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SVÄTOVEČER
FRANTIŠEK BÁBELA

Milí spoluobčania,
Rok sa s rokom stretáva a my všetci sa pripravujeme na najkrajší sviatok -Vianoce. Neopakovateľné chvíle
radosti, lásky a porozumenia. V tento čas aspoň na malú chvíľu ustane zhon, každodenné starosti odsunieme do
úzadia. Vianočné sviatky chce každý z nás prežiť v kruhu svojich najbližších, v príjemnej a pokojnej atmosfére.
Dovoľte mi, aby som Vám i Vašim blízkym zaželal krásne Vianoce plné radosti, lásky, šťastia a Božieho
požehnania. Všetko dobré do nového roku nech sa Vám splnia Vaše priania a predsavzatia, veľa osobných i
pracovných úspechov.
Nádherné Vianoce a šťastný nový rok 2019!
Ing. Roman Goldschmidt, starosta obce

Svätovečer.
Nočná tíš.
Pod oknom
láska chodí,
do sŕdc sa
vkráda ...
Necítiš ?
Zvončeky Vianoc
zvonia, božia
spiež.
Na strunách
noci hviezdy
hrajú,
zlatý sláčik si
podávajú.
Počuješ ?
Izbička detstva.
Otec, matka,
bratia, sestrička.
V staručkých
kachliach
oheň praská.
Po všetkých
kútoch
roztúlaná láska
...
A snivo
vonia jedlička.
Kraj svitom luny
zmámený spí pod
perleťou snehu.
Pozhovej chvíľu,
zastav sa !
Poodchýľ
dvierka
svojho srdca,
pritúľ v ňom
svätovečernú
zasneženú nehu.
(Zo zbierky NEHA)

MURÁNSKE NOVINY 6

2

DECEMBER 2018

Mikuláš s kúzelníkom Wolfom
a Jožkom Pročkom 2018
Každý rok prináša Mikuláš okrem
radosti do našej dedinky aj atmosféru blížiacich sa Vianoc.
Tohto roku sa mikulášsky program
začal netradične, a to v piatok 7. decembra 2018 o 16:00 hod. v kultúrnom dome, kde sa zišli rodičia s deťmi, starí rodičia a všetci ostatní, aby
spoločne oslávili sviatok svätého
Mikuláša.
Najviac sa deti tešili na kúzelníka
Wolfa. V zázračnom kufríku si so
sebou priniesol kamaráta Korkiho.
Táto moderná príšerka, má jedno
oko menšie, a tak vidí svet skreslene. Spomedzi zvierat má rád zajaca.
Na smotane. Čo vidí, to zje. Rozprávka v podaní plyšáka Korkiho tom smiali, zabávali, jasali od úžasu
bola smiešne popletená. Deti sa na a tlieskali.
Kúzelník Wolf predviedol rôzne
kúzla najprv sám, neskôr aj za pomoci niektorých detí. Deti sa aktívne
zapájali do predstavenia, kúzelníkovi zaspievali a zarecitovali za čo ich
aj odmenil. Potom sa všetci presunuli na námestie, kde mikulášsky
program pokračoval už pod vedením zabávača Jožka Pročka. O sviatočnú atmosféru sa postarali aj deti
zo skupiny „Slniečko“ pod vedením
pani učiteľky Mgr. Janky Murkovej,

nepokazilo ani chladné počasie. Na
zohriatie pre deti bol prichystaný
teplý čaj a pre dospelých vianočný
punč.
Pracovníci komunitného centra
predávali v stánku vlastnoručne vyrobené domáce výrobky (sviečky,
perníky, vianočné ozdoby), ktoré
vyrobili deti z komunitného centra.

