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Novootvorené komunitné centrum v Muráni

   V Muráni vzniklo v priestoroch obecného úradu Komunitné centrum, ktoré bolo zriadené na
základe národného projektu Komunitné centrá,
ktorý zastrešuje Implementačná agentúra pre
Operačný program Zamestnanosť a sociálna
inklúzia.
“Komunitné centrum by malo slúžiť ako miesto,
kde sa môžu stretávať komunity, skupiny obyvateľov, ktoré v súčasnosti hodnotíme ako ohrozené
sociálnym vylúčením. Naším cieľom je, aby sme
zmapovali ich potreby, požiadavky, zistili, aké majú
problémy, a potom spolu s nimi pripravili nejaké
aktivity, opatrenia, prostredníctvom ktorých by sme
spoločnými silami mohli vyriešiť ich problém, respektíve uspokojiť potrebu“, uviedol pracovník poverený riadením komunitného centra Bc. Martin
Kudráč. Doplnil, že svoju činnosť začalo centrum
1. mája a s prevádzkou, keďže je národný projekt
časovo ohraničený, by malo skončiť 31. októbra.
“Už len môžeme dúfať, že komunitné centrum
bude vyhodnotené ako prínos a bude kontinuálne

pokračovať niekoľko rokov,” poznamenal p. Kudráč
   “Keď sa vytváral tento projekt, išlo o jasný zámer
pomôcť istým skupinám ľudí, ktoré to skutočne potrebujú, či už z oblasti sociálnej alebo právnej. Preto
sme vytvorili toto komunitné centrum čo najbližšie
aj k tejto komunite v priestoroch obecného úradu,
čo je zatiaľ dočasným riešením, nakoľko prebieha
výstavba nového komunitného centra v areáli futbalového ihriska” zhodnotil starosta obce Muráň
Ing. Roman Goldschmidt.
   Komunitné centrum Muráň sa doposiaľ spolupodieľalo na organizácii podujatia Medzinárodného dňa detí, spolupracuje so Základnou školou
v Muráni a vytvára aktivity a sprostredkuje doučovanie detí pre deti zo sociálne slabších rodín.
V prípade záujmu môžu všetky vekové skupiny
navštíviť Komunitné centrum od pondelka do
piatku v čase od 09:00 – 16:00 hod. Tešíme sa na
Vašu návštevu.
pracovníci komunitného centra 

OHLAS
Tvorte, píšte, spomínajte!

Čitatelia Muránskych novín určite
postrehli, že sa v nich už od začiatku
(r. 2008) objavujú okrem iných aj
dve mená: Irena Hégerová a Bohdana Halušková. Obe autorky uvádzajú väčšinou príbehy - najmä poučné: odpozorované zo života alebo
vymyslené poviedky, rámcované
muránskym prostredím. Je chvályhodné, keď si človek v ktoromkoľvek
veku svojho života nájde chvíľku pre
seba - pre svoju záľubu, obľúbeného
koníčka. Nikto predsa nečíta, nepíše,
nemaľuje, nehrá futbal... celý deň,
ale vzrušuje ho v podvedomí tá
chvíľa ako neškodná droga, keď už
bude môcť zobrať do ruky knihu,
pero, štetec, kopačky atď. a rozbehnúť sa s týmito pomôckami po
papieri, po plátne, po zelenom ihrisku... V každom prípade naše koníčky
sú balzamom pre dušu, rozcvičkou
pre mozog a iné dôležité svaly!
Tvorte, píšte o terajšom živote,
spomínajte na ten minulý, lebo najkrajšie príbehy píše sám život. Mnohé sú smutné, ale odráža sa v nich aj
poučenie, pokora a po dlhšom čase
ich prijímame ako láskavé - anjelské
pohladenie.
Milí čitatelia, potrápte svoj mozog
nielen pri krížovkách či sudoku, je
to tiež sval, ktorý treba rozhýbať
každý deň. Odvďačí sa vám lepšou
pamäťou a schopnosťou usporiadať
si myšlienky do požadovaného systému aj v zrelom veku.
- RS -
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Novinky na Hrade Muráň
Tento rok sú práce na hrade opäť v plnom prúde.
Murárske práce sa doposiaľ sústredili na Dom veliteľa, rekonštrukcia špaliet nad bývalým prevétom.
Pokračovalo sa aj na západnej hradbe, kde bola zrekonštruovaná pôvodná strieľňa. Na objekte Cigánskej
veže a Dome veliteľa sa plošne a hĺbkovo škárovalo
murivo. Táto mravenčia práca nie je na prvý pohľad
až tak viditeľná, no je veľmi užitočná až nevyhnutná
pre kompaktnosť muriva. V pláne sú tento rok aj
náročnejšie murárske zásahy na objekte Výťahu, Poludňovej bašty, Protitureckého bastiónu a Hlavného
paláca.
Práce na hrade spočívajú aj v údržbe hradného areálu a prezentovaní objektov nasucho vyskladanými
múrikmi, účelovo postaveným dreveným zábradlím,
kosením a pod. Tieto práce gradovali pred Muránsky-

mi hradnými hrami a o ich výsledkoch ste sa mohli
presvedčiť aj sami.
Novinkou tohto roka je neobvyklé technické zariadenie – „klčovrátok“. Dezider Dorka pri klčovaní
pňov nežiadúcej vegetácie prišiel s nápadom ako
si prácu uľahčiť a svoj vynález aj skonštruoval. A tak
máme na hrade nového pomocníka, ktorý s minimom
fyzického úsilia pomáha pri odstraňovaní nežiadúcich
koreňov.
Projekt obnovy Muránskeho hradu je finančne
podporený Ministerstvom kultúry SR a z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu v rámci národného
projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy
kultúrneho dedičstva“ - 3.
Kamil Nováčik, Viera Kozárová

