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Naša planéta nepotrebuje viac
úspešných ľudí.
Zúfalo potrebuje tých, ktorí tvoria mier,
liečia, obnovujú, rozprávajú príbehy
a milujú všetko živé.
Dalajláma

us

Prečo slávime Veľkú noc?
Mnohokrát prežívame pokušenie takzvanej rutiny, aby sme sviatky, či už sú to Vianoce, Všetkých svätých, Veľkú noc a ďalšie, prežili podľa istých zvykov, ktoré sme
si počas mnohých rokov už urobili. Vieme, že na nás dnes pôsobí omnoho viac
podnetov, ako napríklad pred desiatimi
rokmi a sme o to viac ovplyvnení televíziou, rádiom, informáciami na internete,
a toto všetko utvára náš obraz na život.
Ale vieme aj to, že tento obraz je často
veľmi zdeformovaný, pretože šíriť nepravdu je ľahšie a pravda vždy stála nejaké to úsilie. Z tohto dôvodu potrebujeme
duchovnú zásobáreň, odkiaľ načerpáme
skutočnú duchovnú silu. Potrebujeme
niečo, čo nám ukáže ako máme správne
zmýšľať, niečo, čo nám pripomenie pravdu o našom živote. A túto pravdu nám
Pán Boh zanechal mnohými spôsobmi.
Iste nemožno nikomu zazlievať, ak má
radšej atmosféru fašiangových dní či veľkonočných veselíc než ťažiacu náladu pôstu
či Veľkého týždňa. Je možné, že príprava
na Veľkú noc „pokrivkáva“ aj v tom, že „svet
supermanov“ ťažko znáša „bezmocného
Boha“? Alebo je to tým, že sme už celkom
stratili vzťah k tajomstvu Veľkej noci a udalostiam, ktoré jej predchádzali? Kto vlastne
dnes ešte rozpráva o tom, že byť kresťanom
je veľké šťastie?
Vo všeobecnosti to zrejme súvisí s atmosférou našich čias. Odmietame to, čo je tradičné,
pretože sa nám to zdá nemoderné. Načo sa
trápiť pochmúrnymi a ťažkými otázkami, keď
súčasný svet „užívania si“ je pre naše zmysly
lákavejší, farebnejší a pestrejší než hlboká

sebareflexia a život podľa dôsledkov, ktoré z nej vyplývajú?
Je to však celkom čestné?
Udalosti obdobia prípravy na Veľkú noc
nám chcú nenúteným spôsobom ponúknuť
Božie pozvanie. Preto si teraz v prvom rade
spomeňme jednoducho na kríž. Stačí ak si
ho v mysli predstavíme, ak nemáme možnosť
sa na neho pozrieť. Kríž nie je iba symbolom
alebo pekným dekoračným predmetom, ktorý si zavesíme na stenu. Kríž pre nás veriacich
znamená omnoho viac. Mnohokrát sa stane,
že na to pri svojich povinnostiach, strese, zhone zabudneme. To, že môžeme prísť na svätú
omšu, ísť na spoveď, že si môžeme nechať
požehnať dom alebo auto a mnoho, mnoho
iných vecí nie je samozrejmosťou, ale je to výsledok obety na kríži. Vlastne ani jeden z nás
by nemohol prísť do neba, ak by Ježiš neobetoval svoj život na kríži.
Povzbuďme sa myšlienkami jednoduchého kňaza – svätého farára z Arsu. Hovorí
o dôvodoch, prečo nemáme utekať pred
udalosťami Veľkého týždňa: „Kríž je najučenejšia kniha na svete, ktorá nás vedie k samému základu našej viery, a tá nám hovorí:
Keď stojíš pred niečím temným, keď ťa trápi
vlastné ja, keď stonáš pod ťarchou vnútornej
prázdnoty, keď stojíš pred zdanlivo neriešiteľnými ťažkosťami, keď ťa trápi rozchod,
sklamanie, nevera alebo neprávosť, keď ta
tlačí niečo zlé alebo ťažká vina, vždy stojíš
pred niečím čo už dávno vzal na seba – niesol a premenil- Ježiš svojím krížom. Nech ťa
čokoľvek tlačí k zemi, vždy ťa obklopuje večná láska… Preto pri pohľade na kríž nemusíš
nič tajiť, nič skrývať, nič skrášľovať a za nič
vo svojom živote sa nemusíš hanbiť. Musíš
mať len jedno: bezpodmienečnú dôveru,
pomocou ktorej vložíš svoje malé, úbohé,

zraniteľné „ja“, do veľkého „ty“ Ježiša Krista,
ktorý bol za teba ukrižovaný. V okamihu, keď
prestaneš hovoriť „ja“ a povieš mu „ty“, prestane ťa tvoj kríž tlačiť.
Kríže visia na stenách, sú v kostole, ale človek si na ne už tak zvykol, že vedľa nich prejde
ako vedľa nejakej samozrejmosti, nejakej kultúrnej pamiatky.
Keď si človek uvedomí, že aj za moje vlastné hriechy zomrel Ježiš na kríži, za tie, ktoré
som urobil, ktoré teraz pácham a ktoré ešte
spácham, potom určite pocítime, že nám to
nemôže byť ľahostajné. Preto si vlastne pripomíname Veľkú noc, preto ju slávime, aby
sme si pripomenuli, že Ježiš sa krvou potil,
bičovaný bol, tŕním korunovaný, niesol kríž
a ukrižovaný bol, za naše vlastné hriechy, ktoré na neho doliehali. Je to akoby stroj času,
ktorý všetky hriechy sveta preniesol do toho
okamihu pred dvetisíc rokmi na Kalváriu.
Veľkonočné sviatky nám ponúkajú viac než
radostné Aleluja! – ukazujú nám cestu k osobnému stretnutiu so živým Kristom. Ponúkajú
nám potrebnú orientáciu, vzpruhu i nádej.
Pokúsme sa teda milí farníci hlboko prežiť
celé veľkonočné obdobie, aby sme mohli poznávať radosť z veľkonočného ovocia.
Nech sú teda pre vás všetkých nastávajúce Veľkonočné sviatky duchovným povzbu
dením.
Prajem vám, aby ste ich prežili omnoho
hlbšie ako predtým, aby ste ich prežili v Božej
prítomnosti, po dobre vykonanej svätej spovedi a ľútosti nad svojimi previneniami, aby
tak mohol Pán Boh do vašich sŕdc vliať radosť
a pokoj, pre vás i pre vaše rodiny.
Váš duchovný otec
František Kočibal
správca Rímskokatolíckej farnosti Malužiná.
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Víťaz nad smrťou slávne z hrobu vstal...
„Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša,
toho ukrižovaného!
Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal...“

Mt 28,5-6

Milí bratia a sestry, milí priatelia !

