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MATERSKÚ ŠKOLU V
KRÁĽOVEJ LEHOTE
NAVŠTEVUJE 7 DETÍ Z
MALUŽINEJ
Rodičia z Malužinej
už roky
umiestňujú deti do 6 –tich rokov v Materskej škole
v Kráľovej Lehote.
Veľký dvor Materskej školy so starými
lipami uprostred, s preliezkami, hojdami a
kvetinovým záhonom je pekne upravený. Na
konci dvora je breh , kde sa deti v zime sánkujú.
Takýto komfort nemá väčšina škôlok. V budove
škôlky- bývalého kaštieľa rodiny Lehotských
–Bartoš je príjemne teplúčko, hoci v noci je
teplota pár stupňov nad nulou. Pani riaditeľka
Zuzana Jurčová sa chváli zrekonštruovaným
ústredným kúrením. V škôlke sú 2 veľké triedy, 2
spálne, jedáleň, kuchyňa a šatňa s úplne novými

AKO DETI PREŽILI
PRÁZDNINY?

Jurko Divok nám napísal:
Na
prázdniny som sa veľmi tešil. Prvého júla sa
narodila Eliška, mojej sestre Karin. Chodil som
ju často kočíkovať a občas som u nich prespal,
aby som sa mohol venovať Eliške. Cez leto som
chodil aj do Konského tábora v Liptovskom
Hrádku pod skalkou. Vozili sme sa na koňoch,
starali sa o ne, česali ich a učili sa o nich. Boli
sme rozdelení na tímy - Merkúr, Glória a Tara.
Môj kôň sa volal Glória a naučil som sa na ňom
jazdiť a skákať cez prekážky. Cez prázdniny
sme s ockom chodili na poľovačky. Strelili sme
srnca a na druhy mesiac sme strieľali po
diviakovi. Trafili sme ho, bola aj farba, ale už bola
,tak sme ho nedohľadávali a nad ránom začal
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skrinkami, ktorých sponzorom je pán Marek Súč.
Deti sa chvália novými záchodíkmi a
umývadielkami. Pani učiteľky to s deťmi vedia.
Deti sedia na koberci okolo nich a niečo si čítajú,
či rozprávajú. Niektoré deti zbystria pozornosť ,
vyskočia na nohy a pozdravia, keď zistia, že ich
prišiel pozrieť „radosta“. Aj takto volajú starostu.
Nie všetky sú dnes v škôlke, chrípka už vyčíňa aj
tu. Po obede sa presťahujú do postieľok a kým
zaspia, pani učiteľka alebo pani riaditeľka im
čítajú rozprávky. Niekedy aj 3 po sebe. Na
chodbe rozvoniava cibuľka, to v kuchyni varí
pani kuchárka obed. Jedlo si pripravujú priamo v
budove škôlky. Pri odchode sa lúčime aj s pánom
školníkom, ktorý chodí s rebríkom po chodbe.
Pani riaditeľka je spokojná, všetko dnes
vychádza. Lúčime sa s jej prísľubom, že na deň
dôchodcov sa nám deti predstavia s programom.
Materskú školu navštevuje tento rok 32 detí, z
toho 7 detí z Malužinej. Kapacita MŠ je 35 detí.
Obec Kráľova Lehota ročne dopláca na
prevádzku MŠ 10000-14000,- EUR. Rodičia
platia mesačne za dieťa 20,- EUR plus
lejak, tak nám farbu zmyl a už sme ho nenašli.
Mal krásne kly. Narodili sa nám malé šteniatka
od psíka Hasy, o ktoré som sa staral. Moje
obľúbené šteniatko bol Dasty, mali sme si ho
nechať, ale nakoniec odišiel do Čiech. Na
prázdninách bolo super, že som mohol byť
dlhšie vonku s kamarátmi. Stala sa mi aj jedna
zlá vec a to, že som si rozbil mobil, ale nechtiac.
Najčastejšie sme s chalanmi hrali vyklepky a to v
okolí zástavky. S dospelými som sa počas leta
naučil hrať trošku volejbal. Ku koncu prázdnin
som bol s kamarátmi a s ostatnými z dediny na
výlete v Podhájskej, kde sa mi veľmi páčilo.
Prázdniny mi rýchlo ubehli a celkom som sa už
aj tešil do školy.

Monika a Martinka Vernarcové nám
napísali: Boli sme na prázdninách u starkej
Ľubky v Ostrave. Cesta bola dlhá, museli sme

rodičovský príspevok 4,- EUR za starších a 3,EUR za mladších škôlkárov. Aj obec Malužiná
prispela tento rok Materskej škole na koberec
sumou130,- EUR.
Milí rodičia, priatelia, známi, pomôžte
aj vy svojimi 2% z daní na zlepšenie podmienok
detí v škôlke! Peniaze získané z daní môže
škôlka použiť len na nákup hračiek a školských
pomôcok. Na tento účel bolo založené občianske
združenie:
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ
ŠKÔLKE V KRÁĽOVEJ LEHOTE
MŠ Kráľova Lehota 82
032 33 Kráľova Lehota
IČO: 37910868
DIČ: 2022160723
Číslo účtu: 332934125/0900
-Ma Španková-

čakať vo vlaku 3 hodiny, lebo vlak, ktorý išiel
pred nami, zhodil vedenie. Nakoniec nás
vysadili a museli sme sa dostať do Ostravy
sami... ale nevadí, nakoniec sme šťastne došli.
Na druhý deň sme sa boli hrať v obchodnom
dome Avion, mali tam super detské ihrisko s
obrovskou šmýkačkou v tvare toboganu a
akvárium, kde boli zlaté rybky a korytnačky.
Potom sme ešte boli v Zoo, kde sme videli veľa
rôznych zvieratiek, ale tá zoo bola veľká, tak
sme sa rýchlo unavili. Videli sme hrochy, žirafy,
vtáčiky a ešte ďalšie zvieratká. Martinke sa v zoo
veľmi páčilo, ale najviac sa jej tam páčili ihriská.
Mne sa zas viac páčilo na kúpalisku. Boli sme s
otcom v divokej vode, kde nás voda unášala
stále dookola. Hoci bola voda veeeeľmi
studená, oco povedal , že mala len 22 stupňov,
mne sa v nej dobre plávalo a bola som aj na
tobogane. A sama! Dvakrát som sa šmykla, ale
potom som sa trošku potopila a už som tam
radšej nešla. Už by som chcela plávať aj bez
kolesa, ale ešte mi to veľmi nejde. Martinka bola
len v detskom bazéniku a potom na ihrisku, ktoré
bolo vedľa kúpaliska. A najviac sa nám obidvom
páčilo, že sme potom išli na zmrzlinu! Bola veľmi
dobrá a obidvom nám chutila. No a potom sme
už chodili iba na detské ihriská, ktorých tam bolo
naozaj veľa. Veľmi sa nám v Ostrave páčilo.
Kristína Lukášová

