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ZIMNÝ PRECHOD MURÁNSKOU PLANINOU
Muráň, sobota 13. februára 2016
Zamračené a upršané nevľúdne ráno, so
zbytkami spadnutého nočného snehu,
privítalo účastníkov 38. ročníka Zimného
prechodu Muránskou planinou. Aj napriek
týmto nelichotivým podmienkam prišlo
sa pokochať zimnými scenériami Planiny
vyše 450 účastníkov. Tá ich nesklamala,
prekvapila ich svojim bielym závojom
čerstvého snehu a pokojom. Tradične ako
prvý po vyvezení autobusmi na Javorinu,
vydali sa na svoju trasu 50 lyžiari - bežkári,
ktorí pokračovali cestou na Veľkú Lúku Belkovú - Lopušné - Havranie - Studňu,
kde ich privítali rezkou muzikou a spevom
J. Spišák a kolektív lesníkov, ktorí podávali
čaj s možnosťou posedieť si v teplej chate.
Po dobití energie pokračovali na Kadak
- Gajdáľky - Vohan - Maretkinú - Veľkú
Lúku a pešo od Osísk do Muráňa, kde ich
v jedálni ZŠ čakalo občerstvenie vo forme
chutného guľáša, piva a čaju. Peši turisti
absolvovali trasu z Javoriny na Veľkú Lúku,
kde ich vo výbehoch čakala črieda koní. Na
Maretkinej bola pripravená občerstvovacia
stanica a po krátkom oddychu a doplnení kalórii sa vracali späť na Veľkú Lúku,
odkiaľ mohli odbočiť na Muránsky hrad
a pozrieť si ako prebieha jeho záchrana
a rekonštrukcia. Odtiaľ sa chodníkom resp.
cestou dostali do Muráňa. Lyžiari prešli 24
km a pešiaci 15 km.
Príjemnú pohodu podujatia narušila nepríjemná a vážna udalosť, keď svojou
nedisciplinovanosťou, správaním a aroganciou, jeden z účastníkov, ktorý sa s
„kamarátmi“ pohyboval mimo určenej
trasy, pri páde z brala pri vyhliadke utrpel vážne zranenia. Na jeho záchrane do
neskorých hodín sa podieľalo 20 členov
HS zo Slovenského raja, Nízkych Tatier
a domáci členovia HS.
Hory sú krásne ale aj zradné, dajú ti veľa
ale vedia aj brať. Nech táto udalosť je mementom pre ostatných, výstrahou ako sa
správať v prírode.
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí
toto podujatie zorganizovali na čele so
starostom obce Ing. Romanom Goldschmidtom.
Pavol Mlákay
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Karneval

V piatok 12. februára sa vyzdobená školská telocvičňa zaplnila karnevalovými
maskami. Po privítaní všetkých žiakov, pedagógov a rodičov, sa masky predviedli
na promenáde a predstavili obecenstvu. Porota mala ťažkú úlohu, vyhodnotiť najkrajšie masky. Prvé miesto patrilo mačke (tigrici), druhé miesto obsadil šejk a tretie
miesto kostlivec. Záver patril diskotéke, kde si všetci zatancovali.
S.H

ZASLÚŽIA SI
TO
Chválime
Chceli by sme pochváliť všetkých ľudí, ktorí sa podieľali na
záchrane Lukáša Korima.

Haníme
Táto fotka sa našla v schránke
nápadov, ktorá je určená aj na
takéto účely, ďakujeme anonymovi za perfektnú ukážku
toho, ako si niekto dokáže urobiť z rieky bezodnú žumpu. (suchý záchod p. Cibuľu č. d. 81)

Oslavujeme MDŽ? Mali by sme!
Nálepku politickej propagandy nestratilo MDŽ ani po zmene režimu. Dnes
tento sviatok oslavuje už 106. výročie,
no mnohí ho stále považujú za socialistický prežitok. Vedúci zvykli počas
MDŽ rozdávať pracovníčkam červené
karafiáty a podnik im pripravil kultúrne
podujatia. Cieľom bolo vzdanie úcty a
vďaky socialistickej žene – pracovníčke a
občianke. Tento sviatok však mali radi aj
muži. S radosťou si pripili na svoje ženy.
Ako vznikol MDŽ
Nápad oslavovať Medzinárodný deň
žien vznikol na Medzinárodnej ženskej
konferencii v roku 1910, ktorá sa konala
v Kodani. Ako dátum tohto sviatku určili
8. marec, na počesť veľkého štrajku, 40
000 newyorských krajčírok z textilných
tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto
bojovali za zrušenie desaťhodinového
pracovného času, proti nízkym mzdám

a zlým pracovným podmienkam.
A napokon, tradíciu osláv MDŽ upevnila
aj jedna tragická udalosť. Dňa 25. marca
1911 vypukol v jednej z textiliek v New
Yorku ničivý požiar, ktorý pripravil o život
146 žien. Príčinou tragédie boli otrasné
pracovné podmienky.
Rok 1975 označila OSN za Medzinárodný rok žien a v tomto roku bol
8.3. ustanovený MDŽ.
Aj, keď sú na tento deň rôzne názory
môžeme ho vnímať ako príležitosť poďakovať všetkým príslušníčkam nežného
pohlavia za to, aké sú krásne, dobré,
starostlivé, úžasné, a akí sme radi, že ich
máme. K žene patria kvety a v tento deň
obzvlášť.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzinárodný_deň_žien
Zdroj: Dnes24.sk
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Vážení spoluobčania!
V roku 2016 si naša obec pripomenie 695 rokov
od prvej písomnej zmienky o Muráni
a 745 rokov od prvej písomnej zmienky o Muránskom hrade.
Obecné zastupiteľstvo chce pri tejto príležitosti
usporiadať oslavy Dni obce Muráň. Počas týchto
osláv sa budú udeľovať ocenenia: „Čestné občianstvo“, „Cena obce Muráň“, „Cena starostu obce
Muráň“.
Za čo vlastne môžete navrhnúť občanov na tieto
ocenenia?
Čestné občianstvo sa môže udeliť osobám, ktoré
sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
obce, ochranu jej záujmov a šírenie dobrého mena
vo svete alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo obce
Muráň možno udeliť občanom Slovenskej republiky
i cudzím štátnym príslušníkom, vo výnimočných
prípadoch aj „im memoriam“.
Cena obce Muráň môže byť udelená za vynikajúce
tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti, za činnosť osôb pri záchrane
ľudských životov, majetku obce a občanov.
Cenu starostu obce Muráň udeľuje starosta obce
obyvateľom obce a rodákom za úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech obce. Ocenenia sa môžu udeliť
aj in memoriam, ktoré prevezme pozostalý podľa
príbuzenského vzťahu.
Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať
občania obce, ktorí dovŕšili 18 rokov. Návrhy sa
predkladajú na osobitných tlačivách, ktoré si navrhovatelia môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v
Muráni pri p. Šibalovej.
Tieto návrhy môžete podávať do 30. apríla 2016.
Veríme, že máme medzi nami občanov ktorí si
tieto ocenenia zaslúžia!

