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OKTÓBER - mesiac úcty k starším
„Rozprávky a príbehy nezmenia svet,
ale môžu zmeniť niečo v ľuďoch,
ktorí menia svet…“

Vážené dámy, vážení páni, milí seniori!

Karol Feňveš – rodák z Malužinej
Keďže pán Feňveš žil a pôsobil v Liptovskom Hrádku, bolo s jeho súhlasom ako
vzdanie úcty k jeho celoživotnému dielu
pomenované ocenenie – Cena Karola Feňveša, ktorú Komunitná nadácia Liptov
udeľuje každoročne nadaným žiakom
umeleckých škôl v kategórii hudba, tanec
a výtvarné umenie.

Iste ste si všimli na našom cintoríne tento pekný náhrobný kameň pri jednoducho upravenom hrobe. Je tu pochovaný akademický maliar Karol Feňveš.
Zvláštnosťou je, že tento pán, hoci sa
v Malužinej iba narodil, túžil byť v Malužinej aj pochovaný. Zrejme mal Malužinú a jej malebnosť uloženú v srdci.
A to môže byť pre nás pocta.

Pamätáte sa na rozprávky z vášho detstva? Rozprávkové bytosti rozdelené na dobré a zlé bojovali
proti sebe. Zatínali ste pästičky, keď sa ubližovalo
slabšiemu. No dobro nakoniec zvíťazilo a tak sa
končila každá rozprávka. Potom ste dospeli a rozprávka pokračovala ďalej. Prvé lásky, prvé bozky
a potom skutočný život. Každodenné povinnosti
spojené so začlenením sa do pracovného života,
zabezpečením rodiny a výchovou detí vás zamestnávali až dovtedy, kým deti nevyleteli z rodného
hniezda. Na tieto chvíle máte najviac spomienok.
Tu ste prežívali najkrajšie chvíle, život bol v rozpuku,
boli ste plní síl. Odovzdali ste svojim blízkym všetko,
čo ste odovzdať mohli. Rokmi vám pribudli šediny,
ale aj kilá, no zub času vám dal múdrosť získanú
osobnou skúsenosťou. Práve vaše skúsenosti sú
cenným darom, ktorý odovzdávate pri stretnutiach
s vašimi blízkymi, či priateľmi.
Technická revolúcia vás stavia pred nové výzvy,
no vy to nevzdávate. Viete ovládať mobilný telefón,
internet, mnohí z vás komunikujú na sociálnych
sieťach. Spoločnosť potrebuje vaše skúsenosti, deti
potrebujú vašu radu, pomoc a vnúčatá vaše pohladenie a lásku. Všetko, čo ste vložili do svojich detí, sa
vám raz vráti. Častokrát prežívate smutné časy, cítite
sa opustení, chorí, ale vy ste generácia, čo sa tak ľahko nevzdáva. To si na vás veľmi vážime.
Aj našej obci záleží na tom, aby ste sa cítili medzi
nami príjemne, aby ste nepociťovali samotu, aby
ste sa stretávali a pomáhali si navzájom. Zostaňte
ešte dlho medzi nami a v zdraví obohacujte náš svet
svojou prítomnosťou, milí dôchodcovia. Váš život je
rozprávka sama.

-MaŠpanková-

Krátky životopis akademického maliara.
Pán Karol Feňveš sa narodil 29. 12. 1921
v Malužinej. Do svojich 19-tich rokov žil
s rodičmi a dvomi sestrami v Budapešti.
Staršiu sestru odvliekli nacisti, mladšia
zomrela na tuberkulózu. Jemu sa podarilo
zachrániť pred deportáciou do koncentračného tábora, lebo bol v nemocnici,
liečil sa na TBC.
pokračovanie na str. 2
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Po smrti otca sa vrátili na Slovensko. Po
skončení Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave sa pán Feňveš usadil v Liptovskom Hrádku. Maľoval portréty a krajiny. Inšpiráciou mu bol rodný Liptov a jeho krásy.
Ale je aj autorom vitráží na materskej škôlke a na dome smútku v Liptovskom Hrádku, v Likavke, nástennej maľby v kultúrnom
dome vo Svite aj v Liptovskej Sielnici. Ako pe-

Starostove novinky

dagóg viedol kurz amatérskych výtvarníkov
pri Liptovskom osvetovom stredisku v Liptovskom Mikuláši a pôsobil aj v ZUŠ v Liptovskom Hrádku. Zomrel 21. 11. 2015.
„V Liptovskom Hrádku žijem, je to môj
trvalý domov, ale do Malužinej si pôjdem
oddýchnuť, akože na večnosť. Je to miesto
môjho rodného domu.“ Povedal pán Feňveš.

stavebných konštrukcií proti zemnej vlhkosti
v hodnote 33 907,00 €. Ministerstvo kultúry
nám žiadosť schválilo a na realizáciu projektu poskytlo 20 000,00 €. Na prelome augusta
a septembra prebehlo verejné obstarávanie
na dodávateľa prác. Úspešným uchádzačom
sa stala firma SANEX s.r.o. zo Spišskej Novej
Vsi, s ktorou bola podpísaná zmluva o dielo
v celkovej hodnote 27 574,22 €. Práce budú
ukončené do konca novembra 2021.

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky
„Hostiec“
V júli realizovala firma SKD s.r.o. odstránenie
stien (prepojenie) medzi hostincom a zadnou
pivnicou, vyhotovenie základových pätiek pre
novú drevenú konštrukciu, odstránenie bočného vchodu, úpravu priestranstva pri hostinci (na spevnenie bola použitá časť vybúraného materiálu) a likvidáciu stavebných
odpadov. Tieto práce stáli obec 5 380,56 €.