JESEŇ NA CESTÁCH

Dlhšie noci, znížená viditeľnosť aj počas
dňa, nízke teploty a zhoršené počasie prinášajú so
sebou negatíva, na ktoré by mal pripraviť každý
účastník cestnej premávky.
Vodiči by sa mali v nasledujúcich dňoch
pripraviť na častejšie hmly, dážď, príp. námrazu a s
tým spojenú mokrú a klzkú vozovku. Je veľmi

STAROSTOVE NOVINKY
Obec má od 1.10.2016 nového
zamestnanca Mariána Vernarca. Pracovnú zmluvu
má uzatvorenú na dobu určitú- na jeden rok. Obec
plánuje využiť jeho pracovné skúsenosti v
stavebníctve na údržbu majetku obce a
rekonštrukciu obecného úradu, Haláša, chodníka
ku obchodu Jednota a zimnú údržbu cestnej
komunikácie.
Od 1.10.2016 bol prijatý na verejnoprospešné práce z Úradu práce na § 50 j. opätovne
Vladimír Gulaša.
Na obecnom úrade plánujeme rozšíriť
zasadaciu miestnosť o priestor súčasnej knižnice.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Obecné zastupiteľstvo v Malužinej na
základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §
7 ods.2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malužináč.
2/2016
ktorým sa vydáva
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Čl. 1Úvodné ustanovenia
1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parc.č. C-KN
33, druh pozemkuostatné plochy v k.ú. Malužiná,
zapísanej na LV č. 7 a predstavuje športové centrum
obce. Ide o viacúčelové športové ihrisko s umelým
trávnikom a osadeným oplotením pre loptové hry.
Slúži na prevádzkovanie športových aktivít
obyvateľov a návštevníkov obce Malužiná.
2. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného
ihriska je obec Malužiná, 032 34 Malužiná 53, IČO:
00315621.
3. Prevádzkovateľ multifunkčného ihriska obec
Malužiná v zastúpení starostom obce Martinom
Špankom písomne poverí zodpovednú osobu
správcovstvom za účelom zabezpečenia
prevádzkovania a starostlivosti o predmetný objekt.
4. Užívateľom multifunkčného ihriska sa rozumie
osoba, ktorá sa nachádza v priestore
multifunkčného ihriska (ďalej len užívateľ).
Čl. 2Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto
poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2. Na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať
výhradne tie aktivity, na ktoré je multifunkčné ihrisko
vybudované a prispôsobené.

dôležité v počasí, keď sa hromadí voda na cestách,
aby vodiči dodržiavali predpísané rýchlosti, jazdu
prispôsobili stavu a povahe vozovky, ako aj
poveternostným podmienkam. Pri šoférovaní
netreba zbytočne riskovať predbiehaním, používať
bezpečnostné pásy a plne sa venovať vedeniu
vozidla. Dôležité je zvýšiť vzdialenosť medzi
vozidlami, aby bolo možné včas zareagovať a
predísť kolíznym situáciám.
V tomto období je na cestách zvýšený
pohyb poľnohospodárskych strojov, opatrní buďte
najmä pri ich predbiehaní. Pri poľnohospodárskych
prácach často dochádza aj k znečisteniu
komunikácie od blata, rovnako tak aj popadané lístie
zvyšuje nebezpečenstvo šmyku.
V jesennom období sa v blízkosti
cestných komunikácií, najmä medzi obcami,
vyskytuje množstvo potulujúcej sa zveri. Zvýšené
riziko stretu so zverou je najmä v noci a ráno, kedy
môže byť viditeľnosť a aj pozornosť vodičov znížená.
Chodci a cyklisti sú najzraniteľnejšími účastníkmi
cestnej premávky, často si to však neuvedomujú.
Preto treba zvýšiť ostražitosť, predvídať,a vyhýbať
sa rizikovým úsekom ciest. Pri prechádzaní cez
cestuje potrebné používať vyznačené priechody.

Odporúčame radšej sa viac krát presvedčiť, či je
bezpečné cez cestu prejsť. Týmto účastníkom
cestnej premávky opätovne pripomíname povinnosť
zo zákona byť osvetlení a mať na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky. Stále evidujeme prípady,
keď sa chodci a cyklisti, za zníženej viditeľnosti,
pohybujú po cestách bez reflexných prvkov, príp.
bez osvetlenia bicykla. Zrážka s vozidlom potom
často končí vážnymi zraneniami až smrťou. Cyklisti
by nemali preceňovať svoje schopnosti a zvážiť
riziká, ktoré im hrozia v súvislosti so zníženou
viditeľnosťou a mokrou vozovkou.
Každý účastník premávky je podľa
zákona povinný dodržiavať pravidlá cestnej
premávky. Správať sa disciplinovane a ohľaduplne
tak, aby neohrozil jej bezpečnosť a plynulosť. Pritom
je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä
stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty,
situácii v cestnej premávke, poveternostným
podmienkam a svojim schopnostiam, aby neohrozil
na živote a zdraví seba a ostatných a nespôsobil
sebe a ostatným škody na majetku.
Vždy je lepšie prísť o pár minút neskôr, ako nikdy!!!

Knižnica je dlhodobo nevyužitá a tak ju
presťahujeme do terajšej posilňovne. Posilňovňu
zriadime v priestoroch požiarnej zbrojnice- bývalý
klub. Týmto chcem vyzvať všetkých, ktorí majú
záujem používať posilňovňu, aby pomohli pri jej
rekonštrukcii. Obec poskytne materiál na opravu.

a naviezli naň makadam. Zostáva im dokončiť
ešte terénne úpravy.
Obec bude mať nový traktor Zetor
Proxima. Momentálne prebieha verejné
obstarávanie cez elektronické trhovisko. Traktor
bude aj s prídavným zariadením- pluhom, slúžiť na
zimné pluhovanie. V budúcom roku obec plánuje
obstarať vlečku, čím zabezpečí používanie traktora
celoročne.
Stará škola je v rukách exekútora. Jej
pôvodný majiteľ si nesplácal záväzky a preto
majetok prešiel do správy exekútora. Obec sa
prihlásila ako veriteľ, aby bola stará škola
odstúpená obci ako protihodnota za neuhradenú
daň z nehnuteľnosti. Teraz čakáme na vyjadrenie
exekútora.

