1

NOVINY
XII. ROČNÍK • DVOJMESAČNÍK • MAREC 2019 • 0,50 €

Zimný prechod Muránskou planinou
Dňa 9.2.2019 sa uskutočnil 41.
ročník Zimného prechodu Muránskou planinou. S jeho prípravou pri
tohtoročnom vrtkavom počasí mali
usporiadatelia nemalé problémy,
aby pripravované lyžiarske trasy boli
čo najbezpečnejšie. Podmienky sa
menili z týždňa na týždeň, z veľkého
množstva napadaného snehu, kedy
sa v ňom prepadávalo až po kolená,
prišiel dážď - oteplenie, a následne
silné mrazy, čím sa vytvoril nebezpečný ľadový povrch.
V deň podujatia sa skoré ráno námestie v Muráni premenilo na malé
mravenisko ľudí, nedočkavých peších i lyžiarskych turistov, ktorých
na Javorinu, odkiaľ bol štart, vyvážali autobusy. Po predchádzajúcich
krásnych dňoch nás planina privítala
hustou hmlou, ktorá sa našťastie
postupom času strácala, a tak sa približne 60 bežkárom pri veľkej opatrnosti v zjazdoch otvorila biela náruč
prírody poskytujúca úžasný relax.
Tradične pri príjazde na občerstvovačku na Studni, účastníkov vítal
spev a rezká heligonka p. Spišáka.,
ku ktorému sa pridávali aj ostatní,
ktorých zohrial horúci čaj a kombinácia vlastných zásob.
Pokračujúc smerom na Kadak,
odkiaľ už bol iba stály zjazd cestou,

ktorú prebrodil traktor prišli na Brnovo, Vohan a Maretkinu, kde bola
ďalšia občerstvovačka pripravená
pre peších turistov, ktorých sa tam
vystriedalo asi 700, čo dalo poriadne zabrať dolu fungujúcej obsluhe.
Lyžiari potom ukončili svoju púť
na Tesnej skale, odkiaľ už museli ísť
peši zľadovatenou cestou cez Veľkú
lúku do Muráňa, kde všetkých čakal
v jedálni ZŠ chutný guľáš, čaj a pivo.
Veď viac alkoholu už nebolo treba,

lebo ako to postrehli, resp. stihli
povedať cudzí návštevníci, že ešte
nevideli na takomto podujatí toľko
mladých ľudí, čo ma spravidla potešilo, s dodatkom pod vplyvom alkoholu, čo je na zamyslenie.
A tak unavení, ale spokojní, že všetko dobre dopadlo, sme sa lúčili so
známymi z blízkeho i ďalekého okolia (Žilina, Košice, Poprad, Fryšták) s
prianím o rok dovidenia.
Veľké poďakovanie treba vysloviť

organizátorom tak veľkého podujatia, pracovníkom OcÚ v Muráni
na čele so starostom obce Ing. Romanom Goldschmidtom, ďalej poslancom obecného zastupiteľstva,
pracovníkom LZ Revúca, LS Muráň
a Veľká Lúka na čele s Ing. C. Bábeľom st., Ing. M. Bottom, členom HS
M. Fatra okrsok Muráň a ďalší ochotným nemenovaným pomocníkom.
So svojimi zážitkami sa s vami podelil P.M.
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Regióny pod jednou strechou
Až 33 výrobcov regionálnych produktov Banskobystrického kraja sa 22. a 23. februára
stretlo na výstave, ktorá sa konala v obchodnom centre Galéria v Lučenci. Jedinečnosť
výstavy spočívala v skĺbení nových poznatkov a tradícií, ale aj v tom, že predajcovia svoje
výrobky nie len vystavovali, ale aj na mieste vyrábali. Výstavu sprevádzal aj bohatý kultúrny
program. Tejto výstavy sa zúčastnila aj naša obec s predajom Muránskych buchiet. Naše
ženy museli piecť celú noc, aby mohli na druhý deň ľuďom ponúknuť čerstvé výrobky.
O naše buchty bol veľký záujem, vypredali sa medzi prvými. Sme radi, že sme ľuďom mohli
spríjemniť deň a z výstavy si odnášame krásne zážitky i nové poznatky.

