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Vážení spoluobčania!
Je tu čas, kedy máme k sebe bližšie ako počas ostatných dní v roku, kedy sa stre-

távame a spomíname. Čas, ktorý každý z nás venuje svojím najbližším.
Tak ako Vianoce nie sú len o darčekoch, tak ani Nový rok
neznamená len zmenu číslice v kalendári, ale pre každého z nás je to aj začiatok niečoho nového: nových
plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by
sme chceli počas nastávajúceho roka 2014 uskutočniť.
Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho,
čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli. Život
človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli
zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ale
aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tomto
dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať započaté veci
a nebáť sa polien pod nohami, ktoré sa určite vyskytnú.
Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať
všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom
roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu Obce Muráň.
Do nového roka by som vám v mene svojom i v mene
svojich spolupracovníkov a všetkých poslancov obecného zastupiteľstva rád poprial: „Všetko dobré, veľa
zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.“
Ing. Roman Goldschmidt
starosta obce

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014
Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.
V novom roku, moji milí,
lásky, blaha, zdravia, sily,
úspechov a šťastia veľa
z úprimného srdca želá...
redakcia Muránskych novín
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OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

Zberný dvor v Muráni
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Uznesenie č. 198/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Muráň
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadania dňa 28.11.2013.

Uznesenie č. 199/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Muráň
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Prevádzkové hodiny
Január – Február 2014
streda 800 – 1600
sobota 800 – 1200
Od marca bude zberný dvor otvorený
pondelok – piatok 800 – 1600
a v sobotu 800 - 1200

Ako separovať odpad
Modrý kontajner – papier

- Noviny, časopisy, knihy, telefónne
zoznamy, krabice, kartóny, papierové
obaly, papierové vrecúška, zošity, spisy,
katalógy, reklamné letáky, kancelársky
papier, kalendáre a recyklovaný papier
- Nepatria sem: mokrý papier, papier
silne znečistený farbou a tukom, papier s fóliovým povrchom, tetrapakové
obaly, použité plienky a iné hygienické
potreby, lakované kartóny a celofán

Žltý kontajner – plasty
- Stlačené PET fľaše, plastové obaly
z kozmetiky, umyté plastové obaly od
jedlých olejov, saponátov, obalové fólie,
uzávery z fliaš, tégliky z jogurtov a plastové hračky
- Nepatria sem: obaly veľmi znečistené potravinami, farbou, chemikáliami,
obaly z jedov a glejov, tlakové nádoby
a novodurové rúrky

Zelený kontajner – sklo

- Fľaše zo skla bez akýchkoľvek uzáverov, sklenené nádoby, poháre od
zaváranín, detskej výživy, okenné sklo
a sklenené črepy
- Nepatria sem: kovové a plastové
uzávery, zátky a ich zvyšky vo fľašiach,
zrkadlá, keramika, porcelán, drôtové
sklo, TV obrazovky, autosklo, dlaždice,
žiarivky, výbojky a fľaše silne znečistené
farbou, potravinami, zeminou, olejom
a tukom

Na zbernom dvore počas
prevádzkových hodín môžete odovzdať:
Kovový odpad – kovové obaly z konzerv,
kompótov, z pokrmov pre zvieratá, hliníkové predmety, alobal aj vrchnáky od
jogurtov, nápojové plechovky, kovové
súčiastky a kuchynské predmety, železný
šrot
Nepatria sem: kovový odpad kombinovaný s nekovovým materiálom, elektronické spotrebiče, veľmi znečistený kovový
odpad farbivami a olejom, taktiež sem
nepatria akumulátory a monočlánky
Elektroodpad – biela technika – domáce
spotrebiče (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky), čierna technika (televízory,
videá), kancelárska technika (počítače,
tlačiarne, kopírky), káble, staré zástrčky
a vypínače, elektrické nástroje (vŕtačky,
vysávače) – odovzdáva sa celý, nerozobratý elektroodpad!
Akumulátory a baterky – akumulátory
aj s kyselinou z osobných, nákladných
automobilov a traktorov, monočlánky
(baterky) a akumulátory z mobilných
telefónov
Opotrebené pneumatiky – pneumatiky a duše poškodené a nepoužiteľné
z osobných a nákladných automobilov,
u bicyklov, motocyklov
Nepatria sem: pneumatiky zablatené
a silne znečistené
Veľkoobjemový odpad – nábytok, matrace, vankúše, divány, rolety, textil a pod.
Polystyrén – všetok polystyrén
Olej – opotrebovaný olej z benzínových
a naftových motorov, kosačiek a pod.
Nepatrí sem: použitý jedlý olej
Lieky – lieky, liečivá a iné farmaceutické
prípravky, odovzdávame v lekárni
Žiarivky, výbojky – odovzdávajú sa na
zberný dvor počas doby prevádzky

Te t ra p a k y p a t r i a u ž d o
komunálneho odpadu.

1.berie na vedomie:
a) návrh rozpočtu na roky 2015 -2016
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce Muráň na roky
2014-2016
2. schvaľuje:
a) návrh rozpočtu na rok 2014 c celkovej
sume:
Bežný rozpočet
- príjmy 822 750,00 €
- výdavky 848 823,00 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy 388 632,08 €
- výdavky 254 147,76 €
Finančné operácie
- príjmy 40 000,00 €
- výdavky
48 000,00 €
Rozpočet SPOLU
- príjmy 1 251 382,08 €
- výdavky
1 150 970,76 €
b) rozsah zmien rozpočtu ktoré bude
vykonávať starosta, a to:
− povolené prekročenie a viazanie príj-
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mov v rozsahu 10 000 €
− povolené prekročenie a viazanie výdavkov v rozsahu 10 000 €
− povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, v rozsahu 10 000 €
platné od 01.01.2014

Uznesenie č. 200/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Muráň
berie na vedomie:
a) Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012
b) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
za rok 2012

Uznesenie č. 201/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Muráň
v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. súhlasí s neuplatňovaním programov v rozpočte Obce
Muráň od návrhu rozpočtu na rok 2014.

Uznesenie č. 202/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Členov Redakčnej rady Muránskych
novín v zložení:
− Bc. Jana Hajdúková
− Mgr. Ján Urva
− Ing. František Lukáš
− Mgr. Zuzana Simanová Vaskyová
− Janka Šibalová

Uznesenie č. 203/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Finančné vyrovnanie s p. Dušanom
Labošom vo výške 2 000 € za údržbu
Turistickej ubytovne počas doby prenájmu.