ktoré vystúpili s pásmom vianočných vinšov a pesničiek.
Deti spolu s Jožkom Pročkom potom hlasným krikom privolali Mikuláša. Ten prišiel na koči aj so svojimi
pomocníkmi, anjelom a čertom. Keď
privítal deti, spoločne rozsvietili vianočný stromček, ktorý sa rozžiaril
stovkami drobných bielych hviezdičiek.
Mikuláš mal so sebou kôš plný
sladkých balíčkov, ktoré spolu s
anjelikom a čertom rozdali nedočkavým deťom. Náladu účastníkom

Za toto predvianočné podujatie
patrí poďakovanie pracovníkom
obce, ktorí boli patrónmi celej akcie,
ako aj členom DHZ a pedagogickým pracovníkom Základnej školy
s materskou školou v Muráni.
Ing. Soňa Haššová

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI MURÁŇ
Voľby do orgánov samosprávy obcí
sa konali v sobotu 10.novembra
2018. Komunálnych volieb v Muráni
sa zúčastnilo 31,7 % oprávnených
voličov.
Za starostu obce Muráň bol zvolený

kandidát: Ing. Roman Goldschmidt,
nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 279.
Vo voľbách poslancov obecného
zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti:

Počet platných hlasov:
1. Ing. Juraj Frandel - nezávislý kandidát 217
2. Róbert Regenda - nezávislý kandidát 190
3. Ján Huťan - nezávislý kandidát 172

4. Mgr. Ján Urva - nezávislý kandidát
159
5. Jaroslava Labošová- SMER-SD 152
6. Branislav Goldschmidt- nezávislý
kandidát 140
7. Jaroslava Nociarová- nezávislý
kandidát 128
Volebná účasť v obci Muráň
Graf zobrazuje volebnú účasť v jednotlivých rokoch. Možno konštatovať, že najväčšia účasť bola v roku
2010 a najmenšia v tohtoročných
voľbách.

55,9%

64,5%

56,4%

31,7%

2006

2010

2014

2018

rok 2006 55,9%
rok 2010 64,5%
rok 2014 56,4%
rok 2018 31,7%
Zdroj dát: Štatistický úrad
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HASIČI BILANCUJÚ ROK 2018
Dobrovoľný hasičský zbor v Muráni má v súčasnosti 20 aktívnych
členov. V tomto roku sme vykonali 7
výjazdov, ktoré boli väčšinou mimo
katastra obce. Bola to hlavne technická pomoc pri čerpaní vody po prívalových dažďoch v obci Kameňany,
hasenie lesných požiarov v Revúcej
a Hnúšti. Naši dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri požiaroch rodinných
domov v obci Muránska Dlhá Lúka
a Chyžné. S družstvom žien sme sa
zúčastnili hasičských súťaží, ktoré
sa konali v našom okrese. Umiestnili sme sa na popredných, väčšinou
prvých miestach. Súťaže sa konali
v obciach Muráň, Muránska Dlhá
Lúka. Nočná hasičská súťaž v Jelšave,
Gemerský Pohár v obci Gemerská
Poloma. A pre nás asi najdôležitejšia
je previerka pripravenosti, ktorá sa
koná každý rok a musia sa jej zúčastniť všetky DHZ-ky, aby dostali osvedčenie o previerke pripravenosti.
Ďalšou väčšou skúškou bolo pre
nás tento rok taktické cvičenie, ktoré
bolo zamerané na vyslobodzovanie
a evakuáciu žiakov a učiteľov zo ZŠ
v Muráni. V spolupráci s riaditeľkou ZŠ a políciou sme toto cvičenie

zvládli. Deti si skúsili, čo majú robiť
v prípade požiaru v škole. Ukázali sme im základy prvej pomoci.
V tomto cvičení by sme chceli aj
v budúcnosti pokračovať, pretože
je to veľmi dôležité pre ochranu našich detí. Ako každý rok, tak aj tento
hasiči pripravili Medzinárodný deň
detí pre žiakov ZŠ a MŠ v Muráni.