Príprava pred murárskym zásahom na
Poludňovej bašte

Strielňa záp. hradby s popisom

Hradnýpred
pomocník
– „klčovrátok“
Príprava
murárskym
zásahom na Poludňovej bašte

Obecné zastupiteľstvo v Muráni
oznamuje

v zmysle § 18 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov podmienky na obsadenie pracovnej pozície
hlavného kontrolóra Obce Muráň

Odstraňovanie sutiny k päte múru s kavernou

1. Predpoklady na výkon funkcie:  
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť
2. Zoznam požadovaných dokladov a listín:
− prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
− doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní –
overená kópia
− profesijný životopis v slovenskom jaz yku s
prehľadom doterajšej pracovnej praxe
− výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
− písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných
údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov za účelom vykonania voľby v zastupiteľstve.
Uzávierka prihlášok je dňa 05. augusta 2015 do 15:00
hod.
Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:
Prihlášky je potrebné adresovať na Obecný úrad
v Muráni, 049 01 Muráň alebo odovzdať osobne v
podateľni obecného úradu v zapečatenej obálke
s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA–
NEOTVÁRAŤ!“
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DEŇ MATIEK
Vítame vás drahé mamy
vítame vás medzi nami.
Spravili sme k vášmu sviatku
veľa darov na pamiatku...
   Deti z MŠ Muráň privítali svoje mamky touto básničkou, v ktorej sa ďalej
hovorilo o tom, aké sú šikovné a usilovné a čo všetko pre svoje mamky
prichystali. Ukázali ako vedia spievať, tancovať, recitovať. Veľké deti zahrali
divadielko o kozliatkach a zatancovali tanček o červenom jabĺčku. Aj malé
deti zatancovali tanček a ukazovali ako prádlo perú, žmýkajú, vešajú, či ukladajú do skrine. Mamky im zatlieskali a svoje ratolesti pochválili. Deti im na
pamiatku podarovali darčeky, kytičku kvietkov z látky a vlny.
„Máme Vás rady drahé mamky“!

uč. MŠ

Ako sme oslávili MDD
V pondelok 1. júna 2015 čakal naše
deti v priestoroch ZŠ rad prekvapení.
K ich sviatku vedenie školy pripravilo
hneď ráno zábavné stretnutie s kúzelníkom, ktorý im ukázal pár trikov
a zručností. Zábava pokračovala na
školskom dvore, kde pre 24 prihlásených detí bola pripravená jazda
zručnosti na bicykli. Za morálneho
povzbudzovania divákov - detí, pretekári museli prejsť škárou medzi
hranolmi, zvládnuť prudký výjazd,
technický zjazd, slalom medzi kužeľmi a pred cieľom ešte prejazd 2 m
dlhou doskou. Trať merala 50 m. Za
každé porušenie - nezvládnutie prekážky čakala pretekára penalizácia.
V štyroch kategóriách súťažili:
Žiačky do 10 rokov:
I. Timea Velková
II. Libuša Cibuľová
III. Zoja Lukášová
Žiaci do 10 rokov:
I. Richard Laboš
II. Alex Turčányi
III. Adam Kochjar

Žiačky do 15 rokov:
I. Stela Laurenčíková
II. Jana Mušuková
III. Zuzana Grláková

ZŠ s MŠ MURÁŇ V HABAKUKOCH
  Školský výlet je nezabudnuteľným
zážitkom každého dieťaťa. 9. jún
2015 patril žiakom I. stupňa našej
školy. Odmenou za ich usilovnú prácu bol výlet do rozprávkovej dedinky
Habakuky v prekrásnom prostredí
Donovál.
  Zrazu sme sa ocitli v naozajstnej
rozprávke. Stretnutie s rozprávkovými bytosťami, velikánske vajce,
zázračný mlynček, sedemmíľová čižma, drevené domčeky... Zvedavosť
našich detí priam nepoznala hraníc. V
jednom z drevených domčekov býval
ujo kováč, ktorý nám ukázal ako sa

vyrábajú zvonce. Malých i veľkých
milovníkov rozprávok potešili predstavenia Prorok Rak, O dvanástich
mesiačikoch a Traja zhavranelí bratia. Bohatým programom v podobe
rozprávok sme však ešte nekončili.
V zázračnej dedinke sme si zamenili  
eurá za strieborné a zlaté Habakuky.
Tieto originálne mince sme si priniesli
aj domov, aby nám pripomínali zázračný svet rozprávok, ktorého sme
v tento deň boli súčasťou.
Mgr. M. Holubyová,
Mgr. J. Jáchimcová

Žiaci do 15 rokov:
I. Tomáš Konček
II. Braňo Mušuka
III. Jakub Oláh
Po vyhodnotení a obdržaní ocenení
sa pokračovalo v telocvični, kde sa
konala súťaž v stolnom tenise. Medzi 12 prihlásenými deťmi suverénne zvíťazil Martin BÁBEĽA a stal sa
tak majstrom školy. Na 2. mieste sa
umiestnil Eduard DULÁK a 3. miesto
obsadil Ján CIBUĽA.
Medzi mladšími žiakmi bol prvý
Richard LABOŠ pred Timeou VELKOVOU a Zojou LUKÁŠOVOU. Maratón
zápasov dal zabrať nielen súťažiacim,
ale aj organizátorom a rozhodcom.
Všetci zúčastnení dostali sladké odmeny a víťazi pekné ceny a diplomy.
A viete, z čoho mali naše deti najväčšiu radosť? Z pocitu, že sa v ten deň
nemuseli učiť!                                    P. M.

