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Najlepšia záruka šťastia
je robiť veci najlepšie, ako vieš,
s tým, čo máš.

Speleo kemp Malužiná

Posledné roky je čulý ruch okolo jaskýň
v Malužinej. Vo svojom okolí vídame skupinku jaskyniarov, ktorí v obci postavili zariadenie s názvom Bufet pod Malužinskou
jaskyňou. Odkúpili bývalú krčmu Biliard
Bar a neúnavne pracujú na sprístupnení
Malužinskej jaskyne. Sledujeme ich aktivitu a preto ma zaujímalo, ako pokročili ich
práce na jaskyni, čo plánujú do budúcnosti
a aké novinky chystajú na leto. O rozhovor
som požiadala jedného z jaskyniarov pána
Jána Šmollu.
Malužinská jaskyňa bola známa už v minulosti. V roku 2015 pritiahla pozornosť speleologickej skupiny Červené vrchy, ktorá sa
pustila do jej sprístupnenia pre verejnosť. Ide
o partiu 10-12 nadšencov. Ako mi pán Šmoll
prezrádza, do obce prišli s cieľom sprístupniť Malužinskú jaskyňu, postupne však začali
realizovať aj samotný výskum v oblasti iných
jaskýň v tejto lokalite. Za pomoci Maťa Šušelu
sa im podarilo objaviť ďalšiu jaskyňu v obci.
Ako sa to stalo? Išlo o náhodu. Maťo Šušela
im počas rozhovoru spomenul, že keď hrávali
na ihrisku futbal, veľakrát im lopta spadla do
otvoru v skale. Táto informácia podnietila ich

záujem a rozhodli sa ho preskúmať. Hneď na
začiatku im bolo jasné, že ide o starý ponor.
Vysvetľuje mi, že jaskyne boli tvorené vodou
a sú vápencového pôvodu. V dávnych dobách
sa tu ponárala rieka Bocianka. Túto jaskyňu
nazvali podľa miesta jej výskytu Malužinská
jaskyňa na ihrisku. V porovnaní s Nižnou a Vyšnou Bocou je na Malužinej oveľa väčší výskyt
jaskýň. Dovoľujú to prírodné pomery. Boce sú
tvorené žulovým povrchom resp. nekrasovým
povrchom.
Ich ďalší objav je Modrá jaskyňa, ktorej venovali priestory bývalého Biliard Baru a rozhodli sa zriadiť akési „múzeum“ s názvom
Príbeh jednej jaskyne. Pán Šmoll ma sprevádzal týmito priestormi. Hneď pri vstupe sa nachádza miestnosť, ktorá je venovaná Bockej
doline. Na stenách sú kresby s vyobrazeniami
Nižnej, Vyšnej Boce, Malužinej a zaujímavosťami z okolia. Z tejto miestnosti sa prechádza už do samotných priestorov venovaných
speleologickým výskumom. Tu sa návštevníci
oboznámia s prácou speleológa, ako prebieha
výskum v teréne, čo všetko je potrebné k práci v jaskyni, čo sa našlo v ich útrobách. Sú tu
vystavené nálezy aj z iných lokalít ako napr.
horniny s odliatkami lastúrnikov nájdených
v Hybiach, tiež tu bude vystavených 1000 kostičiek netopiera nájdených v jaskyni Malužinské okno. Táto jaskyňa sa nachádza kilometer
poniže Malužinej smerom do Kráľovej Lehoty.
Prehliadka bude zakončená priestormi venovanými Modrej jaskyni, ktorej charakteristickými znameniami sú kvaple modrej farby,
ktorú si nesie vo svojom pomenovaní. Je unikát v rámci Slovenska. Prehliadky budú realizované s výkladom lektora. Ďalšie priestory
bývalej krčmy budú slúžiť ako recepcia, sklad,
spoločenská miestnosť a požičovňa bicyklov.

Celá prestavba je realizovaná za pomoci Vlada
Korenku. Príbeh jednej jaskyne, ako nazvali
priestory bývalej krčmy spolu s Bufetom pod
Malužinskou jaskyňou budú tvoriť Speleo
kemp Malužiná. Správne tipujete, okrem prehliadky jaskyniarskej práce, služieb bufetu by
radi tiež ponúkali možnosť kempovania v areáli. Spolu s požičovňou bicyklov už ide o pekný balík služieb, ktoré sa zaslúžia o rozvoj cestovného ruchu v obci.
A kedy otvárajú? Predpokladaný začiatok
prevádzky Príbehu jednej jaskyne je mesiac
jún. Bufet pod Malužinskou jaskyňou by mal
byť otvorený ešte skôr. Toto leto na Malužinej bude o niečo živšie. Na otvorení samotnej Malužinskej jaskyne neustále pracujú, jej
predpokladaný termín otvorenia mi nevedeli
povedať.
Z rozhovoru s pánom Šmollom mám veľmi dobré dojmy. Obdivujem ich snahu a to,
že sa nenechali odradiť prekážkami, ktoré na
svojej ceste za sprístupnením Malužinskej
jaskyne mali a majú. Sú na dobrej ceste zviditeľniť meno Malužinej nielen na Liptove, ale aj
v rámci celého Slovenska.
-kbartkova-
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Kristus vstal z mŕtvych!
„ V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola
tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo
strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do
prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ako to povedal,
ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď
videli Pána.“ J 20, 19-20
Milí bratia a sestry, milí priatelia!
Mnohí z nás máme na svojom tele nejakú jazvu. Jazvy niekedy hovoria o nešťastiach, ktoré
sa nám stali a poznačili nás, ale niekedy hovoria i o víťazstvách a vytúžených uzdraveniach.
O tom, že sme mali šťastie v nešťastí. Jazvy sú
viditeľné znaky, ktoré hovoria príbeh o Božej liečivej sile. Tú najväčšiu liečivú silu dokazujú jazvy
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Sú to jazvy,
ktoré svedčia o veľkosti Jeho lásky ku nám hriešnikom. „ On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami
sa nám dostalo uzdravenia.“ Iz 53,5 Týmito slovami predpovedal už starozmluvný prorok Izaiáš,
čo nám prinesie obeť Božieho Služobníka. A stalo sa. Kristus nám priniesol uzdravenie a pokoj.
Ježišove jazvy nám zvestujú, že nám je odpustené. Kristus zaplatil za naše hriechy svojou vlastnou krvou, ktorá tiekla z Jeho rán. Po bolestnom
Veľkom piatku, keď zomrel na kríži Golgoty, prišlo radostné nedeľné Veľkonočné ráno. Kristus
vstal z mŕtvych a zvíťazil nad všetkým utrpením
i nad samotnou smrťou!
Život nás ľudí bez Krista, bez Jeho prítomnosti
je plný strachu, neistoty a nepokoja. To po smrti
svojho Majstra zakúsili aj Ježišovi učeníci. Boli
zatvorení v dome, lebo sa báli o svoje životy. Nevedeli, aká budúcnosť ich čaká.
S nepokojom v srdci sa však žiť nedá. To Pán
Ježiš dobre vedel a preto po vzkriesení prichá-

