na Obecnom úrade v Málinci, po predchádzajúcom 

telefonickom ohlaseni na tel. č.: 047/4291121,  

mobil: 0905 410 540 

POKRAČOVANIE na str. 4 



 

Miestny spolok SČK Málinec 
 

 

          Dňa 5. 4. 2022 sme v našej obci založili spolok Slovenského 

Červeného kríža. Prvá schôdza sa konala v priestoroch Komunit-

ného centra Málinec za prítomnosti riaditeľky SČK Lučenec 

a primára MUDr. Murgaša. Na prvom stretnutí sme zvolili  
 

 
 

funkcionárov, aby mohol spolok fungovať. Som veľmi rád, že sa 

nám podarilo v našej obci rozbehnúť spolok SČK, ktorý tu fungo-

val aj pred dvadsiatimi tromi rokmi. V našom spolku máme záu-

jem rozbehnúť rôzne aktivity pre mládež a občanov našej obce. 

Plánujeme uskutočňovať rôzne prednášky a aktivity ku základné-

mu podaniu  prvej pomoci.  

Ako predseda spolku chcem poďakovať za všetkých členov, 

hlavne starostovi Ing. Igorovi Lackovi za plnú  podporu a poskyt-

nutie priestoru v Spoločenskom dome Málinec. Našu kanceláriu 

budeme využívať na rôzne stretnutia, porady a aktivity. 

Kamil Starove – predseda miestneho spolku SČK Málinec,  

foto: Katarína Jablonská  

                
 

 

 

 

    Revitalizácia autobusových zastávok 
v obci Málinec 

 

 

Obec Málinec realizovala projekt  

„Revitalizácia autobusových zastávok  

v obci Málinec“, ktorý je podporený  

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  

Integrovaného regionálneho operačného programu  

prostredníctvom MAS HORNOHRAD. 

Cieľ: Vybudovanie dvoch autobusových zastávok v obci Málinec   

prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich a zlepšeniu kultúry 

cestovania, pričom sa zvýši atraktivita obce a skvalitnia sa pod-

mienky pre využívanie prostriedkov verejnej dopravy na jej území.  

Výška finančnej podpory z EÚ:  17 348,06 EUR. 

     
 

RR, zdroj: wwww.malinec.sk 

 

 

 
 

2/ Kúpnu cenu – za predmet kúpnej zmluvy stanoví 

uchádzač v návrhu kúpnej zmluvy s tym, ž e splatnost' bude  

určená pri podpise zmluvy v plnej výške. Vyhlasovatel'  

v súlade s uznesením Obecného zastupitel'stva v Malinci č. 3  

zo dňa 23.6.2022, určuje minimalnu výšku kúpnej ceny  

v sume 5 000 € . 

3/ Obchodnej verejnej súťaže – sa môžu zúčastnit' právnické 

a fyzické osoby. 

4/ Rozsah sút'ažného návrhu – je vymedzený predmetom 

kúpnej zmluvy a ostatnými uvedenými sút'ažnými 

podmienkami.  

5/ Sut'ažné návrhy v písomnej forme – návrh kúpnej 

zmluvy – doručia navrhovatelia doporučenou zásielkou resp. 

osobne na Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, PSČ 985 26, 

alebo osobne v zalepených obálkach výrazne označených 

"OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ" –  do 25. 07. 2022  

do 14.00 hod. 

6/ Do obchodnej verejnej súťaže – nebudú zaradené 

návrhy, ktoré dôjdu po stanovenej lehote v bode 5/ 

a návrhy, ktoré nebudú obsahovo zohl'adňovat' podmienky 

stanovené vyhlasovatel'om. 

7/ Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – vykoná komisia 

určená vyhlasovatel'om v lehote do 10 dni od uzávierky  

súťaže a  predloží ich na na schválenie príslušnému orgánu 

obce. 

8/ Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom nemožno 

odvolať, možno ho doplniť ale len do 3 dní po jeho doručení. 

9/ Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo – zmenit' a doplnit' súťažné 

podmienky, odmietnut' všetky predložené súťažné návrhy alebo 

vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zrušiť.   Navrhovatelia  

nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na  

súťaži. 

10/ Oznamenie výsledkov súťaže – vykoná vyhlasovatel' písom-

ným oznámením  každému navrhovatel'ovi najneskôr do 10 dni 

po schválení výsledkov sút'aže v Obecnom zastupitel'stve 

v Málinci. 

 
 
 

 
 
Janšto J. – navrhol nejakou formou pomôcť rodine Petra Gabľasa, 

ktorej sa stala v mesiaci jún nepríjemnosť s požiarom. 
starosta obce – nemal námietky k tomuto návrhu. 
Semerák J. – uviedol, že by bolo dobré poopiľovať konáre stromov, 

ktoré zasahujú do cesty od skaly smerom do Salaša ako i 
zmulčovať tŕninu popri ceste smerom od Slančíkovcov do Salaša. 
Studničku v Salaši navrhol obložiť z troch strán – len prednú časť 
nechať otovorenú. Mal pripomienku k Okružnej ulici, ktorá je v 
určitých úsekoch dosť úzka. Navrhol spevniť krajnice cesty 
násypom, čím by sa cesta rozšírila. 
Starosta obce uviedol, že studnička v Salaši zatiaľ nie je 
dokončená, čo sa týka mulčovania tŕnia, budeme to robiť na jeseň, 
keďže je vegetačné obdobie. 
Bc. Starove J. – dňa 28. 5. 2022 sa konal  Málinský pivatlón,  

poďakoval za akúkoľvek podporu všetkým, ktorí sa na tejto akcii 
podieľali. 
Ing. Michalove D. – máme nové autobusové zastávky, mal otázku, 

či by sa nedalo plexisklom prekryť prednú stranu, aby v zimných 
mesiacoch nedochádzalo k znečisťovaniu fasády vyhŕňaním 
snehu. 
starosta obce odpovedal, že farba je umývateľná, možno do 
budúcna ju pretrieme inou farbou. 
Kvasnica J. - mal otázku, kedy sa budú realizovať práce na  

Potočnej ulici a Pánskej ceste? 
Starosta obce odpovedal, že zmluva je podpísaná, práce by sa mali 
zrealizovať do konca augusta. 
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Autobusové zastávky  – pri Pánskej 

ceste a na ulici Hlavná  pri štadióne 

Pripomienky zo zasadnutia OZ v Málinci,  
konaného dňa 23. júna 2022 

 



 

Máj, máj, máj zelený ..... 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Dňa 29. apríla 2022 deti z ŠKD skrášlili našu školu krásnym 

májom. Aspoň takto chceme žiakom našej školy priblížiť dodržia-

vanie tradície. Zároveň sa chceme poďakovať Obecnému úradu 

Málinec za krásneho mája a zapožičanie krojov. 

                                      ŠKD – Kamil Starove  

Účastníci súťaže v prednese Poznáme nárečia našich predkov v Dome Matici Slovenskej v Lučenci 

V kategórii žiakov základných škôl získala Karin Turošíková 1. miesto 

a Ella Karlíková 2. miesto.  

                                                PaedDr. Mária Joklová  

 

 

 

Poznávame nárečia našich predkov 
 

 

Výchova slova 

„Bolo treba vidieť očká dieťaťa, keď vy-

dalo novú hlásku, novú slabiku, nové slovko. 

Čo malo za radosť, keď počulo nový zvuk, 

nový tón. Čo sa mať i celá rodina natešili, 

keď v malom živom tvorovi ožila reč otcov. 

        Dieťa sa zo dňa na deň oboznamovalo s 

okolím, poznávalo, učilo sa nové slovká, nové 

zvuky, nové melódie. Z plachetky a či z košíka 

na materinom chrbte obzeralo svet,   pociťo-

valo rytmus reči, práce i tanca. V kolíske 

rytmus uspávanky. Na priedomí alebo na 

záhumní riekanky a hry s ostatnými deťmi 

utužovali výslovnosť hlások, slabík, slov, ale 

aj pamäť pre melódiu a rytmus. Slávnosti s 

piesňami,  tancami, obradmi dávali veľa  

príležitostí na výchovu slova, pohybu aj  

spoločenského správania. 

        Slovenčina žila zákonite od  detstva      

až po hrob v človeku, nie iba v knihách a 

gramatikách.“  

                                    Karol L. Zachar 
 

Slovenčina žije v nás, nielen v srdciach 

dospelých, ale aj v srdciach našich žiakov. 

Nie je len v knihách a gramatikách, je v nás 

všetkých. Poznávaním minulosti, svojich 

koreňov, nárečia a zvykoslovia vyjadrujeme 

úctu k svojim predkom. Rada by som pouká-

zala na záujem našich žiakov na poznávanie 

vlastnej histórie ako súčasti obsahu vzdeláva-

nia.  

Dňa 22.04. 2022 sa v Dome Matice Slo-

venskej v Lučenci usporiadala súťaž 

v prednese Poznávame nárečia našich pred-

kov. Súťaže sa zúčastnili tri žiačky Základnej 

školy v Málinci: Ella Karlíková, Karin    

Turošíková a Katarína Valentýniová. Všetci 

žiaci dostali diplom za účasť. Najlepší si 

prevzali ocenenie 28. apríla 2022 na konfe-

rencii Janko Kráľ a Štúrovci v Novohrade 

a Honte.  
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     Májový pochod vďaky s cieľom v Málinci 
 

 

Turistický oddiel KST Javor Lučenec zorganizoval 7. 5. 2022 

celodenné turistické podujatie – 47. ročník Májového pochodu 

vďaky.  

Trasa viedla z Kokavy-Línie do Málinca. Po príchode na Líniu 

sa účastníci vydali náučným chodníkom Ipeľ, ktorý ich  doviedol 

nad obec Ďubákovo. Ďalej pokračovali na Brložno, kde sa rozdeli-

li na dve skupiny. Väčšia skupina išla po červenej značke ponad  
 

 

              Jubilantky 

    
 
 
 
 

 

Touto cestou im chceme  

popriať hlavne veľa  

zdravia, pokoja  

a pohody.      
 

                           

                          RR           

                                               

 
                                 

              Už stojí! 
 

      Tieto slová si povedal v piatok – 29. apríla 

2022 nejeden obyvateľ obce Málinec, pretože na 

námestí uvidel postavený máj. Mnohí sa určite 

čudovali, že máj pracovníci Obecného úradu  

Málinec postavili už dopoludnia bez fanfár a  

„na tajňáša“, ako to bývalo za neslávnej pandé-

mie. Veď ohlásený termín bol až o pár dní      

neskôr. Pravda je taká, že pán starosta ako rode-

ný Málinčan chcel zachovať dávnu málinskú 

tradíciu stavania mája, kedy sa do začiatku     

50. rokov 20. storočia máje stavali dievčatám vo 

dvoroch a pod oknami potajomky.   

  Nemusí byť však nikto smutný, folklór 

a veľa ďalšej zábavy sme si plnými dúškami  

dopriali v sobotu 25. júna 2022 na Jánskych 

dňoch a počas roka nás čaká ešte veľa          

folklórnych vystúpení. 

Kančová, Gúgľavová 

 
 
 

 

 
 

Štefančíkovcov do Málinca. Druhá skupina išla popri Turoňov-

coch cez Mlynárku do Málinca. 

Všetci zažili príjemnú atmosféru v krásnej prírode.  

Chceme sa poďakovať obci Málinec, osobitne starostovi a 

všetkým, ktorí nás privítali malým občerstvením – chlebíčkami 

s kávou a prezentmi obce. V obci Málinec sme mali možnosť  

pozrieť si aj najstaršiu kultúrnu pamiatku obce – Zvoničku, kde je 

inštalovaná výstava historických fotografií obce Málinec. 

V tento deň sme si uctili aj pamiatku padlých vojakov v          

2. svetovej vojne.  

Turistický oddiel KST Javor Lučenec  

 

 

91. rokov  

oslávila 13. apríl 2022  

naša spoluobčianka 

Elenka Bošanská 
 

 

90. rokov  

oslávila 12. júna 2022  

naša spoluobčianka 

Elenka Gúgľavová 
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Spomienka 
 

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, 

Nič už nie je také, ako bolo pre tým. 

Všade okolo chýba tvoj hlas,  

Mal si rád život, my teba  a ty nás. 

 
 

Dňa 7. 7. 2022 uplynulo  

10 rokov, ako nás opustil   

náš manžel, otec, starý otec 

           

                                Ivan Starove 
 

   Odpočívaj v pokoji! 
 

                                                                  Smútiaca rodina   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 D e ň  m a t i e k 
 

Vždy, keď počujem slovo mama, vybaví sa mi ten úžasný pocit 

bezpečia v matkinom náručí,  tá nekonečná láska, tá obdivuhodná 

osoba, ktorá mala toľko trpezlivosti na to, aby ma vychovala. 

Matky, dali ste nám lásku, ktorú sme potrebovali a my sa Vám 

ju snažíme vrátiť. Preto Vás prosíme, odpusťte nám, za všetky 

vrásky a každý sivý vlas, čo sme zavinili, za všetky prebdené noci, 

čo ste strávili pri našich kolískach, keď sme boli malí, za všetko 

zlé, čo Vás prinútilo vyroniť slzu z Vašich očí.  

