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ATRAKCIA MURÁŇA „SYSLE“
Možno málo kto tušil, že v Muráni okrem muránskych buchiet sa môžeme pochváliť aj ďalšou veľkou atrakciou a tou sú kolónie voľne žijúcich
sysľov pasienkových. Žijú na lúke pri vyvieračke pod hradom v lokalite Biele vody (pri ceste z Muráňa na
Prednú horu). Toto zaujímavé miesto
navštevujú turisti ale najmä rodiny s
malými deťmi. Denne vídať na parkovisku stovky aut. Ľudia prichádzajú
pokochať sa týmito roztomilými hlodavcami, ktorých počet už prekročil
tisícku. Aktívne sú najmä, keď svieti
slnko, približne od ôsmej hodiny ráno
do šiestej popoludní vtedy pobehujú
a zháňajú si potravu. Keď prší, takmer
ich nevidno. Pre deti je to veľký zážitok
keď vidia ako sysle vyliezajú z nôr, behajú pri nohách a pýtajú si potravu,
ktorú si dokážu zobrať aj z dlane. Chutia im slnečnicové semiačka, jablká,
suchý chlieb, nepohrdnú ani sladkou
piškótou. Trvalo dlhý čas, kým zistili,
že ľudia pre ne nie sú hrozbou. Teraz
sú krotké ako domáce zvieratká. Sysle
potrebujú nízky trávny kryt, aby boli
dostatočne obozretné pred predátormi a vedeli sa rýchlo pohybovať, preto
tento druh vyžaduje nepretržitú pas-

tvu na lúke počas celej jeho sezónnej aktivity – od marca až do septembra.
Za ohradou vidieť somáriky, ktoré spásajú trávu, lebo sysľom sa nedarí vo
vysokej tráve, tak takto žijú spolu v symbióze. Možno ani neviete, že sysle
žijú na Bielych vodách už sedemnásť
rokov. Ochranári ich priniesli z košického letiska kde neboli žiaduce, pretože
dravce ktoré ich lovili ohrozovali letovú
prevádzku. V roku 2011 bol ich stav
kritický, keď na Bielych vodách ich žilo
už iba 12 jedincov. Až keď sa začalo
prikrmovanie sysľov ktoré je pre nich
veľmi dôležité, ich stav sa zvýšil. Sysle
pol roka spia a preto sa musia rýchlo
dostať do dobrej kondície, aby mohli
mať a vychovávať mláďaťa. Muráň sa
stal veľkou atrakciou, pretože takú
vysokú koncentráciu sysľov na meter
štvorcový, ako na Muránskej planine,
nenájdete nikde inde na Slovensku.
Preto keď ste ich ešte nemali možnosť vidieť, tak neváhajte a vyberte
si pekný a slnečný deň, ale už len do
polovice septembra, pretože potom sa
sysle zazimujú.
Ing. Soňa Haššová
foto: Ing. Maroš Detko
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Hrad Muráň
V rámci národného projektu
„Zapojenie nezamestnaných do
obnovy kultúrneho dedičstva“
Obec Muráň vytvorila deväť pracovných miest. Národný projekt
je finančne podporený Minister-

stvom kultúry SR v sume 28 500,€, Európskym sociálnym fondom
v rámci operačného programu
ľudské zdroje a Nadáciou Slovenskej sporiteľne v rámci projektu
„Hrad Muráň“ sumou 4 000,- €.

Regionálny produkt
GEMER-MALOHONT Muránske buchty

Miestna akčná skupina Malohont udelila dňa 06. 09.
2018 Obci Muráň certifikát
na používanie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT na výrobok Muránske
Banskobystrický samosprávny kraj poskytol Múzeu Muráň buchty.
Zmyslom a cieľom regionálfinančnú dotáciu na rok 2018 vo výške 1 400,- € na vydanie
ne značky je podporiť rozvoj
knihy p. Ing. Pavla Hlodáka Obec Muráň - svedectvo času.
územia Gemer-Malohont
s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho
dedičstva regiónu. Značka
má podporiť miestnych producentov a poskytovateľov
služieb (poľnohospodárov,
živnostníkov, malé a stredné
firmy, poskytovateľov slu- ne a historicky hodnotnom
žieb), ktorí v tomto prírod- území hospodária tradič-

Obec Muráň svedectvo času

ne a v súlade so záujmami
ochrany prírody.