PORADENSKÝ KURZ
Dňa 8.1.2016 sa v priestoroch Obecného úradu
Muráň uskutočnil poradenský kurz, ktorý usporiadal
ÚPSVaR z Revúcej. Kurz bol určený pre marginalizovaných uchádzačov o zamestnanie. Na predvolanie ÚPSVaR prišlo 13 ľudí, ktorých po príchode
pracovník ÚPSVaR zaevidoval. V poradenskom
kurze išlo o zistenie záujmu o resocializačný -rekvalifikačný kurz (RE-PAS), ktorý sa má uskutočniť
v dňoch od 29.1. do 4.3.2016 v Komunitnom centre v Muráni v rozsahu 80 hodín. Poradenský kurz
viedol Ing. Marián Bilický z TM Consulting s.r.o., so
sídlom v Nitre. V stručnosti oboznámil uchádzačov
na čo bude resocializačný kurz obsahovo zameraný
(komunikačné zručnosti, právne vzťahy, podpora
pracovného uplatnenia ako nástroja resocializácie).
Po prednáške sa zisťoval záujem o resocializačný
kurz, o ktorý polovica uchádzačov prejavila záujem
a niektorí si to ešte chceli premyslieť.
- SH-
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NAŠI
N A J ÚS P E Š N E J Š Í
Podnikateľ: Mgr. Peter Kontúr
Má 39 rokov. Je ženatý, s manželkou
Oľgou má dvoch synov. Má ukončené
vysokoškolské vzdelanie. Predtým
ako začal podnikať bol učiteľom na
ZŠ v Muráni.
Pán Kontúr, veľa ľudí si všimlo, že
na vyšnom konci v bývalom dome
pani Alexovej sa začalo niečo budovať a parkovať viac áut.
Áno, dom sme odkúpili na podnikanie.
Kedy ste začali podnikať? Opíšte
nám hlavné zameranie. Koľko ľudí
zamestnávate?
V júli 2007. Nie je to len moja firma,
máme ju s bratom. Hlavné zameranie
našej firmy je – sieťotlač, transferová
tlač, sublimačná tlač, tampoprintová
tlač, gravírovanie, digitálna potlač na
reklamný textil (tričká, mikiny, polokošele, vetrovky...) a ostatné reklamné predmety (tašky, dáždniky, perá,
zapaľovače, prívesky lampy, USB...).
Brat zabezpečuje odbyt a ja sa starám
o výrobný proces. Spolu zabezpečujeme logistiku (dopravu). Pracujeme
pre rakúske reklamné agentúry, ale aj
pre koncových zákazníkov v Rakúsku
aj na Slovensku. Momentálne pracuje
pri nás 24 ľudí.
Čo bolo počas realizácie najťažšie?
Začať. A potom vydržať. Dôležité je
vždy stanoviť si čiastkové ciele, ktoré
treba zodpovedne plniť. Toto čo teraz
vidno za nami je 8 ročná práca na
budovaní firmy aj zvonku aj zvnútra
(a nemyslím tým iba budovu).
Ako vyzerá jeden deň v živote
podnikateľa?
V prvom rade deň podnikateľa trvá
24 hodín. Je prepletený pracovne
a súkromne. Podnikanie Vás zhltne
celého a tomuto spôsobu života sa
musí prispôsobiť celá rodina. Keď je
robota pracujeme, keď je práce menej
oddychujeme. Podnikanie ale určite
nie je práca (klasická zamestnanecká)
– je to život, je to cesta životom.

Kde sa vidíte o 5 rokov?
V roku 2021 (smiech). Ako zabehnutá
a stále sa rozvíjajúca, prosperujúca
rodinná firma, ktorá dáva zákazníkom
veci podľa ich priania a ľuďom v okolí
pracovné príležitosti.
Aké vlastnosti si na sebe najviac
ceníte a ktoré by ste radšej nemali?
Ak nechcete aby ľudia hovorili o Vás,
nehovorte veľa o sebe.
Čo považujete za svoj najväčší
osobný úspech?
Šťastnú rodinu, v ktorej žijem – je to
dar, ktorý treba neustále udržiavať
a starať sa oň – ako o oheň, prikladať
každý deň polienko.
Ako zvyknete relaxovať?
Športujem, chodíme na prechádzku,
„shopping“, čítanie časopisov alebo
kníh.
Aké sú Vaše záľuby?
Rodina, podnikanie, šport – lyžovanie, bicykel, beh, čítanie.
Na aké miesto sa najradšej vraciate a prečo?
Domov. K manželke a deťom. Lebo je
tam úžasne dobre.
Kde najčastejšie trávite dovolenku?
V lete chodievame k moru, v zime si
zalyžovať.
Ktoré ľudské vlastnosti Vám najviac prekážajú?
Zvedavosť a zasahovanie do súkromia. Takže tento rozhovor už ukončíme (smiech).
Na záver môžem konštatovať, že vo
firme pána Mgr. Petra Kontúra vládne
rodinná atmosféra a zamestnanci
si zamestnávateľa vážia a majú ho
radi. Preto pre jeho firmu platí výrok:
“Úspech je výsledkom tvrdej práce
a dokonalej prípravy.“
Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme Vám i Vašej firme veľa úspechov.
Ing. Soňa Haššová
Noviny v Rakúskom Linzi
zo 17. septembra 2015 priniesli informáciu o otvorení
„Info-day“ – informačného
dňa, kde bola predstavená
budúcnosť reklamy, propagačných produktov a inovatívnych nápadov. Zúčastnilo
sa ho viac ako 200 firiem
a nás môže potešiť aj účasť
našich zástupcov-podnikateľov – bratov Petra a Karola
Kontúrovcov ako vidíme na
obr. z miestnej tlače. Teší
nás, že nám robia dobré
meno aj v zahraničí.

Slováci sú tradičným vysťahovaleckým národom a za lepším životom
odchádzali do sveta státisíce ľudí. V
rokoch 1870 - 1914, teda do prvej
svetovej vojny, sa vysťahovalo okolo
750-tisíc Slovákov. Bola to takmer
tretina z ich počtu v bývalom Uhorsku. Slobodní muži tvorili väčšinu,
obvykle odchádzali natrvalo. Druhú
skupinu tvorili ženatí muži, ktorí odchádzali do USA na zárobky. Doma
nechali ženu aj deti, peniaze im
posielali po častiach. Veľká časť vysťahovalcov sa neplánovala usadiť
v USA natrvalo. Plánovali niekoľko
rokov tam pracovať, našetriť doláre
a s úsporami sa vrátiť domov; kúpiť
pôdu, postaviť murovaný dom a žiť
v lepšom sociálnom postavení. Toto
je obraz minulosti: prelom 19- 20
storočia.
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Aká je súčasnosť? Čo sa zmenilo
po 100 rokoch? Skoro nič sa nezmenilo, len miesto mužov odchádzajú za zárobkom slovenské ženy.
Tentokrát do Rakúska a Nemecka
ako opatrovateľky. Presné počty
vycestovaných opatrovateliek neeviduje nik. Počet opatrovateliek zo
Slovenska v Rakúsku v novembri
2011 podľa expertného odhadu je
27,6 tisíc. Najviac opatrovateliek
pochádza z Košického, Prešovského,
Nitrianskeho a Banskobystrického
kraja, teda z chudobnejších regiónov Slovenska. Je to škoda, lebo
žena tvorí rodinu ako hovorí ľudová múdrosť: „Tisíc mužov vytvorí
tábor, domov dokáže vytvoriť
jedna žena.“
Ing. Soňa Haššová

FENOMÉN DNEŠNEJ
DOBY

NÁREK OPATROVATEĽKY
(Venované všetkým statočným ženám, ktoré sú nútene pracovať v zahraničí,
aby uživili svoje rodiny)