dza ku svojim učeníkom a pozdravuje ich slovami„ Pokoj vám!“ Tento Kristov pokoj má vládnuť
i v našich srdciach. Kristus nás zmieril s Bohom.
Sme Božie deti. Aj keď zápasíme s hriechom,
s rôznymi ťažkosťami časného života, aj keď
prenášame smútky nad stratou svojich blízkych,
nedeľné veľkonočné ráno Pánovho vzkriesenia
nám zvestuje víťazstvo nad hriechom, ľudskou
zlobou, nad všetkým trápením, dokonca víťazstvo života nad smrťou!
Vzkriesený, živý Kristus aj nás nielen pozdravuje
želaním pokoja, ale aj chce, praje si, aby tento pokoj zavládol v našich srdciach, aj okolo nás, v našich
vzájomných vzťahoch. Hoc sme hriešni, smieme
žiť vo vzťahu pokoja s naším nebeským Otcom,
a to pre zásluhy Krista, ktorý znášal trest za náš pokoj, bol prebodnutý pre naše priestupky a zmučený pre naše neprávosti. Kristus – Víťaz nám ponúka
pokoj, aký nám svet dať nemôže. Je to nebeský
pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Preto nech sa
nám nermúti srdce a nestrachuje! Uprostred všetkej nestálosti a neistoty, ktorú pociťujeme okolo
nás, v súkromí i v pracovnom živote, máme Lekára
nášho neraz uboleného tela aj duše. Ježiš Kristus
je naším Záchrancom od každého zúfalstva a beznádeje. Ponúka sa nám ako istota. On sa nemení.
Je Ten istý včera i dnes i naveky. Žije! Kristus nielen
zomrel za naše hriechy, ale aj slávne vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Je s nami v každej
chvíli. Kráča spolu s nami po cestách nášho života.
Preto už nie strachom, obavami z budúcnosti má
byť doprevádzaný náš život, ale radosťou, láskou
a pokojom. Patríme predsa Pánovi, ktorý za nás
trpel, umrel, podstúpil všetku biedu, opovrhnutie,
bolestnú a potupnú smrť na Golgote a to všetko
pre nás. Od Jeho lásky nás nič odlúčiť nemôže…

Veľká noc nech je pre nás všetkých dôvodom
k radosti. My, Kristovi učeníci, nasledovníci patríme vzkriesenému Pánovi. On ponúka pokoj každému, kto otvorí svoje srdce a dovolí, aby doň
Kristus vstúpil. Otvorme teda nielen svoje príbytky, svoje domy, ale i svoje vnútro Víťazovi nad
smrťou. V Jeho ranách nachádzajme uzdravenie
všetkých svojich bolestí, pokoj pre život v tejto
časnosti a napokon aj pokoj u Neho, v nebeských príbytkoch, vo večnej radosti.
Nech láska, s ktorou nás Kristus miloval, keď
seba samého za nás obetoval, vedie naše kroky, aby sme nažívali v láske, vo zväzku pokoja
s naším Pánom i ľuďmi, ktorých máme okolo
seba.
Prajem Vám, aby Veľkonočné sviatky vo Vašich
rodinách boli nielen sviatkami jari, šibačky, či oblievačky, ale predovšetkým radosti z Kristovho
vzkriesenia. Nech Pánovo víťazstvo nad hrobom
temnosti prinesie svetlo do života každého z Vás
a naplní Vaše srdcia pokojom, láskou a vďačnosťou oproti nášmu Spasiteľovi, Vykupiteľovi zo
všetkých hriechov a Darcovi večného života. „
Kristus vstal z mŕtvych, spievaj každý, veď pravda
táto platí navždy: Pán Boh nám práve v Ježišovi
všetkým ponúka život nový. Vďačne oslavujme
Pána Boha, že sa nám dostala pomoc mnohá, keď
Syna vzkriesil haleluja, aby nás spasil, haleluja!“
ES 600/5 Amen
Zároveň Vás všetkých srdečne pozývam na
spoločné stretnutie a Služby Božie, ktoré sa
budú konať v Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019
o 14.00 hod. na Obecnom úrade v Malužinej.
Teším sa na Vás.