Partnerstvo

Muránska planina - Čierny Hron
V rámci Výzvy č. GP-P
MPCH-2018/11/1 v yhlásenej 18.6.2018
Grantového programu
- „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina
- Čierny Hron“ bola Obci

Muráň poskytnutá nenávratná finančná podpora
700,- € na projekt „Drobná infraštruktúra pre
zvýšenie informovanosti
návštevníkov Národného
parku Muránska planina“.
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LEVOČSKÁ PÚŤ SENIOROV 2018
Vo štvrtok 12. júla 2018 sa naša farnosť pripojila
k hojnému počtu veriacich, ktorí každoročne
putujú na Mariánsku horu v Levoči. Je už tradíciou, že vo štvrtok po hlavnej odpustovej
slávnosti, organizuje Združenie kresťanských
seniorov Slovenska – ÚC Prešov, púť seniorov. Tento rok to bol už XXI. ročník, ktorej sa
odhadom organizátorov zúčastnilo približne
30 tisíc veriacich. Autobus vyrážal o 6:00 hod.
z Muráňa. Cesta ubehla veľmi rýchlo s našou
milou organizátorkou Marikou Šuhajovou. Po
modlitbe ruženca a vzájomných rozhovoroch
sme dorazili na miesto. Po našom príchode bola
už Mariánska hora zaplavená mnohými veriacimi z rôznych kútov Slovenska. Pútnikov privítal
dlhoročný moderátor púti v Levoči, pán PhDr.

Jozef Lapšanský PhD. Následne sa k nám prihovoril generálny riaditeľ rádia Lumen Doc. ThDr.
Juraj Spuchľák. Po malej prestávke sme sa spolu
s Mons. Prof. ThDr. ICDr. Františkom Dlugošom
PhD., správcom farnosti v Levoči modlili radostný ruženec. Vrcholom púti bola slávnostná svätá
omša, ktorú už po štvrtý krát celebroval veľký
ctiteľ Panny Márie, rožňavský diecézny biskup J.
E. Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik PhD.
V úvode homílie otec biskup privítal všetkých
prítomných, ktorí sme prišli s plnými batohmi
prosieb za seba samých, za svojich príbuzných
a zároveň s vďakou k Matke Božej, ktorá už cez 7.
storočí očakáva verných pútnikov na Levočskej
hore. Prirovnal našu cestu na Mariánsku horu
k ceste Panny Márie, ktorá sa ponáhľala k Alžbete

do hornatého kraja. V tejto súvislosti spomenul
aj naše odchádzajúce ženy, matky za prácou do
zahraničia, do rodín v ktorých opatrujú chorých.
Všetky tieto obety je potrebné zveriť Márií,
ktorá išla pomôcť Alžbete s Ježišom pod svojim
srdcom. Cez mnohé tieto ženy sa dostáva do príbytkov v zahraničí viera. Na ceste domov v nás
rezonovali slová otca biskupa: „Ako sa Ján pohol
pod srdcom Alžbety, nech sa aj v nás pohne ten
istý Ježiš prítomný v našich srdciach.“ Radosť
ktorú sme načerpali pri Panne Márií skrz jej syna
Ježiša a niesli v našich srdciach z Levočskej hory,
aby sme po návrate do našich domov mohli
rozdávať blízkym, ktorí sa púte seniorov osobne
nemohli zúčastniť.
Mária Vrbjarová

ROZHOVOR S ANJELOM
Ty,
ktorý dostal
si ma na starosť.
Viem,
že občas mávaš
na mňa zlosť.
Niekedy túžiš po tichu
a pokoji anjelov
a už ťa nebaví
stále ma ťahať

z mojich prúserov.
Chápem,
je to práca neľahká,
keď tvoja ruka ochranná
sa nezastaví od rána.
Ale povedzme si úprimne.
Ja mám teba, ty máš mňa
a nuda by nás oboch
zaručene zabila.

Relax v Rapovciach
Dňa 25. 07.2 018 zorganizovala Jednota Dôchodcov
Slovenska v Muráni zájazd na kúpalisko v Rapovciach.
Hneď ráno nás potešilo krásne slnečné počasie. Zišli sme
sa na námestí a po príchode autobusu sme doň nastúpili.
Bolo nás 35, starší, mladší ale aj tí najmladší. V autobuse
panovala dobrá nálada, možno aj vďaka pesničkám,
ktoré nám pustil pán šofér.
V Rapovciach nás privítali so zľavou, ktorú pre nás vyba-

vila p. Zdenka Štefaňárová. Všetci sme sa tešili na vodu,
hlavne starší na tú liečivú, ktorou si uľavili pri bolestivých
kĺboch. Rýchlo sme sa prezliekli do plaviek a šup do vody.
Po obede sme sa osviežili, niekto pivkom, iní kávičkou.
Deň strávený na kúpalisku rýchlo ubehol a nastal čas
návratu domov. „Nabití“ slnečnou energiou a hlavne
minerálmi z liečivej vody sme sa šťastne vrátili domov.
Jana Simanová

Ing. Soňa Haššová

OKRESNÝ
TURISTICKÝ
ZRAZ SENIOROV
Za krásneho slnečného počasia sa uskutočnil 3. júla 2018
už 18. ročník Okresného turistického zrazu seniorov v Jelšave. Medzi 250 účastníkmi
nechýbali ani seniori z Muráňa. Po prezentácií, ktorá bola
na nádvorí Coburgovského
kaštieľa sa seniori rozdelili do
troch skupín. Tí najzdatnejší si
boli pozrieť zrúcaniny starého
jelšavského hradu, ďalší šli na
„záhradky“ , no a tretia skupina
navštívila pamiatky mesta: múzeum, rímsko-katolícky kostol,
evanjelický kostol a pozreli si aj
mesto. Všetci sa stretli v mestskom dome kultúry, kde ich
čakal chutný kotlíkový guľáš,
čapované pivo, kofola a káva.
Ďakujeme organizátorom za
príjemné chvíle a pohodový
deň.
Mária Vrbjarová