Srdečne vás všetkých pozdravujem v tomto
čase Veľkonočných sviatkov. Pre nás kresťanov sú to nielen sviatky jari, ale predovšetkým
sviatky víťazstva Ježiša Krista nad každým
hriechom, ľudskou zlobou, klamstvom a dokonca aj nad smrťou.
Veľkonočné nedeľné ráno a prázdny hrob,
do ktorého bolo vo Veľký piatok uložené Kristovo telo, je pre nás uistením o tom, že Kristus
vždy hovoril pravdu. Na rozdiel od mnohých
klamstiev, ktoré ku nám neraz zaznievajú
z médií, na rozdiel od mnohých sľubov, ktoré
nám dávajú a neplnia tí, ktorí majú v rukách
moc. Kristove slová sú pravdivé. Ježiš vždy dodržal to, čo sľúbil.
Svojim učeníkom hovoril, že Ho veľkňazi
a zákonníci odsúdia na smrť, zbičujú a zabijú, ale že na tretí deň vstane z mŕtvych. No
po Jeho smrti na kríži, zostali srdcia učeníkov
plné sklamania, smútku a beznádeje. Nikto si ani len nespomenul na Ježišove slová
o Jeho vzkriesení. No stalo sa všetko tak, ako
im Kristus pred svojou smrťou povedal. Hoci
bol ku otvoru Ježišovho hrobu privalený veľký kameň a postavená stráž, Boh svojho Syna
vzkriesil z mŕtvych. Aj keď si vtedy mocní
tohto sveta namýšľali a mnohí tak zmýšľajú

Starostove novinky
Vážení občania,
jedna svetová pandémia (covid) sa prehnala
cez ľudstvo ako víchor. Obrala nás o spoločenský kontakt, no hlavne aj o mnohé životy. Zdá sa, že po dvoch rokoch boja, sme sa
s ňou zmierili. No po tejto svetovej pandémii nastupuje druhá: strach z vojny – 3. svetovej vojny. Niektorí obyvatelia sa pýtali, či
má Malužiná nejaký kryt CO, kde by sme sa
mohli uchýliť. Nie, nemá. Na Slovensku je
v súčasnosti funkčných plynotesných krytov približne pre 250 tisíc obyvateľov. My by
sme v prípade ohrozenia boli odkázaní na
svojpomocne budované jednoduché úkryty (priestory pivníc, suterény budov). Dúfajme, že nás od takéhoto súženia Boh ochráni
a vypočuje mnohé modlitby.
Poznáme výraz „uťahovanie opaskov“. Hovorilo sa o tom po páde komunizmu, no nič
také závažné sa nestalo. Je však veľmi pravdepodobné, že nás to teraz neminie. Naši seniori
ešte pamätajú, čo je to žiť skromne alebo žiť
v nedostatku. Vždy to bolo ťažké, no pre našu
generáciu, dovolím si tvrdiť, nepredstaviteľné
a nemožné (možné je však všetko!). Priatelia
užívajme dnešný dostatok rozumne – s rozvahou, pokorou a vďačnosťou. Pri existencii
takej ľudskej zloby, chamtivosti a násilia nevieme, kedy oň môžeme prísť. Na Ukrajine
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aj dnes, pravdu nie je možné umlčať natrvalo.
Božia moc je väčšia, než moc ľudská. Boh svojou mocou dokáže aj zdanlivo totálnu prehru
premeniť na slávne víťazstvo. Vo veľkonočné
nedeľné ráno Pán Boh naplno dokázal svoju
moc tým, že svojho Syna vzkriesil z mŕtvych !
Ženám, ktoré išli na úsvite v prvý deň po sobote pozrieť Ježišov hrob, ako prvým zaznela od anjela radostná správa : „Vy sa nebojte,
lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal…“
Ženy našli kameň od hrobu odvalený a hrob
prázdny. Pán Boh svojou mocou premieňa
smútok a bezradnosť na radosť. Tak sa to udialo pri ženách, ktoré prišli ku Kristovmu hrobu
v to slávne veľkonočné nedeľné ráno a tak sa
to deje v našich životoch aj dnes. Ak so svojimi obavami, sklamaniami, smútkom v modlitbách prichádzame za Ježišom, navracia nám
do života radosť a dáva nám pokoj do duše.
Veľká noc je dôvodom na radosť pre všetkých tých, ktorí hľadajú správnu cestu pre svoj
život a túžia po poznaní pravdy. Tou cestou
a pravdou je sám Ježiš a Jeho slovo, podľa ktorého máme žiť. Slovo, ktoré nás učí nažívať medzi sebou v láske, vzájomnej pomoci a byť tvorcami a šíriteľmi pokoja. Beda však tým, ktorí na
to nepamätajú a viac, než Krista, svetlo sveta,
milujú tmu hriechov, lebo ich skutky sú zlé. No
a pre tých, ktorí trpia pod ťarchou svojich hriechov, cítia sa osamelí, alebo majú strach pred
budúcnosťou, ale hľadajú cestu, pravdu, i život,
zaznieva radostná správa, že aj tá najtemnejšia
noc sa môže zmeniť na svitanie nového života
a to v spoločenstve so vzkrieseným Kristom.

Aj nám zaznievajú slová povzbudenia : „ Vy
sa nebojte…“ Kristus vstal z hrobu !
Nehľadajme Ho medzi mŕtvymi. Náš Pán
žije ! Bola Mu daná všetka moc na nebi, aj na
zemi. Zasľúbil nám, že bude s nami po všetky
dni, až do konca sveta a preto sa nestrachujme! Verme v Boha a v Jeho Syna nášho Pána,
Víťaza nad hriechom, ľudskou zlobou, aj nad
smrťou. On je našou istotou uprostred všetkej
pominuteľnosti tohto sveta, vecí okolo nás, aj
nás samých.
Kristus vstal z mŕtvych ! To je radostná správa veľkonočného nedeľného rána, ktorá nám
zaznieva do našich radostí, aj starostí. Nech
toto evanjelium o Kristovom Víťazstve napĺňa naše srdcia radosťou, pokojom, istotou
Pánovej prítomnosti a pomoci nielen počas
sviatkov Veľkej noci, ale aj po všetky dni nášho života.
Ženy pri hrobe, neskôr Ježišovi učeníci
a ďalší Jeho súčasníci, mali možnosť sa so
vzkrieseným Kristom stretnúť a uvidieť Ho na
vlastné oči. So srdcom naplneným radosťou
potom svedčili o Vzkriesenom ďalším ľuďom.
Prijmime ich svedectvá zaznačené v Písme
svätom a aj my buďme svedkami nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista.
Prajem vám, aby ste Veľkonočné sviatky
prežili pri dobrom zdraví, v láske a porozumení so svojimi blízkymi. Nech Kristus, Víťaz
nad všetkou ľudskou zlobou, aj nad smrťou,
prinesie pokoj do celého sveta a naplní ním aj
srdcia nás všetkých.
Mgr. Viera Mosná
zborová farárka