Chodci pozor!
Návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR
na rok 2013, schválili poslanci NR SR 29. októbra 2013. Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2014.
Od tohto dňa, už nebudeme
môcť za zníženej viditeľnosti
chodiť po vozovke bez reflexných prvkov ani v obci.
“Za zníženej viditeľnosti
musí mať chodec idúci
po krajnici alebo po okraji
vozovky na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky
alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev,” uvádza novela. Ministerstvo
chce takto zvýšiť bezpečnosť chodcov. Kto pôjde
v noci po okraji cesty bez
reflexných prvkov na sebe
a nie je dôležité, či v obci
alebo mimo nej, riskuje nielen, že ho zrazí auto, ale aj
pokutu do výšky 60 eur.
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Biela pastelka v Muráni
Aj naša škola sa tento rok zapojila do celoslovenskej zbierky
Biela pastelka, ktorú
organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska. V našej obci
sme sa tohto podujatia chytili my, žiaci základnej školy v Muráni.
V škole a v obci sme
predajom bielej pastelky vyzbierali 51 €,
pričom sa predalo 50
kusov bielej pastelky.
Ok rem samotného 1. miesto v kategórii 1. stupeň (4.A trieda), Foto: Mgr. Z. Simanová Váskyová
predaja sme si na našej škole zorganizovali vo vytváraní plagátov s te- nými prácami sme si spestrili
výtvarnú súťaž. Triedy matikou pomoci nevidiacim chodby našej školy.
súperili medzi sebou v dvoch kategóriách. Výtvar-

Víťazi jednotlivých kategórií:
1. stupeň:
1. miesto: 4.A (triedna
učiteľka Mgr. J. Murková)
2. miesto: 3.A (triedna
učiteľka Mgr. S. Sojáková)
3. miesto: školský klub

detí (pod vedením Mgr.
I. Šoučíkovej)
2. stupeň:
1. miesto: 8.B/9.B (triedna
učiteľka Mgr. Z. Labošová)

2. miesto: 5.A (triedna
učiteľka PhDr. Z. Hemlíková)
3. miesto: 7.A (triedna
učiteľka Ing. I. Antalová)
Jakub Tabák, 6. A trieda

Balónový sprievod
Povedzme spolu nie drogám
Počas sychravého novembrového dňa
sme sa aj my zúčastnili Balónového sprievodu v Revúcej. Túto akciu organizovalo
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Revúcej. Spolu
s ostatnými školami z celého okresu sme
vytvorili vyše kilometrovú kolónu a prešli

sa ulicami mesta. Každá škola či trieda si
pripravila transparent na tému Boj proti
drogám. Pred mestským úradom sme
spoločne vypustili balóny, ktoré sa stali
symbolom slobody a zároveň symbolom
boja proti drogám.
Lukáš Kochjar, 6. A trieda

1. miesto v kategórii 2. stupeň (8.B/9.B trieda), Foto: Mgr. Z. Simanová Váskyová

Vianočná akadémia v škole
Atmosféru najkrajších sviatkov v roku
vdýchli Základnej škole s materskou
školou v Muráni jej učitelia a žiaci
Vianočnou akadémiou, ktorú zorganizovali 19. decembra tesne pred
vianočnými prázdninami.
Na jednotlivých vystúpeniach zložených z piesní, básni a malých divadelných predstavení sa podieľali
všetky triedy v jednotlivých ročníkoch. Milým prekvapením bol bývalý
žiak tejto školy Tomáš Mušuka, ktorý
ako študent konzervatória pôvodne
iba sedel v publiku. Nečakane sa
však objavil na pódiu v úlohe Mrázika. Azda najväčšiu radosť mali deti
z balíčkov, ktoré pripravila škola pre

každého žiaka. Sladké prekvapenia
rozdávali priamo spod školského
vianočného stromčeka.
Príjemnú atmosféru v škole využili
aj na vyhlásenie výsledkov známej
matematickej súťaže Pytagoriáda
a pochvalu tak dostali najlepší matematikári školy. Hrdosť na svoju
obec odprezentovali za celú školu
aj žiaci 8. ročníka. Len nedávno sa
totiž zapojili do súťaže vyhlásenej
Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky nazvanú Vitaj v našom
regióne. Prihlásili sa s počítačovou
prezentáciou o obci, ktorú spracovali
v slovenčine, ale aj v angličtine.
Zuzana Simanová Váskyová

Prijímanie prvákov v Základnej škole
s materskou školou Muráň
Foto: Mgr. Z. Simanová Váskyová

Obvodné kolo v bedmintone žiakov
a žiačok základných škôl
Na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej
sa dňa 12.11.2013 uskutočnilo obvodné
kolo v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ.
Naša škola bola jedným z troch účastníkov turnaja (GMK Revúca, ZŠ S. Tomášika
Lubeník), v ktorom sa stretlo celkovo 12
hráčov. Dvojčlenné družstvá bojovali v
dvojhre a štvorhre v dvoch kategóriách, v
kategórii žiakov a v kategórii žiačok. Turnaj sa odohral podľa pravidiel bedmintonu na 2 víťazné sety. Naši chlapci (Šimon
Turčányi, Matej Goldschmidt) a dievčatá
(Nikola Nociarová, Petra Laurenčíková) si
porovnali sily z družstvami, ktoré sa tejto
hre venujú pravidelne a svojich súperov
dostatočne potrápili. Chcela by som sa im
poďakovať za reprezentáciu našej školy
a verím, že aj v budúcnosti sa takéhoto
turnaja s radosťou zúčastníme.
Mgr. Zuzana Labošová

Do školských lavíc sa v septembri po
prvý krát posadili noví žiaci. Najmenší
školáci sa počas troch mesiacov zoznamovali s prvými ozajstnými povinnosťami. Prijímanie prvákov do školských lavíc začal Čítanko Jakub. Skúšal
písmenká, ktoré sa naučili. Počítanie
precvičil Čísielko Števko. Triedna pani
učiteľka Mgr. Tatiana Skubachová do-

zerala na priebeh súťaží v prezúvaní,
odkladaní úboru na telesnú výchovu
a ďalších iných. Šikuľko Janka musel
uznať, že zadané úlohy hravo zvládli. Od 2. decembra 2013 sa noví žiaci
po pasovaní Ceruzkou Terezkou a po
zložení „sľubu prváka“ hrdo oslovujú
„prváci“.
ZŠ s MŠ Muráň

Foto: Bc. Jana Kováčiková
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AKTUALITY OBCE
Medzinárodné dni
2014

