SĽUB NOVÉHO STAROSTU

ŠPORTOVÉ DIANIE V MALUŽINEJ
Naša obec nám ponúka nemalé možnosti rozvíjania športových schopností. Vďaka
jej polohe sa nám núkajú najmä aktivity ako je beh, cyklistika, turistika, v zimnom
období aj bežkovanie či zjazdové lyžovanie na neďalekých svahoch. Plánovanie
športových aktivít obce je úlohou športovej komisie, ktorej terajšími členmi sú Ing.
Ivan Trvalec, Ing. Břetislav Chytil a Tomáš Vernarec. Cieľom obecného
zastupiteľstva je, okrem mnohých iných, aj upevnenie súdržnosti medzi nami,
občanmi, k čomu sú spoločné športové aktivity ideálnou príležitosťou.
K dispozícii máme novovybudované multifunkčné ihrisko, ktoré sa teší veľkej
obľúbenosti. K jeho využitiu môže prispieť usporiadávanie volejbalových,
tenisových, bedmintonových či futbalových turnajov.

Dňa 15.12.2014 som zložil sľub starostu a prevzal som úrad
na ustanovujúcej schôdzi . Netreba komentovať, že začiatky v
každej práci sú ťažké. Pre mňa začali školeniami , ktoré
usporiadali rôzne inštitúcie, aby sa na nich starostovia obcí
stretli a predstavili navzájom. Keďže štátna správa prenáša
veľa kompetencií
na obecné úrady, postupne sa
zoznamujem s papierovou byrokraciou .
Nechcem sa sťažovať, dostal som dôveru voličov, tak musím
splniť to, čo som sľúbil. Verím, že v tomto mi budú nápomocní
aj poslanci, ktorí sú natoľko rozumní , aby dokázali
pochopiť, čo je správne a v prvom rade potrebné pre našich
spoluobčanov a obec ako celok. Ja si poslancov vážim a
vážim si aj ich otvorené názory. Vzájomná otvorenosť, to je
prvý predpoklad dobrej spolupráce v obecnom zastupiteľstve.
M.Španko
starosta obce Malužiná

Novinkou v našej obci bude od tohto
roku turistický oddiel. Pohyb v prírode,
na čerstvom vzduchu, v našich
krásnych horách a čo je hlavné – v
spoločnosti dobrej partie ľudí – prispeje
k zmysluplnému tráveniu voľného času
a k utužovaniu priateľských vzťahov v
našej dedine. Stačí chuť vyraziť a
sledovať informačnú tabuľu,
facebookovskú a webovú stránku
Malužinej a o každej plánovanej túre sa
všetko potrebné dozviete včas.
Organizované budú pešie túry rôznej
náročnosti a rôzneho trvania, každý si
nájde to svoje.
Pod činnosť turistického oddielu
chceme zahrnúť aj viacpočetné
prechádzky za účelom očistenia nášho
okolia, lesov a lúk, od odpadkov,
prípadne aj prechádzky so zámerom

venčenia psov z útulkov v Liptovskom
Hrádku a v Liptovskom Mikuláši. Pripojiť
sa k takýmto formám pomoci a prispieť
tak k dobrej veci môže úplne každý a
dobrý pocit neminie nikoho  .
Na obecnom zasadnutí sa pohrávalo aj
s myšlienkou obnovenia tradície
bežeckých pretekov, no vzhľadom na
neľahké
financovanie (ktoré sa v
minulosti zabezpečovalo najmä
prostredníctvom súkromných zdrojov
vďaka zanietenosti aktívnych ľudí s
dobrou vôľou) sa táto myšlienka v
súčasnosti zatiaľ nedočkáva realizácie.
Týmto chceme podnietiť všetkých, ktorí
ste ochotní zapojiť sa, urobte tak, všetci
môžeme spoločne pomôcť oživiť toto
podujatie a napríklad aj takto si
spríjemniť život v našej obci.
Lea Trvalcová

PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA
Mať obecný časopis je mať vlastný priestor na zmapovanie diania v obci, možnosť informovať občanov o obecnom zastupiteľstve, čo sa
prerokovalo, čo sa plánuje, ako sa hospodári s obecnými financiami, priblížiť históriu a samotných občanov. V súčasnosti nemajú obecné
časopisy len väčšie obce, ale aj tie do počtu obyvateľov menšie. Práve preto sme sa rozhodli, že aj naša obec Malužiná môže mať vlastné
obecné noviny, ktoré prispejú k rozvíjaniu miestnej kultúry a spoločnosti.
Pri hľadaní historických informácií o našej obci môžeme vychádzať nielen z knižných publikácií, ktoré boli o Malužinej napísané, ale veľmi cenným zdrojom
sú samotní ľudia, ktorí tu prežili väčšinu života. Preto si myslím, že ich spomienky na Malužinú by nemali zostať nepovšimnuté. Z tohto dôvodu sme do
časopisu zaradili rubriku, v ktorej budeme približovať históriu obce, životy občanov žijúcich v obci, ale i tých, ktorí tu už nebývajú. Verím, že poukazovanie
na históriu zvýši hrdosť na našu malú dedinku.
Redaktor a redakčná rada budú dbať na to, aby noviny priniesli všetky dôležité informácie z hľadiska diania v obci a samozrejme budú dohliadať, aby sa v
ňom neuverejňovali články osočujúce osoby alebo riešiace osobné spory medzi občanmi. A kto sa skrýva za redakčnou radou? Tvoria ju Veronika
Lukášová a Marta Španková.
V Malužinej žije veľa šikovných ľudí , preto veľmi radi prijmeme Vaše nápady a pomoc pri tvorbe časopisu, ktorý by sa mal stať zrkadlom nášho života v
obci. Verím, že aj prostredníctvom obecných novín sa medziľudské vzťahy v obci upevnia, viac stmelia a každý z Vás si v ňom niečo nájde. Spolu s
redakčnou radou Vám prajem príjemné čítanie.
Kristína Lukášová

ZO ŽIVOTA ĽUDÍ
Milí spoluobčania, v tejto časti nášho časopisu
Vám prinášame rozhovor s pánom Karolom
Pastuchom st. Veľkú časť svojho života prežil v
Malužinej, zúčastnil sa stavby miestnej továrne
a dlhé roky pôsobil ako premietač v obecnom
kine.
Prostredníctvom tohto rozhovoru Vám chcem
priblížiť jeho život, jeho spomienky na Malužinú
a kultúrne udalosti, ktoré sa tu diali v minulých
rokoch.
Narodili ste sa tu na Malužinej?
Áno, narodil som sa tu na mieste, kde teraz stojí
továreň Drevona. Kedysi tam bol domček, v
ktorom som sa narodil, volali sme to Kocúrkovo.
Keď to začali váľať, tak sme sa presťahovali,
viac razy sme sa sťahovali a nakoniec moji
rodičia kúpili pozemok, kde dnes bývam a pustili
sa do stavby dreveničky.

Na obrázku vidno dom, v ktorom sa narodil pán
Karol Pastucha. V súčasnosti tam stojí továreň
Drevona.
Kde pracovali Vaši rodičia ?
Otec robil na píle, ktorá bola oproti starej továrni
a mama chodila robiť služobnú do Maďarska.
Otec bol z Malužinej a mama z Boce.
Malužiná v minulosti mala školu, ktorú
navštevovali miestne deti. Ako si spomínate
na svoje školské časy?
Do školy som nastúpil v roku 1928. V tomto
období nastúpil ako učiteľ pán Kožár, ktorý bol
akurát po skončení svojho štúdia. Vyučoval nás
až do konca druhej svetovej vojny, potom ho
odvolali. Bol to veľmi dobrý učiteľ, žiaci, ktorí za
neho vyštudovali, sa vedeli v reálnom živote
dosť dobre pohybovať. Bol to spoločenský typ
človeka, mal rád zábavy a taktiež pôsobil ako
organista v našom kostole. Škola sa nám
začínala od ôsmej ráno do dvanástej, potom
sme mali hodinovú prestávku na obed a potom
nám škola pokračovala do štvrtej. Vychodil som
osem triedku, keďže práve v tom období sa
zaviedla povinná školská dochádzka zo 6 na 8
rokov. Neskôr sa triedy znížili na 5 a potom na 2.
Kam smerovali Vaše kroky po skončení
základnej školy ?