Mgr. Viera Mosná

zborová farárka

Zmŕtvychvstanie - nepopierateľná skutočnosť
„Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: Ježiš je Pán! a vo
svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych,
budeš spasený.“ (Rím 10, 9)
„Kresťanská viera je zmŕtvychvstaním Krista“ (sv. Augustín). Všetci veria, že Ježiš zomrel, aj
pohania a agnostici. Ale iba kresťania veria, že aj
vstal z mŕtvych a nie je možné byť kresťanom, ak
v to neveríme. Boh tým, že vzkriesil Ježiša z mŕtvych akoby potvrdil celé jeho účinkovanie, akoby
dal svoju pečať. „Boh ho všetkým osvedčil tým, že
ho vzkriesil z mŕtvych“ (Sk 17, 31).
Či by nestačila samotná smrť na kríži, aby dosvedčila, že Ježiš je skutočne Mesiáš, Boží vyvolený? Nie, nestačila by! Lebo je mnoho takých, čo
zomreli, mnoho dokonca aj takých mučeníkov,
ktorí zomreli za chybné, bludné alebo dokonca
nehodné veci. Spomeňme si len na fanatických
teroristov. Ich smrť ukazuje, že verili vo svoju ideu,
ale nie, že táto idea bola správna. Kristova smrť
ukazuje jeho lásku, jeho milosrdenstvo (lebo nie
je väčšia láska ako tá, keď niekto dáva svoj život
za svojich priateľov), ale jedine zmŕtvychvstanie
ukazuje jeho pravdivosť a autenticitu jeho ideí.
Kristus teda vstal z mŕtvych a práve toto je Veľkonočné posolstvo. Ale je aj iná pravda, v istom
zmysle protikladná, ktorú musíme v tejto súvislosti hlásať.
Kristus ešte nevstal z mŕtvych úplne! Lebo Ježiš, to nie je len hlava, ale aj telo a jeho telom je
Cirkev, my všetci.
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Kým je čo len jeden človek v okovách hriechu, nenávisti, smútku, Ježiš ešte nevstal úplne. Čaká, aby mohol vstať z mŕtvych. Nemôže
a nechce vnímať svoje zmŕtvychvstanie ako
ukončenú vec, kým čo len jeden člen jeho mystického tela je naďalej v krajine smrti, je otrokom v tieni smrti.
V skutočnosti sú dva druhy zmŕtvychvstania.
Zmŕtvychvstanie tela a zmŕtvychvstanie srdca.
Ak zmŕtvychvstanie tela bude v posledný deň,
tak zmŕtvychvstanie srdca sa musí
uskutočňovať každý deň. Úprimné odpustenie
môže spôsobiť, že vstane z mŕtvych ten, kto odpúšťa a ten, komu je odpustené…
Komu bolo zmŕtvychvstanie zvestované, si nemôže túto dobrú zvesť nechávať pre seba, musí
ju odovzdávať ďalej, ak nie iným spôsobom, tak
aspoň svetlom a radosťou svojho pohľadu. „Boh
vzkriesil Ježiša a my sme toho svedkami!“ – opakovali apoštoli. Je to aj naša úloha.
Východní otcovia hovorili, že slávenie Veľkej
noci znamená prechod:
„z otroctva k slobode, z tmy k svetlu, zo smrti
k životu, zo smútku k radosti“.
Naši východní bratia v kresťanstve sa v období Veľkej noci zdravia „Christos vozkres“ – Kristus
vstal z mŕtvych!
Je to výkrik radosti kresťana, ktorý si uvedomuje, že sa stala obdivuhodná vec. Niekto
porazil neporaziteľnú smrť a prisľúbil aj nám,

že v jeho mene aj my zvíťazíme. Ježiš je víťaz!
Zvíťazil nad smrťou, nad hriechom.
On nepotrebuje žiadnu kampaň, žiadnu reklamu. Ježiš je Pánom všetkého a všetkých, či sa to
mnohým páči či nie, či to chápu, či nie. Je to tak.
Bohoslužobný program na Veľkú noc 2019
14. 4. 2019 Kvetná nedeľa 
11.15 hod.
18. 4. 2019 Zelený štvrtok 
18.00 hod.
19. 4. 2019 Veľký piatok * 
15.00 hod.
Krížová cesta 
10.00 hod.
20. 4. 2019 Biela sobota * 
20.00 hod.
21. 4. 2019 Veľkonočná nedeľa  10.00 hod.

Čierny Váh 15.00 hod.
22. 4. 2019 Veľkonočný pondelok11.15 hod.
* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie
sa mäsitého pokrmu. Po obradoch bude Sv.
Oltárna vyložená do 16.30 hod.
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od
16.00 hod. do obradov. Na obnovu krstných
sľubov si nezabudnime priniesť sviece.
Drahí bratia a sestry! Nech aj v tomto roku
jasajú zvony našich kostolov veľkonočnou radosťou. Prajem Vám všetkým veľa radosti, ktorá prúdi od víťazného Krista. Žiadna iná radosť
nie je trvalá.

Váš duchovný otec
 ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.

farár Rím. kat. farnosti Hybe

a administrátor farnosti Malužiná

Malužinský
fašiang
Už piaty rok sa poslednú sobotu pred popolcovou stredou dedinou niesol spev fašiangových masiek. Fašiangový sprievod ráno vyprevadil pán starosta z úradu a odtiaľ masky
pobrali spevom naprieč celou dedinou. Nevynechali nikoho – zvonili, klopali, spievali
a tancovali čo im sily stačili – dokonca urobili
radosť aj turistom, čo trávili víkend na chatách. Konečnou zastávkou bola – ako obyčajne – Radovica, kde sa im dostalo milého privítania od pána majiteľa s manželkou. Odtiaľ sa
masky rozišli, aby sa o pár hodín znovu mohli
stretnúť na večernom programe.
Aj tento rok si dali fašiangoví nadšenci na
programe záležať – po večeroch trénovali