Obecný ples

Poslednú februárovú sobotu sa v Kultúrnom dome v Muráni uskutočnil Obecný ples..
Účastníci sa zišli krátko pred ôsmou hodinou
večer. Slávnostný príhovor predniesol pán
starosta, Ing. Roman Goldschmidt, ktorý
všetkých zúčastnených privítal a poprial im
príjemnú zábavu. Následne spolu so svojou
manželkou otvorili ples valčíkom. Netrvalo
dlho a nasledovali ich aj ostatné páry a parket sa postupne zaplnil. Začala sa zábava za
sprievodu hudobnej skupiny Rolland z Čirča.
Po niekoľkých tanečných kolách prišla na rad
večera, za ktorú sa týmto chceme poďakovať
pani kuchárkam zo základnej školy.
Po strávení večere sa parket opäť zaplnil. O
polnoci prišla možnosť získať jednu, alebo aj
viac z cien, ktoré do tomboly štedro poskytli
naši sponzori. Týmto sa chceme poďakovať
firme Brantner Gemer s.r.o. za štedrý sponzorský príspevok. Po skončení tomboly zábava
pokračovala až do rána.
E.V.

Výzva na zaplatenie
miestnych daní a poplatkov
Obec Muráň ako správca daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov v zmysle zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, vyzýva všetkých občanov, ktorí si ešte nesplnili svoju povinnosť
a nemajú zaplatené dane a poplatky na rok 2018, prípadne za predchádzajúce kalendárne
roky, aby ich čo najskôr zaplatili v pokladni Obecného úradu Muráň počas stránkových
dní.
Jedná sa o poplatok za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
(stočné), daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za vývoz komunálneho odpadu
a poplatok za hrobové miesta.
Touto cestou vyzývame všetkých občanov, aby si svoju povinnosť v krátkej dobe
splnili a všetky poplatky uhradili, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Oznam pre nájomcov
hrobových miest
Vážení občania, upozorňujeme nájomcov hrobových miest, ktorým už uplynula doba 10
rokov od ich uhradenia, že je potrebné predĺžiť dobu nájmu formou novej nájomnej zmluvy.
Občanov, ktorí nemajú uzavreté nájomné zmluvy za hrobové miesta, vyzývame, aby sa
dostavili na Obecný úrad v Muráni za účelom vyhotovenia a uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Informácie o hrobových miestach sú verne prístupné na www. muran.sk – Cintorín Muráň.
Alena Vrbjarová
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Vandalizmus

Členovia ZO JDS v Muráni spolu s OcÚ v Muráni vybudovali
„zónu oddychu“ v Suchom dole.
Dôchodcovia sa o postavené
prístrešky starali, natierali ich
farbou, povymieňali šindle a netrvalo dlho, vandali ich zničili.
Opäť sme sa zorganizovali, ponatierali, vymenili povybíjané šindle
na strechách, opravili lavice, no
znovu všetko zničili, a tentoraz
poriadne. Porezali stĺpy, vylomili
lavicu, stoly, stĺpy, ba dokonca vŕtačkou rozvŕtali lavicu, stoly, stĺpy.
Máme krásnu prírodu, ktorú
navštevujú turisti z celého Slovenska, aj zo zahraničia. Kochajú sa krásami hôr, a keď si chcú
posedieť a občerstviť sa, nájdu
všetko spustošené. To je vizitka
nás, Muránčanov.
Doteraz sa o všetko starali dôchodcovia. Našli sa však vandali,
ktorí si nevážia prácu dôchodcov,
horšie je, že kazia aj meno obce.
Máme podozrenie, že sa jedná
o muránsku mládež, podľa mien,
ktoré „zdobia“ prístrešky. Z toh-

to dôvodu sme sa rozhodli ich
vyzvať, aby sa pričinili k oprave,
nielen k zničeniu. Možné je, že sa
jedná o mladistvých, ktorí tam požívajú alkoholické nápoje a potom

si dokazujú silu.
Preto sa obraciame aj na rodičov, aby dozreli na svoje ratolesti,
čo robia, kde sa schádzajú.
Opravenie prístreškov si vyžia-

dalo finančné prostriedky, ktorú
hradil OcÚ. A práve preto by nám
malo všetkým záležať, aby sa urobené dielo zachovalo, nie ničilo.
ZO JDS v Muráni
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Spomienková oslava 74. výročia
oslobodenia obce Muráň

