
   

  Vážení občania! 
    

          Za pár dní k nám opäť zavítajú najkrajšie sviatky      

v roku – Vianoce.  Želám Vám, aby ste ich prežili hlavne 

v zdraví, v kruhu svojej najbližšej rodiny, aby ste si 

oddýchli a načerpali nové sily, aby sme do nového roku 

2023 vkročili plní síl, odhodlaní, radostí a aby ten nový 

rok 2023 nebol horší ako ten predchádzajúci.         

                                                                 Ing. Igor Lacko – starosta obce 

 

Mgr. Zuzana Kurčíková 

 
 

 

         

Obecný úrad informuje 
 

 

V zmysle rokovacieho poriadku Obecného 

zastupiteľstva v Málinci môžu občania predkladať svoje 

požiadavky na prerokovanie obecným zastupiteľstvom do 

10 dní pred termínom zasadnutia OZ. Žiadosti, ktoré budú 

predložené po tomto termíne, budú prerokované na ďalšom 

zasadnutí OZ.   

 Najbližšie zasadnutie OZ bude 22.2.2023. 

 /RR/ 

 

Vydáva obec  Málinec      |     december 2022      |     ročník XVI. – číslo 4    |      Cena: 0,- €  nepredajné 
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Obec Málinec Vás pozýva na 

 

1.1.2023 /nedeľa/  
o 1500 hod.  

na námestie obce 
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T  Y  P      N A     D  A R  Č  E  K 

Kalendár obce Málinec na rok 2023 je už v predaji.    

Zakúpiť si ho môžete na OcÚ Málinec, odd. kultúry 

u pani Kančovej. Kalendár je v cene 3,- €. 
 

 

 
Máte možnosť zakúpiť 

si aj magnetky,       

pohľadnice a brožúrky 

obce Málinec.  

 
  Príbeh o štyroch sviečkach 
 

Na adventnom venci horeli štyri sviečky tak  

  tichučko, že bolo počuť, keď sa začali rozprávať. 

   Prvá sviečka vzdychla a povedala – volám sa 

MIER. Moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiaden mier   

nedodržujú. Jej svetielko bolo čím ďalej slabšie,  

až  nakoniec celkom zhaslo. 

Svetlo druhej sviečky zablikalo a sviečka povedala –  

  volám sa VIERA. Som ale zbytočná, pretože  

  ľudstvo nechce o Bohu nič vedieť. Nemá teda  

  význam, aby som horela. Miestnosťou zavial  

  prievan a zhasla aj druhá sviečka. 
Ticho a smutno sa o slovo prihlásila tretia sviečka –  

volám   sa LÁSKA. Už nemám dosť sily, aby som    

ďalej horela. Ľudia ma odložili nabok. Vidia len  

sami seba a nikoho  iného, koho by mali mať radi.  

A s posledným záchvevom zhaslo i toto svetlo. 

Vtom vošlo do miestnosti dieťa,  pozrelo sa na  

sviečky a povedalo: “Vy predsa musíte svietiť a  

nie byť zhasnuté!” A takmer sa pustilo do plaču. 

Vtom sa dostala ku slovu i štvrtá sviečka a  

povedala: “Neboj, sa, pokiaľ ja horím, môžeme  

      znovu zapáliť i ostatné sviečky. Volám sa NÁDEJ.” 

        Plamienok nádeje by nikdy nemal zhasnúť a každý  

    z nás by mal mať plamene: Mieru, Viery, Lásky  

      a Nádeje. 
 

 Pripravila:Kančová Anna, zdroj: internet 

 

Poďakovanie 
 

Za krásne nasvietený vianočný stromček  
na námestí obce ako aj za profesionálne zvučenie  

obecných kultúrno-spoločenských podujatí  
ďakujeme pánovi Mariánovi Piaterovi.  

R.R. 

 

     Poďakovanie 
 

Redakčná rada Málinského hlásnika  
 ďakuje pánovi Michalovi Takáčovi,  

ktorý bol sponzorom vylosovaných víťazov 
osemsmeroviek v priebehu celého roka 2022. 

 

              Juraj Janšto 
              Predseda redakčnej rady 



 

Obecný Úrad INFORMUJE 

Uznesenie č. 5/2022 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa  25.11.2022 

      v Málinci delegovaných obcou: 
        Mgr. Peter Turic, Bc. Ivan Karlík, Ján Kvasnica 
    c/ Informáciu starostu obce o delegovaní členov do Rady školy 
pri ZŠ Málinec: Ing. Igor Lacko,  JUDr. Zuzana Debnáriková,  
Viera Procháczková, Martin Kancko 
    d/ RO starostu obce Málinec č. 2/2022 
    e/ Žiadosť Jána Semeráka bytom Družstevná 457/7 Málinec 
  2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Mgr. Iveta Gajdošová 
                                                  2. Viera Procháczková 
    b/  Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Bc. Jozef Starove 
                               členovia – Jaroslav Valentíny, Martin Kancko 
   c/ Sobášiacich pre obdobie 2022 – 2026 nasledovne:  
Ing. Igor Lacko, Juraj Janšto, Mgr.Iveta  Gajdošová 
    d/ Rozdelenie poslaneckých obvodov na obdobie 2022-2026 
    e/ Vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce Málinec formou 
presunu finančných prostriedkov medzi podpoložkami pri 
zachovaní schválenej funkčnej klasifikácie pričom sa nemenia 
sumy ekonomickej klasifikácie na úrovni 3-miestneho kódu 
    f/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2022 
    g/ Výmenu bytu č. 2 za byt č. 3 pre Miloša Goliana v bytovom 
dome Mlynská 510/15 od 1.1.2023 
  h/ Pridelenie bytu č. 2 pre  Erika Oláha  v bytovom dome Mlynská 
510/15 od 1.1.2023 
  ch/ Pridelenie bytu č.1 na zdravotnom stredisku pre Martinu 
Slávikovú od 1.12.2022   
    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 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 45 m2, 
vybranému záujemcovi, ktorým je Eva Kretová, bytom Sklárska 
382/2 Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 
1.1.2023. Výška nájomného je stanovená vo výške 1,50 €/m2/rok 
   j/ 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 zastavana plocha a nádvoria o výmere 75 m2, 
vybranému záujemcovi, ktorým je Jaroslav Kocka, bytom Sklárska 
382/2 Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 
1.1.2023. Výška nájomného je stanovená vo výške 1,00 €/m2/rok 
   k/ 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 zastavana plocha a nádvoria o výmere 40 m2, 
vybranému záujemcovi, ktorým je Jarolím Haas, bytom Sklárska 
382/2 Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 
1.1.2023. Výška nájomného je stanovená vo výške 1,50 €/m2/rok. 
    l/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v 
 Málinci, zástupcu starostu obce Málinec a predsedu a členov 
komisií pri  OZ na volebné obdobie 2022-2026 
3. Ukladá: 

    a/ Poslancom OZ vykonávať svoju činnosť podľa bodu 2/d tohto 
uznesenia 
        Termín: trvalý 
    b/ OcÚ, odvolaným členom Rady školy pri ZŠ v Málinci na 
základe straty mandátu oznámiť ukončenie členstva v Rade školy 
        Termín: do 30.11.2022 
    c/ OcÚ, zabezpečiť nájomné zmluvy podľa bodov 2/g, 2/h tohto 
uznesenia 
        Termín: do 31.12.2022 
    d/ OcÚ, zabezpečiť nájomnú zmluvu podľa bodu 2/ch tohto 
uznesenia 
        Termín: do 30.11.2022 
    e/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy podľa bodov 2/i, 2/j, 2/k 
tohto uznesenia 
        Termín: 31.12.2022 
   4. Vzdáva sa: 

    Predseda Komisie agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu    
p. Juraj Janšto, odmeny predsedu komisie vyplývajúcej zo Zásad 
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v  Málinci, 
zástupcu starostu obce Málinec a predsedu a členov komisií pri  
OZ zo dňa 25.11.2022 
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1. Berie na vedomie 

    a/ Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
    b/  Vystúpenie novozvoleného starostu 
    c/ Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu 
bude poslanec Juraj Janšto 
2. Konštatuje, že: 

    a/ Novozvolený starosta obce Ing. Igor Lacko, zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce 
    b/ Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Málinci: JUDr. 
Zuzana Debnáriková, Mgr. Iveta Gajdošová, Juraj Janšto, Martin 
Kancko, Jaroslava Kminiaková, Ing. Dušan Michalove, Viera 
Procháczková, Bc. Jozef Starove , Jaroslav Valentíny zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
   3. Schvaľuje 

   a/ Návrhovú komisiu v zložení: Predseda: Ing. Dušan Michalove 
                Členovia: JUDr. Zuzana Debnáriková, Jaroslav Valentíny 
   4. Poveruje 

Poslanca OZ Bc. Jozefa Starove zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona       
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
5. Určuje 

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to  
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku (podľa § 4 ods. 1.) 2,2 
mesačný plat /pri plnom - pracovnom úväzku/ v sume 2.665,00 €,  
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
6. Zriaďuje : 

a/ Komisiu  na ochranu verejného záujmu 
        V o l  í : 

a) predsedu komisie – JUDr. Zuzana Debnáriková /SNS/ od 

28.11.2022 
b) členov komisie – Bc. Jozef Starove /SMER-SD/, Mgr. Iveta 
Gajdošová /Hlas-SD/  od 28.11.2022 

b) Kultúrno-športovú komisiu 
        V o l í : 

predsedu komisie – Jaroslava Kminiaková od 28.11.2022 
c/ Komisia výstavby a stavebného poriadku 
       V o l í : 
       Predsedu komisie –  Bc. Jozef Starove od 28.11.2022 
d/ Finančná komisia 
         V o l í : 
         Predsedu komisie – Ing. Dušan Michalove od 28.11.2022 
e/ Komisia na prešetrenie a vybavenie sťažností 
       V o l í : 
       Predsedu komisie – Viera Procháczková od 28.11.2022 
f/ Komisia pre občianske záležitosti 
         V o l í : 
         Predsedu komisie – Mgr. Iveta Gajdošová od 28.11.2022 
     g/ Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu 
         V o l í : 
         Predsedu komisie – Juraj Janšto od 28.11.2022 
     7. Ukladá: 

         a/  Predsedom komisií pri OZ, na nasledujúce OZ predložiť 
členov komisíí 
         Termín: 14.12.2022 
 
 
 
 
 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 
    b/ Informáciu starostu obce o odvolaní členov Rady školy pri ZŠ 

 

Uznesenie č. 6/2022 
z Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa  25.11.2022 



Poďakovanie  
novozvolených kandidátov  

na post starostu obce  
a na post poslancov OZ Málinec 

 

                      Vážení spoluobčania! 
 

Chcem sa Vám poďakovať za prejavenú 

dôveru v komunálnych voľbách do ďalšieho 

volebného obdobia na roky 2022-2026 

a novým poslancom Obecného zastupiteľstva 

pogratulovať k ich zvoleniu. 