to bolo zo dňa na deň. Zachovajme si súcit
k tým, ktorí prišli o všetko a sú odkázaní na
pomoc cudzích ľudí, možno aj na našu.
Výruby stromov
Koncom minulého a začiatkom tohto roka
sa uskutočnili dve konania vo veci vydania
súhlasu na výrub drevín: v parku pri lesnej
správe a pri predajni Jednoty. V prvom prípade išlo o výrub suchých, poškodených alebo
ohrozujúcich 9-tich stromov a niekoľkých
krov (po veternej smršti z júla 2021) a vyčistenie podrastu od vývratov a popadaných
konárov. V druhom prípade išlo o vypílenie
poškodenej a nad budovu predajne naklonenej lipy, zrezanie 39-tich smrekov živého plotu
pri Jednote a jednej vŕby za budovou pošty.
Výrub lipy a stromov v parku realizovala firma
Radoslava Petruláka (250 €). Vŕbu a smreky
zrezali brigádnicky naši hasiči. Práce pri predajni Jednoty nám zľahčili pracovníci Slovak
Telekomu, ktorí na čas výrubu preložili telekomunikačné vedenie a z plošiny poodrezávali
smreky zasahujúce do vedenia. Vypílené stromy budú nahradené novou výsadbou.
Popri týchto výruboch sme zrealizovali aj
údržbu korún dvoch stromov: odľahčenie
koruny poškodenej lipy pri Jednote (250 €)
a zrezanie koruny „storočnej“ lipy pri moste
oproti domu pána Točeka. Lipa s kmeňom
v tvare „V“ bude dodatočne zviazaná, aby sa

v budúcnosti predišlo jej rozlomeniu (predpokladaná cena 700 €). Tieto odborné výškové
práce a januárové spílenie roztrhnutej lipy na
cintoríne (250 €) vykonal arborista Ing. Jozef
ARVAI - J -ArT z Liptovského Petra. Je jednoduché strom spíliť, ale trvá celé desaťročia,
pokým za neho vyrastie náhrada. Samozrejme
tým nemyslím „vŕby pri potoku“ alebo náletové dreviny, ktoré vďaka nezáujmu majiteľov

pozemkov začnú druhým obyvateľom jedného dňa prekážať.
Odpadové hospodárstvo
Aké zmeny nastali v tomto roku:
-- pravidelný zber papiera (dva 1100 l modré
kontajnery: pri Jednote a lesnej správe, vývoz 2x mesačne).
Do tohto kontajnera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, kartónové krabice (poskladané), obaly z potravín
a kozmetiky, letáky.
Nepatrí sem: voskovaný, mokrý alebo inak
znehodnotený papier, rolky od toaletného
papiera, kartóny od vajíčok, vreckovky a kuchynské utierky.
Zber papiera obec neplatí.
-- pravidelný zber biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu (BRKO, jeden 120 l
kontajner pri Jednote, vývoz 1x týždenne).
Do tohto kontajnera patria: zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, pokazené alebo nahnité ovocie a zelenina, čaj, kávový výluh,
vaječné škrupiny, mliečne výrobky, zvyšky
varených jedál, potraviny po záruke, mäso,
kosti, tekuté zvyšky kuchynského odpadu
(polievky, omáčky).
Nepatria sem: použité oleje a tuky z domácnosti, cigaretové ohorky, sklenené, papierové a plastové obaly okrem sáčkov, v ktorých
tento odpad prinesiete.
Zber kuchynského odpadu nás stojí 520 €
ročne (približne 2 € na osobu a rok).
-- kalendárový zber textilu (2x ročne). Zbiera
sa: všetko letné a zimné oblečenie (dámske,
pánske, detské), posteľné obliečky, plachty,
uteráky, utierky, záclony, látky (minimálne
1 m2, prosíme, nedávajte odrezky a zvyšky
látok), páperové paplóny, vankúše, deky,
perie, obuv – nepoškodená v pároch (zviazaná špagátom), kabelky, batohy, drobné
predmety z domácnosti, hračky – nepoškodené a kompletné, aj plyšové. Do zbierky
nepatria: staré plesnivé textílie, poškodené a zašpinené odevy ani stará poškodená
obuv, koberce a matrace, obyčajné paplóny (páperové môžu byť). Zber textilu obec
v tomto roku neplatí, v budúcom roku by
sme mali platiť 20 € za tonu.
-- pravidelný zber komunálneho odpadu pri
cintoríne (1100 l čierny kontajner, vývoz
podľa harmonogramu v obci 15x ročne).
Žiadam našich občanov a návštevníkov cintorína, pre ktorých je kontajner predovšetkým určený, aby do tohto kontajnera nevhadzovali čistý biologický odpad (konáre,
kvety, lístie poprípade trávu). Takýto odpad
nechajte vo vreciach pri kontajneroch.
Do vedľajšieho kontajnera na sklo (zelený)
nevhadzujte znečistené sklo (ako napr. sklenené kahance s voskom alebo s kovovými,
plastovými vrchnákmi, celé zaváraniny!,
silne znečistené poháre od potravín, keramické taniere a hrnčeky, atď.). Toto platí pre
všetky zelené kontajnery v obci!

Chcel by som reagovať na niektoré mylné
informácie ohľadom poplatku za komunálne
odpady.
V susedných obciach neplatia taký veľký
poplatok.
N. Boca 21,90 €, V. Boca 16,90 €, K. Lehota
25,00 €, Hybe 22,00 €, Jamník 20,44 €, L. Hrádok 20,00 €. Tu môže niekto oponovať množstvom vývozov. V našej obci je to 15 vývozov
za rok. Myslím si, že by postačovalo aj menej
vývozov (1xmesačne). Priemerná vyťaženosť
nákladného automobilu je len 2,2 tony.
V Hybiach sa poplatok za komunálny odpad
znížil na 18 €.
Nie, poplatok, ktorý platia obyvatelia obce,
sa neznížil. Ako vidno vyššie ,je to stále 22 €.
Pre tento rok sa im znížila (z 22 na 18 €/t) výška poplatku za odpad uložený na skládku, ktorú obec odvádza do Envirofondu (lepšie triedenie). V našej obci sa podarilo túto sadzbu
znížiť z 22 na 15 €/t. Pričinením nás všetkých
sa zvýšila úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov na 55,08% viď. Tabuľka.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru
V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko
vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré
vznikajú nezodpovednou ľudskou činnosťou.
Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie
ohňov v prírode, ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách.

Vypaľovanie suchých porastov je zakázané,
ale každoročne sa tento jav opakuje. Okresné
riaditeľstvo HaZZ v Lipt. Mikuláši na Vás obracia s výzvou rešpektovania zákona o ochrane
pred požiarmi, a to:
-- nevypaľovať suché trávnaté porasty
-- nezakladať oheň v prírode na miestach, kde
sú horľavé látky a odkiaľ sa môže požiar
rozšíriť
-- na kladenie ohňa v prírode využívať len
miesta na to určené - napr. ohniská, ktoré
pri odchode vždy uhaste
-- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese
Za nedodržanie týchto zákazov môže byť
občanom uložené pokarhanie alebo pokuta
až do výšky 331 €. V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné
stíhania.
Chrániť lesy prislúcha nám všetkým,
a preto sa správajme v prírode zodpovedne
a ohľaduplne.
Elektromerový rozvádzač - vyúčtovanie
Výmena elektromerového rozvádzača na
obecnom úrade (apríl 2021) a zazmluvnenie
rezervovanej kapacity na budove hasičskej
zbrojnici (júl 2021) priniesla prvé úspory. Napriek zvýšenej spotrebe elektrickej energie
obecného úradu (cca o 40%) z dôvodu jarného testovania priniesli zmeny týchto dvoch
odberných miest za minulý rok preplatok vo
výške 74 € a zníženie zálohových platieb na
rok 2022 o 700 €.