Každoročne o tomto čase si pripomíname výročie oslobodenia obce
Muráň, ktoré je už natrvalo spojené s
27. januárom 1945. Tohto roku sme si
pripomenuli 74. výročie Oslobodenia
obce Muráň. Pietny akt kladenia venca
sa konal pred budovou OcÚ v Muráni
v pondelok 28. januára o 15.00 h.,
ktorý zorganizovalo vedenie obce v
spolupráci so základnou organizáciou
SZPB a miestnym speváckym súborom Levenda. Po doznení tónov našej
štátnej hymny sa slovami básnika prihovorila Mgr. Janka Murková. Hlavný
príhovor pri pamätnej tabuli predniesol
predseda ZO SZPB pán Jozef Kubaško.
Vo svojom príhovore vyjadril, že sa
skláňa pred tými, ktorí za našu slobodu
a ukončenie vojny bojovali a položili
v nej svoje životy. Nikdy nezabúdajme
a vážme si toho, že môžeme žiť v mieri.
Okrem členov ZO SZPB a občanov sa
spomienkovej oslavy zúčastnili aj hostia
prednosta okresného úradu v Revúcej
Ing. Peter Balogh a starosta obce Muránska Lehota pán Miloslav Marčák.
Pamätnými piesňami z vojnového
obdobia ukončili členovia obecného
spevokolu Levenda pietnu spomienku
na našich osloboditeľov.
-SH-

Odhalenie pamätnej tabule
Vo februári roku 1849 z iniciatívy gemerskej vrchnosti a šľachty zaútočili gemerskí
gardisti na nepripravené dobrovoľnícke stotiny pod vedením kapitána Borika pri Muráni.
Gardisti sa snažili slovenských dobrovoľníkov zlikvidovať, odrezali im cestu na Tisovec
a Červenú Skalu a dobrovoľníci neboli schopní klásť odpor. Po veľkých stratách bolo

zajatých 32 dobrovoľníkov, 18 z nich uväznených, 3 popravení, 11 boli zaradení medzi
honvédov. Dňa 26. februára 2019 uplynulo
už 170. výročie od tejto nešťastnej udalosti,
ktorá sa zapísala do histórie ako „Bitka pri
Muráni“. K príležitosti tohto výročia bola na
námestí v Muráni odhalená pamätná tabuľa
na pamiatku slovenských dobrovoľníkov, ktorí
v boji za národnú slobodu Slovákov položili
svoje životy.
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Škôlkari a vesmír

Kde bolo tam bolo, bola raz
jedna planéta. Na tej planéte
žijeme aj my a naši malí škôlkari.
Spoločne sa deti v MŠ oboznamovali s vesmírom a našou
planétou Zem. Diskutovali o jej
ochrane v rámci vzdelávacích
aktivít a o tom, čo musíme všetko
robiť, aby sme si našu Zemičku
nezničili. Hrali sa dramatické hry,
zo škôlkarov sa zrazu stalo slnieč-

ko, mesiačik či zem, rozvíjali si
fantáziu a tvorivosť vymýšľaním
nových planét. Dozvedeli sa ako
Zem obieha okolo slnka, kedy
svieti mesiačik a zároveň ako sa
strieda deň s nocou, porovnávali
planéty. Staršie deti experimentovali so svetlom, sledovali dĺžku
tieňa, odkiaľ dopadá svetlo a
pod. Malí škôlkari sa tešili, že
sa na chvíľu stali kozmonautmi,
ktorí letia v rakete vesmírom.
Šikovnými prštekmi si vyrobili
vlastné rakety, z ktorých vykukovali ich fotografie ako pilotov,
vytvorili planéty zapúšťaním
farieb do navlhčeného podkladu,
či technikou vyškrabávania podkladu tušu a voskových farieb.
Plnili rozličné úlohy v pracovných
zošitoch a pracovných listoch,
vedomosti si utvrdzovali. Na interaktívnej tabuli deti sledovali

rôzne náučné prezentácie, kde
hravou formou spoznávali svet
tajomného vesmíru.
Na deti čaká čoskoro ešte jedna udalosť, kde si môžu do sýta
vyskúšať rôzne kostýmy, masky
a užiť si aké je to byť niekto iný,
pilot, kozmonaut, princezná,
kráľ, či nejaké zvieratko. Pekné
Fašiangy želajú deti z Materskej
školy Muráň.
MŠ