Obec Málinec, základná škola aj materská škola pripravili 

program, ktorý bol venovaný  ženám, matkám ako milá pozornosť, 

že nezabúdame na naše mamičky.   

   
 

14. mája o 16
oo

 hod. začal kultúrny program príhovormi, po 

ktorých nasledovalo vystúpenie našich najmenších a potom žiakov 

základnej školy a detského rómskeho súboru Devleskére čave. 
 

 
 

V podvečer o 17
oo

 hod.  sa predstavil spevák Ľudo Kašuba so 

speváčkou Martinkou a navodil krásny nezabudnuteľný zážitok.   
 

 
 

Každá matka dostala aj kvetinový darček, tentokrát to bol 

krásny rozkvitnutý muškát. 

                                                                          Kančová 
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Spomienkové oslavy 
 

Mier je náš drahokam 
 

Mier je vec najmilšia zo všetkých vecí, 

iskrivá veľrieka vysokých pecí, 

elitný výrobok žiadaný vo svete, 

režisér života na našej planéte. 

Mier je náš drahokam každému známy, 

idyla najkrajšia v blízkosti mamy, 

epocha pokroku, čo od nás neletí, 

radostný zlatý vek pre národ, pre deti. 

Mier je čas bez vojny pri dobrej vôli, 

istota pri práci na rodnom poli, 

etapa významná, slnka jas do stráne - 

rad rokov bez konca nech s nami zostane. 

                                                                               Pavol Štefánik 

 

Je nesmierne dôležité v týchto ťažkých časoch stáť verne pri 

svojich blízkych. Spomínať na tých, čo sme stratili a vážiť si 

a pamätať si, čo pre nás urobili a snažiť sa, aby ich odkaz žil v nás 

naďalej. Preto sme si v sobotu  – 7. mája 2022 – pripomenuli        

77. výročie  víťazstva nad fašizmom. Po príhovoroch starostu obce 

Ing. Igora Lacka a predsedníčky SZPB Elenky Dibaľovej sme na 

Športovom štadióne Málinec zapálili spomienkovú vatru. Do    

22
00 

hod. bola diskotéka.  

Chráňme si a strážme mier.  

                                Kančová 
 

Aby to bol iba sen 
 

Vypočula som si rozhovor o tom, ako vláda pomáha ukrajin-

ským utečencom v drahých autách  a šetrí na Slovákoch. Predstav-

te si, že sa musíte rozhodnúť a zbaliť v priebehu pár hodín, ak si 

chcete zachrániť život, preto musíte urýchlene odísť do najbližšej 

krajiny. Tiež rozmýšľate, kam pôjdete, ako vás prijmú, kde budete 

žiť, čo sa stalo s vašimi drahými, s vaším domom,   

DOMOVOM?????????  

Keď prejdete hranice, opadne z vás strach o život, nastanú ďal-

šie starosti: kde budeme bývať – ak budete mať šťastie, niekto si 

vás vezme, ak nie je tu hromadná ubytovňa, nemáš peniaze, predaj 

auto, však ste si tam celkom dobre žili......Láskavosť, ale i závisť 

a lakomstvo. Veľa ľudí verí propagande, že ten, čo uteká pred 

vojnou, útočí vlastne sám na seba, nespôsobili si to vlastne sami?     

V podstate sa nič nedeje, nikto netrpí, nie je mučený. Ako by sme 

sa cítili my, keby sme boli v ich koži. Stačí, ak sa budeme držať 

príslovia: Nerob druhému to, čo nechceš, aby on robil tebe. 

Mgr. Chrastinová Katarína 

 



                

D e ň   d e t í   v  Z Š   M á l i n e c 
 

 

Na tohtoročný Deň detí sa naše deti veľmi tešili. V škole mali pripravené rôzne  súťaže ako:  

skákanie vo vreci, pohyblivý chodník, prekážkový beh, futbal, streľba zo vzduchovky.  

S drezúrou psíkov nás oboznámila naša bývalá žiačka Monika Kocková, ktorá nám porozpráva-

la, čo všetko sú psíky schopné sa naučiť, za akú dlhú dobu, tiež o  starostlivosti o nich. 

Nakoniec prišli i príslušníci polície, takže deti si mohli pozrieť techniku a vyskúšať ako sa berú 

odtlačky prstov. 
 

 
 

   Zbieranie odtlačkov prstov pod drobnohľadom príslušníkov polície 
 

 

 
 

                                  Futbal v telocvični ZŠ Málinec 
 

 

     

 

 

Ach, tá dnešná 
mládež... 

 

 
... čo len z nich bude, keď vyras-

tú. Dospelí veľmi často používajú 

túto vetu. Tak to bolo aj v minulosti, 

a tak to bude aj naďalej.  Pritom 

akosi zabúdame, že aj my sme bo-

li mladí a že... 

Žijeme na dedine, kde sa každý s 

každým pozná a popriať  dobré 

ráno, deň či večer, by malo byť  

samozrejmosťou. 

Je ráno, začína sa úplne všedný 

pracovný deň, deti sa náhlia do 

školy. Z obchodu vychádza staršia 

pani. S plnou nákupnou taškou 

schádza po schodoch, keď sa pri nej 

pristaví mladý chlapec a slušne sa 

ponúkne pomôcť odniesť nákup. 

Úplne všedné ráno pokračuje, 

ale dnešný deň má pre mňa trochu 

inú príchuť. Pomôcť iným, mať úctu 

k starším ľuďom, uvoľniť miesto na 

lavičke či v autobuse – tak by to 

predsa malo byť, veď je to prirodze-

né. Aj rozprávka O troch grošoch 

nie je  

v prenesenom význame rozprávkou, 

je to životná pravda. 

A že kto bol ten chlapec?        

V čase, keď píšem tieto riadky, tak 

ešte žiak 9. ročníka základnej školy 

v Málinci, Peter Gabľas. 

   Som veľmi rád, že slušnosť a 

spolupatričnosť ešte existuje aj u  

mladej generácii.                               

                              Juraj Janšto 

 

 

 

 

                

 

                     
 

Žiaci 1. stupňa na exkurzii – Šomoška  
 

 

 
 
 

Školská exkurzia 
v Georparku Novohrad/Nógrád                    

 

 

      Dňa 18. mája 2022 sme s deťmi 1. stupňa 

ZŠ mali krásny regio výlet – Šomoška 

a Fiľakovský hrad. Obe miesta sa nachádzajú 

v Geoparku Novohrad, ktorý je najzaují-

mavejšou prírodnou pamiatkou Novohradu.   

UNESCO vyhlásilo geopark za prvý medziná-

rodný geopark na svete, pretože leží na území 

Slovenska 338 km
2 

a na území   Maďarska 

1.727 km
2
. Do Geoparku Novohrad patrí chrá-

nená krajinná oblasť Cerová vrchovina. Medzi 

slovenské lokality geoparku   patria okrem 

Fiľakovského hradu a Šomošky aj Pohanský 

hrad, Ragač, Hajnáčšky hradný vrch, Steblová 

skala, Soví hrad, Ebeczkého jaskyňa a viaceré 

bývalé lávové prúdy. Územie geoparku teda 

zahŕňa široké spektrum sopečných nálezísk 

a pôvodné prvky krajiny. Bolo nám supeeer. 

Tešíme sa na ďalšie výlety.  

                                          PaedDr. M. Joklová,  

Mgr. Chrastinová,  

Mgr. Strašková 

 

  

   
 

                             Ceny pre víťazov 

 

Monika Kocková so psíkom 

 

 

    Víťazi jednotlivých disciplín dostali pekné ceny, za ktoré  ďaku-

jeme  s p o n z o r o m:  Angus Málinec, s. r. o., Bonus Market 

a Prima banke Poltár. 

Mgr. Chrastinová Katarína 

 

 
Málinský hlásnik   strana 8      2/2022 

 



 
 

Málinský hlásnik    strana 9      2/2022 

 

D e ň  d e t í 
 

V sobotu  – 11. júna 2022 – sa nádvorie „starej školy“ ozývalo 

hudbou a detským smiechom. Obec Málinec s Komunitným cen-

trom  Málinec pripravili pre všetky deti obce krásne podujatie –    

– Deň detí. Počasie nám prialo, a tak sme s radosťou oslavovali 

deň našich najmenších. O 14
00 

hod. začal bohatý program so  
 

 
 

súťažami ako skákanie vo vreci či nosenie loptičky na lyžičke  
 

 
 

s našou kultúrnou referentkou Ankou Kančovou, tvorivými diel-

ňami ako maľovanie na tvár a výroba náramkov podľa vlastného  
 

 
 
 

 
 

vkusu s Komunitným centrom Málinec, DHZ Málinec s požiarnou  

 

 
 

 
 

 
 

spievali, zatancovali a zopakovali si farby a čísla.  

Po detskom divadielku pokračovali súťaže ako spevácka      

Superstar či recitačný Dolný Kubín, ktoré sprevádzal cukríkový 
 

 
 

dážď. Deti si zo súťaží domov odnášajú množstvo cien, ktoré  

z a s p o n z o r o v a l i: Potraviny – Michal Takáč, poisťovňa 

Union a Prima banka Poltár. Touto cestou im ďakujeme.  

Do 22
00 

hod. pokračovala detská diskotéka, ktorú si niektorí 

chlapci spestrili minifutbalom a samozrejme deti mohli naplno 

využiť preliezky, hojdačky a ďalšie predmety nainštalované na 

nádvorí „starej školy“. 

  

Kančová, Gúgľavová 
 

technikou, trofejami 

a športovými aktivi-

tami. Deti sa mohli   

vyšantiť na skákacom 

hrade a zamaškrtiť si 

na langošoch, hranol-

kách, cukrovej vate či 

popcorne. 

      O 16
00 

hod. sme 

privítali detské diva-

dielko Fifo a  Vierka, 

ktorí si s deťmi  za- 



 

Málinskí jarmočníci 
 

Jarmok podľa odborného výkladu významu slova znamená trh 

poriadaný periodicky niekoľkokrát do roka. Podľa druhu tovaru sa 

rozlišovali dva typy jarmokov – výkladný jarmok so spotrebným 

tovarom a dobytčí jarmok, ľudovo nazývaný lichvací 

s hospodárskymi zvieratami (dobytok, kone, ovce, kozy). Podľa 

pravidelnosti konania sa ustálili štyri typy jarmokov: týždenné, 

mesačné, štvrťročné (podľa ročných období) a výročné (spravidla 

sa viažuce k cirkevným sviatkom). 

Za zakladateľa jarmokov na Slovensku môžeme považovať 

uhorského kráľa Štefana I. (1000 – 1038), ktorý v 1. polovici        

11. storočia prikázal, aby si vždy desať dedín spolu postavilo kos-

tol na konanie bohoslužieb a aby jeho okolie upravili na účely 

uskutočňovania obchodov. Realizáciou tohto nariadenia dosiahol 

pravidelný príjem do kráľovskej pokladnice a zároveň spoločenský 

a hospodársky rozvoj danej lokality. Na miestach prvých trhov 

začali vznikať trhové osady a neskôr mestá. Tak vznikla napríklad 

Rimavská Sobota. Okolo trhového miesta pri kostole sv. Jána 

Krstiteľa sa konali pravidelne týždenné sobotné trhy, podľa    

ktorých dostalo mesto svoj názov.  

V 2. polovici 11. storočia uhorský kráľ Ladislav (1077 – 1095) 

začal vydávať prvé povolenia na výročné jarmoky na presne urče-

ných miestach. Od 13. storočia na Slovensku bolo právo konať 

výročné jarmoky výsadou. Vládnuci panovníci vydávali výsadným 

kráľovským mestám výsadné listiny s presným dátumom, kedy 

mohli byť jarmoky usporiadané. Mesto Košice takto v roku 1392 

dostalo povolenie od Žigmunda Luxemburského na konanie jar-

moku na sviatok sv. Alžbety a v roku 1517 od Ľudovíta II. Jage-

lovského na dva jarmoky – na sviatok Nájdenia sv. Kríža a na 

sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Banská Bystrica získala   

jarmočné právo na slávny Radvanský jarmok konaný v deň   Na-

nebovzatia Panny Márie od Leopolda I. Habsburského v roku 

1655. Pomenovanie získal po jednom z našich najstarších 

a najslávnejších šľachtických rodov, ktorého korene sú čisto slo-

venské Radvanskí z Radvane. Lučenec dostal privilégium na trhy 

a jarmoky začiatkom augusta 1695 od kráľa Leopolda I. Habsbur-

ského. Jarmoky v Lučenci bývali na mieste súčasného Katolíckeho 

kostola a pri Opatovskom kaštieli. Neskôr mal Lučenec až 12 

jarmokov ročne. V roku 1811 získala Detva mestské práva spolu 

s právom usporadúvať štyri jarmoky ročne a týždenné trhy od 

cisára Františka I. Habsburského. Od 17. storočia do polovice    

19. storočia mali jarmočné privilégiá na Slovensku nielen kráľov-

ské mestá, ale takmer všetky mestečká a väčšie dediny. Divín mal 

jarmočné právo udelené Karolom VI. Habsburským od roku 1715. 