Tabuľka

2018

2019

2020

2021

Celkové množstvo komunálneho odpadu (t)

59,19

60,90

70,34

87,15

Vytriedené zložky odpadu (t)

18,11

21,59

22,82

48,00

Zmesový komunálny odpad – ZKO (t)

41,08

39,31

47,52

39,15

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov (%)

30,50

35,41

32,45

55,08
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Chovateľom psov
Pripomínam všetkým chovateľom psov, že
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 stále
platí. Jedná sa o opakujúce sa problémy s voľným pohybom psov po dedine, s nepoužívaním vôdzky (vodítka) pri prechádzkach a neodstraňovaním psích exkrementov, ktorými
pes znečistil verejné priestranstvo. Ďakujem
všetkým chápavým a poriadkumilovným.
Poďakovanie
Tohtoročná zima nás (a hlavne lyžiarov) po
dlhých rokov potešila množstvom snehu a dĺžkou snehovej pokrývky. Nepodarilo sa síce urobiť vyhovujúce klzisko ):, ale cesty sme udržali
zjazdné. Ďakujem traktoristom: F. Chytilovi, D.
Petrulákovi a M. Staroňovi, ktorí odpracovali
vyše 33 hodín (24-8-1) pri odhŕňaní snehu bez
nároku na odmenu. R. Petrulákovi ďakujem za
poskytnutie snehových reťazí na náš traktor
a Milanovi Pastuchovi za frézovanie chodníkov
(za cenu spotrebovaného benzínu).
-Ing. Břetislav Chytil, starosta obce-

rok 2004

rok 2021

(Ne)šťastné klzisko

Každé klzisko je zdrojom radosti pre všetkých milovníkov korčuľovania od najmenších po tých starších.
No urobiť klzisko si vyžaduje dobrú
dávku trpezlivosti a rešpektu. Trpezlivosť
z oboch strán tých, čo ho robia, ale aj
tých, čo naňho čakajú. My, čo ho robíme,
musíme rešpektovať počasie, stále čakať
na vhodnú chvíľu, aby námaha nevyšla
nazmar. A vy by ste mali rešpektovať, čas
prípravy a zákazu vstupu.

Keď sa predčasne postúpa po nedomrznutom ľade, alebo sa urobia ryhy do tenkej ľadovej vrstvy, alebo sa pošliape po zasneženom klzisku, to sa ťažko vyrovnáva, hrozí poškodenie
umelého koberca a je to robota navyše. A že je
to makačka, to uzná len ten, kto sa k nám pridal. Tento rok sa do odhŕňania snehu zapojila
aj technika S. Kriššáka st. a M. Pastuchu. No to
bol len začiatok. Potom sa polieva – hadicami
sa ťahá voda z potoka pri teplote aspoň -10 °C
a to večer a pri priaznivej predpovedi aj ráno.

Občania Malužinej sa zomkli a poskytli
materiálnu pomoc pre utečencov z Ukrajiny
Prebiehajúca vojna na Ukrajine nás spojila
a priniesla obrovskú vlnu solidarity. Okrem
odsúdenia tohto činu sa ľudia rozhodli poskytnúť pomoc tým, ktorí to teraz najviac
potrebujú. Inak to nebolo ani v obci Malužiná. Ľudia sa zomkli a nezištne podali pomocnú ruku. V krátkom čase sa vyzbieralo
veľké množstvo materiálnej pomoci.
Už v prvých dňoch vojny sa naša hranica
s Ukrajinou zaplnila utečencami. Vo veľkom
množstve utekali predovšetkým ženy s deťmi,
nakoľko muži od 18 do 60 rokov mali zákaz vycestovať. Spišská katolícka charita vydala prostredníctvom sociálnej siete Facebook výzvu
na pomoc Ukrajine. Zverejnila potrebný materiál. Išlo predovšetkým o materiálnu pomoc
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pre prichádzajúce matky s detičkami. Chýbali
plienky, umelá detská výživa, oblečenie, trvanlivé produkty, kozmetika pre deti i ženy a iné.
Na dobrovoľnícku výzvu sme zareagovali. Na
facebookovej stránke Malužinej sme zverejnili
žiadosť o pomoc a už o pár hodín sme mali zaplnené priestory Požiarnej zbrojnice potrebným materiálom. Vyzbieralo sa vyše 400 ks
plienok pre detičky do jedného roka (čo bol
najviac žiadaný tovar), niekoľko krabíc umelej
dojčenskej výživy, ovocnej výživy, sušienok,
chrumiek, instantných kaší, čajíkov, hygienických potrieb, oblečenia, drobných hračiek atď.
Samotné množstvo vecí nás milo zaskočilo,
nakoľko sa vyzbieralo v krátkom čase. V pláne
bolo, že ich odveziem na charitu v pracovných

Pri väčšom mraze zamŕza voda v hadiciach pri
nižšom plocha zamŕza pomaly. A keďže je naše
klzisko „hrbaté“, dlho trvá jeho vyrovnanie.
Pri neustálej hre s počasím sa činia stáli ruční
obhadzovači J.Divok, J.Lištiak, J.Pavelka a my
Chytilovci. Tohto roku sa pridal aj S. Kriššák ml.
Každá pomoc je vítaná.
Aj napriek nepriaznivému počasiu (časté
sneženie a slabé mrazy) sa nám tento rok
podarilo vyrovnať aspoň polovicu ihriska.
A.Chytil
dňoch, ale pri prevzatí materiálnej pomoci
mi bolo hneď jasné, že jedno auto stačiť nebude. Doma som veci roztriedila podľa ich
charakteru. Obývačka sa mi premenila na také
menšie skladisko. S odvozom vecí charite mi
následne pomohol starosta obce Břeto Chytil.
Veľká vďaka patrí aj Robovi Ozdinyimu, ktorý
pomohol s vyzbieraním vecí v priestoroch Požiarnej zbrojnice a predovšetkým Vám , čo ste
promptne reagovali na pomoc a nezištne doniesli potrebný materiál. Mnohí z Vás mi volali
a bežali na nákup, pokiaľ uvedené veci doma
nemali.
Spojilo nás to pre dobro, mier, ľudskosť
a lásku a to je v týchto ťažkých časoch najdôležitejšie. Prosím, zachovajme si túto podporu
pre Ukrajinu. Táto kríza nekončí zajtra a pravdepodobne ani v najbližších mesiacoch, ľudia
z Ukrajiny nás ešte budú potrebovať.