Január
1.1. Svetový deň mieru
4.1. Svetový Braillov deň
6.1. Svetový deň vojnových sirôt, Zjavenie Pána
7.1. Medzinárodný deň programátorov
15.1. Svetový deň armády
23.1. Deň patriotizmu
24.1. Sviatok sv. František Saleský,
Deň komplimentov
25.1. Sviatok Obrátenia Pavla
26.1. Medzinárodný deň colníctva, Svetový deň lepry
27.1. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
28.1. Európsk y deň ochrany
osobných údajov, Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej
vojne
Február
2.2. Svetový deň zasväteného
života, Svetový deň mokradí
4.2. Svetový deň proti rakovine
6.2. Svetový deň bez mobilu
8.2. Deň pre bezpečnejší internet
9.2. Svetový deň manželstva
11.2. Svetový deň chorých
14.2. Deň zaľúbených
15.2. Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti
sestier, Deň osamelých
20.2. Svetový deň sociálnej spravodlivosti
21.2.		
Medzinárodný deň turistických
sprievodcov, Medzinárodný deň
materského jazyka (UNESCO)
22.2. Medzinárodný deň skautiek, Európsky deň obetí zločinu
Marec
7.3. Svetový deň modlitieb žien
8.3. Medzinárodný deň žien
9.3. Deň paniky
11.3. Európsky deň na pamiatku
obetí terorizmu
13.3. Svetový deň obličiek
14.3. Medzinárodný deň akcií
proti priehradám a pre rieky,
vodu a život
15.3. Svetový deň spotrebiteľských práv, Európsky deň spotrebiteľov
16.3. Medzinárodný deň planetárii
18.3. Svetový deň sociálnej práce
19.3. Sviatok sv. Jozefa
20.3. Svetový deň divadla pre
deti a mládež, Medzinárodný deň
štastia
21.3.		
Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, Svetový deň
Downovho syndrómu, Medzinárodný deň lesov, Medzinárodný
deň bábkarstva, Medzinárodný
deň invalidov, Svetový deň zdravého spánku, Svetový deň poézie
22.3. Medzinárodný deň tuleňov,
Svetový deň vody
23.3. Svetový deň meteorológie
(WMO)
24.3. Svetový deň tuberkulózy
(WHO)
25.3. Deň zápasu za ľudské práva,
Medzinárodný deň spomienky na
obete otroctva a transatlantický
obchod s otrokmi
27.3. Svetový deň divadla
28.3. Deň učiteľov
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Fašiangy, Turíce,
Veľká noc príde, kto nemá
kožúšok zima mu bude…

Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom
zimy a jari a sú najveselšími zvykmi počas roka.
Na Slovensku sa od nepamäti spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, karnevalmi a prekáračkami. Fašiangy v sebe zlučujú mnoho zvykov
a tradícií, ktoré súviseli s vyháňaním zimy, smrti a príchodom
jari. Obdobie fašiangov trvá
od Troch kráľov až po Popolcovú stredu, nazývanú tiež
Škaredá streda. Týmto dňom
sa pre kresťanov začína obdobie štyridsaťdňového pôstu, ktorý trvá až do Veľkonočnej nedele,
a ktorý v 4. Storočí zaviedla cirkev,
aby zabránila pohanským zvykom.
Fašiangy sú pôvodne pohanská slávnosť zasvätená bôžikovi radosti, voľnosti a vína
Bakchovi. Tieto slávnosti a oslavy nazývané
Bakchanálie, ktoré mali pôvod v Egypte oslobodzovali od starostí všedných dní všedného
života. S týmito slávnosťami sa spájalo hlavne
hodovanie, obžerstvo, opilstvo a všetky možné prejavy nemravností. Na pomenovanie
fašiangov sa u nás v 9. storočí používal termín
mjasopust, ktorý v stredoveku vystriedal názov
nemeckého pôvodu fašiangy, fašangy, fašengy.
Naši predkovia si na fašiangové zábavy a veselice, počas ktorých neplatili žiadne pravidlá,
predpisy, žiadne tresty, pôsty či spytovanie
svedomia, poriadne potrpeli. Každý sa snažil
užiť si fašiangové zábavy ako najlepšie vedel.
Veselil sa bohatý aj chudobný, pán i sluha,
majster či tovariš. Na Slovensku k fašiangom neodmysliteľne patrili zakáľačky, maškarády a veľa
muziky. Na záver fašiangov prišla tá najväčšia
a najslávnostnejšia zábava spojená so sprie-

vodom a s obchádzaním domov a tradičným
pochovávaním basy. V túto poslednú fašiangovú nedeľu sa mládenci poobliekaní do masiek
vydávali na obchôdzku z domu do domu, kde
za odmenu dostávali slaninu, klobásu, koláče
a samozrejme aj vypiť.
Fašiangové tradície a zvyky
Na tučný štvrtok má každý
veľa jesť a piť, aby bol po celý
rok silný.
Na fašiangový pondelok,
keď sa konal tzv. “mužský bál”
kam smeli len ženatí a vydané,
vyhadzoval sedliak pri tanci sečku
vysoko, aby sa mu na poli urodil
vysoký ľan a ovos.
Na fašiangový utorok sa sliepkam sypalo zrno do kruhu z reťaze, aby nezablúdili
a nezanášali. Určite to bol odraz starovekých
predstáv o kúzelnej moci kruhu proti úkladom
zlých duchov. V ten istý deň sa nemalo vešať bielizeň na pôjd, lebo to vraj viedlo k premnoženiu
bĺch. Ženy nesmeli šiť, aby sliepky dobre niesli.
Na fašiangový utorok bola sála plná dievčat.
Uprostred stál dlhý stôl a na ňom boli poháre
so sladkým likérom pre dievčatá. Pred každým
pohárom namaľoval zvolený mládenec toľko
bodiek, koľko musela dievčina zaplatiť zlatiek
na muziku za to, že tancovala s chlapcami po
celý rok. Tento obyčaj sa nazýval “vyplácanie
dievčat”. Hospodár mal s gazdinou cez fašiangový utorok tancovať, aby vraj sa im v tom roku
urodili veľké zemiaky a dlhý jačmeň. Fašiangy
končili tancom, tancovať sa smelo už len v máji,
pri stavaní a váľaní májov a potom až neskoro
cez jesenné obdobie.
- GaP -

Ako poraziť chrípku
domácou medicínou

■ Pri prechladnutí nezabudnite piť dostatok tekutín, doprajte si aj dva taniere kuracej polievky.
Tá totiž bráni tvorbe hlienu.
■ Zmiešajte zázvor s klinčekmi a trochou mletej
škorice. Toto všetko zalejte dvoma hrnčekmi
horúcej vody a primiešajte štyri lyžice medu.
Zázvor a škorica majú protizápalové účinky,
klinčeky pôsobia ako antiseptikum.
■ Ponorte nohy do horúcej vody. Pár ponožiek
namočte do studenej vody, vyžmýkajte ich a
obujte si ich. Na vlhké ponožky natiahnite mikroténové vrecúška a ešte pár suchých ponožiek,
odpočívajte. Vlhké ponožky zlepšia váš krvný
obeh, čo pomôže upchatému nosu.
■ Počas choroby jedzte cesnak, podporuje potenie. Látky v ňom obsiahnuté zlepšujú čistenie
dýchacích ciest a zlepšujú odkašlávanie.