VÝLET DO REVÚCEJ
   Dňa 16.5.2015 o 10:30 hod. zavítalo do Revúcej divadlo MAŠKRTA. Deti prišli spolu
so svojimi rodičmi v sobotu do Revúcej. Niektoré išli do sály samé s p. učiteľkami,
ostatné spolu s mamkou. Dozvedeli sa ako si majú upratovať svoju detskú izbičku
a stretli sa s maškrtami pre uško, bruško, ale aj dušu. Vďaka projektu MRK 2 sa refundovalo (preplatilo) vstupné. Maškrtníček sa deťom páčil a na záver sa s hercami
Nany a Krištofom odfotili na pamiatku.
uč. MŠ

4

AKTUALITY OBCE

    Bolo oveľa inakšie ako detstvo
dnešných detí. Keď sa tak zamyslím,
ako sa ten čas mení. Čo bolo pred piatimi, či desiatimi, alebo viac rokmi. To už
teraz nie je ani pravda. A čo bude o pár
rokov? Uvidíme. Kladiem si otázku, kde
zmizol džavot, krik detí. Je iná doba,
máte pravdu. Ako pomaly miznú všetky hry, ktoré sme sa hrávali ako deti.
Dnešným deťom nesmú chýbať mobily, počítače, tablety a pod. Sluchátka
na ušiach a ťukanie do mobilu, ani
nevedia, čo sa deje okolo nich. My deti
sme sa hrávali rôzne hry (na skrývačku,

MURÁNSKE NOVINY 3

prijímanie. Spomenula som si na moje
1. sväté prijímanie. Všetci sme sa tešili,
lebo vtedy sme od krstných rodičov
dostávali hodinky. Hoci sme ich mohli
nosiť iba v nedeľu do kostola a odložiť ich, aj tak sme mali veľkú radosť.
Medzi sebou sme si obzerali kto aké
má. Dnešné deti na otázku : ,,Máš hodinky?“ odpovedia : ,,Veď načo, máme
predsa mobil.“
   Aj na birmovku mám peknú spomienku. Vtedy sme zase dostávali od
birmovných rodičov ako dar látku na
šaty ,,krymplen“. Vtedy bol v móde
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Naši šikovní dôchodcovia
   Iste mnohí z vás zaregistrovali hlásenie obecného rozhlasu, kde nás - občanov pozývali na brigádu do Hrdzavej doliny. Jednalo sa o kosenie a hrabanie areálu Zóny oddychu.
Ako máte možnosť vidieť na fotkách, tejto brigády sa zúčastnili naši dôchodcovia. Začo
im patrí veľké ďakujem! Mladí ľudia by si z nich mali vziať príklad.
   Zóna oddychu je navštevovaná všetkými generáciami, preto si myslím, že o jej príjemné prostredie by sme sa mali starať všetci. Nie stále tí istí!
- JH -

Detstvo
mojich čias
naháňačku...). Chlapci sa často hrávali
na grámorky. Malý miešok rôznofarebných guliek, ktoré sa triafali do jamy.
Kto mal plný miešok, ten vyhrával.
Sem-tam sa aj pohádali. Obľúbená hra
u dievčat bola hra s loptou. Pozháňali
sa dve, tri a viac. Loptou sa bilo o stenu
na určitý počet: mama, buky, Dodo,
pištek, lakeť, volejbal a hlava. Keď lopta
spadla jednej išla druhá. Tá, ktorá splnila všetky disciplíny vyhrala. Aj medzi
dievčatami boli hádky.
   Ani mi nebudete veriť, čo ma minule
prekvapilo, počúvajte. Pardon, čítajte.
Bola som so psíkmi na prechádzke
v Hrdzavej doline, a čo nevidím. Neverila som vlastným očiam, zostala som
stáť ako skamenená. Či je to pravda,
alebo sa mi to sníva? Za riekou na lúke
deti (Riško, Zojka a jej brat Vladko) hrali
blšku. Vynorila sa mi spomienka, ako
sme ju aj my hrávali keď sme pásavali
kravy. Poviem vám pravdu, čo ako
rozmýšľam, od môjho detstva som deti
nevidela hrať blšku, keby sa nekonal
turnaj, deti by ani nevedeli ako sa hrá.
   V nedeľu 30.5.2015 bolo 1. sväté

červený, taký sa mi páčil. Keď sa blížil
koniec školského roku, vtedy sme sa
veľmi tešili. Prečo? pýtate sa. Išli sme do
pionierskeho tábora Fričovce. Chodilo
sa na tri turnusy.  My sme išli na prvý.
Išli sme z lesného závodu, kde pracovali naši otcovia. Boli sme tretiačky,
radili sme sa čo si vezmeme. Sedem
dievčat a jediný sám chlapec Peter.
Keď nastal vytúžený deň, skoro ráno
prišla lesnícka ávia. Tak ako doteraz
sme sa tešili tak nám už bolo aj smutno
za rodičmi. Aj sme si poplakali hoci išli
s nami aj niektorí rodičia. Cesta nám
rýchle ubiehala, obdivovali sme krásy
Slovenska. Ani sme nezbadali ako sme
došli. Na dvore v pionierskom tábore
sme boli dosť vyplašené, čakali sme čo
sa bude diať. Nastalo delenie do izieb.
Dievčatá do jednej, Peter ku chlapcom.
Za nič na svete nechcel od nás odísť.
Nastal veľký nárek. Nakoniec musel ale
cez deň bol stále s nami dievčatami.
A tak mu prischla prezývka „dievčenský
pupok“. Tak čo Peter, pamätáš sa?
Bohdana Halušková