Chodník na dolnom konci obce

V septembri začala firma p. Štefana Grecha
práce na druhej etape rekonštrukcie strechy zhotovenie novej strechy v zadnej časti hostinca nad pivnicou s prepojením na strechu
hlavného objektu.
Ako som informoval v minulom čísle Malužinských noviniek, začiatkom roka sme
podali na Ministerstvo kultúry žiadosť na poskytnutie dotácie na projekt sanácie zvislých

V septembri začala firma pána Róberta
Mojtu stavebné práce na rekonštrukcii chodníka, ktorý nadväzuje na chodník vybudovaný v roku 2018 s ukončením pri vjazde na
parkovisko k obecnej bytovke. Tento pomerne komplikovaný, približne 210 m dlhý úsek
chodníka, zahŕňa aj zhotovenie priechodu
pre chodcov (pred mostom), ktorý v tejto
dopravne frekventovanej časti obce zvýši

bezpečnosť chodcov. Projekt „Rekonštrukcia
chodníkov v obci Malužiná“, ktorý bol v roku
2019 vysúťažený v hodnote 22 528,42 €, bude
po jeho ukončení refundovaný z programu
rozvoja vidieka od Poľnohospodárskej platobnej agentúry.
Cesty z frézovaného asfaltu

Vylepšenie ciest z vyfrézovaného materiálu
nevyšlo celkom podľa našich predstáv. Ako sa
vraví „za málo peňazí málo muziky“. Cena cca
7€ za m2 takto vyhotovenej cesty predstavuje iba zlomok ceny za cenu bežnej asfaltovej
cesty. Nepráši sa, blato sa do obchodu nenosí
a jamy sa nemusia neustále zasýpať – svoj zámer to dúfam na nejakú dobu splnilo. S vedením Jednoty sme sa zhodli, že v blízkej budúcnosti bude nutné položiť asfaltový koberec
(na tento základ).
Úpravu troch úsekov obecných komunikácií v dĺžke spolu 260 m realizovala firma
Cestné stavby Liptovský Mikuláš za 5 377,38 €.
Úpravu na pozemku predajne si hradila COOP
Jednota Liptovský Mikuláš.


-Ing. Břetislav Chytil-starosta obce-

Materská škola v Kráľovej Lehote – budovu vykurujú od septembra do júna
Materská škôlka v krásnom prostredí
s pekne upraveným dvorom a detským
ihriskom zapôsobila na mňa nielen prostredím, ale aj prístupom pani riaditeľky,
ktorá pracuje v tomto zariadení od svojich
18 rokov. Vystihla som na návštevu chvíľu,
keď deti sedeli na dvore a cvičiteľky psov in
predvádzali rôzne kúsky so psíkmi. Deti si
mohli vyskúšať, ako naučiť psíka poslúchať
na povely.
Materská škôlka v Kráľovej Lehote je spádovou škôlkou aj pre deti z Malužinej.Z našej
obce ju navštevuje 1 dieťa. Podľa slov pani
riaditeľky Zuzany Jurčovej má škôlka kapacitu 35 detí. Momentálne ju navštevuje 30 detí,
no od januára 2022 už sú zapísaní ďalší traja.
V roku 2019 v období pandémie bola škôlka
od 16.3 do 1. 6. 2019 zatvorená. To bolo pre
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deti, aj pre rodičov náročné obdobie. Po otvorení, rovno na deň detí, sa deti nesmierne tešili na kamarátov. Aj v minulom školskom roku
bola prevádzka prerušená z dôvodu nariade-

nia vlády súvisiaceho s pandémiou od 1. 1. do
8. 2. 2021.
Od 1. 9. 2021 nadobudla platnosť novelizácia školského zákona týkajúca sa pred-

primárneho vzdelávania predškolákov, teda
detí, ktoré dovŕšili do 31. 8. 2021 vek 5 rokov.
Tieto deti budú absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie. To znamená, že rodič
postupuje v prípade absencie dieťaťa rovnako, ako pri dieťati na základnej škole. T.j. do 5
dní môže dieťa ospravedlniť rodič, nad 5 dní
už musí predložiť potvrdenie od lekára. Rodič je povinný hlásiť neprítomnosť v škôlke.
Ak sa dieťa nemôže zo zdravotných dôvodov
vzdelávať predprimárne, musí rodič predložiť
potvrdenie od lekára. Túto výučbu môže podľa učebnej osnovy suplovať rodič, musí mať
však aspoň vzdelanie ukončené maturitnou
skúškou. Navyše dieťa robí skúšky 2x do roka.
Dieťa má garantované miesto v spádovej materskej škole podľa trvalého bydliska. Ak dieťa
v predškolskom veku navštevuje škôlku mimo
trvalého bydliska, riaditeľka má povinnosť nahlásiť dieťa škôlke v mieste trvalého bydliska
predškoláka. Sociálne pracovníčky už teraz telefonujú a zisťujú prevažne ohľadne rómskych
detí, v ktorej škôlke sú deti umiestnené.
Zavedený Covid automat a s ním spojené

Erasmus+
príležitosť pre mladých spoznať svet
a získať nezabudnuteľné zážitky
Cestovanie, zdokonaľovanie sa v jazykoch,
spoznávanie nových kultúr a miest, získanie
nových skúsenosti, rozhľad, to všetko a veľa
iného ponúka program Erasmus+. Spojenie
cestovania a letnej stáže je skvelou príležitosťou, pri ktorej študenti získajú nové zážitky
a vedomosti. Ide o projekt financovaný Európskou úniou, do ktorého sú zapojené aj školy zo
Slovenska. Jednou z nich je Stredná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši, ktorú navštevuje Jakub Pavelka, študent druhého ročníka
odboru Mechanik číslicovo riadených strojov.
Otváranie hraníc a medzinárodná spolupráca
medzi školami prináša slovenským študentom
príležitosť navštíviť počas štúdia rôzne krajiny
a načerpať nové skúsenosti. Svoju skúsenosť
s pobytom v zahraničí nám opísal v nasledujúcom rozhovore.
»»Prečo si sa rozhodol ísť na zahraničnú stáž
do Francúzska?
Pretože rád cestujem. Chcel som spoznať
novú kultúru a skúsiť, aké je to byť mimo domova a zistiť, či sa viem o seba postarať v cudzine.
»»Musel si podstúpiť nejakú prípravu pred
samotným vycestovaním?
Pred odchodom sme mali raz do týždňa hodinu francúzštiny.
»»Na čo je potrebné byť pripravený pri stáži
v zahraničí?
Musíte sa pripraviť na to, že je potrebné sa
prispôsobiť miestnej kultúre. Napríklad ja som
veľmi vyberavý v jedle. Vo Francúzsku som
jedol aj také jedlá, ktoré bežne nejedávam.
Všetko mi však chutilo. Francúzsko má veľmi
dobrú gastronómiu. Oni si jedlo vychutnávajú
a obedy trvajú oveľa dlhšie ako u nás na Slovensku. Francúzi však moc nechcú hovoriť po
anglicky. Raz, keď som si robil vodu so sirupom, prekvapene na mňa pozerali, že prečo si