-kbartkova-

Ľudové tradície – fašiangy

Čas má jednu zvláštnosť – všetko si pamätá. Pamätá čo bolo súčasťou života našich
predkov a čo je súčasťou nášho života.
My sa snažíme udržiavať a oživovať ľudové tradície našich predkov a spolupracovať
aj s mládežou. Toho roku sa do fašiangového
sprievodu masiek zapojila mládež aj deti, čo
nás veľmi potešilo. Fašiangový sprievod masiek prešiel celou dedinou, rozdával radosť starým aj mladým. V každom z nás vzbudil radosť,
zvestovania nového života jari. Vlial nám novú

Život je veľmi cenný
Pri nasledujúcej ceste domov si spomeň
vždy na túto príhodu:
Tomáš sa pozrel ešte raz na tachometer,
ako ho zachytil radar, už nestihol spomaliť.
78 km/h cez dedinu.
Tretí raz, čo ho tento rok chytili…čo tu
zase do čerta robia…Policajt, ktorý ho zastavil, vystúpil z auta a s blokom v ruke kráčal
k Tomášovmu autu. Je to Karol alebo nie?
Uniforma ho trocha zmenila, ale bol to Karol
z kostola! Tomáš sa vtlačil hlbšie do svojho
sedadla. Bolo to horšie ako pokuta. Policajt
známy z kostola, chytil známeho z toho istého kostola. „Ahoj Karol. To je sranda, že
sa zasa vidíme!“ „Ahoj Tomáš“. Karol sa neusmial. „Vidím, že si ma zasa chytil, keď som
sa ponáhľal domov, aby som uvidel ženu
a deti“. Policajt Karol sa zdal byť nesvoj.
„V posledné dni som odchádzal vždy veľmi
neskoro z kancelárie a už som bol myšlienkami na zajtrajšom rodinnom výlete, preto
som sa kus ponáhľal. Koľko si mi nameral?“
„Sedemdesiat.“ „Ale Karol, počkaj trochu.
Ako som ťa uvidel, ihneď som sa pozrel

silu do života v týchto komplikovaných dňoch
nás všetkých.
V období pôstu zamyslíme sa nad osudom
ľudstva a nad sebou samých. Zvažujme svoje
plusy a mínusy vo svojom živote. Zároveň sa
tešme na prichádzajúci čas sviatkov Veľkej noci
– významnej ľudskej histórie.
Všetkým želám veľa lásky, zdravia a pokoja.
NECH VEĽKÁ NOC JE SVETLOM SVETA - CESTOU PRAVDY A ŽIVOTA
-Anna Gulašována tachometer! Myslím si, že to bolo len
65 km/h !“
Tomáš sa snažil pri každej ďalšej pokute
cigániť lepšie! Vynervovaný sa pozeral na
prístrojovú dosku.
Karol ale usilovne písal niečo do bloku. Prečo
nechce vidieť vodičák a papiere tak ako vždy?
Vždy to nejako prešlo, aj keď to bolo potom
vždy nepríjemné sa stretnúť v nedeľu pri bohoslužbe a sedieť vedľa seba v jednej lavici.
Nedočkavo povedal: „Stále to je na tvojom
rozhodnutí. Určite som porušil dopravné
predpisy, ale nedalo by sa teraz jedno očko
privrieť, alebo…?“ Karol písal ďalej, potom
vytrhol papier z bloku a dal ho Tomášovi.
„Ďakujem.“ sarkasticky poznamenal Tomáš,
nedokázal skryť vo svojom hlase sklamanie.
Bez jedného slova sa Karol vrátil späť k svojmu hliadkovému autu. Tomáš čakal a pozoroval ho v spätnom zrkadle. Potom otvoril
zložený papier a bol zvedavý, koľko ho teraz
tento špás bude stáť? He, to je vtip? Nebol to
žiadny pokutový blok! A potom Tomáš začal
čítať: „Milý Tomáš, mal som malú dcéru. Keď
mala päť, zomrela pri dopravnej nehode.
Jednoducho povedané, ten chlap, skúsený
šofér, bol moc rýchly. Dostal pokutu, mal súd

Činnosť klubu Jednoty dôchodcov
v Malužinej za roky 2018 - 2021
Jednota dôchodcov na Slovensku bola založená 10.1.1990. Tým sa podujala na ochranu záujmov a zabezpečenie potrieb starších
občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na
politickú príslušnosť, náboženské presvedčenie a národnostnú príslušnosť.

Náš klub dôchodcov bol založený
29. 11. 2017 s počtom členov 23. Klub začal
pracovať, dá sa povedať na „zelenej lúke,
bez finančných prostriedkov, bez vlastných
priestorov – čo pretrváva dodnes, bez skúsenosti a pomoci“.

a potom tri mesiace v lochu a potom bol ten
muž znovu voľný. Voľný, aby mohol objať svoje obidve dcéry, ktoré mal on. Ja som mal len
jednu, a budem musieť čakať ,až ju budem
môcť znovu objať v nebi. Tisíckrát som sa pokúšal tomu mužovi odpustiť. Možno, že som
to dokázal, ale na ňu musím myslieť stále, pokiaľ budem nažive. Aj teraz. Dávaj prosím za
volantom pozor, ponáhľaj sa pomaly, Tomáš.
Môj syn je to jediné, čo mi ešte zostalo…zdravím ťa, Karol.“ Tomáš sa otočil a uvidel Karola
odchádzať. Ten sa znovu vracal k policajnému autu, naštartoval a odišiel. Tomáš sa na
neho pozeral, pokiaľ mu nezmizol z očí. Až
po niekoľkých minútach sa pomaly rozbehol
smerom domov, celou cestou poctivo dodržiaval rýchlosť, bol ostražitý a na prechodoch
poctivo púšťal chodcov, čo predtým nezvykol. V duchu sa modlil a prosil o prepáčenie
a ako prišiel domov, objal svoju prekvapenú
ženu a obe dcéry v náručí pevným stiskom.
Život je veľmi cenný. Zaobchádzaj s ním
svedomite a opatrne. Jazdi opatrne a s pochopením pre ostatných. Nikdy nezabudni,
že auto sa dá kúpiť vždy, ale ľudský život …
-MaŠpankováKlub na výročnej členskej schôdzi 12. 3. 2022
zhodnotil svoju činnosť za roky 2018 – 2021.
Roky 2018 a 2019 boli najaktívnejšími. Seniori
prejavili záujem o rôzne aktivity:
Zorganizovali sme výlet na Hrebienok
s nenáročnou túrou na Reinerovu útulňu, do
Botanickej záhrady v Košiciach s prehliadkou
historického centra mesta. Posedenie pri
čaji pri príležitosti MDŽ, akcia „čistá dedina“.
S rokom 2019 sme sa rozlúčili opekačkou na
Bandzekovskej. Naši členovia sa zúčastnili
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Juniálesu v Liptovskom Jáne, na oslavách
MDŽ v Liptovskom Mikuláši. Využili ponuky
relaxačných pobytov so štátnou dotáciou.
Členovia klubu prispievajú do obecných novín počas celého fungovania klubu.
V roku 2020 náhle a veľmi cieľavedome
utlmili karanténne opatrenia s pandémiou
COVID-19 spoločenský život všetkým, nielen
nám seniorom.
Na výročnej členskej schôdzi 12.3.2022
podľa stanov JDS sa uskutočnili voľby nového
výboru na 4. ročné funkčné obdobie.
Môžeme konštatovať, že naša organizácia
upevňuje vzťahy a súdržnosť medzi generáciami. Klub dôchodcov seniorov aktívne

spolupracuje na obecných akciách, na podujatiach, oživenia ľudových tradícií.
Všetko na svete môže rozhodnutie človeka
ovplyvniť, ale čas nie. Je nenastaviteľný a neovplyvniteľný. Čas plynie ako rieka nášho života, obracia listy v kalendári, deň za dňom,
rok za rokom. Život nás učí prispôsobovať sa,
tolerovať, bojovať, ale hlavne nevzdávať sa.
Nevzdávame sa ani my a veríme, že rok 2022

prinesie do našich životov pokoj a mier. Veríme, že naše perspektívne plány na rok 2022
uskutočníme a náš klub sa rozrastie o nových
členov.
Všetci členovia klubu sú pozitívne naladení. Vieme, že roky nezastavíme, ale môžeme
si ich užívať s úsmevom
A. Gulašová, predsedníčka JDS Malužiná