O KONÍKOCH S OBDIVOM

Dve jubileá na Veľkej lúke: 65 rokov chovu koní a 20 rokov od uznania norika muránskeho
Žiaden človek nie je odborník na všetko.
Ani ja o koňoch toho neviem veľa, teda najmä o tých čistokrvných, o ktorých sa chcem
zmieniť vo svojom príspevku. Avšak keď
v uliciach našej obce náhodou stretnem
nádherného žrebca, sledujem jeho ladný
pohyb so zatajeným dychom. Ešte v detstve som často koníky obdivovala na dvore
svojho strýka pána Jána Sojáka. Práve on
svoju lásku ku koňom povýšil na povolanie
a pracovne pobudol s nimi takmer celý život na Veľkej lúke pri Muráni. Tento koníček
sprevádzal v detstve aj jeho troch synov, no
dodnes pretrváva u prostredného z nich
pána Vladimíra Sojáka, hoci sa venoval
inému povolaniu. Keď sa občas preženie
s koníkmi muránskymi uličkami a zákutiami, predstavím si s nim aj koč s nevestou
a ženíchom... Asi som príliš odbočila od
pôvodnej témy, ale určite takýto romantický obraz ukrýva v sebe mnoho žien...
Iné portréty koňov v sebe pestujú súťažiaci  muránskeho rodea, ktoré je očakáva-

né aj tohto leta už 23. - krát. K úspešným
sa neraz zaraďujú aj reprezentanti z Veľkej
lúky, lebo jednoducho práve táto oblasť
Muránskej planiny patrí koňom. A nie hocijakým: čistokrvným!
Tak ešte raz: som laik v oblasti chovu
koní, ale významné jubileá v mojej rodnej
obci vždy registrujem s úctou a patričnou
dávkou hrdosti. Aj tentoraz využívam svoj
obľúbený zdroj informácií (monografia
MURÁŇ, J. GALLO, 2001, s. 24) a čitateľom
ponúkam do pozornosti hneď dve jubileá.
V roku 1950 bol založený na Veľkej lúke pri
Muráni chov koní na podnet Oblastného
riaditeľstva štátnych lesov a vojenských
orgánov s cieľom zabezpečovať ich pre
lesné hospodárstvo a armádu. Prvé roky
tu chovali čistokrvné hucule, ale lesné
závody začali požadovať kone s väčším
telesným rámcom a hmotnosťou. Hucul
sa začal krížiť s plemenami fjord a hafling.
V 70. rokoch sa začal využívať na plemeno
sliezsky norik a začiatkom 80. rokov sa

prešlo na chov čistokrvného norika. V roku
1995 bolo uznané nové plemeno norika
muránskeho. Nadmorská výška až 1 100
metrov prispieva na Veľkej lúke k výchove
odolných koní. 90. roky sú považované
za historicky najúspešnejšie chovateľské
obdobie. O tom svedčí aj vyhlásenie chovu
za génovú rezervu norika muránskeho
typu v roku 1997. Za zakladateľa chovu
koní na Veľkej lúke je právom považovaný
Ing. ZOLTÁN  TOPERCZER. Grófka ROMANA  
EHRENHAINOVÁ zabezpečovala nákup
huculských koní a bola šafárkou pri plemenitbe. Vedúcim dvora bol FRANTIŠEK  
KANOŠ, ošetrovateľom koní a inseminátorom GÁBOR  EHRENHAIN, hospodárom
prevádzky PAVOL  SPIŠÁK, ktorý viedol aj
písomnú agendu. V rámci uvedenej skupiny zamestnancov žrebčína je evidovaný
aj Ing. ŠTEFAN  RUMPLER a ďalší obetaví
pracovníci, ktorí sa s láskou podieľali na
chove koní v prostredí obdivuhodnej Veľkej
lúky. Jej súčasným obyvateľom, chovate-

ľom - ošetrovateľom či pracovníkom s iným
poslaním prajeme trvalú prosperitu, láskyplný a šetrný prístup ku koníkom uprostred
najmalebnejšej prírody Národného parku
Muránska planina.
- RS -

Pozvánka do kaštieľa
O výsledkoch trojmesačnej práce sa
môžete presvedčiť už čoskoro na vlastné oči. V dňoch 14. – 16. augusta 2015
bude kaštieľ prístupný verejnosti. Mesto
Jelšava s finančnou podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis
pripravuje Sympózium kováčskeho
umenia. Okrem kováčov na nádvorí,
ktorí budú vyrábať mreže pre potreby
kaštieľa a prezentovať svoju tvorbu,
na vás čaká bohatý kultúrny program,
prehliadka kaštieľa a mnohé iné, občerstvenie nevynímajúc. Viac informácií
poskytneme onedlho.
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Poďakovanie sponzorom, ktorí
podporili oslavy 70. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny na
Veľkej lúke pri Muráni

Oslavy 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny na
najvyššie plánovanom záložnom letisku počas SNP
   Dňa 23. mája 2015 sa uskutočnili oslavy
70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré zorganizovala ZO SZPB v Muráni
ako významnú oblastnú spomienkovú
akciu. Aj napriek neistému počasiu sa
organizátori a aj samotní účastníci osláv
stretli pred pamätníkom na Veľkej lúke
pri Muráni. Akcia sa začala pietnym aktom
položenia vencov a pokračovala hymnami
Slovenskej republiky a hymnou Sovietskeho zväzu.
   Po príhovore predsedu SZPB na Slovensku Ing. Pavla Sečkára a básni Ing. Jána
Debnára prišlo na rad odovzdávanie ocenení udelených Ministerstvom národnej
obrany SR. Pamätná medaila k 70. výročiu
SNP a ukončenia druhej svetovej vojny
bola udelená pánovi Jánovi Valaštekovi
a pani Barbore Majerčíkovej in memoriam,
za ktorú prevzala ocenenie jej neter pani

Ing. Marta Liptáková. Rad Milana Rastislava Štefánika 3. stupňa si za dlhoročnú
podporu aktivít SZPB prevzal pán Eduard
Sendrej. Celá oficiálna časť pokračovala
nádherným hudobno-slovným programom speváckej skupiny Levenda, ktorú
viedla Mgr. Eva Sklenáriková.
   Podujatie svojou účasťou podporili
aj významní predstavitelia okresu Revúca, členovia základných organizácií
SZPB v Muráni, Revúcej, Lubeníku, Jelšave
a Rožňave. Program osláv spestrili svojimi
ukážkami členovia letecko-modelárskeho
klubu Ambasador z Revúcej. Po ukončení
oficiálnej časti sa prítomní účastníci a hostia presunuli na chatu pri Maretkinej, kde
ich čakala ľudová hudba a výborný guľáš.
Ing. František Lukáš, tajomník ZO SZPB
v Muráni