Budova „Haláša“ je atraktívny priestor,
ktorý roky slúžil ako skladisko
nepotrebného
haraburdia- slama, seno, 50 ks pneumatík, starý
nábytok, amplióny z bývalého obecného rozhlasu...
Už sme začali s likvidáciou tohto odpadu. Haláš by
sme chceli do Vianoc vyčistiť a vo vnútri urobiť
domácu zabíjačku.
Vďaka patrí našim hasičom, ktorí sa
pustili do odvodnenia zadnej steny Požiarnej
zbrojnice. Odkopali hlinu , položili izolačný materiál

3. Multifunkčné ihrisko poskytuje široké možnosti
pre rôzne športové aktivity a loptové hry ako sú malý
futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hádzaná, hokejbal.
4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na
multifunkčnom ihrisku je spontánne osvojovanie si
z á k l a d o v l o p t o v ý c h a p o h y b o v ý c h h i e r,
prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené
na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje
obyvateľov, návštevníkov obce i zamestnancov v
rámci „firemných športových dní“).
Čl. 3 Organizačné ustanovenia
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú
činnosť môže na multifunkčnom ihrisku vykonávať
každý užívateľ výhradne na svoje vlastné
riziko!Týmto ustanovením sa neobmedzuje
povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
2. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný
riadiť sa pokynmi správcu, ktorý je starostom obce
Malužiná určený. Po neuposlúchnutí jeho pokynu
môže byť osoba v multifunkčného ihriska s
okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je
uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe
na multifunkčné ihrisko.
3. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný
správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním
nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo
poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne
zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
4. Za škody vzniknuté nedodržiavaním
prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných predpisov uvedených na vstupnej
tabuli do multifunkčného ihriska zodpovedá osoba
porušujúca tieto pravidlá alebo je zákonný zástupca.
5. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný
vstupovať na multifunkčné ihrisko výhradne cez
vstupnú bráničku.
6. Na multifunkčnom ihrisku je zakázané:
- vodenie zvierat, pohyb na bicykloch,
kolieskových korčuliach, fajčiť a požívať alkoholické
nápoje, vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami.
7. Deti do 7 rokov musia byť na multifunkčnom
ihrisku v sprievode dospelej osoby, za staršie deti
zodpovedá zákonný zástupca.
8. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný

-Martin Španko-

udržiavať na ihrisku a jeho okolí čistotu, poriadok a
nočný pokoj.
9. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný
používať vhodnú obuv.
Čl. 4 Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny: denne od 8:00 hod. do 21:00
hod.
Vstup na ihrisko je voľný pre športovú činnosť
dospelých, pre osoby, ktoré sú mladšie ako 7rokov je
vstup možný len pod dozorom dospelej osoby (platí
pre všetky športy)!
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové
hodiny operatívne upraviť.
3. Užívanie multifunkčného ihriska pre užívateľov s
trvalým pobytom v obci Malužiná je bezplatné.
4. Rezerváciu multifunkčného ihriska je potrebné
dopredu nahlásiť u prevádzkovateľa multifunkčného
ihriska na tel.č.: 0948/477 792, 044/5292 221.
Čl. 5 Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotná služba
158 – polícia
Čl. 6 Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN môže
starosta obce Malužiná uložiť pokutu do výšky 1
000,00 €, ktorá je príjmom obce. Pokutu možno
uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta
dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr
však do jedného roka od spáchania konania
opodstatňujúceho uloženia pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN sa dopustí
priestupku proti poriadku vo verejnej správe a môže
byť potrestaná pokutou do výšky 166,00 €, ktorá je
príjmom obce.
Čl. 7 Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN obce Malužiná, ktorým sa upravuje
prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malužiná
dňa 13.9.2016 pod číslom uznesenia 43/2016.

SNP
V MALUŽINSKEJ DOLINE
Bojové operácie povstaleckej armády
v úseku Kráľova Lehota – Čertovica významne
pomohli pri obrane celého oslobodeného
povstaleckého územia
a stali sa svetlou
stránkou v histórii boja Slovákov proti
nemeckému a domácemu fašizmu. Slovenská
povstalecká armáda dokázala zadržať nemecké
jednotky v priestore Kráľovej Lehoty 51 dní, a
nepustila ich bližšie k srdcu SNP k Banskej
Bystrici.

Slovenská armáda v počte asi 3000
mužov, sa sústredila na Malužinej a vybudovala si
obranné postavenie na úpätí Nízkych Tatier nad
Kráľovou Lehotou. Zo zmobilizovaných záložníkov
zostavil veliteľ kpt. Kučera 2 pešie roty s ťažkými
guľometmi a 1 rotu 80 mm mínometov, ktoré
postupne dopĺňal ďalšími jednotkami. Svoj štáb v
začiatkoch umiestnil na chate na Čertovici.
Neskoršie mal svoje veliteľské stanovisko na
Malužinej. Dňa 6.septembra bola obrana posilnená
dvojkanónovou batériou 10 cm horských húfnic,
ktorá mala palebné postavenie poniže Malužinej na
pokraji Svidovskej doliny a vedľa hore na Poľane.
Dňa
9.septembra
slovenskí vojaci odolávali
kanonáde a streľbe od Liptovského Hrádku, zatiaľ čo
nemeckí vojaci prešli údolím Bieleho Váhu do
Kráľovej Lehoty a obsadili ju. Nemci zaútočili a
nikto nevie, koľko vojakov v ten večer padlo a koľko
ostalo v zajatí. V Malužinej lekár Dr. Kostolný ošetril
12 ranených – s minimálnymi nástrojmi a liekmi. Naši
sa museli stiahnuť.
Ostreľovanie Malužinej
nemeckými delami pokračovalo. Aj keď strely pre
vysoké kopce Škribňova a Gliana preletávali ponad
dedinu, mnohí občania odišli vyššie do dolín – na
Doštianky, Škarkétku, Chorupné a Tajch, odnesúc si
so sebou len to najpotrebnejšie na prežitie- periny,
bielizeň a potraviny. Ubytovali sa v barakoch pre
lesných robotníkov, tam žili 3 týždne.