(niekedy spoločne, inokedy samostatne doma
pred zrkadlom), maľovali kulisy, zháňali kostýmy a pripravovali miestnosť – aby sa všetci
návštevníci poriadne zabavili. Popri programe
prišlo aj na tanec, tento rok bez živej hudby,
ale za to so skvelým dídžejom.
Po pochovávaní basy prišla na rad voľná zábava - ľudia sa smiali, tancovali, spievali, skrátka, užívali si fašiang tak, ako sa patrí.
Sme veľmi radi, že sa k nám rok čo rok pridávajú nové tváre, že sa medzi občanmi vždy
nájdu tí, ktorí sú ochotní podieľať sa s nami
na programe, taktiež za to, že nám každý rok
otvárate dvere, aby sme vám mohli spríjemniť
deň. Bez vás, občanov našej obce, by to totiž-

to nemalo zmysel…
Veľká vďaka tento rok patrí všetkým fašiangovým nadšencom, ktorí pilne trénovali,
zháňali kostýmy, maľovali kulisy a za večer
vystriedali hneď niekoľko kostýmov; takisto
DJ-ovi, ktorý neváhal plniť hudobné priania
občanov a v neposlednom rade pánovi starostovi za ochotu, kreativitu a nadšenie, ktoré
prejavil pri pomoci s organizáciou akcie – veľmi si to vážime.
Pevne veríme, že budúci rok sa k nám pridáte aj vy a spoločne ešte mnoho rokov udržíme
túto milú tradíciu, ktorá sa pomaly vytráca zo
slovenských miest a obcí.
-pg-

Karneval

Masky boli v skutku nápadité a deti sme pod
nimi nevedeli spoznať.
Do poslednej chvíle sme však boli v napätí,
či sa ho podarí uskutočniť, keďže deň predtým sa obcou prehnala veterná smršť a nastal
výpadok elektrickej energie, ktorý trval až do
jedenástej hodiny nasledujúceho dňa. Všetko dobre dopadlo a mohli sme pokračovať
v prípravách. Prišli malí i veľkí, oteckovia i mamičky, ba dokonca i starí rodičia. Prichystané
boli rôzne hry ako dobre známe stoličky, či

strihanie cukríkov. Nechýbala ani detská diskotéka a zábava v podaní Renáty Gulašovej.
Zatancovali si nielen masky, ale aj rodičia. Na
stoloch bolo prichystané občerstvenie v podobe šišiek, ktoré napiekli gazdinky z Jednoty
dôchodcov, tyčinky a nealko nápoje.
Detská fantázia je naozaj úžasná a nepozná
hranice. Veríme, že aj o rok sa budeme môcť
tešiť z výtvorov detí v podobe masiek a obdivovať ich šikovnosť a tvorivosť.

-kbartkova-

Sobota 23. 02. 2019 patrila všetkým deťom,
ale i dospelým, ktorí sa chceli zabaviť a preniesť sa do sveta fantázie a masiek. Obecný
úrad sa v tento deň premenil na rozprávkové
kráľovstvo. O 14:00 hodine začali postupne
prichádzať Zorro, krokodíl, princezná, víla,
čarodejnica, rytier, lienka, pretekár, darček,
zajačik a iné masky. Karneval sa mohol začať.
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Prezidentské voľby
1. kolo prezidentských volieb – 16. 3. 2019
V obci Malužiná bolo do 1. kola prezidentských volieb zapísaných 198 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 108 voličov, čo je 54,54 %
z celkového počtu. V porovnaní s celkovým
počtom voličov na Slovensku, kde volilo
48,74 %, bola naša obec nad touto úrovňou.
Zo 107 platných hlasov hlasovalo 34 za Zuzanu Čaputovú, 22 hlasov za Štefana Harabína, 21 za Mariána Kotlebu, 16 hlasov dali
naši občania Marošovi Šefčovičovi, 6 hlasov
Františkovi Mikloškovi, 4 hlasy dostal Eduard
Chmelár a po jenom hlase mali Milan Krajniak,
Béla Bugár, Martin Daňo a Robert Mistrík.
Žiadny hlas nezískal Róbert Švec, Bohumila
Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.

Milan Krajniak 0,93 %
Eduard Chmelár 3,74 %
František Mikloško
5,61 %
Maroš Šefčovič
14,95 %

Marian Kotleba 19,63 %

V percentuálnom vyjadrení najviac hlasov získala Zuzana Čaputová - 31,78 %.
1. kolo

Počet hlasov

Zuzana Čaputová
Štefan Harabín
Marian Kotleba
Maroš Šefčovič
František Mikloško
Eduard Chmelár
Milan Krajniak
Béla Bugár
Martin Daňo
Robert Mistrík

34
22
21
16
6
4
1
1
1
1
107

v%
31,78 %
20,56 %
19,63 %
14,95 %
5,61 %
3,74 %
0,93 %
0,93 %
0,93 %
0,93 %

2.kolo prezidentských volieb -30. 3. 2019
V 2.kole prezidentských volieb sa stretli
dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Zuzana Čaputová, ktorú volilo v 1. kole
40,57 % voličov a Maroš Šefčovič, ktorý získal
18,66 % hlasov. Z celkového počtu zapísaných
voličov 191 sa v Malužinej zúčastnilo na hlasovaní 81 voličov (42,4 %). Obidvaja kandidáti
získali rovnaký počet hlasov – po 39 z celkového počtu 78 platných hlasov.
2. kolo
Zuzana Čaputová
Maroš Šefčovič