Zima v MŠ
Zima nás tento rok privítala tak ako sa patrí. Celá krajina sa zahalila
do bielej periny a potoky, jazerá či rybníky sa premenili na ľadové
zrkadlá. A kto sa tomu najviac tešil? No predsa naši najmenší škôlkari. Už spoza okien tried sledovali ako padá jedna snehová vločka za
druhou. Spoločne sme si s deťmi v rámci vzdelávacích aktivít rozprávali o zime ako ročnom období a hravou formou pripomenuli deťom

taktiež striedanie ročných období. Porovnávali obrázky, priraďovali
správne oblečenie, ktoré si obliekame v zime. Oboznámili sa ešte
s tým, aké je dôležité starať sa o zvieratká v zimnom období. A tak
už opäť po roku mohli oprášiť boby, klzáky a hor sa na kopec. Deti
dokázali svoju nebojácnosť a aj to, že zimné radovánky milujú. A ani
najmenší sa nedali zahanbiť. Vôbec sa nebáli spúšťať sa dole kopcom
či už na klzákoch alebo boboch aj napriek tomu, že sedeli na nich
úplne prvý krát. Mnohé deti sa pochválili, že chodia už aj lyžovať.
V našej MŠ samozrejme zimné športy podporujeme, pretože pohyb
znamená zdravie.
Uč. MŠ
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MESIAC FEBRUÁR – MESIAC UTUŽOVANIA VZŤAHOV

Mesiac Február, aj keď je chladný,
spája sa s láskou a vyjadrením náklonnosti tomu, koho máme radi.
Predovšetkým mladšej generácii je
sviatok s. Valentína (14.2.) dobre
známy. Svätý Valentín je patrónom

zaľúbených, ktorí vykročili na cestu
lásky. Je však aj patrónom tých,
ktorí po tejto ceste kráčajú už roky
a možno desaťročia. Patrónom
milujúcich sa - rodičov, priateľov,
jednoducho patrónom všetkých,
ktorí sa majú radi.
V mnohých krajinách vo svete
prebieha v týždni osláv sv. Valentína týždenná iniciatíva na podporu
manželstva – Národný týždeň manželstva (NTM). Jeho cieľom je vytvoriť priestor na vyzdvihnutie hodnoty manželstva ako jedinečného
vzťahu muža a ženy, založeného na
vzájomnej úcte a láske a vyjadreného obojstranným verejným záväz-

kom. Národný týždeň manželstva
(Marriage Week) je medzinárodná
kampaň ktorá sa koná na podporu manželstva. Kampaň vznikla v
roku 1977 v Spojenom kráľovstve.
Organizovali ju manželia Richard
Kane (ktorý bol vo vedení Christian
charity Marriage resource) a Maria
Kane, ktorí chceli propagovať a
podporiť manželstvo ako vzácnu
hodnotu pre moderného človeka.
V roku 2011 sa na Slovensku
uskutočňuje prvý ročník kampane
s heslom „Na všetko dvaja“, pod
záštitou vtedajšej prvej dámy pani
Silvie Gašparovičovej. Do kampane
sú zapojené rôzne cirkvi, politici,
média, mestá a obce. Vo forme
rôznych zliav sú zapojené kvetinárstva, reštaurácie, kaviarne, kultúrne
inštitúcie. Organizujú sa prednášky,
manželské poradne. Tohto roku
sa 9-ty ročník kampane Národný

týždeň manželstva na Slovensku
uskutočnil 11. – 17.2.2019. Kampaň
podporila naša skvelá biatlonistka
Anastázia Kuzminova:
„Ako športovkyňa viem, čo to
znamená, keď tím naozaj dobre
funguje. A aj v manželstve je tímová
spolupráca naozaj dôležitá - bez
dôvery a vzájomnej podpory by
to bolo veľmi ťažké. Preto sa mi
páči myšlienka Národného týždňa
manželstva...“
Zdroj: https://www.ntm.sk/