BUĎME TÝMI, ZA KTORÝCH ONI BOJOVALI...

Dňa 20. septembra partizáni prepadli
nemecké vojsko usadené v Kráľovej Lehote.
Nemcov vytlačili až za Váh vo fronte širokom 6 km
od Liptovskej Porúbky až po Svarín. Kráľovu Lehotu
obsadilo slovenské vojsko.

Utorok, 29. august 1944 a 8 hodín večer.
Nejedna rodina sedí napäto za stolom a počúva
Slobodný vysielač. Sedia a čakajú. Čakajú, kým sa
ozve - slovná veta. „ Začnite s vysťahovaním...“
Dočkali sa. Konečne.

SMRŤ VLADIMÍRA PETRULU Z MALUŽINEJ
Nemci sa znova pokúšali
preraziť obranu
povstalcov za pomoci samohybných diel a tankov
od Červeného Kúta. Zastavila ich delostrelecká
paľba 10 cm húfnic. Povstalci nemali protitankové
zbrane, tak začali kopať protitankové zátarasy. Na
protitankových výkopoch (povyše výrobne asfaltu
nad Kráľovou Lehotou) pracovali vo dne i v noci
občania z Kráľovej Lehoty, Malužinej, Nižnej a
Vyšnej Boce. Pri týchto prácach usmrtil
delostrelecký granát 18 ročného Vladimíra Petrulu z
Malužinej.

Prichádza, na minútu presne,
rozdúchava v srdciach mladých i starých plameň,
spaľujúcu túžbu ochrániť svoju milovanú vlasť pred
zotročením. Hlas Jána Goliana sa ozýva v stovkách,
možno i v tisíckach slovenských domácností. Kým
na krajine sadá tma, národ sa prebúdza k životu...

OBRANA V MALUŽINSKEJ DOLINE BOLA
PRELOMENÁ ZÁSLUHOU ZRADCU

Na vrchu Olešková južne od Malužinej sa 13.2.1943
zachytil o stromy pozorovací balón bez posádky. V
roku 1943 cez Malužinú v nočných hodinách
prevážali zbrane do turistickej chaty v sedle pod
Veľkým Bokom. V lete 1944 dovážali sovietske
lietadlá na územie Horného Liptova zbrane, šatstvo
a potraviny. Zhadzovali ich padákmi v horách na
miestach, kde na ne čakali prvé skupiny partizánov.
29.8.1944 bolo vyhlásené povstanie. V ten deň ešte
za tmy prišli do Malužinej ozbrojení partizáni, ktorých
viedol JánKrojer z Liptovskej Porúbky. Najprv
zobudili predstaviteľov obce, potom niektorých
mladých chlapcov. Z týchto chlapov boli v obci
postavené ozbrojené stráže. Stráže sa vyzbrojili
zbraňami, ktoré zabavili od lesníkov a od poľovníkov.
Obecná správa bola nahradená Revolučným
národným výborom. Medzi ľuďmi nastala panika,
prestalo sa pracovať v rámovke, aj na výstavbe
novej továrne a na prívodnom kanále do vodnej
elektrárne.
Z MALUŽINEJ NARUKOVALO 21 CHLAPO
– Ján Petrula, Oskar Buben, Jozef Lipták,
Ján Piovarči, Jozef Rumančík, Ignác Stupecký,
Martin Toček, Ján Sýkora, Ján Ozdýnyi, Jozef Šušel,
Ján Šeko a Martin Šeko, Ján Rumančík, Jozef
Rumančík, Augustín Trvalec, Ján Vozáry, Anton
Pastucha, Ján Šramko a Jozef Šramko, Karol Grék a
Jozef Toček. Prvé nemecké vojenské jednotky
vstúpili na slovenské územie 29.augusta. Popradu
sa Nemci zmocnili 1. septembra a tiahli ďalej.
Občania Kráľovej Lehoty, Hýb a Východnej
odchádzali do Malužinej na povstalecké vojenské
veliteľstvo, kde boli zaradení k armáde alebo k
povstalcom.

Po tom, ako Nemci obsadili 22. októbra
Liptovský Ján, postupovali z Jánskej doliny hore
Svarínskou dolinou s úmyslom prejsť do Malužinskej
doliny cez sedlo pod Veľkým Bokom. Povstalci
museli pri Predbystrej ustúpiť, no boj o Svidovské
sedlo vyhrali dvakrát. Podľa odhadov pri týchto
bojoch padlo 150 Nemcov, no aj 45 povstalcov.
Keďže Nemci cez Svidovské sedlo nemohli prejsť,
podarilo sa im 24. októbra pomocou zradcu,
malužinského Nemca KurtaSpintlera , ktorý poznal
terén, obísť Konský Grúň , údolím Červeného jarku
prejsť ponad Kráľov stôl do priestoru Črchle. Už
večer obsadili svahy nad Nižnou Bocou.
Povstaleckí vojaci opustili Malužinú 25. októbra .
Keď prechádzali neskoro večer cez Nižnú Bocu, zo
svahov Črchle spustili na nich paľbu nemeckí vojaci.
Veľká časť povstalcov sa preto stiahla do vrchov
východne od Nižnej Boce. Odtiaľ na vlastnú päsť
odišli lesmi do svojich domovov na Pohroní Liptove.
MALUŽINÁ V MOCI NEMCOV A SMRŤ PETRA
TRÉGERA
Nemeckí vojaci si na Malužinej zriadili
Orskomando (veliteľstvo) v priestoroch žandárskej
stanice (na prízemí Kommethofu). Tam za pomoci
gardistov prevádzali vyšetrovanie predstaviteľov
obce a chlapov, ktorí sa vrátili z povstania. Pred
vyšetrovaním chlapov držali zavretých v drevenom
sklade lesnej správy. Tlmočníkom pri vyšetrovaní bol
už spomenutý Kurt Spintler. Do zajatia bolo
odvlečených 15 chlapov. Nemci zatkli obchodníka a
tajomníka RNV Petra Trégera za to, že pre
povstalcov zobral zbrane z lesnej správy na
Malužinej. Najprv ho väznili a nakoniec v
Ružomberku zastrelili. Pred popravou si musel sám
vykopať hrob.