■ Začínajúcu chr ípk u
môže pomôcť prekonať aj
čaj s dvoma lyžicami bazového kvetu a šípkami,
lyžicou medovky a materinej dúšky. Všetky bylinky
zalejte horúcou vodou a
nechajte 15 minút lúhovať.
■ Na v ysok ú horúčk u
zaberá tvaroh. Ten si prikladajte na hlavu a chodidlá, teplotu spoľahlivo
„vytiahne“.
■ Vysokú teplotu zníži octový zábal nôh.
■
Pri roz vinutom štádiu
chrípky pomôže škoricový čaj s medom a
mliekom. Uvoľní zahlienené hrdlo a na sliznicu
pôsobí antibakteriálne.
■ Netreba zabúdať na vitamín našich predkov
– kyslú kapustu.
■ Bolestí v hrdle sa zbavíte kloktaním odvaru
z harmančeka.
■ Na kašeľ a priedušky pomôže cibuľový sirup.
Cibuľu nakrájajte na drobno, zalejte medom,
alebo pridajte cukor a nechajte odležať. Cibuľa
pustí šťavu a tú konzumujte po lyžičkách.
■ Proti kašľu sa dá bojovať aj masťou, natrite si
ju na hrudník. Husaciu, bravčovú, alebo masť
určenú priamo na tento účel, ktorú dostať
v lekárni.
- GaP -

január 2014

Dobrá rada
pre mamičky,
babičky, tetičky
Milé mamičky, neviete si rady,
keď vystrájajú vaše detičky? Mám
pre vás dobrý tip a budete rady
ako nik. Vaše detičky prestanú
v ystrájať a budú sa s vami
zabávať. Istotne i vy máte doma
nejaké handričky, z ktorých sa
dajú vyrobiť pekné vecičky.
Budete sa spolu zabávať a tak sa
potešia nielen detičky, ale aj vy,
milé mamičky.
Mám dvoch synovcov, Miňka
a Miška. Často k nám chodievali
na návštevu a veľmi si obľúbili
Hrdzavú dolinu. Nestalo sa hádam ani raz, že by sme ju neboli
navštívili. Obdivovali sme na lúke
rôzne kvietky, po ktorých poletovali krásne motýliky. V trávičke
sa niekedy mihla jašterička alebo
rôzne chrobáčiky. Z lesa sa ozýval
prekrásny spev vtáčikov, niekedy zahúkala dokonca aj sova.
Potôčik žblnkotal a my sadajúc
na skaly sme sa doňho zahľadeli. Sem tam sa mihol v potoku
pstrúžik a svoju prítomnosť nám
dali najavo aj žabky, či malý ježko.
Aj pri mravenisku vydržali chlapci
dlho sedieť. Keď sa mravčekom
niečo namrvilo, mali by ste vidieť,
ako sa mrvili. No najväčšiu radosť
mali, keď našli slimáčika, v tom
zaznela hneď pesnička „slimák,
slimák, vystrč rožky...“. Neskôr,
keď už vyrástli, sme chodievali
piecť slaninku. No aj teraz, keď
sú už mládenci, vždy ich to ťahá
do Hrdzavého.
Ale čo vám chcem teraz napísať. Horšie bolo, keď bolo zlé
počasie. Raz jednu sobotu fúkal
studený vietor, pršalo a vtedy
sa táto hra začala. Boli sme nútení ostať doma. Milí chlapci sa
nevedeli spratať do kože. Ako
päť- a šesť- ročný sa začali naháňať po dome. Skrátka, vystrájali
ako mohli. Vtedy som dostala
nápad: „Počúvajte chlapci, akoby
zo skrine vychádzali hlasy. Niekto
tam určite bude. Asi budú viacerí, ale mi ich určite nájdeme.“
Vytiahla som škatuľu. Vystrašení
chlapci hľadeli, čo sa bude ďalej diať. Pomaly som ju otvárala.
„Veď tam nikto nie je“, vraví mi
mladší. „Ale bude, uvidíte“, dodala
som s úsmevom. Handričky som
vysypala na zem a začali sme vystrihovať rôzne vecičky. Tie som
potom pozošívala a spolu sme ich
vypchávali. A ani sme nezbadali,
ako nám ten čas ubehol. Urobili
sme si aj pexeso, našila som na
dve handričky napríklad po dva
kusy rôznych gombíkov a bolo.
Pexeso si môžete urobiť štvorcové, ale aj okrúhle. Táto hra sa im
veľmi zapáčila až kým nevyrástli.
Veľakrát prišli chlapci za mnou
s vetou: „Pozrime sa do škatule,
či tam zase nie je nejaký výtržník.“ No aj teraz si ešte spomenú:
„Poďme hľadať toho výtržníka“. A
ja im na to odvetím: „No nebolo
nám spolu dobre chlapci!?“
Bohdana Halušková
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Rozsvietenie vianočného stromčeka, alebo
ako k nám zavítal Mikuláš

Tak, ako aj po iné roky, v čase, keď už
Vianoce klopú na dvere, ani teraz deťmi túžobne očakávaný MIKULÁŠ Muráň
neobišiel a 6.decembra dorazil na koči
ťahanom dvoma tátošmi, spolu s čertom
a košom plným darčekov.
Na námestí ho privítali deti spolu s anjelikom, za sprievodu speváckej skupiny Levenda. Jeho príchod sprevádzalo nadšené
výskanie detí. Mikuláš prišiel, aby v Muráni
rozsvietil vianočný stromček a obdaril
detičky. Keďže vonku bola poriadna zima,
pripravený bol horúci čaj, vianočný punč
a každý si mohol pochutnať na výborných
koláčoch. Po rozsvietení stromčeka sa
všetci prítomní presunuli do miestneho
kultúrneho domu, kde vystúpili deti zo základnej školy s pripraveným programom.
Mikuláš mal so sebou kôš plný darčekov,
ktoré spolu s anjelikom a čertom rozdali
nedočkavým deťom. Tie odvážnejšie mu
zarecitovali, alebo zaspievali niečo pekné.
Keď už bol kôš prázdny, darčeky rozdané,
prišiel čas rozlúčiť sa. Mikuláša spolu s anjelikom a čertom odviezli koníky za ďalšími
dobrými deťmi. O tom, že príchod Mikuláša určite potešil, nás presvedčili usmiate
tváričky a rozžiarené očká detí.
K vianočnej atmosfére určite prispela aj
burza, na ktorej si mohli záujemcovia kúpiť
nádherne vyzdobené medovníčky, ručne
vyrábané vianočné ozdoby či ikebany.
Milé deti, ak chcete, aby nás Mikuláš neobišiel ani nabudúce, nezabudnite, že celý
nasledujúci rok musíte poslúchať.
Iveta Lukášová

Od Ondreja do Krašúna

Dakodi nám našá starká rozprávali, že
akie sa zviki a tradície zachovávali v Muráňu od Ondreja do Krašúna.
Na Ondreja z domu, v kotrom mali Ondreja museli dievšatá ukradnúť zo dverí
kľúš a kus žeraviho uhľá. Tiež museli schitiť
ženám olovko, šo dávali na konec vretena
koď prádli, šo slúžilo ako závažá, abi sa im
ľahši vrtkalo. Koď už mali šitko pozháňanvo, ta zašali robiť takieto šari. Na jedácu
lošku dali olovko a položili ju na uhlíki,
koď sa roztopilo ta ho lievali šes dierku
na kľúšiku, kotor ukradli a pri tom si rozprávali: „Ondreju, Ondreju dajže mi znati,
akiho muža budem mati!“ Akú figúrku si
kotrá dievka odľála, ta vedľa toho mala
mať frajera.
Od prvej adventnej nedeli až do Krašúna
sa každvo rano zavšasu chodilo do kostela
na roráti. Na Mikuláša si deti dávali do
obloka kapšoky, lebo čižmišky a rodišá im
do nich dali dákie daršoky, vešinou to buli
len jablšká, sušenie slivki lebo štiepanky.
Na Mikuláša tiež chlapi nemohli ísť do furmanki, abi sa im nestálo dákvo neštesťá.
Koď bulo Lucii, vtodi sa deakie strigi
usilovali uškodiť ľuďom na majetku, alebo
na dobitku, najväcej na kravách, kotrím
odoberali mlieko. Preto vešer pred Luciou
ľude jedli šesnok, robili si šesnokom krížiki
na šelo a takiste aj na stajeň a chlievce.
Tento šesnok dávali aj stašaťom. V dakotrom dome chlap urobiv stolšok bez
klinšokov a koď si v kostele na povnoc na
Viliju naň sadnúv, ta videv šitkie strigi, šo
buli v kostele. Lenže kím kňaz na koncu
omši povedav ameň, ta sa musev brať
z kostela, bo by ho buli šitkie tie strigi

