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Dovoľte, aby som sa k vám prihovoril na konci
môjho volebného obdobia. Moja 4- ročná práca
vo funkcii starostu obce sa končí. 10. novembra
budú nové voľby, zvolíme si nového starostu.
Aj keď sa moja práca na obecnom úrade končí, chcel by som pokračovať v začatých aktivitách ako poslanec obecného zastupiteľstva.
Na funkciu starostu som nekandidoval kvôli
osobnému zisku, prospechu, ale videl som, že
naša obec potrebuje zmenu a to po všetkých
stránkach- technickej, materiálnej a kultúrno-spoločenskej. Nebudem hodnotiť sám seba,
na to ste tu vy, vážení spoluobčania. Teším sa
jednému, že sme spolu s obecným zastupiteľstvom tvorili jednotný tým, ktorý zanechal
za sebou kus práce. Sám jedinec nedosiahne
pokračovanie na str. 2

VOĽBY V OBCI
MALUŽINÁ
dňa 10. 11. 2018
Kandidáti na starostu:
• Štefan Firášek, 56 r., SZČO,
Kresťanskodemokratické hnutie
• Martin Garaj, 44 r., robotník,
nezávislý kandidát
• Břetislav Chytil, Ing. 52 r., SZČO,
nezávislý kandodát
• Marián Vernarec, 48 r.,
pracovník vo verejnej správe,
nezávislý kandidát
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Neexistuje väčší dar,
ako sa rozdeliť
o múdrosť a lásku.

Kandidáti na poslancov Obecného
zastupiteľstva:
• Kristína Bartová, Ing. 26 r. účtovníčka,
nezávislý kandidát
• Barbora Divoková, 27 r., výrobný robotník,
nezávislý kandidát
• Anna Gulašová, 68 r. dôchodkyňa,
Kresťanskodemokratické hnutie
• Petra Gulašová, 19 r., študent,
nezávislý kandidát
• Martin Španko, 63 r., starosta, SMER-SD
• Marta Španková, 58 r., SZČO,
nezávislý kandidát
• Marek Žiška, 23 r., lesník,
Kresťanskodemokratické hnutie
• Monika Žišková, 46 r., robotníčka,
Kresťanskodemokratické hnutie

kladné výsledky. Moji priatelia, kamaráti, zamestnanci obce, poslanci a hasiči boli ochotní
vždy pomôcť. A to sa cení najviac. Kolektívna
práca. No najviac si cením pomoc a obetu mojej manželky, ktorá bola nielen poslankyňou,
ale aj mojou oporou celé 4 roky. Vďaka patrí aj
mojej kolegyni Dane Priadkovej, s ktorou sme
zvládali úlohy pri spravovaní obce a všetky
administratívne práce, ktoré sú z roka na rok
náročnejšie.
Veľmi si cením prácu Břeťa Chytila, môjho zástupcu, ktorý mi v mnohých zložitých
veciach dobre poradil. Tiež spravuje našu
obecnú stránku a zabezpečuje, aby sa včas
zverejňovali všetky dokumenty obce. Musím
pochváliť Ing. Kristínu Bartkovú (rod. Lukášová) za príspevky do obecného časopisu, za
prípravu kultúrnych podujatí. Cením si prácu
kultúrnej komisie – Anny Gulašovej a Moniky
Žiškovej pri organizácii kultúrnych akcií v obci.
Chcem sa poďakovať aj zamestnancom obceúčtovníčke Ivete Moravčíkovej a hlavnej kontrolórke obce Desane Stromkovej. Vďaka nim
sa dala dokumentácia obce do poriadku. Ďakujem našim dobrovoľníkom hasičom pod
vedením Roba Ozdínyiho, ktorí zabezpečovali
ochranu obce a občanov počas povodne a pri
požiaroch. Vážim si Rada Petruláka, ktorý mi
nikdy neodmietol pomoc, no nič za to nežiadal. A nakoniec sa chcem poďakovať mojim
priateľom z obce, ktorí ma vždy podržali, keď
som potreboval pomoc. Našou snahou bolo
správať sa k vám ľudsky, priateľsky a hlavne
profesionálne. Ďalšou našou úlohou bolo
spájať ľudí, aby sa zlepšili medziľudské vzťahy, aby ľudia hľadali cestu k sebe. Preto sme
sa snažili robiť čo najviac spoločenských akcií.
Nový starosta bude mať veľa práce. Budovu obecného úradu sme zrekonštruovali v rámci možností, no obec bude musieť
v krátkom čase uvažovať o vybudovaní
nového obecného úradu. Táto budova dosluhuje. V krátkosti spomeniem najdôležitejšie udalosti, ktoré ovplyvnili výdavky na
investície v našej obci:
január 2015 - začali sa rekonštrukčné práce kancelárskych priestorov na obecnom úrade – vymaľovali sa kancelárie, vymenili svietidlá, umývadlo a vodovodná batéria, položila
sa plávajúca podlaha. Tiež sa sprevádzkovala
obecná stránka našej obce, ktorej správu prevzal Břeťo Chytil
marec 2015 –roky zanedbané elektrické
rozvody v budove obecného úradu sa museli
riešiť, lebo zo zákona je potrebné urobiť každé 4 roky revíznu správu elektroinštalácie a to
z dôvodu protipožiarnych opatrení a bezpečnosti. Žiadny revízny technik nechcel vydať
revíznu správu. Z úradu vlády SR sme vybavili
10.000,– Eur, ktoré sa použili na kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie - vymenili sa vypínače, zásuvky a svietidlá. Staré akumulačné
pece sa vymenili za nové, úspornejšie.
október 2015 - bolo vybudované osvetlenie okolo multifunkčného ihriska a osvetlenie