KONIEC VOJNY
29.1.1945 začala postupovať sovietska
armáda pod vedením A.A.Petrova z Popradu po
úzkokoľajnej železničke z Liptovskej Tepličky do
Kráľovej Lehoty. Nemecká posádka opustila Kráľovu
Lehotu 30. januára zavčasu ráno a už predpoludním
bez výstrelu vstúpilo do dediny sovietske vojsko. Na
Vyšnú Bocu prišli sovietski vojaci, ktorí tiahli
Pohroním. V ten deň- 30.1.1945 zišli do dedín aj
partizáni z hôr. Na Malužinú prišiel motorizovaný
autoopravárenský oddiel sovietskej armády
2.2.1945 od Kráľovej Lehoty. V obci hliadkovala
milícia zostavená z občanov. Kaď sa front pred
Liptovským Mikulášom na 2 mesiace zastavil, v
Malužinej boli avakuovaní obyvatelia z Liptovského
Hrádku, Liptovskej Porúbky a Liptovského Jána.
Liptovský Mikuláš bol 4.4.1945 oslobodený a v ten
deň v podvečer usporiadali v malužinskej škole
tanečnú zábavu. Na naj miestni obyvatelia spolu s
evakuantami s dojatím prežívali túto radostnú
chvíľu.
- zdroj kniha Malužiná (František Bizub)-Ma Španková-

Už je tomu 72 rokov, odkedy pplk. Ján
Golian vyslovil túto, naoko možno nevinnú vetu.
„Začnite s vysťahovaním“. Týchto dvadsať písmen
sa navždy zapísalo do histórie Slovákov a nielen do
tej národnej. Nejeden muž hrdinsky čelil značnej
presile nepriateľa, len z lásky k národu. Nejeden muž
hrdo pozdvihol zbraň, len aby si jeho milovaný národ
zachoval vlastnú tvár. Nejeden muž sa z boja za
národnú slobodu už nikdy nevrátil. Každý z nich je
hrdinom, na ktorého by svet nemal zabudnúť.
Hrdinsky bojovali až do posledných síl, ochraňovali
mestá, dediny, nevinných ľudí pred nepriateľom,
bojovali aj vtedy, keď ich šance na úspech boli
takmer nulové. Hladovali, skrývali sa, chradli,
umierali za mier a slobodu. Za mier a slobodu pre
národ, pre ľudí, nehľadiac na vek, pohlavie, či farbu
pleti, za mier a slobodu pre mňa i pre vás.
Je preto smutné, že spomienky na ich
veľké činy pomaly zapadajú prachom, hoci práve
vďaka ich skutkom sme nestratili našu identitu. Je
smutné, že aj keď niektorí z nich ešte stále žijú medzi
nami, častokrát sa k nim správame s neúctou, ba
dokonca niekedy ich úmyselne prehliadame. Je
smutné, že zaplatili krutú daň za slobodu krajiny, z
ktorej ľudia utekajú hľadať voľnosť inam. Prišiel čas
zmeniť to. V čase, keď proti sebe bojujú ľudia len
kvôli orientácii či vierovyznaniu, je dôležité si
uvedomiť, za čo bojovali tisícky partizánovdobrovoľníkov, nielen na Slovensku, ale i v
Juhoslávii či Francúzsku a iných okupovaných
krajinách. Chceli len slobodu a mier pre svoje krajiny.
Všetkým im patrí jedno obrovské ďakujem. Za to, že
vytrvali až do konca. Za ich lásku k vlasti a ochotu
položiť svoj život za lepšiu budúcnosť svojho národa.
Vďaka.
Skúsme nezabudnúť. Skúsme sa
pristaviť pri pomníku a zapáliť sviečku na pamiatku.
Skúsme sa milo usmiať a pomôcť v núdzi, skúsme sa
rozprávať o udalostiach spred vyše 70- tich rokov a
spolu zabrániť, aby sa opakovali. Skúsme byť hrdí
na všetkých našich hrdinov nielen dnes, ale každý
jeden deň, až do konca.
BUĎME TÝMI, ZA KTORÝCH ONI
BOJOVALI. BUĎME NÁRODOM.
-Petra Gulašová-

KOMPOSTOVANIE
PODĽA ZÁKONA O ODPADOCH JE
KAŽDÁ SAMOSPRÁVA POVINNÁ ZABEZPEČIŤ
ZAVEDENIE A VYKONÁVANIE TRIEDENÉHO
ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH
ODPADOV
Jedná sa o odpad zo záhrad, parkov –
lístie , konáre, burina.Najefektívnejším riešením pre
našu obec je zavedenie systému domáceho
kompostovania.
Občania vďaka záhradným
kompostérom jednoducho spracovávajú svoj
biologicky rozložiteľný záhradný odpad priamo vo
svojich záhradách. Šetria tým náklady obci, ktorá by
musela zabezpečiť zvoz biologického odpadu a
zainvestovať do stavby obecného kompostoviska.
Obec plánuje v roku 2017 vybaviť domácnosti
kompostoviskami .
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ KOMPOSTOVANIA
Kompostovisko nesmie byť blízko zdroja
pitnej vody.Do kvalitného kompostu môžeme pridať
skoro všetky organické odpady z dvora, záhrady aj
domácnosti. Ideálna je čo najrôznorodejšia zmes
materiálov. Vhodné suroviny na kompostovanie:
tráva, lístie, seno, slama, burina, hnoj, trus, piliny,
drevná štiepka, káva, čaj, podrvené škrupiny z vajec
atď. Zvyšky varených jedál odporúčame dávať len v
malých množstvách. Zmiešame ich s väčším
množstvom suchého materiálu. Do kompostu
nepatria : zvyšky mäsa, ryby, mliečne výrobky, sklo,
plasty, kovy, textil, piliny z drevotriesky, uhynuté