V roku 1937 som odišiel študovať za učňa do
Považskej Bystrice ku súkromníkovi. Tri roky
som u neho bol a vyučil som sa za strojného
zámočníka, podučil som sa aj elektrike, čo ma
veľmi bavilo.
Kde ste pracovali po skončení štúdia?
Začal som najprv v zbrojárke a po skončení
vojny som sa vrátil na Malužinú a začal som robiť
na stavbe tejto továrne.
V knižke o Malužinej od Františka Bizuba
som sa dočítala, že ste dlhé roky pracovali v
kine ako premietač. Bola to príjemná práca?
Áno bavilo ma to. Ako premietač som začal
pracovať v roku 1948. Stará továrenská oválka
sa upravila a zriadili tam kinosálu. Filmy sa
premietali v sobotu, v nedeľu, v stredu a vo
štvrtok, vždy v podvečerných hodinách. V
nedeľu sme mávali aj predstavenia pre deti.
Prvé filmy keď sa začali premietať, tak starší
ľudia nevedeli, že odkiaľ sme toľko koňov
nabrali, chodili ku mne do skladu a snažili sa
zistiť, kde ich mám schované, nechápali to.
Chodilo veľa ľudí do kina?
Bolo tam 150 miest dolu a 25 miest na
balkóne(tak sme to tam volali). Veľakrát to bolo
plné, dokonca si ľudia nosili vlastné stoličky z
domu. Keď sa hral Pacho hybský zbojník, tak
sme ho museli dvakrát po sebe premietať, čo bol
taký veľký záujem. Prišiel aj herec Rajniak, ktorý
tu v okolí mal chatu. V nedeľu, keď sme mali
predstavenia pre deti, tak pani učiteľka
Slezáková naverbovala deťúrence a poďme do
kina. Rodičov to aj potešilo, aspoň si nachvíľku
od nich odpočinuli. No a keď prišla televízia,
postupne prestával byť záujem o kino.

Malužinskí „herci a herečky“.
Ako Vás počúvam , tak kultúra tu bola naozaj
pekná, ale robili sa aj zábavy, niečo pre
mladých?
Určite. Na Banzekovskej bývali zábavy. V
horičke oproti pánovi Točekovi sme tiež mali
zábavy. Boli tu dve skupiny hudobníkov, ktorí
nám vždy hrali do tanca. Petrula( otec Paľa
Petrulu), Buben, Škultéty, Jožo a Jano
Šramkovci, Špindlerovci(otec so synom) patrili
medzi miestnych hudobníkov. Niekedy prišli
hrať aj cigáni, ktorí sem chodili až od
maďarských hraníc. Po skončení školského
roka sa robili majálesy. Na šnúrke sme mali
zavesený koláčik a museli sme nadskakovať a
odhryzovať z neho. Učiteľ Kožár vždy niečo pre
deti pripravil. Potom veľmi radi sme hrali futbal.
Hrávali sme to pri škváre a veľakrát sme z nej
boli takí dobití. No a tam, kde je dnes pošta, tak
za ňu sme ako deti zas chodili radi hrávať
volejbal.

V minulosti tu bolo divadlo, boli ste jeho
členom?
Áno, bol som jeho členom. Odohrali sme veľa
predstavení. Dokonca sme boli na divadelnej
súťaži, kde sme skončili druhí. Nacvičoval to pán
Piovarči( otec pána Tóna Piovarčiho).
Hrávali ste aj mimo Malužinej?
Áno, hrali sme v Podtúrni, Kráľovej Lehote i v
Liptovskom Hrádku sme mali vystúpenie. Málo
sme chodili na Vyšnú a Nižnú Bocu, pretože tam
mali tiež divadelné krúžky.
Ako často ste mávali predstavenia?
Pri otvorení divadla sme hrali predstavenie
Mariša. Potom sme divadlo hrávali na Vianoce,
keď boli Fašiangy, na Veľkú Noc a na Starý rok.
Hrávali sme dosť často, vždy bola pri tom
zábava. Keď sa divadlo vydarilo, to bola radosť.
Zišli sa tam ľudia, podebatovali , boli to veľmi
pekné časy. Dnes už je to iné.

deti z Malužinej
Ako vidíte dnes Malužinú s odstupom času?
Privítali by ste niečo z minulosti, čo tu bolo a
dnes to tu chýba ?
Vzájomné ľudské vzťahy. Kedysi som vyšiel von
a prehodil s ľuďmi pár slov. Dnes, keď idem na
poštu, nevidno nikoho von. Ľudia sa vedeli viac
schádzať a stmeliť.
Chcem sa poďakovať pánovi Karolovi
Pastuchovi za jeho cenné informácie a fotky, bez
ktorých by tento článok nemohol vzniknúť.
K. Lukášová