 

                  Ing. Igor Lacko – starosta obce 
 

 
Poďakovanie 

 

   Dňa 29.10.2022 sa konali komunálne voľby. V našej obci 

bolo 15 kandidátov na poslanca do obecného zastupiteľstva. Vo  

svojom mene sa Vám chcem poďakovať za účasť. Je zrejmé, že 

fungovanie obce Vám nie je ľahostajné. Veľmi pekne ďakujem za    

prejavenú dôveru, ktorú ste mi vo voľbách preukázali. Veľmi si 

vážim každý jeden hlas. Vidím, že moja doterajšia práca 

v obecnom zastupiteľstve bola ocenená vašou podporou. Naďalej 

budem presadzovať rozvoj a napredovanie obce, správne hospodá-

renie s majetkom a financiami obce a presadzovať správne myš-

lienky občanov. 

Ďakujem. 

Jozef Starove – poslanec OZ 

 

                      Vážení Málinčania 
 

Dovoľte mi,  aby som sa Vám veľmi  

pekne poďakovala za účasť a prejavenú     

dôveru v komunálnych voľbách 2022. 

Vzhľadom na to, že tieto voľby sa ma   

dotýkajú po prvýkrát osobne, pevne verím, že 

Vašu dôveru nesklamem a naplním a to nie-

len správnym reprezentovaním našej obce, 

ale aj viditeľnými činmi. Týmto sa  

zaväzujem, že funkciu poslanca obecného zastupiteľstva budem 

vykonávať zodpovedne, najlepšie ako viem a budem presadzovať 

také riešenia, ktoré budú našu obec rozvíjať a budú ju posúvať 

dopredu v prospech našich     občanov. 

Na záver Vám chcem ešte raz poďakovať a popriať Vám veľa 

úspechov v osobnom ako aj pracovnom živote. 

Teším sa na našu vzájomnú spoluprácu. 

Vaša poslankyňa Vierka Procháczková-Paľuškove 

 

Vážení spoluobčania. 
 

Vo voľbách konaných 29.10.2022 ste mi dali Vašu dôveru, 

preto ďakujem za každý Váš hlas, vďaka ktorému som bol zvolený 

za poslanca do obecného zastupiteľstva. Vážim si to a úprimne 

ďakujem. Výsledok volieb vnímam s odhodlaním konať, ale v 

prospech všetkých občanov našej obce.  

S úctou, Dušan Michalove. 

 

 

 

 
 
 
Janšto J. – navrhol na web stránku obce uverejniť zoznam 

poslancov OZ – fotku+ telefón a email, prípadene spoločnú fotku 
Kminiaková J. – pochválila obec za adventný veniec, ktorý bude 

tento rok na námestí a zároveň mala otázku, či obec plánuje robiť 
tento rok Mikuláša. 
Starosta obce odpovedal – budú zakúpené balíčky pre deti, akcia 
Mikuláš sa uskutoční  v nedeľu 4.12.2022 tak ako v minulom roku, 
nakoľko to malo dobrú odozvu. Zároveň starosta obce informoval 
poslancov, že 16.12.2022 o 18.00 hod. bude prebiehať v kinosále 
SD Vianočný program a 20.12.2022  bude akcia VIANOČNÉ 
PESNIČKY Z MÁLINSKEJ ZVONIČKY 
Ing. Michalove D. - mal otázku, či je reálne vybudovanie 

osvetlenia pri moste na Potočnej ulici, 
zároveň uviedol, že na Pánskej ceste nesvietia všetky lampy. 
Navrhol do budúcna umiestniť do nových čakární tabule na 
oznamy. 
Starosta obce odpovedal – osvetlenie budeme robiť budúci týždeň 
a svetlá na Pánskej ceste tiež, bolo to nahlásené na obecný úrad. 
Do čakární môžeme umiestniť niečo na oznamy ale budú tam aj  
kamery + upozornenie na zákaz lepenia plagátov 
Bc. Starove J. – upozrnil na výtlky na námestí pri trafike, na 

Zdravotnej a Kostolnej ulici. Ďalej navrhol umiestniť lampu na 
novovybudovanom chodníku v cintoríne v zadnej časti pri dome 
smútku, hlavne v období pálenia sviečok 
starosta odpovedal – v tomto období už nemá význam robiť výtlky, 
lampu nie je problém urobiť 
Procháczková V– na rohu domu smútku v hornej časti pri čatorni 

vyrastá strom – treba ho vypíliť 
starosta odpovedal – urobíme to 
starosta obce informoval poslancov , že sme dostali dotáciu z 
Environmentálneho fondu  na kompostéry, ktoré budú 
rozmiestnené v cintorínoch v dedine aj v Hute. Staré drevené 
obruby na odpad ostránime. 
Ing. Michalove D. - mal otázku, akým spôsobom sa budeme 

uberať pokiaľ sa zvýšia ceny elektriny, či budeme vypínať svetlá 
alebo bude svietiť každá druhá lampa? 
Starosta odpovedal – budeme sa týmto problém zaoberať, keď  to 
bude aktuálne, momentálne prebieha verejné obstarávanie na 
elektrinu 
 
 

Pripomienky zo zasadnutia OZ v Málinci,  
konaného dňa 25.11. 2022 

 

Výsledky volieb  
samosprávy obce Málinec  

z dňa 29.10.2022 
 
Počet oprávnených voličov: 1112  
 
 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 435  
 
 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  
do obecného zastupiteľstva: 418 
 
 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  
starostu obce: 354  
 
Starosta obce:  
1. Ing. Igor Lacko – počet hlasov: 354  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  
1. Juraj Janšto – počet hlasov 276  
2. Bc.Jozef Starove – počet hlasov 218  
3. Ing. Dušan Michalove – počet hlasov 188  
4. JUDr. Zuzana Debnáriková  – počet hlasov 148  
5. Mgr. Iveta Gajdošová – počet hlasov 144  
6. Viera Procháczková – počet hlasov 133  
7. Jaroslav Valentíny – počet hlasov 131  
8. Jaroslava Kminiaková – počet hlasov 126  
9. Martin Kancko – počet hlasov 123 
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Daňová povinnosť 
 

Pripomíname všetkým občanom obce splnenie daňovej   

povinnosti k dani z nehnuteľnosti, u ktorých v roku 2022 došlo 

k zmene a to: 

- ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom 

alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom  

dane, tzn. ak daňovník nadobudol počas roku 2022 poze-

mok, stavbu, byt alebo nebytový priestor 

- ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom 

alebo užívanie nehnuteľností, tzn. ak daňovník počas 

roku 2022 napr. nehnuteľnosť predal, prestal prenajímať, 

užívať alebo spravovať jeho daňová povinnosť zanikla 

k 31.12.2022.  

Na základe vyššie uvedených zmien je občan povinný 

podať do 31.januára 2023 správcovi dane daňové alebo čiast-

kové priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Daňové priznania a oznámenia môžete podať na podateľni    

Obecného úradu v Málinci alebo v kancelárii miestnych daní 

a poplatkov, v listinnej podobe poštou, alebo elektronicky vo  

vyššie uvedenom termíne. 

Každý daňovník je povinný vykonať oznamovaciu povinnosť 

na predpísanom tlačive do jedného mesiaca: 

 Odo dňa vzniku daňovej/poplatkovej povinnosti 

 Odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na    

zánik daňovej/poplatkovej povinnosti, 

Tlačivá k daňovému priznaniu a rôznym oznámeniam nájdete 

od 02.01.2023 na našej internetovej stránke v sekcii TLAČIVÁ, 

alebo si ich môžete stiahnuť na stránke MFSR.sk,  prípadne pre-

vziať osobne na Obecnom úrade v Málinci. 

Úľava na poplatku za komunálny odpad  – na základe ŽIA-

DOSTI a POTVRDENIA, ktoré treba odovzdať na obecnom 

úrade do 30. januára 2023.  

Daňové priznania a oznámenia môžete podať na podateľni 

Obecného úradu v Málinci alebo v kancelárii miestnych daní 

a poplatkov do 31.01.2023. 

PLATENIE: – po doručení rozhodnutia  Dane z nehnuteľnosti 

a poplatku za komunálny odpad do 45 dní od podpísania  doru-

čenky!!! 

V prípade neuhradenia  bude vyčíslený úrok z omeškania za 

každý deň omeškania platby. 

 

Pripravila: Grulišová R. 
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Vážení čitatelia Málinského hlásnika! 
 

Pokiaľ chcete zverejniť nejaké životné jubileum, inzerciu, 

príspevok alebo spomienku na Vašich blízkych s fotografiou 

a pod., môžete tak urobiť zaslaním niektorej z uvedených infor-

mácií približne 2 týždne pred ďalším vydaním. Málinský hlásnik 

vychádza  koncom mesiaca marec, jún, september a december.  

Oznamy, príspevky, fotografie  zasielajte na  emailové 

adresy: novinymalinec@gmail.com, kancova.a@malinec.sk. 

Redakcia novín si vyhradzuje právo zhodnotenia 

vhodnosti príspevku do obecných novín. Za pravdivosť 

údajov a faktov zodpovedá autor informácie. Potrebné je 

dodržiavať zákon o ochrane osobných  údajov.      

 / RR/ 

Pripravenosť MŠ  
na školský rok 2022/2023 

 

 

 

 

 
 

Školský rok 2022/2023 začal 05.09.2022. Na  školský rok 

2022/2023  je zapísaných 45 detí  a do 15. septembra nastúpilo 

všetkých 45, ktoré mali rozhodnutie o prijatí.  Z týchto 45 detí sú 

len 3, ktoré k 31. augustu nedovŕšili vek 3 roky. 

Nebolo vyhovené 2 žiadostiam, ktoré boli podané po termíne 

zápisu  a kapacita sa naplnila deťmi, ktorých zákonní zástupcovia 

podali žiadosť v určenom termíne do 31 mája. 

Všetkým novoprijatým deťom, okrem detí plniacim  povinnú 

predškolskú výchovu, bolo dané adaptačné rozhodnutie t.j. na       

„skúšobnú dobu“ na 3 mesiace, následne trvalé  prijatie na VVČ. 

3 deti s trvalým pobytom v Málinci plnia predprimárne vzdeláva-

nie  mimo kmeňovej MŠ .. a to 1dieťa  mimo územia SR a 2 deti 

v iných okresoch. 

 Adaptačné rozhodnutia vydávame z dôvodu vyhnutia sa      

nepríjemnostiam, keď zákonný zástupca  zatají dôležité zdravotné 

skutočnosti o dieťati. 

Hygienou stanovené limity dodržiavame  t.j. 45 detí. 

V triede   č. 1  je kapacita naplnená 15 detí  zapísaných je vo 

veku od  2-3   rokov.  

 vyučujúca  p. uč.  Valentýniová Anna 

 triedna  p. uč. Strašková  Janka 

trieda č. 2  kapacita naplnená 10 detí 4-5 ročné 

  vyučujúca: Pinková  Anna 

trieda č.  3  kapacita 20 detí naplnená  5-6 ročné  

triedna učiteľka: Tatranská Nataša 

vyučujúca:  Janka Töröková 

Celkovo bolo prijatých 14 nových detí. 

Pedagogickí zamestnanci sú v nezmenenej zostave: 

Töröková Janka  Strašková Janka 

Tatranská Nataša  Pinková Anna 

Valentýniová Anna  P. A. Lásková Gabriela 

Nepedagogickí zamestnanci:   Mária Farkašová  

Pre deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou je  

dochádzka do MŠ povinná a tým aj povinnosti  zákonných zástup-

cov ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na VVČ. 