rozvlášili po calej dedine.
Na Viliju (Štedrý deň) ženi stávali zavšasu
rano, aby šitko do porádku porichtovali.
Koď gazdiňá miesila cesto, ta si išla povitierať ruky o stromi, abi dobre zarodili.
Potom sa zašalo richtovať šitko na štedrú
vešeru. Jedlišku zakvašili na hradu na
klinec a nakvaškali na ňu jablšká, orechy
a koď mali ta aj dáki cuker. Gazda doniesov do chiži kus slami pod stvol a reťazou
obkrútiv šitkie štiri nohi na stole. To preto
abi rodina ostála vedno. Do domu nesmela vojsť žena prvá, bo v tom dome bi sa
stálo neštesťá. Pred vešerou gazda opatriv
statok a hidinu, gazdiňa dala na stvol bielí
obrus, podeň dala dáki peňaz a pokládla
naň vešeru, oblatky, med a ešte uvarenie
sušenie slivki, štiepanki, šesnok, pálenku
a calú vekňu chleba. Edon tanier a lošku
furt dali naviše pre pocestniho. Gazda
zacengav zvonšokom, šicá šo buli v dome
posadali kolo stola a pomodlili sa. Gazdiňa
im dala krížik medom na šelo a zašali vešerať. Vešera bula jucha s pencľami a opekance s medom. Pri vešeri mali zapálenú
sviešku, na kotrej pozorovali knvot, že na
kotrú stranu ku komu sa ohne, ta ten mav
do roka umreť. Po vešeri chodili vinšovať
pastieri a cigáne vyhrávali na husľoch,
dievki a parobci zas spievali popod obloki
krašúnie piesne. Zatim sa išlo na povnoc
do kostela. Rano na Božvo narodeňá nemohli ženi vinšovať, vinšovali len chlapi,
a to takto:
„Vinšujem vám na Krista Pána narodeňá,
abi ste mali štešťá, lásku, svornosť a na
poľu hojnosť!“
- GaP -

V cirkvi sa odnedávna slávi
Sviatok Zjavenia Pána alebo
Troch kráľov. Na východe sa
v tento deň slávili Vianoce,
čo je teraz aktuálne u pravoslávnych veriacich. V západnej cirkvi sa Narodenie
Pána slávilo 25. decembra,
vtedy sa dal Kristus poznať
ako Boží Syn mudrcom od
východu a cez nich vlastne
všetkým národom.
Mudrci neboli židovského pôvodu, ale pohania.
V Svätom písme sa o troch
kráľoch píše ako o mudrcoch, ktorí prichádzajú z
východu. Pochádzali možno z Perzie alebo z Médie,
možno z Chaldejska alebo z
Arábie. Zaoberali sa prírodnými vedami,
najmä skúmaním hviezd. U ľudí mali
väčšiu úctu ako králi, keďže väčšinou
boli radcami kráľov. Nevieme, koľko ich
presne bolo. Z evanjelistov sa o nich
zmieňuje len Matúš. No o ich počte nie.
Číslo tri je len tradícia a
nie je potvrdené. Možno
to vzniklo na základe
troch darov, ktoré sa
spomínajú v evanjeliu
– zlato, kadidlo a myrha. Aj mená kráľov
Gašpar, Melichar a Baltazár pochádzajú
až z 12. storočia, kedy ich tak pomenovali
na parížskej univerzite. Ani betlehemská
hviezda, ktorá sa nachádza v evanjeliu
nemá jasný pôvod. Existujú rôzne dohady a aj v súčasnosti sa rozvíjajú viaceré
teórie.
Po príchode mudrcov do Jeruzalema
nastal poriadny rozruch v celom meste,
začali sa vypytovať na novonarodeného
židovského kráľa. Sám Herodes, ktorý
tam bol vtedy kráľom, si ich dal zavolať a
vyzvedal od nich do podrobností, prečo
prišli. Radcovia Herodesovi potvrdili, že v
meste Betleheme sa má narodiť prisľúbený vykupiteľ, Boží Syn, kráľ. Herodes mudrcom prikázal, aby mu oznámili, hneď
ako ho nájdu, kde sa nachádza, aby sa
mu mohol aj on pokloniť. No to bola len
pasca, bál sa o svoj trón, chcel to dieťa
zavraždiť. Mudrci našli dieťa aj s rodinou.
Dejepisec Herodot hovorí o zvyku na
Východe, podľa ktorého ak sa stretli
dvaja rovnocenní muži, objali sa. No ak

bol jeden z nich vyššie postavený, ten
druhý pred ním pokľakol. Po vstupe do
miestnosti mudrci pokľakli na zem, tým
prejavili, že narodené dieťa uznávajú za
vyššie postavené ako sú oni. V tej chvíli
mu dali aj dary – zlato, kadidlo a myrhu.
V kresťanskom výklade symboliky darov zlato upozorňuje na
Kristov kráľovský pôvod,
kadidlo na božskú podstatu jeho existencie a
myrha používajúca sa
pri balzamovaní naznačuje Kristovu
obetu za spásu ľudstva. Ďalej Písmo píše,
že mudrci mali sen, kde boli varovaní, aby
cestou späť obišli kráľa Herodesa. Viac o
nich nevieme.
Na sviatok Zjavenia Pána sa pri svätých
omšiach požehnáva voda, soľ a krieda.
Následne nato kňazi chodia po príbytkoch ľudí, aby ich požehnali vodou, ktorá
bola požehnaná pri sv. omši. Kňaz sa v rodine modlí spolu s domácimi, urobí znak
kríža nad príbytkom a domácimi, pokropí
byt požehnanou (svätenou) vodou a na
veraje dverí napíše požehnanou kriedou nový letopočet a písmená C+M+B,
(Christus Mansionem Benedicat – Kristus
nech žehná tento dom). Niekde sa píšu
písmená G+M+B, čo podľa tradície sú začiatočné písmená troch kráľov Gašpara,
Melichara a Baltazára. Toto požehnanie
má sprevádzať rodinu počas ďalších
dní, ochraňovať ju pred útokmi zlého
ducha a podporovať rast celej rodiny v
cnostiach.
- GaP -

Mudrci na
návšteve
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Moje zamyslenie o čase a živote na prelome rokov