Pripravili sme súťaže na futbalovom
ihrisku, aj keď nám počasie celkom
neprialo, akcia sa celkom vydarila
a deti mohli celé dopoludnie tráviť
s hasičmi a ostatnými záchrannými
zložkami, kde sa učili hasiť požiar,
dávať umelé dýchanie, voziť na autách, strieľať zo vzduchovky, ale aj
kopec iných súťaží.

BETLEHEMSKÉ SVETLO 2018

Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je krásny symbol, aby sme vytvárali pokoj a mier
v našom vnútri, v našich životoch i v našom
okolí. Slovenskí skauti priniesli v 16. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre
všetkých ľudí na Slovensku odpálili počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v rímskokatolíckej katedrále Mariendom v Linzi. V nedeľu 16. decembra odovzdali Betlehemské
svetlo počas svätej omše vo Svite skauti zo
Slovenska poľským skautom. Svetlo putovalo
cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až
na Sibír. Ešte v ten deň priviezli skauti svetlo
do Popradu, kde ho slávnostne prijal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.
Počas posledného víkendu, v sobotu 22. decembra, pred Vianocami už od skorého rána

budú skautské posádky roznášať vlakmi svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac
ako 330 miest a obcí. Betlehemské svetlo sa
dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby k nemu mal prístup čo najväčší počet
ľudí. Svetlo prinesú do nemocníc, azylových
domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej
starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na
predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov
a zavítajú už po 25-krát aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie,
aby sa pokoj a porozumenie šírili v ľudských
srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.
http://svetlo.skauting.sk/

V roku 2018 sme od DPO SR prebrali protipovodňový vozík, ktorý
bude slúžiť našim občanom. Veríme,
že nová špeciálna technika pomôže
účinnejšie reagovať na povodne aj v
našej obci Muráň a znížiť tak spôsobené škody a lepšie chrániť životy a
majetky našich spoluobčanov.
Katarína Krštieňová

Správne vykurovanie
domácnosti!
- na vykurovanie využívať len vhodné palivo – suché
drevo, pelety, brikety,
- pravidelne čistiť a udržiavať vykurovacie teleso
a komíny – piecky, kachle...
- nespaľovať odpad - spôsobuje zanášanie komína
a vykurovacieho telesa,
- spaľovanie plastov, gumolitov,...spôsobuje úplné
upchatie komína- hrozí riziko požiaru, udusenia,
v neposlednom rade poškodenie zdravia – vznik
rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb...
- spaľovanie odpadu – zvyšuje koncentráciu tuhých
častíc. PM 10 v ovzduší, následkom je zhoršenie
ovzdušia, čo taktiež spôsobuje vážne poškodenie
zdravia.
Používaním vhodného paliva chránite vlastné zdravie
ako aj zdravie Vašich rodinných príslušníkov, priateľov,
známych a životné prostredie!

OZNAM
Aj tento rok prinesú hasiči do Muráňa Betlehemské
svetlo pre svojich občanov. Tejto akcie sa
zúčastňujeme už 3 rok a veľmi sa nám osvedčila,
preto pozývam všetkých občanov, ktorí by si chceli
prísť odpáliť Betlehemské svetlo, môžu tak urobiť a
to v sobotu 22.12.2018 o 15.00hod. pred Obecným
úradom v Muráni. Hasiči z Muráňa v nedeľu
23.12.2018 roznesú Betlehemské svetlo do rímskokatolíckych kostolov v Muráni, Muránskej Dlhej
Lúke a Muránskej Lehote.
K.K
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Stavali murári v Muráni lešenie...