Oslobodenie mesta Fryšták

   V predvečer oslobodenia
mesta Fryšták v časti Vitová
o 17.00 hod. po československej štátnej hymne preleteli
lietadlá nad pamätníkom
Oldřicha Doležala. Oldřich
Doležal, ktorý potopil najväčšiu nemeckú vojnovú loď,
pôsobil ako letec v skupine Raf v Anglicku
počas 2. svetovej vojny. Odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnil jeho syn, ktorý
žije v Anglicku a jeho priateľka Češka nám
sprostredkovala rozhovor s nim, nakoľko
už neovládal češtinu hovorového slova.
Tento akt ešte viac umocnilo vystúpenie
fryštáckych mažoretiek, ktoré za zvukov
hudobnej skupiny Javorina krásne defilovali v krásnych uniformách striebornými
paličkami svoje vystúpenie.
   Na druhý deň 6. mája sa z námestia

pred radnicou vo Fryštáku
pohol sprievod veteránov,
hasičov s vlajkami, občanov
k pamätníku, aby sa poklonili
pamiatke tým, ktorí položili
svoje životy, aby bol mier. Za
slovenskú stranu sa zúčastnili
a položili veniec vo Fryštáku
a Vitovej podpredseda oblastného výboru
SZPB a členka základnej organizácie Muráň.
   Chceli by sme poďakovať pánovi starostovi Mgr. Ľubošovi Doležalovi za pozvanie
na oslavy oslobodenia mesta Fryšták a 70.
výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Taktiež
by sme sa chceli poďakovať pani Mgr. Sylve
Knedlovej (čestnej občianke obce Muráň)
a pánovi Česlavovi Zapletalovi (kronikárovi
mesta Fryšták) za príjemne strávené chvíle
v ich spoločnosti.
Jozef Kubaško

   Dňa 23. mája 2015 sa uskutočnili oslavy
70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré zorganizovala ZO SZPB v Muráni
ako významnú oblastnú spomienkovú
akciu. Podujatie podporili aj  významní
predstavitelia okresu Revúca, prednosta
okresného úradu Ing. Peter Balogh, predseda okresnej organizácie Smer SD a poslanec BBSK Ing. Július Laššan, MVDR. Ján
Šeševička poslanec BBSK, MVDr. Eva Cireňová poslankyňa BBSK, starostovia obcí
Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska
Lehota, Chyžné, primátor mesta Jelšava
MVDr. Milan Kolesár, okresný riaditeľ PZ
Ing. Branislav Valaštek, organizácie ako

Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca, Lesy
SR, OZ Revúca so správami Veľká lúka
a Muráň, Správa žrebčína Veľká lúka, ďalej
SMZ, a.s. Jelšava, okresný prokurátor JUDr.
Milan Prč, Bc. Vojtech Paluš, Mgr. Vladimír
Sklenárik, Ing. Jaroslav Ježík, p. Miroslav
Beľák, Janka Agnetinová, obchodné reťazce TESCO, Sintra Poprad s.r.o., členovia
letecko-modelárskeho   klubu Ambasador
z Revúcej. Všetkým menovaným a aj tým,
ktorí nezištne podporili podujatie  patrí
od predsedu ZO SZPB p. Jozefa Kubaška
veľké  „Ďakujem“.
Ing. František Lukáš
tajomník ZO SZPB v Muráni

Víťazi na Kališti
   Oblastný výbor SZPB Rožňava vyhlásil
výtvarnú súťaž na tému: Slovenské národné povstanie, ktorej sa zúčastnili základné
školy z okresov Rožňava a Revúca. Komisia
oblastného výboru vyhodnotila najlepšie
diela. Žiaci, ktorých diela boli vybrané,
dostali za odmenu zájazd autobusom
na Kalište, Nemeckú a Pohronský Bukovec. Tohto zájazdu sa zúčastnili aj žiaci
z Muráňa.
   Ocenenie odovzdala na Kališti tajomníčka oblastného výboru Irenka Lacková,
podpredseda Jozef Kubaško, predseda

historicko-dokumentačnej komisie Dr. Milan Sajenko a podpredseda ZO Muráň pán
Eduard Sendrej. Deti okrem iného zaujal
aj výklad pána Vigaša, pracovníka múzea
SNP, ktorý spravuje kultúrnu pamiatku
SNP. Následne výlet pokračoval na pamätné miesta v Nemeckej a Pohronskom
Bukovci, kde sa pokladali vence.
   Deťom sa takáto výhra páčila, navštívili
partizánske bunkre a oboznámili sa aj
s históriou obcí. A po chutnom obede sa
unavené a šťastné vracali domov.
Jozef Kubaško
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MIREC SVOREŇ EXKLUZÍVNE
Z NÁŠHO OKRESU I KRAJA

ZASLÚŽIA SI TO

Všetky tri zábery sú z roku 2014, a teda majú už spomienkový charakter. Momentky sú zo stretnutí s významnými osobnosťami nášho
spoločenského života.

   Prvý záber je z Ródea Muráň v júli 2014, kde okrem účinkujúcich pozornosť pútal aj
predseda BBSK  MARIÁN  KOTLEBA a nielen on, ale aj jeho príťažlivá novomanželka FREDERIKA, čerstvá maturantka z Kežmarku (rod. Pospíšilová, teraz 20 r.). Prostredie Muráňa, resp. každé leto turistami bohato navštevované Peprovice sa zrejme tiež zapísali do
ich júlových medových týždňov v roku 2014. Na zábere manželia KOTLEBOVCI zľava.