MŠ  je pripravená  na začiatok školského roka, ako interiér  tak 

exteriér.  Do kotolne aj do altánku na školskom dvore bola polože-

ná dlažba.  Niektoré  PC boli preinštalované aj  vyčistené. Väčšie 

úpravy sa cez prázdniny neuskutočnili  .Všetky triedy  sú vybave-

né v rámci možností  IKT /informatívno – komunikačnou       

technikou , učebnými pomôckami.  Do  triedy predškolákov  bola 

zakúpená nová Interaktívna tabuľa už so zbudovaným PC. Je 

pravda, že už sú niektoré  dosť opotrebované a začínajú byť dosť 

poruchové, postupne ich budeme podľa finančných možností  

vymieňať. 

Poplatok za MŠ  sa nemenil  /8,50 € mesačne/ Tento sa neme-

nil od roku 2010 na 8,50 a predtým v roku 2008 bol 6 €. 

Nemalú finančnú pomoc máme aj zo strany rodičov, ktorí po  

odsúhlasení na RZ prispievajú do triedneho fondu na triedach, do 

fondu RZ.  

Keďže aj naďalej platia opatrenia RÚVZ, musíme dodržiavať 

nariadenia a zabezpečiť dostatok hygienických potrieb: dezinfekč-

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

jednorázové utierky sme už zrušili a používame uteráky, hygienic-

ké vreckovky, vlhčené vreckovky, dezinfekčné mydlo... 

MŠ dostala na jedného pedagogického zamestnanca 30 € na 

hygienické potreby z KŠÚ.   

Vypracovala:Töröková Janka – riaditeľka MŠ                                                                                     

                                        

 

Zrnko múdrosti 
 

TEN KTO ODSTRAŇUJE HORU ZAČÍNA TÝM, 

ŽE ODNÁŠA MALÉ KAMIENKY. 

čínske príslovie 

 

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


 

 
        Hornohradská klobása 
v Českom Brezove – Váľkovo 
 

Mikroregión Hornohrad po dvoch  

rokoch Covidu usporiadal 1.10.2022 

veľmi obľúbenú klobásovú súťaž a to 

prezentácia mikroregiónu Hornohrad a  

súťaž o najlepšiu Hornohradskú klobásu. 

Bol to už štrnásty ročník. Tentokrát sa 

prezentácia a súťaž konala v obci České 

Brezovo – Váľkovo.  

Poniektorí  boli v tejto malej, ale 

peknej dedinke prvýkrát.   

Aj keď počasie neprialo, podujatie  

bolo starostlivo pripravené  a prítomní sa  

zabávali pri bohatom programe. Do súťa-

že   bolo prihlásených 9 obcí mikroregió-

nu (Cinobaňa, České Brezovo - Váľkovo, 

Zlatno, Rovňany, Uhorské. Hradište, 

Krná,   Málinec, Ozdín). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Za obec Málinec boli súťažiaci       

Ľubomír  Šnúrik, Július Findra a Ján  

Semerák. Súťaž trvala 60 minút, potom 

každé družstvo odovzdalo 30 cm vzorku 

v surovom stave.  

Čakanie na  

výsledok mnohým 

vôbec neprekážalo, 

tak ako program,  

tak aj omamná vôňa 

sa šírila celým ná-

mestíčkom Váľkova.  

 

 
  

 
 

 

 

Atrakciou tohto podujatia bola určite ochutnávka všetkého, 

od syrov, údenín, klobás, sladkých či slaných domácich koláčov 

až po ovocie a to aj v tekutom stave a to všetko zdarma. 
 

 
                                    

                                              Málinec na prezentácii mikroregiónu Hornohrad v Českom Brezove 
 

 
 

 
 

                         Vyhlasovanie výsledkov  

 

Víťazom sa stalo súťažné družstvo Krnej (Miloš Hric, Adam Hámorník 

a Michal Vitéz). Na druhom mieste boli Rovňany a na treťom mieste skončilo  

domáce družstvo České Brezovo. 

Atmosféra bola neopakovateľná a už v ten deň sa prítomní tešili na ďalší –  

–  pätnásty ročník, ktorý by sa mal konať v obci Zlatno.     

Kančová Anna 
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Šúpanie kukurice – šúpačky 
 

Medzi práce počas neskoro jesenných dní patrili šúpačky. 

V Málinci sa spomezi plodín pestovala aj kukurica, ktorá sa sadila 

ručne. Motykou sa kopali jamky, do ktorých sa hádzali dve alebo 

tri zrnká. Keď poschádzala, okopala sa a prihrnula. Počas ďalšieho 

obdobia dozrievala a na jeseň nastal jej zber. Dozreté kukuričné 

šúľky sa oblamovali do vriec a zvážali z polí. Šúpačky sa konali 

vo večerných hodinách. Gazda vysypal kukuricu vo veľkej miest-

nosti na kopu a okrem rodiny pozval aj susedov, aby zbavovali 

kukuričné súľky šupolia. Pri šúpaní sa po odtrhnutí šupolia 

nechávali dva alebo tri kusy na zviazanie. Ošúpaná kukurica sa 

zväzovala do párov a vynášala na povalu, alebo do vzdušnej   

hospodárskej budovy, kde sa vešala na drevené palice. Po jej po-

stupnom doschnutí sa potom zomlela. Neskoršie mali niektorí 

gazdovia strojček na odzrňovanie kukuričných šúľkov. Pri šúpani 

sa spievali pesničky a rozprávali príbehy. Po skončení šúpania 

gazdiná šúpačov pohostila a spolu s gazdom poďakovala za vyko-

nanú prácu. Kukurica sa aj mlela na kukuričnú múku, z ktorej sa 

varila kukuričná kaša ale sa aj varila celá a zrnká sa jedávali 

s makom.  

R.R., zdroj: Július Lomenčík: Z máľinské túrňi pozerán 

 

 



Október – mesiac úcty k starším  
 

7. októbra  2022 sa po dvojročnej prestávke v Spoločenskom dome   

Málinec konalo stretnutie seniorov a jubilantov obce Málinec. V mesiaci 

október si rok, čo rok uctíme  našich seniorov a pripomíname jubilantov. 

Mnohokrát si ani neuvedomujeme ich prítomnosť, pretože žijú medzi 

nami nenápadní, no o to vzácnejší ľudia, ktorí si zaslúžia našu pozornosť 

a úctu. Človek má jeseň života takú, akú ju vníma on sám. Preto nezabúda-

me na našich starkých a tento míľnik si pripomíname pozvaním všetkých, 

ale hlavne jubilujúcich seniorov. Príhovormi, kultúrnym programom a  

spoločným posedením v kruhu rovesníkov strávime veľmi pekné       

 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločná  fotografia Jubilantov obce Málinec  a ZPOZ pri OÚ Málinec 
 

Milí seniori udržiavajte teplo domova preto, aby ste žali úrodu, ktorú ste zasiali.  

Kančová Anna 
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Jeseň života 
 

V rámci mesiaca október sme si na našej škole pripomenuli 

i prácu našich bývalých kolegov a zamestnancov, ktorí si už  

užívajú zaslúžený odpočinok. Boli pozvaní na malé posede- 
 

 
 

nie s kultúrnym programom, ktoré zorganizovala pani       

učiteľka PaedDr. Mária Joklová. V programe, ktorý našich 

hostí potešil, vystupovali žiaci prvého a druhého stupňa. Deti  

im odovzdali malý darček i s prianím všetkého dobrého.  
 

 

 
 

 
 

Stretnutie pokračovalo v príjemnej atmosfére rozhovorom 

a spomienkami. Všetkým zúčastneným ďakujeme.   
 

Mgr. Chrastinová Katarína 
 

 
 

     

 

popoludnie.   

V tento deň sme uviedli aj CD nosič 

Petra Illéša z Bystričky, jeho vlastnú tvor-

bu. Nostalgické piesne nás milo uviedli 

v tento deň na pripravované podujatie.  

 Speváci z TV Šláger, hodinovým kon-

certom Silvinky a Petra Klimentovcov, si        

vyžiadali ďalšie dodatky ich krásnych  

piesní.  

Spoločné posedenie, občerstvenie a   

pokojná milá atmosféra  zanechala na     

prítomných úsmevy a spomienky, ktoré sú 

v dnešnej dobe tak vzácne.  
 

  
 

Našim jubilantom a seniorom želáme  predovšetkým 

pevné zdravie, aby duchom neprestali byť mladí, želáme 

šťastie, aby v kruhu svojich rodín rozdávali radosť,     

múdrosť, životný elán a lásku. 

Milí seniori, udržiavajte teplo domova preto,  

aby ste žali úrodu, ktorú ste zasiali. 

 

Vystúpenie: Silvia a Petra Klimentovci 

 

uvedenie CD: Peter Illeš z Bystričky 

Zápis do                    

obecnej kroniky 

 
 

Spoločná  fotografia jubilantov obce Málinec a ZPOZ pri OÚ Málinec 

  

                                                                                Kančová Anna  
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Jeseň v komunitnom centre 
         

Jeseň v komunitnom centre sme  začali zberom úrody 

z komunitnej záhrady, nakoľko nám dozreli paradajky a papri-

ky. V KC sme zorganizovali aktivitu s názvom  Lečo a ľudia si  
 

mohli lečo uvariť a potom aj zobrať. S deťmi sme pozbierali     

jablká, z ktorých sme spolu s  mladými mamičkami uvarili fajnú 

jablkovo mrkvovú výživu, ktorá deťom veľmi chutila.September 

a vlastne teplé dni sme ukončili posedením v našej komunitnej  

záhrade v exteriéri KC pri živej hudbe a  langošoch, ktoré si piekli  

ženy navštevujúce KC. Na 

langošoch sme si pochutili 

nielen my, ale aj všetci,  

ktorí sa  zúčastnili.  

Čas sme venovali aj tvo-

rivej činnosti či už s deťmi 

alebo so ženami, ktoré si 

mohli vyrobiť v KC krásnu 

jesennú ozdobu do domác-

nosti. Každá jedna ozdoba 

bola veľmi pekná a určite 

ozdobila domovy každej 

žienky.  

V spolupráci so ZŠ  

Málinec sme zorganizovali 

preventívnu  aktivitu pre 

žiakov vyšších ročníkov na 

tému: Prevencia drogových 

a iných závislostí, pretože 

preventívne pôsobenie na 

deti a mládež je veľmi dôle-

žité. 

Momentálne sa venuje-

me zimným aktivitám. 