svidovských bytoviek – osadili sa nové stĺpy
verejného osvetlenia
november 2015 - na obecnom úrade sa
kompletne vymenilo rozvodné potrubie sanitnej inštalácie, vymenili sa batérie a zariaďovacie predmety
november 015 - vodovodná prípojka z vodomernej šachty do budovy obecného úradu
bola skorodovaná, následkom čoho unikala
do zeme voda. Vykopali sme novú prípojku
z vonkajšej šachty popod základ budovy
december 2015 - na námestí sa zabetónovala rúra, do ktorej sa každoročne osádza
vianočný stromček. Vymenili sme kompletne
svetelnú výzdobu stromčeka a v celej obci
február 2016 – bol podaný projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov z operačného programu rozvoja vidieka.
Pred podaním žiadosti sme odkúpili pozemok
vo výmere 2680 m2 pod chodníkom od Radovice k autobusovej zastávke
február 2016 - Ministerstvo vnútra SR nám
schválilo žiadosť o pridelenie nového hasičského auta a protipovodňového vozíka. Hasičské auto IVECO nám odovzdal štátny tajomník
Ministerstva vnútra spolu s predsedom VÚC
Žilina dňa 14. 2. 2016.
február 2016 – pán Korenko zhotovvil
a osadil na požiarnu zbrojnicu nové dvere
máj 2016 – z budovy haláša bolo povynášané kvantum pneumatík, okien, dverí a zhnitého sena. V haláši sa začali organizovať spoločenské akcie, ako zabíjačky, juniáles.
jún 2016 - firma Karola Divoka zrekonštruovala námestie v obci. Osadili sa nové lavičky
na námestí a v iných častiach obce. Námestie
sa oživilo vysadením stromčekov a kvetinových záhonov
september 2016 - na obecnom úrade bola
rozšírená zasadacia miestnosť o priestory bývalej knižnice. Knižnica bola presťahovaná do
bývalej posilňovne. Spoločenská miestnosť sa
týmto zväčšila o 6 x 5 metrov
november 2016 - obec kúpila z vlastných
finančných zdrojov nový traktor Zetor Proxima s pluhom
marec 2017 - bolo vybudované detské ihrisko. V apríli 2017 sme zorganizovali brigádu,
počas ktorej bolo zrealizované oplotenie detského ihriska o výmere 22 x 15m.
marec 2017 - obec reagovala na výzvu ŽSK
Žilina a podala žiadosť o finančný príspevok
vo výške 1450,– Eur na obstaranie autobusovej zastávky. Žiadosť bola schválená a autobusová zástavka dnes krášli námestie našej obce
apríl 2017- obec podala žiadosť na dopravný inšpektorát Okresného policajného zboru
v Lipt. Mikuláši o zníženie rýchlosti v obci.
Zníženie rýchlosti sa podarilo presadiť až v r.
2018, keď Okresný úrad Žilina - odbor dopravy
povolil osadiť značky- začiatok a koniec obce
jún 2017 - bola ukončená digitalizácia hrobových miest a na cintoríne bola osadená informačná tabuľa s mapkou hrobových miest
a zoznamom zosnulých

júl 2017 - v budove obecného úradu sa
zrekonštruovali ďalšie nevyužité priestory.
Prerobili sa na archív. Z bývalého sociálneho
zariadenia, ktoré slúžilo v minulosti základnej
škole, sa zdemontovali staré vodoinštalačné
predmety, opravila sa omietka a po vymaľovaní sa kúpili a osadili nové regále. Tým sme
vyriešili uloženie 27 rokov starých spisov
september 2017 – začali sa výkopové
práce v objekte zvanom „Komerhof“, aby sa
zabránilo zamŕzaniu verejného vodovodu
v zimných mesiacoch. Obnažilo sa vodovodné
potrubie v dĺžke 70 m, zaizolovalo sa a zasypalo zeminou. V dôsledku zamŕzania vodovodu
na hornej ulici bola prepojená- zokruhovaná
vodovodná vetva s dolnou ulicou. Kopalo sa
cez park pri sv. Jánovi
december 2017 - obec kúpila vlečku k traktoru
február 2018 – obec obdržala po 2 rokoch
rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku z eurofondov na rekonštrukciu verejných komunikácií a chodníkov
vo výške 94.000,– Eur
február 2018 – Okresný úrad životného
prostredia, Povodie Váhu a Štátna ochrana
prírody SR - Správa NAPANT nám schválili ďalšiu etapu vypilovania brehových porastov na
úseku od p. Mišuru po závod Drevona. Projekt
bol schválený na obdobie 3 rokov. V r. 2017 sa
začalo s vypilovaním
jún 2018 – na žiadosť obce nám Štátny
podnik Lesy SR Liptovský Hrádok potvrdil
schválenie nenávratného finančného príspevku vo výške 30.000,– Eur. Finančný príspevok
bol použitý na opravu verejných komunikácií
v obci
august 2018 - obec odkúpila pozemky okolo haláša o výmere 3700 m2 vrátane
nehnuteľnosti- bývalého hostinca a kolkárne.
Nákup pozemkov bol odsúhlasený na zasadnutí obecného zastupiteľstva v júni 2018.
V auguste 2018 boli pozemky zapísané do katastra na list vlastníctva obce
september 2018 - boli dobudované asfaltové cesty a chodník pozdĺž hlavnej cesty, na
ktoré obec dostala dotácie z programu rozvoja vidieka od Poľnohospodárskej platobnej
agentúry
október 2018 - Ministerstvo vnútra SR nám
schválilo projekt na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice na sumu 30.000,– Eur, ktorý bol
podaný ešte v r.2017. V projekte na stavebnú
rekonštrukciu je výmena strechy, okien, dverí,
elektrických rozvodov a vybudovanie posilňovne. Práce budú realizované v roku 2019
Obec počas posledných 4 rokov nakúpila
technické vybavenia a pracovné náradie, ako
krovinorez, príklepovú vŕtačku, elektrickú rozbrusovačku, kalové čerpadlo, multifunkčné
stoly a lavice na spoločenské podujatia
Prajem Vám, vážení občania, veľa zdravia,
porozumenia, spokojnosti a príjemného spolunažívania.

-Martin Španko-

Majetok obce sa zvýšil o 273.089,– EUR
Obec Malužiná má v porovnaní s okolitými obcami pomerne slušné príjmy. Hlavným zdrojom príjmov sú podielové dane a daň z nehnuteľností.
Najvyššiu daň z nehnuteľností, konkrétne z pozemkov platia do kasy obecného úradu Lesy SR. Obec nakladala s týmito príjmami hospodárne.
V rokoch 2015-2018 obec zaznamenala výdavky do investícií v hodnote 273.089,– Eur. Príjmy z dotácií štátu a fondov boli 135.352,– Eur. Z vlastných
finančných zdrojov obec obstarala majetok v hodnote 137.737,– Eur, pričom zostatok na bankových účtoch je rovnaký, ako počiatočný stav v roku 2015.
Prehľad kapitálových výdavkov a príjmov v období rokov 2015 – 2018:
Výdavky
Príjmy
Zo zdrojov obce
r.2015 Rekonštrukcia obecného úradu - elektrické rozvody- dotácia od vlády SR
10 000
10 000
0
Prípravná projektová dokumentácia- rekonštrukcia ciest
2 500
2 500
Osvetlenie multifunkčného ihriska
2 002
2 002
r.2016 Nákup pozemkov- chodník od penziónu Radovica
2 427
2 427
Rekonštrukcia námestia v obci
3 515
3 515
Nákup- multifunkčný traktor
46 800
46 800
Zhotovenie detského ihriska
4 878
4 878
Rekonštrukcia elektroinštalácie požiarnej zbrojnice
1 100
1 100
Projektová dokumentácia  požiarnej zbrojnice
500
500
r.2017 Nákup vlečky za multifunkčný traktor
10 950
10 950
Rekonštrukcia vodovodu
7 085
7 085
Autobusový prístrešok -dotácia z VÚC
1 830
1 450
380
Projektová dokumentácia- požiarnej zbrojnice
600
600
r.2018 Nákup pozemkov  okolo Haláša
55 000
55 000
Rekonštrukcia  cesty, vstupy do obce -dotácia Lesy
29 902
29 902
0
Rekonštrukcia ciest a chodníka v obci- dotácia PPA
94 000
94 000
0
SPOLU
273 089 135 352
137 737