Čas je jedna z množstva fyzikálnych
veličín, pomocou ktorých opisujeme
všetko dianie vo svete. Niekedy sa nám
zdá, že ubieha veľmi rýchlo a inokedy sa
zas akoby vliekol ako slimák. Je to však len
náš pocit závisí od toho čo robíme, alebo
ako sa cítime. On si však uteká pravidelne,
nikdy nezastane. Vytrvalo kráča dňom
i nocou a hodiny len tupo bijú a všetky
jeho dni a roky počítajú. Nikdy nevieme,
čo nám prinesie dnes, alebo zajtra či dobré a či zlé, aké správy sa objavia, tie čo nás
potešia, alebo veľmi zarmútia. Niekedy by
sme ho chceli zastaviť, alebo vrátiť späť,
aby sme mohli napraviť to, čo sa nám
nepodarilo urobiť tak, ako by sa to bolo
patrilo. Nie, nikdy sa zastaviť nedá, čo ako
by si chcel, nikdy nevieš, kam beží a kde
má svoj cieľ.
Aj život človeka, podobne, ako čas deň
za dňom, rok za rokom ubieha, nikdy nevieme, čo nás v budúcnosti čaká, čo nám
život pripraví. Neviem, či všetko máme napísané v knihe života, alebo je to náš osud
a nič vtom nevieme urobiť, alebo zmeniť.
Hovorí sa však, že svoj osud má každý vo
svojich rukách. Môžeme sa však trochu
pozastaviť, aby sme sa nad svetom aj nad
sebou zamysleli, kam kráča, kam speje a či

snáď ešte jedného roka sa aj my dožijeme.
Niekedy sa treba pozrieť aj za seba, čo za
nami zostalo, či dobro a či zlo sa rozsievalo. Či lúka plná kvetov je za nami, alebo či
kúkoľ a bodliak tam panuje. My ľudia sme
už takí, že robíme aj chyby a je dobré, keď
si ich aj priznáme a snažíme sa o ich nápravu. Poprosme o odpustenie všetkých,
čo sme im v minulosti ublížili a snažme sa
korigovať svoje správanie.
Mladosť však má iné myšlienky a pozerá
sa radšej do budúcnosti. Ako pavúk nite
a siete splieta, tak aj mladosť život si
plánuje a na budúcnosť sa pripravuje. Ich
slnko do ďaleka svieti, nad budúcnosťou
rozmýšľajú, keď sú múdre deti. Svoju energiu na vzdelanie a na kvalitnú prípravu
pre život dávajú. Žiaľ, sú aj takí a nie je ich
málo čo ich cieľom je alkohol, cigarety
a drogy. Myslia len na zábavu a nič nerobenie, skĺznu na šikmú plochu, z ktorej
často niet návratu. Pre tých mám takúto
radu. Vážte si život, veď je taký krátky,
nepremrhaj ani minútu nečinnosťou. Veď
život môže byť taký krásny, zmysluplný.
Veď každý má nejaké schopnosti, nadanie, ktoré len treba účelne využiť. Viem,
že na životnej ceste je aj veľa kameňov,
často plaču, zrady, poníženia, ale vie byť aj

Kam sa to rútime?
Kam sa vytrácajú tradície a zvyky? Kam speješ Muráň? Budeme ešte o pár rokov
vedieť spievať aj ľudové piesne? Budú naše deti vedieť, čo je to „coľštok, rojtľa,
firhang, pokrovec, ďilina“? Naučí ich niekto variť gemerské guľky, resp. budú vôbec
chcieť dodržiavať túto dlhoročnú tradíciu? Je naozaj dobré len to, čo je moderné,
čo prišlo odniekiaľ k nám.
Kam speje naša generácia? Keď mladí ľudia – Muránčania si lásku vyznávajú cez
Facebook a iné chaty. Namiesto toho, aby zazvonili u kamaráta cez ulicu na zvonček,
použijú mobil. Stretávajú sa už len na námestí, kde rušia nočný kľud, kde spievajú
a tancujú na hudbu z mobilných telefónov. Pričom im do rytmu recituje Rytmus
a spol. s ich úžasnými pesničkami plnými vulgarizmov. Odkiaľ často podgurážení
spievajúc s hudbou vo vrecku nočnou hodinou chodia po spiacich uliciach domov.
Nechcem moralizovať, aj my sme boli mladí, no naše dospievanie bolo iné. My sme
si niečo také nemohli dovoliť, rodičia nám to nedovolili. Spievali sme si pesničky,
ako „Na Kráľovej Holi“, alebo „Co ste hasiči“. No aj to len tak potichu zašití, niekde v
„Hrdzavom“ a už vôbec nie po 22. hodine, vtedy mali mnohí z nás ešte v 15. rokoch
večierku! A to nebolo až tak dávno. Narodení do 89. roku mi to iste potvrdia! Čím to
asi bude, že sa Slovensko tak „zopsulo“? Hmmm......
Kde sú tradície, keď salónky sme videli až na vianočnom stromčeku a nie už v polovici novembra papieriky z nich rozhádzané po zemi. A to už vôbec nehovoriac
o vianočných reklamách, ktoré vídať hneď po Sviatku všetkých svätých na každom
kroku. Nemožno sa čudovať, že aj mládež namiesto rodinnej atmosféry Vianoc vyhľadáva skôr tú zábavnejšiu, skomercionalizovanejšiu stránku prázdnin – voľného
času . Je dosť smutné, že hodnotu rodiny nahradila hodnota peňazí a mamonu. Aj
keď stále tvrdím, že bez peňazí sa nedá žiť, ale obetovať pre ne celý svoj život, zdravý
rozum? Dnes je samozrejmosťou mať na sebe značkové oblečenie, mať super auto,
chodiť na dovolenky, ale je to ozaj všetko, čo chceme zanechať na tomto svete?!
- GaP -

úžasný, krásny, len si ho netreba pokaziť.
Myslite na to, že sú krajiny a v nich žijú
ľudia, ktorí sa každý deň prebúdzajú so
strachom o svoj život aj o život svojich
najbližších. Smrť číha na uliciach a bohužiaľ neobchádza ani mladých.
A čo hovoriť tým, čo majú striebro na
hlave, rozorané čelo vráskami i celú tvár
a na ich tele sú stopy prežitých rokov,
zanechali tam často rany, ubolené kĺby na
nohách a rukách, rozbolenú alebo ohnu-

tú chrbticu, či celý rad iných zdravotných
ťažkostí. Ja, čo patrím k nim som šťastný,
keď sa ráno zobudím, vidím vychádzať
slniečko, počujem spev vtákov či šum
lesa alebo žblnkot potôčka. Môžem ísť do
prírody a nadýchať sa čerstvého vzduchu.
Keď vidím, počujem, cítim. Koľko je však
takých, čo o tom už môžu len snívať.
Verte mi, že i ako dôchodca sa nikdy
nenudím, rád si zaspievam, alebo niečo
napíšem a vždy sa snažím okolo domu

čo-to urobiť. A pre vás, moji rovesníci,
mám tiež radu. Vždy sa snažte povedať.
Včera mi bolo zle, ale dnes mi je už lepšie
a zajtra to určite bude ešte lepšie. Nech
vašou mysľou kolujú len pozitívne myšlienky a na bolesti sa snažte zabudnúť. Aj
keď budete vzlykať, aj tak si nepomôžete.
A čo nakoniec povedať všetkým, mladým a starým. Poprajme si, aby rok 2014
bol lepší, ako ten, čo už odišiel, aby sa
na nás usmievala modrá obloha a žiarilo
slnko šťastia, spokojného a zlepšujúceho
sa života. Nech nás neduhy obchádzajú.