Počet hlasov

v%

39
39
78

50 %
50 %

Béla Bugár 0,93 %
Martin Daňo 0,93 %
Robert Mistrík 0,93 %

Maroš Šefčovič 50 %

Zuzana Čaputová 50 %

Zuzana Čaputová
31,78 %

Štefan Harabín 20,56 %

Starostove novinky
Zima nás tento rok „potešila“ a hneď preverila našu pohotovosť pri zabezpečovaní prejazdu a bezpečnosti zasnežených či zľadovatených ciest. Požiadavkám pluhovania snehu
a to nie len z obecných, ale aj súkromných
ciest (pri bytovkách) sme sa snažili vyhovieť,
aj keď nie vždy hneď a ochotne. Aj tohto roku
potrebovali našu pomoc aj na Nižnej Boci.
Ďakujem Vám, ktorí ste si dobrovoľne odpratávali sneh spred svojich domov, či dokonca
z obecných chodníkov a nečakali ste na „obecný úrad“ a zároveň aj Vám, ktorí ste si zamietli
štrk na ceste pred svojim domom, ba aj na verejných miestach. To poteší, keď viacerí pridajú ruku k dielu.
V roku 2018 obec získala povolenie na vypilovanie brehových porastov popri rieke Bocianka. Povolenie je platné na 3 roky. Obecný
úrad sa už v minulom roku dohodol na vypilovaní drevín s pánom Milanom Pastuchom,
ktorý túto prácu vykoná za vypílenú drevnú
hmotu. V pílení pokračoval aj v marci a pri4

sľúbil, že zvyšné porasty budú spracované do
konca tohto roka.
Obecný úrad oznámil Úradu životného prostredia a NAPANT-u zámer o potrebe vypílenia
stromov a za požiarnou zbrojnicou a v okolí
Trégerovho domu, ktoré bolo potrebné urobiť
z dôvodu poškodzovania budov a plánovanej
rekonštrukcie obidvoch objektov. Práce sa
svojpomocne ujali naši hasiči.
Budeme mať novú internetovú stránku.
Doterajšia stránka už dlhšie nespĺňa všetky
zákonné požiadavky a štandardy. Vytvorenie
novej webovej stránky pre našu obec – webového sídla obce – bude stáť 980 €. V schválenom rozpočte na rok 2019 sme s vytvorením
webového sídla obce nerátali, preto na pokrytie tohto výdaja presunieme financie z položky nákupu nového počítača.
Od 1. 1. 2019 platí nové nariadenie vlády,
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplat-

kov pre Environmentálny fond za uloženie odpadov na skládkach komunálneho odpadu.
Doteraz bol tento poplatok stanovený na 5€
za tonu odpadu. Po novom sa poplatok určuje
podľa percenta vytriedenia komunálneho odpadu a pre „zmiernenie“ je jeho nárast rozdelený na 3 roky.
Som rád, že vďaka Vášmu úsiliu sme v úrovni separovania komunálneho odpadu v našej
obci dosiahli 30,5 %. V tomto roku sa preto poplatok pre našu obec zvýši len na 8€ za tonu.
Ak v triedení odpadov zostaneme v intervale
30 – 40 %, čaká nás v roku 2020 poplatok vo
výške 13€ za tonu a v roku 2021 až 22€ za
tonu.
Všetkých chcem preto povzbudiť, aby sa
pre nás triedenie odpadov stalo samozrejmosťou a to nie len z pohľadu ekonomického,
ale aj z pohľadu životného prostredia, pre ktoré väčšina odpadov predstavuje záťaž.

Stolnotenisový turnaj detí a mládeže
11 mladých ľudí prijalo výzvu starostu
obce na zmeranie si síl v turnaji v stolnom
tenise. 1. ročník turnaja „stolný tenis CUP“ sa
uskutočnil na obecnom úrade 16. 2. 2019.
Súťažilo sa v 2 kategóriách – deti do 15 rokov a mládež do 20 rokov. Súťaže sa zúčastnili zväčša chlapci a jedno dievča. Súťažiaci
hrali každý s každým pod dohľadom skúseného rozhodcu Jaroslava Gulašiho. Spomedzi šiestich mladších stolnotenistov si najlepšie viedol Adam Chytil, ktorý triumfoval
pred Jankom Chytilom a Jurajom Lištiakom.
V kategórii do 20 rokov obhájil 1. miesto
Tomáš Golešenyi z Nižnej Boce pred Ferom
Chytilom a Štefanom Drozdom. Súťažiaci sa
mohli počas súťaže občerstviť obloženými
chlebíčkami, či koláčikmi, ktoré im upiekli
poslankyne. Starší si pochutnali na kávičke.
Víťazi boli ocenení peknými vecnými cenami. Víťazom blahoželáme a veríme, že mladí
budú usilovne trénovať do ďalšieho ročníka.

-MaŠpanková-

Posedenie pri čaji pri príležitosti MDŽ
My dôchodkyne si veľmi dobre pamätáme na oslavy MDŽ v socialistickej spoločnosti.
V pamäti sa nám vynárajú spomienky na veľkolepé oslavy MDŽ v podobe darčekov – utierok a uterákov – na prejavy a vyznamenania
za obetavú prácu, červené klinčeky, ktoré nemohli chýbať.
Nedá sa na to zabudnúť, ale tento sviatok
všetkých žien sa nedá ničím nahradiť. Oslavuje sa už od roku 1910. Ženy vtedy bojovali za
svoje základné práva a my sme dnes vďačné
za to, že tento deň je naším dňom, že spoločnosť na nás ženy nezabúda.

A toto bol hlavný dôvod pozvať naše ženy
na posedenie pri čaji...
Neprišlo nás veľa, ale atmosféra na posedení bola skvelá, pozdraviť nás prišiel aj starosta obce, ktorý pri tejto príležitosti každej
z prítomných daroval milý darček.
Potešili sme sa navzájom spomienkami,
dali najavo, že na seba myslíme... Veď ženy
a kvety sú večné; najkrajšie kúzla života.
„Žena je najdokonalejšia zo všetkých stvorení, je prechodom od človeka k anjelovi.“
(Honoré de Balzac)