MURÁNSKE NOVINY 4

4

SEPTEMBER 2018

VIEPETEPE, ČOPO
ZNAPAMEPENAPÁ O2H?
Keď sa spoja dobré nápady s dobrou vôľou, dá sa dosť urobiť pre to, aby
deti nepremárnili čas prázdnin pri „elektronických zotročovateľoch“. Práve
toto bol jeden z cieľov denného tábora, ktorý sa pod hlavičkou Farského
úradu Muráň konal od 13. - 15. augusta tohto roku v duchu „hľadania odvahy“.
Odznak odvahy tak získalo 22 detí z Muráňa a okolia.
Turistika, návšteva ZOO a detského zábavného parku v Spišskej Novej Vsi,
tvorivé dielne, aktivity zamerané na poznanie a ochranu prírody Muránskej
planiny, hry, súťaže, ale aj vozenie sa na štvorkolke či zvládnutie tajnej táborovej reči, v ktorej je mimochodom nadpis tohto článku. A viete teda, čo
znamená O2H? Muránski nositelia odznaku „odvahy“ dokázali nájsť vyše sto
podobných slov, v ktorých je zašifrovaná číslica od 1 po 9. Neveríte? Vyskúšajte
si to! Na paletu táborových zážitkov neodmysliteľne patria aj dobroty pre
mlsné jazýčky, ale tiež duchovný pokrm v podobe detských svätých omší,
slávených na rôznych miestach, aj nezvyčajne - v prírode. Pri dosahovaní cieľov jednotlivých dní pomáhali
účastníkom tábora životné príbehy ľudí, ktorí sú vzormi
v odvahe vykročiť, odvahe pomáhať a odvahe veriť.
Vráťme sa k prvej vete a poďakujme za dobré nápady
Bohu; za dobrú vôľu animátorom a dobrovoľníkom, ktorí
bez nároku na odmenu venovali svoj čas a energiu pre
dobro detí; za spoluprácu Turistickému informačnému
stredisku NP Muránska Planina a revúckemu odštepnému závodu Lesov SR, š.p.; a v neposlednom rade sponzorom za finančnú podporu, bez ktorej by sa veľa z týchto
skvelých nápadov nedalo zrealizovať: muránskemu pánu
starostovi Ing. Romanovi Goldschmidtovi, MUDr. Olegovi
Martinove, pánu starostovi z Muránskej Huty Ing. Robertovi Ševčíkovi, ale aj veriacim farnosti Muráň.
Sestra Jaroslava Kochjarová CJ a Zuzana Spišáková

Otvorenie školského roka 2018/2019
Bolo tretie septembrové ráno. Pre viacerých
začínal bežný pracovný deň plný pracovných
povinností. Na našom školskom dvore to nebol
bežný pracovný deň, ale deň niečím výnimočný.
Po dvoch mesiacoch ticha sa hneď zrána začal
ozývať detský krik a smiech. Školský dvor sa začal
zapĺňať deťmi, rodičmi a známymi tvárami. Prváci
prišli ruka v ruke so svojimi rodičmi, na pleciach si
niesli svoju prvú školskú tašku a v druhej ruke si
pevne držali kvietky pre svoju novú pani učiteľku.
Tesne pred odbitím deviatej hodiny už všetci
žiaci stáli nastúpení na školskom dvore pred
telocvičňou a čakali, kedy to začne. Školský rok
nám začal štátnou hymnou, vtedy si už aj starší
žiaci uvedomili, že je naozaj koniec prázdnin
a začal sa nový školský rok. V úvode slávnostného
otvorenia nám žiačka 9. ročníka Tereza Hemlíková
predniesla báseň. O priebeh, moderovanie a príjemnú atmosféru v prvý školský deň sa postarala
pani zástupkyňa Mgr. Jana Murková. Následne sa
všetkým prítomným prihovorila riaditeľka školy
Mgr. Andrea Marčáková. Privítala starostu obce,