Viete, ako sa nazývajú všetky výročia svadby?
Ľudia vždy hľadajú príležitosť, ako si posedieť pri slávnostne prestretom rodinnom stole, ako sa zabaviť a zaspomínať si, povedzme
aj pri príležitosti výročia sobáša. Ak ste si mysleli, že existujú len
dve výročia svadby, a to zlatá a strieborná svadba, tak vás radi vyvedieme z tohto mierneho omylu. Výročí svadieb je hneď niekoľko.
Kompletný prehľad výročí ponúkame v nasledujúcich riadkoch.
1. Bavlnené je výročím svadby po
prvom roku manželstva, pomenované podľa obdobia, ktoré by mali
manželia ešte stále prežívať „ako v
bavlnke“.
2. Papierové ide o druhé výročie
svadby, kedy sa manželstvo stále podobá „nepopísanému listu papiera“,
ktorý sa s pribúdajúcimi rokmi bude
napĺňať.
3. Kožené je výročím, ktoré sa oslavuje po treťom roku manželstva,
ktorý je podľa viacerých zdrojov
označovaný ako kritický. ak ho manželia zvládnu, ďalšie roky budú o to
pevnejšie, teda pevné ako tá najpevnejšia koža.
4. Kvetinové výročie svadby po štyroch rokoch manželstva, pre ktoré je
typické množstvo kvetov a kvetinovej výzdoby na oslave. toto výročie
majú pochopiteľne rady najmä ženy.
5. Drevené pomenovanie drevená
svadba označuje výročie po piatich
rokoch manželstva, pričom drevo
v názve symbolizuje pevné a dlhé
manželstvo, keďže drevo je trvanlivý,
prírodný materiál.
6. Železné železo je tvrdý kov, ktorý
symbolizuje pevnosť a nerozbitnosť
vzťahu po šiestich rokoch manželstva, preto sa toto výročie svadby
nazýva železným alebo plechovým.
7. Vlnené –zinkové nazýva sa tiež
zinkovou svadbou. Symbolizuje pozinkovaný riad, ktorý sa musí raz za
čas preleštiť, aby sa trblietal.

8. Bronzové Oslavuje sa po ôsmych
rokoch manželstva, kedy sa v minulosti zvykli manželia obdarovávať
lesklými predmetmi do domácnosti,
najčastejšie išlo o kuchynský riad.
9. Medené - hlinené manželia si
vymieňali medené mince pre šťastie
a do domácnosti si kupovali hlinené
predmety.
10.Cínové- ružové je prvým
okrúhlym desaťročným výročím
svadby, ktoré môžete poznať aj pod
názvom Deň ruží. Pri oslavách sa tancuje s červenými ružami a partnerka
by mala dostať množstvo kvetov,
zatiaľ čo partner dostáva zvyčajne
predmety z cínu, napr. poháriky na
víno či cínových vojačikov. Zvláštnosťou je aj to, že hostí na oslavu tohto
výročia svadby zvykli pozývať hlavný
družba a družička.
11.Oceľové výročie po 11 rokoch
manželstva, kedy sa partneri obdarovávajú posledný krát predmetmi
z kovu a ako to už z názvu vyplýva,
ide o oceľ. Zvyčajne dostávajú praktické darčeky, napríklad pomôcky
do kuchyne.
12.Hodvábne dvanáste výročie svadby dostalo pomenovanie po hodvábe, veľmi pevnom materiály, ktorý
je však na povrchu hladký, jemný a
príjemný.
13.Krajkové trináste výročie svadby
malo v minulosti veľký význam najmä pre nežné polovičky, ktoré boli
obdarovávané čipkou. Čipka alebo

krajka bola veľmi drahá a vzácna,
ženy ju zvyčajne len obdivovali a
túžili po nej.
14. Zo slonovej kosti je výročím
14-tich rokov spoločného života a
manželstva páru. Pri tomto výročí sa
zvykli manželia obdarovávať cennými predmetmi zo slonoviny.
15. Krištáľové je výročím po 15-tich
rokoch manželstva, ktorej pomenovanie je odvodené od skla, ktoré
je tak čisté a priezračné ako vzťah
manželov po toľkých rokoch.
Toto výročie je zároveň tým, pri
ktorom končia každoročné oslavy
výročia svadby. Zvyklo sa hovoriť, že
je tomu tak preto, lebo, ak manželia
spolu vydržali takú dobu, tak už
stačí oslavovať len po ďalších päťročniciach.
20. Porcelánové je výročím svadby
po dvadsiatich rokoch, kedy sa na
oslave manželstva podával obed do
nového slávnostného porcelánového
servisu.
25. Strieborná svadba je výročím
25-ročného, štvrť storočnice dlhého
manželského sľubu, kedy sa partneri
zvyknú obdarovávať striebornými
prstienkami.
30. Perlové toto výročie svadby by
malo symbolizovať vzácnosť manžel-