Lovinobaňa a Cinobaňa ako banské mestečká získali výsady na 

prelome 17. a 18. storočia. Trhové právo si v roku 1720 na      

Slovensku uplatňovalo 232 lokalít.  

Málinec napriek tomu, že v roku 1727 mal v súpise poddaných 

evidovaných 35 remeselníkov, čo bolo v tom čase najväčšie    

zoskupenie dedinských remeselníkov v celej Novohradskej stolici 

a napriek opakovanej snahe za Rakúsko-Uhorska jarmočné privi-

légium nedostal. Remeselnícke výrobky a poľnohospodárske pro-

dukty chodili Málinčania ponúkať do vyššie spomínaných viac či 

menej vzdialených miest a dedín vlastniacich jarmočné výsady. 

Vladimír Findra-Košarec v Kronike Málinca uvádza: „Jarmoky za 

Rakúsko-Uhorska boli v Lučenci, Detve, Jágri (Egri) a v iných 

vzdialenejších mestách. Málinčania chodili do jarmoku do Lučen-

ca. Chodili na vozoch. Do Lučenca sa vypravili už pred dňom 

jarmoku. Prenocovali na Slatinskom vrchu (v hore). Včas ráno boli 

na jarmočisku.“  
Môj starký Július Urda-Gregor Nižný (1900 – 1984) často 

a rád spomínal, ako gazdovia z Málinca chodievali na dobytčí 

jarmok do Košíc: „Začejtkon jesene nás vejc gazdó z dedine zvek-

lo hnati rožnej statok aj svine na jarmok do Košíc. Šli smo peši.  

Cesta bola douha, ta a domó trvala vyše tejždňa. Odechovali 

 

      smo a dačó zahrezli len tode, kot sa statok napájau. Mali smo 

dohodnúto s temi čó bejvali po ceste, u kereho kode prenocujemo, 

kot  pódemo ta a kot sa budemo vracati. Tí dobrei lidej nás ždi aj   

nachovali. Kerót čó mohou a mau, to ponúkou. Jano Mocnej   

(Števove) be bou jeu iba perkelt. Tót ďen, kot sa jarmok začínau 

smo sa z nocľažiska pohli ešte za tme, abe smo boli prví na košic-

kon jarmočisku. Tu smo zjednávali cenu a dakode sa pritrafelo, že 

smo vykupčili druhý statok. Jano Mrvenička (Kačáni) raz takto 

hnau na predaj svine a kyn ich dohnau do Košíc vejc razy ich po 

ceste vykupčeu tak, že na jarmoku už predávau cidzé svine.“ 

Výročné jarmoky trvali dva a viac dní, aby návštevníci z iných 

regiónov mali čas predať aj kúpiť. Vydarený obchod sa obyčajne 

spečatil oldomášom v krčme. Z jarmoku sa nemohlo odísť bez 

kúpy jarmočného pre domácich, ktorí sa na ňom nemohli zúčast-

niť. Podľa vkusu a obsahu mešca či peňaženky jarmočníka sa 

obyčajne deťom kupovali medovníčky, tvrdé cukríky, „krompľavý 

cukor“, „turecký med“, dievčatkám stužky do vlasov, chlapčekom 

drevené hračky, chlapom dohán (tabak), ženám maľovaný riad, 

látka na nový odev. Zaľúbení mládenci kupovali svojim vyvole-

ným medovníkové srdiečka, zrkadielka, šatky alebo bižutériu. 

Najočakávanejším darčekom pre všetkých domácich boli chýry 

z rôznych kútov krajiny, ktoré sa jarmočníci na jarmokoch dozve-

deli. Doma u navrátivejšieho jarmočníka sa po večeroch schádzali 

susedia a počúvali noviny zo sveta. Príbehy sa šírili ústnym poda-

ním po celej dedine a stávali sa na dlhé roky zdrojom zábavy  

chlapom pri posedeniach v krčme a ženám na priadkach 

a páračkách. 

Po skončení 1. svetovej vojny, rozpade Rakúsko-Uhorska a po 

vzniku 1. Československej republiky v 20. a 30. rokoch 20. storo-

čia sa jarmoky na Slovensku konali v 293 sídlach. K týmto sídlam 

patril od roku 1924 aj Málinec. Jarmočné právo najprv na štyri 

a neskôr na šesť výročných jarmokov pre Málinec vydobyl obecný 

starosta Ján Novodomský, ktorý riadil obec od júla 1919 do 8. 

novembra 1927. V Monografii obce Málinec sa uvádza: „Jarmoky 

či dobytčie trhy prebiehali v Málinci na základe úradných výnosov 

pravidelne šesťkrát v roku v poradí: 

1. Hromničný (1. pondelok v mesiaci február), 

2. Po zvestovaní P. Márie (posledný štvrtok v marci), 

3. Objavenie sv. Kríža (1. pondelok v máji), 

4. Pred Petrom a Pavlom (3. štvrtok v júni), 

5. Nanebovstúpenie P. Márie (2. štvrtok v septembri) a  

6. Na Martina (2. pondelok v novembri).“ 

Vladimír Findra-Košarec v Kronike Málinca o málinských   

jarmokoch píše: „U nás, myslím tým v našej obci boli povolené 

jarmoky v r. 1924. Ak sa nemýlim asi 6-krát do roka. Na uskutoč-

nenie boli vyhradené dve miesta – uprostred dediny popri potoku 

a na jarmočisku (ohradený priestor od Bystričky na ľavej strane). 

Teraz je tam postavený byt pre horára. Pred dňom jarmoku alebo 

zavčas rána si jarmočníci postavili šiatre. Bola to drevená kon-

štrukcia, táfeľ, stôl a prikrytá nepremokavou plachtou. Pod nimi 

predávali všetky druhy tovarov od papriky po odevy. I tu sa jedna-

lo pri kúpe a predaji. Konštrukcie šiatrov si doviezli sami alebo 

v dedine im požičal občan Fačko za určitú odmenu. Na jarmoči-

sku, za dedinou, sa uskutočňoval predaj a kúpa ošípaných, rožného 

statku, koní. Je zaujímavé, že napr. každý kus dobytka musel mať 

rodný list – dobytčí pas. Ak ho gazda nemal vystavený na obec-

nom dome, musel to urobiť dodatočne a len potom bol vpustený na 

jarmočisko. Tam sa plieskalo po rukách medzi predávajúcimi 

a kupujúcimi. Na jarmok sa tešili vo veľkej miere všetci krčmári. 

Kúpy a predaje sa zapíjali tzv. oldomášom. V krčmách vyhrávali 

i cigánske muziky. Častokrát sa stalo, že posedenia pri poháriku 

skončili bitkou. Okrem krčmárov sa na tieto jarmoky tešili 

i školopovinné deti. V ten deň sa nešlo do školy. To preto, aby 

rodičia mohli deťom pokúpiť ošatenie či už to spodné, ale najmä 

vrchné. Rodičia si veľmi nemohli dovoliť zvlášť  po finančnej 

POKRAČOVANIE na s. 11 
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Prestížne ocenenie  
získal náš rodák z Málinca 

 

Vo štvrtok – 16. júna 2022 sa v historickej radnici v Banskej 

Bystrici konalo slávnostné udeľovanie cien – Cena primátora, 

Cena mesta a Čestné občianstvo. 

Ceny získali výnimočné osobnosti a združenia, ktoré          

významne prispeli k rozvoju mesta a reprezentujú mesto nielen na 

Slovensku ale aj v zahraničí. 

Jedným z ocenených bol aj náš rodák doc. PaedDr. Július   

Lomenčík, PhD. Cenu primátora získal za kultúrno-spoločenský 

rozvoj mesta v oblasti školstva. 
 

 
 

Július Lomenčík (vpravo) preberá ocenenie  

z rúk primátora mesta Banskej Bystrice Jána Noska 

 

 
 

 

 

Július Lomenčík so synom Maťkom v Cikkerovej sieni historickej radnice 

 
 

 

 

 

 

stránke ísť do Lučenca alebo za Slovenského štátu do Zvolena. 

Typické jarmoky zanikli po roku 1948. Po nich existovali len  

tzv. zvody (predaje) jatočného dobytka a svíň.“  

V Pamätnej knihe obce Málinec je v roku 1940 zapísané:   

„Výročné jarmoky sa konaly v dňoch 3. februára, 26. marca,      

18. júna,   12. augusta, 10. novembra, všetky boly s povestným 

jarmočným dážďom a blatom. Jarmoky boly hojne navštívené. 

Príhon dobytka normálny a na marcový a májový jarmok značne 

veľký príhon prasiec – ciciakov. Pozorovateľný bol odklon od 

chovu mangalíc, lebo absolútna väčšina prihnatých zvierat bola 

plemena yorkschirského a plemena nemeckého ušľachtilého. Ceny 

boli hodne vysoké 300 – 550 korún za pár 6-8 týždňových prasiec. 

Ceny iného dobytka nezmenené. Počet došlých trhovcov bol dosť 

veľký a mali dostatok tovaru každého druhu. Návšteva bola prime-

raná k miestnym pomerom.“ Posledný jarmok v Málinci sa konal 

v roku 1944. V Pamätnej knihe obce Málinec je v roku 1945 zápis: 

„Jarmoky vôbec neboly.“    

Príbehy málinských jarmočníkov odohrávajúce sa do roku 

1948 sú zaznamenané aj v knihách: Július Lomenčík Hor Máľin-

con iďen (1998), s. 68 – 70, Július Lomenčík Z Máľinské túrňi 

pozerán (2016), s. 196 – 201 a Tibor Urbašík Spomienky (2020), s. 

96-97, 105 – 109 a 268 – 271. 

Socializmus jarmoky obmedzoval a rušil ako nevhodnú formu 

obchodu.  

Po Nežnej revolúcii v novembri 1989 sa v 90. rokoch 20. sto-

ročia začali na Slovensku obnovovať tradičné výročné jarmoky 

najprv vo väčších mestách a neskôr aj v mestečkách a dedinách. 

Málinčania dodnes navštevujú Radvanský jarmok v Banskej   

Bystrici, Zvolenský jarmok vo Zvolene, Gemersko-malohontský 

jarmok v Rimavskej Sobote, Novohradský jarmok v Lučenci, 

Detviansky jarmok v Detve a mnoho ďalších trhov v okolitých 

dedinách. 

Obec Málinec obnovila konanie jarmokov pod vedením staros-

tu Igora Čepka, ktorý úradoval v rokoch 1989 až 2018 hneď v júni 

v roku 1991.V Pamätnej knihe obce Málinec je uvedené: „V júni 

v roku 1991 bola v našej obci obnovená tradícia málinských   

jarmokov (leto a jeseň), ktorá pokračovala pravidelne každý rok.“ 

Ročne sa uskutočňovali štyri jarmoky Veľkonočný (Ďúrsky),  

Jánsky, Michalský a Vianočný (Mikulášsky).  

Prvé jarmoky boli rozložené na tradičnom mieste na Lipovej 

ulici pozdĺž Lávkového potoka od Hlavnej cesty po Zvoničku.  
 

 
 

Neskôr sa konali na Námestí SNP a Jánske jarmoky aj v areáli 

futbalového štadióna. Počiatočná úspešnosť málinských jarmokov 

klesala úmerne so znižovaním návštevnosti obyvateľov z okolitých 

obcí a miest. Následne sa znižoval počet predávajúcich 

a obmedzoval sortiment tovaru. Dôvodom bolo prekrývanie    

termínov konania jarmokov v okolitých mestách a dedinách         

a  rozmáhajúca sa sieť nákupných centier s celotýždennou          

prevádzkou. Poslednými novodobými jarmokmi v Málinci boli 

Ďurský jarmok 23. apríla 2016 na Námestí SNP a Jánsky jarmok 

25. júna 2016 na futbalovom štadióne. Jarmoky majú kultúrno-

historickú hodnotu a sú neoddeliteľnou súčasťou nehmotného 

dedičstva  našich predkov. Bola by škoda nechať túto tradíciu 

upadnúť do zabudnutia. 

Želmíra Urdová 
 

Gratulujeme k oceneniu a 

prajeme ešte veľa síl do ďal-

šej práce. Zároveň ďakujeme,    

že na Slovensku robíte dobré 

meno aj našej obci Málinec. 

 

                                  RR 
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Po predstavení miestnych umelcov nás čakal koncert  

hudobnej skupiny Dobrota so spevákom zo skupiny Zenit.  
 

 
   

Postupne sa nám zvečerilo, a tak sa na športovom areáli 

rozprúdila tanečná zábava. Do tanca nám zahrala skupina 

Syntakt. 
 

 
 

POKRAČOVANIE na s. 13 

   J á n s k e   d n i 
 

V sobotu – 25. júna 2022 – sa v obci Málinec konal 21. ročník   

tradičného podujatia Jánske dni. Na začiatku sa prítomným  

prihovorili rodáci z našej obce.  
 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

    
      

 
 

  

  

Živelné rytmy sa ozývali  pri 

tancoch detského rómskeho súboru 

Devleskére čave – menšie a väčšie 

dievčatá.  

