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Jar k nám zavítala
o niečo skôr
...alebo len zavíta? Je začiatok marca, predchádzajúce
dažde nateraz ustáli a vyšlo slnko. Predpovede počasia
meteorológov sa rôznia, niektorí uvádzajú príjemné teploty a iní zas prízemné mrazy. Čomu, alebo komu veriť?
Naši starí rodičia sa riadili pranostikou: „Brezen, za
pec vleziem, duben ešte tam budem a do Ducha, trím sa
kožucha a po Duchu zas len v kožuchu.“ Ducha (u nás
staviame „máje“) bude 8. júna 2014, teda môžeme len
tipovať, aká nás čaká Veľká noc.
Určite každý z nás by chcel krásnu, slnečnú a teplú jar
resp. aspoň tie veľkonočné sviatky. Dúfajme, že to tak
bude. No človek nikdy nevie. Možno budeme stavať snehuliakov namiesto oblievačky.

Veselú Veľkú noc...
Už sa blížia sviatky jari,
tešia sa veľkí, malí.
Dievky zas len báť sa budú
veď svoje šaty sušiť budú.
Taká je Veľká noc,
tá ma svoju čarovnú moc.

Všetko najlepšie ku
Dňu učiteľov
Učiteľstvo je povolanie – poslanie,
ktoré so sebou prináša mnoho starostí. Učiteľ je mnohokrát nedocenený a obviňovaný z neúspechov
iných a pritom sa snaží dostať so
seba a svojich žiakov maximum. No
my to nezmeníme, najprv sa musí
zmeniť spoločnosť.
Pri príležitosti Dňa učiteľov vám
chcem vyjadriť vďaku za vašu prácu
pri výchove a vzdelávaní mladej
generácie a zaželať vám vo vašom
úsilí veľa zdravia, pedagogického
optimizmu, pracovných úspechov
i osobného šťastia.
starosta obce
„Slúžiť a pomáhať sú vlastnosti
vznešených ľudí“
J. A. Komenský
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Blahoželáme
Dňa 1. januára 2014 sa krásneho životného jubilea 80. rokov dožila čestná
občianka našej obce pani Sylva Knedlová. Touto cestou by sme jej chceli, my,
občania Muráňa zapriať všetko len to najlepšie. Náš život sa podobá knihe.
Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Vaše
krásne okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní. Prajeme Vám, aby
ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich najbližších a
budete si môcť povedať, že Váš život stál za to, pretože ste ho žili pre ostatných.
Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk,
pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

Mgr. Sylva Knedlová,
rodená Pešková
Narodená 1.1.1934 v Zlíne
Vdova po Rudolfovi Knedlovi, učiteľovi
ZŠ Fryšták
Dve deti: Sylva (1961), Rudolf (1963)
Vzdelanie :
Základná škola Zlín
stredná škola
pedagogická fakulta Olomouc (promócia
1961) – učiteľstvo II. stupeň ZŠ aprobácia
český jazyk a telesná výchova
Celkom 57 rokov pedagogickej praxe. V tomto školskom roku (58 rokov v
školstve) učí na skrátený úväzok český jazyk a výchovu k zdraviu a pracovnej
činnosti.
Od 1.9.1953 učiteľka na ZŠ Fryšták do 1989
Od 1989 - 1990 učiteľka na Strednej odbornej škole Zlín
Od 1999 opäť v ZŠ Fryšták
Dlhoročná členka Zastupiteľstva mesta Fryšták, zástupkyňa starostu mesta
Fryšták
Záujmy a záľuby: celoživotná láska k športu, atletike, organizácia športových
akcií, závodov, organizátorka automobilových závodov (BOAS – branne orientačný automobilový závod), motokrosových závodov (Fryštácká Skalka), Barum
Rallye Zlín, aktívna členka a organizátorka akcií SVAZARMU.
Záľuba v záhradkárčení, pestovaní okrasných kvetín, sadení ovocných stromov,
literatúre. Aktívna členka ZMF, predsedníčka Komisie pre občianske záležitosti,
organizátorka kultúrnych a spoločenských akcii vo Fryštáku. V rámci českého
jazyka neúnavná organizátorka literárnych súťaží pre žiakov ZŠ Fryšták. Pamätníčka založenia družby medzi obcami Fryšták – Muráň, členka prvého letného
tábora družby na Muráni v roku 1956. V roku 2011 získala Čestné občianstvo
Obce Muráň za rozvoj družobných vzťahov. Dlhoročná členka telovýchovnej jednoty Zlín. Ďalším významným ocenením bolo udelenie medaile J. A.
Komenského I. stupňa Ministerstvom školství mládeže a tělovýchovy Mgr.
Sylve Knedlovej za celoživotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a za 57 rokov
pôsobenia v školstve. Toto ocenenie prevzala pani Knedlová na pôde MŠMT
v Prahe dňa 9. mája 2010.