Už zasa balím kufre
ako rozlúčiť sa mám
smútok rozlial sa mi v duši
keď do detských
očí pozerám.
Deti vravia: Nechoď mami,
zostaň s nami,
chceme ťa len pre seba.
Manželovi po rozlúčke
zostala len smutná tvár.
Tam v cudzine mám vraj
druhý domov
to čo bolí, vlečie sa
počítam dni na svitaní,
keď zas s rodinou
stretnem sa.
Všetci vravia: Ty sa máš,
veď kráľovsky zarábaš!
Kto však vie,
akú krutú daň ja splácam
za samotu, ktorú prijať
musím
keď do cudzej rodiny
kúsok svojho srdca nosím,
miesto toho chlad si vozím
do svojej rodiny,
ako tovar najvzácnejší
z tej ďalekej cudziny
Moja láska k deťom
má podobu

počítačov, smartfónov
a tabletov.
Pomaly sa mení na obludu
prezlečenú
do značkových vecí
a iba mama cíti,
že sú to len náplasti,
ktorou chorú detskú
dušu lieči.
Už mám toho plné zuby
chcem späť svoju rodinu
manžela, čo bezpečie
mi dáva
a v náručí má nehu.
Len taký život má
pre mňa cenu.
Ale ako nájdem cestu z
toho bludiska,
keď uviazla som v slučke
šekov, účtov, pôžičiek?
Čakám, že čas mi napovie,
ako vyriešiť to mám.
Zatiaľ nemám odvahu
len tak všetko hodiť
za hlavu.
Taxík už čaká pred domom
a ja zasa balím kufre.
Som to vôbec ešte ja?
Ing. Soňa Haššová
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71. výročie oslobodenia obce Muráň
Každoročne koncom
januára (27.1) si pripomíname výročie oslobodenia obce Muráň.
Po doznení tónov našej
nádhernej hymny a po
príhovoroch nasledovalo
tradičné kladenie venca
a následne nás básňou
dojala pani Mgr. Jana
Murková. Opäť sklamala
nízka účasť občanov (ako
bolo pripomienkované:
„pre nevhodný čas konania sa udalosti“). Bolo
by zaujímavé vidieť „tie
davy“, ak by bola hodina
konania iná.
- JH -

Oslavy 71. výročia oslobodenia obcí Stredného Gemera

túrnom dome v Muránskej Dlhej
Lúke. Pri pamätnej tabuli predniesol
príhovor aj báseň predseda ZO pán
Jozef Kubaško.
Na schôdzi sa zúčastnili okrem členov
ZO SZPB aj predstavitelia okresného
úradu v Revúcej prednosta Ing. Peter Balogh, ďalej okresný náčelník
policajného zboru JUDr. Branislav

Na priloženom zábere je časť žiačok z môjho prvého 1.ročníka
(1970/1971). Zľava Muránčanky JANKA HLODÁKOVÁ (KRŠTIEŇOVÁ),
ĽUBKA LABOŠOVÁ (FRANDELOVÁ), a tr. prof. RUŽENA HAJDÚKOVÁ
(Mgr. SVOREŇOVÁ). Na športovom podujatí obsadili I. miesto.

V dňoch 27. – 28. januára 2016 prebehli oslavy 71. výročia oslobodenia
obcí v Muráni, Muránskej Lehote,
Muránskej Hute a Muránskej Dlhej
Lúke. Najviac prítomných bolo zúčastnených práve v Muránskej Dlhej
Lúke, pretože po týchto oslavách
sa konala výročná členská schôdza
základnej organizácie v Muráni v kul-

Valaštek a ďalší
hostia, starostovia obcí, poslanci obecných
zastupiteľstiev,
obecní funkcionári JDS. Predstavitelia okresu
dostali Ďakovné
listy od základnej organizácie
za trvalú podporu jej aktivít. Na
rokovaní VČS boli
slávnostne odovzdané členské preukazy jedenástim novým členom. Po
oficiálnej časti VČS bola premietaná
videoprezentácia fotografií z akcií
ZO SZPB v Muráni. Schôdzu poctilo
svojou účasťou do osemdesiat prítomných.text:
Ing. František Lukáš
foto: Jozef Kubaško
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SPOMIENKA
Aké to bolo v školstve
pred 45 rokmi?

Takmer denne sme prostredníctvom televízie svedkami nespokojnosti pedagógov s pomermi
v školstve. Prirodzene, týka sa to
hlavne financií! Deti zostávajú deťmi v každej škole a v každej dobe
– je to nádherné poslanie a nevšedná možnosť považovať každého
žiaka či študenta za individualitu,
osobnosť s pozoruhodnými vlastnosťami, často s obdivuhodnými
schopnosťami a talentom, ktorý
neraz vyústi do radosti z úspechov
obojstranne – dieťaťa i jeho učiteľa.
Koruny, peniaze, peniažteky... eurá
– o tých sa teraz často vedie reč!
V strednom školstve som pôsobila
35 rokov, ale bolo ešte viac schodov – od suterénu až na druhé
poschodie v „ihličkách“, a päť- desať
minútové prestávky medzi hodinami. Iba vymeniť triednu knihu
a pomôcky. V triede okolo 30 žiakov a pri počte sedem hodín – 210
rôznych mladých ľudí plus učitelia
v zborovni... Na dôchodku je zrazu
všade ticho – chýba mi to!
Čísel som uviedla neúrekom, ale
finančnú otázku akosi nechtiac
odsúvam nakoniec. A to malo byť
v mojom príspevku prvoradé. Našla
som teda svoj platobný dekrét –
výmer v strednom školstve pred 45
rokmi. Po päťročnom štúdiu na filozofickej fakulte som bola promovaná 7.7.1970 ako učiteľ strednej
školy. Magický dátum, nástupný
plat však už menej lákavý. A na
základnej škole by som bola nekvalifikovaná, hoci na pedagogickej
škole trvalo štúdium iba štyri roky.
Môj doklad uvádza, že od 25. augusta 1970 (týždeň pred začiatkom
školského roka – teda žiadne dva
mesiace prázdnin!) môj základný
plat (III. pracovná trieda, A platová
skupina, 1.platový stupeň) bol stanovený vo výške 1.600,-Kčs. Potom
mi pridali 100,-Kčs, za triednictvo
80,-Kčs a za 1 nadpočetnú hodinu
84,- Kčs. Moja odmena mesačne
(po odpočítaní zákonitých zrážok)
bola celkom 1.864,- Kčs. Nedá sa
to porovnať s dneškom – ale bolo
to asi 62,- Eur, ale chlieb stál vtedy
7,20 Kčs a čierny 5,20 Kčs, mlieko 2
Kčs atď. Avšak v porovnaní so štúdiom s iným zameraním (napr. inžinieri – tiež 5 rokov) – práca učiteľov
nielen teraz, ale ani v minulosti
nebola primerane finančne ocenená. Nezveličujem, práca v školstve
je nádherná, skvelá, ale aj náročná
a veľmi zodpovedná – rodičia pedagógom zverujú svoje najdrahšie
klenoty, ktoré musia byť prínosom
aj pre celú našu spoločnosť.
Mgr. Ružena Svoreňová
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Nie som si istá, či vám smiem prezradiť, kto ma motivoval k napísaniu
tohto príspevku. Ja to však riskujem!
V jedno horúce leto posedávali na
lavičke dvaja dôchodcovia: už zosnulý pán Vojtech Sliacky (1942 – 2015)
a môj sused vo februári oslavujúci 75
rokov pán František Senko. Cestou do
obchodu ma pristavili otázkou, prečo
nemám sukňu. Zachichúňala som sa,
ale oni vraj robili seriózny výskum.
Teraz vraj žiadne ženy v Muráni nenosia sukne, a tak všetky „ševkyne“ prišli
o robotu. Ani malé dievčatká, ani „pubertiačky“, mladice, ba ani staršie ženy,
čo chodia do kostola. Pritakala som
im, že teraz chceme byť všetky „pohoďáčky.“ Ja však sem – tam stretávam aj
ženy v šatách, no to už nechávam na
čitateľov, aby si to sami všimli.
Kedysi sme mali veru každá svoju
osobnú krajčírku. Neviem, či si spomeniem na všetky, ale do Muráňa si nosili
látky na šaty ženy až z Jelšavy, Tisovca
či Červenej Skaly. Muránske „ševkyne“
jednoducho nemali páru. My s mamou
sme si veľmi obľúbili pani MÁRIU KOVÁČOVÚ. Hoci zákazníčok mala vždy
veľa, dalo sa na ňu spoľahnúť. Šaty
sedeli ako uliate a boli ušité načas.
Nebola ani finančne náročná, a tak za
ňou prichádzali ďalšie a ďalšie dámy zo
širokého okolia. Často navštevovanou
krajčírkou a veľkou konkurentkou
bola aj jej najmladšia švagriná pani
MAGDUŠKA KOVÁČOVÁ. Poznala
som aj iné, no nie som si istá, či všetky.
Nepomôže mi ani dostupná literatúra
o obci Muráň. Našla som iba meno
vynikajúceho krajčíra – pán JOZEF
STRAKA. Veru po kostýme, ktorý ušil
mojej mame, som v mladosti rada siahala aj ja. Keď je už reč o chlapoch, tak
poznala som iba jedného vyučeného.
Nepočujúci pán JAROSLAV BEŇO
po štúdiách v Kremnici vyučil sa za
pánskeho krajčíra a veľa rokov pracoval v Odevných závodoch v Trenčíne.
V Muráni však svoje profesijné zručnosti nevyužíval.
Pochvalami zo strany občanov v Muráni i mimo neho sa mohol pýšiť o viac
rokov starší manželský pár – pán VIKTOR GOLDSCHMIDT s manželkou
ZUZANOU. Obaja dokonale ovládali
svoje krajčírske umenie a špecializovali
sa hlavne na pánsku módu, ale obdiv
budili aj ich elegantné kostýmčeky
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
„Ševkyne“ z Muráňa nemali páru
mätám od detstva, už
či iné dámske odevy.
nežijú. Napr. teta IREV ich dome si podávali
NA (od Fabuli) – p.
kľučky nároční zákazníci
FRANDELOVÁ s mana odchádzali spokojní
želom FRANTIŠKOM
s poctivou prácou, resp.
nemali deti. Často
s celkovým výsledkom.
však u nich pobudol aj
Dnes dom po zosnulých
dlhší čas blonďavý syrodičoch patrí ich jedinej
novec Vladko Haluška
dcére Gizke. Podľa pa(teraz vysokoškolský
mätníkov na jeho mieste
pedagóg v Bratislave).
(na pravej strane ulice
Žili v dome pri troch
smerom na Tisovec) stámostoch – na pravej
la obľúbená krčmička,
strane smerom na Tineskôr mliekareň, čidosovec. Navštevovali
konca určitý čas „dadóv“
sme aj krajčírku p.
(materská škola). V našej
MÁRIU SPIŠÁKOVÚ
obci priezvisko Goldv dome s kozubom
schmidt (z nem. zlatý
v Pastovníku – neskôr
kováč) možno považonevesta spomínaného
vať za ojedinelé, a tak
krajčíra p. Straku. Dievšetci Goldschmidtovci
ťa s manželom nemali,
v Muráni (Dezider, Braňo, Jánovia, Roman atď.) Dievčenské šatôčky ušila p. zomrelo ešte pred narodením. Šila nielen
boli vlastne príbuznými Barbora Skubachová
šaty, ale aj obliečky
spomínaných úspešných odborníkov
na periny a všetko iné podľa potreby.
v oblasti odievania.
Ženy- ďalšie „ševkyne“, ktoré si pa- Dievčatkám vždy ušila ako darček