5. Malužinský PLES
Pred pár dňami sa konal už piaty ročník nášho Malužinského
plesu. Je to pre nás, ale aj obec úspech. Ľudia z roka na rok
javia o ples väčší záujem, čo nás veľmi teší. Ako každý rok aj
tento rok sa konal na Hoteli Barbora. Zabávalo sa
deväťdesiatštyri hostí. Ples otvorili manželia Špankovci,
spolu s koledníkmi a 3 kráľmi – deťmi z Malužinej pod
vedením S. Chytilovej, po ktorých nasledovalo vystúpenie
tanečnej skupiny Banditas. Vďaka karaoke si mohli hostia
vyskúšať svoje spevácke zdatnosti. Neskôr program
pokračoval vystúpením ,,malužinských aquabell“, ktoré
svojimi tanečnými kreáciami rozosmiali celú sálu. Poďme si

priblížiť krátku históriu Malužinského plesu. Nápad
zorganizovať ples skrsol v hlavách rodín Špankových a
Pavelkových, keď jeden večer sedeli pri kamarátskom
stretnutí a vtom padla otázka:,, A čo tak spraviť ples?“.
Netrebalo veľa k tomu a už boli plány v plnom prúde. Na
prvom Malužinskom plese, ktorý sa konal v reštaurácií
Radovica bolo dvadsaťšesť hostí. Zábava bola neskutočná a
aj vďaka tomu sa účasť v ďalšom roku rapídne zvýšila. V tom
období sa už ples konal na Hotely Barbora, kde sa
usporadúva dodnes. Malužinský ples sa hlboko zakorenil do
našich tradícií a verím, že sa dočká i svojho stého konania.

Momentálne pripravujeme zošrotovanie starého
Kuka vozu, ktorý už 4 roky stojí v areáli Drevony
a obec zaň platí ročnú zákonnú poistku 520,EUR.

ČO SA NÁM PODARILO ZA
MESIAC UROBIŤ?
Hneď po Vianociach sme sa pustili do
rekonštrukcie kancelárskych priestorov na
obecnom úrade. Pôvodne sme chceli vymaľovať
a položiť plávajúcu podlahu namiesto starého
zaprášeného koberca. No
zaskočili nás
nebezpečné rozvody elektrickej energie ,
prskajúce vypínače a zásuvky. Všetko sme
vymenili vrátane svietidiel, aby sme tým predišli
možnému riziku požiaru. Vymenili sme aj
umývadlo a vodovodnú batériu. Vďaka Paťovi
Pavelkovi, Ľubovi Dropovi a Maťovi Šušelovi
je dnes kancelária starostu a pracovníčky
pekne zariadená. Ďakujem týmto chlapom za
pomoc. Sám by som nič nezmohol. Celá
rekonštrukcia nás stála cca 1 tis. EUR.
Január sa začal snehovou nádielkou a tým aj
problémom s odhŕňaním snehu. Miro Staroň je
jediný odvážlivec, ktorý sa nebojí sadnúť do
nášho obecného traktora. Sadol do nášho
trasúceho sa starčeka a odvážne pluhoval aj v
kopcovitom teréne.
Počas výdatného
sneženia , kde nebolo vidno kraj cesty, sa
koleso traktora dostalo mimo cesty. Bolo 9
hodín večer, keď sme volali Rada Petruláka ,
aby traktor vytiahol. Rado neváhal „zabehnúť „
do doliny pre traktor
a vytiahnuť obecný
zapadnutý traktor. Našťastie sa nič nestalo a
pluhovalo sa ďalej. Chcem sa poďakovať týmto
dvom odvážlivcom. Moje poďakovanie patrí aj
Janovi Pavelkovi, ktorý pluhoval na traktore z
Eurovie. Vedúci firmy Eurovia Marek Szúcs
nám požičal traktor a poskytol obci posypový
materiál.

Od 1.2.2015 sme prijali do pracovného pomeru
Patrika Pavelka na dobu určitú na 9 mesiacov.
Vybavili sme finančný príspevok z Úradu práce
na podporu rozvoja zamestnanosti podľa § 50 j)
vo výške 80 % z celkovej ceny práce
zamestnanca. Pre obec je to výhodné riešenie,
Paťo je zručný , pohotový a ochotný pracovať aj
cez víkend, keď je to potrebné. Využijeme jeho
šikovnosť aj cez leto pri rekonštrukcii obecného
majetku a letnej údržbe.
Od 1.2.2015 máme aj jedného aktivačného
pracovníka Vlada Gulašu, ktorý bude pracovať
do júna 2015 . Mesačne musí odpracovať 32
hodín.
Obecné auto Fábia má svoju nocľaháreň obecnú garáž v Hasičiarni