opatrenia znamená nové povinnosti aj pre
riaditeľku škôlky. Každý pondelok je povinná
prihlásiť sa cez aplikáciu Ministerstva školstva
a aktualizovať počet zamestnancov a detí, počet
v karanténe alebo pozitívne potvrdených osôb.
Škôlka momentálne zamestnáva 7 zamestnancov, vrátane učiteliek a obslužného personálu.
Ďalšou novotou je príspevok na stravu dieťaťa. Rodič sa môže rozhodnúť, či požiada
o príspevok na stravovanie dieťaťa do 6. roku
veku dieťaťa (1,57 Eur na deň), alebo sa zriekne príspevku a bude poberať zvýhodnený daňový bonus (46,44Eur mesačne).
Mesačný poplatok za škôlku je 20,– Eur na 1
dieťa. Neuhrádza sa za dieťa, ktoré má jeden
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky /predškoláka/, ak rodič predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi. Je určený na úhradu časti nákladov za
pobyt v škôlke. Ak dieťa nenavštevuje škôlku
30 po sebe nasledujúcich dní a predloží lekárske potvrdenie, poplatok sa mu vráti. Tento
príspevok iba z časti pokrýva potreby zariadenia. Preto aj naša obec každoročne počíta

v rozpočte s výdavkami na škôlku. V minulých
rokoch obec prispela na kúpu kobercov do
spální, aj váhadlovej hojdačky na školský dvor.
Aj vy môžete prispieť 2% dane občianskemu
združeniu -Rodičovské združenie pri Materskej škôlke v Kráľovej Lehote.
Obchodné meno (Názov): Rodičovské združenie pri Materskej škôlke v Kráľovej Lehote
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37910868
Sídlo: 03233 Kráľova Lehota, MŠ 82


-MaŠpanková-

Zo života ľudí
nalievam vodu z vodovodného kohútika. Oni
radšej pijú balenú vodu ako vodu z vodovodu,
to ma na nich prekvapilo. Okomentovali mi to
tak, že je pitná, ale nechutí im a nie je zvykom,
že by ju pili.
»»Ako prebiehala stáž na farme? Mal si nejaké voľné dni pre spoznávanie Francúzska?
Deň na farme začínal o ôsmej hodine a končil večer o desiatej. Ráno sme začínali dojením
kráv a umývaním kravína. Potom sme robili
takú robotu, čo bolo treba. Každý deň bol iný.
Jeden deň sme napríklad balíky sena brali na
traktor, iný deň sme zas predávali výrobky na
miestnom trhu. Páčilo sa mi, že miestni obyvatelia mohli každý piatok predávať na trhu
svoje výrobky a tak sa dostávali ku lokálnym
potravinám. Boli tam rybári, farmári a dokonca aj krajčíri so svojím ušitým oblečením. My
sme predávali syry a mlieko. Oni mali vyše 22
hektárové polia, čiže do večera sme mali čo
robiť. Toto ich živilo. Obed býval od pol druhej
do tretej. Voľné dni boli piatok, sobota, nedeľa.
To boli dni, kedy sme mali priestor na spoznávanie Francúzska. Prvý týždeň sme navštívili
Paríž a jeho známe pamiatky – Eiffelovu vežu,
Víťazný oblúk či Louvre. Druhý víkend sme boli
v ZOO Beauval, tretí víkend sme boli v zábavnom parku a pri oceáne, kde sme sa mohli kúpať. Zakaždým sme mali zajednané ubytovanie
v turistických hoteloch, takže žiaden luxus.
»»Bol si umiestnený úplne sám do farmárskej rodiny. Nechýbal ti na farme nejaký slovenský „spoluparťák“? Predsa len bol si sám
a v úplne cudzom prostredí. Mal si problém
sa aklimatizovať na nové prostredie a jazyk?
Zo začiatku áno. Bol som úplne sám vo francúzskej rodine, kde starý rodičia nevedeli hovoriť anglicky a moja francúzština bola slabá.
Potom vznikali vtipné situácie pri komunikácií,
kedy som sa s nimi doslova bavil rukami nohami. Ich vnuci však vedeli po anglicky, takže väčšinou som sa rozprával s nimi. So samotným
prostredím a s prácou som nemal žiaden problém, hneď som si zvykol na režim a na činnosti,
ktoré som vykonával. Určite by mi bolo lepšie,
keby som na farme mal nejakého slovenského