ského vzťahu, ktorá sa zvykne prejavovať darčekom v podobe perlového
náhrdelníka s tridsiatimi perlami.
35. Ľanové manželia si zvykli kupovať ľanové obrusy alebo posteľné
obliečky.
40. Rubínové do obrúčok sa zvykli
vkladať rubíny, ktoré svojou červenou farbou symbolizujú vášeň
a lásku.
45. Zafírové do obrúčok sa zase
vkladal modrý kameň zafír, ktorý je
známy ako kameň šťastia.
50. Zlatá svadba – manželia si zvykli
vymeniť obrúčky za nové vyrobené
zo zlata, predsa len ide o polstoročie
prežité spolu.
55. Smaragdové pri tomto výročí sa
už do nových zlatých obrúčok drahokamy nevkladajú, smaragd však
v tomto prípade symbolizuje veľkú
cennosť tohto výročia svadby.
60. Diamantová svadba po toľkých
rokoch, ak to finančná situácia dovolila, nemohol chýbať dar s diamantom.
65.Kamenná manželia si už nedávali
žiadne dary, ich vzťah je tvrdý ako
kameň.
70. Platinová alebo Požehnaná
svadba sedem desiatok rokov spoločného života v manželstve symbolizuje v tomto prípade najcennejší
kov, ktorým je platina.
75. Nebeská svadba tohto nádherného svadobného jubilea po 75-tich
rokoch manželstva sa dožije len zlomok manželov, o to je toto výročie
vzácnejšie a obdivuhodnejšie. Toto
výročie sa nazýva nebeským, pretože
sa hovorí, že kto sa ho dožije, pôjde
zaručene do neba.
Zdroj: https://www.mojasvadba.sk/
vyrocia-svadby/
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Dialóg so stálou čitateľkou na prahu roku 2019
Pani Ing. Beátka Hrušková, rodená Vrabcová z Veľkého Krtíša
pochádza z Muráňa, takpovediac
je Muránčanka „po meči i praslici“
– teda po otcovi Jánovi a mame
Margite. Redakcii Muránskych
novín sa ozvala už v 2. čísle roku
2008, a tak z jej príspevku- názorov a postrehov bol vytvorený aj
náš fiktívny dialóg s menovanou
pani inžinierkou.

RS: „Mnohí čitatelia postrehli,
že redaktorka pani Janka Šibalová už od začiatku (jún 2008)
uverejňovala Muránske noviny aj
na internete. Aký je tvoj názor na
túto super vymoženosť?“
BH: „Úplne najlepší nápad bol
umiestniť Muránske noviny na
internetovú stránku, aby sme ich
mohli bez problémov prečítať aj
my, okolnosťami donútení vy-

sťahovalci, čo je doma nové, na
koho môžeme byť hrdí, kto nám
robí hanbu.“
RS: „Čo upútalo tvoju pozornosť už v 1. čísle našich obecných
novín, lebo ty si okamžite na ne
zareagovala?“
BH: „S mamičkou Margitou
Vrabcovou sme si zaspomínali
na MUDr. Františka Drába. Keď
v roku 1954 (pred 65 rokmi) na-

stupoval ako mladý lekár, privítali ho v našej dedine chlebom,
soľou a muránskou vodou, aby
sa naplnili slová piesne Bystríka
Muránskeho: Kto sa raz napije
tej muránskej vody, nechce ísť
z Muráňa, pre Muráň sa zrodil.
Poďakovanie patrí aj organizátorom neopakovateľných podujatí
v Muráni.“
Mgr. Ružena Svoreňová