Tešme sa z každej maličkosti. Pomáhajme
všetkým, čo to potrebujú. Robme dobre
svojim priateľom, ale žiada sa odplácať
sa dobrom aj za zlo. Rozdávajme úsmev
a pekné slovo každému, s kým sa stretneme. Tak určite rok terajší bude pre
všetkých šťastnejší.
Prepáčte mi, ak som vás týmto mojim
zamyslením otravoval. Ak ste boli spokojní, budem rád, keď sa vám prihovorím aj
v budúcnosti. Jeden z občanov Muráňa.
J. K.
foto: Ing. Detko

Zaslúžia si to
CHválime

pána Ing. Jozefa Matajza za darovanie vianočného
stromčeka, ktorý stojí na námestí. Taktiež chceme
pochváliť pána Pavla Kováča s kolegom za nádherne vyzdobené námestie. Určite to stálo veľa
námahy. Ďakujeme.

karháme

nezodpovedných majiteľov psov, ktorých psy sa
voľne potulujú po našej obci a takto naháňajú
strach našim občanom. Určite mnoho majiteľov
týchto psov nemá zaplatenú ani „daň za psa“. Je
to nezodpovedné aj voči deťom, ktoré môžu tieto
psy pohrýzť.
- GaP -
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VII. ročník vianočného
turnaja v stolnom tenise

Volejbalový turnaj o Pohár starostu obce
O Pohár starostu obce prišlo zabojovať šesť
družstiev. Milovníci volejbalu sa zišli 28.
decembra 2013 v miestnej telocvični, aby si
zmerali sily vo volejbale. V zápasoch, ktoré
medzi sebou jednotlivé družstvá odohrali,

sme mohli vidieť kvalitnú hru, ale i zažiť
veľa smiechu, zábavy a samozrejme snahu
zvíťaziť.
Po odohratí zápasov a ukončení turnaja sa
rozprúdila zábava v školskej jedálni, kde

prebral cenu víťazný tím. Víťazom sa stalo
družstvo SNEHULIACI v zložení: Ottinger
P. st., Ottinger P. ml., Dacho M., Lukášová I.,
Ottingerová M., Puterová A..
Všetci zúčastnení si pochutnali na výbornej
kapustnici, za ktorú ďakujeme kuchárskemu
tímu, ktorý tvorili Nociar R., Goldschmidt B.,

Korim M. a Šuhaj M..
Všetkým zúčastnením hráčom, priaznivcom
volejbalu, divákom a samozrejme aj kuchárom sa chce touto cestou poďakovať športovo-kultúrna komisia za účasť. Dúfame, že sa
stretneme na vianočnom turnaji opäť o rok.
Iveta Lukášová

Stalo sa už tradíciou, že hneď po
Vianociach sa v miestnej telocvični
základnej školy koná stolnotenisový
turnaj. Zasúťažiť si mohol každý
bez rozdielu veku, stačilo iba prísť
a ukázať svoje umenie a kvality.
Napriek tomu sme boli sklamaní
malou účasťou žiakov, keď v kategórii mladších žiakov súťažili iba
traja a v kategórii starších žiakov
iba štyria. V kategórii žien bola iba
pani Zuzana Labošová, ktorá si zahrala spolu s mužmi, ktorých bol
rekordný počet, sedemnásť.
Po päť hodinovom maratóne stretnutí v dvoch skupinách hrajúcich
na dva víťazné sety sa víťazi oboch
skupín stretli v semifinále. Vo finále zvíťazil a prvenstvo z minulého
ročníka obhájil pán Marián Ištván
z Prednej Hory. Ten po tuhom boji
v kvalitnom stretnutí porazil pána
Lukáša Koncza z Hnúšte 3:2. Tretie
miesto obsadil pán Marek Truhan

z Revúcej, ktorý zvíťazil nad prekvapením turnaja, domácim Radovanom Matajzom 2:0.
Poradie mladších žiakov:
I. Richard Laboš
II. Vladimír Lukáš
III. Zoja Lukášová
Poradie starších žiakov:
I. Martin Bábeľa
II. Eduard Dulák
III. Roland Cibuľa
Poďakovanie za prípravu a zdarný
priebeh tohto podujatia treba vysloviť komisii kultúry a športu pri
Obecnom úrade v Muráni, jeho
starostovi, pánovi Ing. Romanovi
Goldschmidtovi a riaditeľovi turnaja
pánovi Pavlovi Mlákayovi. Účastníci
sa zhodli, že v takýchto nenáročných podujatiach treba pokračovať
a prisľúbili, že sa o rok znova stretneme.
P.M.

Minifutbalový turnaj o pohár veliteľa
Dobrovoľného hasičského zboru Muráň
Dňa 14. decembra 2013 sa v priestoroch školskej telocvične uskutočnil 10. ročník halového
turnaja o pohár veliteľa DHZ/OHZ Muráň.
Turnaja sa zúčastnili družstvá z Muráňa, Jelšavy
a Lubeníka
Výsledky turnaja:
1. MURÁŇ HASIČI A – (Huťan M., Huťan J.,
Matajz R., Korim L.)
2. LUBENÍK

3. MURÁŇ HASIČI B – (Siman M., Vrabec P.,
Kochjar M., Vrbjar M., Aust L.)
4. JELŠAVA
Všetkým zúčastnením družstvám by sme sa
chceli poďakovať za účasť a veríme, že budúci
rok nás bude ešte viac. Vďaka patrí aj p. Kontúrovi za sponzorské zapožičanie telocvične
a p. Nociarovi za pomoc pri organizácii turnaja.
Katarína Krštieňová

Plameň 2013 - zimný zraz
mladých hasičov
6. decembra.2013 sa v ZÁKLADNEJ
ŠKOLE SAMA TOMÁŠIKA S MATERSKOU
ŠKOLOU LUBENÍK, odohral branný
pretek, ktorý pozostával z troch častí:
pretek dvojíc, uzlová štafeta, štafeta
5x15 m.
Počas cesty do Lubeníka nás „prekvapil prvý sneh“, pretože na ceste pred
Revúcou bol skrížený autobus. Kvôli
nemu sme mali aj meškanie na súťaž.
Avšak všetko dobre dopadlo, nikomu
sa nič nestalo a mohli sme začať súťažiť
v 5-členných družstvách. Zo 7-mich
dievčenských družstiev sa ZŠ Muráň

2 umiestnila na 4. mieste v obsadení:
Stela Laurenčíková, Romana Homolová, Ivana Frandelová, Petra Laurenčíková, Diana Fryčová. ZŠ Muráň 1 sa
umiestnila na 5. mieste: Kamila Čipková, Zoja Lukášová, Tímea Velková, Petra
Spišáková, Nikola Nociarová. Na naše
prekvapenie v kategórii CHLAPCOV
ZŠ Muráň skončila na 3. mieste: Matej Goldschmidt, Peter Kontúr, David
Frandel, Richard Laboš, Kristián Murko.
Všetkým zúčastneným blahoželám
a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Slávka Sojáková