DREVONA
- čo je nové po roku ?
Ak som rok 2015 označil ako začiatok
novej etapy závodu v Malužinej, kedy sa udiali
najrozsiahlejšie a aj najviditeľnejšie zmeny za
posledné desaťročia, tak rok 2016 sa niesol v
znamení "doťahovania!" investícii, stabilizácii po
personálnej stránke a zabehnutia nainštalovaných
technológii.
Objem výroby sa nám podarilo dostať na
plánovanú úroveň, samozrejme v zákazníkom
požadovanej kvalite. Toto je asi najdôležitejšie
konštatovanie, na ktorom sa dajú rozvíjať aj ďalšie
obchody a spolupráce s novými zákazníkmi, ale
hlavne zabezpečujú aj finančné krytie investícii. V
roku 2016 sme začali spoluprácu s významnou
spoločnosťou na trhu s nábytkom a zatiaľ sa
spolupráca javí ako obojstranne zaujímavá. Prináša
nám pravidelné objednávky a pomáha rozširovať

zvieratá, chemicky ošetrené zvyšky atď. Dôležitá je
najjemnejšia štruktúra materiálu. Výdatne nám
pomôže kosačka so zberným košom, ktorá dokáže
rozdrobiť aj popadané lístie a záhradný drvič na
odrezané konáre zo stromov a kríkov.
Osvedčené sú klasické kompostoviská ,
ako napríklad Hrobľové kompostovanie. Je to
vykopaná jama, hlboká maximálne pol metra. Na
dne sú na prevzdušnenie položené narezané
konáre. Odpad je vhodné dávať v nasledovnom
poradí: pokosená tráva, zelené zvyšky rastlín, lístie,
seno, burina . Všetko prekryť 10 cm vrstvou zeminy
s primiešaním dreveného popola alebo
superfosfátu. Ak je hrobľa vysoká 1 m, treba ju
minimálne raz za mesiac premiešať, prekopať alebo
len prerýľovať. Maximálna výška hroble by nemala
byť vyššia ako 1,5 m. Cez leto na ňu môžeme vysadiť
uhorky alebo tekvice.
Ve ľ m i v ý h o d n é j e K o m o r o v é
kompostovanie - sú to 2 kompostéry vedľa seba , čo
umožňuje prehadzovať raz za čas kompost z
jedného do druhého kompostu. V lete sa pridáva
pokosená tráva, burina, zelenina a na jeseň lístie.
Ideálne je , keď sa ťažko rozložiteľné lístie na jeseň
poseká kosačkou a nechá sa pod snehom. Pri
pridávaní lístia do kompostu ho môžeme miešať s
dusíkatými materiálmi, ako sú tráva, hnoj alebo
biologický odpad. Kompostér je najlepšie umiestniť
do tieňa v odľahlom kúte záhrady . Treba ho
polievať, aby bol materiál vnútri vlhký.
Rýchlokompost -najznámejší druh
rýchlokompostu je takzvaný termokompost.
Pripravuje sa v uzavretom priestore, buď v
igelitovom vreci, plechovom sude, alebo v špeciálnej
plastovej „kompostovacej piecke“. Počas rozkladu

výrobu. Mnohé aktivity na získavanie nových
zákazníkov postupne prinášajú ovocie a DREVONA
sa stáva hráčom, pred ktorým majú rešpekt aj
renomovaní slovenskí výrobcovia. Aktuálne
oživenie trhu nielen s nábytkom, ale aj v
stavebníctve, automobilovom priemysle a takmer vo
všetkých odvetviach v spojení s lacnými hypotékami
vytvára veľmi optimistické výhľady do najbližších
období.
Ako si už možno viacerí obyvatelia
Malužinej všimli, v závode opäť počuť stavebný
ruch. Vedenie DREVONY "odkleplo" v našom
závode ďalšiu významnú investíciu. Zatiaľ
prebiehajú práce na terénnych úpravách a príprave
pozemku. Predmetom investície bude výstavba
novej výrobnej haly, na mieste pôvodného skladu
reziva. Príprava projektovej dokumentácie je v
plnom prúde a ak všetko pôjde podľa plánov,
stavebné povolenie dostaneme ešte tento rok.
Nejde o jednoduchý projekt, nakoľko pozemok bol v
minulosti už zastavaný, resp. bol už užívaný a ľuďmi
pretváraný. Nemálo obmedzujúci a limitujúci je aj

sa kompost zahrieva na teplotu +5 až +70 °C a z
pôvodnej hmotnosti pokosenej trávy a rastlinného
odpadu sa stráca 50 až 70 %.Pri príprave
rýchlokompostu menšie dávky jemne podrveného
záhradného odpadu treba zasýpať prípravkami s
takzvanými štartovacími baktériami, ktoré bežne
dostať kúpiť. Príprava trvá jeden až tri mesiace.
Rýchlokompost sa dá pripravovať počas celého
roka. Uskladňujte ho vo vyhĺbenej jame v tieni.
KEDY JE KOMPOST ZRELÝ?

Vy z r e t ý k o m p o s t m á h n e d ú a ž
tmavohnedú farbu, drobnohrudkovitú štruktúru,
nezapácha,ale vonia ako lesná pôda. O zrelosti
kompostu sa presvedčíte jednoduchým testom
klíčivosti. Do nádobky s vlhkým preosiatym
kompostom vysejte semienka žeruchy siatej, a ak
počas týždňa väčšina semien vyklíči, môžete
kompost použiť v záhrade.
-Ma Španková-

prívodný kanál do vodnej elektrárne, ktorý celý areál
pretína na dve časti. Ak teda všetko pôjde podľa
plánov, takto o rok bude stáť v Malužinej nová hala.
Ďalšou novinkou v našom závode je aj
stravovanie. Začali sme spoluprácu s Hrádockou
firmou, ktorá nám denne dováža varenú stravu a
dáva možnosť lepšieho stravovania. Ponuka platí
nielen pre zamestnancov DREVONY, ale aj pre
ostatných obyvateľov obce, ktorým sa doma
neoplatí alebo nechce denne vyvárať. Na ponuku a
podmienky sa môže ktokoľvek informovať priamo v
závode v pracovných dňoch v čase od 11.30 do
12.30.
V uplynulom roku už DREVONA
nezvyšovala výrazným spôsobom počet
zamestnancov, držíme sa na počte okolo 90, no
napriek tomu stále hľadáme šikovných ľudí s chuťou
pracovať a byť súčasťou dobrého kolektívu.
Ing.Peter Pittner

PETÍCIA
Občianska iniciatíva pod vedením Ing. Igora Piovarčiho a s podporou obce podala na dopravný inšpektorát PETÍCIU, v ktorej žiadala o
zníženie rýchlosti a tiež vyznačenie prechodu pre chodcov s osvetlením. Petíciu podpísalo najmenej 100 občanov.
Už roky sa obec usiluje o upravenie rýchlosti na štátnej ceste č.72 , ktorá prechádza cez Malužinú. Predmetná cesta je čoraz frekventovanejšia
.Nákladné autá prepravujúce hlavne drevo prechádzajú 80-100 km rýchlosťou. Ohrozuje to nielen bezpečnosť našich občanov, ale znepríjemňuje
život obyvateľov v blízkosti cesty. Niektoré domy sa až trasú. Obec už niekoľkokrát podávala žiadosť na Dopravný inšpektorát v Liptovskom Mikuláši, aby
bola znížená rýchlosť v obci na 50 km. No bezvýsledne.