Rozlúčka s letom
Je koniec prázdnin. Poďme niečo vymyslieť
pre deti! Táto myšlienka nás podnietila k tomu,
aby sme zorganizovali nejakú športovú akciu.
Inšpirovali nás aj deti samotné. Od miestnej
mládeže sme veľakrát počuli: „Spravte nejaké
súťaže na bicykli“. A bolo rozhodnuté! S letom
sa rozlúčime na bicykloch.
Dňa 29. 08. 2018 sme sa o druhej hodine
zhromaždili pred halášom. Najskôr začínali
najmenší, pre ktorých bola pripravená kratšia
trasa. Neskôr nastúpila staršia mládež a tí to
už mali o niečo ťažšie a poriadne sa zapotili.
Víťazov v cyklistických pretekoch sme odmenili diplomom, ktoré trpezlivo vypisovala Barborka Divoková. Všetky deti boli odmenené
sladkými balíčkami. Ďalšia súťaž bola tiež na
bicykli, ale v tomto prípade úplne netradičná.
Deti museli prejsť úsek dlhý asi 50 m čo najpomalšie. Znie to smiešne, veď bicykel je na
to, aby sa kolesá rýchlo krútili. Ale táto súťaž
spočívala v tom, aby boli trpezliví a za pomoci
bŕzd a rovnováhy zvládli úsek prejsť tak, aby
plynulo nebicyklovali. Bolo to veľmi napínavé
a ťažšie ako klasické preteky. Ďalej mali deti
možnosť zakopať si do bránky futbalovou loptou. Deti spolu s rodičmi si mohli vyskúšať aj
netradičný ping-pong. Spočíval v tom, že sa

vytvorili dve skupinky a pred každou z nich
bolo 10 pohárov naplnených vodou. Úlohou
hráčov bolo čo najskôr trafiť ping-pongovú
loptičku do pohára protivníka.
Pre deti bola pripravená pena, ktorú sme
kvôli nepriaznivému počasiu nemohli použiť
na Juniálese. Po počiatočných problémoch sa
hasičom nakoniec podarilo penu nastriekať.
Bola taká lákavá, že ani niektorí dospelí sa neudržali a vyskúšali, aké je to sa v nej vyšantiť.
Pred halášom boli pripravené stoly s lavica-

mi a rodičia si priniesli vlastné občerstvenie.
Počasie nám prialo a slniečko nás príjemne
zohrievalo. Odmenou nám boli šťastné tváre
detí a spokojní rodičia. Bolo to naozaj veľmi
príjemne strávené popoludnie. Do budúcnosti by ich mohlo byť viac, čo vy na to? Touto
cestou chcem poďakovať všetkým organizátorom. Bez spoločnej práce by nebolo takýchto podujatí. Preto Vám všetkým, ktorí ste priložili ruku k dielu, patrí veľké ĎAKUJEM.

-kbartková-

Redaktorky obecného časopisu Marta Španková
a Kristína Bartková ako ich nepoznáte
Marta Španková:
Vrátila som sa z „druhého“ brehu
Marta Španková – poslankyňa Obecného
zastupiteľstva, vedúca finančnej komisie,
redaktorka malužinských novín. Členkou finančnej komisie pri OZ obce bola aj v rokoch
2010-2014. Manželka, matka 3 detí, stará
mama 5 vnúčat, podnikateľka.
Martuš, ako sa toto všetko dá spojiť?
Vieš, že neviem, ako to stíham? Mám jedno
šťastie, že robím to, čo ma baví. Mám rada
svoju prácu, mám tých správnych ľudí okolo
seba, ktorí ma nabíjajú energiou.
Čo tvoj rodinný život, tvoje detstvo?
Pochádzam z 8. detí z Liptovského Mikuláša, z časti Palúdzka. Na detstvo mám krásne
spomienky. Otec bol sústružník v Liptovských Strojárňach a neskôr vo Vojenskom
výskumnom ústave. Pamätám si, ako si večer
v kuchyni rozložil rysovaciu dosku a kreslil
strojárske výkresy. Podal veľa zlepšovacích
návrhov. Vtedy nás mama brala z kuchyne,
aby mal otec kľud na prácu. Mama pracovala
najskôr v Maytexe a potom až do dôchodku
na pošte ako poštová doručovateľka. Rada
som s ňou chodila večer inkasovať, t.j. vyberať peniaze za noviny.
S mojim terajším manželom som sa spoznala ešte na gymnáziu. Mala som 17 rokov.
Vtedy sa mi narodila sestrička Janka. Konečne dievča v rodine, lebo dovtedy som vyrastala s mojimi 6 bratmi. Janke som bola druhá
mama. Všade som ju brala so sebou, aj na
rande, lebo som ju nemala pri kom nechať.
Maroš prevaľoval oči, keď som sa valila na
rande s kočiarom (smiech).
Otec zomrel mladý, 48-ročný, na rakovinu
pľúc. Moja najmladšia sestra mala vtedy 5 rokov. Naša rodina (mama a súrodenci) sa vtedy musela zomknúť, aby prežila. Mama bola
a stále je spojítkom v našej rodine. Má už 17
vnúčat a 11 pravnúčat. A tá malá sestrička
Janka vyštudovala za zdravotnú sestru a teraz je mojou najlepšou kamarátkou.
Venuješ sa ekonomike, plánovaniu, účtovníctvu. Keď si bola mladá, chcela si sa
stať ekonómkou?
Nie. Kdeže! Chcela som byť učiteľkou v materskej škôlke. Bola som aj na talentových
prijímačkách v Turčianskych Tepliciach. No
bola som dieťa z nábožensky založenej rodiny. V tom čase s takýmto posudkom nebola