   Druhý záber je z podujatia Hubertova jazda v Revúcej v jeseni 2014 a na ňom v objatí
Muránčanov je známa slovenská biatlonistka sympatická MARTINA CHRAPÁNOVÁ.
Zanietení fanúšikovia pre zimný dvojboj biatlon vedia, že táto skvelá športovkyňa
z Revúcej si výborne počína v behu na lyžiach i v streľbe, a tak býva naším horúcim
želiezkom aj na svetových súťažiach.
   Tretí záber vznikol
počas nákupu knižných vianočných
darčekov 2014 v banskobystrickom ob chodnom centre EURÓPA. Po rovnakých
knihách ako Miroslav
Svoreň z Muráňa siahol aj známy slovenský RAPER a FREESTYLER  STRAPO, vlastným
menom Ján STRAPEC
(1982). A očividne ich
to oboch pobavilo!
Spevák STRAPO je ten
nižší v okuliaroch. Tak
nech sa mu v jeho obľúbenom hudobnom
štýle darí, podobne
aj Martine v behu na
lyžiach a streľbe.
- RS -
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CHVÁLIME

by som v tejto rubrike chcela pochváliť
partiu „hradných pánov“, ktorí sa rozhodli, aj keď citujem: „my, starí ...... ideme
stavať máj?!“, ozaj máj postaviť. Týmto
ich chcem pochváliť, že sa nato dali, aj
napriek tomu, že táto tradícia nie je propagovaná a ani nejako zvlášť obľúbená.
   Muránski mládenci môžete sa hanbiť,
Dievčatá už naháňate, no mája im nepostavíte. Dokážem pochopiť, že to nie
je dosť atraktívne a zaujímavé, veď čo...?  
Načo by sme ho stavali? Čo budeme mať
z toho? Načo sa namáhať, veď bez toho
budem? Dosť na tom, jednoducho som
chcela povedať len toľko, že dnešná
mládež už nectí tradície. A túto situáciu
musia zachraňovať „starí mládenci“.

HANÍME

   Iste ste si všimli, že kontajnery sú od
istej doby uzamknuté. Prečo asi? Ľudia
začali zneužívať prístup do nich tým,
že tam hádzali veľkoobjemový odpad,
ktorý tam vôbec nepatril. Poniektorí ho
nedali ani dovnútra, ale jednoducho
ho hodia vedľa na zem. Tento prípad
môžete vidieť na ďalšej fotke, kde sa
nachádzajú pneumatiky (tie ste mohli
odovzdať bezplatne, priamo na zbernom dvore). Nedokážete pochopiť, že
separáciou odpadu a správnym uskladňovaním odpadu chránite prírodu našu Zem?! A v neposlednom rade aj
ruky pracovníkov (no to vás zaujíma asi
najmenej, veď čo vie Slovač iné: „mňa sa
to netýka“), ktorí s obsahom kontajnerov prichádzajú so styku.
Bc. Jana Hajdúková

    Tejto téme som sa v Muránskych novinách už venovala. No nedá mi, sa
k nej opäť nevrátiť. Je zarážajúce, aký je
v dnešnej dobe problém postaviť máj.
Nie som až taká stará (ani mladá), no
pamätám si ako to bolo dakedy. Pred
pár rokmi sa chlapci búchali do pŕs,
že akého mája donesú na „pľac“. Teraz
je to už o inom. Nikoho nezaujíma, či
bude na námestí stáť máj. Je smutné,
že táto krásna tradícia v Muráni zaniká.
Dnešná mládež má iné „starosti“. Keby
sme boli vymierajúcou dedinou, niekde
na lazoch, tak pochopím, že nemá toho
mája kto postaviť. Ale toto... Tento krát

   Aj táto téma bola už v Muránskych novinách mnou preberaná. Ľudia, pre pána
Boha, vy ste už nenormálny?! Čo by sa
vám stalo, keby ste triedili odpad. Jedna z fotiek, ktorú máte možnosť vidieť
pred sebou vznikla pri vyprázdňovaní
modrého kontajnera, ktorý je určený na
papier. Ako ste si mohli všimnúť, v tejto
nádobe sa okrem papiera nachádza
plast, dreviny, sklo... Keby boli kontajnery od seba vzdialené kilometer, tak by
sa to dalo pochopiť, ale sú od seba len
pár centimetrov. Nechápem, aký máte
problém hodiť papier do papiera, sklo
do skla a plast do plastu!? Na dnešnú
modernú dobu je až zarážajúce, ako sú
niektorí ľudia negramotní.

júl 2015
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Športový deň seniorov

Medzinárodné cyklistické
preteky okolo Slovenska
(3. etapa prebiehala cez Muráň)

   Najväčšie cyklistické podujatie na Slovensku má za sebou vydarený už 59. ročník,
o čo sa postarali aj domáci pretekári. Maroš Kováč a Michael Kolář vyhrali jednu etapu,
Patrik Tybor obsadil deviatu priečku v GC. Celkový triumf vybojoval skúsený taliansky
jazdec Davide Vigano.