-Anna Gulašová-

V knižnici máme nové knihy
Už takmer dva roky funguje znovuotvorená
obecná knižnica v nových priestoroch. Od
jej opätovného otvorenia sa nezmenil len
knihovník a priestory, v ktorých funguje, ale
omnoho viac…
Po minuloročnej revízii bolo vyradených
viac ako 600 kusov kníh – či už kvôli poškodeniu alebo neaktuálnosti. Pomaličky ich triedime – niektoré sa bohužiaľ už nedajú zachrániť
a poputujú do zberu papiera, iné plánujeme
zahrnúť do burzy kníh, prípadne predať do
antikvariátu a za financie získané takýmto
spôsobom sa následne kúpia nové tituly.
Prázdne miesta v poličkách postupne zapĺňajú nové knihy. Minulý rok sme zakúpili 30
kusov kníh (medzi nimi napríklad tituly ako:
Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov; Terapia láskou; Predtým, ako
som ťa poznala; alebo Tetovač z Auschvitzu)
z rozpočtu a 4 kusy kníh z dobrovoľných prí-

spevkov návštevníkov knižnice (napríklad:
Zmija; Sestre už fakt šibe…). Darom knižnica
získala 2 tituly aj s venovaním od autorov: Trinásta rovnobežka a Chodníkom v kosodrevine.
Tento rok dorazila do knižnice prvá várka
12 titulov zakúpených z financií z rozpočtu
obce. Z dobrovoľných príspevkov návštevníkov knižnice bolo zatiaľ zakúpených 5 titulov.
V mesiaci február nám do knižného fondu
pribudlo aj niekoľko rozprávkových kníh od
návštevníkov knižnice.
Zmena neobišla ani otváracie hodiny. Kým
minulý rok boli fixne nastavené na každý mesiac už od otvorenia, spravidla na poslednú
sobotu v mesiaci, tento rok ich uverejňujem
postupne – či už na internete alebo oznamom
na obidvoch obchodoch a na obecnej tabuli. Otváracie hodiny však ostali rovnaké – od
14:00 do 16:00 – a dátumy sú vyvesené najneskôr týždeň dopredu.

Po dohode s obecným úradom majú čitatelia po novom možnosť doniesť požičané
knihy na obecný úrad do kancelárie počas
úradných hodín, pokiaľ nestihnú otváracie
hodiny knižnice.
Členský poplatok sa od minulého roku
nezmenil, čitatelia platia 1 euro na rok. Ceny
pokút za omeškanie vrátenia sú uvedené
v knižnično-výpožičnom poriadku, ktorý je
vyvesený v obecnej knižnici.
Pomalými krokmi sa snažíme oživiť aj
vzhľad priestorov knižnice – na stenách visia
ocenenia, vymenili sme starý stôl za menší
a dvere a poličky začínajú zdobiť citáty od
známych autorov. Mojim najväčším želaním
aj v takom malom priestore vytvoriť príjemnú
atmosféru, aby sa naši čitatelia tešili na ďalšiu
návštevu knižnice.
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Nespaľujme odpady!
Vykurovacie obdobie u nás na Liptove
trvá omnoho dlhšie, ako v južných častiach
Slovenska. Aj v našej obci kúrime takmer 8
mesiacov v roku. To, čím kúrime, je dôležité
z hľadiska zdravého životného ovzdušia a zdravia ľudí žijúcich v tomto prostredí. Prejdite sa
večer po našej dedine a hneď viete, kto čím
kúri. Rozpoznáte to podľa dymu stúpajúceho
z komína a podľa zápachu, ktorý sa šíri v jeho
okolí. Výrazný štipľavý zápach sa nesie celou
dolinou v smere vetra. Skúsili ste večer pred
spaním otvoriť okno, aby ste vyvetrali? Keď je
nízky tlak, vetrať sa nedá a spať pri otvorenej
ventilačke tobôž nie. Dňa 1. 7. 2018 bol novelizovaný Zákon 137/2010 o ovzduší. Predmetom
úpravy je ochrana ovzdušia, prípustná miera
znečistenia ovzdušia a tiež práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia. Častokrát si ani
neuvedomujeme, že pri spaľovaní napr. v peci
alebo kotli môže vznikať viacero nebezpečných škodlivín a jedov. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie, pri ktorom uniká do ovzdušia
čpavok, fenoly, kyanidy, dechty. Tieto látky ne-

príjemne zapáchajú, dráždia sliznice horných
dýchacích ciest, vedú k bolestiam hlavy, alebo
pôsobia ako nervový jed. Preto sa vystríhajme
spaľovaniu drevotriesky, gumy alebo plastov.
Čo môžu spôsobiť?
Drevotrieska, starý nábytok - pri výrobe
drevotriesky sa môžu ako tmeliaca látka používať formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňuje sa formaldehyd a fenoly.
Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly unikajú
do ovzdušia. Sú to nepríjemne zapáchajúce
jedy so silným dráždivým účinkom. Pri pálení
starého nábytku môžu z použitých náterových
hmôt vznikať ďalšie škodlivé látky
Guma - spaľovaním gumy vznikajú oxidy
síry a sadze, ktoré dráždia dýchacie cesty. Tie
obsahujú polychlórované uhľovodíky. Medzi
nimi sa nachádzajú silné jedy aj rakovinotvorné látky.
Plasty - sú obohatené rôznymi zmäkčovadlami, farbivami, stabilizátormi. Tie môžu
obsahovať ťažké kovy ako kadmium a zinok.
Pri spaľovaní sa uvoľňujú do ovzdušia alebo zo-

Vietor lámal stromy, privalil auto!