šanca stať sa učiteľkou. Tak som išla na gymnázium. No deti mám veľmi rada. Na ulici
som zabávala všetky deti. Šila som im sukničky, kabelky, vymýšľala hry. Počas strednej
školy som bola pionierska vedúca na základnej škole. Vyrábala som si bábky a hrala
som deťom divadlo. To boli časy! Paradoxne
moje dve švagriné sú moje bývalé pionierky
(smiech).
Prežila si niečo, čo zmenilo tvoj život.
Čo to bolo?
Keď som mala 5 rokov, išla som sa v apríli opaľovať s kamarátkou. To opaľovanie mi
bolo osudné, lebo som ochorela a celé roky
som mala problémy s močovými cestami.
Ako dieťa som chodila na liečenie do Mariánskych Lázní. No keď som mala 17 rokov,
museli mi vyoperovať jednu obličku. Vraj
bola nefunkčná, zvraštená. Aby nenakazila
druhú, musela ísť von. Vtedy sa mi zrútil svet.
Robila som športovú gymnastiku, tancovala
som v súbore. So športom som celkom musela prestať, zostal mi len tanec. Ale vtedy
som už poznala môjho terajšieho manžela.
Po skončení gymnázia sme sa vzali. Mala som
20 rokov a hneď o 5 mesiacov po svadbe sa
nám narodil syn Martin a do roka druhý syn
Ľubomír. No ja som stále túžila mať dievča.
Po 8 rokoch som otehotnela a vtedy sa začali
moje zdravotné problémy. Nepočúvala som
rady lekárov, že rodiť tretíkrát s jednou obličkou je riziko. Celé tehotenstvo som preležala
v posteli. Zuzka sa narodila vo 8.mesiaci. Vážila len 1,95 kg. Mesiac bola v inkubátore. No
ja som bola na tom horšie. Oblička mi prestala pracovať. Hneď na druhý deň po cisárskom
reze som upadla do kómy. Jednoducho som
sa stratila z tohto sveta. Naraz som sa ocitla
v tmavom tuneli, na nosítkach ma nad hlavou niesli mníšky a išli sme von z tunela, kde
bolo svetlo. Bolo tam príjemne, teplo. Niekto
sedel na stoličke a ukazoval mi palcom, aby
som išla ďalej. Pamätám sa len, že som sa posadila na nosítkach a po hlavách mníšok som
šermovala rukami, aby sme sa vrátili späť.
Takto sa to opakovalo niekoľkokrát. Keď som
sa prebrala z kómy, nemohla som sa vynadívať na svoje ruky, ktoré boli teraz celkom
chudé. Predtým som bola celá naliata vodou.
Viem, že som sa bála zaspať, aby sa mi nezopakovala tá scéna. V kóme som bola 6 hodín.
Zmenilo sa niečo v Tebe po tejto skúsenosti?
Všetko. Začala som študovať literatúru ako
Život po smrti, Život po živote, hľadať vysvetlenie, čo sa to stalo, prečo som sa vrátila

z druhého brehu? V jednom som sa utvrdila. Pán Boh existuje. A mne dal druhú šancu
vychovať moje 3 deti. Po takomto zážitku už
viac nie ste tým, čo ste boli. Začala som si vážiť viac ľudí okolo seba. Zuzka má dnes 29 rokov, vyštudovala a má vlastnú rodinku a ja si
v deň jej narodenín vždy pripomeniem, ako
veľmi obohatila život celej našej rodiny. Jej 2
bratia ju od malička kočíkovali, chránili a tak
je to dodnes.
Dostala si niekedy nejaké ocenenie?
Ak myslíš medailu, tak áno. Zo základnej školy mám medailu z Majstrovstev Slovenska
v športovej gymnastike. Ale najväčšie ocenenie som dostala asi pred 2 rokmi. Bola som
na jednom manažérskom školení s názvom
„ 7 návykov skutočne efektívnych ľudí“ spolu s mojim synom a bratom. (názov školenia
sa odvíja podľa knihy od Stephen R. Covey).
Každý z účastníkov školenia mal odpovedať
na otázku: „ Povedzte meno jedného človeka,
ktorý je pre vás vzorom. “ Môj syn ma prekvapil, keď povedal: „ Mojim vzorom sú moji rodičia…“ Pre mňa to bolo najväčšie ocenenie.
Čo tvoje koníčky?
Mám rada pohyb. Rada tancujem, cvičím, bicyklujem, v zime bežkujem. Mám rada hory
a turistiku a samozrejme dobrú partiu, bez
ktorej by to nebolo ono. Našťastie máme
s manželom rovnaké záujmy a tak športujeme spolu. Po práci sa realizujem na záhradke. Pestujem kvety, bylinky a zeleninu. Rada
čítam, no v poslednej dobe najviac zákony
(smiech).
Mala si skúsenosti s vydávaním časopisu
v minulosti?
Áno. Vo firme Kelcom, kde som pracovala 14
rokov, som bola 10 rokov šéfredaktorkou firemného časopisu „VRTÁK“. Bola to rodinná
firma, ktorá mala 120 zamestnancov. Úlohou
časopisu bolo informovať zamestnancov, ale
aj rodinných príslušníkov o dianí vo firme.
Keď sa stal manžel starostom, rozmýšľali sme,
ako najlepšie sprístupniť občanom Malužinej
informácie o tom, čo sa v dedine deje, kde
idú peniaze našich poplatníkov. Prvé číslo
Malužinských noviniek vyšlo v marci 2015.
Vážim si ľudí, ktorí sú ochotní vyrozprávať
svoj príbeh, no mnohí majú ešte predsudky.
Pred dverami sú voľby do obecného zastupiteľstva. Čo by si odkázala voličom?
Aby boli múdri pri rozhodovaní, aby si zvo-

lili za starostu človeka, ktorý má rád ľudí a je
čestný. Starosta má byť človek, ktorý nerozdeľuje ľudí, ale spája. Človek, ktorý nemá
dobré vzťahy v rodine, nestýka sa s ľuďmi,
nezúčastňuje sa na obecných akciách, či brigádach, tomu nebude záležať ani na ľuďoch
a ich potrebách.

mládež. Postupne som sa začlenila do kolektívu a našla priateľov, s ktorými ma spájajú
krásne spomienky na naše huncútstva, ktoré
sme navymýšľali. Mali sme vlastný klub, kde
sme si robili naše dedinské diskotéky. S Barborkou, Nikou, Maťom, Lukášom, Patrikom
a ostatnými som prežila krásne časy na Malužinej a mám na čo spomínať.