10 NAJZDRAVŠÍCH SEMIEN
NA ZEMI
3. najzdravším semenom
sú Semená granátového
jablka

Veľkosť porcie = 1/2 šálky
Granátové jablká sú bohatým zdrojom
antioxidantov. Preto pomáhajú chrániť vaše
telové bunky pred voľnými radikálmi, ktoré
spôsobujú predčasné starnutie.
Jednoducho povedané, šťava z granátových
jabĺk pumpuje úroveň kyslíka v krvi. Antioxidanty
pôsobia proti voľným radikálom a zabraňujú
tvorbe krvných zrazenín. To nakoniec pomáha
krvi voľne prúdiť do vášho tela a zvyšuje hladinu
kyslíka v krvi.
Granátové jablká obsahujú obzvlášť vysoké
množstvo polyfenolov, forma antioxidantu, ktoré
údajne pomáhajú znížiť riziko rakoviny a
srdcových chorôb. V skutočnost šťavu z
granátových jabĺk, ktorá obsahuje zdravie
posilňujúce taníny, antokyany, a „ellagic“
kyselinu, má vyššiu antioxidačnú aktivitu ako
zelený čaj a červené víno.

VÝLET DO PODHÁJSKEJ
Dňa 27. 8. 2016 obec Malužiná
zorganizovala pre svojich občanov výlet na
termálne kúpalisko Podhájska. Kúpalisko sa
nachádza na juhu Slovenska, neďaleko
mestečka Nové Zámky. Termálna voda je známa
svojimi priaznivými účinkami na organizmus a
teší sa veľkej obľube nielen medzi Slovákmi, ale
aj zahraničnými návšetníkmi. Kúpalisko je v
prevádzke v letnej i zimnej sezóne.
Výletu do Podhájskej sa zúčastnilo 40 ľudí z
obce. Nechýbali ani deti, ktorých džavot v
autobuse nám spríjemňoval cestu. Odchádzalo
sa ráno o šiestej spred Požiarnej zbrojnice. Cesta

NETRADIČNÁ HASIČSKÁ
SÚŤAŽ V ŽIARI A MY SME
BOLI PRI TOM!
Dňa 20.8.2016 sa v obci Žiar konala
netradičná hasičská súťaž. A v čom spočíva
netradičnosť takýchto súťaží? Veľakrát pri zásahu,
keď treba hasiť, si človek nevyberá ,aký bude terén a
práve z tejto myšlienky sa zrodil nápad organizovať
takéto netradičné hasičské súťaže, ktoré sa stávajú
v poslednej dobe veľmi obľúbené.
Náš dobrovoľný hasičský zbor sa
zúčastnil a ako nováčik si zmeral sily s okolitými
hasičskými zbormi. Táto súťaž sa konala pri
príležitosti uctenia si pamiatky Vladimíra Kováča -

TURISTICKÝ ODDIEL
– noví ľudia, nové výzvy
Turistický oddiel tento rok absentoval.
No to neznamená, že Malužinčania sedeli
počas pekných jesenných víkendov doma.
Skupinky turistov sa pobrali do hôr, niektorí za
turistikou, iní za zbieraním lesných plodov. Tento
rok bol bohatý na huby, maliny, čučoriedky, aj na
brusnice. My sme tentokrát spojili príjemné s
užitočným.
Trasu naplánoval Rado Petrulákvýstup na Ďumbier cez Chopok a odtiaľ Jánskou
dolinou do Svidovského sedla a na Malužinú.
Vyrazili sme v nedeľu ráno – 7 dospelých.
Autom sme prišli do Demänovskej doliny . Na
Záhradkách sme stihli prvú lanovku, ktorá nás
vyviezla na Chopok. Z Chopku bol krásny
výhľad po okolitých kopcoch. Vypili sme kávu a
nahodili vražedné tempo smerom na Ďumbier.
Nechceli sme strácať čas, lebo na chrbtoch sme
mali batohy s vedrami na brusnice.

Granátové jablko, s jedlými semenami vo vnútri
obsahuje veľa vitamínu C a draslíka, nízky
obsah kalórií (80 za porciu, čo je necelá tretina
pri strednom ovocí) a dobrým zdrojom vlákniny.
Antioxidačné vlastnosti granátového jablka
predchádzajú kôrnateniu tepien stien z
prebytočného tuku.
"Myši, ktoré pijú šťavu z granátových jabĺk boli
schopné výrazne znížiť progresiu aterosklerózy,
o najmenej 30 percent," povedal spoluautor
štúdie DrClaudioNapoli, profesor medicíny a
klinickej patológie na univerzite v Neapole v
Taliansku.
Granátové jablko môže pomôcť znížiť škody na
chrupavke pre ľudí trpiacich artritídou. Toto
ovocie má schopnosť znížiť zápal a bojuje s
enzýmami, ktoré ničia chrupavku.
-Ma Španková-

do Podhájskej trvala tri hodinky a ubehla nám
veľmi rýchlo. Mali sme jednu zastávočku a to na
raňajšiu kávičku na benzínke v Banskej Bystrici.
Deti sa zabávali a nedočkavo sledovali, kedy
uvidia prvé obrysy toboganov a bazénov. Počas
cesty sme vyjedali všakovaké dobroty, ktoré sme
napiekli. Znamenitý bol ríbezľový koláč, v takom
teple dobre padol i melón. Počasie bolo naozaj
krásne, slnečné. Bolo vyše tridsať stupňov a
myslím si, že hádam každý sa tešil na príjemné
schladenie v bazéne.
Areál kúpaliska bol obrovský a poskytoval deväť
bazénov. Všade samé reštaurácie, bufety,
cukrovinky od výmyslu sveta, obchodíky so
suvenírmi, oblečením. Bazény boli rozdelené na
teplú a studenú vodu. V okolí bolo dostatok

zelene, ktorá poskytovala tieň a možnosť
oddýchnuť si na chvíľku od slniečka. Deti
zamierili na tobogany, na ktorých si poriadne
zavystrájali. Pre menších sa nachádzali v areáli
dva bazéninky so šmýkačkami. K dispozícií bol aj
plavecký bazén, v ktorom bola v skutku studená
voda, nie každý sa doň odvážil vojsť. Odchod
domov bol o piatej a cesta opäť rýchlo ubehla,
nálada v autobuse už bola pokojnejšia, deti i
niektorí dospelí pospali. Voda vie naozaj dobre
unaviť. Výlet bol príjemným ukončením leta. O
rok opakujeme.

významného hasiča so Žiaru. Z malužinského
hasičského zboru sa zúčastnili: Štefan Lipták,
Róbert Ozdínyi, Stano Kriššák, Miroslav Malatín,
Michal Králik, Mojmír Gulaša a plus ďalší z obce,
ktorí ich prišli podporiť.