spoluparťáka. Donútilo ma to však na druhej
strane používať angličtinu, čo bola pre mňa
dobrá škola v rámci cudzích jazykov. Cez víkendy sme sa všetci stretávali a podnikali výlety.
»»Akí sú teda Francúzi?
Francúzi ocenia aj tú najmenšiu snahu naučiť
sa ich jazyk. Sú veľmi milí a ochotní. Ja som bol
vo francúzskej dedinke Saint- Gaultier. Veľmi
malebná dedinka. Vyzerá ako zo 17.storočia.
»»Je niečo, čo ťa na Francúzsku prekvapilo?
To, že ich len tak nič nerozhodí, nestresujú sa.
Na všetko majú čas. Taký pokoj šiel z nich. Tiež
ma prekvapilo, že nejedia tak často polievky
ako my.
»»Ako ovplyvnila pandémia Covid-19 tvoj
pobyt? S akými obmedzeniami si sa stretol
vo Francúzsku?
Mám pocit, že som v ničom nebol obmedzovaný. Keďže som zaočkovaný, jediné čo som
potreboval na prechod hraníc bol Green Pass.
Tí, čo neboli zaočkovaní, museli pred príchodom do Francúzska mať negatívny AG test a pri
príchode na Slovensko išli do 5 dňovej karantény a potom na PCR test. Francúzi boli dôslední
v dodržiavaní pandemických opatrení. Celkovo
tam tiež prevládali rôzne názory na pandémiu
a očkovanie. V tomto mám pocit, že to nebolo
iné ako na Slovensku.
»»Odporučil by si stáž vo Francúzsku? Čo
všetko ti to dalo do života?
Určite áno. Ukáže vám to, že sa dá žiť aj inak.
Spoznal som novú krajinu. Plánujem sa tam
budúce leto vrátiť. Stáž vo Francúzsku mi potvrdila to, že sa dokážem o seba postarať v cudzine a zlepšil som si angličtinu.
-kbartkova-
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Ako nás medvede ponaháňali
Jeden slnečný septembrový deň sme sa vybrali
na túru na Račkove plesá. Ja, môj manžel a kamarátka z práce. Hneď pri vstupe do Račkovej
doliny sme si uvedomovali, že táto dolina spolu
s Tichou dolinou sú rajom pre medvede. Vyrazili sme okolo ôsmej hodiny ráno v domnení,
že medvede sú už po raňajkách a tak nám nič
nehrozí. Račkova dolina je jedna z najkrajších
dolín Západných Tatier, otvorená, slnečná, plná
lesných plodov -malín, čučoriedok a brusníc,
ktoré sme cestou vyjedali. Po 2,5 hodinách sme
dorazili ku dvom plesám. V Nižnom plese bolo
málo vody, pripomínalo skôr neveľký bazén.
Vyšné pleso obklopené majestátnymi vrchmi
Končistá, Klin, Jakubiná a Hrubý Vrch bolo nádherne modré. Urobili sme zopár fotiek, zjedli
zlepenec a počítali, koľko turistov schádza dolu
do doliny. No nebolo ich veľa. Cestou späť sme
sa ešte zastavili v Kolibe pod Klinom, ktorá slúži
ako útulňa. A tu sa začala naša dráma. Kráčame dolu úzkym chodníkom v kosodrevine, na
batohu cvendží roľnička. Ja som kráčala prvá
veselo debatujúc, za mnou kámoška Lydka
a posledný Maroš. Zrazu vidím pred sebou 2
medvedie zadky, ako si pomaly vykračujú pred
nami smerom dole. Jeden veľký a za ním malý.

„MEDVEDE“ zakričala som a zastala. Všetci sme
zmeraveli, začali sme hlasno kričať, aby nás počuli a odbehli preč. Lenže medvede sa otočili
proti nám a pomalým krokom sa k nám približovali. Keď boli od nás na 100 metrov, začali
sme cúvať, potkýnajúc sa, lebo sme cúvali do
kopca. Keď medvede začali zrýchľovať, otočili sme sa im chrbtom a začali sme utekať, čo
nám nohy stačili. Obzerala som sa, kde je Maroš. Ten si zložil v behu batoh a odkladal si doň
slnečné okuliare a vyberal spray na medvede.
„Bež“, kričala som na neho. Maroš si vybral sprej
z púzdra a púzdro odhodil na zem. Medvede to
nevzdávali. Ani my. Bežali sme z posledných síl
hore kopcom. Keď sme už nevládali, zastali sme
a chvíľu čakali, či to nevzdali. Lenže medvede si
ďalej vykračovali pomaly za nami a my sme sa
nemali kde uhnúť. Po asi 500 metroch sme zastali odhodlaní sa brániť sprejom na medvede.
Mali sme šťastie, lebo v zápätí sa objavil turista,
ktorý sa vracal z Račkového plesa. Hneď sa dovtípil, čo sa deje a začal si vyberať z batoha sprej
na medvede. Dohodol sa s Marošom, že každý
bude striekať na jedného medveďa. Natiahol
ruku, že ide skúsiť, či sprej funguje a trošku
vystrekol. Za ním stál Maroš a Lydka. Lenže

Čo robiť v prípade stretu s medveďom
Stretnúť sa s medveďom nemusí znamenať,
že zaútočí. Naše správanie má výrazný vplyv
na to, ako bude medveď reagovať. Medvede
v poľských Karpatoch reagovali útokom alebo agresívnym prístupom 4x častejšie, ako
k ľuďom, ktorí boli pri stretnutiach „aktívni“- priblížili sa aby fotografovali, pokúsili sa
medvede odplašiť- v porovnaní s tými, ktorí
boli „pasívni“ – sledovali, boli ticho, ustúpili.
Pri nečakanom strete s medveďom (na bližšie
ako 100m) sa odporúča zväčšiť vzdialenosť od
medveďa, nie však utekaním, ktoré by mohlo
vyprovokovať prenasledovanie. K medveďovi
sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa
zdá byť spokojný. Vyhnite sa pohľadu priamo
do očí, pre zviera je to znak agresie. Medvede signalizujú rôzne stupne nepokoja alebo

stresu. Niektoré signály sú nenápadné- ako
pozastavenie sa v činnosti, zmeravenie a zmena orientácie tela, alebo neprirodzené zívanie.
Iné sú očividnejšie – fučanie, mrmlanie a cvakanie zubami. Medzi veľmi napäté agresívne
prejavy patrí slintanie, rýchle fučanie, vrčanie
a bručanie s otvorenou papuľou, zaháňanie sa
labou a hrdelné zvuky, napríklad rev.
Medveď vztýčený na zadných nohách sa
snaží získať lepší prehľad, nie je to agresívna
pozícia! Medveď v sebaobrane niekedy urobí
výpad, varovanie, aby sa človek vzdialil. Ak sa
stretne s nevhodnou reakciou zo strany človeka, výpad sa môže vystupňovať do útoku, ale
väčšinou sa končí skôr ako dôjde k fyzickému
kontaktu, poprední odborníci odporúčajú
pasívnu obranu: ľahnúť si na brucho tvárou