Nejaké prianie na záver?
Na dovolenke som prečítala knihu „Štyri dohody“. Je to kniha múdrostí starých Toltékov.
V nej je skrytý návod, ako môžu naše návyky
ovplyvniť náš život. Všetko, čo vyslovíme, konáme, čo si myslíme, má vplyv na náš život.
Buď si život obohacujeme, alebo znepríjemňujeme. Nebo alebo peklo je tu na zemi. Každý si môže vybrať. A zlo sa zničí samo. To je
odkaz múdrych Toltékov v tejto knižke. Prajem si, aby sme na tomto malom kúsku sveta,
v našej obci, mali nebo na zemi.



-s Martou Špankovou
sa rozprávala Kristína Bartková-

Kristína Bartková:
Mám dve rodné obce,
dva domovy.
Kristína Bartková – účtovníčka v nemeckej
firme Rettenmeier Tatra Timber zaoberajúca
sa spracovaním drevnej hmoty, poslankyňa
Obecného zastupiteľstva, členka finančnej
komisie, redaktorka Malužinských noviniek.
Manželka, sestra, dcéra, kamarátka a nenapraviteľná optimistka.
Keď si mala 12 rokov tvoji rodičia sa presťahovali do Malužinej. Ako si si zvykla na
zmenu? Aké si mala detstvo?
Narodila som sa v Trenčíne a do 12 rokov som
bývala v obci Trenčianska Turná časť Hámre.
Mala som naozaj krásne detstvo. Bývali sme
spolu s mojimi starými rodičmi. Babka a dedko už boli na dôchodku a všetok svoj čas
venovali nám vnúčatám. S babkou som rada
pekávala koláče, hlavne moravské buchty,
robila slíže k slepačej polievke a diskutovala
o jej živote. Už odmalička som bola zvedavá
na životné príbehy ľudí a zostalo mi to doteraz . Dedko bol na nás prísnejší, občas
nás okrikoval. Teraz, keď už babka nežije, vidíme, že jeho svet sme my vnúčatá a že žije
pre nás a my sme radi, že ho máme. Moji starí
rodičia sú mojou inšpiráciou do života. Neskôr, ako spomínam, sme sa presťahovali do
obce Malužiná. Kontakt so starými rodičmi
sa nestratil, každé letné prázdniny sme radi
u nich trávili. Zmena to bola pre mňa veľká,
ale Malužiná ma prijala, konkrétne miestna

Minulý rok si sa vydala. Aký je tvoj rodinný život?
Svojho manžela Zdenka som spoznala, keď
som mala 17 rokov. Zoznámili sme sa v miestnej krčme Biliard bar „škôlka“. Počkal, kým doštudujem strednú školu, aby som sa v zapätí
na to vrhla na vysokoškolské štúdium, preč
kal aj moje výlety po zahraničí a nakoniec sa
dočkal a ja som si ho 6. 10. 2017 vzala . Musím uznať, bol trpezlivý – čakal na moje áno
9 rokov (samozrejme platí to aj v opačnom
prípade ). Môj rodinný život tvoria manžel
Zdenko, rodičia, sestra s budúcim manželom
Radkom, brat Kubko, krsniatko Lilka, ujovia
a tety s deťmi a zopár priateľov, na ktorých sa
vždy viem spoľahnúť.
Keď moja mama prišla z pôrodnice s mojou mladšou sestrou Veronikou, všetci sa
zhŕkli okolo stola a nevedeli sa na ňu vynadívať. Na mňa sa nik nepozeral! Všetci sledovali „čudo“ na stole. Trošku ma to zarazilo,
veď počas celého môjho dvojročného života
všetka pozornosť bola venovaná mne a to sa
má teraz zmeniť? Rozhodla som sa, že aj ja
sa nazriem na nového súrodenca. V prvom
momente som zbadala veľké ústa. Pomyslela som si, že toto čudo vyzerá ako žaba!
Fuj! A ťapla som ju po tvári, sestra očervenela a spustila obrovský rev. Takto som privítala
nového súrodenca, neskôr som ocenila, že
je super mať sestru. Podobne som reagovala, keď mi mama v dvanástich oznámila, že
budeme mať brata Kubka. „ A to ho musíme
mať? Nedá sa niekam odložiť?“ znela moja
pubertálna reakcia. Teraz sme skvelá trojka
a neviem si predstaviť, že by som ich nemala a bola jedináčik. Svoje šťastie nachádzam
práve u nich a pri spoločných stretnutiach
a som vďačná Bohu za to, že ich mám.
Si redaktorkou Malužinských noviniek.
Ako si sa k tejto činnosti dostala?
S vydávaním novín som nemala žiadne skúsenosti. Prvýkrát mi myšlienka Malužinských
noviniek napadla ešte na strednej škole. S kamarátkou Betkou Uherekovou sme často trávili čas u starších ľudí a rozprávali sa s nimi,
zisťovali, aký mali život, čo všetko pestovali,
chovali, ako si proste žili na Malužinej. Trošku
bizarné na stredoškoláčky, ktoré by mali
mať asi iné záujmy, ale ako som spomínala,
vždy ma fascinoval život ľudí. Práve vtedy
som sa pohrávala s myšlienkou písať Malužinské noviny. Tento sen sa mi splnil o pár