Výdavky obce na dôchodcov v rokoch 2018-2022
Rok

2018

2019

2020

2021

rozpočet 2022

Eur

1333

1670

1205

1450

1700

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov
Dňom 1. januára 2022 nadobúda účinnosť
zákon č. 272/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
My – inšpektori občianskych združení na
ochranu zvierat vnímame držanie psov na
reťazi za jeden z najväčších problémov spoločenských zvierat na Slovensku. Či už ide
o psov držaných na reťaziach na družstvách,
salašoch, farmách, v osadách alebo na dvoroch rodinných domov našich obcí, miest, či
strážnych psov.
Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody
zvierat: „Psy sú inteligentné, citlivé, spoločenské
zvieratá, potrebujú žiť s človekom a nie byť odložené za domom na krátkej reťazi“.
„Celý život psa na reťazi predstavuje niekoľko metrov. Často nemá ani len búdu, žiadne
mentálne a fyzické podnety ani sociálny kontakt. Trpí nudou, strachom, osamelosťou. Reťaz mnohokrát zmení aj psa s mierumilovnou
povahou na agresívne zviera, nebezpečné pre
svoje okolie alebo naopak, na ustráchaného
jedinca so sebadeštrukčným správaním (ohrýzanie si chvosta či labiek). Okrem psychickej
pohody prichádzajú psy na reťazi aj o zdravie
a fyzickú kondíciu – biedna výživa, zlá hygiena,
reťaz vrastená bolestivo do krku, neliečené zranenia a choroby.”
Mnohí ľudia si dnes vôbec neuvedomujú,
že pes patrí medzi spoločenské zvieratá s vysokými nárokmi na uspokojovanie fyzických,
mentálnych a sociálnych potrieb. Mať psa nie
je povinnosť a každý záujemca o psa by si mal
preto v prvom rade zodpovedne premyslieť,
či mu vie vytvoriť vhodné podmienky, aby
pes a majiteľ prežili spolu šťastný život.
Čo nám teda prináša nový zákon?
V chovnom zariadení (byt, dom, dvor alebo akékoľvek miesto, kde je zviera dočasne
alebo trvalo chované/držané) je ZAKÁZANÉ
chovať a držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie. Pre vlastníkov alebo
držiteľov psov, ktorí doteraz držali psa na prostriedku na uväzovanie, to znamená, že až na
zákonom určené výnimky nebude povolené
držať psa na prostriedku na uväzovanie.
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Vlastník psa bude pri držaní psa mimo
verejného priestranstva povinný vykonať
opatrenia, aby pes neohrozil iné osoby, ktoré
sa budú po areáli nehnuteľnosti pohybovať
so súhlasom vlastníka alebo nájomcu. Môže
to vyriešiť napríklad tak, že psa na tento čas
uzavrie do ohrady, v ktorej nebude uviazaný.
Túto povinnosť vlastník psa nebude mať voči
osobám, ktoré vstupujú na jeho nehnuteľnosť bez jeho súhlasu.
Zákaz psa chovať a držať uviazaného prostriedkom na uväzovanie platí v súlade s novým zákonom od 01. januára 2022. Vlastník
psa alebo držiteľ psa narodeného pred 1.
januárom 2022 je povinný dodržiavať tento
zákaz od 01. januára 2024.
Čo spôsobuje psovi reťaz?
• obmedzuje jeho voľnosť pohybu, napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (prístup k hygiene, potrave a vode) a možnosť
úniku pred ohrozením,
• negatívne ovplyvňuje celkové zdravie
a pohodu psa, môže spôsobiť vážne alebo
trvalé poškodenie zdravia (svalová atrofia,
poškodenie kĺbov, degeneratívne ochorenia, zranenia a vrastanie reťaze do krku),
• potláča etologické a sociálne potreby
spoločenského zvieraťa, dôsledkami izolácie a nedostatku podnetov sú poruchy
správania, sebapoškodzovanie, agresívne
správanie.
Psy sú od prírody sociálne tvory, prirodzený je pre ne život v svorke. Ak nie sú v kruhu
svojich psích druhov, hlavné miesto v ich živote zaujme človek. Pes na reťazi trpí nudou,
strachom, osamelosťou, frustráciou, a tá sa
môže veľmi rýchlo „pretaviť“ do agresivity.
Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred
hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením a bolesťou.
Čo je ešte pre psa veľmi bolestivé okrem
jeho uviazania na reťazi? Keď je celé dni
a noci zatvorený v koterci (často veľmi malom), bez možnosti voľného pohybu, vychádzok, bez možnosti byť v blízkosti svojich
majiteľov na záhradke, terase, dvore, v prírode, v lese, keď už vyrástol zo šteňacieho
veku, kedy bol roztomilý, hravý, ale dnes je

z neho už dospelý junák alebo senior, ktorý už prestal svojich majiteľov „baviť“. A oni
ho zatvorili za dom do koterca, odkiaľ nemá
možnosť vidieť nič zaujímavé, podnetné, len
holé steny domu? Keď tam zostáva sám zatvorený bez pohybu, ľudskej spoločnosti, lásky, hier, nových podnetov a nových pachov.
Bohužiaľ, toto je najčastejšia realita v našich
obciach. My máme totiž oči a uši všade a vidíme toho veľa. Z vlastnej praxe inšpektorky
Slobody zvierat by som už mohla napísať aj
knihu. Ale bola by veľmi smutná a dramatická
. A to žijeme v 21. storočí…
Ak chceme mať teda doma šťastného
a spokojného psa, doprajme mu týchto 7 základných zásad:
1. čerstvá voda stále, v čistej miske
2. vhodná a kvalitná strava denne
3. riadna búda s podlahou na odpočinok
a ochranu pred nepriazňou počasia (mráz,
dážď, slnko)/prístup do domu – pes je
spoločenské zviera a chce byť pri svojom
pánovi
4. denný voľný pohyb psa a aktivita
5. očkovania a pravidelná veterinárna starostlivosť, začipovanie psa
6. základný výcvik
7. pevná a láskavá ruka majiteľa.
Nikto nemôže spochybňovať, že pes skutočne miluje svojho majiteľa. A je to láska
nezištná. Samozrejme, kŕmime ho, dávame
mu vodu, venčíme ho. Ak nášho psa naozaj
milujeme a staráme sa o neho, tieto všetky
faktory jeho lásku len posilňujú. Avšak čo je
jej pravou podstatou? Naša prítomnosť. Psovi
naozaj stačí, keď nás uvidí vo dverách, a už je
celý bez seba. A ak ťa niekto miluje preto, že
si, tak potom sa naozaj jedná o lásku nezištnú.
„Srdce človeka môžete súdiť podľa jeho správania sa k zvieratám“.