Netradičnosť tejto súťaže spočívala v
saní z potoka na štyri staré savice a z útoku, ktorý bol
prevedený cez prekážky. Čas pri týchto súťažiach
býva dlhší, nakoľko sú sťažené podmienky. Naši
hasiči mali 160 sekúnd. Po skončení súťaže bolo
pripravené občerstvenie - guláš a nechýbala ani
tombola. Ako naši hasiči zhodnotili: „Ceny boli až
také dobré, že sa nám nič nepodarilo vyhrať.“
Zaregistrovaných bolo osem družstiev. Nezískali
sme prvé, druhé a ani tretie miesto, ale myslím si, že
to nie je dôležité. Ako sa vraví, nie je hlavné vyhrať,
ale zúčastniť sa! Zo Žiaru sme si neodniesli medailu,
ale zato pochvalu od riaditeľky HaZZ za predvedený
výkon a účasť.
Takéto súťaže sú v mnohých prípadoch aj
inšpiráciou a do budúcna mi hasiči prezradili, že
niečo podobné plánujú zorganizovať aj u nás v
Malužinej.
Kristína Lukášová

Kristína Lukášová

Pod Ďumbierom sme
zastali a
povzbudzovali pretekárov, ktorí súťažili v behu
horským terénom.
Majestátny Ďumbier s
dvojramenným krížom
bol plný ľudí.
Neoddychovali sme dlho. Niečo sme zajedli a už
sme schádzali po lúkach smerom do Jánskej
doliny. Oproti nám cez dolinu sme videli
Štefánikovu chatu.
Brusníc bolo dosť,
nazbierali sme dokopy okolo 50 litrov. Lenže to
sme ešte netušili, že cesta dolu dolinou bude
taká „poľovnícka“, ako povedal Rado.
Chodník nebolo vidno vo vysokej
tráve, tak sme sa chvíľami spúšťali na zadku,
chvíľami sme sa pridržiavali konárov stromov.
Museli sme sa ponáhľať, lebo v doline sa začalo
stmievať a nás malo čakať auto dole pri rieke.
Niektorí tŕpli, aby sme nezablúdili, lebo domov
by sme prišli za tmy. Nakoniec všetko dobre
dopadlo. Auto nás vyhodilo rovno u Ervína v
Radovici. Dobrá káva nám padla vhod. Trochu
umrznutí, trochu ubolení, ale veselí a šťastní
plánujeme ďalšiu túru. A vy, ktorí na to máte, sa
pridajte k nám!
-Ma Španková-

OZNAMY
Starosta obce spolu s OZ pozýva všetkých dôchodcov na slávnostné posedenie dňa 11.11.2016 (t.j. v piatok ) o 17.00 hod. do penziónu Radovica.
Obecný úrad žiada občanov, ktorí nemajú ku dňu 30.9.2016 uhradené miestne dane a poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a poplatok za psa,
daň z nehnuteľnosti, aby tak urobili najneskôr do 30.10.2016.

GRATULUJEME JUBILANTOM
75 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov

sa dožíva pani Margita Gonšenicová
oslávila pani Emília Škultétyiová
oslávi v novembri pán Karol Pastucha
v týchto dňoch oslávi pani Margita Ozdýniová

VIETE, ŽE ...
Dňa 15.7. 2016 sa manželom Borisovi a Janke Lichardusovcom narodil syn Šimonko.
Náš Dobrovoľný hasičský zbor Malužiná podal žiadosť o zaradenie do kategórie B na rok 2017 a v septembri prijal Janku Bobelovú za novú členku.
Nádejné družstvo mladých hasičov sa rozišlo. Rýchlo sa nadchli a rýchlo aj vychladli. Na tréningoch vraj odmietali poslušnosť, nechceli po sebe zmotať
hadice, odmietali chodiť na brigády bez nároku na odmenu. Nezáujem a neochota boli dôvodom, prečo im stopli tréningy. Z mladých vydržali len Mojmír
Gulaša a Maťo Schvarcz, ktorí trénujú s dospelými a budú prijatí do družstva dorastu mužov.
Občania sa stále sťažujú na benevolenciu psíčkárov. V otázke psích výkalov sa v dedine nič nezmenilo. Stále tí istí majitelia psov znepríjemňujú život
ostatným občanom. V centre obce , v okolí bytoviek a rodinných domov je situácia najhoršia. Ak majitelia psov nie sú ochotní zbierať psie výkaly tak, ako
je bežné v iných obciach a mestách, mali by ich venčiť na odľahlejších miestach obce.

LETNÝ RÍBEZĽOVÝ KOLÁČ (chutil cestou na Podhájsku)
POTREBUJEME:
250 g masla, 250 g práškového cukru, 250 g polohrubej múky, 1 vanilkový cukor, 6 žĺtkov 2 bielky (na šľahanie), ríbezľový lekvár, 250 g čerstvých ríbezlí.
Navrch 4 bielka, 100 g práškového cukru, 100 g jemne nasekaných orechov.
POSTUP:
Všetky suroviny spolu dobre vymiešame a vylejeme na vymastený a pomúčený plech. Pečieme minimálne 25 minút pri 180 °C. Upečené cesto potrieme
ríbezľovým (alebo aj iným lekvárom), poukladáme naň ríbezle, potrieme s cukrom vyšľahanou bielkovou penou a posypeme orechami. Plech vložíme
ešte na 10 minút do rúry.

PIETNA SPOMIENKA PRI VÝROČÍ SNP
Starosta obce spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného
povstania položili vence pri pomníku padlých. Okrem obetí SNP si
uctili aj obete 1. a 2.svetovej vojny.
Pomník v strede obce, ktorý bol odhalený 9.5.1960, je
mementom pre našu aj budúce generácie. Je to odkaz mieru a
života bez násilia. Veniec položili aj pri pomníku Jaroslava Salaša
na ceste do Malužinskej doliny a k delu pri vstupe do Svidovskej
doliny. Vďaka Vám, všetkým, ktorí ste padli za našu slobodu!
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