Nepočujúci Jaroslav Beňo sa vyučil za
pánskeho krajčíra ušila p. Mária Kováčová

Parádili sa aj bábiky, nielen ich majiteľky.
Dámske šaty

MURÁNSKE NÁREČIE
Humor v kršme Jeleň

Streľmajster Paľo Hajdúk z Muráňa – prezývaný Budka, tuš Janóv brat ot Štapajky,
si vera veďeu zo šitkiho uťáhnúť a koď daš
povedau, ta v muránskej kršme na pľacu,
šo sa ftodi volala Jeleň, sa šicá chlapi
chitali za bruchi ot smiechu. Dobreže od
ich rihotu nezahrmeli aj šitkie šibi na oblokoch. Pravdou je, že pri ťéj jeho milovaňej
boroviške ho ešťe väcej podpichovali,
a tak furt bula s ňim sranda. Ňedau von
ňikomu a ňišomu pokoja! Rás, koď do
kršmi nakukli ftoďajší pán farár, ukäzav
na báčiho od Ardáka, šo choďili do kosťela
a ešťe rašej do kršmi a zahlásiv: „Pán farár,

tu máťe zblúdilú ovešku!“ A potom uš
spustiv bes prestavki.
„Na salašu pri dojeňu oviec valach volá
na bašu: - Baša, ovca vám ští do mlieka...
– A baša valachovi: - Ňevaďí, chlapše, to
sa precedí!“
„Muránšan išou za robotou do Ameriki.
Najšou si robotu v baňi a dau sa aj poisťiť. Napísau domóu žeňe: - Žena mojá,
najšou som si robotu v baňi a dau som
sa aj poisťiť. Koď ma tu zabije, dostaňeš
veléj peňazí... – žena mu odpísala: - Éj, ale
koďiže to buďe, koť tebä zabije?“
„Dvojo drevorúbáši rezali buka. Kamarát
povedá kamarátovi: - Ďuro, daj pozor, abi
ťa ňezabilo! – A Ďuro na to: - Ej vera, mňa

ešťe aňi rás vo hôre ňezabilo.“
„Cestovala vlakom chromá žena z vnúčaťí. Na Kriváň – Ďetve zastáv vlak.
Vlakvedúci zakrišeu: - Kriváň – Detva
vistúpiť! – Žena rozumela, že krivá z ďeťmi
vistúpiť. – Jáj, Bože môj, šo že ma tak viháňajú, veď já som ňikomu ňišt ňezrobila.“
Prišóu šas, že si museu Paľo báči s kršmi
odskošiť, ale aj to ešťe zo srandou: „ Pán
kapitáň, hlásim, rota nastúpená bes koňí!
– Ňevaďí, nasadnúť!“ Kršmár si misleu, že
už odchádza domov, ta za ňim zavolau:
„ Pán Hajdúk a plaťiť buďe kto?“ A on
pohotove na to: „Pánboh, zaplať!“
- RS -
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nejakú drobnosť z kusov látky, ktoré
jej zákazníčky nechali. Zásterku, šálik,
šatôčku, vreckovku atď. a ja som mala
od nej aj prvú kozmetickú taštičku – na
hrebienok, zrkadielko, sponky, gumičky, mašličky a pod. Spomínam si aj na
milú p. BARBORU HAJDÚKOVÚ (od
MARETKY). Neskôr p. SKUBACHOVÚ
– sestra, dvojča p. Márie Lukášovej.
Teta Borka vždy trochu krívala, ale
svoj šijací stroj ovládala dokonale.
Okrem iného, ušila mi aj pôvabné biele
šatôčky na prvé sväté prijímanie. Ona
však zobrala do parády aj môj účes.
Pomocou cukrovej vody mi vykúzlila
na hlave s venčekom aj nádherné pevné lokne. Ako druháčka som sa pýšila
v škole ešte pár dní potom bohatou
kučeravou hrivou, ale v triede som
nebola takto „pocukrovaná“ sama.
Viem, že mnohé ženy pochvaľovali
v oblasti krajčírstva talent pani TERKY ORBANOVEJ, či šikovné ruky p.
LUTERÁNOVEJ, z mladších je známa
aj p. GIZKA REGENDOVÁ, alebo najmladšia p. ALENKA FERENČÍKOVÁ je
teraz úspešná v Revúcej. Ozvite sa, ak
som neúmyselne niektorú „obletovanú“ najmä ženami muránsku krajčírku
vynechala. Keď to tak záverom rekapitulujem, každá časť Muráňa mala tú
svoju – alebo aj dve.
Mgr. Ružena Svoreňová

Tieto dievčenské šaty obdivovali malé
školáčky pred 60 rokmi – boli ružové.
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Z PERA NAŠICH ČITATELOV