rokov neskôr. Podobnú myšlienku zdielali
aj Marta a Maroš Špankovci a tak sme začali
v roku 2015 vydávať obecné noviny. Hlavná
myšlienka bola, aby občania Malužinej boli
informovaní o obecnom dianí. V rubrike „Zo
života ľudí“ som chcela priblížiť život občanov, ako sa dostali na Malužinú a aký bol ich
životný osud, ako sa kedysi žilo v našej obci.
Táto rubrika je pre mňa srdcovkou a má nás
spoločne zbližovať a trošku viac o nás obci
prezrádzať . S odstupom času môžem povedať, že Malužinské novinky budú pre ďalšiu generáciu zdrojom informácií o tom, ako
sme tu žili, kto boli jednotliví občania, čím sa
zaoberali a už teraz sa náš obecný časopis zapisuje do našej histórie a to ma veľmi teší .
Plánuješ niečo nové priniesť v Malužinských novinkách?
Nápady máme aj vízie, akým smerom by sme
sa mohli ďalej uberať, ale všetko bude záležať na novom obecnom zastupiteľstve a starostovi.
Aké sú tvoje záľuby?
Mojou veľkou vášňou sú knihy. Veľmi rada
čítam, i keď teraz v poslednom čas nemám
na ne toľko času. Tiež rada cestujem, rada
spoznávam krásne oblasti nášho Slovenska, našu históriu prostredníctvom hradov
a zámkov či múzeí, nové krajiny a hlavne ľudí,
ich kultúru a miestne zvyky. Mám rada šport,
cez leto bicykel, korčule a nejaké tie túričky
do našich hôr. V zime rada lyžujem a posledné roky skúšam skialpinizmus, ale zatiaľ len
na našej Čertovici. Rada zbieram bylinky
a robím z nich rôzne čajové zmesi. Mojou
záľubou je tiež vymýšľanie a organizovanie
rôznych podujatí a náš obecný časopis.
Čo si praješ do budúcnosti?
Svoju budúcnosť vidím vo svojej rodine,
v manželovi a v našich deťoch, na ktoré sa
veľmi tešíme, keď prídu . Tiež si prajem, aby
naša Malužiná rástla a rozvíjala sa a to dokážeme len SPOLOČNÝM úsilím.
Niečo na záver?
Mám rada Malužinú a jej ľudí. Mám rada jej
históriu, ktorú som aj vďaka rozprávaniu
s VAMI objavila. Chcem sa Vám poďakovať
za všetky životné príbehy, ktoré som mohla
počuť a za všetky kultúrne akcie, na ktoré
ste prišli. Mám dve rodné obce, dva domovy.
Síce som sa tu nenarodila a pôvodom som
z dedinky pri Trenčíne, obec Malužinú považujem za svoju druhú rodnú obec a navždy
s ňou budem spätá.



-s Kristínou Bartkovou
sa rozprávala Marta Španková-

Desatoro ochrany osobných údajov
Ochrana osobných údajov sa stala s príchodom novej legislatívy (nariadenia GDPR) často
spomínanou témou. Aj vy ste mohli zachytiť
informácie, ktoré okolo Vás poskytujú spoločnosti, či verejné orgány týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov. Cieľom tohto
článku je objasniť Vám, čo sú to osobné údaje
a ako s nimi zaobchádzať, aby ste sa vyhli ich
zneužitiu.
Osobné údaje sú akékoľvek informácie, na
základe ktorých viete identifikovať konkrétnu
osobu.
Štandardne si predstavíme identifikačné
údaje ako meno, priezvisko, adresa, telefónne
číslo, emailová adresa, číslo účtu, rodné číslo,
číslo OP a pod. Avšak, sú to aj údaje o zdravotnom stave, vzdelaní, kvalifikáciách, náboženstve, záujmoch, zvykoch, správaní, či polohe,
ako aj fotografie a kamerové záznamy obsahujúce osoby.
Každý by mal byť pri nakladaní so svojimi
osobnými údajmi ostražitý, aby sa nestal terčom podvodu, krádeže identity, finančnej, či
majetkovej ujmy, vydierania, diskriminácie
alebo šikany, či iného zneužitia svojich osobných údajov.
Preto uvádzame niekoľko všeobecných zásad, na ktoré by ste mali myslieť, keď narábate
so svojimi osobnými údajmi.

• Pri používaní osobného počítača pravidelne aktualizujte antivírusový program.

• Neprezrádzajte Vaše osobné údaje, charakteristické informácie i okolnosti, ktoré by
mohli byť zneužiteľné vo Váš neprospech
cudzím a nedôveryhodným osobám.

• Dokumenty s osobnými údajmi (účty, výplaty, neplatné kreditné karty, dopisy a balíky na ktorých je Vaša adresa, či telefónne
číslo…) nevyhadzujte do smetných košov
bez toho, aby ste znemožnili čitateľnosť
údajov. Údaje môžete fyzicky zničiť, alebo
spáliť. Ktokoľvek by sa mohol dostať k Va-

• Pri otváraní e-mailovej pošty dávajte pozor
na neznámych odosielateľov, alebo podozrivú poštu. Neotvárajte nevyžiadanú poštu, ktorá sa Vám zdá byť podozrivá (napr.
s početnými gramatickými chybami), správy typu „pošli to ďalej, lebo…“ a pod. Rovnako neklikajte na vyskakovacie pop-up

• Všetky písomnosti vždy dôkladne prečítajte ešte pred tým, ako svoj súhlas potvrdíte
svojim podpisom. To isté platí pri elektronickom potvrdzovaní. Vždy vedzte, čo podpisujete.

-Zuzana Pilková,

bezpečnostný manažér-

šim citlivým informáciám a využiť ich vo
svoj prospech.
• Svoje osobné doklady nedávajte z ruky
mimo Váš dohľad, nedávajte ich ako zálohu
pri rôznych službách a výpožičkách, poskytnite ich iba osobám, ktorým to zákon vyslovene dovoľuje.
• Na kopírovanie Vašich osobných dokladov
musí oprávnená osoba organizácie žiadať
Váš písomný súhlas, s výnimkou tých, ktoré
na to majú právo na základe zákona (banky,
poisťovne, súdy…). O tom je však oprávnená osoba príslušnej organizácie povinná
Vás informovať. Súhlas je vždy dobrovoľný,
môžete ho udeliť, ale nemusíte.
• Pri používaní internetu zvážte, či poskytnete svoje osobné údaje (vyplnením rôznych
dotazníkov, pri využívaní sociálnych sietí Facebooku a ďalších, pri nákupoch…). Všetko, čo uvediete na internete, sa môže dostať
k širokému okruhu ďalších ľudí, ktorí môžu
Vaše osobné údaje zneužiť či už na podvody, šikanu, alebo inú trestnú činnosť.

okná pri prehliadaní web stránok. Takéto
správy štandardne majú v sebe vírus. Vlastnou neopatrnosťou môžete umožniť prístup k údajom Vášho počítača hackerom.
• Pri telefonických rozhovoroch neposkytujte
svoje osobné údaje. Bezpečnosť telefonických liniek nie je dokonalá a môžete natrafiť na podvodníka, ktorý Vás môže osloviť
v mene iného subjektu.
• Nereagujte na email, ktorý od Vás žiada prihlasovacie údaje od účtov, platobných kariet, alebo iné citlivé (napr. peňažné údaje).
Nereagujte na bezdôvodné vyzvanie opätovného prihlásenia sa do služby elektronického bankovníctva, emailu, bezdôvodné vyzvanie na uvedenie údaje o platobnej
karte a pod. Hackeri sa cez podvodné emai
ly, alebo podvodné webové stránky (ktoré
vyzerajú rovnako ako skutočné) často snažia vymámiť od ľudí prístupové údaje ku
bankovému účtu, kreditným kartám, emai
lovým účtom a pod.