učiteľov, zamestnancov školy, všetkých rodičov
a žiakov. Na začiatku sa prihovorila k najmladším
žiakom našej školy, prvákom. Predstavila im ich
triednu pani učiteľku Mgr. Slávku Sojákovú. Našim
najstarším žiakom, deviatakom, pripomenula, že
ich čaká náročný deviaty ročník, v ktorom sa budú
pripravovať na prijímacie skúšky a testovanie Monitor 9. Samozrejme slová pani riaditeľky sa dotkli
aj ostatných žiakov, že po dvoch mesiacoch oddychu sa musia pustiť zodpovedne do školských
povinností. Učiteľom a žiakom popriala úspešný
začiatok školského roka, veľa síl a úspechov počas celého roka. Po peknom uvítaní sa žiaci so
svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi odobrali
do svojich tried.
Prianím všetkých nás pedagógov je, aby sa naša
škola stala miestom, kde sa budú cítiť všetci žiaci
príjemne a nadobudnuté vedomosti ďalej zúročia vo vyšších ročníkoch, na stredných školách
a v ďalšom živote.
Mgr. Martin Béreš
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Muránskou strelou
do Jelšavy za stredovekom
stupom a výstrelom z dela. Pre milovníkov histórie boli pripravené ukážky
dobového tanca v podaní skupiny Bojník,
šermiari, ďalej inscenované ukážky zo
života významného uhorského šľachtica
Mikuláša Koháryho, módna prehliadka
dobových kostýmov ktoré, predviedla
družina dobových zvyklostí Tormenta.
Nechýbali ani Sokoliari – Biatec Banská
Bystrica. Pre návštevníkov boli priprave-

Pri príležitosti 125. výročia otvorenia
historickej trate Muráň – Plešivec sa
v sobotu 18. augusta uskutočnili dve
vyhliadkové jazdy vláčikom na trase Jelšava - Muráň o 11:20 s pobytom v Muráni
10 min. a späť (s príchodom do Jelšavy 12:38), druhá jazda Jelšava - Muráň

né atrakcie pre všetky vekové kategórie.
Nádvorie kaštieľa oživilo trhové mestečko, dobová kuchyňa, tradičné hry, dielne
pre deti, drevený kolotoč, strelnica. Ten
kto prišiel určite neoľutoval, príjemne
strávil sobotu, veľa sa dozvedel z histórie
a o zábavu bolo postarané.
-SHfoto: Ing. Maroš Detko

o 12:45 a späť (s príchodom do Jelšavy
14:04) bola pre všetkých obyvateľov
regiónu a návštevníkov Kaštieľneho dňa.
V Jelšave sa tohto roku Kaštieľny deň
uskutočnil pri príležitosti 255. výročia
prestavby kaštieľa Mikulášom Kohárym.
Hlavný program sa začal dobovým ná-

MOJE SPOMIENKY NA
POVSTANIE A VOJNU

Výročie SNP

74. výročie SNP sme si v Muráni pripome- Goldschmidt, niekoľkí poslanci obecného
nuli dňa 30. 08. 2018 o 18.00 h. pri pomníku zastupiteľstva a pár občanov obce Muráň.
padlým v Muráni. Spomienky sa zúčastnili
členovia ZO SZPB Muráň, spevácka skuBc. Jana Hajdúková
pina Levenda, starosta obce Ing. Roman
tajomníčka ZO SZPB Muráň

Bolo to pred 73 rokmi, malé chlapča som len bolo, no
z tých vtedy vojnových čias, čo to v mysli mi ostalo. V 44.
roku minulého storočia hrozná vojna, ešte tuho zúrila
a všetkých ľudí ver, priveľmi ničila. Okupant ovládal, snáď
celú Európu, slobode vyzváňal, umierak do hrobu. Tu Bystrický rozhlas „Mor Ho!“ rázne zvolal a všetkých statočných,
do zbrane povolal. A čo i dušu dáš, v tom boji divokom, mor
ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom. Takto on zavelil, do boja
burcoval, by ľud nepriateľa z vlasti svojej vyhnal. Muráň,
ten náš slávny, nestál vtedy bokom, rázne sa postavil, voči
svojim sokom. Letisko zbudoval hore na Planine, bojových
sokolov železných s pilotmi, ono si privinie. Veď partizánov
treba do boja vystrojiť, i na tuhú zimu dobre ich pripraviť.
Nepriateľ na námestí proti lietadlám guľomet nachystal,
by tých švárnych šuhajov olovom rozsekal. Takmer každý
občan chcel v boji pomáhať, a veľa statočných, pri tom aj
život dať. Takých, čo chytili, kruto mučili, aj živého za autom, po zemi vláčili. Jedného večera otcov nám zavreli, že
im oni ničia mosty, zabitím hrozili. Ej, veľa krvi, sĺz sloboda
žiadala, to všetko tá ukrutná vojna si zobrala. V Muráni na
pomníku sú mená našich občanov vyryté, tých čo neprežili,
roky vojny kruté. Vďaku skladáme našim partizánom, aj
bratom Rusom, Čechom, Srbom, či Poliakom. Večná česť
a sláva hrdinovia naši, nech už nikdy na pomníkoch nepribudnú ďalší. 73 rokov odvtedy ubehlo, čo vojnové ničenie
v Európe skončilo. Ani ten dlhý čas rany však nezhojil, ktoré
chamtivosťou nepriateľ spôsobil. Sloboda Muráňu čoskoro
za tým prišla, no vojnové hrôzy i dnes ľudí v celom svete
ničia. Vážme si slobodu, ktorú tu dnes máme a pred každým
nepriateľom Slovensko ochráňme.
Mgr. Juraj Kochjar
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MATKA VDOVA VYCHOVÁVA DVOCH SYNOV
Je koniec vojny, pani Lučanskej z Muráňa sa manžel nevrátil domov. I po
veľkom hľadaní ho nenašli. Bol uvedený medzi padlých hrdinov. Matka
chlapcov vychovávala sama. Veľmi sa im venovala, dávala im dobrú výchovu, dobré ponaučenie. Každú nedeľu chlapci boli s mamkou v kostole, kde
miništrovali. Keď chlapci mali 15 a 16 rokov išli do školy, učňovky. Tam sa
stretli s cudzími spolužiakmi, ktorí nepekne rozprávali o svojich rodičoch
(predvádzali sa a ukazovali svoju hlúposť). Janko a Jurko, také niečo doma
nepočuli. Jedného dňa sa s mamkou o tom rozprávajú. Mama je z toho
veľmi prekvapená, ba preľaknutá. Hovorí, snáď nechcete byť takí ako oni?
Také deti, ktoré si nectia rodičov, nemodlia sa, ich dom nebude požehnaný.
Dopadnú zle a jedného dňa sa budú za seba hanbiť. Môžu sa dostať aj
do väzenia. Zlá spoločnosť kamarátov vám nič dobré nedá. Oni o náboženstve nič nevedia, doma ich o tom neučili. Mama hovorí, ja som na vás
hrdá, akí ste dobrí. Chlapci pochopili tento rozdiel, že jedného dňa títo
kamaráti pritlačia rodičov ku stene domu, keď nedostanú to, čo budú od
nich žiadať. Je leto, mesiac jún, keď im niekto klope na dvere domu. Bola
to polícia s veľkým psom vlčiakom. Veľmi sa zľakli, čo toto má znamenať.