Chcem v tomto článku opísať Nižný
koniec v Muráni, aký bol v čase môjho
detstva za 1. Slovenského štátu. Nižný
koniec rozumiem ulicu od dolného mostu
po posledný dom na ulici Márie Séči, po
dom Beňovcov – Gajdáľovcov. Ulica sa volala asi preto tak, že po nej chodila Mária
Séči na stretnutie s Fraňom Vešelénim ku
vyvieračke smerom na Tisovec, lebo cesta
cez Hrby asi neexistovala a cez Muránsku
Lehotu popri rieke sa dobre dostala ku
vyvieračke. Jednotlivé dvory na Nižnom
konci okrem oficiálneho mena tam bývajúcich mali aj druhé pomenovanie.
Začnem od posledného dvora smerom ku
mostu. Do Gajdáľov, do Geca, do Hajdúka,
do Strapáka, do Červienku, do Ťurka, do
Babušku v poslednom dome pri rieke
býval pán Kantor. Podrobne opíšem posledný dvor pri lúkach. Dom začínal od
cesty. Boli tam dva domy v ktorých bývali
dve rodiny Beňovcov. V prvom otec Jozef, mama Mária, starý otec, stará mama
a deti: Jozef, Belo, Milan, Vlado, Ferko, Mária a Juraj. V druhom dome, ktorý nasledoval hneď za prvým rodičia, otec, mama,
starý otec, stará mama a deti: Pavel, Ján,
Borka a Peter. Starý otcovia z oboch rodín
nosili svojrázne oblečenie z ovčej vlny. To
sa robilo doma. Ostrihaná vlna z oviec
sa spracovala, upriadla na nite, z ktorých
sa utkalo hrubé plátno a z toho sa ušil

oblek, kabanica- kabát, kološne – nohavice. Tak si spomínam na oboch starých
otcov, keď v nedeľu vykračovali v tomto
obleku do kostola. Kabanica bola len
tak nahodená na
pleciach, rukávy
sa len tak voľne
„pľantali“. Náradie na spracovanie ovčej vlny aj konopy som videl v lete
2015 v Muránskej Lehote, kde je všetko
vystavené pred obecným úradom. Hneď
pozdĺž domov Beňovcov bol veľký dvor,
na konci dvora maštaľ a humno, jednej
aj druhej rodiny. V maštaliach chovali
rožný dobytok kravy a voly. Voly boli
ťažné zvieratá, s ktorými obrábali pôdu
a používali ich aj na furmanku, ktorá bola
hlavnou obživou. Gajdáľovci – Beňovci,
ktorých spomínam, dnes z nich žijú už
len niektoré deti z prvého domu a to
Jozef – akademický maliar asi ešte žije
v Bratislave. Vlado a Juraj žijú v Muráni.
Ostatní súrodenci už nežijú. Dcéra Mária
bola matka terajšieho starostu Muráňa
pána Goldschmidta. Z druhého domu už
všetky deti pomreli. Žijú už len manželky,
Pavlova - Gizka Santerová a Jánova - Agnesa Senková z Muránskej Lehoty. Dcéra
Borka, bola invalidka, chodila o barlách,
mala zdravú len jednu nohu, ale aj tou
vedela poháňať šijací stroj, bola krajčírka
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a najmladší syn Peter bol primár v detskej
nemocnici v Košiciach.
V tom čase na Nižnom konci nás bolo
hodne chlapcov, ktorí šantili a celej ulici
dávali svojrázny
život. Z tejto ulice do I. triedy ľudovej školy v šk.
r.1940/41 nás začalo chodiť päť spolužiakov. Milan Beňo,
Ján Kasper, Pavol Sisík, Ladislav Kováč
a Ľudovít Kočiš. V lete, keď rodičia vyrukovali na pole schádzali sme sa u Kováčov
na dvore pod veľkým orgovánom, kde
bola veľká kopa tvárneho piesku v ktorej
sme si robili cestičky, po ktorých sme
jazdili autíčkami. Tie boli z hliny, kolieska
mali z olova, pekne sa točili na drôtených
oskách. Autíčka som vyrábal sám. Boli
osobné, nákladné aj autobusy. Každý
chlapec, ktorý prišiel, si požičať také aké
chcel. Kolieska som odlieval z olova, ktoré
sme nazbierali z odhodených plomby pri
vagónoch na železničnej stanici. Hlinou
ma zásoboval Lajo Kočiš, chodil na ňu do
kameňolomu na Spišskom. Medzi kameňmi boli sloje z modrej, dobre tvárnej hliny
a po uschnutí pevnej. Do partie chlapcov
z Nižného konca patril aj Janko Haluška
z poza rieky PaľkoVrabec. Majitelia jednotlivých usadlostí na Nižnom konci t.j. naši
rodičia boli roľníci a povozníci. Živila ich

Do Gajdáľov
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najmä Muránska píla, na ktorú zvážali drevo z Muránskych hôr. V zime bývalo mnoho snehu. Dlhé kláty vozili furmani tak,
že predná časť bola uložená na saniach
v ktorých boli zapriahnuté ťažné zvieratá
a zadná časť sa voľne ťahala po snehu.
Cesta celým Muráňom bola vyhladená
ako klzisko. Zvieratá museli byť dobre
podkované, aby sa nešmýkali. Drevo na
pílu vozili aj furmani z Muránskej Lehoty.
Domov sa vracali cestou Márie Séči cez
Príslop, vedľa fabriky na porcelán. Keď sa
po výplate vracali potužení domov, aby
nezavadili vozom do Gajdáľovho domu,
na rohu ho chránila veľká skala, možno
je tam aj dnes.
Keď už píšem o Nižnom konci, nemôžem nespomenúť dobrého kamaráta
môjho bratranca Paľka Kochjara, s ktorým
sme pred Veľkou nocou kovali plány,
ktoré dievčatá na Veľkú noc pôjdeme
okúpať. Raz sa stalo, že som po kúpačke
ležal na Pajte. Niekto to povedal môjmu
otcovi, keď sa vracal z kostola. Hneď sa
otočil smerom na Pajtu a ja som už z ďaleka počul jeho hlas, hneď som vytriezvel
a uháňal som po štrečke cez pílu domov.
Čas veľmi letí, všetko sa mení. Iste sa
zmenil aj Nižný koniec. Aký je dnes, možno niekto napíše do Muránskych novín,
kto tam teraz žije.
Ing. Ladislav Kováč z Muráňa

ČO VIETE, ČI NEVIETE
O PASTOVNÍKU A DOVALKE ?
„Voda, voda hlboká, láska k nej bola hlboká, no
všetko je preč a celý svet je hore nohami!“
S touto pesničkou začínam písať o Pastovníku
a Dovalke, čo som sa dozvedela z rozprávania tety
Gizky Beňovej (rod. Santerovej), k nej sa zavše pridala
pani Elka Palušová (rod. Pohorelcová). Teta Gizka svoje
detstvo prežila v Pastovníku, kde bývajú Chocholovci,
vedľa nicvá (rod. Pohorelcová). Teta Gizka svoje detstvo prežila v pastovníkuh rodina Cvernová. Pani Elka
do Pastovníka prišla bývať neskôr, jej otec bol kováč
a za robotou do Muráňa prišiel z Polomky. Tu sa oženil
a postavil si dom pri Dovalovcoch. Nie veľký, ale taký,
aby sa dalo žiť. Pani Elka spomína: „Chovali sme aj
statok. Bolo ho asi štrnásť kusov a tiež svine, ktoré sa
z celej dediny chodili pásť až ku Pasekom. Vtedy autá
nejazdili len sem – tam. Otec mal pri dome aj svoju
vyhňu. Bývali sme tam dovtedy kým nenastala vojna.
Nemci vtedy vyhodili most, čo zasiahlo aj náš dom,
ktorý sa prevalil na Dovalovu stranu. Všetky okná
vybité, zima veliká, no aj tak sme v týchto ťažkých
podmienkach tam museli žiť. Spávali sme na zemi, na
slame až pokiaľ sme sa neodsťahovali do Pastovníka
ku Chlebovičovcom, ktorí nám uvoľnili jednu izbu.
Môj brat, keď vybuchol most išiel sa pozrieť, otvoril
dvere a zasiahlo ho tiež. Ku doktorovi ísť nechcel, ale
moja mať ho našťastie vyliečili.“
Čo mi rozprávali teta Gizka a teta Elka na to sa nepamätám, ale na betónovú ohrádku, kde vyvierala
voda veľmi dobre. Pozerali sme sa ako vyskakujú
rybky. Hádzali sme tam drobné mince pre šťastie.
Celý Pastovník bol zaliaty vodou až k Dovalke. Táto
plocha bola dookola ohradená – bol to takzvaný „Tóv“.
Tu sa kúpavali husi, alebo len tak na jednej nohe, či
na dvoch postávali. Hore nad „Tóvom“ na vršku stáli
tri domčeky. Prvý stál na skale, ktorá pripomínala
slepačiu nôžku. Preto ho volali Domček na slepačej
nôžke. Malá chyžka s pitvoríkom, v ňom bývala rodina
Baheníková. Druhý domček bol postavený na konci
chodníkov. Bol to dom Kantorisovcov. Kantoriska vraj
bola hodná žena, vždy na schodíkoch fajčievala pípku.
Deti sa chodili na ňu pozerať a vysmievať sa jej. Tretí
domček bol rodiny Berčíkovej. Nelíšil sa od druhých,
malá chyžka s pitvoríkom a malými okienkami spomína teta Gizka. Boli také malé, že iba hlava sa do nich
zmestila. Ako deti sme sa pozerali dole na Tov. Viete si
predstaviť bývať v nich so štyrmi deťmi? Neďaleko od