vietor fúkal oproti na našu stranu a tí dvaja sa
toho nadýchali. Začali kašľať, slziť zohnutí vo 2
konce. Po chvíli, keď sa kašeľ ukľudnil, sme sa
vybrali oproti medveďom. Chlapi vpredu so
sprejom v ruke, ja s Lydkou za nimi. Nevedeli
sme, kde presne sme medvede naposledy videli a tak sme boli v strehu. Cestou nás chlapi
poučovali, že keď medveď dostane dávku, tak
ho to zloží. Vraj ho skúšali na gorile a tá ľahla.
Takto sme sa dostali až na miesto, kde ležalo na
zemi puzdro zo spreju. Medvede nikde. Pomaly
sme sa ukľudnili a obzerajúc sa za seba sme za
hodinku zišli dole ku chate Orešnica. Neviem, či
medvede zacítili spray, alebo ich prestala baviť
naháňačka, ale v každom prípade sme mali anjela strážneho nablízku. Domov sme sa vrátili
v zdraví, len zo svalovice sme sa pár dní spamätávali. Ešte v noci som videla pred sebou tie
malé očká a krásne lesknúcu sa medvediu srsť.

-MaŠpanková-

k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu
a krk. Ostať bez pohybu. („hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď neodíde. Ak vás medveď prevráti,
znova sa dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste
mali brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste hrozbou.
Aktívna obrana by mohla predĺžiť útok a zvýšiť
pravdepodobnosť vážneho zranenia.
Za najlepší spôsob, ako odohnať útočiaceho alebo hrozivo správajúceho sa medveďa
(tým aj zabrániť zraneniu človeka) je považovaný paprikový sprej na medvede. Spray na
medvede by mal mať minimálne 225g a obsahovať 1-2 % kapsaicínu. Spray by mal poskytnúť aspoň 6 sekúnd postreku s dosahom
aspoň 7,5m.


Zdroj:https://zasahovytim.sopsr.sk/bezpecnost/

Je medveď prínosom alebo hrozbou pre spoločnosť?
Stretnutie človeka s medveďom už nie je
na Slovensku ničím výnimočným. Dôkaz
o jeho prítomnosti nájdete takmer na každom lesnom chodníku. Facebook je preplnený videami, ako sa medvede potulujú po
uliciach , po sídliskách , ako sa hrabú v odpadkových košoch. Kde sa stala chyba, že
to došlo takto ďaleko? Na to sme sa spýtali
vedúceho Lesnej Správy v Malužinej Ing.
Jána Vrbenského.
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Medveď hnedý je naše spoločné národné
bohatstvo. V roku 1928 bol odhadovaný počet
medveďov na Slovensku 35-40 medveďov.
Vtedy bol medveď považovaný za ohrozený
druh spolu s vlkom, jazvecom a kunou lesnou.
Práve na podnet lesníkov a poľovníkov sa začal medveď hnedý ochraňovať. V roku 1990
bolo u nás okolo 800 medveďov.
Nie je tajomstvom, že zahraniční hostia si
mohli cez Čedok objednať odlov medveďa?

Za odlov zahraničný hosť zaplatil nemalé
peniaze, ktoré boli príjmom štátu . Lesy SR
OZ L. Hrádok od roku 2010 do 2017 požiadal
o odlovenie 48 medveďov. Ministerstvo životného prostredia schválilo odlov 8 medveďov,
z ktorých odlovili len 4 z dôvodu prieťahov
v konaní. Od roku 2017 je regulačný lov zakázaný . Výnimka platí len na škodníka, teda
na medveďa, ktorý napadol človeka ,hospodárske zvieratá alebo včelstvo. Tento odstrel

môže zrealizovať len Zásahový tým zo Štátnej
ochrany prírody. Za posledné roky bolo oficiálne ulovených len niekoľko jedincov medveďov. Neoficiálne ich bolo zabitých omnoho
viac, lebo sa strieľajú načierno, čím štát prichádza o nemalé peniaze.
Veľké sčítanie medveďa hnedého uskutočnila Technická univerzita vo Zvolene
v roku 2014. Ďalšie bolo v roku 2020.
Sčítanie v r. 2014 sa uskutočnilo pod vedením uznávaného génového profesora Pavleho. Genetickou analýzou bolo zistených 1256
jedincov , čo je nárast za posledných 6 rokov
o 1504 jedincov. V roku 2020 začala robiť sčítanie Karlova Univerzita v Prahe, ktorému sa
venuje okolo 400 zamestnancov a študentov.
Výdaje v hodnote cca 6,5 milióna Eur sú financované zo zdrojov Európskej únie.
Na Slovensku medveď hnedý spôsobil
2 smrteľné zranenia. V r.2018 bol obeťou
38-ročný muž vo Fačkovom sedle , v r.2021
došlo k úmrtiu na Liptove. Čím to je, že
medveď sa takto správa?