stávajú v popole. Pri nedokonalom horení plastov vzniká značné množstvo oxidu uhoľnatého
(CO) atď. Tento plyn je jedovatý. Je schopný viazať sa na krvné farbivo - hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou. Môže to viesť
k vnútornému uduseniu. Spaľovaním plastov
sa uvoľňujú uhľovodíky, ktoré prispievajú ku
vzniku tzv. fotochemického smogu. Ďalším
nebezpečenstvom je únik ftalátov, ktoré majú
schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele.
Kto kúri odpadom z drevotriesky alebo
okrúhlymi pukmi za lacný peniaz, riskuje svoje
zdravie, zdravie svojej rodiny a svojho okolia.
Taktiež kúrenie mokrým drevom je neekologické a neekonomické. Čerstvé drevo obsahuje
okolo 50 % vody, 24 % uhlíka, 22 % kyslíka, zbytok je dusík a vodík. Pri nízkej teplote nezhoria
ťažké plyny, ktoré unikajú von komínom a tým
znečisťujú a znepríjemňujú životné prostredie.
V Čechách už prebiehajú kontroly, aké palivo
sa používa na kúrenie. Dá sa to určiť zo vzorky
popola. V krátkom čase to bude podobne na
Slovensku.
-MaŠpankováNoc z piatka na sobotu (22.–23. 02. 2019)
bola pre obec Malužiná naozaj rušná. Obcou sa
prehnala veterná smršť. Vietor začal „úradovať“
okolo 18:00 hodiny večer a veľmi rýchlo nabral na
sile. Bol taký silný, že došlo k výpadku elektrickej
energie. Nič iné nezostávalo, iba pohľadať náhradný zdroj svetla – sviečky. Vietor svojou silou
lámal konáre stromov a veľmi nepríjemné chvíle
zažila posádka auta Peugeot Partner smerujúca
z Nižnej Boce do Kráľovej Lehoty, na ktorú počas
jazdy padol strom. Nachádzali sa v ňom tri osoby. Nehoda si nevyžiadala vážne zranenia, šlo len
o ľahké poraneniny. Cestujúci v aute mali v tomto
prípade veľké šťastie. Okrem profesionálnych hasičov zasahovali aj dobrovoľníci z obce Malužiná
a to Zdenko Bartko, Štefan Lipták a Miroslav Malatín. Snažili sa čo najskôr odstrániť padnutý strom
z auta. Premávka bola na určitý čas pozastavená
resp. odklonená. Autá obchádzali nehodu priamo
cez obec. Starosta obce počas večera monitoroval situáciu a pomáhal tiež pri odstraňovaní škôd.
Výpadok elektrickej energie trval až do jedenástej
hodiny nasledujúceho dňa. Žiadne rozsiahlejšie
materiálne škody neboli v obci zaznamenané.

-kbartkova-

Klzisko sme si túto zimu užili.
Zima je už pomaličky za nami. Dni sú teplejšie a čoraz viac sme vonku na čerstvom vzduchu.
Prvé jarné bylinky zdobia naše lúky. Dovoľte mi
však ešte na chvíľu sa obhliadnuť za zimou, ktorá je už na odchode. V januári udreli silné mrazy,
čo sa využilo na vytvorenie ľadovej plochy pre
rekreačné účely. Stačilo teplé oblečenie, kvalitné
ponožky, termoska teplého čaju, korčule a šantenie na ľade mohlo začať. Je to nenáročná zimná aktivita jednak z pohľadu fyzickej zdatnosti,
ale aj finančných možností. Stalo sa pravidlom,
že o 18:00 hodine sme sa stretávali na ľadovej
ploche. Vekové zoskupenie bolo rôznorodé od
tých najmenších až po rodičov a starých rodičov.
Pre niektoré deti to bola výzva naučiť sa korčuľovať a veľká zábava. Lilka Šišková bola najmlad6

ší korčuliar. Zo začiatku sa bála a potrebovala
mať vedľa seba oporu, ale po pár dňoch vedela
sama stáť na ľade a zvládať možné pády. Nielen
deti prijímali nové výzvy, odvahu nabrali i rodičia, ktorí sa snažili oprášiť detské časy. Niektorí
z nich stáli úplne prvýkrát na korčuliach. Chlapci
hrávali hokej spolu s dospelými. Boli to krásne
športové večery. Korčuľovanie je zábavná pohybová aktivita, ktorá prispieva k nášmu lepšiemu
držaniu tepla, zdravším kĺbom a silnejším nohám. Počas zimy, kedy sme viac vnútri a pohybu
máme oveľa menej, je práve korčuľovanie veľmi
dobrou pohybovou aktivitou, ktorá nás vytrhne
zo zimného „nič nerobenia“. Ešte väčšou výhodou je, že ho máme priamo v obci, 5 minút cesty
od domu. Považujem to za veľké plus, vyskúšali

sme aj verejné korčuľovanie v Liptovskom Mikuláši, ale ľadová plocha tam bola preplnená, u nás
v Malužinej je to oveľa lepšie, kvalitnejšie korčuľovanie. Za ľadovú plochu vďačíme úsiliu starostu obce Břetislava Chytila, Štefana Liptáka a ostatných dobrovoľníkov. Najskôr bolo potrebné
plochu ihriska vyfrézovať, keďže v tom období
napadlo pomerne veľa snehu a potom už nič
nebránilo pravidelnému polievaniu vodou, ktorá postupne vytvárala ľadovú plochu. Veríme, že
o rok sa zídeme vo väčšom počte. Hoci nie vždy
sa nám chce ísť von do zimy, korčuľovanie však
za to stojí, je to príjemná aktivita na strávenie
zimného popoludnia s deťmi a kamarátmi.


-kbartkova-

LEKÁREŇ
NA HRADNEJ
“LIEKY VÁM
DORUČÍME”
Vážení občania, sme lekáreň, ktorá je
súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku už 23 rokov a s
mnohými sa poznáme.
Chceme Vás osloviť s možnosťou zabezpečenia liekov a zdravotníckych pomôcok
pre Vašu potrebu.
Zjednodušiť a skrátiť dobu výdaja liekov
s doručením priamo do obce, kde si lieky
budete môcť osobne, alebo prostredníctvom rodinných príslušníkov vyzdvihnúť.
Lieky budeme vydávať podľa dohodnutého termínu na obecnom úrade.
Je potrebné , aby ste predtým doručili
obálky so zoznamom liekov na obecný
úrad.
So svojími požiadavkami a otázkami
sa môžete obrátiť priamo na lekáreň
alebo na pána starostu vašej obce –tel.
číslo 044/5292221
Na spoluprácu sa teší Lekáreň na Hradnej, Liptovský Hrádok