týchto domčekov na skale stál štvrtý domček. Bývala
tam Borka Kálovcová spolu s otcom. Po jeho smrti
bývala sama. Vravievalo sa, že bola v požehnanom
stave, ale čo sa stalo sa nepamätajú. Prekrásne vedela
vyšívať, aj výbavičku celú si vyšila okrem šiat. Vyšívala
lesklou priadzou tzv. lácetow. Vraj si jedny šaty vyšila
podľa obrazu Márie Séči. Chodievala v nich do kostola, ako dievča, a ja si spomínam na jej belasé šaty
s veľkými ružami. Raz ako vyšla z kostola, na pľaci
pri váhe, stretla turistov. Chceli si ju vyfotiť. No ona
neváhala, zodvihla kamže, potľapkala sa po zadku tu,
tu si ma foťte. Bola to dobrá žena, len ju nebolo treba
nahnevať. Keď ju niekto nahneval vtedy metala s hlavou aj rukami. Povrávalo sa, že raz keď išla do kostola
namiesto mäsa do polievky, postavila vecheť, či je
to pravda, alebo nie to neviem. Borka bola robotná
žena. Po pánoch, ako do Dobríka, na stanicu, na lesy...
chodievala prať. V tom čase sa nosili konopné veci.
Boli veľmi tvrdé. Pračky neboli, no ani ručne sa nedali
prať. Pralo sa takrozhovorili sa ženičky. Raz jedna, raz
druhá. Boli vraj také drevené bočky (po muránsky –
bošky), na spodku mali dieru, ktorá sa zapchávala so
slamou. Do bošky sa naukladalo šatstvo, nasypal sa
popol a naliala sa vrelá voda, boška sa zatvorila. Voda
pomaly vytekala cez dieru zapchatou slamou. Toto
sa robilo dva až tri razy, pralo sa aj celý deň. Na rieku
sa chodilo piestom plákať, a to tak, že sa s ním bilo
o skalu. Okrem výbavičky si povyšívala aj plachty do
truhly. Na pôjde mala už truhlu a chcela vedieť ako
bude vyzerať po smrti. Poobliekala sa do šiat a ľahla
si do truhly. V tom ako by čert nechcel prišiel kominár.
Zodvihla vrchnák, kominár sa zľakol, skočil dolu až
si zlomil nohu. Do truhly si dala aj detskú vyšívanú
výbavičku.
Ako ja, tak aj vy nebudete veriť, koľko ľudí v Pastovníku bývalo. Preboha, kde sa to toľko pomestilo, nechcela som tomu veriť, ale keď rozprávali vraj
aké domčeky to boli, tak som uverila. Boli to malé
domčeky s chyžkou a pitvoríkom, ktoré boli jedno
pri druhom. A kto tam býval, aspoň niektorých vám
napíšem. Stankovičovci (čo bývali pri kaplnke), Spišák
(domček ešte stojí), Dobríkovci (jeho syn bol na pošte
vedúci), Sklenárikovci (od Furcona), Vincula – (mala
takú chyžku, čo sa do nej iba posteľ zmestila a malý
pitvorík),to bolo jej bývanie. Chlebovičovci, Katriňák
(vraj tlačil látku) a iní...

Tóv bol taký veľký, že sa rozprestieral až k prameňu
Dovalky. Prameň Dovalka vyvieral s pod domčeka, kde
býval báči Grenda. Na neho si aj ja dobre pamätám.
Choval kozy a mal aj veľkého capa. Strašne smrdel,
preto báčiho volali báči cap. Všade dookola bol veľký
smrad, popri jeho domčeku a Sklenárikovcov išiel
z cesty chodník. Chodilo sa tam prať, šúchať pokrovce, ba i keď sa zabíjalo umývali sa tam črevá. Cez
zimu tam voda bola teplá a cez leto studená. Z cesty
takto chodili sa napiť pocestní, furmani na vozoch,
ktorí si z nej brali do bodničiek na cestu. Zdrojom
vody pre ľud v Pastovníku bola predsa Dovalka. Ďalší
prameň vyvieral v Pastírne. Tá sa lievala do mlyna, kde
teraz býva rodina Kissová. V mlyne bolo veľké drevené
koleso s veľkými lopatami. Na lopaty sa liala voda, aby
poháňala mlyn. Vlastníkom mlyna bol František Soják.
Zo zrna sa mlela múka, ba gazdovia keď išli zabíjať
z jarca (jačmeňa) si dali namlieť krúpy. Chodili mlieť aj
z druhých dedín. Drevené koleso nahradila pozdejšie
turbína. Všetku vodu do turbíny zachytával betónový
múrik. Tento múrik sa preskakoval a vychádzalo sa
v Pastírne. Cesta do mlyna išla od Pastírne. Predstavujem si tie malé domčeky obkolesené vodou, ako to
mohlo byť. Koľko ľudí na takej malej ploche sa pomestilo. Popri tom niektorí chovali aj kravy aj svine. Moja
bývala suseda Mária Hrbaľová (od Maratína) na Pastovník nespomínala najlepšie. Raz ako išla dojiť, vtedy
sa to stalo. Utopila sa jej trojročná dcéra Boženka. Aj
to sa v živote stáva.
A čo ešte? Súhlasím s Jánom Goldschmidtom,
keď prechádzam cez Pastovník, zamyslím sa ako to
niekedy bolo. A čo je teraz? Staré polámané vŕby,
ktoré by sa dali odstrániť. Metrová tráva a rôzny iný
odpad, čo tam nepatrí. Pýtam sa nedalo by sa s tým
niečo urobiť? Ale dalo, len treba chcieť. Nemám
pravdu? Nedalo mi, vybrala som sa pozrieť prameň
Dovalku. Bola som nemilo prekvapená. Pýtala som
sa sama seba, kde ten prameň Dovalky vlastne je?
Špina dookola a prameň Dovalka javí sa len slabo. Dá
sa z nej napiť? Vydržala som sa tam pozerať hodnú
chvíľu, až mi zišla na rozum pesnička od Elánu.
„Chcem sa z teba napiť, svinstvo odhoď preč, ty
si predsa voda, čo si držala našich predkov nad
vodou.“
Bohdana Halušková

február 2016
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Vianočný turnaj v stolnom tenise
Veľmi dobrú športovú i spoločenskú
úroveň mal 9. ročník Vianočného turnaja v stolnom tenise, ktorý sa uskutočnil netradične na Silvestra 31.12.2015
v telocvični ZŠ v Muráni. Už deň predtým sa stretli deti, ktorým padlo vhod
vyplniť športom a aktivitou dlhé prázdninové obdobie. Škoda, že ich prišlo tak
málo, asi víťazí pohodlnosť a počítače.
Medzi chlapcami prvé miesto získal
bez straty setu Richard Laboš. V ka-

tegórií dievčat prvenstvo získala Timea
Velková.
Aj mužov bolo tentokrát menej ako
inokedy. Medzi 9 prihlásenými boli
iba štyria z Muráňa. Zahral si každý
s každým na dva víťazné sety, čo aj tak
prinieslo 36 stretnutí. Víťazom turnaja
a obhájenie titulu z minulého roka
potvrdil p. Ištván z Prednej Hory, ktorý
zvíťazil vo všetkých svojich zápasoch.
Na druhom mieste sa umiestnil p. Škor-