Prečo by si ma mali občania Malužinej zvoliť za starostu?
Túto otázku dala redakčná rada každému
z kandidátov na starostu. Príspevok poslali len
dvaja z kandidátov - Martin Garaj a Ing. Břetislav Chytil.
Ing. Břetislav Chytil: V istých novinách som
čítal, že starosta by mal mať päť vlastností: 1)
vzdelanie, 2) vek a zodpovednosť, 3) skúsenosti, 4)komunikatívnosť a reprezentatívnosť
a 5)odhodlanie rozvíjať obec.
Pokúsim sa podľa týchto bodov stručne zhodnotiť sám seba.
• Vzdelanie mám vysokoškolské, absolvoval
som Vysokú školu lesnícku a drevársku vo
Zvolene a doteraz pracujem vo vyštudovanom odbore tvorba a konštrukcia nábytku.
• Vek a zodpovednosť. Skôr, ako veku, by som
dal prednosť zodpovednosti kandidáta. Za
tých 27 rokov, čo žijem na Malužinej, ma
mohli viacerí spoluobčania spoznať, ako
toho, na ktorého sa dá spoľahnúť a ktorý
rád pomôže, či poradí.
• Skúsenosti. O funkciu starostu som sa síce
doteraz neuchádzal, ale veci verejné ma
zaujímali už od starostovania pána Lenku

a potom ako poslanca v dvoch volebných
obdobiach. Za tento čas som nadobudol
dostatočný prehľad o fungovaní obecnej
samosprávy.

Preto vo svojom volebnom programe pripravujem aj anketu, v ktorej by som chcel
zistiť naliehavosť potrieb a záujmov z vášho
pohľadu.

• Komunikatívnosť, reprezentatívnosť. Dobrá
komunikácia je najdôležitejšia črta dobrého
starostu. To je, podľa mňa, byť ku každému
otvorený a úctivý. Tento postoj však predpokladá podobný prístup aj z druhej strany.
Je totiž ťažké zachovať úctivosť k človeku,
z ktorého vychádza hnev a urážky. Reprezentatívnosť je vystupovanie starostu, alebo úradu navonok. Sú to rôzne jednania
a spoločenské udalosti. Čo sa týka jednaní
a vybavovaní, to je každodenná súčasť môjho terajšieho zamestnania. No čo sa týka
spoločenských udalostí, v tom by som sa
chcel viacej spoľahnúť na poslanecký tím,
pretože oni to robiť vedia a vždy to robili
dobre.

Pre mňa dôležitá je ešte jedna vec a to je
transparentnosť Obecného úradu, to znamená o všetkom všetkých rovnako informovať.
Nie jednému to poviem, druhému nie, toto
zverejním, toto nie. Týmto sa dá vyhnúť rôznym podozreniam a nedorozumeniam.
Z tohto popisu by sa mohlo zdať, že by som
mohol byť ideálny starosta, ale aj ja som len
človek a dokonalý nie je nikto. Som však rozhodnutý popasovať sa so službou starostu,
ako najlepšie budem vedieť. No bez vašej
podpory a pomoci by to bolo veľmi ťažké.

• Odhodlanie rozvíjať obec. Táto vlastnosť je
pre väčšinu voličov najdôležitejšia, lebo si
volia starostu podľa toho, čo má v úmysle
pre obec vykonať. Samozrejme som odhodlaný rozvíjať obec, ale sľúbiť sa dá všeličo.

Martin Garaj: „Na post starostu som sa rozhodol kandidovať preto, lebo mi záleží na smerovaní a budúcnosti našej obce. Pokračovať vo
všetkom, čo vytvára podmienky pre šťastný,
bezpečný a plnohodnotný život občanov našej obce.

Konečný prijímateľ čerpajúci finančné prostriedky
z PRV 20014 – 2020 je povinný zverejniť informačnú tabuľu

pred realizáciou

pred realizáciou

po realizácii

po realizácii

Prázdniny sa skončili, začal sa nový školský rok
„Viem, že nič neviem.“


Sokrates

Zhora a či oddola
prišiel rozkaz do dvora,
či sa páči, či sa nie,
že sa začne učenie:
Zavčas rána, za zory,
všetky deti do školy!



Úryvok z básne Do školy
od Ľudmily Podjavorinskej

Letné prázdniny sa dňom 3.septembra pre
deti skončili. Žiaci na celom Slovensku sa
v tento deň zhromaždili na nádvoriach škôl,
aby slávnostne zahájili začiatok nového školského roka. Letný dvojmesačný oddych od

kníh rýchlo ubehol. Prvé dni v škole sa ešte
ponesú na dozvukoch letných zážitkov, potom už nekompromisne prevezmú hlavnú
úlohu školské povinnosti.
Školský rok 2018/2019 začal aj pre 23 žiakov z Malužinej. Základnú školu navštevuje 8
žiakov, z toho po prvýkrát do školských lavíc
zasadnú 3 prváčikovia – Martinka Vernarcová,
Samko Lipták a Marko Rusnák. Strednú školu
navštevuje 9 žiakov a vysokú školu 3 žiaci.
Nie je to dávno, čo som ešte aj ja brázdila
školské lavice a na začiatok roka a samozrejme aj na koniec som sa vždy tešila. Teraz s odstupom času a už z pohľadu pracujúcej osoby
môžem povedať, že roky strávené v škole boli
roky plné šibalstiev, dobrodružstiev, nočných
potuliek po mestách, víkendov na chatách,
stresov zo skúšiek a kopec iných zážitkov, na
ktoré by nestačila naša dvojstránka Malužin-

ských noviniek. Práve v škole som našla kamarátov na celý život. Roky strávené na vysokej
škole boli najkrajšie školské roky, na ktoré
s láskou spomínam. A čo vy? Aké boli Vaše
školské časy? Verím, že sa Vám na tvári zjaví
úsmev, keď si spomeniete sa všetky tie huncútstva zo školských čias.
Škola Vám nedá len vedomosti, ale vie
zmeniť Váš pohľad na život, formovať Vašu
osobnosť, dať priateľov a zážitky na celý život.
Hlavným cieľom vzdelania nie je len vedieť,
mať poznatky, ale vedieť konať a využiť ich
v živote. Ako povedal J.A.Komenský „cieľom
vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred
sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.“ Všetkým našim
školopovinným prajem krásny a úspešný nový
školský rok!.
-kbartková-