OBEC PRE SENIOROV
V našej obci žije v priemere 60 dôchodcov. V
tomto veku je návšteva lekára častým dôvodom,
prečo je potrebné vycestovať do zdravotníckeho
zariadenia. Obec chce pomôcť starším ľuďom,
ktorí majú zdravotný problém alebo problém s
dopravou. Je zaužívané v obciach, že obecný
úrad po dohode s obvodným lekárom vyzdvihne
recept občanom, ktorí o to požiadajú. Kto z
dôchodcov má záujem využiť takúto službu, či
už z dôvodu, že sú imobilní, alebo nemajú
nablízku rodinu, ktorá im recept vyzdvihne,
môže prísť alebo zavolať na obecný úrad a
dohodnúť sa
na spolupráci.
Obec by
zabezpečila po dohode s praktickým lekárom
donášku potrebných liekov až domov. Takto by
sme využili obecné auto aj pre našich občanov .

Do budúcna sa zaoberáme myšlienkou pomôcť
seniorom aj s dopravou do zdravotníckeho
zariadenia. To však musíme spoločne s
poslancami dobre vykalkulovať a prípadne
využiť zdroje štátu na podporu takéhoto
sociálneho programu .

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK
2015
Rozpočet obce Malužiná na rok 2015 bol
vypracovaný účtovníčkou obce ešte v roku 2014
a bol zverejnený starostom obce na obecnej
tabuli. Rozpočet nebol schválený predošlým
zastupiteľstvom , preto prvá úloha nového
zastupiteľstva bola schváliť rozpočet, nakoľko
do schválenia rozpočtu obec ide na provizórium.
Dňa 5.1.2015 vedúca finančnej komisie M.
Španková zvolala členov finančnej komisie B.
Chytila a K. Lukášovú a spolu s novým
starostom prechádzali jednotlivé položky
rozpočtu. Obec v roku 2015 očakáva bežné
príjmy 112 tis. EUR a bežné výdavky 89 tis.
EUR. V kapitálových výdavkoch 63 tis. EUR
obec počíta s nákupom multifunkčného traktora
a zároveň vyčlenila
prostriedky
na
vypracovanie takých investičných projektov,
ktoré budú kryté príjmami z Eurofondov alebo z
iných zdrojov štátu s odhadom 25 tis. EUR. Vo
finančných výdavkoch 9,5 tis. EUR je splátka
úveru na výstavbu 7. B.j. . Vo finančných
príjmoch 25 tis. EUR je presun z rezervného
fondu obce. Rozpočet na rok 2015 (príjmy 162
tis. EUR, výdaje 162 tis. EUR) bol jednohlasne
schválený Obecným zastupiteľstvom dňa
19.1.2015. Podrobné členenie príjmov a
výdavkov v rozpočte si môžete pozrieť priamo
na stránke obecného úradu
www.obecmaluzina.sk.

OZNAMY
Oznamujeme občanom, že dňa 28. februára 2015 budú vykonané preventívne protipožiarne kontroly v domoch a bytových
jednotkách. Kontrole podliehajú všetky kotolne na tuhé palivo. Protipožiarnu kontrolu vykonajú dobrovoľní hasiči z našej obce.
Prosíme všetkých občanov, aby boli ústretoví a nápomocní dobrovoľníkom . Veď nakoniec ide o ochranu nášho majetku .
Najbližší termín na vývoz smetí je 18.2.2015
KOMISIE ZRIADENÉ PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE - zvolené na OZ dňa 22. 12.2014
Kultúrna komisia: predseda Monika Žišková, členovia Anna Gulašová, Karol Divok
Športová komisia: predseda Ivan Trvalec, Břetislav Chytil, Tomáš Vernarec
Poriadková komisia: predseda Anna Gulašová, členovia Ivan Trvalec, Róbert Ozdínyi
Finančná komisia: predseda Marta Španková, členovia Břetislav Chytil, Kristína Lukášová
Ochrana verejného záujmu: predseda Břetislav Chytil, členovia Ivan Trvalec, Marta Španková

ZDRAVOTNÉ OKIENKO
býva prítomný u členov celých rodín. Ak ho majú
vaši rodičia, alebo iní blízki pokrvní príbuzní, je
veľmi pravdepodobné, že ho budete mať tiež.
• Vek – vo všeobecnosti platí, že vo vyššom
veku predpoklady na rozvoj vysokého krvného
tlaku narastajú. Toto ochorenie postihuje
najčastejšie ľudí nad 35 rokov. U mužov je
kritické obdobie najmä medzi 35. až 50. rokom
života. Ženy sú vysokým krvným tlakom
ohrozené viac po menopauze.