ŠPORTOVÉ ECHO
Úspešní v stolnom tenise 2007-2015
Aký bude jubilejný X. ročník 2016?
Každoročne sa teším na Vianočný stolnotenisový turnaj.
Tohtoročného IX. ročníka –
silvestrovského – sme sa akosi
symbolicky zúčastnili iba deviati. Štyria Muránčania: Peter
a Martin Bábelovci, Ján Dulaj
a Mgr. Ján Svoreň. Štyria boli
Revúčania: Miroslav Haluška,
Róbert Bráz, Ľubomír Varádi a Rado Škorňa. Z Prednej
Hory bol Marian Ištván. Traja
najúspešnejší boli hostia –
v našom prehľade uvedení na
konci – teda posledný bol prvý
atď. Viac sa určite dozvieme
z informačnej správy a záberov skúsených organizátorov
tohto športového podujatia.
Všetci zúčastnení sme však
ocenili možnosť zašportovať
si – každý z nás musel zvládnuť
8 zápasov, ktoré sa určite po
vianočnom hodovaní vhodne
podpísali pod naše zdravie
a pozitívne nás naladili na vítanie Nového roka 2016.
V zimnom období sa mnohí
radi venujú stolnému tenisu,
a preto ho organizujú aj iné
obce a často tí, čo si súťažne
zahrali najprv v Muráni, putujú
vo februári napr. do Muránskej Dlhej Lúky. Z obecných
turnajov sa tak stávajú akési
„nadobecné“ stolnotenisové

sústredenia. Na priloženom
zábere tak nachádzame aj
mnohých Muránčanov: Mgr.
Ján Svoreň, Milan Kvetko (v
1. rade), v rade za nimi Pavol
Mlákay, Martin Bábela s otcom Petrom, Ján Beňo (so
zaťom Romanom Šlapatým),
Jozef Kubaško, Ján Cibuľa a iní.
Nejde tu však o rivalitu medzi
obcami, každý si zahrá sám
za seba a vo svojej vekovej
kategórii.
Keď som prelistoval Muránske noviny od roku 2008, mal
som možnosť získať prehľad
o charaktere turnaja v stolnom tenise v Muráni, avšak
celkové výsledky som získal
iba od jeho III. ročníka. Keď
bilancujeme účasť súťažiacich,
tak „najplodnejší“ bol VIII. ročník (2014). Súťažilo 16 mužov
a 6 žien. V ďalších už nebola
kategória žien. Chválime Mgr.
Zuzku Labošovú (pred.Šiňákovou a Hozovou)! V roku 2013
súťažila s mužmi. Účasť v ďalších ročníkoch: 11,10,8,12,17,
a 9 súťažiacich. Najúspešnejší
v rokoch 2007 – 2015 bol bývalý stredoškolský profesor
MILAN KVETKO, teraz 73 ročný.
Päťkrát bol na prvom mieste
a raz tretí. Prednohorec MARIAN IŠTVÁN je štvornásobný

víťaz. Na druhom mieste sa
raz alebo dvakrát ocitli: Mgr.
MILAN AUST (2x), Mgr.VLADIMÍR SKLENÁRIK, JÁN DULAJ, LUKÁŠ, KONCZ (Hnúšťa),
JÁN RUŽIAK (Revúca), RADO
ŠKORŇA (Revúca). 3. Miesto
obsadili: Ing. MARTIN LUKAŠ, MILAN SENKO, MARTIN
KOCHJAR st., MILAN KVETKO,
MAREK TRUHAN (Revúca), JÁN
ĎURÍK (Klenovec), ĽUBOMÍR
VARÁDI (Revúca). Toľko môj
prehľad: 14 mien mužov a 3
ženy, ktorým sa v stolnotenisovom turnaji v Muráni darilo
počas uplynulých 9. ročníkov.
Kto sa zapíše ako víťaz v jubilejnom X. ročníku? Máte ešte
dosť času na tréningy v telocvični pri ZŠ s MŠ v Muráni
do Vianoc 2016. Pohyb, šport
prospieva každému – vedeli
to už ľudia v každom storočí
nášho letopočtu a stolný tenis
priniesli na konci 19. storočia
do Európy Angličania. A na
záver ešte jeden poznatok:
celuloidová loptička sa používa od roku 1899 – namiesto
gumovej alebo korkovej. Nech
nám teda poslušne poskakuje
aj na stolnotenisových turnajoch v obci Muráň!
Mgr. Ján Svoreň

ňa a tretie miesto získal p. Varády obaja
z Revúcej. Najlepší z Muránčanov bol
mladý Martin Bábela, ktorý sa celkovo
umiestnil na piatom mieste.
Za dobrú organizáciu turnaja sa treba
poďakovať organizátorom: predsedovi
komisie športu pri OÚ p. J. Huťanovi, p.
Mgr. Z. Labošovej a p. Mlákayovi. Tešíme
sa na jubilejný 10. ročník.
Pavol Mlákay
Foto: Mgr. Zuzana Labošová

Volejbalový turnaj
„O pohár starostu obce“
V sobotu 09.01.2016 sa v telocvični ZŠ s MŠ Muráň uskutočnil
volejbalový turnaj „O pohár starostu obce“. Turnaja sa zúčastnilo
31 hráčov, mužov aj žien, ktorí na základe losovania vytvorili 5
zmiešaných družstiev. Hralo sa systémom každý s každým a vyhralo družstvo s najvyšším počtom bodov. Nakoniec zvíťazilo
družstvo, ktorého kapitánom bol Richard Dacho. V konečnom
dôsledku nebolo dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, zašportovať
si, stretnúť sa s priateľmi, zabaviť sa a príjemne stráviť pekný
sobotný deň.
Pre všetkých prítomných bolo pripravené občerstvenie v podobe gemerských gúľok, začo chcem poďakovať našim „guľkárom“.
Poďakovanie patrí aj starostovi obce a športovo kultúrnej komisii,
ktorá sa podieľala na organizovaní tohto športového podujatia.
Všetci súťažiaci ako i návštevníci podujatia odchádzali plný dojmov, športovo vyžití z príjemne zorganizovaného športového
podujatia s tým, že sa zase radi vrátia.
Mgr. Zuzana Labošová

SONG MALÝCH FUTBALISTOV
Autor: Mgr. Ján Svoreň

Každý chlapec z Muráňa
rád sa s loptou zabáva.
Nemá strach o kolená,
učarila mu tráva zelená.
Šetrí si na kopačky,
nedbá o svoje boľačky.
Stále má záľubu tú istú,
túži po drese futbalistu.
Nové mužstvo futbalové
má aj ciele, celkom nové.
Každý hráč si rýchlo zvyká
na označenie FUTBALISTA.
Súperovi sa nevzdáme,
každý zápas vyhrávame.
Prihrávať, útočiť, víťaziť!
- to je náš cieľ, to je náš hit.
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AKTUALITY - OZNAMY - POZDRAVY