Postup do 5. ligy nám unikol o vlások
Por.
1

Družstvo
TJ Družstevník Kráľ

Z

V

R

P

Skóre

Body

28

20

5

3

96 : 42

65

2

TJ Tatran Muráň

28

20

3

5

60 : 24

63

3

FK obec Lubeník

28

18

6

4

89 : 39

60

4

TJ Družstevník Klenovec

28

18

3

7

74 : 38

57

5

MFK Jelšava

28

16

1

11

89 : 46

49

6

ŠK Bastav Revúca - Revúčka

28

16

1

11

69 : 52

49

7

TJ Ožďany

28

14

3

11

65 : 45

45

8

FK Jesenské B

28

12

8

8

66 : 59

44

9

FK TJ Družstevník Gemer

28

13

4

11

66 : 52

43

10 OFK Sirk

28

12

1

15

64 : 53

37

11 TJ - FK Veľký Blh

28

7

3

18

42 : 113

24

12 ŠK Rimavská Seč

28

7

2

19

61 : 98

23

13 FC Radnovce

28

6

2

20

46 : 81

20

14 TJ Družstevník Veľké Teriakovce

28

4

3

21

41 : 125

15

15 ŠK Bátka

28

3

3

22

44 : 105

12

Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra
30. kolo
FK Muráň - FK Revúčka 0:0
23. kolo
FK Muráň - FK Sirk  2:1 (Ján Huťan, Juraj
Ganaj)
24. kolo
FK Veľké Teriakovce - FK Muráň 1:5 (Marek
Mikuš - 2, Radovan Matajz, Jakub Fatľa,
Ján Huťan)
25.kolo
FK Muráň - FK Klenovec 2:0 (Dávid Fatľa,
Juraj Ganaj)

26. kolo
FK Ožďany - FK Muráň 1:2 (Jaroslav Olejník, Radovan Matajz)
27. kolo
FK Kráľ - FK Muráň 3:3 (Martin Mikuš,
Radovan Matajz - 2)
28. kolo
FK Muráň - FK Jesenské “B“ 5:1 (Jakub
Fatľa, Juraj Ganaj, Jaroslav Olejník, Radovan Matajz - 2)
Bc. Jana Hajdúková

   Dňa 16. 6. 2015 Regionálne združenie
miest a obcí stredného Gemera a okresná
organizácia JDS Revúca s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho
kraja zorganizovali 3. okresné športové
hry seniorov, ktoré sa konali v športovom
areáli pri ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej. Aj
naša ZO JDS v Muráni sa zapojila v hojnom počte do tejto športovej akcii.
Kategória ženy
Beh na 60 metrov:
2. miesto: Gabriela Palušová
3. miesto: Magdaléna Repáková
Hod granátom:
1. miesto: Gabriela Palušová
Streľba zo vzduchovky:
2. miesto: Mária Labošová
Vrh guľou:
1. miesto: Alice Kontúrová
Kategória muži
Beh na 100 metrov:
2. miesto: Michal Regenda
Beh na 200 metrov:
3. miesto: Michal Regenda
Vrh guľou (kategória do 65 rokov):
3. miesto: Juraj Regenda
Vrh guľou (kategória od 66 - 70 rokov):
1. miesto: Michal Regenda
3. miesto: Ján Berente
Hod granátom na cieľ (kategória do 65
rokov):
2. miesto: Juraj Regenda
3. miesto: Ján Sklenárik
Hod granátom na cieľ (kategória od
66 - 70 rokov):
3. miesto: Pavol Mlákay
Kop na bránku (kategória do 65 rokov):
2. miesto: Ján Beňo
Kop na bránku (kategória od 66 - 70

rokov):
1. miesto: Pavol Mlákay
2. miesto: Michal Regenda
Streľba zo vzduchovky (kategória do
65 rokov):
1. miesto: Juraj Regenda
Streľba zo vzduchovky (kategória od
66 - 70 rokov):
1. miesto: Michal Regenda
Stolný tenis (kategória do 65 rokov):
2. miesto: Ján Beňo
Stolný tenis (kategória od 66 - 70 rokov):
1. miesto: Pavol Mlákay
2. miesto: Michal Regenda
   Najúspešnejším športovcom o Pohár
mesta Revúca sa stal náš člen ZO JDS
v Muráni Michal REGENDA.
Vyhodnotenie družstiev
Ženy:
1. miesto: ZO JDS Jelšava
2. miesto: ZO JDS Revúca
3. miesto: ZO JDS Muráň
Muži:
1. miesto: ZO JDS Revúca
2. miesto: ZO JDS Muráň
3. miesto: ZO JDS Jelšava
   Záverom tohto článku sa chceme poďakovať všetkým účastníkom športových
hier, ale hlavne víťazom, ktorí úspešne
reprezentovali našu obec Muráň a ZO
JDS v Muráni. Najväčšie ocenenie patrí
nášmu najúspešnejšiemu športovcovi
Michalovi REGENDOVI a našej najstaršej
súťažiacej Gabriele PALUŠOVEJ, ktorá bola
tiež ocenená.
Z. Štefaňárová
ZO JDS v Muráni
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AKTUALITY - OZNAMY - POZDRAVY
MUDr. VIERA  DRÁBOVÁ
(1935 - 2015)

V máji tichučko museli ste
odísť z tohto sveta,
iba krátko blysnúť sa oblohou
a vzápätí zhasnúť
tak ako kométa.
Pozdrav Vám ešte poslať chceme,
už ozaj posledný
do týchto usmútených dní...
Slová sú precízne vyberané,
sú srdcom srdcu písané,
s úctou navždy venované.
Manželia - lekári MUDr. František a MUDr.
Viera Drábovci prišli z východného Slovenska do Muráňa v roku 1954, keď bolo
zriadené zdravotné stredisko na Novej ulici. V jeho priestoroch našli aj ubytovanie
a v Muráni sa im narodili dve dcéry Beátka
a Juditka (teraz Kochjarová). Štvorčlenná
rodina sa neskôr presťahovala do Revúcej,
ale s priateľmi a známymi z Muráňa Drábovci aj naďalej radi udržiavali kontakt.
MUDr. Dráb pôsobil v našej obci ako
obvodný lekár až do konca svojho života.