Policajt sa pýta: „Vy ste pani Lučanská?“ Mamička hovorí áno. Poďte prosím
k nášmu autu. V aute sedí starší muž, vlasy má ostrihané, biele šedivé. Je
veľmi chudý, vyzerá ako chorý. Policajt sa pýta ženy: „Poznáte tohto muža?“
Mamka vykríkne: „Je to môj muž, váš otec, deti moje!“ Policajt pokračuje
v rozhovore. Našli sme ho v hore, spal pod vysokým stromom. Hovoril
nám, že viac ako tri mesiace ide horami peši domov z Berlína, zo zajatia.
Pýtal sa nás, kde je v týchto veľkých horách? Sú to hory muránske, hovorí
policajt. Muž sa prežehnáva a modlí, potom hovorí. Chvalabohu, som
doma v rodnom Muráni. Mamička verí tomu, že ich modlitby za otecka boli
vypočuté. Roky nám utekajú k starobe. Pripadáme si ako na lúke kvitnúce
kvety. Nejaký čas kvitnú a potom odpadnú, uvädnú. Naše telo, ktoré je
dnes pekné, ukazuje krásu a silu, jedného dňa sa zmení. Môže prísť nemoc,
bezvládnosť a nakoniec smrť. Pán Ježiš hovorí: „Kto verí vo mňa, má večný
život aj po smrti“. Nebo nie je výmysel. Toto si pamätajme.
Hégerová Irena

OPERENÍ ZLODEJKOVIA ČEREŠNÍ
Jar vždy prináša novú nádej na slnko a teplo.
Vnútorne nás oblaží a obveselí s prvou zeleňou,
jasavý svet a spev vtákov nás poteší. Všetko
to precítime celým srdcom ako dobrotivý dar
nášho Spasiteľa. Vďaka nášmu stvoriteľovi slnko
vyťahuje zo zeme všetko von, rozkvitajú prvé
jarné kvietky, stromy, jablone, hrušky, slivky ba
i čerešne. Rozkvitajú do nádhernej krásy, naša
zlatá čerešňa zakvitne medzi prvými. Hovorí sa
jej májovka. Láka všetky deti vôkol. Nestalo sa,
že by jeden rok nezarodila. Neborka už je stará,
ťažko sa dá obrať, hoci zarodí ako za mlada. No
nevyjdú na nivoč pochutnajú si na nich zlodejkovia, o ktorých vám chcem napísať. A kom to
hovorím, tak počúvajte, pardon tak prečítajte
si. Ako ten čas letí, ako by to bolo iba nedávno,
no o tých čias je pár rôčkov. Písala som o dvoch
zlodejoch čerešní, no teraz píšem o dvadsiatich
dvoch ak nie viac. Pýtate sa kto sú tí zlodejkovia,
no predsa sú to naši operenci - vtáčikovia zlatí.
S chuťou si zobkajú a pritom si spievajú. Ich spev
sa šíri široko-ďaleko. Keď sa do neho započúvate
hneď vám je lepšie na duši. Sledovala som ich
z okna s pocitom dobrým, že čerešničky nevyjdú
na zmar. Krásny pohľad bol na nich, veď sa ich na