Tím KC  

 
ZIMA: 

-od Adventu do Vianoc – vianočné zvyky a tradície 

-pripomenutie ľudových zvykov a tradícií na  sv. Martina, Ondre-

ja, Barbory, Lucie a určite najzaujímavejším pre naše detičky bol 

príchod sv. Mikuláša, ktorý rozjasnil očká všetkým deťom 

- „Vianočná besiedka“ – vianočné pečenie, koledovania a vianočné 

posedenie pri stromčeku 

- EA: „Zimná rozprávka“ (vytvorenie zimnej krajiny v altánku) 

- Fašiangové zvyky a tradície (páranie peria) 

-Karneval 

JAR: 

-vynášanie Moreny 

-Veľkonočné zvyky a tradície v našej obci (pletenie korbáčov, 

maľovanie kraslíc, oblievačka) 

-vysádzanie kvietkov do skalky, siatie semienok 

-návšteva obecnej knižnice „Marec mesiac knihy“ 

-„Hlasné čítanie“ – denné čítanie na pokračovanie a podľa výberu 

detí 

- „Deň Zeme“ – vysadenie stromčekov v areáli MŠ, úprava okolia 

Rinky 

- stavanie mája na školskom dvore 

-„Zachráň strom“ – zber papiera 

-zápis detí do 1. ročníka ZŠ 

-Stavanie mája v MŠ 

-„Kto nás chráni“ – návšteva policajtov a hasičov 

-„Deň matiek“ – výroba darčekov  

LETO: 

-„Deň detí“ – spoločná opekačka, športové súťaže a diskotéka 

-„Dni obce“ 

-šantenie pod vodnou hmlou 

-športové a bádateľské aktivity v prírode a na školskom dvore 

-„Športom ku zdraviu“ – športové dopoludnie v areáli MŠ 

-koncoročný výlet 

-rozlúčka s predškolákmi 

Vypracovala:  Töröková Janka – riaditeľka MŠ  

 

 

A opäť to bolo super...... 
 

 

Nakoľko  školský rok  bol voľnejší, s deťmi sme absolvovali  

exkurzie v obci s informovanými súhlasmi zákonných zástupcov 

a poldenný výlet – Syslovisko na Muránskej planine. V priebehu 

školského roka sme deťom spestrili pobyt v MŠ rôznymi zaujíma-

vými aktivitami a to: 

JESEŇ: 

- vychádzkami  za poznaním okolia MŠ a do prírody spojenými so 

zbieraním prírodnín 

-šarkaniádou 

-výstavou svetlonosov 

- jesenné upratovanie a výzdoba exteriéru 
 

 
 

- „Deň jablka“ – spojený  s ochutnávkou 

-„Deň cestovín“ spojený s aktivitami v triedach 

-výroba darčekov pre našich starkých „Mesiac úcty k starším“ 

- výstava detských prác na tému  „Pani jeseň“ 

-„Deň počítačovej bezpečnosti“ – aktivity v triedach 

 



Spomienka 
´ 

Počas tohtoročnej návštevy cintorína, 

pri príležitosti Pamiatky zosnulých, sme si 

spomenuli aj na nášho kamaráta Miroslava 

Tokára, s ktorým sme sa rozlúčili na jeseň 

2021.  

S bývalým učiteľom, futbalovým a hoke-

jovým brankárom, trénerom, propagátorom 

netradičných športov, kultúrnym pracovní- 

kom, ale najmä naším kamarátom.  

Viacerých, z jeho rovesníkov, nás spájalo veľa pekných zážit-

kov v našom Málinci. Medzi nami kamarátmi to bol Mirek.    

Doteraz mám pocit, že za svojej mladosti si užíval úctu všetkých 

generácií našej obce. Vedel slušne komunikovať so staršími 

i mladšími. 

S pribúdajúcimi rokmi sa Mirekova popularita vytrácala a tým 

aj jeho priestor v spoločenskom živote. Náš kamarát odišiel praco-

vať a žiť do hlavného mesta, pravdepodobne chcel byť bližšie aj k 

svojmu obľúbenému Slovanu. Viac rokov nebol na neho žiadny 

kontakt. Našťastie, že najschopnejší z našej partie Michal, si  pred-

savzal Mireka vyhľadať. Najskôr zistil, kde sa nachádza a 

s vedením domova dôchodcov  dohodol jeho návštevu. Následne 

naplánoval termín a na aute ďalšieho kamaráta Janka sme návštevu 

uskutočnili. Spolu sme si posedeli v neďalekom bufete,  patriacom 

zhodou okolností hrajúcemu futbalovému trénerovi Radzoviec. Na 

začiatku nášho stretnutia a na rozlúčku sme si  pripili Mirekovým 

obľúbeným ginom. Je len samozrejmé, že  stretnutia s Mirekom 

sme chceli zopakovať a to  v  početnejšom zastúpení kamarátov. 

V  jednom prípade nám v tom zabránila epidémia, tesne pred brá-

nou domova a k tým ďalším, bohužiaľ vyššia moc.  

Veľmi ľúto nám bolo Mireka, zo srdca milujúceho Slovan i 

Málinec, že nesedel s nami na tribúne a nepozeral historický    

futbalový zápas: Málinec – Slovan. V domove mu to neodporučili. 

Škoda, lebo pre nášho kamaráta to bola posledná šanca vrátiť sa do 

rodnej dediny . . .    

V každom prípade patrí veľká vďaka Michalovi a Jankovi za 

návštevu kamaráta.   

 

Juraj Valentíny 

 
 

 

Čas na blízkych 
 

 

Sú osoby, ktoré nám navždy poznačia život. Tie, ktoré s nami 

kráčali dlho i tie, čo sa v ňom len mihli. Zanechajú stopu, alebo sa 

časom celkom vytratia, až na ne skoro zabudneme. A zrazu to 

príde. Tá Janka, ktorá s nami sedela v lavici a zažili sme s ňou 

veľa pekného, nasmiali sa spolu a stratili sme  s ňou kontakt. Tá 

Janka, ktorá vyštudovala, odišla do sveta, pracovala, vydala sa 

a stala sa matkou troch detí pred polrokom zomrela. Správa nás 

zasiahne ako blesk, hoci sme  o sebe dlho nevedeli. Zrazu si spo-

menieme na všetko pekné a zistíme, že zanechala v nás stopu.  Zdá 

sa nám to nespravodlivé. Bože, prečo práve ona! 

Tajomstvá Božích plánov nám zostanú navždy ukryté a asi ich 

nikdy nepochopíme. O to vrúcnejšie sa začneme modliť, venovať 

sa rodine, deťom, ľuďom okolo seba, lebo človek nevie dňa ani 

hodiny, kedy príde jeho čas. Len láska je večná. Nežime tak, ako 

keby sme tu mali byť naveky – v behu –  ale urobme si čas na 

našich blízkych a zahrňme ich láskou, kým sme s nimi, ak tu ne-

budú, tú možnosť si minieme. 

  

Mgr. Chrastinová Katarína 

 

„V núdzi poznáš priateľa“ 
    

Na dedinách to bolo kedysi bežné, že medzi susedmi vládla 

priateľská atmosféra a navzájom si nezištne pomáhali pri bežných 

väčších či menších prácach.  

Žiaľ, táto doba nás zmenila. Pomoc a krásne susedské (kama-

rátske) vzťahy sa pomaličky vytrácajú. 

Asi nikomu netreba pripomínať rodinné nešťastie rodiny Petra 

Gabľasa, keď im v lete tohto roku pri požiari zhorela strecha na 

kuchynke a hospodárskej budove. Len vďaka rýchlemu zásahu 

ľudí a hasičov sa požiar nerozšíril na obytnú časť domu.  

Po uhasení požiaru ostala hlava v smútku rodine s tromi deťmi, 

keď v tejto ťažkej dobe obracajú v ruke každé euro a hlavou im 

blúdila otázka „Ako ďalej“. 

Ihneď im pomocnú ruku podala obec, ktorá zabezpečila likvi-

dáciu odpadu po požiari, ale aj kamaráti, ktorí nezištne prišli   

pomôcť. 

Aj napriek okamžitej pomoci od okolia stále na otázku „Ako 

ďalej“ neprišla odpoveď, keďže financií na obnovu strechy bol 

nedostatok. Po dlhej a neľahkej komunikácii s poisťovňou dostala 

rodina odškodné za poistnú udalosť. Lenže v náročnom období 

neustáleho zdražovania nebolo možné skĺbiť cenu práce a  mate-

riálu do finálnej podoby novej strechy. 

Jedného dňa sa partia kamarátov okolo Igora Karlíka dala    

dokopy. Igor išiel za Petrom, že všetci bez nároku na finančnú 

odmenu mu pomôžu urobiť novú strechu. 

Slovo dalo slovo, Igor všetko naplánoval, nakúpil sa materiál 

a všetci kamaráti začali pracovať na novom diele. 

Ich šikovná práca a hlavne kamarátska pomoc dostala finálnu 

podobu novej strechy.  
 

 
 

 
 

V mene rodiny Petra Gabľasa všetkým, čo akýmkoľvek spôso-

bom pomohli tejto rodine pri ich nešťastí, patrí veľké „Ďakujem“, 

ale najmä Tebe – Igor. 

Nezabúdajme na svojich blízkych, susedov, priateľov, ale  

berme si príklad od našich starých otcov a mám a žime ako oni 

podľa známeho príslovia – „V núdzi poznáš priateľa“.  

 

Jozef Starove 
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         MAXO –  
– pilier málinských futbalistov 
 

 
 

Ako si spomínaš na svoj prvý zápas? 

Môj prvý zápas som odohral za prípravku. 

Nastúpil som v Opatovej do druhého 

polčasu, pod vedením p. Straška. Dal som 

4 góly a napokon sme vyhrali 0:4. 

Ktorí tréneri ťa trénovali počas tvojej 

futbalovej kariéry? A na ktorého z nich 

najradšej a najčastejšie spomínaš?  

Trénermi, s ktorými som sa počas svojej 

aktívnej futbalovej činnosti stretol boli  

p. Straško, p. Turic, p. Starove-Stacho, 

p.,Korim , p. Kantorák, Miro Kvasnica 

a ďalši.... 

 a p. Milan Merčiak – ten bol pre mňa 

TOP  .  

Pamätníci hovoria, že si patril medzi 

najlepších hráčov v Málinci tvojej  

generácie. Nemal si ambície hrať aj 

vyššiu ako okresnú súťaž? 

Určite áno, ale predchádzalo tomu veľa 

okolností, ktoré tu nechcem uvádzať. 

Teraz by som to riešil určite inak, ale už 

je pozde. Všetko bolo tak, ako malo 

byť.  

Kedy si sa rozhodol stať sa manažé-

rom? Čo táto funkcia obnáša? Aké sú 

PRE a PROTI? 

Moja pozícia manažéra sa ku mne dostala 

spontánne a nečakane, chcel som hlavne 

zostať pri málinskom futbale a posunúť 

ho na vyššiu úroveň. To sa aj podarilo, 

samozrejme s pomocou veľa ďalších ľudí. 

Človek, ktorý chce túto funkciu vykoná-

vať, musí počítať s tým, že ho to bude 

stáť veľa času, nervov a hlavne rozhovo-

rov.  

V čom vidíš ty vzostup málinského 

futbalu za posledné roky? 

Vzostup vidím hlavne v koncepčnej práci 

 

 
 

 
celého realizačného tímu a všetkých ľudí 

okolo futbalu. Myslím si, že spoločne sme to 

potiahli na dosť profesionálnu úroveň.  

Ako vidíš budúcnosť málinského futbalu? 

Nielen u dospelých, ale aj u mládežníc- 

kych kategórií. 