Upozornenie
Upozorňujeme občanov, že
do konca roka 2014 musí
byť každá nehnuteľnosť
napojená na kanalizačnú
prípojku.
Záujemcovia o výkopové
práce hláste sa na Obecnom
úrade v Muráni počas
úradných hodín.

OZNAM
Viete spievať, alebo radi hráte na nejaký hudobný nástroj?
Ak máte záujem spolupracovať
s obcou Muráň na občianskych
obradoch (sobáš, narodenie
dieťaťa, rozlúčka so zosnulými),
prihláste sa na obecnom úrade
u pani Vrbjarovej.

Ako sme plesali
Prvú marcovú sobotu bol v Kultúrnom
dome v Muráni 13. ročník Obecného plesu. Vyparádené dámy v krásnych róbach
v spoločnosti svojich šarmantných partnerov vstúpili do sály krátko pred ôsmou
hodinou večer. Plní elánu a nedočkaví, čo
večer prinesie, sa všetci usadili a čakali
na otvorenie plesu. Slávnostný príhovor predniesol pán poslanec Ing. Juraj
Frandel, ktorý všetkých privítal a zaprial
všetkým zúčastneným príjemnú zábavu
a následne valčíkom otvoril ples.
A potom sa už začala zábava. Na parket
hneď vtancovali ďalšie páry za sprievodu
tónov hudby skupiny RELAX z Vlachova.
Pod ich vedením sa roztancovali aj tí
menej zdatní tanečníci. Po niekoľkých valčíkoch, čardášoch, polkách a prestávkach
určených na občerstvenie prišla na rad
večera, pre viacerých vytúžená. Fidlikan-

VYPAĽOVANIE
ZA

- TO

účastníci plesu

NIKDY NEROB!

VYPAĽOVANIE TRÁVY POKUTA

NEZNALOSŤ
Pamätajte na to, že

TRÁVY

tov v žalúdku utíšili kuchárky zo základnej
školy, začo im patrí vďaka.
Po pretrávení večere bolo opäť na parkete rušno. Znenazdajky sa zapálili svetlá
a sála ožila vravou a šuchotom tombolových lístkov. Každý chcel počuť na pódiu
svoje číslo. Niekomu sa to podarilo aj
viackrát. Do tomboly boli umiestnené
hodnotné ceny, začo sa treba poďakovať
sponzorom. Potom nastala opäť zábava
až do svitania.
Na záver treba dodať, že aj tento ples
patrí k ďalšej vydarenej akcii obce. Nesmieme však zabúdať na tých, ktorí túto
akciu pre nás zorganizovali a samozrejme
na tých, čo to za nami poriadili, pracovníkom a pracovníčkam na aktivačných
prácach. Ďakujeme!

331

EUR

ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE

!

!!!

vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14

ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov ZAKÁZANÉ

Za porušenie tohto zákazu

!

hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe

pokuta až do výšky 331 Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe
alebo fyzickej osobe
osobe--podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky

16 596 Eur.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! Ak začne horieť
napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.

Ak nie, okamžite volajte hasičov !

Telefónne číslo je 150 alebo 112 !
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

Muránski
kickboxeri
víťazia

Školský karneval
Indiáni, kostry, čarodejníci, kovboji, princezné, králi, zvieratká, čerti, vodné víly a iné
rozprávkové bytosti ovládli v piatok 28. februára školskú telocvičňu. Konal sa tam totiž
školský karneval.
Na parkete sa vystriedali pestrofarebné masky našich žiakov. Pri ich príprave sa
preukázala šikovnosť a kreativita nielen samotných detí, ale aj dospelých, ktorí im
s prípravami na túto školskú akciu pomáhali. V súťaži sa vystriedalo niekoľko desiatok
masiek. Porota mala pri hodnotení veľmi ťažkú úlohu. Nakoniec sa však dohodli na
umiestnení žiakov v jednotlivých kategóriách.