„Muráňské ozvěny
ve Fryštáku“

Nikdy som vo Fryštáku nebola a s ľuďmi z nášho družobného mesta
sa zoznamujem iba sporadicky počas ich návštevy v Muráni. Navždy mi
utkvela v pamäti napr. stredoškolská profesorka telocviku – teda moja
kolegyňa, pani Sylvia Knedlová, a čo viac, potešil ma aj jej vzťah k literárnej tvorbe. Náhodou mi do cesty vstúpila jej útla básnická zbierka
z roku 2012 pod názvom „Muráňské ozvěny ve Fryštáku“ s pozoruhodnými výtvarnými ilustráciami (Rudolf Knedla, Marcela Klapilová)
z muránskeho prostredia.
Obdiv pani Sylvie smeruje najmä k prírode a ešte s väčšou úctou k ľuďom: „Kolem tebe milo, útulno. Cítíš se dobře mezi svými kamarády...“
Nezabudla ani na svoju prvú návštevu v Muráni: „Celá rodinka sme jeli
v r. 1975 poprvé do Muráně. Naše oči dychtivě snímaly všechny obrazy
nepředstavitelně okouzlující krajiny...“
Rada spomína na muránske lesy: „Kdo neviděl, neuvěří! Kdo byl
v hoře, nezapomene! Každá minúta, vteřina ti připadají jako Boží zázrak. Závidíš? Ne, ale přeješ si, aby taková nedotčená krása přírody byla
i u nás, na Valašsku.“
Autorka poézie venovanej obci Muráň čitateľom naznačila, že jej nie
je ľahostajná ani naša história: „Zamýšlím se nad životem, který zde
byl v době Marie Séčiové, Muráňské Venuše. Muráňská Venuše čekala
na jaro, čekala, až sníh roztaje. Zase se dívala z okna. Ze stromů však
nekapala voda, ale slzy!“
Alebo v inej básni pod názvom SNÍM: „Hradní posádka, konající noční
službu, se ukládá k spánku. Ejhle, tam buká ještě poslední zbytek louče!
Asi nějaký plebán čte, či
něco skládá...“
A prekvapí nás záver: „Ze
snění mne vytrhne hlas
paní Martinove. Sylvuška,
idem! Psal se rok 1975.“
Poetické dielko pani
Knedlovej má iba 35 strán,
ale ozvena v jej srdci po
návštevách v Muráni je viac
než úctyhodná. Ako sama
píše: „Přijíždíš do Muráně.
Kolem cesty lesy. Silnice
sa zatáčí a najednou před
tebou leží dědinka. Klidná,
tichá, milá, šarmantní jako
gentleman...“
Mgr. Ružena Svoreňová

STOLNÝ TENIS

V netradičnom termíne 12.1.2019 sa uskutočnil v telocvični ZŠ s MŠ
v Muráni 12. ročník „ Trojkráľového turnaja“ v stolnom tenise v kategórii žiaci, žiačky a muži. Prekvapujúca bola pekná účasť 15 žiakov
a žiačok, ktorí súťažili o majstra školy. Na druhej strane nás sklamal
malý počet súťažiacich mužov, v ktorej ako jediný hájil farby Muráňa
Mgr. J. Svoreň. V kategórii žiakov zvíťazil a zároveň majstrom školy sa
stal Ján Dulaj (7.A). V kategórii žiačok 1. miesto obsadila a majsterkou
školy sa stala Darina Mušuková (6.C). V kategórii mužov pri účasti 10
súťažiacich sa na 1. mieste umiestnil p. M. Ištván z Pred. Hory, na 2.
mieste bol J. Siman z Revúcej a 3. miesto obsadil T. Fazekaš z M.D.Lúky.
Súťažiaci na prvých troch miestach obdržali pekné ceny a diplomy.
Všetkým súťažiacim bolo poskytnuté občerstvenie, ktoré padlo vhod
počas 6 hodín trvajúcich zápolení.
Za prípravu turnaja treba poďakovať starostovi obce Ing. R. Goldschmidtovi, predsedovi komisie K a Š
J. Huťanovi, Mgr. M.Mlákayovej za prípravu a účasť detí a P. Mlákayovi za organizáciu a hladký priebeh turnaja.
P. Mlákay
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Pôrodné „baby“
v Muráni