V blízkej budúcnosti je hlavnou prioritou 

klubu  zamerať sa na mládež – hlavne          

vytvorením mužstva dorastu a postupným 

vychovávaním svojich hráčov – lebo to je     

BUDÚCNOSŤ! 

Čo ti dáva futbal a funkcia manažéra?  

Futbal je mojou vášňou- venujem sa mu  

odmalička. A funkcia manažéra nosí  

STAROSTI, ale aj RADOSTI. Takže je to 

vyvážené.    

Ako by podľa teba vyzerala 11-ka  

hráčov, pôsobiacich v našom klube  

za tvojho pôsobenia manažéra? A pod ktorým trénerom by nastupovala?  

Rozhodol som sa zostaviť 2 mužstvá. A to mužstvo DOMÁCICH a CEZPOĽNÝCH 

DOMÁCI: Jakuba Juraj (POKOJ), Kvasnica Ján, Melich Ján, Čepko Michal, Turic Peter, 

Dibaľa Miroslav, Urda Ivan, Straško Miroslav, Kovalančík Roman, Farkaš (Pumpľo st.) , 

Valentýni (SLIPO) 

Tréner domácich: KVASNICA Miroslav 

CEZPOĽNÍ: Hrnčiar (BRUNO), Beľa Adam, Horanský Michal, Kurák Peter, Csányi  

Csaba, Ďurica Tomáš, Berky Radko (KUĽO),Poliak Milan ,Blahuta Matej, Máč Radko, 

Valentýni Peter 

Tréner cezpoľných: POCTAVEK Marian 

Máš dni kedy futbal nechceš ani vidieť?  

Samozrejme – každý pondelok po prehratom zápase.   

Keby môžeš do klubu priviesť akéhokoľvek hráča, kto by to bol?  

Už dlho nad tým rozmýšľam, že by som chcel cudzinca tmavšej pleti. Taký na Málinci 

ešte nebol   . 

Čo tento rok považuješ za svoj najväčší úspech ako manažér? Respektíve o čom mô-

žeš po pracovnej stránke povedať, že sa ti skutočne podarilo?  

Spokojný som len so stabilizovaním kádra na počet hráčov 20. Neboli sme spokojní 

s vyriešením trénerskej otázky, ale to je futbal, treba to prijať.   

Keby si nebol manažérom, aká pozícia by ťa lákala?  

Byť nástupcom Stanka Cvekove.  

 

....MAXOVE *naj*..... 

NAJ JEDLO: Baraní perkelt s haluštičkami 

NAJ NÁPOJ: Voda z rinky 

NAJ HUDOBNÝ INTERPRET: Jednoznačne KABÁT 

NAJ PESNIČKA: KABÁT – Malá dáma 

NAJ AKTIVITA: Chatárčenie 

NAJpamätnejší zápas (ako hráč) : Halič – Málinec 3:5 – rozhodujúci o postup 

                                      (ako manažér): Málinec – Príbelce – SEZÓNA 2010/2011 

- prehrávali sme 0:2 

- vyrovnali sme na 2:2 

- vylúčili nám brankára + jedna zlomená noha v našom mužstve (odvtedy dres č.13 u nás 

nikto nenosí) 

- prehrávali sme 2:3, napokon sme aj tak vyrovnali a v 93. minúte dal Jano brat gól na 4:3 

- zaznela pamätná veta od hlavného mecenáša Príbeliec, keď sa po góle opýtal: ,,A teraz 

čo??“  

- v túto sezónu sme historicky postúpili do IV. ligy JUH 

NAJ futbalový klub: TJ JEDNOTA MÁLINEC 

NAJ šport okrem futbalu: turistika, lyžovanie 

NAJ farba:  zelená 

NAJ zviera: prasa 

NAJ číslo: 6 

Terézia Melichová 

 

 

(hodiny) (1972): Táto 

psychologická dráma je 

nadčasová hra, ktorá sa 

zameriava na ľudí, ktorí 

sa kvôli svojmu veku 

ocitnú mimo spoločnosť 

a chcú dôstojne dožiť 

svoj život. V hre namies-

to smelých  plánov budo-

vateľov komunizmu 

zobrazil ľudí na konci 

životnej púte, ktorí už 

nevideli žiadnu perspek-

tívu, v realite všedných 

dní nenachádzali miesto, 

a preto žili minulosti,  

 



                            DRAMATIK   
OSVALD  ZAHRADNÍK  A MÁLINEC 

 

Dielo Osvalda Zahradníka (1932 – 2017) patrí k vrcholom nielen slovenskej drámy 

obdobia po roku 1968 a slovenskej    literatúry, ale aj slovenského tvorivého ducha – 

hľadačského, emocionálneho, zahľadeného do seba a transcendentného súčasne, spájajú-

ceho v sebe     archetypy praslovanské, byzantsko-rímske i moderné... 

Z množstva divadelných hier – napr. Zurabája alebo Epitaf pre živého (1973),      

Prekroč svoj tieň (1974), Omyl chirurga Moresiniho (1981), Prelúdium v mol (1984), 

Post scriptum (1985) – najväčší úspech zaznamenal jeho divadelný debut Sólo pre bicie   
 

 

 
 

                   Literárna beseda v Spoločenskom dome Málinec – 

        – zľava Oslvald Záhradník a doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. 
 

spomienkam. 

V nových spoločensko-politických a kultúrnych podmienkach po roku 1989 sa na istý 

čas odmlčal. Došlo k paradoxnej situácii, keď jeho hry sa na slovenských divadelných 

scénach prestali hrať, ale vo svete naďalej zostal prítomný. Napríklad jeho divadelnú hru 

Sólo pre bicie (hodiny) niekoľkokrát uviedli napr. v Moskve.  

A práve tu mala roku 2000 celosvetovú premiéru jeho divadelná hra Doletíme do   

Milána a tiež hra Azyl, ktorá akoby bola pokračovaním divadelnej prvotiny, hoci 

s reáliami „novej“ spoločnosti a s jej „novými“, ale v podstate známymi skutočnosťami 

(zbohatlíci, nezamestnaní). V rokoch 1976 – 79 bol šéfom činohry Slovenského národné-

ho divadla v Bratislave. 

Rodinné korene Osvalda Zahradníka siahajú z otcovej strany do našej obce. 

V miestnej časti Samoterč (na ľavej strane rieky Ipeľ, kde bola od roku 1852 sklárska 

huta) sa dňa     1. marca 1902 narodil jeho otec Anton Zahradník. Do Málinca sa starý 

otec Osvalda   Zahradníka Kliment (nar. 1863 Rosice ─ zom. 1902  Málinec) prisťahoval 

z Čiech za prácou v miestnej sklárni. Tu sa oženil s Albínou Forgáčovou (nar. 1874). 

Mesiac pred narodením syna (otca Osvalda Zahradníka) Kliment Zahradník zomrel, preto 

matka    poverila pôrodnú babu menom Antonia Vott o nahlásenie narodenia dieťaťa. 

V čase veľkej hospodárskej krízy odišiel Anton Zahradník za prácou na vtedajšiu   

Podkarpatskú Rus (dnes Ukrajina), kde sa vo Veľkom Bočkove dňa 16. novembra 1932 

narodil Osvald Zahradník. Neskôr sa rodina presťahovala späť na Slovensko, do Banskej 

Bystrice, keďže matka Osvalda Zahradníka pochádzala z neďalekého Čerína. Osvald 

Zahradník v Banskej Bystrici študoval na miestnom gymnáziu a v podtatranskom Svite 

sa vyučil za elektrotechnika (1951). V období prvej Slovenskej republiky školské prázd-

niny trávil u starej mamy A. Forgáčovej-Zahradníkovej a tety Anušky (otcovej sestry) 

v Málinci. 

Zaujímavosťou je, že o Zahradníkových rodinných vzťahoch k našej obci sa doteraz 

oficiálne nič nepublikovalo. Pritom na základe uvedených skutočností – pôsobenie   

starých rodičov v Málinci, narodenie otca v miestnej časti Samoterč, ale aj mieste     

posledného odpočinku starých rodičov a tety (otcovej sestry Anny Zahradníkovej) na 

miestnom katolíckom cintoríne, ako aj návštevy mladého Osvalda Zahradníka počas 

prázdnin v Málinci v priebehu 40. rokov – možno konštatovať, že dramatik Osvald   

Zahradník cez svojich blízkych rodinných príslušníkov má väzbu na našu obec. Na tomto 

základe ho možno zaradiť k ďalším významným osobnostiam, ktoré sú svojimi rodinný-

mi koreňmi späté s Málincom. 

Svoj vzťah k tomuto kraju prejavil po rokoch oficiálnou návštevou dňa 30. septembra 

2011, keď v kultúrnom dome besedoval so žiakmi základnej školy a miestnymi občanmi. 

Okrem toho na katolíckom hrobe si uctil pamiatku svojich starých rodičov a tety Anky. 

 

    JÚLIUS LOMENČÍK 
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Málinské výročniny 
v roku 2022 

 

810. výročie (1212) prvého písomného  

záznamu o osídľovaní údolia Ipľa až k jeho 

prameňom – V listine je konkrétne zapísaná 

neobývaná zem zvaná „Ledník“, po maďar-

sky „Hidegkút“ a po slovensky „Chladná 

studňa“.  

625. výročie (1397) prvej písomnej zmienky 

o Málinci Údaj sa nachádza v Zozname kato-

líckych  farností ostrihomského arcibiskupa a 

kardinála Petra Pázmana (1570-1637) z roku 

1616. Historický záznam potvrdzuje, že v 

roku 1397 existovala v Málinci rímskokato-

lícka fara.  

565. výročie (1457) písomnej zmienky o 

Málinci ako o Malnapadhaka – Záznam sa 

nachádza v daňovom registri, ktorý spísal      

Leonard z Uničova poverený Jánom Jiskrom 

z Brandýsa výberom portálnej dane v Novo-

hrade.  

295. výročie (1727) zaevidovania 35 reme-

selníkov v Málinci – v súpise poddaných        

V tom roku to bolo najväčšie zoskupenie  

dedinských remeselníkov v rámci celej   

Novohradskej stolice. 

220. výročie (1802) postavenia prvej evanje-

lickej fary v Málinci – Svojmu účelu slúžila 

do roku 1974, kedy bola postavená nová fara. 

220. výročie (1802) vedenia evanjelickej 

matriky narodených, sobášených a zomre-

tých cirkevníkov – Matriku začal písať prvý 

farár samostatného cirkevného zboru v   

Málinci Juraj Karlo (1770-1837).  

185. výročie (14.08.1837) úmrtia prvého 

farára  samostatného CZ ECAV Málinec 

Juraja Karla – Pôsobil v Málinci 36 rokov 

(1801-1837). Narodil sa v septembri 1770.  

185. výročie (12.11.1837) uvedenia do úradu 

druhého farára samostatného CZ ECAV 

Málinec Jána Theodosiusa Reguliho (1811-

1865) – Pôsobil v Málinci 28 rokov až do 

svojej tragickej smrti 13.11.1865.  