Kultúrny dom v Muráni 60 ročný
Už viac ako 60 rokov nám skvelé slúži Kultúrny dom v Muráni,
pomáha nám podporovať kultúrne záujmy našich občanov,
organizovať rôzne príťažlivé
podujatia ako Dni obce Muráň,
tanečné zábavy, oslavy celospoločenského charakteru, zviditeľňovať talent našich folkloristov,
propagovať športové úspechy,
atď. Neraz sa v ňom už v minulosti umiestňovali rôzne výstavy
a trvalé miesto v jeho priestoroch malo aj ochotnícke divadlo.
Na prízemí teraz nachádzame
obecnú knižnicu, fitnescentrum
a spoločenskú miestnosť ZO
našich dôchodcov. Dostatočnú
pozornosť tomuto nášmu obecnému centru kultúry venuje aj
obecné zastupiteľstvo na čele
so starostom obce Ing. R. Goldschmidtom. Jeho priestory boli
už rekonštruované, vyžadovali
si rôzne úpravy, nové zariadenie,
modernú úpravu hygienických
miestností, náhradu nefunkčných súčastí rôzneho charakteru.
Vzorne udržiavaný Kultúrny dom
v Muráni začali stavať v roku
1952 a výstavba bola ukončená v
roku 1957. Hodnota stavby bola
vyčíslená na 900 tisíc Kčs. V uve-

denom období (1952 až 1957)
bol predsedom MNV v Muráni
Štefan Grenda a Ján Kenický (J.
Gallo, MURÁŇ,s.13,119,134-135.)
Deti pána Kenického Richard a
Katka (Mgr. Lešková) - teraz obaja už dôchodcovia sa zhodli v názore, že vtedy brigádoval celý
Muráň, avšak presviedčať neustále ľudí, aby svoj voľný čas venovali aj v prospech obce, bolo
veľmi náročné. Ako uviedla pani
Katka, často si museli vyhrnúť rukávy aj sám predseda s pani matrikárkou obce Zitou Hajdúkovou,
lebo ľudí na stavbe nebolo a murári nemohli čakať, kým sa objaví
nejaký dobrovoľník.
Kultúrny dom stavali viacerí
murári, no starší občania si spomínajú najmä na pána Mareka
- štíhleho a vtipného muža z Moravy. Ľudia si ho veľmi obľúbili,
aj môj svokor Fedor Svoreň zo
Šumiaca, ktorý stále chodil na
„múračky“ po okolí - teda aj do
Muráňa a na Prednú Horu. Keď
už murári vytiahli múry kultúrneho domu, pán Marek ich chcel
ovenčiť malým stromčekom, ako
to bolo vždy zvykom. Kdesi vytiahol zo zeme malú čerešňu aj s
koreňmi a poď ho s ňou na múry

Pred rekonštrukciou

kultúrneho domu. Murár Fedor
ho presvedčil, že zoženie „ mája“mladučkú briezku a priviaže na
ňu aj stuhy rôznych farieb. No
a kde skončila mladá čerešňa,
ktorá mala tróniť na múroch teraz nášho 60 ročného jubilanta
- Kultúrneho domu v Muráni?
Na Šumiaci vedľa bývalej dre-

venice rodiny Svoreňovej. Šéf
murárov pán Marek ju daroval
svojmu spolupracovníkovi, ktorý v spomienkach na mladosť
neraz zablúdil aj do našej obce:
„ Keď sme stavali Kultúrny dom
v Muráni...“
- RS –