čerešni zišlo veľa. Také vtáčiky čo som nevidela
celý rok, ani veľké ani malé, celé hnedé, vraj to
boli škorce menej známe. Ďalšia skupinka, ktorá
si na čerešniach pochutnávala boli malé vtáčiky
s červenými hlavičkami. Ich meno nie je mi
známe, hlavná vec, že nezostali hladné. Pozriem
lepšie a hlasne skríknem, aha ďateľ a tam ďalší,
možno ich bolo zo päť. Po maškrtení čerešní
klopkanie bolo počuť celý deň. Ako sa vraví na
doktorov stromov bolo pekné podívanie, trošku
krajšie možno snáď, sú naše sojky vraj. Na pierkach ozdoby majú v podobe belasých pásikov,
ktoré z ďaleká kričia. Ďalšie vtáčiky nedalo sa ich
nevšimnúť, keď prileteli ďalšie vtáčiky odplašili
ich. Nedali sa zahanbiť, veď majú tú vlastnosť ako
sa vraví: „kradneš ako straka“ využili tú vlastnosť
a všetky vtáčiky sa mali pred nimi na pozore.
Ponad čerešňu preletovali tiež lastovičky, no
nevidela som ich ani jednu čerešničku zjesť. Čím
to bolo, to ja neviem, sami oni vedia, no nám to
nepovedia. Možnosti je veľa, či sa báli druhých,
či čerešne im nechutili. Možno je to tak, či inak
no sledovať som ich mohla aj tak. Pod strechou
hniezda majú, z ktorých malé deťúrence vykukajú. Je tam jedno, dva či tri snáď. Starostlivá mať

kŕmi ich dookola zas a zas. Takto to ide dookola
priletí, odletí kto zná či je tá istá mať. Vrabcov na
čerešni nebolo, možno vyletieť sa im nechcelo.
Veselo si po dvore poskakovali mali toho dosť,
nedali sa zahanbiť kamarátkam s dlhým chvostom, čo sa trasorítky volajú. Po dvore behajú
a vrabce za nimi poskakujú. Trasorítiek bolo menej na jednej či dvoch rukách by sa dali spočítať.
Vrabcov bolo trochu viac, možno na piatich
rukách spočítala by som snáď. Sýkorky cez leto
menej vidno, no cez zimu slnečnica, proso pod
nimi len tak mizne. Zobkajú si krásne, veď boli
hladné. Čerešne sa pominuli a vtáčiky jasne tiež,
zostali na nich len pekné spomienky. Čo som
chcela, to som vám napísala. Veď život bez vtáčikov, veru by som nechcela. Keď sa zamyslíte nad
tým za pravdu mi dáte aj vy snáď, to vám vravím,
ja veď potešiť z vtáčikov sa dá. Čerešničke teraz,
prihováram sa básničkou neraz.
Čerešnička červená prečo si taká zarmútená?
Či azda nemám byť, veď už ma nenavštevuje nik.
neboj sa ty moja milá po roku snáď zlodejkovia
prídu zas.
Nebude ich jeden, dva ale aspoň dvadsať dva.
Bohdana Halušková

Reakcia čitateľa na článok KADERNÍČKY

REAKCIA NA MURÁNSKE BUCHTY

V poslednom čísle Muránskych novín som objavila článok týkajúcich sa
kaderníčiek, ktoré pôsobili v Muráni. V príspevku, ktorého bola autorkou
pani Ruženka Svoreňová som zbadala aj moje meno. Potešilo ma to a nakoplo k vytvoreniu ďalšieho príspevku. Mám radosť, že sa môžem aspoň
na malú chvíľu vrátiť myšlienkami do čias mojej mladosti. Nedá mi, aby
som si nespomenula na moje bývalé kolegyne, ktoré tiež boli spomenuté
a pôsobili istý čas v Muráni.
Magduška Fabová a Tonka Meriačová sa tejto profesii venovali až do dôchodkového veku. Rada by som sa vrátila do obdobia učňovania. Všetky
sme sa vyučili v Revúcej. Po odbornej stránke sa nám venovala pani Lívia
Antalová. Vnímali sme ju ako vedúcu odborného výcviku, ako pedagóga
aj ako psychológa. Naše vzťahy boli korektné, užili sme si mnoho zábavy
a dobrej pohody.
Roky nám však ubehli, časy sa zmenili. Dnešné kaderníčky pracujú v súkromnom sektore. Mnohé si vytvorili salóny podľa vlastných predstáv.
V závere môjho príspevku by som rada pozdravila moje bývalé kolegyne.
Súčasným kaderníčkam želám dobré pracovné podmienky, skvelé finančné ohodnotenie a bohatú klientelu.
Božena Galovičová