 

Pódium potom patrilo  

našim najmenším – deťom 

z MŠ. 
 

Žiačka ZŠ Andrejka  

Havranová zaspievala pieseň 

Arabela.  
 

Modernými tancami a  

spevom sa predviedli deti zo 

ZŠ.  

 

Jánske dni svojou prítomnosťou 

podstila poslankyňa BBSK Andrea 

Baníková (vpravo) na fotografii     

so  starostom obce Málinec Igorom 

Lackom, kultúrnou referentkou  

Ankou Kančovou a  charazmatickým  

moderátom tohtoročných Jánskych 

dní Marcelom Pálešom, ktorého 

všetci poznáme z Rádia Regina 

Stred. 

Samozrejme nechýbal 

folklór v podaní domáceho       

detského súboru Málinčok a 

detského súboru Jánošík z     

Fiľakova. Spolu predviedli 

tradície na Jána.  

Na heligónke ich dopre-

vádzal a aj sólo vystúpil náš 

skvelý Peťo Mužík.  

 



 

Málinský hlásnik    strana 13      2/2022 

 

  
 

Všetci sme mali okrem hudobnej zábavy možnosť sa 

dobre najesť – langoše, hranolky, guľáše, pagáčiky, koláče,  
 

 
 

pozrieť si výstavu poľovníckych trofejí, previezť sa na 
 

 
 

motorkách, zakúpiť si suveníry obce Málinec a srdiečka od  
 

 
 

miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Málinec a 

vyskúšať si podávanie prvej pomoci či obväzovanie pod 

odborným dohľadom SČK. Je veľmi dôležité, aby prvú 

pomoc vedel podať každý z nás. Najskôr človeka osloví-

me, ak nereaguje, skontrolujeme, či sa mu hýbe hrudník, 

priložíme si ucho alebo môžeme priložiťaj zrkadlo k  jeho 

ústam, aby sme zistili, či dýcha. Zrkadlo by sa v prípade  
 

 

 
 

urobili pre deti penovú party. Najmenšie deti mali možnosť vyskúšať aj  
 

   
 

kolotoče a skákací  hrad. Komunitné centrum Málinec si pre deti pripravilo 

maľovanie na tvár a kvíz. Podujatie finančne podporil Banskobystrický 

samosprávny kraj. V nedeľu – 26. júna sa v málinskych kostoloch konali 

Služby Božie a omša.   

Kančová, Gúgľavová 

dýchania zarosilo. Ak nedý-

cha, zakloníme mu hlavu a 

začíname oživovať:    

umelé dýchanie striedame 

s masážou srdca – na dva 

vdychy 30 stlačení hrudníka.  
 

Dobrovoľný  hasičský zbor 

pripravil  výstavu trofejí,  

ukázal hasičskú techniku a 

členovia DHZ v podvečer 

 



V sklárni vo Vlčove pracoval pán Šramko, ktorý sa po ukončení 

výroby a zatvorení sklárne odsťahoval do Maďarska. V sklárni    

Miškovec sa stal riaditeľom. Bol to výnimočný človek, ktorý staval 

sklárske pece i v Austrálii a Novom Zélande. Bol zakladateľom 

sklárskeho priemyslu v zahraničí. Pri výkopových prácach 

v miestnej časti Huta v roku 2008 našiel toliar z čias Márie Terézie.  

Napísal: Lukáš Fodor 

 

     Kamenný hrad v Málinci 

 

Kedysi bol jeden hrad   

v Málinci. Boli tam obry. 

A jeden neposlušný chlapec. 

Mal sestru,  ktorá sa volala 

Zuzka. Mišo bol pastier, 

ktorý pásol ovce. Raz pozo-

roval  obrov a    pozvali ho 

na návštevu. Dali mu elixír, 

ktorý ho uspal. Potom sa 

zobudil a povedal, že ešte  

príde. Aj prišiel. Liezol na hrad a spadol. Potom ho Málinčania 

začali hľadať. Našli ho, ale bol bez rozumu. 

Napísal a ilustroval: Lukáš Turic 

 

                    O ozdínskom dvornom šašovi 

 

Medzi dedinami Ozdínom a Málincom sa  pýšil Ozdínsky hrad, 

ktorému panoval hradný pán Hynek od Turých. K hradu putoval 

prihrbený starec, aby doniesol vzácnu listinu. No nepustili ho do 

hradu. Putoval do dediny – naspäť do Ozdína. Tam zaklopal na 
dvere drevenice a opýtal sa, či by nemohol pri Kabelkových preno- 

covať. Kabelkovci starca prijali. Kabelkovci vstávali skoro. Hneď 

ráno starec a Kabelkovcov syn išli na hrad. Nič dobré ich tam ne-

čakalo. Viezli voz plný dreva. Ako ho viezli, tak pán hradu zistil, 

že mládenec Kabelka sa volá ako on. Keď sa hradný pán Hynek  

prechádzal, opýtal   

sa mládenca,  

ako sa volá:  

„Hynek, pane.“  

Nikto sa nemohol 

volať ako hradný 

pán. Hradný pán dal 

Hyneka za to do 

väznice.  Starec 

oznámil správu 

Kabelkovcom. Pán 

Kabelka nevedel čo 

spraviť, aby ho 

dostal z väzenia. Pán Kabelka a starec sa vydali na hrad, aby vyslo-

bodili Hyneka a starec odniesol posolstvo. Obávali sa, či ho pustia 

na hrad. Starec povedal hradnému pánovi, že má pre neho listinu od 

sestrenice  Katky. Hradný pán ho hneď pustil dnu. Pán  hradu  

Hynek a starec popri rozhovore zistili, že Hynekova sesternica je 

v ohrození: „Čo si sem neprišiel rýchlejšie!“ Skríkol na starca. 

„Včera ste ma nepustili.“ 

 V rozhovore povedal starec hradnému pánovi, aby Hyneka pustil. 

„Si môj hosť. Oddýchneš si a odnesieš odpoveď.“  

„Odnesiem. Neodnesiem. (Starec bol dávno šašo.) Pustite    

Hyneka. Keď krstili vás aj mládenca, obidvom dali meno Hynek.“.  

A tak poslal pán Hynek z Turých písmo pre sesternicu Katku. 

Katka sa zaľúbila do dvorného šaša a zobrali sa. Po čase sa Katke 

narodilo dievčatko a volalo sa Katka. A listina je uchovaná 

v hlavnom meste Maďarska. 

Napísali: Suzanne Segečová a Andrejka Havranová 

Ilustrovala: Andrejka Havranová  

POKRAČOVANIE na s. 15 

 
 

 

Povesti o hradoch v okolí Málinca 
očami žiakov primárneho vzdelávania 

 
HRAD  OZDÍN  

Prvá listina z roku 1275, ktorá sa zachovala o hrade, svedčí o tom, 

že hrad patril rodu Turičovcov. V roku 1451 sa dostal do rúk pro-

habsburgského vojenského zoskupenia Jana Jiskru. V povestiach, 

ktoré sa uchovali, sa spomína vzácna listina (List pána od Turých). 

Text tejto listiny bol pravdepodobne prvý raz sprístupnený 

v monografii Nemes Nógrad vármegyének Históriari (Mocsáry 

1826) s odkazom na obec Turičky. V rámci súpisu a pamiatok 

dejín Samo Tomašík uvádza rok listu 1482. Spomínaná listina 

vyvoláva mnoho otázok a je predmetom výskumu historikov. Na 

pôvodný citovaný text Sama Tomašíka reagoval Františk Sasiniek, 

a ako prvý poukázal na jeho sporné prvky. Podľa neho Samo  

Tomašík čítal síce osnovu dobre, ale nie rok, vyčítajúc z cifier rok 

1482. Válečné boje Hynka od Turých nevpadajú do XIII., ale do 

druhej polovice XVI. storočia. Dokazuje to sám letopočet 

i história. Okolie Ozdína bolo  pustošené skrz Turkov od roku 

1580 do 1589. V liste sa spomínajú Tatári aj Šajavský Brod. Tatári 

spolu s Turkami plienili krajinu. V roku 1587 zacítili veľkú poráž-

ku v okolí Kaníže. Padlo okolo 2000 Turkov. Berúc do úvahy túto 

vojnu, list Hynka patrí do roku 1587. Ona vojna začala 13. augus-

ta, čiže Hynek, tiahnuc do boja proti Turkom, list písal po nedeli 

niekedy na jeseň.  Tajomnosť vzácnej listiny bola predmetom 

zberateľov povestí. V jednej povesti (Bratská láska/Mara medve-

dia  v podaní Hany Koškovej) sa uvádza rok 1282 a list písal  

Hynek svojej sestre Katarínke. Druhá povesť (Ozdínsky dvorný 

šašo v podaní Františka Kreutza, rodáka z Katarínskej Huty) sa 

vzťahuje na rok 1487. V nej údajný list písal Hynek svojej sester-

nici Katrenke. Na existenciu hradu a jeho okupáciu Turkami pou-

kazoval aj Ján Domasta v povesti (Ako hradný pán prekabátil 

pašu).  

 

KAMENNÝ  HRAD 

V súvislosti s Kamenným hradom v Málinci sa zachovalo tiež 

niekoľko povestí.  Rodák z Málinca – Ján Žilák spracoval povesť 

o hrade (Obri na Hradisku), ktorý niekedy stál na vrchu Dielo, 

medzi obcami Málinec a Hradište. Hana Košková problematiku 

hradu spracovala v povesti (Hrad obrov v Málinci). Na historické 

fakty a existenciu hradov v okolí našej obce sme nadviazali aj 
v edukácii. Pre žiakov primárneho vzdelávania sme pripravili 

blokové vyučovanie, v ktorom sme aplikovali v rámci mimočítan-

kového čítania povesti a rozprávania z okolia našej obce.   
 

Písomné a výtvarné práce žiakov 1. stupňa 
Na posviacke kostola v Hámre, ktorý už neexistuje, sa zúčast-

nilo 8000 ľudí. Vtedajší farár Belčány písal kroniku, ktorá je   

zachovaná dodnes a uložená vo farnosti Breznička. Spisovateľ Ján 

Žilák sa narodil v Brložnom v málinskej časti vrchov. Napísal 

knihu povestí Náš kraj a divadelnú hru Sága rodu Kališkovcov. 

Napísal: Lukáš 

 

Skláreň Samoterč sa nachádzala na ľavom brehu rieky Ipľa. 

Vyrábalo sa v nej tabuľkové sklo. Majiteľmi boli Štefan Kuchynka 

a jeho manželka Hermína Kuchynková, ktorá je pochovaná 

v miestnom cintoríne. V tomto období bol na Ipli aj obilný mlyn. 

V súčasnosti na pozemku prvej sklárne v našej obci je postavená 

malá bytovka a po mlyne nezostali žiadne stopy. V roku 1887  

majitelia sklárne postavili novú a oveľa väčšiu skláreň na inom 
pozemku a to v miestnej časti obce Huta. Vybrali sme sa hľadať   

hrob Hermíny Kuchynkovej a pátrať po prvej sklárni v Málinci. 

Boli sme prekvapení, že najkrajšia časť obce – Stupník – z čias 

sklárstva je teraz špinavá a zaostalá. 

Napísala: Mirka 
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Ako hradný pán prekabátil pašu 

 

Turecký Ali paša chcel so svojím vojskom napadnúť Ozdínsky 

hrad. Turci strieľali na hrad, ale dostali len malú odpoveď na ich 

streľbu. Prestali preto strieľať a poslali na hrad vyzvedača. Vyzve-

dač zistil, že brány hradu sú dokorán otvorené. Turecké vojsko 

vtrhlo do hradu a strieľalo celú noc do hradného vojska. Ani jeden 

vojak však nepadal. Boli to len koly ovešané handrami. V tme 

vyzerali ako pravé vojsko. Nahnevaný Ali paša si prečítal odkaz 

pribitý na bráne od hradného pána. Stálo v  ňom, že vojaci 
 

   
 

z hradu už dávno ušli a on po pár výstreloch tiež. Hradné  vojsko 

by mal   zobrať do Istanbulu k sultánovi, lebo takých hrdinov iste 

ešte nevidel. 

Napísala: Mirka Turošíková 

Ilustorovali: Miška Petríková (hrad s postavami)  

a Mirka Turošíková (hrad)      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ilustroval: Šimon Jablonský 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Vraví sa, že ten, kto prejde o polnoci Tureckým mostom, bude  počuť erdžanie    

kobyly. Lebo tam Turci zamurovali chvost kobyly. Turkom to poradili bylinkárky. 

Ilustrovala: Mirka Turošíková 
 

Pripravili: PaedDr. Mária Joklová a Mgr. Michaela Cieniková 
 

 

 

 

 

V minulosti veľa Málinčanov za prácou chodilo nielen  

na Dolnú zem, ale aj do Maďarska. O príbehoch, ktoré zažili, rád 

rozprával báťa Dlabaj z Málinca. Jeden chlap, Jano, bol to taký 

chválenkár, čo sa vystatoval a nad všetkých povyšoval. Každému 

sa chválil, ako vie dobre po maďarsky hovoriť. V tých časoch sa 

už dalo cestovať z Lučenca do Pešti aj vlakom. Málinčania sa 
 

 
 

rozhodli, že ani pešo a ani na vozoch nepôjdu, ale hrdo vlakom. 