KULTÚRNY DOM V NOVOM ŠATE

Po rekonštrukcii

Hoci kultúrny dom má vyše 60
rokov ako v článku: „ Stavali murári v Muráni lešenie...
uvádza pani Mgr. Svoreňová,
potreboval už opravu a modernizáciu. Obci Muráň bola v rámci
Operačného programu Kvalita
životného prostredia schválená
Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok pre projekt s názvom
Oprava Kultúrneho domu. Na
túto rekonštrukciu sa obci podarilo získať fondy z EÚ vo výške 220 tis. Eur. Rekonštrukcia
prebiehala v roku 2017 až 2018.
Podarilo sa budovu zatepliť,
vymeniť strešnú krytinu a nad
vchodom urobiť novú striešku.
V kultúrnom dome boli vymenené všetky okná a vchodové dvere. Cieľom daného projektu bolo
zníženie energetickej náročnosti
budovy kultúrneho domu.
-SH-
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Spomienka a novoročné prianie
Bývalá susedka sa vrátila z kostola a pred vstupom do kuchyne
si starostlivo malou metličkou
omietla sneh z kapcov. Skrehnutými rukami odomkla dvere svojho príbytku a ovanulo ju teplo zo
sporáka. Bol sviatok. Nový rok.
Aký len bude? Dobrý alebo zlý?
Kedysi jej nebohý manžel hovorieval: „Bude taký, aký si zaslúžime a o aký sa pričiníme.“ Áno, je
to tak. Všetko si treba zaslúžiť a
o všetko sa usilovať poriadnou
robotou – rukami alebo hlavou.
Susedka si doma oddýchla a
chystala sa na cintorín porozprá-

vať sa s mužom. Vyžaluje sa, že je
sama, že už k nej nechodieva dcéra, ani vnuk Vladko. Práve za ním
je jej najsmutnejšie. Zažili spolu
veľa príhod. Spomienky na ne sa
jej vracali hlavne počas sviatkov.
Zo spomienok sa vytrhla, keď vrzla bránička. Pomyslela si, že sa to
už suseda zastavila po ňu. Mali sa
vybrať spolu tam, kde sa môžu
vyžalovať a vypustiť pár horúcich
sĺz dolu tvárou. Dvere sa otvorili.
Dnu však nevstúpila suseda, ale
vnuk Vladko a spustil starý novoročný vinš:
„Vinšujem vám smele všetkým

veselé,
poľnohospodárom vrece plné na
plece,
pastierom kaše a kravám paše,
sviniam
žaluďu, že tučné budú a tebe
starká a
všetkým ľuďom vôľu, pokoj, svornosť a
zdravie.“
Stisla ho mocne, lebo sa bála, že
znova odíde a ostane sama. Ponúkla ho polievkou a cítila, ako jej
srdce nepokojne bilo a rozhodla
sa, že na cintoríne sa už nebude sťažovať. Veď toľké šťastie ju
postretlo hneď v prvý deň roka.
Podobné prekvapenia, ktoré
rozbúchajú osamelé a smutné
srdcia, Vám prajem všetkým. Prajem Vám aj veľa dobrých susedov, ktorí prelomia samotu a veľa
zdravia, ktoré všetci potrebujeme
najviac.
Magda Michalčíková

VIANOČNÉ PRANOSTIKY
24. december

• Ak sa na Vianoce voda z neba leje,
starosť o úrodu kečku vám ohreje.
• Biele Vianoce, zelená Veľká noc;
čierne Vianoce, biela Veľká noc.
• Aký je čas na Adama Evy, také budú nasledujúce dni.
• Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň,
po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
• Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
• Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
• Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd,
je mnoho zemiakov (alebo aj kureniec).
• Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané počasie.
• Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami,
toľko bude trvať po Vianociach.
• Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením,
že zima bude dlho trvať.

• Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
• Štedrý večer jasný každému je milý,
dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.

25. december

• Keď na Narodenie Krista pršať začne,
za štyri týždne počasie bude mračné.
• Keď na Božie narodenie svieti slnko len toľko,
čo gazda koňa oširuje, bude dobrá úroda zemiakov.

26. december

• Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia,
velikie priekopy a záveje narobia.
• Keď duje vietor na Štefana,
bude víno budúceho roku plané.
• Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
• Na svätého Štefana nesmie už byť barina.