POĎAKOVANIE
Prajem Vám dobrý deň z Hnúšte. Chcem sa Vám touto cestou poďakovať v mene
desiatky členov KST Hnúšťa, ktorá sa v sobotu zúčastnila na XXXVIII. ročníku Zimného
prechodu Muránskou planinou. Prišli sme z dažďa do rozprávkovej zimnej krajiny,
výborne zorganizované pri toľkom množstve ľudí, fajn občerstvenie, veľké ďakujeme...
Na tejto akcii sme síce boli prvýkrát, ale dúfam, že nie posledný... Ešte raz vďaka za takto
organizovaný pobyt v krásnom národnom parku...
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ROZLÚČKA
ODIŠIEL učiteľ HUDBY

Eva Rončáková

Pán starosta, blahoželáme!
Starosta obce Muráň pán Ing. Roman Goldschmidt oslávil dňa 25. januára 2016
svoje abrahámoviny. Okrem jeho päťdesiatin si však naši občania spolu s ním
pripomínajú aj ďalšie dôležité výročie – 20 rokov pôsobenia vo funkcii starostu
obce Muráň. 1. októbra 1995 sa rozlúčil so svojim bývalým pracoviskom SLOVMAG
a.s. Lubeník, aby sa stal hlavou rodnej obce takmer štyri mesiace pred svojou tridsiatkou. Pán starosta vtedy, tak ako aj teraz, za svoju prvoradú úlohu považoval
skrášľovanie Muráňa pomocou zelene, tiež celkovú estetickú úpravu prostredia
obce, podporoval úsilie občanov o čistotu ulíc a námestia, o rozvoj cestovného
ruchu. Od začiatku ho trápila nezamestnanosť občanov, ničenie súkromného
i verejného majetku, nezáujem obyvateľov obce o veci verejné. Je teda po 20
rokoch čas bilancovať? To prenecháme našim občanom, ale veríme, že oceňujú
jeho zodpovedné a cieľavedomé úsilie zvládnuť k všeobecnej spokojnosti náročné
úlohy súčasnej doby a s rešpektom, hodným prvého muža našej obce pána Ing.
Romana Goldschmidta, evidujú jeho excelentné odborné vedomosti a najmä
bohaté praktické skúsenosti.
Pán starosta už v detstve rád športoval. Nemal síce súrodencov, ale s kamarátmi
na lúkach za bytovkami hrával futbal, v zime na vedľajšej ceste hokej alebo sa
lyžoval na Maxinej. Veľa času trávil u starých rodičov Beňovcov s prímenom od
Gajdáľa, najmä v pracovnom čase rodičov Márie a Františka na muránskej píle.
Beňovci boli v Muráni známi ako gazdovia, a tak im aj on rád pomáhal pri rôznych
sezónnych prácach v poľnohospodárstve. Druhý starý otec František Goldschmidt
bol náčelníkom železničnej stanice v Muráni. Rodičov stratil ešte v mladom veku,
jeho mama zomrela ako 51 ročná a otec mal 55 rokov.
S manželkou Lenkou, rod. Sojákovou vychovávajú troch synov: Jakub v lete oslávil
18 rokov, Matej vo februári 17 rokov a s dvojročným Teom slávili narodeniny spolu
v januári. Všetci v rodine sa radi venujú športu. Podľa nášho oslávenca – pána starostu v živote človeka je dôležitá hlavne vzájomná dôvera a možnosť spoľahnúť
sa na vlastnú rodinu, kamarátov, kolegyne a kolegov, v jeho prípade na poslancov
obecného zastupiteľstva. Je tu predovšetkým pre občanov, ktorí mu dali svoju
dôveru viesť našu obec.
Starostovi obce Muráň Ing. Romanovi Goldschmidtovi srdečne blahoželáme
k okrúhlemu životnému jubileu so želaním dobrého zdravia a šťastia – v ňom sú
zahrnuté osobné úspechy i drobné radosti, rodinná láska, porozumenie s najbližšími, vzájomná dôvera i napredovanie obce Muráň pod jeho vedením.
V mene našich občanov
s úctou Mgr. Ružena Svoreňová
Máte pre nás tip na reportáž, námet na článok? Neváhajte a dajte nám vedieť! Osobne, písomne, alebo emailom: obec.muran@mail.t-com.sk. Uzávierka pre prispievateľov do novín č. 2/2016 je 15. apríl 2016. Tešíme sa na spoluprácu.

Neprešlo jazykovou úpravou

február 2016

Pán MARTIN HALUŠKA (1928 - 2016),
s ktorým si jeho najbližší ešte stihli 3.
februára 2016 pripomenúť jeho 88. narodeniny, nás navždy opustil 11. februára
2016. V našej obci sme ho evidovali ako
bývalého učiteľa hudby, lebo až do konca
svojho života mal k svojej profesii hudobníka vrelý vzťah, ale na dôchodku mu
zdravotný stav dovolil už len spomínať.
Pánovi Haluškovi učarovala harmonika. Začínal vlastne ako samouk - amatér
a jeho vzorom bol vtedy riaditeľ muránskej školy DEZIDER GARLÁTI. Neskôr
absolvoval štátne konzervatórium a ako
učiteľ pôsobil v Hudobnej škole v Revúcej v rokoch 1958 - 1968. V roku 1973
začal na Šumiaci na základe pozvania
riaditeľa školy JÁNA MOLENTA ako profesionál súkromne učiť hrať na harmonika
a zároveň pôsobiť vo folklórnom súbore
ŠUMIAČAN (založený v januári 1957). Ako
harmonikár sprevádzal mužskú i ženskú
skupinu a osvedčil sa aj ako sólista často
vystupoval aj so skupinou ŠERŤAZEŇ pod
vedením MIKULÁŠA SENKU z Muránskej
Lehoty. V Muráni vrelý vzťah k hudbe mal
aj kňaz ANTON MACÁK - BYSTRÍK MURÁNSKY s JÁNOM ČAMBALOM a pán Haluška bol vďačným poslucháčom pri posudzovaní ich vlastných piesní. Plánoval aj
spoluprácu s muránskym folkloristkami zo
skupiny LEVENDA pod vedením Mgr. EVY
STRUHÁROVEJ, fandil aj novovytvorenej
speváckej ľudovej skupine chlapov, ktorú
viedol Mgr. JURAJ KOCHJAR, avšak pod

Narodili sa

jeho obmedzené umelecké aktivity sa
čoraz viac podpisovalo chátrajúce zdravie.
V produktívnom veku však hudobných
aktivít pána Halušku bolo neúrekom hlavne na obecných oslavách a rôznych
slávnostných príležitostiach. V januári
2012 však prekonal mozgovú príhodu,
mal postihnutú pravú ruku, a tak mu v nej
chýbal cit a už vôbec nemohol hrať.
S manželkou (MÁRIOU) MARTOU
(1934) vychovali tri deti: MARTUŠKU
a dvojčatá ALENKU a ĽUBKA. Spolu sa
tiež tešili z piatich vnučiek a dvoch pravnúčat. Až do posledného dychu sa o neho
vzorne starala jeho milovaná manželka
Martuška. Na skvelého strýka si s úctou
spomínajú aj deti jeho jedinej sestry p.
MÁRIE SPIŠÁKOVEJ (1924 -2007): MARIENKA, MAGDUŠKA, ŽELKA, JAROSLAV
a ĽUBOMÍR s rodinami. Lúčia sa s ním aj
ďalší príbuzní jeho detí i jeho manželky
z Muránskej Lehoty. ČESŤ JEHO PAMIATKE!
- RS -

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
Slávka Urvová
Roman Goldschmidt
Oľga Dulajová
55 rokov
Dušan Dulaj
Ján Urda
Marián Ištván
60 rokov
Vlasta Krštieňová
Mária Laurenčíková
Magdaléna Austová
70 rokov
Pavel Dendeši
75 rokov
Paulína Duláková
František Senko
85 rokov
Agnesa Beňová

Zosobášili 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.
Marek Dulák - Viktória Kopšová

Tomáš Dulák

INZERÁT
Predám šteniatka (dva psíky a jednu fenku) nemeckého ovčiaka.
Viac info: 0907/8727 90

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