Prirodzený biotop medveďa je rozloha 3000
ha na 1 kus. Teraz sa znížila na 100-300 ha na 1
kus. Medvede sú umele premnožené. Strácajú plachosť . K zníženiu rizika nebezpečných
stretov vedie len cesta odborného a cieleného manažmentu jeho populácie. MŽP by malo
zvážiť ďalšie smerovanie, čo s medveďom na
Slovensku a následne niesť i zodpovednosť,
pokiaľ bude naďalej presadzovať jeho striktnú
ochranu.
Rudolf Huliak, člen prezídia Slovenskej
poľovníckej komory a predseda pozemkového spoločenstva Očová v relácii televízie
OTV uviedol, že medvedica vrhá každé 2
roky, ale pôrodnosť sa zvýšila z dvoch na
3-4 mladé . Takto by sa počet medveďov
každé 3 roky zdvojnásobil.
Súčasná situácia ohľadne početnosti a manažmentu medveďa je z dlhodobého hľadiska
neudržateľná. Medvedica v snahe ochrániť
svoje mláďatá pred dominantnými samcami, ich vodí dolu medzi ľudí, kde sú lákadlá
ovocné sady, včely. Tak, ako je vykonávané

znižovanie početnosti napr. raticovej zveri
poľovným obhospodarovaním, takéto jediné
účinné riešenie je aj pri redukovaní populácie
medveďa. Je čas, aby si zainteresované kompetentné strany sadli za jeden stôl a prijali
konkrétne riešenia tejto situácie v prospech
občanov Slovenskej republiky.
Je známe, že v susedných štátoch ako je
Rakúsko, Česko, sa nevyskytuje ani jeden
medveď. Bude na Slovensku prevládať
medveď alebo človek?
Medveď je našou najväčšou šelmou, ktorá zastáva svoje postavenie v prírode a bez
pochýb sem i v 21. storočí patrí. Sme hrdí na
to, že ju vo voľnej prírode máme, čo svedčí
o dobrej starostlivosti poľovníkov a lesníkov
v minulosti. Jej početný výskyt nám môžu ostatné krajiny len závidieť. Zároveň však treba
poznamenať, že jej početnosť by mala byť na
takej úrovni, aby bola zabezpečená jej stabilita populácie, ale aj vzájomná symbióza medzi
človekom a medveďom.

-MaŠpanková-

ho udržiava obec. Od mája tohto roku máme
zaevidovanú žiadosť o dlhodobý prenájom
pozemku, na ktorom sa park nachádza. Financovanie projektu plánuje obec realizovať
sčasti z fondov, sčasti z rozpočtu obce. Materiálnu pomoc prisľúbila aj Lesná Správa Malužiná a Eurovia. V tomto mesiaci bude podaná
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub cca 20
stromov a kríkov (prevažne suchých a poško-

dených), čím sa stromy preriedia a park bude
svetlejší. Samozrejme počíta sa aj s pomocou
občanov pri vyčistení parku po veternej smršti
a plánovanom výrube. Park bude slúžiť nielen
rodinám s deťmi - detské ihrisko, tínedžerom hrazdy, workoutové ihrisko, lanová dráha, ale
aj na posedenie okoloidúcim občanom a návštevníkom obce.

-MaŠpanková-

Projekt
úpravy parku
Vybudovaním multifunkčného a detského
ihriska, stratil park svoje využitie. Za čias našich rodičov to bolo miesto zábav, neskoršie
športové ihrisko. Hrával sa tu volejbal, futbal,
ba dokonca sa tu aj korčuľovalo. Na podnet
poslankýň Marty Špankovej a Kristíny Bartkovej bol vypracovaný projekt rekonštrukcie
parku so športovo-oddychovým zameraním.
Park pri Lesnej správe v obci je síce majetkom Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), ale roky
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Tri doliny
Skôr ich kroniky
Kraj Nízkych Tatier, východných, tam malá úžina dedinka na jej začiatku - Malužiná
a za ňou tri horské dolinyChorupné, Tajch, Hodruša.
Tej dedinke príroda meno sama dala.
V jej názve - bolo že to zvratov krovité luhy mala mať vo svojom mene - malženka,
dedinka v lese, dedinka na lúke okraji.
Susedia z Juhu názov jej cudzí, maďarský
Maluzsina dali.
Doliny tri tie dobrými cestami dostupné sú;
s hôrnymi porasty po bokoch a v nich s chodníkmi ľudskými prťami obvodnými,
blíže dedinky, zatiaľ‘ s jaskyňami tromi,
človekom odkrytými,
prizdobené sú.
Dolina každá svoj prameň živej bystrej vody má.
Tú prvú, Chorupné zvanú, končia hôrne Rovne,
čo hrebeň vedú ponad Nižnej i Vyšnej Boce obydlia.
Meno tej strednej dal tajch,
bo vody jej bol účelne človek zahatal k splavu dreva, jednotlivo, aj malými plťami.
Dolina vábnou je i pre dar Boží vyvieračky medokýšnej vody.
Súbežná s hrebeňom hôr, čítajúc od Malužinej prístreší,
najdlhšia dolina je Hodruša.
Krášli ju hôľny Veľký Bok a nižšia - záver jej, Homôlka
Z vrcholov ich úchvatné pohľady
na Liptov i Pohronie, na Tatry so strážcom Kriváňom skýtajú.
Každá z nich v letnom čase blýska sa v kvetenstva kráse;
ľubovník, púpava, prvosienka, plavúň, podbeľ,
liečivé byle veroniky lekárskej i vrbovky malokvetej - pestria ich,
v lese kyslička, čučoriedka, malina, brusnička i bohatosť rôznych húb.
Pred vstupom, bránou do nich
širšie Predné s niekdajším pltiskom sa rozložilo.
Tu plte zväčšiť na viac brvien, prítokorn vôd Bocianky dalo sa,
a ďalej pltiť do Váhu až do Dunaja,
s dreva určením pre zeme dolné až pri mori.
Všetky tri doliny skryté nerastné bohatstva vysokej hodnoty
v útrobách svojich stáročia držali.
Germánski baníci prišli - v podzemí kutáči nerastov,
rúbali rudy striebra, medi, mangánu, železa pre základ to v Hornom Uhorsku industrie tavičskej.
Tak Malužiná hoc malá, mediarsky závod a sklársku hutu mala,
skrz germánskych osadníkov, ktoré v držbe mali,
vlastnili a v nich i pracovali;
históriou označených
za prvých kolonistov na Slovensko zvaných.
Okolie dolín tých - to samé žírne šíre pastviská;
veď bývali tam dva a stačili i pre tri salaše.
V údoliach a na hrebeňoch vídať zvery hojne jelenej, menej srnčej a diviačej,
stretnúc sa možno s medveďom i vlka zazrieť,
či vtáctvu spevavému načúvať
i zočiť vzácne hoľniaky a hlucháne.
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Tu rozmohla sa pytliactvo,
pre chudobu čo držala sa ľudu poddaného,
príčinou bola jeho;
ponajviac z dedín pohronských,
bo blízko bolo do dolín tých.
V závere doliny Hodruša osada - Stará Dedina stála.
Germánov sídlo.
Zanikla ona na spory, na nezhody pytliactva s baníkmi,
nariadením cisárskeho Dvora.
Viedeň ju, na podnet veľmožov uhorských,
zo zeme zotrela.
Tak pominuli sa mediari, sklári i povozníci - voziari .
Ostala ako mozoľ na dlani už len vážnica s klopačkou na Maši.
Neusnula na vavrínoch dedinka Malužiná malá
ďalej sa, najmä v osemnástom veku, rozvíjala plodne.
Kostol, dve kaplnky, fara, škola i lesná železnička do Hodruše výsledkom práce boli usilovných rúk hodné.
V čase tom istom rámov a líšt obrazov žiadaných počala výroba
a neskôr i nábytok z novej továrne,
čo mala pílu s gátrom na pohonom z elektrárne,
vodou ženúc jej kolá novým žriedlom,
by zadarmo zároveň svietila celá dedina novým svetlom.
Na hornom Liptove ako prvá - Malužiná.
Malužiná, dedinka malá
aj význačných, vzdelaných rodákov herca, kňaza, akademického maliara,
inžinierov, učiteľov mala,
i dychovku, ochotníkov divadlo, kino i knižnicu.
Alojz Sokol, olympionik, prvý v Uhorsku
opomenúť nesmie sa.
S úctou spomínam na tri doliny,
veď v jednej z nich nechal som svoj vek plodný.
Ránu tešil som sa tam zo svitania,
vidiac ako sa hora modlí
hladkaním, raňajších teplovzdušných vánkov jedlí.
Dodnes spomínam:
V ušiach mi zunia melódie tiahle ľudových piesní starých,
východnianskych žien, posádzajúcich novú horu, nový les.
Spokojnosť, jasot z poľovných hostí,
môj doprovod i lov úspešný striebri mi dnes vlas.
Doteraz vzhliadam do porastov lesa dospelosti,
na starnúce chodníky i trasy lesných ciest a zvážnic,
o ktoré žiadal som na sprístupnenie práce miest.
Tam s potešením, v dvoch škôlkach,
starostil som o sadeničiek pestovaním rast,
z pôvodných semien, z dolín Troch tých porastov.
Zanikli škôlky už, horárne prázdne časom chátrajú,
a lúky v dolinách nekosené dusia sa starinou.
A predsa, tvrdím, bez podmienok žiadam, i prosím:
nech Tri doliny a všetko čo v nich žije,
v krušnej dobe tejto pre deti naše uchovajme.
...
Smutno mi na duši i vlhko v oku
vidiac pustotu starých horárov prostredie.
Nie na zisk a bez efektu obchod,
ale pre trvanie žitia, života je lesov, hôr vyrastanie.
Február 2021