170. výročie (1852) výročie vzniku sklárne v 

Málinci – Samoterči – Skláreň bola založená 

Štefanom Kuchynkom z Utekáča, ktorý ju dal 

postaviť pre svojich dvoch synov Gejzu a 

Štefana. V kronike Málinca Vladimír Findra-

Košarec píše: „Skláreň bola postavená tak, 

ako v tej dobre ostatné sklárne. Kruhová pec, 

v ktorej bolo 12 perníc s otvormi. V perni-

ciach sa tavila sklárska zmes. Pri  jednom 

otvore do pernice pracovali piati robotníci 

(majster, podmajster, bankár, odnášač, for-

már). Pri peci samozrejme ich bolo 60. Po 

nafúkaní skleneného predmetu sa potom 

odnieslo chladiť do chladiacej pece. Do nej 

sa prikurovala drevom (priamo do  pece). V 

tejto dobe sa už kúrilo splynovaným drevom. 

Brusiareň mala pohon 20 vodných konských 

síl. Neskôr transmisiu kolies a prevodov 

poháňal parný stroj o 8 konských silách. 

Takýto pohon bol do tých čias pokiaľ  

POKRAČOVANIE na s. 11 
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nebola zavedená elektrická energia zo Stredoslovenských  

elektrární (1948). Strecha na sklárni bola obyčajná na stĺpoch a 

pokrytá šindľom. Múry z tehál. Častokrát sa stalo, že zhorela, ale 

strecha za krátku dobu bola znova zakrytá. Takto to bolo ešte aj za 

mojej pamäti.“  

155. výročie (14.11.1867) uvedenia do funkcie tretieho farára 

samostatného CZ ECAV Málinec Jána Hrka (1844-1911) – Pô-

sobil v Málinci 44 rokov až do svojej smrti.  

130. výročie (november 1892) založenia Detskej opatrovne v  

Málinci pre deti predškolského veku – vznikla na podnet evanje-

lického farára Jána Hrka a s podporou hlavného župana Novohrad-

skej stolice Abraháma Gyürkyho a podžupana Novohradskej  

stolice Jána Scitovského. Opatrovňa okrem pedagogického a    

sociálneho poslania mala za cieľ naučiť deti maďarskému jazyku. 

Vedúcou predškolského zariadenia bola Ilona Szláviová, vychová-

vateľkami Berta Zurková a Anna Korčeková. Priemerne opatrovňu 

navštevovalo 60 detí. V roku 1900 mala dve učebne – jednu hraciu 

a jednu pracovnú.  

125. výročie (27.06.1897) narodenia a 55. výročie úmrtia 

(31.01.1967) divízneho generála Mikuláša Markusa, málinského 

rodáka.  

120. výročie (15.08.1902) postavenia prvej budovy Štátnej ľudo-

vej   školy v Málinci – Prvým správcom novopostavenej školy na 

súčasnej Školskej ulici sa stal učiteľ a zborový kantor CZ ECAV 

Málinec Karol Petrivaldský pochádzajúci z Gregorovej Viesky. 

Školu spravoval 22 rokov. Táto škola bola jedinou vzdelávacou 

inštitúciou v Málinci až do 10. septembra 1961, kedy bola        

postavená druhá budova štátnej školy na dnešnej Hlavnej ulici.    

V bežnej komunikácií Málinčanov je prvá budova školy, hoci už 

neslúži svojmu pôvodnému účelu, dodnes označovaná ako stará 

škola a druhá budova školy ako nová škola.  

115. výročie (1907) prvého filmového predstavenia v Málinci – V 

kronike Vladimíra Findru – Košarca, jeho otec Ján na túto udalosť 

spomína: „Prvé filmové predstavenie v Málinci bolo v r. 1907. Do 

dediny prišiel majiteľ prvého tohto prístroja (kinoprístroja) do 

školy. V triede nám premietali film o rusko-japonskej vojne. Naj-

lepšie som si zapamätal ako Rusi obskakovali okolo dela počas 

streľby. Platili sme po 6 halierov. (Bola to cena 1 dcl pálenky)“. 

110. výročie (07.08.1912) narodenia Jozefa Pupáka, učiteľa a 

partizánskeho veliteľa, málinského rodáka – Po vypuknutí    

Slovenského národného povstania v hodnosti npor. bojoval pri 

Telgárte. Po prechode SNP do hôr sa stal náčelníkom štábu     

oddielu Za slobodu. Od 1.2.1945 bojoval ako dôstojník siedmeho 

úderného  práporu, okrem iných miest aj v Bystřici pod Hostýnem, 

kde v boji padol. Je pochovaný na málinskom cintoríne. V roku 

1945 mu bola udelená hodnosť majora in memoriam.  

100. výročie (15.02.1922) narodenia Prof. MVDr. Jozefa       

Vodrážku, DrSc. veterinárneho lekára a vysokoškolského učiteľa  
– Málinský rodák patrí medzi 10 zakladateľov veterinárnej farma-

kológie na Slovensku.  

100. výročie (25.03.1922) osadenia dvoch nových zvonov do kos-

tolnej veže a do zvoničky – Zvony zadovážil CZ ECAV Málinec 

pod vedením farára Alexandra Trokana ako náhradu za tri zvony 

zrekvirované 1. decembra 1916 rakúsko – uhorskými úradmi na 

vojnové účely.  

100. výročie (24.05.1922) narodenia ôsmeho farára samostatné-

ho CZ ECAV Málinec Ondreja Urbana – V Málinci pôsobil 5 

rokov (1972-1977). Zomrel 14. decembra 1995. Pochovaný je v 

Lučenci.  

90. výročie (1932) založenia prvej kamennej predajne obuvi fir-

mou BAŤA, a.s. v novopostavenej budove na námestí v Málinci – 

Súčasťou predajne bol byt predavača a opravovňa obuvi. V súčas-

nosti je to už súkromný rodinný dom.  

85. výročie (25.02.1937) narodenia Doc. PhDr. Márie Lúčanovej, 

CSc. rod. Bakuľovej, scenáristky, dramaturgičky a vysokoškol-

skej čiteľky Málinská rodáčka pracovala v Československej u 

televízií v Bratislave. 

 

     80. výročie (1942) núteného vysťahovania málinských židov  

   v rámci tzv. židovského programu – Na základe nariadenia   

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 29.06.1942 boli 

židia z Málinca odsunutí do koncentračných táborov. Židia sa do 

Málinca prisťahovali v 2. polovici 19. storočia. Po 2. svetovej 

vojne sa židia do Málinca nevrátili.  

75. výročie (01.06.1947) posvätenia rímskokatolíckeho kostola 

Najsvätejšej Trojice v osade Hámor – Základný kameň bol polo-

žený 6. júna 1943 za účinkovania farára Františka Vysockého. V 

čase vysvätenia bol kňazom Ján Belčány, ktorý v tomto kostole 

pôsobil v rokoch 1946 až 1983. Na posviacke sa zúčastnilo 8000 

ľudí. Kostol bol po dobudovaní Vodnej nádrže Málinec spolu s 

osadou Hámor zaplavený. Obraz z hlavného oltára od Františka 

Gyurkovitsa a časť výzdoby je prenesená do nového rímskokato-

líckeho kostola v Málinci.  

75. výročie (1947) elektrifikácie obce Málinec – Do roku 1947 

dodával elektrinu do obce mlyn Eugena Pupáka, ktorý nestačil 

pokryť dopyt. Elektrifikácia sa začala 22. augusta 1947 a dokon-

čená bola 23. decembra 1947. Hlavný investor Stredoslovenské 

elektrárne rozviedli po obci elektrickú sieť v dĺžke 5483 metrov, 

čím zabezpečili elektrifikáciu všetkých domácností, verejných 

budov a 40 lámp verejného osvetlenia. Náklady boli 1577 tisíc Kčs 

z čoho obec uhradila 237 tisíc Kčs.   

75. výročie (1947) zriadenia prvého kamenného kina v Málinci – 

Vladimír Findra-Košarec v Kronike Málinca uvádza: „Premietacia 

sála bola krčma. Veľkým propagátorom a realizátorom bol riaditeľ 

meštiackej školy Ján Dianiška. Premietalo sa na prenosnom kinop-

rístroji Zeis-Ikon, pozdejšie OP-16 (16 mm filmy). Táto sála bola 

len dočasná. Po krátkej dobe sa premietali filmy v upravovanej 

sále pre premietanie u Pavla Pupáka, bývalého obchodníka a krč-

mára. Osobitne bola premietacia kabína. V sále boli jednotlivé 

rady stupňovito vyvýšené. Dlhé roky bol premietačom Tibor Bott, 

pokladníčka Jolana Bottová, správca Ján Dianiška, pozdejšie M. 

Lisková, upratovač a uvádzač Matej Gúgľava – Huntrc. To naše 

kino pracovalo pod názvom „Hviezda“. Kubišova krčma je dom na 

Lipovej ulici č. 308/2 a Pupákov obchod a krčma je dom na rohu 

Hlavnej a Kinovej ulice č. 346/2.  

70. výročie (1952) otvorenia kultúrneho domu v Málinci – Na-

chádzal sa v skonfiškovanom zrenovovanom obytnom dome   

statkára Jána Passútha. Mal kapacitu 250 miest. Svoje poslanie 

plnil do 2. polovice 70 rokov 20. storočia. Na jeho mieste dnes 

stojí Spoločenský dom.  

65. výročie (1957) prvej samoobslužnej predajne potravín 

v Málinci –  Na samoobsluhu bola upravená štátna predajňa Zdroj. 

V súčasnosti je to súkromný dom na Lipovej ulici č. 260/7. 60. 

výročie (1962) umiestnenia televízneho vysielača na vrchu Hrad 

(589,1 m.n.m.) Vladimír Findra – Košarec v Kronike Málinca 

uvádza: „Koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov dostal zele-

nú ďalší masovokomunikačný fenomén a to televízia. Postupne sa 

jej sledovanie dostalo i k obyvateľom našej obce. Aby občania 

mohli sledovať toto obrazové vysielanie, musela byť postavená 

prenosná (retranslačná) stanica. Vybudovali ju na Vrchrade v roku 

1962. Zo začiatku sa vysielal len 1. program. Pozdejšie i druhý.“  

55. výročie (15.12.1967) nastúpenia a 50. výročie (1972) odstú-

penia Rastislava Tupého (1931-2011) z miesta siedmeho farára 

samostatného CZ ECAV Málinec – V Málinci pôsobil 5 rokov. 

50. výročie (1972) obsadenia a 45. výročie (1977) uvoľnenia 

miesta ôsmeho farára samostatného CZ ECAV Málinec Ondreja 

Urbana (1922-1995) –  V Málinci pôsobil 5 rokov. 35. výročie 

(1987) ukončenia výstavby Spoločenského domu v Málinci – Do 

jeho priestorov bolo „od Pupákov“ prenesené kino Hviezda.  

30. výročie (30.11.1992) odchodu Jána Kollára (1948) deviateho 

farára samostatného CZ ECAV Málinec do Banskej Bystrice – 

Radvane – V Málinci pôsobil od 1. septembra 1978 do 30. no-

vembra 1992, t. j. 14 rokov a 3 mesiace. 

 

Želmíra Urdová 

 



 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Výletníci na zájazde v Kremnici 

 

 
 
 

Šikovné ruky 
Mária Findrová-Puska 

 

 Články o zručnosti, kreativite či o umeleckom cítení a origina-

lite, ktoré uverejňujeme v rubrike "Šikovné ruky",  približujú  

čitateľom Málinského hlásnika tvorivosť našich občanov a pood-

haľujú aj kúsok ich súkromia. 