Vezú sa šesťdesiati, Málinčania vezú, idú si oči vyočiť, čo toľkej 

parády ešte nevideli. Vezú sa šesťdesiati, Málinčania vezú, zajeda-

jú si slaniny a slivovicu popíjajú. Vezú sa šesťdesiati Málinčania, 

vezú a tu zrazu započujú: „Hatvan. Lesálny.“  

„Jano, nože, čo hovoria?, pýta sa jeden z chlapov.  

Jano, čo maďarčinu ovládal, skríkol: „Šesťdesiati ló,    

mašinka nevládze!“  

Lenže Jano vedel len to, že hatvan znamená šesťdesiat 

a lesálny zase vystupovať. Keďže viacej nevedel a ani nerozumel, 

nuž pochopil, že majú všetci šesťdesiati Málinčania vystúpiť. 

Napísala: Miška Petríková 

Ilustroval: Šimon Jablonský 
 

 
 

Ilustroval: Lukáš Fodor 
 

     

 
 

Pod málinskou priehradou zanikli 2 sklárne. 

Turecký most v Zelenom je tretí najväčší most z čias Turkov. 

Ilustrovala: Miška Petríková              

 

 

 

 

 

ami sypať 
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Z našich dvorov, 
záhrad, priedomí, 
balkónov a terás 

 

Pokračujeme v uverejňovaní 

Vašich  pestovateľských úspechov. 

Aj naďalej nám môžete   zasielať 

fotografie, s ktorými sa chcete 

podeliť s našimi čitateľmi,   na 

adresu: novinymalinec@gmail.com 

alebo osobne, ktorémukoľvek čle-

novi redakčnej rady Málinského 

hlásnika. 
 
 

 
 
 
 

Spracoval: Juraj Janšto 

      
 
 
 
 
 
 

      
 

   

Katka Starove nám zaslala výsledky svojej pestovateľskej práce 

Chalupári v Dobrom Potoku u Hanesov sa tešia z pekne upravenej skalky 

 

 

Pani Elenka Melichová  

sa s nami podelila  

s nasledovnými zábermi 

 

 

Aj u Dibaľov v Dobrom Potoku je na dvore  

na čo pozerať. Aj tu vidieť estetické cítenie. 
 

Vážení čitatelia Málinského hlásnika! 
 

Pokiaľ chcete zverejniť nejaké životné jubileum,   

inzerciu, príspevok alebo spomienku na Vašich blíz-

kych 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 zhodno-

tenia vhodnosti príspevku do obecných novín.        

Za pravdivosť údajov a faktov zodpovedá autor 

informácie. Potrebné je dodržiavať zákon o 

ochrane osobných   údajov.          

 / RR/ 
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Zberateľská vášeň   
aj úcta k tradíciám 

 

Aj takto by sa dala  charakterizovať zbierka,  

ktorú vlastní náš občan, pán Peter Starove.  
 

 
 

Už niekoľko rokov zbiera zvonce. Jeho zbierka 

obsahuje kravské aj ovčie zvonce. Liatovce – spie-

žovce aj plechové, turčány, plecháče, čakvary,   

bucháre. Všetky pekne upravené. 

Má k tomu vzťah, má to v krvi,  veď je potom-

kom gazdovských roľníckych rodov. Ako to všetko 

začalo nám už porozpráva sám. 

„Pred niekoľkými rokmi mi mama darovala  

zvonec – liatovec, ktorý som používal doma na 

sviatky ako symbol Vianoc. Mám ho dodnes 

a opatrujem ho ako oko v hlave. Je pre mňa veľmi 

vzácny, lebo má svoju históriu. Pochádza z dedinky 

Hámor, ktorá sa nachádzala na mieste súčasnej vod-

nej nádrže. Jedného dňa som si povedal, že ľudia 

zbierajú všeličo. Známky, pohľadnice, keramiku, 

mince a podobné veci a mňa už dlho priťahovali 

zvonce liatovce. Začal som hľadať na sociálnej sieti 

niečo, čo sa týka histórie zvonárstva a výroby zvon-

cov. Tak som sa zoznámil s pánom Ladislavom 

Kazárom zo Zázrivej, okres Dolný Kubín. Prvé 4 

zvonce som si zadovážil od tohto pána, ktorý sa 

paseniu oviec a bačovstvu venuje už takmer 30 ro-

kov. V kontakte sme už približne 5 rokov a občas si 

zvykneme zavolať, čomu som veľmi rád. Po dlhšej 

dobe ma oslovil, či nemám záujem o ďalšie liatovce, 

poslal mi fotografie a ja som neváhal ani sekundu. 

Dohodli sme sa na 12 kusoch. Keď mi prišla dobier-

ka, zistil som, že je tam 16 kusov. Hneď som mu 

volal, že sa pomýlil o 4 kusy. Jeho odpoveď znela, 

že tie navyše mi daruje, pretože vidí, že ma to baví 

a venujem sa tomu. Táto podpora ma doslova naštar-

tovala.  

Po čase som objavil v neďalekom Českom    

Brezove pána Jána Kučeráka, ktorý sa venuje výrobe 

pastierskych bičov a mosadzných praciek na opasky 

 

 

 

 
 

 
 

 
                                                        

 
 

                                                                        

 

 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

a remene. Navštívil som ho 

a ostal som doslova ohúrený. 

Jeho zbierka zvoncov mala 

približne 200 až 250 kusov. 

Odvtedy   občas   zájdem   k  

nemu na návštevu, niečo 

preberieme a dohodneme sa 

na nejakých prackách, ktoré 

vyrába. Dal mi aj kontakty 

na zberateľov, napríklad pán 

Novotný zo Spišskej Novej 

Vsi, od ktorého mám tiež pár 

zvoncov a tiež si zvykneme 
 

 
 

občas zavolať, popreberáme, 

čo máme nové a pochválime 

sa novými „úlovkami“.  

Táto zberateľská vášeň je 

dosť náročná. Všetko si 

zháňam cez bazoš z rôznych 

kútov Slovenska. Napríklad 

Brezno, Rožňava, Klenovec, 

Levice, Poprad, Zvolen, 

Očová a podobne. Čo sa 

týka opracovania remeňov 

a šitia, tak tam mi pomáhajú 

naši občania, moji kamaráti 

Milan Marcinek, Štefan 

Ľalík a Peter Mužík  mladší. 

V budúcnosti by som chcel 

nájsť pre svoju zbierku 

vhodné miesto, kde by bola 

prístupná pre verejnosť, aby 

aj deti vedeli niečo o našej 

ľudovej kultúre, čo sa týka 

napríklad aj zvonkárstva“, 

uzavrel našu debatu Peter. 

Na záver treba ešte dodať, že 

okrem  zvoncov zbiera aj 

starožitné predmety, váhy, 

žehličky  a podobne. Má 

vkus a cit a renováciou im 

vdychuje život.  

                          Juraj Janšto 
 
 

 
 

 

 

pán Peter Starove a jeho zberateľské predmety 
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     Mgr. Štefana Urbašíka sa podarilo po intenzívnom hľadaní 

vhodného kandidáta obsadiť miesto duchovného pre Málinec  

netradične. 

V poradí desiatym málinským kazateľom Slova Božieho 

v samostatnom cirkevnom zbore sa dňa 1. augusta 1993 vo veku 

23 rokov stala Mária Kovaľová (neskôr po vydaji Gasperová) – 

prvá žena vo funkcii kňaza v Málinci. Narodila sa 21. júna 1970 

v Prešove. Základnú školu ukončila v Bystrom pri Vranove nad 

Topľou. Maturovala na gymnáziu v Giraltovciach. Teológiu   

absolvovala 7. júla 1993 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. Za farárku bola vysvätená  

1. augusta 1993 v Revúcej. V ten istý deň bola ustanovená za  

kaplánku do cirkevného zboru v Málinci a za administrátorku do 

cirkevného zboru v Ozdíne. V Málinci pôsobila päť a pol roka do 

10. januára 1999. V nasledujúcich rokoch bola duchovnou správ-

kyňou Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v Bratislave, 

odbornou asistentkou a neskôr aj vysokoškolskou učiteľkou na  

Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 

v Bratislave a na Univerzite Konštantína Filozofa, Fakulte sociál-

nych vied a zdravotníctva v Nitre. V súčasnosti pracuje ako   

teologička so zameraním na sociálnu prácu a magisterka         

zdravotníctva vo firme Tabita. V Málinci po jej príchode vzrástla 

návštevnosť služieb božích. Obnovili sa biblické hodiny pre   

dospelých aj mládež. Opäť sa začalo vyučovať náboženstvo. Pre 

deti predškolského veku zaviedla detské služby božie a založila 

detský spevokol Zvončeky. Počas svojho pôsobenia niekoľkokrát 

zorganizovala na fare a vo farskej záhrade letný tábor pre deti 

a mládež zo svojej rodnej obce Bystré.  

Nasledujúcich 7 mesiacov CZ ECAV v Málinci administroval 

farár Vladimír Macalák z Poltára, ktorý striedavo s farárkou    

Kornéliou Moncoľovou z Uhorského a farárkou Ľubicou        

Šarkanovou z Točnice liturgovali nedeľné služby božie.  

1. septembra 1999 zaujal kňažské miesto v Málinci jedenásty 

farár 24 ročný Ivan Mucha. Narodil sa 11. decembra 1975 

v Lučenci. Základné vzdelanie ukončil v roku 1990 v Cinobani. 

Zmaturoval v roku 1994 na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timra-

vy v Lučenci. Teológiu absolvoval v roku 1999 na Evanjelickej 

bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

V akademickom roku 1997 – 1998 študoval 2 semestre na Teolo-

gickej fakulte v nemeckom Lipsku. 1. augusta 1999 bol vysvätený 

za evanjelického kňaza v Brezne. V Málinci pôsobil 21 a pol roka 

do 31. marca 2021, kedy na vlastnú žiadosť rozviazal pracovný 

pomer s ECAV na Slovensku. Od roku 2006 do roku 2012 bol 

predsedom  Synody ECAV na Slovensku. Predsedal Výboru misie 

Západného dištriktu ECAV na Slovensku. V rokoch 2008 až 2012 

bol konseniorom a od roku 2012 do roku 2017 seniorom Novo-

hradského seniorátu. V kontakte s cirkevníkmi bol komunikatívny, 

srdečný a prajný. Vykonal množstvo pastoračných návštev 

v evanjelických rodinách a duchovnú posilu odovzdával aj veria-

cim pripútaným na nemocničnom lôžku. Organizoval voľnočasové 

aktivity pre deti. Zanietene sa venoval hubárčeniu a záhradníčeniu. 

Obnovil farský ovocný sad. Vydal desať zbierok veršovaných 

modlitieb a básní, niekoľko zbierok kázní a ďalšej duchovnej poé-

zie a prózy. V nedeľu 1. septembra 2019 na slávnostných službách 

božích pri príležitosti 20. výročia účinkovania v CZ ECAV Máli-

nec Mgr. Ivan Mucha svoju právu na vinici Pánovej zhodnotil 

takto: „Dnes je tomu presne dvadsať rokov, ako som bol menova-

ný ako kaplán na uprázdnené kňazské miesto do tohto cirkevného 

zboru. Po odchode sestry farárky Márie Gasperovej začiatkom 

roku 1999 ostal zbor bez kazateľa a tak sa funkcionári Evanjelic-

kého cirkevného zboru tu v Málinci rozhodli, že nájdu niekoho, 

kto im bude zvestovať slovo Božie, prisluhovať sviatosti 

a vykonávať duchovno-pastiersku činnosť. Tejto úlohy sa v tom 

čase zhostil zborový dozorca Juraj Šnúrik, zborový poddozorca 

Michal Kalafús, zborový kurátor Ján Kancko a zborový kostolník  
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220 rokov samostatnosti 
CZ ECAV Málinec 

 

4. časť 

Po odchode Ondreja Urbana CZ ECAV Málinec administrovali 

a  duchovne zaopatrili kazatelia Slova Božieho Ladislav Kyseľ 

z Ozdína a Viliam Macko z Poltára.  

Deviatym evanjelickým farárom v Málinci sa dňa 1. septembra 

1978 stal 30 ročný Ján Kollár. Narodil sa 10. septembra 1948 

v Príbelciach v rodine lekára. Vyrastal s dvoma súrodencami. Prvý 

stupeň základnej školy navštevoval v rodnej obci. Druhý stupeň 

základnej školy absolvoval v Plachtinciach. Maturitu získal na 

Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Modrom Kameni.           

12. septembra 1973 ukončil štúdium teológie na Evanjelickej bo-

hosloveckej fakulte v Bratislave. V tom istom roku 23. septembra 

bol v Košiciach ordinovaný za evanjelického farára biskupom 

Východného dištriktu ThDr. Júliusom Filom. Päťročnú kaplánsku 

službu vykonal v čase od 1. októbra 1973 do 31. augusta 1978 

v CZ ECAV Banská Bystrica u seniora ThDr. Jána Dubínyho.  
V Málinci pôsobil 14 rokov a 3 mesiace do 30. novembra 

1992. Na osobnú žiadosť generálneho biskupa ThB. Pavla     

Uhorskaia nastúpil 1. decembra 1993 na miesto farára CZ ECAV 

Banská Bystrica – Radvaň, kde pôsobil 22 rokov a 2 mesiace. 