AKTUALITY - OZNAMY - POZDRAVY - ZÁBAVA

Opustili nás
Ján Viga

Oľga Borošová
Mária Sigutová
Igor Turčányi
Marta Hrbáľová
Margita Kubašková
Jozef Sokol
Bohuš Pustaj
Jozef Lipták
Stanislav M ichalský
Adela Michalská
Ladislav Kochjar
Alžbeta Bábeľová
Eduard Kotzman

Narodili sa

Radoslav Dacho
Oľga Dulajová
Adam Gábriš
Richard Cibuľa
Dávid Mušuka
Michaela Mušuková
Nina Huťanová
Tadeáš Hajdúk
Simona Dulajová
Ján Hudák
Sofia Vrbjárová
Lucia Fodorová

Zosobášili sa

Róbert Hlodák – Martina Cviková
Igor Mušuka – Jana Duláková
František Soják – Slávka Vrbjárová
Ján Hrbáľ – Mgr. Emília Švecová
Peter Berzéty – Anna Džurmanová
Matúš Makróczy – Erika Bednářová
Peter Radič – Miroslava Mušuková
Peter Regenda – Lenka Judytková
Ondrej Turčan – Dana Fabová
Marek Jáchymec – Mgr. Jana Sklenáriková
Marcel Fiťma – Magdaléna Ivanová
Milan Rigan – Anna Mušuková

VTIPY
Manželka rozhodla
- Kam pôjdeš tohto roku na Silvestra?
- Manželka rozhodla, že sa mi bude
páčiť doma pri televízii.
Dilema vo vani
Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa
pýta druhého:
- Ešte stále si myslíš, že nás chcú iba
okúpať?
Na súde
- Za čo ste tu?
- Za predčasné vianočné nákupy.
- To predsa nie je priestupok. Ako skoro
ste nakupovali?
- Tri hodiny pred začiatkom otváracích
hodín!
Záhada pod stromčekom
Jožko sa pýta na Vianoce rodičov:
- A určite mám toto všetko od Ježiška?
- Áno!
- Hm, a čo mám teda akože od vás?
Splátkový Ježiško
- Oci, naozaj mi tento notebook priniesol Ježiško?
- Ale samozrejme, čo ti to zišlo na um?
- Ja len, že pri dverách stojí nejaký ujo
a chce tretiu splátku!

január 2014

Žltá, modrá, zelená
Iste ste si všimli, že v našej obci sú rozmiestnené kontajnery. Veľa občanov
našej obce asi nevie, načo slúžia. O tom sa
môže presvedčiť každý z vás, stačí do nich
nazrieť. V modrom kontajnery, ktorý je určený na papier, nájdete plienky, sklo, dokonca elektrické káble. V žltom namiesto
plastov sklo. A v zelenom kontajnery na
sklo nájdete aj nemožné. Uvedomujú si
ľudia, kvôli čomu sú kontajnery farebne
rozlíšené? A aký bol na to dôvod?
Na začiatku sa núka otázka: „Uvedomujeme si dôležitosť recyklácie a ochrany
životného prostredia?“ V minulosti nebolo toľko výrobkov z toľkých rôznorodých
materiálov. Boli tu len konzervy, sklenené
fľaše, sem-tam nejaký celofán. V dnešnej
vákuovej dobe, ktorá je postihnutá čo
najdlhšou trvanlivosťou výrobkov, sa
nemožno čudovať, že čoraz viac obalov
nenájde ďalšie využitie v našich domácnostiach. Preto je rozumné separovať, aby
čo najviac materiálov bolo recyklovaných
pre ďalšiu potrebu.

V obci máme zberný dvor, prečo sa nechovať ako normálni, inteligentní, uvedomelí a moderní ľudia. Vieme sa prispôsobiť rôznym trendom, móde, hudbe
dokonca štátu, tak prečo sa neprispôsobiť
aj prírode? Nemusíte sa kvôli tomu vzdať
svojho pohodlia, ani vás nechceme nútiť
zmeniť váš životný štýl. Chceme vás len
poprosiť, aby ste zbytočne nekomplikovali a neničili snahu a prácu iných!
Jednoducho ak ste rozhodnutí chrániť prírodu tým, že budete separovať,
vkladajte vhodný odpad do správneho
kontajnera. V krátkosti len toľko, že do
zeleného kontajnera patrí len sklo (očistené, bez igelitu a pod.), do modrého patrí
papier (noviny a pod.), do žltého plasty
(umelé fľaše, nie gumu a pod.).
Dúfame, že nastane náprava a najbližšie,
keď otvoríme kontajner a nazrieme doň,
uvidíme tam len to, čo tam skutočne patrí! Ľudia buďme zodpovední voči našej
planéte – našim deťom.
- GaP -

obec muráň
a tj tatran muráň usporiada

8. 2. 2014 xxxvi. ročník
zimného prechodu
muránskou planinou

Dobrý darček
- Dal som manželke pod stromček psa!
- A prečo psa?
- Už teraz sa teším, ako ma s ním bude
posielať večer von!
Pes na Vianoce
- Mami, ja by som chcel tento rok na
Vianoce psa!
- Ale nevymýšľaj, budeme mať kapra
ako každý rok!
Tajné želanie
- Ježiško, prosím ťa, tento raz mi nič
nenos, naopak, radšej by som bol, keby
si si odniesol....moju starú!

pozvánka

Bližšie informácie na www.muran.sk

Najobľúbenejšie mená
roku 2013 v Revúcej
V uplynulom roku 2013 sa v nemocnici
v Revúcej narodilo spolu 312 bábätiek.
Oproti roku 2012 počet novorodencov v
Revúcej mierne klesol. Aké mená dávali
rodičia svojim potomkom najčastejšie?
„V roku 2012 bolo 316 pôrodov a v roku
2013 o 4 menej, čiže 312 pôrodov, čo
znamená, že každý rok zaznamenávame mierny pokles, bez ohľadu na
socioekonomické podmienky matky.
Podľa kolegov v jednotlivých regiónoch
je to všeobecná situácia na Slovensku.
V našom okrese v pôrodnosti prím stále
držia Rómky“, povedala MUDr. Adriana Rusová, primárka Gynekologicko
- pôrodníckeho oddelenia nemocnice
v Revúcej.
Najfrekventovan ejšími menami pre
novorodencov boli v minulom roku
chlapčenské mená Ján, Sebastián, Nikolas. Z dievčenských mien prevládali
mená Laura, Natália, Viktória.
zdroj: revuca.dnes24.sk
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VÝZVA

Občania!
Skontrolovali ste, či máte zaplatené
všetky podlžnosti voči Obci Muráň?
Daň z nehnuteľností, daň za komunálny
odpad, daň za psa, daň za hrobové miesto,
cintorínsky poplatok? Nezabudnite, je to
vaša povinnosť!

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.2 /2014
je 16. február 2014. Tešíme sa na
spoluprácu.