TIP NA TURISTIKU – poďte s nami
do Belianskych Tatier na chatu Plesnivec

Naša 12- členná skupina zaparkovala autá na
parkovisku Biela voda. Na naše prekvapenie
bolo na parkovisku a pozdĺž cesty najmenej 150
áut. To som už dlho nezažila. No nás to neodradilo. Vyrazili sme za krásneho jesenného počasia
a to bolo dôležité. Pustili sme sa po žltej značke
dolinou Kežmarská biela voda. Po pol hodinke
sme sa dostali na rázcestie, kde sme pokračovali
po modrej značke smerom na Veľké biele pleso
(1610 m n.m). Chodník začína byť strmší, no vyšli sme z lesa. Všade vôkol sa vypínajú majestátne Tatry. Z jednej strany Vysoké Tatry, z druhej
Belianske Tatry. Nachádzame sa pod Kopským
sedlom. Pleso leží v Doline Bielych plies, kde
kedysi stála Kežmarská chata, ktorá vyhorela.
Biele Pleso sa ligoce v žiare slnka a my po krátkej

prestávke pokračujeme smerom na chatu Plesnivec. Masív vápencových Belianskych Tatier sa
týči po našej ľavej ruke. Po hodina a pol sme prišli do cieľa -na chatu Plesnivec (1290 m). Je to jediná vysokohorská chata na území Belianskych
Tatier a ponúka možnosť občerstviť sa, zjesť
teplú polievku, či vypiť kávu. Späť sa vraciame
po inej trase, ako sme prišli, po modrej značke
do Kežmarských žľabov. Odtiaľ ešte 2 km pozdĺž
hlavnej cesty a už sme späť pri aute. Na nohách
sme takmer 7 hodín, príjemne unavení a plní
zážitkov z krásnych výhľadov. Za dnešný zážitok
ďakujeme nášmu sprievodcovi Karolovi Grekovi s manželkou, ktorí dali dokopy 12 členný tím
skvelých ľudí.

-Ma Španková-

Do akej generácie patríte?
Podľa štatistiky v našej obci žije celkom 226
obyvateľov. Z toho 116 mužov a 120 žien.
V obci máme 14 detí do 6 rokov a 19 detí vo
veku 7-18 rokov. Vo vekovej kategórii 19 – 30
rokov žije v obci 43 občanov, vo veku 31 – 50
rokov je to 75 obyvateľov, vo veku 51 – 70
rokov 59 obyvateľov a nad 70 rokov je u nás
26 občanov. Najviac žien - 59 je vo veku od
51 – 70 rokov, najviac mužov - 43 je vo veku
od 31 – 50 rokov.
Čo charakterizuje jednotlivé vekové kategórie ľudí? Sú to zmeny v myslení, v prijímaní nových technológií, v postoji k práci a spôsob komunikácie. Nájdite sa v jednej z týchto
kategórii, ktoré sa delia na generáciu „baby
boomers“,X, Y, Z.
Generácia zvaná „baby boomers“ je povojnová generácia narodená v rokoch (19461965). Baby boomers znamená zvýšený počet
narodených detí. V súčasnosti je táto generácia vo veku od 53 do 72 rokov. Bola to prvá
generácia, ktorá vyrastala do lepších časov,
je najbohatšia, najaktívnejšia a bola fyzicky
zdatná.
Generácia X (1966 - 1976) – sú deti povojnovej generácie, kedy rodičia nemali na deti
veľa času, lebo museli pracovať. Preto je táto
generácia samostatná, zvyknutá tvrdo pracovať a váži si slobodu. Ich práca musí byť zladená so súkromným životom. Je to prvá gene-

rácia, ktorá sa stretla s novými technológiami
a naučili sa ich ovládať. V práci sú spoľahliví,
nevadí im skoro vstávať.Majú samostatné bývanie, sú finančne zabezpečení a radi telefonujú.
Generácia Y (1977 - 1994) – tvoria ju mladí
od veku 24 do 41 rokov. Je to prvá generácia,
ktorej sa ponúkli možnosti študovať a cestovať. Preto táto generácia ovláda jazyky, je
ctižiadostivá, ale zároveň je vystavená stresu.
Sú na ňu kladené veľké nároky už na strednej
škole, preto po skončení školy trávia veľa času
v zamestnaní, aby sa finančne zabezpečili. Ľudia tejto generácie odkladajú manželstvo na
neskôr, ženy sa rozhodli odložiť materstvo na
neskôr. V práci vyžadujú voľnosť a uvítajú prácu z domu.
Generácia Z (1995 - 2012) – ide o technicky najbystrejšiu generáciu, nazývajú ju digitálnymi ľuďmi. Veľa času trávia na sociálnych
sieťach, zaobídu sa bez priamej komunikácie
so svetom. Od malička vedia používať mobily,
tablety, alebo hodinky, ktoré počítajú kroky,
počítajú kalórie alebo merajú krvný tlak. Táto
generácia má budúcnosť, ale budú vedieť komunikovať navzájom? Ako povedal majiteľ
reklamnej agentúry Igor Brossmann: „ Generácie sa striedajú ako písmenká v abecede, ale
ľudské túžby, pokušenia a motivácie ostávajú
v zásade stále rovnaké.“
-Ma Španková-

Viete, že…

Futbalový
tím z Malužinej v zložení: Adam, František
a Ján Chytilovci, Roman Lauček, Matej
Novotný, Richard Strnad a Marek Žiška,
obsadil 2. miesto na turnaji Boca Cup,
ktorý sa uskutočnil 25. 8. 2018 na ihrisku
v Nižnej Boci.

Narodili sa

XX syn Richard Ozdínyi. Chlapček vážil
3120g a meral 48cm. Na Riška sa tešia
sestričky Bianka a Maťka. Rodičom Janke
Bobelovej a Robovi Ozdínyimu srdečne
gratulujeme.

Manželstvo uzavreli
XX Dňa 17. 08. 2018 si povedali svoje áno v Divíne
pri Lučenci. Tomáš Vernarec
a Soňa Kollárová.
XX Dňa 18. 08. 2018 uzavreli manželstvo Karol Divok
a Vanesa Filová v evanjelickom kostole na Vyšnej Boci.
Svadobná hostina sa konala na Hoteli Barbora.
XX Stanislav Uherek a Katarína Gazdová
prijali sviatosť manželstva v rímskokatolíckom kostole v Liptovskom Mikuláši dňa
6. 10. 2018.
„Všetky manželstvá majú svoju jar,
leto, jeseň a zimu.
V každom období prináša život
radosť, šťastie, smútok i ťažkosti.
Ak to všetko prijmete s tvárami
otočenými k sebe,
Boh iste požehná vaše objatie.“
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