Kňažskú službu ukončil na vlastnú žiadosť 31. januára 2015, kedy 

odišiel vo veku 66 rokov a 5 mesiacov do penzie. V pamätiach 

a srdciach málinských evanjelikov, ktorých bolo v čase jeho pôso-

benia 948 zanechal Ján Kollár stopy veselého, srdečného 

a pracovitého   človeka na poli duchovnom i hmotnom. Cirkevný 

zbor sa pod jeho vedením skonsolidoval a aktívne podieľal na 

najrozsiahlejšej  generálnej oprave kostola od jeho postavenia. 

Činorodo pracoval s deťmi a mládežou na besiedkach, mládežníc-

kych stretnutiach, biblických hodinách a v spevokoloch. 

S pomocou Kantora Daniela Turcaja obnovil činnosť spevokolu 

dospelých, ktorý sa stal úspešným aj v širšom okolí Málinca.  

Po odchode Jána Kollára ostal 8 mesiacov málinský CZ ECAV 

bez vlastného farára. 

Administroval ho farár Jaroslav Moncoľ z Poltára, ktorý strie-

davo s farárkou Júliou Gabčovou z Českého Brezova a študentkou 

III. ročníka EBF UK Ľubicou Šarkanovou z Točnice vykonávali 

nedeľné bohoslužby. Cirkevný život stagnoval. Zanikol detský aj 

mládežnícky spevokol, nevyučovalo sa náboženstvo, nekonali sa 

detské besiedky ani biblické hodiny. Spevokol dospelých nepreru-

šil svoju činnosť zásluhou Jána  Michalove (*1937- †2011), ktorý 

sa stal jeho vedúcim. 
 

 
 
 

Málinský spevokol dospelých v Banskej Bystrici, rok 1993 
 

Funkcionárom málinského cirkevného zboru na čele s vedúcim 

spevokolu Jánom Michalove a s pomocou málinského rodáka 

žijúceho v Banskej Bystrici a funkcionára v CZ ECAV Radvaň  
 



 

Jaroslav Kováč. Títo štyria funkcionári na podnet vedúceho  

spevokolu Jána Michalove na jar roku 1999 oslovili mňa, ktorý 

som bol práve poslucháčom posledného ročníka Evanjelickej bo-

hosloveckej fakulty univerzity Komenského v Bratislave. Osobne 

ma navštívili v Cinobani a opýtali sa ma, či by som mal záujem 

pôsobiť ako duchovný pastier ich cirkevného zboru. Pamätám si, 

ako som im odvetil, že prídem, ak si dovtedy, ako absolvujem 

štátne skúšky i kaplánsku skúšku, nenájdu niekoho iného. Po tejto 

návšteve si vyžiadali audienciu u brata dištriktuálneho biskupa 

Ivana Osuského, ktorého informovali o svojom zámere a túto  

záležitosť prekonzultovali aj s vtedajším generálnym biskupom 

Júliusom Filom. Ich prosbe bolo vyhovené a tak po úspešnom 

ukončení vysokej školy aj kaplánskej skúšky som mohol nastúpiť 

do tohto cirkevného zboru. 

      1. augusta, počas letných prázdnin, som bol vysvätený 

v Brezne za kňaza a o mesiac neskôr som už nastúpil slúžiť evan-

jelikom cirkevných zborov Málinec a Ozdín. Moje prvé služby 

Božie v tomto cirkevnom zbore sa konali 5. septembra roku 1999 

a zúčastnilo sa na nich mnoho veriacich z Málinca, Ozdína,    

Bystričky i iných okolitých miest či dedín. So svojím programom 

vystúpili deti a zborový spevokol, ktorý bol v tom čase pod     

vedením Jána Michalove najväčším spevokolom Novohradského 

seniorátu a na ktorý sme boli roky právom hrdí, pretože jeho spev 

znel nielen počas slávnostných služieb Božích, ale takisto aj pri 

rozlúčkach s našimi zosnulými. V školskom roku 1999/2000   

navštevovalo náboženskú výchovu na tunajšej základnej škole 

vyše sto detí, z ktorých neskôr väčšina absolvovala konfirmačnú 

skúšku. Deti vyrástli, niektoré vstúpili do stavu manželského 

a privideli na svet svoje deti, ktoré dnes vyučujem v škole či počas 

konfirmačnej výučby. Žiaľ, v tejto súvislosti musím konštatovať, 

že v súčasnosti je aj detí v škole aj veriacich na službách Božích  

asi o polovicu menej ako v prvých rokoch môjho pôsobenia 

v tomto cirkevnom zbore. Je to následkom vyľudňovania nášho 

regiónu, nižšej pôrodnosti, nedostatku pracovných príležitostí 

a zlej celkovej infraštruktúry nášho kraja. Významnú úlohu 

v tomto smere zohráva taktiež všeobecná sekularizácia našej spo-

ločnosti a rastúci odklon od tradičných kresťanských hodnôt 

a zvykov. To, čo sa kedysi považovalo za sväté a nedotknuteľné, je 

dnes napádané zo všetkých strán. Ľudia strácajú morálne zábrany, 

záujem o Krista a cirkev, cit pre pravdu a spravodlivosť, zmysel 

pre zodpovednosť a česť,  národné povedomie i lásku k vlasti. 

      Nuž, dvadsať rokov je krátka doba z pohľadu večnosti, ale dlhá 

doba z pohľadu časnosti. V tomto cirkevnom zbore som prvým 

kňazom v povojnovej ére našich dejín, ktorý tu pôsobí aspoň  

dvadsať rokov. Za toto obdobie sa nám v našom cirkevnom zbore 

podarilo vykonať naozaj kopu práce. Prežili sme veľa krásnych 

chvíľ v tomto chráme Božom i pri spoločných stretnutiach, ale aj 

veľa chvíľ bolestných či smutných, pri ktorých sme si uvedomova-

li, že tento svet naozaj nemôže byť naším trvalým domovom. Ja 

som za tento čas spoznal viacero vzácnych ľudí, za ktorých som 

Bohu vďačný a ktorí sa výdatnou mierom pričinili o blaho tohto 

cirkevného zboru. Nebudem uvádzať ich mená, pretože by ich 

bolo mnoho a domnievam sa, že to nie je ani nutné. Avšak bez 

týchto ľudí v našom cirkevnom zbore i v cirkevnom zbore Ozdín 

by toto naše spoločenstvo nebolo tým, čím je dnes. Predovšetkým 

im patrí moja úcta a uznanie. Sú to ľudia na správnom mieste a ja 

som nesmierne rád, že som ich mohol spoznať a s nimi spolupra-

covať. O čo viac si ich však vážim a milujem, o to je pre mňa 

ťažšie stáť nad ich hrobom a prednášať smútočnú reč. Vtedy mám 

pocit, ako by do hrobu ukladali nielen ich, ale aj časť zo mňa, 

keďže srdcu je ťažko vyrovnať sa so skutočnosťou, že tu už nie je 

niekto, na koho sa človek mohol kedykoľvek obrátiť, prehodiť 

priateľské slovo a zdieľať každodenný život s jeho radosťami 

i starosťami. 

      Po dvoch rokov môjho kaplánskeho účinkovania som na   

jeseň roku 2001 úspešne zvládol farársku skúšku a prebral 

 

   administrovanie farského úradu po bratovi farárovi Vladimírovi 

Macalákovi z Poltára. Neskôr som prevzal aj administrovanie 

cirkevného  zboru Ozdín po sestre farárke Kornélii Moncoľovej z 

Uhorského. Ako roky plynuli, mal som možnosť administrovať 

a vypomáhať aj v cirkevných zboroch Turíčky, Kalinovo, Dobroč 

či Uhorské. Službu Bohu a cirkvi som sa snažil robiť poctivo, 

ochotne, usilovne a s láskou, no vedel som, že každému sa vyho-

vieť nedá. Nie som dokonalý, mám svoje chyby a nedostatky, 

a bez Božieho požehnania by som nedokázal nič. Mrzí ma, že som 

neurobil viac, ako som mohol, no zároveň som vďačný za to, čo sa 

mi z milosti Božej podarilo. 

      Na jar roku 2006 sa moje účinkovanie v tomto cirkevnom 

zbore otriaslo v základoch a hrozilo mi, že bude so mnou rozvia-

zaný pracovný pomer. Otvorene som sa totiž na seniorálnom  

konvente vyjadril k agentom bývalej štátnej bezpečnosti z radov 

kňazov, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu a zo zištných dôvo-

dov zrádzali Boha i našu cirkev. Žiadal som, aby sa naša cirkev za 

týchto zblúdilých kňazov celej spoločnosti verejne ospravedlnila, 

čo nebolo prijaté s porozumením a čo vyvolalo u bývalých agentov 

štátnej bezpečnosti pôsobiacich na najvyšších miestach našej  

cirkvi vlnu pohoršenia a nevôle. Mal som šťastie, pretože sa za 

mňa vtedy zásadným spôsobom prihovorili moji priami nadriade-

ní: senior Ján Ďurov a konsenior Juraj Buzalka. Vďaka nim som 

nebol pozbavený kňazského rúcha a mohol slúžiť tu v Málinci 

ďalej. Ján Ďurov – to meno si budem pamätať, kým budem     

kňazom. Čestný, pracovitý a dobrosrdečný človek, ktorý by mohol 

byť vzorom pre každého brata či sestru v kňazskej službe. Spolu 

s ním sme sa stali poslednými dvomi farármi nášho seniorátu, ktorí 

sa postavili nekalým praktikám uprostred našej cirkvi a boli 

ochotní stáť na strane pravdy až do konca. Okrem neho som mal tú 

česť neskôr hlbšie spoznať aj ďalšie osobnosti našej cirkvi, 

z ktorých spomeniem aspoň tieto: Miloš Klátik, Milan Krivda, 

Miroslav Dubek, Martina Kováčiková, Ján Dobšinský, Dušan 

Vagaský či Imrich Lukáč. 

Po krušných chvíľach v prvej polovici roka 2006 sa akoby 

mávnutím čarovného prútika začala moja kariéra na poli cirkvi. Na 

jeseň tohto roka som bol zvolený v Zvolenskej Slatine za predsedu 

výboru misie Západného dištriktu. Krátko na to ma v Piešťanoch 

zvolili za predsedu synody našej cirkvi, čím som sa stal vo veku  

tridsať rokov najmladším predsedom synody v dejinách Evanjelic- 

kej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. O rok na to som 

bol inštalovaný za zborového farára tohto cirkevného zboru, aby 

som sa následne na jar roku 2007 mohol stať konseniorom Novo-

hradského seniorátu. Okrem toho som zastával niekoľko ďalších 

funkcií na úrovni generálnej cirkvi, dištriktu či seniorátu, čo mi 

umožňovalo získavať celkový prehľad o tom, ako funguje naša 

cirkev a čo sa v nej odohráva. V roku 2012 som bol zvolený za 

seniora Novohradského seniorátu a opätovne zvolený za predsedu 

synody našej cirkvi,  na čo sa mnohí nazdávali, že budem nepo-

chybne horúcim kandidátom na post biskupa počas volieb, ktoré sa 

mali konať v roku 2018. Lenže, ako ukázal už nasledujúci rok, 

všetko bolo inak. 

      Po dvanástich rokoch manželstva a troch rokoch úzkosti 

a urputného zápasu o jeho zachovanie, prišiel pád. Ako rýchlo som 

stúpal na kariérnom rebríčku cirkvi hore, o to rýchlejšie som 

z neho padal dolu. Následkom rozvodu a štvavej kampane voči 

mojej osobe i lynčovaniu mojej povesti zo strany tých, ktorí   ne-

chceli pripustiť, aby človek s takým charakterom, aký mám ja, 

zastával popredné funkcie a nebodaj sa ešte stal biskupom, som 

postupne strácal všetky posty, do ktorých som bol zvolený. Na jar 

roku 2016 bulvárne médiá v spolupráci s tými, čo ma nenávideli, 

zničili moju povesť a totálne zhanobili moje meno. Rokmi starost-

livo ukrývaná závisť niektorých kolegov, ktorí túžili po postoch, 

ktoré som zastával a po úcte, ktorá mi bola vzdávaná, prerástla do  
otvoreného boja za odvolanie zo všetkých funkcií, ktoré som   
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zastával, vrátane zborového farára tohto cirkevného zboru.  

V júni roku 2016 ma protiprávne odvolali z pozície predsedu  

synody a v máji roku 2017 z funkcie dištriktuálneho presbytera 

Západného dištriktu. Keďže som v dôsledku rozvodu nemohol 

kandidovať do žiadnej funkcie na poli cirkvi, v novembri roku 

2017 mi padla voľba zborového farára a v decembri voľba seniora. 