O muránskych buchtách sa už mnoho nahovorilo a aj nadiskutovalo.
Jednoducho sú mňam. Bol to skvelý nápad obnoviť túto tradíciu. Muránskym námestím sa aj v minulosti šírila vôňa pečeného chleba, ktorý
nasýtil obec Muráň, ako aj blízke okolie. Zriadiť prevádzku pečenia buchiet
v dome bývalých pekárov Ďordevičovcov bol skvelý nápad. S týmto
projektom a ich realizáciou by určite súhlasili aj bývali majitelia. Nápad
z buchtami sa osvedčil. Prevádzka s touto pochutinou zásobuje aj blízke
okolie. Podľa pána starostu, plánujú zvýšiť kapacitu a tým pádom vytvoriť
viac pracovných miest. Mňa však napáda myšlienka či by nestálo za pokus,
rozšíriť sortiment a zamerať sa aj na výrobu slaného pečiva t.j. škvarkové,
syrové a bryndzové pečivo. V našej domácnosti a na našom kuchynskom
stole majú tieto výrobky čestné miesto. Výrobu slaného pečiva by privítali
hlavne diabetici, ktorých je aj v Muráni dosť.
V závere môjho príspevku, želám do budúcnosti, aby predstavenstvo
obce prichádzalo stále s novými nápadmi, ktoré pozdvihnú našu rodnú
obec, zo dňa na deň a z roka na rok na vyššiu úroveň.
Božena Galovičová
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ŠACHOVÝ TURNAJ

Nultý ročník 1.septembra 2018

Nápad zorganizovať v obci Muráň šachový turnaj sa zrodil v zime, ešte na začiatku roka 2018. Zanietení šachisti zareagovali na moju výzvu v Muránskych
novinách okamžite, a tak s podporou
starostu obce Ing. Romana Goldschmidta a p. Jána Huťana z kultúrno-športovej
komisie sa turnaj zrealizoval vo sviatočný Deň Ústavy Slovenskej republiky

1. septembra 2018. Propagáciu tohto
úspešného turnaja v Muráni a okolí zabezpečila p. Janka Šibalová a fotografie
z turnaja pripravil p. Miroslav Svoreň.
Prihlásených šachistov bolo 14, no nakoniec sa turnaja zúčastnilo 10 hráčov.
Z Muráňa 7: JÁN BEŇO, Mgr. MIROSLAV
SKLENÁRIK, Mgr. JÁN SVOREŇ, MILAN
RIGAN, MIROSLAV SVOREŇ, ROMAN KU-
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dvaja hráči do semifinále. Hralo sa systémom každý s každým. Za víťazstvo
bol hráčovi pridelený jeden bod. Z A.
skupiny postúpili: 1. Bc. JÁN ROGOS 4
výhry a 2. MILAN RIGAN 3 výhry. Z B.
skupiny mali traja hráči rovnako po 3
výhry. O dvoch postupujúcich do semifinále museli rozhodnúť dodatkové zápasy. V nich hrali hráči systémom každý
s každým: 1. Mgr. MIROSLAV SKLENÁRIK
2 výhry. 2. MIROSLAV GOTTHARDT 1 výhra. 3. Mgr. JÁN SVOREŇ prehral obidva
zápasy.
V semifinále sa stretl: Bc. JÁN ROGOS
- MIROSLAV GOTTHARDT a Mgr. MIRO-

SLAV SKLENÁRIK - MILAN RIGAN. V 1.
semifinále zvíťazil Bc. JÁN ROGOS a v 2.
semifinále MILAN RIGAN. O 3. miesto
sa stretli MIROSLAV GOTTHARDT - Mgr.
MIROSLAV SKLENÁRIK. V tomto zápase
zvíťazil MIROSLAV GOTTHARDT. Vo finále sa stretli Bc. JÁN ROGOS - MILAN RIGAN. V zápase zvíťazil Bc. JÁN ROGOS.
CELKOVÉ PORADIE:
1. Bc. JÁN ROGOS
2. MILAN RIGAN
3. MIROSLAV GOTTHARDT
Mgr. Ján Svoreň,
organizátor šachového turnaja

Muránska blška 2018
Aj napriek predpovediam, že nás sklame počasie, sa turnaj v Muránskej blške
uskutočnil. Tradične sme sa stretli 15.
septembra o 13.00 h. na Skokoch v Muráni. Po úvode a vysvetlení pravidiel začala
hra plná športových výkonov, aj napriek
tomu, že sa hry zúčastnili väčšinou „starší
páni“.
Podujatie sa vydarilo aj vďaka diváckemu osadenstvu a skvelému občerstveniu. Pekný deň za nami a tešíme sa na

ďalší ročník, ktorý bude jubilejný - 20, na
ktorý Vás už teraz srdečne pozývame.
Výsledky turnaja:
1. miesto: Pavel Antal
2. miesto: Jozef Kubaško
3. miesto: Vojtech Paluš
najdlhší odpal:
Pavel Antal
najbližší hod ku kolíku: Jaroslav Senko
Bc. Jana Hajdúková

Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota
Tabuľka majstrovských zápasov
I. trieda dospelí (muži)
KOLO

MUŽSTVÁ

SKÓRE Strelci za TJ Muráň

Dátum a čas

1.