P. Lenko

Veterná smršť
V noci 14.júla nás zobudila veterná smršť
sprevádzaná prudkým dažďom. Tí čo spali
v podkroví, ale aj tí, ktorých prvý silný náraz vetra zobudil, sa určite modlili, aby im
nezobralo strechu nad hlavou. Celá búrka
trvala okolo pol hodiny, bola krátka, ale
„účinná“.
Na hornom konci spadol strom na elektrické vedenie. Krajný betónový stĺp nevydržal
pnutie vedenia a spadol blízko osobného
auta, takže niektorí obyvatelia pozorovali
„menší ohňostroj“. Došlo k výpadku elektriny v celej obci. Krátko po pol noci boli operačným strediskom povolaní naši hasiči na
zásah. Spolu s profesionálnymi hasičmi sprejazdňovali hlavnú cestu medzi Nižnou a Vyšnou Bocou a pod Malužinou po Michalovo.
Potom prerezávali a odstraňovali spadnuté
stromy a vetvy z ciest v okolí parku, pod Komerhofom… Aj elektrikári boli pohotoví a už
okolo druhej v noci, okrem horného konca,
elektrika fungovala.

Na druhý deň sme videli, že vývraty a polomy nespôsobili v dedine veľké škody. Väčšie
polomy (škody) boli v doline od Hlbokého po
Predné a na Táloch. Lesná správa v Malužinej
bola v našom okrese najviac postihnutou
s odhadom popadaných stromov v objeme
35 tisíc metrov kubických.
U Korenkov a Gulašich si ráno našli smrekové vývraty v záhrade. O veľkom šťastí môže
hovoriť rodina Šušelová (z Opoja), ktorým
„zaparkovala“ dvojtonová skala tesne pred
kuchynským oknom, rodina Rumančíková,
ktorým spadla veľká lipa vedľa chatky a rodina
Točeková, ktorým borovica ostala visieť pred
balkónom. Horšie dopadli u Bartkov, strom
im zničil strechu hospodárskej budovy. Na
cintoríne spadnutý strom, odlomený vrcholec
a popadané konáre nespôsobili žiadne väčšie
škody. V parku nám vietor vyvrátil najväčší
smrek (v spodnej časti kmeňa nahnitý), lipu
pri ceste (aj s koreňom) a vŕbu. V dedine bolo
však hodne nalomených konárov, ktoré bolo
treba odstrániť s pomocou plošiny.
Ako sa vraví: „Nešťastie nechodí po horách,
ale po ľuďoch“. Toto porekadlo platilo teraz
pre nás opačne. Mali sme šťastie. Vďaka Bohu!
A vďaka aj tým, ktorí pomáhali tejto noci a aj
potom pri odstraňovaní následkov kalamity.


-starosta-
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DOBRÉ RADY !

Viete, že…
XX Medzi laureátov Ceny Karola Feňveša za

rok 2021 patrí aj Adam Chytil, nominovaný ZUŠ Liptovský Hrádok v kategórii
hudba.