A tak som sa znova stal námestným farárom až do jari roku 2019, 

kedy ste ma opätovne zvolili za zborového farára. 

      29. januára 2017 počas 500. výročia Reformácie som okúsil 

v chráme Božom v Lučenci zvláštnu situáciu pri udeľovaní medai-

lí významným osobnostiam nášho Novohradského seniorátu. Už 

vopred mi bolo s ospravedlnením avizované, že mne žiadna    

medaila udelená nebude, hoci by som si to zaslúžil, no sú ľudia, 

ktorým by sa to vraj nepáčilo. Bolo to smutné i smiešne zároveň, 

lebo som sa cítil ako hlavná postava filmu Anton Špelec ostrostre-

lec, ktorému sa tiež pri slávnostnom ceremoniáli nijaká medaila 

neušla. Hoci z ocenených ľudí nikto nenapísal žiadnu knihu a 

nezastával také posty v rámci cirkvi, aké som roky zastával ja, ja 

jediný som toho nebol hoden. Keď sa ma neskôr niektorí ľudia 

pýtali, či mi to nebolo ľúto a či som nebol sklamaný, odvetil som, 

že nie. Človek sa totiž musí naučiť nielen víťaziť, ale aj prehrávať. 

A hoci prehry bolia, naučia nás oveľa viac ako víťazstvá.  

      Ja som svoj údel s pokorou prijal a vzal si príklad z jednej 

broskyne, ktorú som kedysi zasadil. Aj tá totiž priniesla najviac 

ovocia práve vtedy, keď bola pod náporom nezrelých plodov 

a silného vetra zlomená. Občas nás Boh nechá trpieť a zlomiť iba 

preto, aby sme sa stali lepšími ľuďmi ako predtým a priniesli viac 

chutného a zrelého ovocia. Myslím, že toto bol aj môj prípad. 

A preto som Hospodinu vďačný aj za to dobré a aj za to zlé, čo ma 

postihlo. A naďalej chcem byť verný tomu, k čomu ma povolal 

a čo som si zvolil pri svojej ordinácii za svoje heslo:  „Kto sa snaží 

o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť.“ 

Netúžim po medailách ani po funkciách, ktoré som zastával či 

mohol zastávať, ale po tom, aby sme v našom cirkevnom zbore žili 

v porozumení, v pokoji a v láske. Toto má pre mňa väčšiu cenu, 

pretože na to som prišiel, aby som šíril dobro, nie zbieral ocenenia 

a tituly, ktoré aj tak rokmi zapadnú prachom.“ 

      Od 1. apríla 2021 CZ ECAV Málinec administruje a duchovne 

zaopatruje farár Mgr. Ondrej Šoltés z Kalinova. 

Pokračovanie nabudúce  

Želmíra Urdová 

 
 

Budeme sa musieť uskromniť 
 
 

 

Zdražovanie pociťujeme vo všetkých oblastiach. Pod zlú    

ekonomickú situáciu sa podpísala kovidová pandémia a vojna na  

Ukrajine. Analytici hovoria, že by sme mali prehodnotiť naše 

bežné finačné výdavky. Táto situácia sa dotýka i detí. Pre deti je 

dôležité vedieť žiť s vedomím, že sú veci, ktoré hneď nedostanú 

a túžby, ktoré sa im hneď nesplnia. Vedieť počkať, vedieť si odo-

prieť je veľmi dôležitá lekcia pre život. Predovšetkým pre život 

v dospievaní a dospelosti. Dieťa, ktorému rodič doprial všetko 

hneď, vstupuje do života s naivnou predstavou, že nemusí robiť 

nič, stačí len vysloviť želanie. Na prahu dospelosti potom zistí, že 

ak túži po niečom dôležitom, jeho želanie sa nenaplní len tak. 

Preto je oveľa ľahšie niektoré materiálne dobrá  deťom odoprieť, 

kým sú ešte malé. Treba naučiť dieťa hospodáriť. Napríklad aj 

formou pomoci v domácnosti – umytie riadu, umytie schodov,     
vynesenie smetí... –,  za čo dostane primerané malé vreckové. 

Takto budú mať peniaze pre dieťa nejakú hodnotu. Rodičia ho 

môžu usmerniť pri nákupoch alebo si sporiť na niečo  cennejšie. 

Takto sa pripravujú na život v dospelosti. Želám rodičom trpezli-

vosť a pevnú vôľu pri tomto poslaní.  

Veď stále platí: Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. 

Mgr. Chrastinová Katarína 

 

 

 

Pôvod nášho prímenia 
 

 

5. časť  
 

V tomto seriáli obyvatelia Málinca objasňujú pôvod  svojich 

prímení, ktoré im boli v minulosti priradené k priezviskám vysky-

tujúcim sa v obci viacnásobne. 

Elena Ulická-Zábavove (1943) rodená Urdová-Rarkove si 

z rozprávania svojich predkov pamätá pôvod obidvoch prímení.  

Prímenie Zábava si priniesol starý otec jej manžela Michala 

Ulického z 1. svetovej vojny. Na fronte zastával post kuchára. 

Vojakom, ktorí sa pri výdaji stravy zhromažďovali okolo veľkého 

varného kotla, rozdával okrem jedla aj dobrú náladu a humor. Bol 

vtipný. Spolubojovníci tak kuchárovi – zabávačovi dali prezývku 

Zábava. Nositeľmi prímenia Zábavove je v súčasnosti (2022) už 

piata generácia tohto rodu Ulických.  

 O vzniku prímenia Rarko sa tradujú dva príbehy, v ktorých je 

účastníkom tá istá osoba – prastarý otec pamätníčky. Obidva prí-

behy spája škriepna a prchká povaha hlavného hrdinu. V prvej 

verzii pôvodu prímenia sa prastarý otec dostal do potýčky 

s jarmočníkmi v maďarskom mestečku Ráróspuszta (Rárošpusta). 

Od miesta konania sporu odvodili jeho účastníci prastarému otcovi 

Urdovi prímenie Raro – Rarko. 

V druhej verzii pôvodu prímenia sa nespomína konkrétne 

miesto, ale tradičné správanie sa prastarého otca na jarmokoch. Pri 

jednaní s trhovníkmi bol škriepny, zádrapčívý, rárohatý. Na zákla-

de takejto komunikácie si vyslúžil prímenie Urda – Raro –Rarko. 

Pôvodca prímenia sa s celou rodinou okrem najstaršieho syna 

vysťahoval do Ameriky. Do Málinca sa už nikdy nevrátil. Nosite-

ľom prímenia Urda – Rarko sa stal jeho syn a následne ďalší 

potomkovia. V súčasnosti (2022) v Málinci už nebýva žiadny 

mužský potomok z rodu Urda – Rarko.   

Pokračovanie nabudúce. 

Želmíra Urdová 
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P o ď a k o v a n i e 
 

 
            

  
 

 

Rodina  Gabľasová  

touto cestou  Ď A K U J E 

všetkým spoluobčanom,  

ktorí 17. 6. 2022 pomáhali  

a podieľali sa na  likvidácii 

požiaru prístavby ich  

rodinného domu.  

 

Rodina Gabľasová 
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Šikovné ruky 
 

Je horúce júnové popoludnie, no v dielni u 

pána Juraja Kováča na Kostolnej ulici je    

príjemne chladno. Pomaly vstupujem do miest-

nosti, kde to vonia drevom a brezovým a vŕbo-

vým prútím. Práve toto sú základné suroviny 

pre výrobky, ktoré vyrába ujo Ďurko. Ani sa mi 

nechce veriť, že tento príjemný pán s dobrác-

kym úsmevom a iskrou v očiach oslávil vlani 

svoje 80. narodeniny. 

Hneď pri vstupe do dielne upútalo moju po-

zornosť miniatúrne drevené náradie, kosa, hrab-

le a drevené vidly, ktoré vyrobil pre malé deti.       

V kúte opretých niekoľko hrablí čaká na    

nových majiteľov. Takéto už tak často nevidieť, 

v obchodoch sa predávajú už väčšinou len s 

plastovými zubami, ktoré sa dreveným nevy-

rovnajú. Vedľa je opreté kosisko. Už sa málo 

používajú, lebo kosy nahradili kosačky a krovi-

norezy a tie netreba ani brúsiť, ani klepať. Zvuk 

osly prechádzajúcej po kose neodmysliteľne 

patril  ku koloritu dediny. V tejto dobe ho už 

takmer vôbec nepočuť. Kosenie kosou už   

vykonáva len zopár ľudí.  

Na stole je niekoľko prútených košíkov ulo-

žených od najväčšieho po najmenší a hneď 

vedľa sú poukladané metly z brezového prútia a 

vo zväzkoch pekne uložené prútie, ktoré neskôr 

bude použité na nové metly. "Ľudia ich zháňa-

jú, lebo na sneh sú najlepšie, lepšie ako tie 

kupenské" hovorí ujo Kováč a pokračuje: "Už 

ako malý chlapec som pomáhal doma na gaz-

dovstve. Vtedy si gazda musel vedieť náradie   

opraviť aj sám, tak asi tam som to aj ja pochy-

til. Zamestnal som sa na železnici a po odchode 

na dôchodok som využíval voľný čas, keď nebo-

la iná robota okolo domu alebo v záhrade, na 

výrobu rôzneho náradia. Ľudia mi nosia    

motyky, sekery, krompáče a ja vyrábam poriská 

a nasadím  ich na náradie. Keď je požiadavka, 

vyrobím aj varešky do kuchyne. Moje výrobky 

nájdete v okolitých dedinách, ale aj v Rakúsku, 

kde som robil hrable pre našich rodákov, ktorí 

tam žijú. Pripomína im to rodný kraj." 

Ďalej sa dozvedám, že ručne na hrable sú       

najlepšie z liesky,  lebo je ľahká, zuby do hrablí 

sa vyrábajú z tvrdého dreva a za malú chvíľu 

majster vyrobí zub do hrablí a všetko mi dô-

kladne vysvetlí. Okrem iného som sa ešte  

dozvedel, že vŕbové prútie na košíky a brezové 

na metly sa reže, keď nemá lístie a ešte veľa 

ďalších zaujímavostí o výrobe náradia. Pod 

oknom má svoje miesto starý drevený stolársky 

stôl,  ľudovo zvaný – varštat, ktorý je pre   

majstra nenahraditeľným pomocníkom a podľa 

opotrebovania usudzujem, že si toho už veľa 

pamätá. 

"V lete je robota aj v záhrade, takže sa do 

dielne dostanem menej, ale v zime tu strúham a 

hobľujem častejšie," dodá na konci nášho           

rozhovoru.  

Odchádzam a ujo Kováč ma vyprevádza 

prívetivým úsmevom a pevným stiskom tvrdou 

chlapskou rukou. 

 

   
 

Pán Juraj Kováč a jeho výrobky 

 

   
 

Záverom prajeme domácemu majstrovi do ďalších rokov hlavne veľa zdravia  

a síl pri výrobe výrobkov,  ktoré vychádzajú z jeho šikovných rúk. 

 

                                                                                                                  Juraj Janšto 

 

 



 

     chotára z roku 1868 je toto miesto,  na ktorom je minerálny 

prameň, nazvané Kúpeľ. Kúpele tvorili dve drevené budovy 

s krytou bočnou chodbou.  Vane boli vlastne okované drevené 

kade a mali tvar podlhovastých šafľov. Minerálnu vodu pred   

kúpaním zohrievali a vedrami nalievali do kadí. Kúpele patrili 

grófovi Cebriánovi zo Slatinky pri Lučenci. Gróf mal jedinú dcéru, 

ktorá sa zaľúbila do chýrneho muzikanta Jána Hubayho, s ktorým 

sa aj napriek počiatočnému  nesúhlasu rodiny zosobášila. 

Z Hubayho sa tak stal gróf a spolu s manželkou zdedili všetky 

majetky po Cebriánovi. Keď v Málinci rozpredávali majetky, 

miesto, kde sa nachádzali kúpele (Šťavica), darovali na verejné 

užívanie. Kúpele navštevovali domáci aj ľudia zo širokého okolia. 

Nezachovali sa údaje o tom, čo sa liečilo touto minerálnou vodou, 

nevieme posúdiť jej liečivé účinky. Podľa niektorých údajov boli 

tieto kúpele v prevádzke ešte koncom 19. storočia. Presnejší čas 

ich zániku nie je známy. (Zdroj: Pavel Jánoš a Zabudnuté kúpele 

v málinskej doline, Obzor Gemera 1974 č. 2). Minerálna voda – 

šťavica – bola príjemným osviežením, občania ju vyhľadávali 

a hojne navštevovali. Výstavbou VN však stratila svoju silu, zrej-

me otrasmi spôsobenými odstrelom hornín prenikla do prameňa 

voda. 

Cestou ďalej prechádzame mostom ponad Ipeľ, kde končí hla-

dina VN. Pred sebou vidíme 740 metrov vysoký kopec – Zámok.  