TJ Tatran Muráň – ŠK Rimavská Seč 2 : 1 Ján Cibuľa

2.

MFK Jelšava - TJ Tatran Muráň

4:0

02.09.2018, 15:30

3.

TJ Tatran Muráň - OFK Sirk

1 : 1 Ján Cibuľa

09.09.2018, 15:30

26.08.2018, 16:00

Naši seniori na krajských športových
hrách a jeden bol úspešný aj
na celoslovenských športových hrách

REK a jediná žena p. BOŽENKA KOCHJAROVÁ. Revúčania boli 3: Bc. JÁN ROGOS
(s bohatými praktickými skúsenosťami), MIROSLAV LEŠKO a MIROSLAV
GOTTHARDT. Turnaj sa uskutočnil v ko-

munitnom centre pri ihrisku TJ Tatran
Muráň a trval takmer 6 hodín.
Šachisti boli rozdelení do dvoch
skupín. V každej skupine bolo päť hráčov a z každej skupiny postupovali

20. ročník Krajských športových hier
seniorov sa konal 11. júla 2018 v Brezne.
Z našej organizácii JDS Muráň sa hier
zúčastnili p. Michal Regenda a p. Peter
Školník. Peter Školník bol veľmi úspešný
a obsadil vo svojej kategórii:
2. miesto v behu na 60 m
2. miesto v behu na 100 m
2. miesto v hode granátom do diaľky
Na základe týchto výsledkov postúpil
p. Peter Školník na XXI. celoslovenské
športové hry a turistický zraz - Memoriál
RNDr. Kamila Vajnorského, ktoré sa konali
v dňoch 14.- 16. 8. 2018 v Bardejove. Tu

sa p. Školníkovi mimoriadne darilo a obsadil:
1. miesto vo svojej kategórii v disciplíne
chôdza nordic-walding (chôdza s poličkami)
2. miesto v behu na 60 m
2. miesto v hode granátom do diaľky.
Týmto svojim umiestnením sa pričinil
o to, že športovci - seniori reprezentujúci Bansko-Bystrický kraj obsadili v silnej
konkurencii celkovo 2. miesto. Srdečne
blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie ZO JDS v Muráni.
-SH-
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UVÍTANIE DO ŽIVOTA
Za krásne pripravené UVÍTANIE DO ŽIVOTA nášho synčeka (Mareka Jána Jáchimca), ktoré sa uskutočnilo 24. 07. 2018, ďakujeme
p. starostovi Ing. Romanovi Goldschmidtovi, p. matrikárke Alene Vrbjarovej a p. Kataríne Krštieňovej.
Jana Jáchimcová
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oslávenci

Nech kvitne úsmev, žiari očí jas,
nech zdravie z tela sa nestráca,
kým bije srdce spoznaj žitia krás,
to tajomstvo, čo jediné sa vypláca.

50 rokov
Vladimír Hlinka
Viera Mušuková
Mária Mušuková
Monika Simanová
60 rokov
Dušan Bendík
70 rokov
Helena Gilková
Dušan Krštieň
80 rokov
Matilda Gažúrová

Narodili sa

Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka. To nie je rozprávka, to je už život
sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám.

Čičo Jakub
Fodor Štefan
Škrváňová Diana
Mezenský Matúš

Opustili
nás
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... Zostanú iba
spomienky a v srdci veľký žiaľ....

UDALOSTI V KRÁTKOSTI
RÓDEO MURÁŇ 2018
V dňoch 20.7. - 21.7. 2018 sa uskutočnil
už 26-ty ročník Rodea Muráň v lokalite
Peprovice. Počasie tohto roku napriek
všelijakým predpovediam prialo. Diváci
si mali možnosť vychutnať krásne kone,
westernové súťaže a večer ich čakala
zábava v podobe vystúpenia kapiel.
Niektorí diváci mali pocit, že sa z tejto

akcie viacej stáva hudobný festival
s doplnkovým programom jazdenia. Veľa
divákov sa však zhodlo, že tohtoročná
atmosféra na rodeu bola príjemná a
mali úžasný zážitok. Ak nechcete prísť
o RÓDEO MURÁŇ 2019 tak si rezervujte
voľno v dňoch 19.-20. júla 2019.
-SH-

Nové otváracie hodiny
Zberný dvor Muráň
Pondelok - Piatok
9:00 - 17:00
Sobota
8:00 - 12:00

Máte pre nás tip na reportáž, námet
na článok? Neváhajte a dajte nám vedieť! Osobne, písomne, alebo emailom: obec@muran.sk. Uzávierka pre
prispievateľov do novín č. 5/2018 je 20.
októbra 2018. Tešíme sa na spoluprácu.

Gombaský Ondrej
Hepka Peter

Neprešlo jazykovou úpravou
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