Immanuel Kant
Mgr. Zora Antolová, inšpektor Slobody
zvierat

Keď zaznie siréna
Odpovedzte si:
1. Poznáte vy a vaša rodina varovné signály?
2. Rozlíšite skúšku funkčnosti sirén od signálu?
3. Hovorili ste doma o možnosti varovania v prípade vzniku mimoriadnej udalosti?
4. Zúčastňujete sa s rodinou prípravy obyvateľstva
na sebaochranu a vzájomnú pomoc – v obci alebo na pracovisku?
5. Je každý v rodine schopný samostatne vypnúť
prívod vody, plynu a elektriky?
6. Poznáte číslo tiesňového volania?
7. Máte v rodine ujasnené, čo si zoberiete v prípade evakuácie?
8. Nacvičovali ste doma, čo by ste robili, keby…?
9. Viete ako a s kým komunikovať, keby …?
Pamätajte:
Osobnou katastrofou je, keď sám neviete, čo máte
robiť pri varovaní a v ohrození!
Miesta, kde získate informácie o civilnej ochrane:
na školeniach prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, u zamestnávateľa, na mestskom úrade útvar obrany a ochrany, na obvodnom
úrade - odbore krízového riadenia, na krajskom
úrade - odbore krízového riadenia, oddelení civilnej ochrany, na internetovej stránke www.uco.sk
Varovanie obyvateľstva patrí medi úlohy
a opatrenia civilnej ochrany, aby obyvateľstvo
v ohrozených priestoroch mohlo včas uskutočniť
opatrenia na ochranu životov, zdravia a majetku
a aby s tým čo najviac znížili následky účinkov
mimoriadnych udalostí (živelné pohromy, havárie
alebo katastrofy).
Varovanie je vykonávané varovnými signálmi
uskutočňovanými prostredníctvom sirén.
Varovné signály sú následne dopĺňané slovnou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (rozhlas, televízia).
Varovanie poskytuje informácie pre všetky skupiny obyvateľstva a informácie o ohrození.
Ak zaznie varovný signál
- varuje,
- oznamuje neočakávanú udalosť,
- oznamuje ohrozenie života a majetku obyva
teľstva,
- podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite,
pred čím vás varuje,
- počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením
obecného (mestského) rozhlasu alebo mobilného rozhlasu. Slovná informácia vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych
informačných prostriedkoch obce obsahuje:
a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
b) údaje o zdroji ohrozenia,
c) údaje o druhu ohrozenia,
d) údaje o veľkosti ohrozeného obyvateľstva,
e) základné pokyny pre obyvateľstvo.
Varovanie obyvateľstva
Varovný signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ - Tón
sirén 2 – minútový kolísavý tón sirén. Varuje
obyvateľov pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Varovný signál „OHROZENIE VODOU“ - Tón sirén
6 – minútový stály tón sirén. Varuje obyvateľstvo
pri ohrození ničivými účinkami vody.
Signál „KONIEC OHROZENIA“ - Tón sirén 2 – minútový stály tón sirén bez opakovania. Koniec
ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Varovné signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE,
OHROZENIE VODOU a signál KONIEC OHROZENIA
sa následne dopĺňajú slovnou informáciou. Signál
VŠEOBECNÉ OHROZENIE sa vyhlasuje aj v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu počas vojnového stavu a počas vojny. Slovná

informácia v takomto prípade obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené.
VZDUŠNÝ POPLACH.
POZOR!
Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších
skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas,
televízia a tlač!
Varovací systém sa neskúša
- v nočných hodinách,
- v dňoch pracovného pokoja,
- častejšie ako raz mesačne,
- spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena
so skutočným varovaním obyvateľstva.
Naučte sa rozlíšiť skúšku od signálu.
Čo robiť, keď zaznie siréna?
Keď zaznie siréna mimo doby preskúšania, je potrebné:
Zavrieť okná a dvere
- ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite
celú rodinu
- nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané,
- presvedčte sa, či vo vašej blízkosti nie sú starí ľudia, chorí, neschopní pohybu - pomôže im,
- postarajte sa o deti bez dozoru!
- uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
- postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá,
- čakajte doma na ďalšie pokyny.
Ukryť sa
- pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej
budovy,
- nevracajte sa domov, zvuk sirény to neprikazuje,
- vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite
a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými
vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím
priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného
ohrozenia,
- ak cestujete autom a počujete varovný signál, je
potrebné auto zaparkovať a ukryť sa v najbližšej
budove.
Ukrytie neuskutočňujeme, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.
Zapnúť rádio a TV prijímač
- sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa
podľa vysielaných pokynov,
- telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte
telefónne linky, najmä nevolajte číslo tiesňového
volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu
sieť prednostne potrebujú.
Keď je nariadená evakuácia
a) uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
b) uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
c) pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie
veci (doklady,cenné veci malých rozmerov, lieky
a pod.),
d) domáce zvieratá (miláčikov) si vezmite so sebou
v prenosných schránkach,
e) domáce zvieratá, ktoré prežijú dlhšiu dobu, nechajte doma a predzásobte ich krmivom a vodou,
f) uzamknite byt,
g) presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej
situácii,
h) v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti
bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – po
môžte im,
i) dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov,
ktoré zabezpečujú evakuáciu. To platí i pri použití vlastných vozidiel.

Viete, že…
XX 11.03.2022

členovia DHZ obce Róbert
Ozdínyi, Štefan Lipták, Roman Pavelka,
Zuzana Rachelová a Miroslav Malatín pomáhali pri požiari v Kráľovej Lehote. Požiar vznikol v jednoduchej stavbe nachádzajúcej sa za železničnou stanicou.

XX 19.03.2022

sa uskutočnila brigáda DHZ
obce za účelom pomoci pri spilovaní stromov a následnom čistení areálu pozdĺž
obchodu Jednota. Zúčastnili sa jej Roman
Pavelka, Róbert Ozdínyi, Miroslav Malatín,
Zuzana Rachelová a Miloš Škultéty.

XX 27.03.2022 sa uskutočnila brigáda za poš-

tou za účelom spilovania stromu v záhrade za garážami. Brigády sa zúčastnili
dvaja členovia DHZ obce Róbert Ozdinyi
a Štefan Lipták spolu s deťmi Samkom
Liptákom a Markom Rusnákom. Milan
Rusnák pomáhal ako pilčík. Uvedená brigáda sa uskutočnila na žiadosť užívateľov
záhrad, ktorí získali povolenie od obecného úradu na výrub stromu.