6

MURÁNSKE NOVINY 6

DECEMBER 2018

KAPUSTNICA
PRED KATARÍNSKOU NEDEĽOU

Kapustnica, určená členom ZO JDS v Muráni, nám zavoňala už pri vchode do kultúrneho domu. V sobotu 24. novembra 2018
popoludní sme sa stretli v klube dôchodcov, kde nás s patričnou úctou usádzali
k prikrytým stolom obetaví, obdivuhodne
aktívni členovia výboru. Nechýbal ani prípitok a kapustnica, teraz pod taktovkou p.
Želky Štefaňárovej a p. Magdušky Sojákovej, bola vynikajúca. Hojne mäsa, klobásy,
trochu pikantnej, á a tá vôňa! Bolo jej viac

než dosť, aj na dupľu! Posilneným sa nám
rozviazali jazýčky. Pri káve, či sladkostiach
sa už naša vrava šírila rôznymi smermi,
výrazne však s optimistickým ladením.
V jednom kúte už riešili letný guľáš, resp.
kolektívne stretnutie v prírode, v ďalšom
vyhrával na harmonike Ing. Jožko Matajz
svoju obľúbenú „Mám ja hrušku a nič na
nej...“ Ďalší naše hodovanie dochucovali
originálnym muránskym humorom alebo
len jednoducho počúvali a pritakávali svo-

jim spolustolovníkom. Niektorí členovia na
tomto príjemnom stretnutí chýbali, azda
im aspoň v predstavách zavonia naša novembrová kapustnica v roku 2018 a ešte
im život dopraje tú budúcu koncoročnú. Za
všetkých účastníkov patrí veľké ĎAKUJEME
členom výboru za zorganizovanie skvelých
podujatí a stretnutí dôchodcov v roku 2018
i predchádzajúcom období.
Mgr. Ružena Svoreňová

NOVO OTVORENÁ KAVIAREŇ

V septembri 2018 sa podarilo obci zriadiť a otvoriť
novú kaviareň, ktorá je na námestí vo dvore, kde sa
pečú buchty. Kaviareň je malá ale útulná zariadená
v secesnom štýle. Ponúka sa v nej niekoľko druhov
káv a čajov. Môžete si tu posedieť a vychutnať kávu
v príjemnom prostredí od pondelka do soboty. Túto
možnosť využívajú hlavne čakajúci na autobus, turisti
ale aj domáci, ktorí sa náhodne stretnú a môžu si tu
v pokoji pri kávičke posedieť a podebatovať.
-SH-
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DORASTENCI FUTBALU
PO ROKU 1990
V novej knihe Pavla Hlodáka
Obec Muráň, Svedectvo času
(2018) ma fascinovali najmä
športové strany (s. 203-214),
kde autor sústredil množstvo
mien športovcov a ich úspechov v rôznych druhoch športu.
Napĺňa nás to radosťou, že Muránčania vždy radi športovali,
aj hrdosťou, že sa im darilo vyhrávať. Môj talizman, kopačka
s loptou na zlatej retiazke, mi
vždy pripomenie časy strednej
školy, keď som aj ja reprezentoval našu obec vo futbale ako
dorastenec – gymnazista (1991
– 1995). Bol som obrancom, stopérom, ale aj útočníkom a pomerne často sa mi darilo vsietiť
góly. Brat MIROSLAV SVOREŇ
bol brankárom, no vystriedali
sa aj ďalší, napr. JURAJ CIBUĽA,
VLADIMÍR DEŇDEŠI, MARTIN
BEŇO, SILVESTER TKÁČIK a asi
1 zápas aj jeho brat FRANTIŠEK
TKÁČIK (doma s Krásnohorským Podhradím) a MARIAN
DULÁK (v Honciach). Hráči sme
boli títo: JÁN SVOREŇ, bratia
JURAJ, ROBERT a PETER REGENDOVCI, DUŠAN SPIŠÁK,
MICHAL HLÔŠKA, JÁN GRUTKA,
FRANTIŠEK HLODÁK, MIROSLAV a PETER DACHOVCI, BRANISLAV GOLDSCHMIDT, TOMÁŠ
BÁBEĽA, JOZEF MAGÁT, JAROSLAV SENKO, dvaja DUŠANOVIA MUŠUKOVCI, dvaja JÁNOVIA DULAJOVCI, JÁN KOCHJAR,