5. Obmedzenie živočíšnych tukov a
dodržiavanie vám pomôže znížiť krvný tlak.
Bude si to vyžadovať konzumáciu väčšieho
množstva ovocia a zeleniny, celozrnných
obilnín, ryže a chleba a menej vyprážaných a
mastných jedál.

LIEČBA VYSOKÉHO KRVÉHO
TLAKU

V tomto čísle sa budeme venovať častému
ochoreniu,ktoré postihuje najmä starých ľudí,
no postupom času sa objavuje aj u mladých.
Jedná sa o vysoký krvný tlak . Vysoký krvný tlak
je zasebou 3-krát nameraná hodnota tlaku
vyššia ako 140/90. Za normálny (optimálny) tlak
krvi sa považujú hodnoty nižšie ako 120/80 mm
Hg.

Niektorí ľudia potrebujú na úpravu vysokého
krvného tlaku lieky. Na jeho liečbu existuje
množstvo preparátov. Niektoré pôsobia na
vylučovanie škodlivín a solí z organizmu. Ďalšie
rozširujú zúžené cievy. Iné pôsobia preventívne
proti zužovaniu ciev.
Väčšina liekov na vysoký krvný tlak je zároveň
podmienená znížením telesnej hmotnosti,
nasadením diéty, pravidelnej fyzickej aktivity a
samotnej liečby.
10 RÁD PRI VYSOKOM KRVNOM TLAKU:

6. Znížiť hmotnosť v prípade nadváhy
7. Poznať lieky, ktoré užívate na liečbu vysokého
tlaku krvi, ich dávky a dobu užívania, užívajte ich
pravidelne a dôsledne.
8. Znížiť psychický stres a zvýšiť relaxačné
techniky- prechádzka v prírode, dostatok
spánku, kúpele...

1. Menej soľte, vyhýbajťe sa jedlám a nápojom s
vysokým obsahom soli (údeniny, konzervované
a instantné jedlá, niektoré minerálne vody)
2. Nefajčite

ČO SPÔSOBUJE VYSOKÝ
KRVNÝ TLAK
Až 90 – 95 percent prípadov vysokého krvného
tlaku nemá známu príčinu. Niektoré faktory
zvyšujú pravdepodobnosť, že sa táto choroba
rozvinie. Patrí k nim:
• Obezita (hodnota BMI vyššia ako 30 alebo
vyššia)
• Nadmerné solenie
• Alkohol (najmä nadmerné alebo časté pitie
alkoholu)
• Nedostatok telesného cvičenia
• Stres

3. Pravidelne si doma merajte krvný tlak v
rovnaký čas ráno a večer, z nameraných hodnôt
vypočítajte priemerné hodnoty.

Niektoré rizikové faktory vzniku hypertenzie nie
je možné ovplyvniť:
• Dedičnosť – výskyt vysokého krvného tlaku je

4. Konzumujte jedlá napomáhajúce znížit krvný
tlak – cesnak, banán,zeler,čaje s bylín ako napr.
mäta prieporná,rozmarín.

DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
DETI malé veľké, príďte aj s rodičmi na
fašiangový karneval dňa 15.2.2015.
Zraz bude o 13.30 na obecnom úrade v maskách, odkiaľ pôjde cez
dedinu karnevalový sprievod . Ostatní občania, príďte sa pozrieť na
sprievod a pokochajte sa nápaditými maskami. Po sprievode majú deti
pripravené pohostenie, hudbu a tanec na obecnom úrade.

9. Zaradiť do vášho denného programu fyzickú
aktivitu. Akákoľvek fyzická aktivita vám bude
robiť po čase radosť a ak sa jej budete venovať
pravidelne, pravdepodobne spôsobí, že sa
budete cítiť dobre. Poradťe sa s lekárom o
najvhodnejšom športe vhodné sú bicyklovanie,
plávanie, rýchla chôdza...
10. Tieto zmeny je potrebné zavádzať
postupne, nie naraz všetky. Kľúčom k
úspechu je sústrediť sa na 1 alebo 2 zmeny a
až po ich dosiahnutí a fixovaní sa zamerať na
ďalšie.
V. Lukášová
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