XX najstarší

člen DHZ obce Malužiná p.
František Malatín bol ocenený Čestným
uznaním a medailou za zásluhy so stužkou. Pán Malatín je držiteľom niekoľkých
medailí a túto získali za aktívnu činnosť
na schôdzach aj napriek vyššiemu veku.
Medaila bola schválená ešte v minulom
roku, ale odovzdaná na Výročnej členskej
schôdzi 26.03.2022.

XX autori

výzdoby v reštaurácii Stará zvonica pri Nižnej Boci sú Martin a Veronika
Petrenkovci.

Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj
a rozvahu!
-MaŠpanková-
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DOBRÉ RADY
V prípade evekuácie obyvateľstva, čo by
sme si mali zbaliť? (kiež by sme to nikdy nepotrebovali). Rozhoduje, koľko času máme
na zbalenie. Postupuje sa od najnevyhnutnejších vecí. Každý si môže vytvoriť svoj
vlastný zoznam. Uvádzame len základný.
1. Krízový zoznam (doklady a cennosti)
- doklady - pas, občiansky preukaz,
preukaz poistenca
- peniaze v hotovosti, bankomatovú
kartu
- mobil a nabíjačku
- tablet alebo notebook a nabíjačku
2. Základné potreby
- na pitie voda, prípadne džús, umelé
poháriky, deťom mlieko
- lieky (hlavne lieky na predpis, ďalej od
bolesti hlavy, žalúdka…

KÁVOVÝ cheesecake
do pohárov, ktorý sa
nepečie a nevarí:
Ak chcete, môžete ho pokojne podávať
len s piškótami, alebo ako čistý krém, len
s ovocím.
Potrebujeme:
• 250 g mascarpone
• 250 ml šľahačkovej smotany
• 80 g práškového cukru
• 2 lyžice instantnej kávy
• 2 lyžice vody
Piškóty, maslové sušienky, nastrúhaná čokoláda, maliny

Oznamy:
Zber elektroodpadu
Vo štvrtok 21. apríla 2022 bude z našej
obce vyvezený elektroodpad. Do uvedeného dátumu môžete elektroodpad
zhromažďovať pri vstupe do Haláša.
Chladničky, elektrické pece, práčky, mikrovlnné rúry, vysávače, žehličky, mlynčeky, fritézy, počítače, monitory, tlačiarne,
telefónne prístroje, mobilné telefóny, rádiá, televízory, DVD, všetky druhy batérií ,
žiarovky a žiarivky.
Spotrebiče a elektrické zariadenia
musia byť kompletné! Ďakujeme,
že triedite odpady!
Jarné orezávanie stromov
Kto by mal v úmysle orezávať väčšie
množstvo stromov a kríkov v záhrade, môže si na obecnom úrade do
21. 4. 2022 nahlásiť záujem o odvoz
odpadu.
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NARODILI SA
- jedlo( aspoň na jeden deň)
- náhradné oblečenie, spodné prádlo,
teplé oblečenie, deky, vankúše
- zubnú kefku, pastu , vlhčené utierky,
mydlo, šampón , prací prášok
3. Oblečenie
- spodné prádlo, ponožky, pančuchy
- tričká, tielka, mikina
- nohavice, tepláky, pyžamo
- bunda, čiapka, rukavice
- topánky, papuče
4. Z kuchyne (ak je čas)
- ovocie, jogurty, lyžica malá, veľká,
nožík
- chlieb, paštika alebo iná pomazánka,
syrokrém,
- trvanlivé keksy, sladkosti…

Postup:
Najskôr si pripravíme kávu, ktorú neskôr
pridáme do krému: Instantnú kávu rozpustíme v 2 lyžiciach horúcej vody. V miske
rozmiešame mascarpone. Pridáme smotanu na šľahanie. Nakoniec pridáme aj kávu.
Pridajte aj práškový cukor a premiešame.
Šľaháme kým vám nevznikne hladký krém.
Ak nechcete použiť kávu, pridajte caro alebo cappuccino. Môžete nahradiť aj kakaom alebo nesqiukom. Z tohto množstva
prísad sa získa približne 600 g krému Ak
potrebujete viac, zdvojnásobte. Do pohára
vložte mleté maslové sušienky, trochu rozpusteného masla, piškóty, maliny a zalejte
krémom . Navrch postrúhajte čokoládou.
Väčšie množstvo krému sa vám môže hodiť
napríklad pri plnení tort či zákuskov.

Zbierka textilu
Do piatka 29.04.2022 bude v našej obci
prebiehať zbierka textilu. Zabalené veci
môžete v úradných hodinách nosiť na
obecný úrad. Zoznam vecí, ktoré môžete
do zbierky textilu odovzdať:
• všetko letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)
• posteľné obliečky, plachty, uteráky,
utierky, záclony
• látky (minimálne 1 m2, prosíme, nedávajte odrezky a zvyšky látok)
• páperové paplóny, vankúše, deky,
perie
• obuv – nepoškodená v pároch (zviazaná špagátom)
• kabelky, batohy, drobné predmety
z domácnosti
• hračky – nepoškodené a kompletné,
aj plyšové
Do zbierky nepatria staré plesnivé textílie,
poškodené a zašpinené odevy ani stará
poškodená obuv, koberce a matrace, obyčajné paplóny (páperové môžu byť).

Rodičom Dominikovi Petrulákovi
a Petre Frátrikovej sa dňa 26. 12. 2021
narodil chlapček Matias Petrulák.
Miery: váha 4230 g, dĺžka 54 cm.
31. 12. 2021 sa narodila Tamarka
Badžgoňová rodičom Veronike Petrenkovej a Miroslavovi Badžgoňovi.
Tamarka vážila 3090 g a merala 49 cm.
Rodičom gratulujeme a prajeme malému
Matiasovi a Tamarke veľa zdravia a rodičovskej lásky.
Vítam ťa na svet drobec malý.
Sudičky nech pre Teba majú život
krásny, ako maľovaný džbán
a v ňom plno radovánok.

BLAHOŽELÁME
JUBILANTOM
Okrúhle životné jubileum oslávili:
február – Marta Korbíniová – 95 rokov
marec – J aroslav Žiška – 65rokov
Božena Hideghétiová – 85rokov
Milada Jančušková – 85rokov

Budúcnosť patrí tomu,

kto verí v krásu svojich snov.

OPUSTILI NÁS
Pani Zlatica Divoková sa nedožila svojich
70-tich rokov. Dňa 14.2.2022 nás navždy
opustila. Na poslednej ceste ju odprevadila jej rodina, priatelia a známi 16.2.2022.
Navždy zostane v našich srdciach.


Česť Tvojej pamiatke!

Čo je smrť? Pristáť na brehu a zistiť,
že ste v RAJI.
Chytiť sa ruky a objaviť,
že je to RUKA BOŽIA.
Nadýchať sa nového vzduchu a objaviť,
že je to VZDUCH NEBA.
Cítiť sa silnejší a objaviť,
že je to NESMRTEĽNOSŤ.
Prejsť z rozbesnenej víchrice do
NEZNÁMEHO POKOJA.
Prebudiť sa a zistiť,
že ste prišli DOMOV.
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