Pamajorán obyčajný - čarodejka
v oblasti zdravia a krásy
Do Európy ho priviezli arabskí lekári, ktorí
ho využívali najmä pri liečbe nervových
porúch. Egypťania ho využívali ako dezinfekčný prostriedok, starí Gréci ho považovali za synonymum šťastia a radosti. Známe
ako OREGANO sa spája so stredomorskou
kuchyňou. Používa sa nielen na pizzu
a cestoviny, ale aj na tučné jedlá. Obsahuje triesloviny, horčiny, bielkoviny, karotén,
sacharidy, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, vlákninu a minerálne látky, ktoré pomáhajú pri trávení a správnom fungovaní
žlčníka a žlčových ciest. Uvoľňuje kŕčovité
stiahnutie hladkého svalstva, pomáha pri
silnej menštruácii alebo v klimaktériu.
Tíši dráždivý kašeľ, uľahčuje vykašliavanie a pri inhalácii uľaví pri bolestiach hlavy.
Oregano je silným prírodným antibiotikom,
organizmu pomáha ničiť kvasinky aj plesne.
Má v sebe silné protizápalové zložky, čo pomáha pri liečbe zapálených ďasien, hrdla
a celej ústnej dutiny. Ľudový názov dobrá
myseľ značí, že pomáha pri neurózach, poruchách spánku, čím sa považuje za prírodné antidepresívum.
Rastlinka s fialovými kvetmi pekne vonia, rastie na svetlých lúkach. Je vhodná na
pestovanie v záhrade. Zbiera sa celé leto,
najlepšie celá horná polovica vňate. Suší sa
v tieni a pri teplote do 35 stupňov.

Oznam:
Vyrobte si doma
Čaj na nervy
1 lyžičku sušeného oregana
1 lyžičku sušenej materinej dúšky
1 lyžičku mäty piepornej
Zalejeme 500 ml vriacej vody a necháme 15
minút lúhovať. Podávame každý večer hodinu pred spaním.
Nálev na kašeľ
1 polievkovú lyžicu sušeného oregana
Zalejeme 250ml vriacej vody a 10 minút
lúhujeme. Podávame s lyžičkou medu dva
razy denne po jedle.
Olej na boľavé kĺby
1 zväzok čerstvého oregana nasekáme na
drobno, zalejeme 250 ml slnečnicového
alebo repkového oleja. Necháme 2 týždne
odstáť na tmavom mieste. Potom precedíme, nádobu uzavrieme a uschováme na
tmavom mieste. Pri bolestiach kĺbu masírujeme na postihnuté miesto. Olej vydrží
približne 1 rok.
-MaŠpanková-

ODKAZ PÁPEŽA FRANTIŠKA SLOVENSKU
lom a drogami. Chodíme
„ Nech Boh žehná Slovenokolo nich, vieme o ich
sko, nech Boh žehná túto
problémoch, no nepodázem“ Týmito slovami sa
me im pomocnú ruku. Bola
pápež František prihovoril nielen kresťanom, ale
som milo prekvapená, keď
všetkým ľuďom počas
sme minulý týždeň cestovali lanovkou na Hrebienok
svojej návštevy na Slovo Vysokých Tatrách. Mladý
vensku. Počas 4 dní, ktochalan vstal a ponúkol nám
ré strávil na Slovensku,
vniesol na malú chvíľu
miesto na sedenie. Cestou
pokoj medzi ľudí. Politici
späť malý 7-ročný chlapec
si sadol otcovi na kolená,
sa prestali hádať a obviaby nám uvoľnil miesto.
ňovať, novinári prestali
Pápež František videl nádej
vyťahovať pikošky, ľudia
v mnohých ľuďoch, ktorí
z miest a obcí cestovali,
aby sa zúčastnili svätých
sa starajú o starých ľudí
zdroj foto: pixabay.com
omší. Pápež Františeka bezdomovcov. Pripomenul nám 4. božie prikázanie
najmocnejší muž sveta,
si našiel čas, aby navštívil „malé“ Sloven„Cti otca svojho a matku svoju“. A poznamenal, že ctiť si rodičov vedie k dlhému, šťastsko. Prečo asi? Vytušil, že Slovensko potrebuje podporu v boji proti korupcii, či
nému životu. Prajem vám, aby ste si našli čas
mafii? Aj napriek tomu nabáda Slovákov,
na svoje deti, aby ste sa hrali so svojimi deťaby svojimi skutkami nerozdeľovali ľudí,
mi, lebo oni sú naša budúcnosť. Lebo malé
každodenné skutky pretvárajú svet. Zaujala
ale spájali.
ma jedna myšlienka pápeža Františka, keď
Obzrime sa okolo seba a priznajme si,
povedal: “Boh odpúšťa vždy, človek niekedy,
sme všímaví voči okoliu a ľuďom okolo
seba? Podľa štatistík má 20% mladých ľudí
ale príroda nikdy“. Preto prestaňme žiť, ako
problémy s depresiou alebo so sebapoškokeby sme nemali zomrieť.
-MaŠpankovádzovaním. Alebo majú problém s alkoho8

Obecný úrad žiada občanov, ktorí nezaplatili daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad a daň za psa, aby tak urobili najneskôr do 31. 10. 2021.
Redakcia Malužinských novín hľadá ďalších redaktorov, autorov príspevkov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na obecnom úrade u starostu obce.

BLAHOŽELÁME
JUBILANTOM
Okrúhle životné jubileum oslávili:
v auguste – Emília Škultétyiová 70 rokov
Ak sa vám vyhýbajú
veľké radosti
pestujte i malé

NARODILI SA
Redaktorke našich novín Kristíne Bartkovej
a Zdenovi Bartkovi sa narodili v auguste
dvojčatá – Júlia (váha 1720g , výška 39 cm)
a Sára – (váha 1820g , výška 42cm). Detičkám a celej rodinke prajeme veľa zdravia.
Maj veľké nároky na seba
a malé na ostatných.
Takto sa vyvaruješ
mnohého sklamania
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