Kedysi sa aj v Muráni deti rodili doma, a tak sa mnohí naši seniori
právom môžu pýšiť svojím rodným domom, v ktorom strávili detstvo,
mladosť, vychovávali svoje deti a v ňom ich zastihla i staroba. Aj môj
rodný dom v časti Prídeľ v Muráni stále stojí- teraz príbytok pani
Márie Sojákovej. Kedysi mal hrušku na priedomí, za domom „drevené jahody“ (morušu), na dvore celý rad plodných jabloní a studňu.
Susedia mali vtedy k sebe veľmi blízko, tak keď to na rodičku- ženu
v očakávaní- prišlo, okamžite sa rozbehli do dediny za „babou“ – P.
Majerčíkovou alebo p. Krchovou. Obidve bývali na nižnom konci a obe
boli rovnako obľúbené a spoľahlivé.
Staršia p. Majerčíková bývala v blízkosti rieky (teraz v blízkosti
Jančíkovcov a Beňovcov). Mala iba jedného syna, známeho obecného učiteľa Dezidera Garlátiho, ktorý zomrel mladý, a tak sa dcérka
Marienka narodila tesne po jeho smrti. Mladšia známa Muránska
babica p. Krchová (Hrbáľová) sa tiež pýšila iba jediným dieťaťomdcérou Maruškou, s ktorou žili na Konskej ulici. Neskôr sa vydala
za vdovca, váženého pána prednostu železničnej stanice Františka
Goldschmidta. S prvou manželkou Margitkou žili v časti Pastovník
a vychovali dvoch synov, Viktorka a Ferka.
Muránske pôrodné baby mali vždy obrovskú radosť, keď aj ich
pričinením pribudol do obce malý človiečik. Každého počastovali
priazňou, ale v tom čase tzv. nedeľniatka zvlášť srdečne a ako také
rozprávkové „sudičky“ nešetrili lichotivými prívlastkami. Podľa nich
deti narodené vo svätú nedeľu boli deťmi šťasteny- mali byť vždy
čistučké, múdručké, šikovné, obdivované, úspešné, malo sa im vydariť všetko, na čo siahnu- najmä keď sa narodili hodinu- dve pred
obedom alebo rovnako pred polnocou.
Pani Goldschmidtová vítala do života v Muráni aj mňa, ale moja
pamäť do vlastného príchodu na svet nesiaha. Utkvela mi však ako
18 ročnej v pamäti jej obrovská radosť, keď sa v roku 1966 v poriadne
zasneženom januári narodil v jej novej rodine chlapček a zásluhou p.
Zity Hajdúkovej pribudol v muránskej matrike zápis o novom občanovi
mužského pohlavia. Podľa našej skvelej „baby, babice či pôrodníčky“
bol nádherný, vnímavý, obletovaný v rodine a možno v čase jeho
príchodu nebola ani nedeľa, ale nechýbalo mu nič k tomu, aby bol
v živote úspešný a vážený občan našej obce.
Mgr. Ružena Svoreňová

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.

Spomienka
Nesmúťte najbližší za mojim
odchodom,
bola to Božia vôľa a mojim
osudom...

Dňa 15. 2. 2019 uplynul rok, čo
nás navždy opustila naša drahá manželka, mamka a starká

Blažena
Goldschmidtová

vo veku nedožitých 64 rokov.
S láskou a úctou na ňu spomínajú manžel,
dcéry Andrejka a Tinka s rodinami,
syn Branko s rodinou a ostatná
rodina.

Spomienka

MAREC 2019

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
Roman Nemoga
Juraj Dodák
Terézia Dulajová
Zuzana Liptáková
Ján Berzéty
55 rokov
Vladimír Fázik
Margita Mušuková
Ružena Štefanková
60 rokov
Pavel Urva
65 rokov
Ján Beňo
Anton Ferenčík
Mária Hlodáková
Mária Vrbjarová
70 rokov

2. marca 2019 sme si s láskou
pripomenuli dvanáste výročie
straty našej milovanej
Ing. Lidušky Kmeťovej –
Frandelovej.
Liduška, kto ťa poznal, spomenie si. Kto ťa mal rád, nezabudne...
Tvoji milujúci- Rebeka, Dodo,
Maroško s rodinou, maminka,
ocko.

Eva Huťanová
Margita Dodáková
Zita Hrbáľová
75 rokov
Alžbeta Kredátusová
Ján Anderko
80 rokov
Emil Kredátus

Neprešlo jazykovou úpravou

Šimon Mušuka

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. 2/2019 je 30. marca 2019. Tešíme sa na spoluprácu.
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