Viete, že…
• počet obyvateľov v obci sa znížil na 231? Z
trvalého pobytu sa v tomto roku odhlásilo
9 občanov, prihlásili sa 2 občania
• na prvých medzinárodných pretekoch
na Svetových letných hrách v Abú
Zabí v cyklistike v disciplíne na 15km
získal Jakub Kriššák bronz a v cyklistike
v disciplíne na 25km obsadil 4.miesto
• traja členovia DHZO – Zuzana Ráchelová,
Vlado Šak a Miro Malatín sa zúčastňujú
školenia základnej prípravy členov DHZO.
Úlohou tohto školenia je zabezpečiť
teoretické, ale aj praktické zručnosti pri

zdolávaní požiarov a s nimi súvisiacimi
záchrannými prácami pri živelných
pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach. Na konci školenia ich čakajú
skúšky. Držme im palce.
• dňa 30.03.2019 DHZO zasahoval pri
lesnom požiari v ťažko dostupnom teréne
medzi obcami Hybe a Kráľovou Lehotou
• malužinskí koledníci Dobrej noviny
vykoledovali na sviatok Troch kráľov sumu
450,- €
• turistický oddiel plánuje
niekoľko
výstupov do blízkeho aj širšieho okolia.
O termíne a mieste výstupu bude
turistický oddiel včas informovať

Problém so psími výkalmi pokračuje!
Pomaly prichádza jar, sneh z ciest sa topí,
príroda sa krok po krôčku prebúdza.
Spolu s príjemnejšími teplotami však prichádza aj každoročný problém so psími exkrementami na každom kroku. V celej dedine
vidieť „stopy“ psíkov – na ceste, na tráve v parku, pri schodoch k obecnému úradu a dokonca aj na rohoch kontajnerov pri obchode.
Povedzme si úprimne – psíky nemôžu
za svoje potreby. Ich majitelia by si však mali
uvedomiť, že po svojom domácom maznáčikovi treba upratať, koniec - koncov ani oni by
asi neboli nadšení, keby si exkrementy cudzie-

ho psa našli ráno pred bráničkou, alebo si ich
odniesli do práce na topánke. Sáčky špeciálne
určené na tieto účely nie sú drahé, v prepočte stoja euro alebo dva; a pre tých, ktorým sa
zbieranie do sáčku bridí existujú špeciálne pomôcky na tento účel.
Milí psíčkari, vaším nevšímavým postojom
v tejto veci nie len znepríjemňujete život ostatným občanom, ktorým toto vaše počínanie
(alebo skôr nečinnosť) vadí, ale takisto znečisťujete svoje bezprostredné okolie a znižujete
tak jeho krásu.
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Oznamy:

DOBRÉ RADY
Preventívne užívanie medu
Odporúča sa užívať denne nalačno pol hodiny
pred raňajkami jednu polievkovú lyžicu medu.
Deti polovičné množstvo. Med je možné rozpustiť vo vlažnej vode alebo v čaji, pretože
neriedený môže vyvolávať pálenie záhy,
niekto neznáša jeho veľmi sladkú chuť.
Pri problémoch skôr neurotického charakteru (nespavosť,
nervozita, podráždenosť, nespokojný spánok) je lepšie
dennú dávku medu užívať
večer pred spaním. V tomto
prípade je vhodné med rozpustiť vo vlažnom mlieku, lebo mliečne bielkoviny
med čiastočne viažu a uspokojujúci účinok
medu je tak dlhodobý.

Pani farárka Viera Mosná vás pozýva na
Služby Božie, ktoré sa budú konať v Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 o 14.00 hod. na
Obecnom úrade v Malužinej.
Milí občania, pomôžte nám rozšíriť galériu fotiek na obecnú stránku. Fotografie
môžu byť nielen zo súčasnosti, ale aj z minulosti. Fotografie posielajte na obecný
email obecmaluzina@stonline.sk alebo
prineste osobne na USB kľúči na obecný
úrad. Fotky môžu byť aj čierno-biele.

Pri chrípke
Nastrúhame strúčik cesnaku a zmiešame s tekutým medom. Pred spaním berieme jednu
polievkovú lyžicu. Zapijeme prevarenou vodou.
Užívame 3 až 5 dní. V čase chrípkovej epidémie
posilníme obranyschopnosť organizmu pravidelným užívaním medu (denne asi 70g). Telo
je potom odolnejšie a prípadná infekcia prebieha miernejšie.

(viac receptov nájdete v knihe „Liečenie
včelími produktami“,autor Štefan Demeter)


-Ma Španková-

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo
vás pozýva na JUNIÁLES dňa 22. 6. 2019
na Banzekovskú lúku. Príďte sa zabaviť
s deťmi a rodinnými príslušníkmi.

NARODILI SA
Dňa 11.02.2019 sa narodil Marián
Pavelka rodičom Andrejke a Mariánovi
Pavelkovcom. Malý Majko vážil 3500g
a meral 52 cm.
Nech Vám v zdraví, láske
rastie, nech Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále, nech
Vás teší chlapča malé

MANŽELSTVO
UZAVRELI
Dňa 02. 03. 2019 uzavreli manželstvo
v evanjelickom kostole v Kráľovej Lehote Veronika Lukášová a Radoslav
Moravčík. Svadobná hostina sa konala
v reštaurácia LPJ gastro v Liptovskom
Hrádku.
Zázraky ležia priamo
pred vašimi očami.
Dívajte sa a nájdete ich.

BLAHOŽELÁME
JUBILANTOM
Oslávili okrúhle životné jubileá:
v januári – Emil Trvalec 70 rokov
vo februári – Jozef Toček 75 rokov
v marci – Mária Pastuchová 65 rokov
Majetky vám môžu ukradnúť,
no vzácne bohatstvo ukryté
na dne duše vám zostane
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