Už z jeho názvu je zrejmé, že v minulosti bolo na ňom vybudova-

né malé hradisko alebo strážne opevnenie. Tvar kopca bol na to 

predurčený. Dostávame sa do časti Tehlovňa a už samotný názov 

naznačuje spojitosť s výrobou tehál. Kaštieľ v Dobrom Potoku bol 

z nich postavený. Tehlovňa je okrem iného aj vstupnou bránou do 

priľahlej doliny, v ktorej sa nachádza osada Mysliny, jedna 

z najkrajších lokalít Ipeľskej doliny, kde sa pri potulkách naším 

chotárom v neskorších vydaniach Málinského hlásnika určite  

pôjdeme pozrieť. Cesta proti prúdu Ipľa pokračuje popod osadu 
 

 
 

Aj takýto pohľad sa naskytne pri potulkách Ipeľskou dolinou 
 

 

Starý Vršok do časti Dobrý Potok, ktorý bol v minulosti centrom 

obce Ipeľský Potok. Výstavba VN Málinec prinútila približne 200 

občanov vysťahovať sa z Ipeľského Potoka.  

POKRAČOVANIE na s. 23 
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Vitajte v Málinci – odpad privíta 

každého pri vstupe do obce na         

tzv. Prašnej ceste oproti štadiónu TJ 

 
 

 

Pri prechádzke do Hradišského mlyna 

Vám náladu zlepší zmiešaný odpad .  

 

Potulky naším chotárom 
 

Ipeľ – tretia najdlhšia slovenská rieka. Našou dedinou preteká 

ako potok, ktorý bol ešte v nedávnej minulosti plný rýb a rakov. 

Poďme sa proti prúdu potúlať až k jeho prameňu.  

V druhej polovici 20. storočia bol Ipeľ pretekajúci našou dedi-

nou zregulovaný a postavili na ňom niekoľko kaskád, ktoré všetci 

poznáme pod názvom spády. Katastrálne územie obce Málinec  

Ipeľ opúšťa pod dedinou v blízkosti tretieho spádu. Priamo v obci 

sa nachádza druhý a prvý spád, ktoré sa každé leto premenili na 

prírodné kúpaliská plné detí. V súčasnosti je to už obmedzené, 

pretože teplota vody vychádzajúcej z priehrady je nízka. Po zruše-

ní obce Ipeľský Potok je tak Málinec prvou obcou, cez ktorú Ipeľ 

preteká. Jeho voda sa v minulosti využívala v sklárňach a tiež ako 

zdroj energie pri prevádzke mlynov a píl. 

Nad prvým spádom vytvára Ipeľ malé meandre, ktoré dostali 

názov Zákruta. Niekedy to bol raj rýb, hlavne belíc a aktuálne sa tu 

udomácňuje rodinka bobra, ktoré si tu stavajú hrádzu a snažia sa 

konkurovať tej väčšej, ktorá je povyše. VN Málinec sa začala 

stavať koncom 80. rokov minulého storočia a do prevádzky bola 

spustená v roku 1993. Jej výstavba výrazne poznačila život obyva-

teľov Málinca – časť Hámor ako aj obyvateľov už spomínanej 

obce Ipeľský Potok. 

Hámor – malá dedinka, ktorá administratívne patrila pod obec 

Málinec, je celá pod vodou VN. Približne 150 občanov bolo vy-

sťahovaných. Štátna cesta do Hámra viedla popod veľkú skalu 

a Ipeľ sa na niektorých miestach doslova opieral o cestu. K Hámru   

neodmysliteľne patrila škola, na ktorej bol nápis NÁRODNÁ  

ŠKOLA, oproti kostol a pod ním obchod, pred ktorým stále niekto 

bol. Z Hámra sa vychádzalo cez Hámorský vršok do časti Chmel-

ná, kde bol mlyn a na druhej strane cesty niekoľko rodinných 

domov. Nad Chmelnou sa doprava išlo do osady Šťavica a doľava 

do osady Široká jama. Toľko minulosť, ale my sa vráťme do   

súčasnosti. VN Málinec je dielo, ktoré si vyžiadala doba. Potreba 

pitnej vody bola veľká a naša dolina bola pre výstavbu nádrže 

najvhodnejšia. Na VN Málinec sa každoročne koná deň otvore-

ných dverí, kedy prevádzkovateľ umožní širokej verejnosti vstup 

a prehliadku tohto diela. VN Málinec sa postupne stala neodmysli-

teľnou súčasťou prírodného prostredia a je významným krajino-

tvorným prvkom. 
 

 
 

Vodná nádrž Málinec – niekde tu po hladinou sa nachádzal Hámor 

 

Štátna cesta obchádza priehradu a informačné tabule upozorňu-

jú na zákaz vstupu do 1. Ochranného pásma VN. V časti Hrozino-

vo je pri ceste umiestnený kovový kríž, ktorý sem premiestnili 

z Hámra. Pokračujúc ďalej prechádzame ponad zaniknutú osadu 

Šťavica. Z dostupných zdrojov sa o Šťavici dozvedáme, že v mi-

nulosti sa tu nachádzali kúpele a na katastrálnej mape málinského 
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Pôvodne bola v pláne likvidácia všetkých stavieb  a  

vysťahovanie všetkých obyvateľov v Ipeľskej doline. V dôsledku 

zmeny politického systému v roku 1989 sa to pozastavilo a usadlosti, 

ktoré sa nestihli zlikvidovať, teraz využívajú formou nájmu pôvodní 

obyvatelia ako i chalupári. Kaštieľ v Dobrom Potoku – v minulosti 

klenot Ipeľskej doliny – v súčasnosti stráca na lesku a zub času ho 

výrazne poznačil. Ak to takto pôjde ďalej, tak o pár rokov budú 

z neho už iba ruiny. Začiatkom 20. storočia ho postavili Kolenerovci, 

majitelia sklárne v Dobrom Potoku. Povyše v zákrute sa pri odbočení 

doľava dostaneme na asfaltovú lesnú cestu, ktorú vybudovali Lesy 

SR a ktorá vedie až na vrch Bykovo (1110 m n. m). Vjazd motoro-

vým vozidlám je tak, ako na všetky lesné cesty, zakázaný. Oproti 

kaplnky, ktorú v 30. rokoch minulého storočia svojpomocne postavi-

li občania Dobrého Potoka, rastie niekoľko zaujímavých cudzokraj-

ných stromov a kríkov, ktoré tu v minulosti zasadil miestny občan 

Ondrej Gajdoš. V týchto miestach už máme Ipeľ po ľavej strane. 

Dolina sa pomaly zužuje, lúky okolo potoka,  ktoré boli v minulosti 

ukážkovo obrábané, pomaly zarastajú náletovými drevinami. Len 

vďaka miestnym súkromne hospodáriacim obyvateľom im teraz 

svitá na lepšie časy. 

Cestou proti prúdu Ipľa sa dostávame do rovnomennej časti Ipeľ. 

Niekoľko zachovaných pôvodných domov, torzo kaštieľa, ktorého 

dávnym majiteľom bol  Záhoranský, konečná autobusová zastávka, 

neprehľadná zákruta a odbočka do miestnej časti Ipeľ. V minulosti tu 

stál dom rodiny Novekovcov a všetci si ešte pamätáme na posledné-

ho obyvateľa domu, Tónka, ktorý zbieral všetko a z domu sa stal 

veľkosklad všetkého, väčšinou však zbytočného a nepoužiteľného. 

Tónko roky márne čakal na výletníkov, pre ktorých to vraj zbiera. 

O niekoľko desiatok metrov ďalej sa nachádza prieskumná štôlňa 

Izabela, ktorá bola vybudovaná v súvislosti s plánovanou výstavbou 

prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ.  
 

 
 

Štôlňa Izabela v Ipli (1979) 
 

Ďalej proti prúdu prichádzame na premostenie toku Ipľa na   

pravú stranu, čo je aj zároveň začiatok osady Vlčovo. Nad mostom 

bola usadlosť Jánošíkovci a zaniknutý cintorín chudobných, ktorý je 

v teréne už len ťažko identifikovať. Názov Vlčovo je určite odvode-

ný od slova vlk. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tak v minulosti 

mohol volať miestny zemepán, nakoľko sa tu nachádza aj lokalita 

s názvom Farkaška (farkaš, po maďarsky vlk). Skláreň, ktorá tu bola 

postavená, preslávila Vlčovo v monarchii.V tesnej blízkosti sklárne 

mali majitelia postavený kaštieľ s nádherným parkom a rybníkom. V 

súčasnosti už po týchto budovách nie je ani stopy. Skláreň bola po 

krachu rozobratá na stavebný materiál a kaštieľ bol ešte koncom 

minulého storočia čiastočne obývaný, ale pomaly chátral, až napo-

kon bol pred pár rokmi úplne zlikvidovaný. 

 

 
 

Dobová fotografia sklárne, kaštieľa a obytných domov /kvartieľov/  

vo Vlčove – približne z roku 1910. 

 

V súčasnosti je z nej už iba staré banské dielo a v jej blízkosti  je 

tak ako na viacerých miestach Ipeľskej doliny umiestnená „keška“  

(geokaching – hľadanie skrytého objektu pomocou  geosúradníc, 

miesto úkrytu cache – keška). 
 

 
 

„Geokeška“pri štôlni Izabela. Nájdete ju? 
 

Vlčovo je najvyššie položená osada pri toku Ipľa v nadmorskej 

výške 515 – 570 m. Ostatné vyššie položené osady, napr. Polianky, 

neležia v bezprostrednej blízkosti toku Ipľa. V roku 1905 bolo 

v pláne vybudovať  železničné prepojenie s Utekáčom pomocou 

tunela z Vlčova do Hájskej doliny (Kokava Háj, miesto kde stojí 

chata Strojár). Bohužiaľ, k výstavbe nedošlo. Vlčovo je miesto, kde 

do Ipľa vteká Malý Ipeľ alebo aj inak nazvaný Iplík. Od tohto mies-

ta sa Ipeľská dolina zužuje, končia lúky a tok Ipľa ide úzkou doli-

nou cez les. Tu končí aj náš kataster a začína sa katastrálne územie 

obce Látky a okres Detva. 

Asi po 2 km prichádzame na kokavskú križovatku. Od nej je 

Ipeľ široký len 2 – 3 m, pomaly sa zužuje a postupne k prameňu je 

z neho len bystrina, ktorá sa dá hocikde preskočiť. Kokavská  kri-

žovatka – pri nej sa ešte trochu pristavím. Ľudia žijúci od križovat-

ky smerom na Látky alebo Kokavu ju volajú Málinská križovatka  

a od križovatky smerom na Poltár ju volajú Kokavskou. Na tejto  

križovatke sa stretáva Rudohorská cyklomagistrála s cyklo- 

magistrálou Poiplia. Od tohto miesta je už len približne 3 km 

k prameňu Ipľa, ktorý sa nachádza na vrchu Čertiaž, ktorý volajú aj 

Vrch Ipeľ. 

Ipeľ územím obce Málinec preteká v dĺžke takmer 18 km. 

Spracoval: Juraj Janšto 
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ALE, AURA, ÁNO, BAĽ, BÁL, BÁŤ, CENY, CESTY, DAR, DÁ,     

DÁVNO, DÁŽĎ, DER, DOMA, DOVOLENKA, DNU,  DVOR,  DYNE, 

DŽÚS, ELENA, FANDIŤ,  FAUL, FOTKY, FUTBAL, GATE, GOLF, 

HADY, HORÚCI, HORY, HRADY, HRKOT, CHROBÁKY, JAMY, 

JASKYNE, JÁN, JEME, KÁRO, KLIN, KOPYTÁ, KRAS, KRÉM, 

KROV, KRT, KRY, KTO, LEN, LEM, LESY, LET, LETO, LOPTA, 

MÁME, MOC, NES, ONY, PÁRY, PÁSKA, PEKNE, PLÁNY,  

PRÁZDNINY, RADA, RÁNO, REV, RODY, ROMÁNY, RYBY, RYČ, 

RYŤ, SADIŤ, SADY, SILNE, SLAMA, SLNKO, SNY, STRED,    

STRETÁVAŤ, STUD, SÝTI, TAK, TAKT, TAKÁ, TAM, TANEC,   

TÁRA, TENIS, TEPLÉ, TIK, TO, TRASA, TRAŤ, VAK, VEDA, VLOŽ, 

VTÁKY, VODA, VON, ÚPAL, ÚSTA, ZÁZRAK, ZMRZLINA, ŽIVOT 
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Súťaž  
osemsmerovka  
 

Vyriešte a vyhrajte 

 
 

Žrebovanie o výhernú  

poukážku sa uskutoční  

16. 09. 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.  
 

Úspešnou riešiteľkou osem-

smerovky z minulého čísla 

Málinského  hlásnika  

1/2022 je naša občianka  

Mirka Farkašová.  
Gratulujeme.  

RR 
 

        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. 
 

KUPÓN – SÚŤAŽ -  
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Sucho 
 

Nastalo leto a horúčavy udreli 

v plnej sile. Denné teploty stúpajú 

k rekordným hraniciam. Dôsledkom 

týchto horúčav je aj vyschnutý     

Podhradský potok, ktorý preteká 

stredom obce.  
 

 
 

Pamätníci spomínajú, že naposle-

dy bol takýto stav v lete 1993.             

Spracoval: Juraj Janšto 
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