     Je podivuhodné, koľko šikovných ľudí žije medzi nami.  Úplne 

jednoduchí, obyčajní ľudia, ktorí ale majú výnimočné nadanie a cit 

pre krásno. Rád píšem o nich, ale pravdupovediac v tomto prípade 

neviem, ako mám začať alebo lepšie povedané – kde mám začať. 

Lebo rozsah a rozmanitosť ručných prác novej členky klubu ši-

kovných rúk je naozaj veľká. Týmto vydaním  sa do spomínaného 

klubu zaraďuje aj naša občianka, pani Mária Findrová-Puska. 

     Úmyselne som ju zaradil do predvianočného vydania obecných 

novín, nakoľko výrobky, ktoré vytvára zdobia mnohé domácnosti 

v období Vianoc. 

     Z atlasových a saténových stužiek vyrába vianočné ozdoby       

(hviezdičky, gule, anjelikov, vločky, kvety atď.). Avšak škála jej 

ďalších ručných výrobkov je naozaj pestrá. 

     "Už odmalička ma zaujímali ručné práce. S mamou a starkou 

som vyšívala obrusy, vankúše, prestierania a podobne.  

     Keď sme s manželom postavili dom, na našej ulici bývala a 

stále aj býva pani Danuša Kančová, ktorá sa už vtedy venovala 

háčkovaniu a štrikovaniu a ja som sa to od nej tiež naučila. Teraz, 

po rokoch, môžem povedať, že uháčkujem a uštrikujem čokoľvek.   

S odstupom rokov rada spomínam na príhodu, keď som môjmu 

vtedy malému synovi štrikovala sveter. Už v noci spal, keď som mu 

ešte merala rukávy a ráno išiel do školy v novom svetri.  

     Pred niekoľkými rokmi som videla na internete zaujímavé vý-

robky – vianočné ozdoby a odvtedy sa tomu venujem. Saténové a 

atlasové stužky zatavujem a skladám do rôznych tvarov a následne 

ich ešte zdobím. Materiál kupujem v galantérii, ale aj objednávam. 

No v poslednej dobe je už s tým trocha problém. Je ho nedostatok 

a aj ceny išli dosť hore. Moje výrobky sú väčšinou biele. Táto 

farba najviac vystihuje čistotu duše a je symbolom Vianoc. Výroba 

jedného kusa trvá asi 30 minút. Nedá sa to robiť dlho, po hodine 

práce si musím oddýchnuť. Vtedy varím alebo požehlím, zájdem do 

Slančíkov na vodu alebo len tak sa prejdem po dedine na kus reči. 

     Moje výrobky nájdete nielen u nás a v okolitých dedinách, ale 

napríklad aj v Lučenci, Banskej Bystrici, Leviciach a  aj v       

Čechách. Je to môj koníček a výrobkami zásobujem aj celú rodinu. 

Už dokonca mi poslali fotku, na ktorej je vianočný stromček ozdo-

bený len týmito ozdobami. 

     Okrem štrikovania, háčkovania a výroby vianočných ozdôb sa 

venujem aj výrobe dierčených obrusov vyšívaním a vystrihovaním. 

Mojou veľkou záľubou je aj vyšívanie tašiek z domáceho plátna, 

na ktoré vyšívam ornamenty, kvety, krajinku aj vianočné motívy. 

Každá taška je originál. 

     Koniec zimy znamená pre mňa aj koniec ručných prác, lebo 

prichádza moja ďalšia srdcovka a tou je práca v záhrade. Veď by 

som už ani nemohla vyšívať, lebo ruky budú celé leto od zemi a 

biele výrobky by boli zafúľané." 

Ďalej som sa ešte dozvedel, že jej veľkou záľubou je zber hrí-

bov a byliniek a tiež černíc a malín, z ktorých pripravuje rôzne 

pochúťky. Rada chodí do prírody a ako mi povedala "len nak son v 

hore". 

Je neuveriteľné, čo všetko stihne v priebehu roka táto šikovná a 

zhovorčivá žena, plná optimizmu a dobrej nálady. Od  jej susedov 

z bytovky som sa dozvedel, že je vždy ochotná pomôcť, preberá 

zásielky od kuriérov, pomôže, kde sa dá. 

     Záverom chcem Puske (tak ju všetci volajú) poďakovať za 

rozhovor a popriať jej veľa zdravia a nápadov pri vytváraní výrob-

kov, ktoré zdobia a tešia veľa domácností.  A v lete veľa hríbov a 

černíc. 

                                                                     Juraj Janšto 

 

 
 

 Málinské vinše 
 

Vinšujen ván lásku a dobrotu, 

nech rados sprevádza vaše kroke od svitu do mrku. 

 

Majťe veľei šťastei, zdrávä, sili, 

Žebesťe dóuhe roke v spokojnosti žiľi. 

R.R. 
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                  Adventný pozdrav detí 

 

  V nedeľu – 27.11.2022 v evanjelickom kostole skupinka 9 detí pozdravila 

prichádzajúci adventný čas. Je to obdobie, v ktorom sa kresťania s pokorou      

 
 

          Prajeme radostný adventný čas. 

         

 

Málinské vianočné zvyky  
 

Už niekoľko dní pred sviatkami sa 

v každej domácnosti usilovne pracovalo 

a bolo tomu tak aj v Štedrý deň. Na gazdov-

stve boli presne vymedzené všetky práce – 

spracovanie konope, vyčistenie spod zvierat, 

príprava krmiva a dreva. Pred Vianocami boli 

zakáľačky. 

Na Štedrý deň (24.12.) sa okrem uprato-

vania aj pieklo a ozdoboval sa vianočný 

stromček, ktorý v bohatých rodinách vešali 

na hradu nad stôl alebo stavali do brezového 

polienka, chudobní mali len vetvičku. Strom-

ček býval ozdobený orechami, jablkami, 

hruškami a kúskami cukru v lesklých papie-

roch alebo chudobnejší balili kúsky chleba 

a surové zemiaky. Počas dňa od včasného 

rána chodili po domoch vinšovať dedinskí 

pastieri. Pohostení boli klobásou a slivovicou 

ale aj tanierom múky. Gazdína si od nich 

vzala 3-5 prútov z viazaničky, ktorú nosili so 

sebou. Keď o 17tej hodine vyzváňali zvony 

na kostolnej veži a zvoničke, ľudia vybehli 

k tečúcej vode – k potôčiku a umývali sa do 

pol pása. Ak niektorí prísť nemohli, voda sa 

im odniesla. Cieľom bolo vyhnať z tela zlých 

duchov ale aj zlé myšlienky. Po umývaní sa 

všetci slávnostne obliekli a išli do kostola. 

Ženy sedávali vľavo a muži v pravo. Deti 

a dospievajúca mládež išli na chór alebo stáli 

po bokoch kostola a na schodoch vedúcich na 

chór. Po návrate z kostola sa gazda ako prvé 

postaral o dobytok – teliatkam dal krajec 

chleba s cesnakom a pokotúľal im po chrbte 

jabĺčko. Potom na chlieve urobil kríž.  

Štedrá večera pozostávala z chleba, čer-

stvého a sušeného ovocia, orechov, cesnaku, 

oblátok s medom, koláčov, pálenky, hriateho 

a vína. Na stole bol vždy o tanier navyše 

a začínalo sa modlitbou. Gazda všetkým 

zavinšoval a nasledoval prípitok z jednej 

skleničky. Evanjelici jedávali kyslú hríbovú 

polievku so zátrepkou s údenou klobásou, 

zemiaky prípadne údené mäso s chliebom. 

Katolíci mali kyslú polievku z kapusty 

s hríbami a varenú rybu so zemiakmi. Mládež 

odchádzala po večery do ulíc a spievala pod 

oknami domov. 

Na prvý sviatok vianočný už od 6ej hodi-

ny rannej chodili vinšovať hlavne malí  

chlapci. Vinšovník počas vinšovania stál 

v pozore a počúvala ho celá rodina. Odmenou 

bol koláč, orechy a peniaze. V druhej vlne 

vinšovníkov boli už aj dospelí muži. Rodiny 

sa v tento deň zdržiavali doma. 

Na druhý sviatok vianočný sa dopoludnia 

navštevovali rodiny, už aj ženy chodili po 

domoch. Večer bola Štefanská zábava, na 

ktorú dievčatá boli pozývané mládencami. Za 

pozvanie museli doniesť koláče a peniaze. 

Počas Vianoc boli obľúbení aj Betlehemci 

s Kubom. 

Na 6. januára chodili po Málinci traja krá-

li v bielom, červenom a čiernom. 
R.R., zdroj: Július Lomenčík: Z máľinské túrňi pozerán 

 

                  Adventné stretnutie 
 

V nedeľu – 27. novembra 2022 sme na námestí obce Málinec za štedrej účasti      

občanov oslávili začiatok adventu.    

V 1. adventnú nedeľu sa zapálila prvá sviečka na adventnom venci pri obecnom 

úrade. Prítomným sa prihovorili: starosta obce Málinec – Ing. Igor Lacko a evanjelická 

farárka – Mgr. Irena Gajdošová.  
 

 
 

     

Veríme, že týmto dňom vznikla nová tradícia zapaľovania adventného svetla v našej 

obci a našich srdciach. 
 

  Kančová, Gúgľavová 

 

 
 

        
 

  

 

 

Členky Evanjelického 

cirkevného  zboru Málinec 

zaspievali  kresťanské  

piesne  spojené  s  týmto 

adventným  obdobím. 

 

 

 

 

 

 

 

a láskou pripravujú na príchod 

Pána  Ježiša.  Počas  každej   

zo štyroch adventných nedieľ      

zapaľujeme  sviečku  na  

adventnom venci.  

Veď svetlo postupne horiacich 

sviec vyjadruje prichádzajúceho 

Ježiša, pretože on je Svetlo Sveta. 

Advent, advent, štyri sviece,  

prvá z nich sa zatrbliece.  

Za ňou druhá, tretia zhorí, 

prinesie stromček z hory. 

A keď štrtá horí stíška, 

tešíme sa na Ježiška. 
      

           Elena Turošíková 

 

 

   Deti pod vedením  

Elenky Turošíkovej   

predviedli zmes          

vianočných básní a     

piesní. 

     Podujatie   

hovoreným slovom 

doprevádzala  

kultúrna referentka 

Anka Kančová,  

ktorá vyrozprávala 

príbeh adventných 

sviečok na advent-

nom venci.  

Pre prítomných  

okrem krásneho  

adventného venca, 

ktorý lahodil očiam  

a kultúrneho prog-

ramu, ktorý pohlá-

dzal duše, čakalo aj  

malé občerstvenie  

v podobe teplého  

čaju a vareného 

vína. 
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Mikuláš v našej škole 
 

6. decembra 2022 zavítal Mikuláš do našej školy. So sebou mal 

už tradične pomocníkov – Snehulienku, Lucku a čerta.   
 

 
 

Žiaci za pesničku či básničku dostali sladkú odmenu.  

 

Už je zima, už je čas! 

Mikuláši majú zraz. 