JÁN CVERNA, LADISLAV AUST,
PETER SKLENÁRIK, ŠTEFAN KORIM, MATÚŠ BEŇO, MAREK MUŠUKA, MIROSLAV HUŤAN, MILAN KOTZMAN, RÓBERT HLODÁK atď. Hrávali sme v obciach
nášho bývalého Rožňavského
okresu ako Revúčka, Dedinky,
Rudná, Dobšiná, Kunová Teplica, Gemerská Poloma, Dlhá
Ves, Nižná Slaná, Vyšná Slaná,
Vlachovo, Slavošovce, Rejdová,
Krásnohorské Podhradie, Krásnohorská Dlhá Lúka atď. Náš
najúspešnejší zápas? Asi z Krás.
Dlhou Lúkou, vyhrali sme 11:1
a vtedy chytal môj brat Miroslav. Mne sa darilo napr. v zápase s Kunovou Teplicou – dal
som 2 góly a v Krás. Dlhej Lúke
1 gól a doma s Dlhou Vsou tiež
1 gól. Pár zápasov som hral aj
za dospelých, ale potom prišla
základná vojenská služba, štúdium na VŠ, zamestnanie vo
vzdialenejšej Ratkovej... Môj
záujem o futbal sa vystriedal
s inými druhmi športu ako cykloturistika, stolný tenis a pod.
Zúčastňoval som sa rád aj prípravných zápasov. Napr. gól sa
mi podaril na futbale s jelšavskými vojakmi, ale aj na nezabudnuteľných turnajoch o Pohár starostu obce, no to som už
značne odbočil od témy môjho
príspevku.
Mgr. Ján Svoreň

Spomienka
Odišiel futbalista, tréner dorastencov

Peter Dulák
(1973 – 2018)

Odišiel navždy náš mladý rómsky spoluobčan,
skvelý človek, od detstva zanietený futbalista a neskôr i tréner
dorastencov.
Deti ho milovali, vlastné i tie, ktorým na tréningoch venoval
svoj voľný čas. V obci sa tešil značnej úcte, ale aj sám si vážil
ľudí, ktorí športové aktivity vykonávajú so značným zanietením. Hoci v poslednom období už zápasiť s nástrahami a
krutosťou života nedokázal, vedel sa ešte úprimne tešiť z úspechov iných, pochváliť, povzbudiť k pohybovým aktivitám.
Všetci známi, hlavne futbaloví zanietenci,, mu pri príležitosti
jeho úmrtia na Luciu 2018 vo veku 45 rokov, venujme tichú
spomienku.
Česť jeho pamiatke.
Mgr. Ján Svoreň

AKÉ PODUJATIA NÁS
ČAKAJÚ V OBCI V
MESIACOCH
DECEMBER 2018
- JANUÁR- FEBRUÁR
2019
Pozvánka Silvester 2018
Obec Muráň Vás srdečne pozýva na
OSLAVU SILVESTRA A VÍTANIE
NOVÉHO ROKA 2019, ktoré sa bude
konať 31. decembra 2018 na námestí.
Ani tento rok nebude chýbať tradičný
ohňostroj. Príďte všetci ešte pred
polnocou na námestie.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
Pozvánka
Obec Muráň Vás pozýva na XII.
ROČNÍK VIANOČNÉHO TURNAJA V
STOLNOM TENISE, ktorý sa uskutoční
v januári 2019 v telocvični ZŠ s MŠ
Muráň. Kategórie: muži, ženy.
Pozvánka
Obec Muráň a TJ Tatran Muráň Vás
pozývajú na 41. ROČNÍK ZIMNÉHO
PRECHODU MURÁNSKOU
PLANINOU , ktorý sa uskutoční 09.
februára 2019.
Pozvánka
Obec Muráň Vás pozýva na OBECNÝ
PLES, ktorý sa uskutoční 23. februára
2019 v sále KD v Muráni. Vstupenky
za 15,-€/os. si môžete zakúpiť na OÚ v
Muráni.
Do tanca Vám bude hrať
skupina Roland z Čirča
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MURÁNSKY KALENDÁR 2019

Zosobášili sa

Kalendár Muráň 2019 v predaji
na Obecnom úrade v Muráni počas stránkových dní.
Cena 8,- €.