Spomienka
Mnohí pacienti a členovia Červeného
kríža si na tohto skvelého človeka spomínajú s úctou, vďační za jeho ľudský
prístup ku všetkým ľuďom - nemocným
z Muráňa a okolitých obcí. Pani doktorka
Drábová najprv pracovala ako obvodná
detská lekárka v Revúcej, ale neskôr sa
špecializovala na odbor detský kardiológ. V revúckej nemocnici pôsobila až do
odchodu na dôchodok. Citlivo, zodpovedne a láskyplne pristupovala ku všetkým
svojim maličkým i väčším pacientom,
ktorých trápilo srdiečko. Rodičia sa k nej
utiekali s veľkou dôverou a nádejou. Takto
na milú pani doktorku spomínajú aj jej
spolupracovníčky z Muráňa - zdravotné
sestry - dnes už 70 ročné dôchodkyne
Eva KOTERBOVÁ, Monika LAURENČÍKOVÁ, Margita KOVALANČÍKOVÁ a trochu
mladšia Ružena CVERNOVÁ, prípadne
z ďalšieho personálu detského oddelenia
aj Margita HAJDÚKOVÁ (zosnulá) a Mária
BEŇOVÁ. Všetky uvedené panie oceňujú
jej zodpovedný prístup k plneniu úloh
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a povinností svojho náročného povolania
- k zdraviu detí. Pani Eva KOTERBOVÁ: „Keď
sme boli 5. februára 2015 zagratulovať
pani doktorke k 80. narodeninám, ešte
sme netušili, že naše stretnutie s ňou je
posledné. Celý život liečila detské srdiečka a nakoniec ju zradilo to vlastné. Aj
my (celý kolektív) sme sa s ňou rozlúčili
veľkým kvetinovým srdcom. Budeme na
ňu spomínať len v dobrom!“
Na pani doktorku, ktorá navždy odišla
v máji 2015, s úctou spomínajú aj bývalí
susedia z Novej ulice v Muráni. ČESŤ  VAŠEJ  PAMIATKE, manželia - skvelí lekári
Drábovci!
- RS FOTO 1: S úctou spomínali vždy na MUDr.
Drábovú aj pracovníčky DO z Muráňa
- zľava druhá M. Hajdúková a štvrtá M.
Beňová.
FOTO 2: (archív E.K.) vrchný rad zľava - B.
VROBLOVÁ, MUDr. V. DRÁBOVÁ (†), R.
CVERNOVÁ, E. ORDZIAKOVÁ (†), MUDr.
E. UHRINOVÁ, E. KVOVAČKOVÁ, M. KOVALANČÍKOVÁ, dolný rad - M. BURJAKOVÁ,
E. KOTERBOVÁ, MUDr. O. VIESTOVÁ, D.
ŠTEMPELOVÁ, MUDr. R. GREGOROVÁ (†).
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oslávenci
Nech kvitne úsmev, žiari očí jas, nech
zdravie z tela sa nestráca, kým bije
srdce spoznaj žitia krás, to tajomstvo,
čo jediné sa vypláca.

50 rokov
Slavomíra Krštieňová
55 rokov
František Lukáš
Marta Senková
60 rokov
Helena Hrbáľová
Ján Kochjar
Vladimír Gyöngyösi
65 rokov
Ján Szentpéteri
Marián Krštieň
Juraj Regenda
75 rokov
Pavel Kováč
Oľga Sklenáriková
Anton Topor
80 rokov
Oliver Kiss
Mária Hepková

Pomník obyčajnému človeku
   Pred vyše troma rokmi zahynul v horách Muránskej planiny
človek. Môj priateľ Karol Kubica. Nie, nebol to ani lesník, ani
pracovník zložiek ochrany prírody, ani turista. Bol to obyčajný
človek, ktorý mal rád prírodu. Jeho fanatickou záľubou sa stalo
natáčanie a fotografovanie
zveri. Na svojom fotoaparáte nemal ani teleobjektív
ani iné technické vymoženosti, ktoré by mu umožnili fotografovať za horších
svetelných podmienok a tak
jeho jedinou šancou na
dobrý záber bola trpezlivosť
a schopnosť dostať sa k zveri na „fotografickú“ vzdialenosť cez deň. Obetoval
tomu všetok svoj voľný čas
a často odchádzal z domu
do lesa na 3-4 dni. Chodil
po Muránskej planine ako
duch a s pokorou sledoval,
čo s v hore deje.
    Jeho obľúbeným zvieraťom bol medveď. Kvôli
nemu bol schopný stráviť
v posede tri dni a tri noci
bez jeho opustenia, len aby
nenavetril okolie a dostal
tak medveďa pred spúšť

svojho fotoaparátu za dobrých svetelných podmienok cez
deň. Chodil preto do neprístupných lokalít skoro na jar, kedy
medvede ešte neboli vyrušované ľuďmi a neboli plaché. Potom
s hrdosťou ukazoval fotografie „svojich“ medveďov a vedel
už, ktorý koľko rokov chodí
na ktoré vnadisko, aký má
odtieň srsti a či nekríva na
pravú prednú nohu.
   A práve táto jeho záľuba
sa mu stala osudná. Z jednej
takejto vychádzky sa nevrátil. Hľadali ho všetci lesníci
z Muráňa aj za pomoci členov horskej služby so psami. Našli sme ho po dvoch
týždňoch, keď už nádej, že
ho nájdeme zhasínala. Nikto
už nezistí, čo sa stalo, ale
zrútil sa z vysokého skalného brala v lokalite Vrbjarka. Na jeho počesť lesníci
z Muráňa postavili skromný
pamätník na mieste kde
zahynul. Ak sa ktokoľvek
na skalnej vyhliadke zvanej
Vrbjarka pristaví nech si na
Karola Kubicu, obyčajného
človeka spomenie.
Vladimír Hlinka

Máte pre nás typ 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. 3/2015 je 17. augusta 2015. Tešíme sa na spoluprácu.

Neprešlo jazykovou
úpravou

85 rokov
Magdaléna Repáková

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.

Oliver Cibuľa

Zosobášili sa

Marta Bednářová - Radoslav Dacho
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