Jeden pôjde rovno k nám,  

na toho si pamätám. 
 

 
 

Tento deň okrem  

Mikuláša sa deti potešili  

aj vianočnému stromčeku,  

za ktorý ďakujeme Jurajovi Janštovi st. 

                        ZŠ Málinec 

 

 
 

 

Vitaj Mikuláš 
 

Detská besiedka v piatok 2.12. 2022 bola výnimočná. Detské 

ušká si vypočuli biblický príbeh o Zachariášovi, ktorý svojimi 

modlitbami ďakoval Bohu za narodenie syna Jána. Šikovné rúčky 

našich najmenších zase vymaľovali a nalepili obrázok hviezdnej 

oblohy, pod ktorou sa narodil Ježiško. Detské očká sa rozžiarili, 

keď prišiel vzácny hosť – Mikuláš s vrecom plným sladkostí.  

Každý „besiedkár“ povedal Mikulášovi básničku alebo zaspieval 

pesničku a Mikuláš ich zato obdaroval adventným kalendárom.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikuláš v obci 
 

 

Tak, ako minulý rok, aj tento rok navštívil  našu obec Mikuláš 

spolu s čertom a Snehulienkou. Na svojom záprahu prešli všetký-

mi ulicami našej obce. Detičky ho už nadšene čakali.    Zakývaním 

pozdravil, zazvonil zázračným zvončekom, odovzdal mikulášsku 

nádielku a aspoň na chvíľku vyčaroval sviatočnú  atmosféru. 

Keďže Mikuláš je už starý pán, s balením a rozdávaním         

balíčkov mu pomáhali pomocníčky z Komunitného centra v    

Málinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou by sme chceli opäť 

poďakovať všetkým zúčastneným 

(Alex Gašpar, Viktória Balogová 

a Terezka Halgašová)  a osobitné 

ĎAKUJEM patrí pánovi Jurajovi 

Urdovi, ktorý nám aj tento rok     

poskytol záprah.  Veríme, že sme 

opäť vyčarovali  úsmev na det-

ských tváričkách. Veď nie je nič 

krajšie ako šťastie našich najmen-

ších. 

 

  Kolektív KC 

 
 
 
 

    

 
 

Vinšujeme Vám 
 

Nastal čas vianočný, spomaľte rýchly krok. 

Nastal čas vianočný, anjelskej trúby hlas. 

Nastal čas vianočný a po ňom Nový rok.  

Nastal čas vianočný, čas najkrajších krás. 

 

Sneh pokryl dedinu, zafúkal ulice,  

aj hviezdy jasnejšie zažiaria na nebi. 

Ani mráz necítiť, keď štípe na líce, 

v duchu si prajeme, keby bolo keby. 

 

Starý rok už končí, minulosť ho volá, 

odchádza do dejín bez hádok a vady. 

Nech všetky starosti každý hravo zdolá, 

to je prianie všetkým Vám od redakčnej rady. 

                                    Juraj Janšto 
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Detičky rozohriali jeho a naše 

srdcia krásne zaspievanou pesnič-

kou z Evanjelického spevníka – 

Narodil sa Kristus Pán..., ktorú  sa  

naučili  na hodinách náboženstva 

a na detskej besiedke.  

     Mikuláš mal radosť, že 

detičky boli dobré celý rok, že 

poslúchali svojich rodičov, že sa 

rady učia.     

     Rozlúčil sa slovami: „Veľa sa 

modlite a budete odmenené  

láskou a  darčekmi.“ 

  Milý Mikuláš, ďakujeme za 

Tvoju návštevu. 

                    Elena Turošíková 

 



 

 

 

 

 

   
 

Súťaž  
osemsmerovka  
Vyriešte a vyhrajte 
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Žrebovanie o výhernú 

poukážku sa uskutoční  

22.2.2023.  

Schránky Málinského 

hlásnika sa nachádzajú: 

• na budove Obecného 

úradu Málinec  

• v chodbe na pošte na  

budove potravín v Hute, 

vedľa informačnej tabule 

obce Málinec.  

Úspešným riešiteľom 

osemsmerovky z minulého 

čísla Málinského hlásnika 

3/2022 je náš občian       

Peter Kancko.  
Gratulujeme.  

 

ADAM, AŽ, BÉĎA,  DAL,              

DANA, DARA, DARÍ, 

DAV, DEDINA, DOMA, 

DREVO, DYNAMO, EVA, 

HRAD, IHLIČIE, IMELO, 

INÍ, JABLKÁ, JASNE,   

JEME, JEŽIŠKO, KLAM,  

KOLEDY, KOTOL, KOV,  

KTORÁ, LÁN, LIGOCE,  

LOJ, ĽAN, MÁ, MILO,  

MODLA, MODRÝ, MOŽNÁ, 

MRÁZ, NAVARÍ, NIK, NEBESÁ, 

NOČNÝ, OKNÁ, ONA, OPIJE, 

OSA, OZDOBA, PAPIER, PÁR, 

POKRMY, PRASIATKO, RANNÝ, 

REČI, REV, ROLA, ROLUJ, RYBY, 

RÝCHLI, SANE, SLADKÝ, SNEH, 

SOTVA, ŠRAMOT, ŠŤASTIE, 

TAM, TÁTO, TKÁ, TÝM, VATA, 

VEČERA, VEČNE, VEDEC, VER, 

VERIŤ, VIANOCE, VINŠ, VRAVÍ, 

VY, ZDÁ, ZIMNÁ, ZLATÉ,  

ZMYSEL, ŽIARI, ŽIŤ.     

 

KUPÓN – SÚŤAŽ -  
 

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

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

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

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

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

 

 

 

Vývoz TKO 2023 
 

január február marec apríl máj jún júl august september október november december 

11.1. 8.2. 8.3. 5.4. 4.5. 14.6. 12.7. 9.8. 6.9. 4.10. 2.11. 13.12. 

25.1. 22.2. 22.3. 19.4. 17.5. 28.6. 26.7. 23.8. 20.9. 18.10. 15.11. 28.12. 

-. -  - 31.5. - - -      - - 29.11. -  
 

 

 PLASTY 2023 
 

január február marec apríl máj jún júl august september október november december 

5.1. 2.2. 2.3. 27.4. 25.5. 22.6. 20.7. 17.8.   14.9. 12.10. 9.11. 7.12. 

  30.3.          
 

 

         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  potravinách – Michal Takáč, ktoré sú   

sponzorom tejto súťaže. Touto cestou ďakujeme sponzorovi. 

 
 

                                                                     



Vianočné a sviatočné 
 

Služby Božie CZ ECAV Málinec 
 

- 24.12.2022 – sobota – Štedrý večer – 17.00    

– Služby Božie – ev. a. v kostole v Málinci 

- 25.12.2022 – nedeľa – 1. sviatok vianočný –  

11.00 – Služby Božie – ev. a. v kostole  

v Málinci 

- 26.12.2022 – pondelok – 2. sviatok vianočný –

               11.00 – Služby Božie – ev. a. v kostole    

v Málinci 

- 31.12.2022 – sobota – Záver občianskeho roka – 17.00 – Služby 

Božie – ev. a. v kostole v Málinci 

- 1.1.2023 – nedeľa – Nový rok – 11.00 – Služby Božie – ev. a. 

v kostole v Málinci 

- 6.1.2023 – piatok – Zjavenie Krista Pána mudrcom – 11.00 – 

ev. a. v kostole v Málinci 

CZ ECAV Málinec 

 

Poklad z povaly 
 

 

Pozvánka na hokejový turnaj v Málinci z roku 1969, ktorý sa 

konal na ľadovej ploche nad novou školou. 
 
 

 
 

 

Pozvánku si odložil na pamiatku brankár vtedajšieho málinského 

hokejového mužstva Michal Valentíny-Balaška (1942-2020). 

 

Želmíra Urdová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Málinčan? 
 

Potom nebudeš mať problém priradiť k výrazom z málinského 

nárečia spisovné ekvivalenty.Výrazy sa tematicky týkajú Vianoc a 

zimy.  
 

Kračún............................................................................................... 

kriskindeľ..........................................................................................  

Dohvézdne večer............................................................................... 

roráte.................................................................................................. 

túrňa.............................................................................................. 

kosťév................................................................................................ 

kanceľ......................................................................................... ....... 

pakeľ.................................................................................................. 

konzum.............................................................................................. 

čeľad................................................................................................. 

švíbaľke............................................................................................. 

fiľfas.................................................................................................. 

ródľe.................................................................................................. 

gvintačke............................................................................................ 

preitke................................................................................................ 

páračke............................................................................................... 

ľapke.................................................................................................. 

zakáľačka........................................................................................... 

húrik.................................................................................................. 

švankes.............................................................................................. 

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

Adresa.................................................................................... ........... 

Telefónne číslo..................................................................................  
 

Vyplnené zadanie vystrihni a vlož do ľubovoľnej schránky Málin-

ského hlásnika do 20. januára 2023. Zo správnych odpovedí bude 

vyžrebovaná jedna, autor ktorej bude odmenený prezentom obce 

Málinec. Správnosť svojich odpovedí si overíš v budúcom čísle 

Málinského hlásnika.  

Želmíra Urdová 
 
 

 

Viete, že...? 
 

 
Prvý dom v Málinci stál pod zvoničkou na mieste, kde je teraz 

oddychové miesto s lavičkami. 

Prvé osobné auto išlo cez Málinec do Hámra v roku 1907 a 

vraj to bola veľká senzácia. Odvtedy uplynulo už 115 rokov. 

Prvý autobus prišiel do Málinca v roku 1927. Jeho majiteľ sa 

volal Peter Cíger. Neskôr začal autobusovú prepravu prevádzko-

vať aj Jozef Vodrážka. Pre nedostatok cestujúcich a vysoké ces-

tovné onedlho obaja skrachovali. Odvtedy uplynulo už 95 rokov. 

                                                        Pripravil: Juraj Janšto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                            

Vianoce 
 

Pre každého človeka sú Vianoce najkrajší čas v roku.  

   Voňavé koláče, pestré darčeky a ligotavý stromček má doma  

   asi väčšina z nás. 

No Vianoce sú krásne, pretože sa narodil Boží syn. 

  Narodil sa v chudobnej maštaľke na slame. No bol a je tým  

  najkrajším darčekom, aký sme všetci od Pána Boha dostali. 

Ak chcete prežiť  

    krásne a duchovné         

    vianočné sviatky            

    naplnené aj  

    detským programom,  

    pozývame  

    všetkých veriacich  

    na Štedrovečerné  

    evanjelické služby  

    Božie 24. 12. 2022  

    o 17 oo hod.  
 

                                                                            Elena Turošíková   

 
Pri prechádzke do Hradišského mlyna 

Vám náladu zlepší zmiešaný odpad .  
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Program vianočných omší  
v Rímskokatolíckom kostole 2022 

 
24.12. Narodenie Pána sv. omša v noci – 22.00 

25.12. Sviatok Narodenia Pána sv. omša – 11.00 

26.12. Sviatok sv. Štefana prvého mučeníka  sv. omša – 11.00 

31.12. Ďakovná pobožnosť – 17.00 

01.01.2023  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky  sv. omša–11.00 
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