DECEMBER 2018

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.

Dušan Anderko
Dagmara Donová
Adrián Šulej
Alena Pribylinová
Miroslav Miklošovič
Dana Arpášová
Jozef Kováč
Soňa Koroľová
Matúš Vavrek
Zuzana Marčáková

Vianočný punč
Suroviny: 3 PL cukru, 2 dl čierneho
čaju, 1 ks celej škorice, 5 ks klinčekov,
za hrsť ovocia
1. 2-3 lyžice cukru skaramelizujeme
a zalejeme 2 dcl čierneho čaju. Pridáme 1 škoricu, 5 klinčekov, za hrsť
nakrájaného ovocia.
2. Ohrievame, kým sa karamel neroz-

pustí a potom pridáme biele víno. (
koľko vína, toľko čaju), ohrejeme do
horúca, ale nevaríme!
3. Ak chceme silnejší punč, pridáme
0,04 dcl becherovky alebo rumu,
prípadne pridáme viac vína a menej
vody. Ak chceme sladší punč, pridáme med.

Kamil Nováčik
Silvia Droppová
Jozef Mušuka
Júlia Gábrišová
Ing. Tomáš Mackovič
Ing. Tatiana Skubachová

Kedysi neodmysliteľne patrili k Vianociam. A dnes? Na mnohé sa zabudlo, niektoré aj pretrvali.
• Až do večere sa držal pôst.
• Aby nehynul dobytok, nesmel v
miestnosti visieť kožuch.
• Skôr než rodina zasadla za štedrovečerný stôl, dostali domáce zvieratá chlieb.
• V každom rohu stola sa pod obrus
ukryli šupiny z kapra a peniaze. Symbolizovali bohatstvo a hojnosť.
• Na prestretom stole nesmel chýbať

prázdny tanier pre náhodného pocestného.
• Večera sa začínala modlitbou. Nasledoval prípitok zo spoločného pohára. Každý zjedol strúčik cesnaku
pre zdravie, oplátku s medom pre
pokojný život.
• Jabĺčko sa rozkrajovalo na polovičku. Ak sa podarilo rozkrojiť jadierka,
znamenalo to chorobu.
• Počas štedrovečernej večere nesmel nikto vstať od stola, aby ich o
rok v rodine nebolo menej.

60 rokov
Marta Kamoďová
80 rokov
Magdaléna Beňová
František Vrbjar
90 rokov
Paulína Hajdúková
92 rokov
Ján Valaštek
- člen ZO SZPB Muráň

Narodili sa

Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťat-

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

Vianočné zvyky

50 rokov
Monika Mušuková
Roman Kurek

Mária Fiťmová
Ján Mušuka
Blažena Goldschmidtová
Ján Hrbáľ
Oľga Bednářová
Ondrej Gombaský
Peter Hepka

ka. To nie je rozprávka, to je už život
sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám.

Marek Ján
Jáchimec
Václav Vrbjar
Nela Mušuková
Natália Roháčová
Libuša Pustajová
Martina Žilková
Maxim Spišák
Zuzana Labošová
Jakub Čičo
Štefan Fodor
Diana Škrváňová
Matúš Mezenský
Zdenko Oláh
Filip Urc
Markus Dulák
Daniela Dulajová
Amélia Olejníková

Neprešlo jazykovou úpravou
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. 1/2019 je 20. januára 2019. Tešíme sa na spoluprácu.
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