Tu vám prinášame výsledky:
Víťazi:
1. stupeň:
1. miesto: Zoja Lukášová (III.A) – Marfa
2. miesto: Danko Spišák (I.A) – Zbojník
3. miesto: Viktória Spišáková (I.A) – princezná
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Nevídaný úspech! Róbert Mušuka (VIII.A)
a Ivan Mušuka (VI.A) sa vrátili z celoslovenskej súťaže v kickboxe s medailovým
umiestnením. Róbert aj Ivan vo svojich
kategóriách získali tretie miesto, pričom
Róbert na predchádzajúcej celoslovenskej súťaži získal druhé miesto.
„Ku kickboxu ma pritiahol Róbert. Povedal mi o tréningoch v Revúcej. Jeho
rozprávanie ma zaujalo, išiel som sa tam
s ním pozrieť a odvtedy tam chodím pravidelne s ním, dokonca sa k nám pridal
aj môj mladší brat,“ odpovedal Ivan.
Kickboxery chodia na tréningy trikrát
do týždňa. Róbert tvrdí, že tréningy by
mali byť častejšie, preto sa príprave venuje aj vo svojom voľnom čase. „Chodím
behávať do Hrdzavej doliny,“ vysvetlil ôsmak. Dozvedeli sme sa, že kickbox je nie
len o tréningoch, ale aj o životnom štýle.
„Odkedy sa venujem tomuto športu,
upravil som si aj stravovanie. Je to
potrebné, pomáha mi to podávať
lepšie výkony,“ dodal Róbert.
Držme nášmu kickboxerskému
muránskemu trojlístku palce aj
v ďalších súťažiach!
Zuzana Simanová Váskyová

2. stupeň:
1. miesto: Ján Lukáš a Matej Goldschmidt (IX.A) – Siamské dvojičky
2. miesto: Stela Laurenčíková, Petra
Laurenčíková, Grétka Vrbjarová (VII.A
a IX.A) – Rodina
3. miesto: žiaci VI.A a VIII.A triedy - Cigánska osada – skupinová maska
Zuzana Simanová Váskyová

Zápis do 1. ročníka
základnej školy
Dňa 5. februára 2014 sa v Základnej
škole s materskou školou v Muráni uskutočnil zápis do 1. ročníka. Detské očká,
z ktorých vyžarovala zvedavosť, ale aj
strach, sa upierali na učiteľky 1. stupňa.
Niektoré rúčky pevne zvierali mamkine
ruky. Po prvých otázkach strach ustúpil
a deti s veľkou chuťou pracovali s pripravenými pracovnými listami a odpovedali
na otázky učiteliek. Niektoré sa natoľko
zabrali do práce, že sme ich museli ťahať
od pracovných listov. Deti prezentovali
svoje vedomosti získané v materskej škole. Recitovali básničky, spievali pesničky,
pomenúvali geometrické tvary, rozoznávali farby, počítali do šesť, ukázali, ako sa
vedia orientovať v priestore (vpravo, vľavo). Najväčšiu radosť mali z vyfarbovania
obrázkov a kreslenia mamičiek. Za svoju
snahu boli odmenené milými darčekmi.
Zápisu sa zúčastnilo 16 detí, jedno
dieťa sa zápisu nezúčastnilo, 3 deti sa
zapísali v Revúcej a 1 dieťa vo Zvolenskej
Slatine. Je smutné, že rodičia napriek
tomu, že boli niekoľkokrát upozornení,
čo majú priniesť na zápis, si svoju povinnosť nesplnili. Zo 16 detí majú vyplatené

písanky len 2 deti.
V našej škole pracujú kvalifikované
a skúsené pani učiteľky 1. stupňa, ktoré
majú výborný vzťah k deťom. Venujú
im svoj čas, učia ich písať a čítať prvé
písmenká, počítať prvé príklady, dávajú
im základy pre ďalšie štúdium. Počas
vyučovania zastupujú aj mamy. Deti sa
na nich obracajú so svojimi radosťami
i starosťami. Výhodou našej školy je, že
v triede nie je veľký počet detí, a preto
môžu učiteľky venovať viac času jednotlivým deťom.
Každý rodič má možnosť vybrať pre
svoje dieťa školu, ktorú bude navštevovať. Mrzí ma, že v súčasnosti sa čoraz
viac rodičov rozhoduje zapísať svoje
dieťa v Revúcej, i keď v mieste bydliska
majú školu s kvalitnými pedagogickými
pracovníkmi, vybavenú najmodernejšou
technikou.
Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým učiteľkám 1. stupňa za pomoc
pri zápise. A budúcim prvákom prajem,
aby nestratili chuť učiť sa. Tešíme sa na
vás, milé deti!
Mgr. Andrea Marčáková

Hrebendova
kapsa

Prvostupniari a druhostupniari z našej školy sa rozhodli zapojiť do autorskej literárnej súťaže Hrebendova
kapsa, ktorú organizuje mesto Hnúšťa. Držme našim nádejným literátom
palce!
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Veľká noc vznikla pôvodne ako sviatok
príchodu jari, jarnej rovnodennosti a
ako oslava vzkriesenia prírody z dlhého
zimného spánku. Asi pred 3500 rokmi dali tomuto sviatku jari Židia celkom nový význam a to svojím sviatkom
Pesach, ktorým oslavovali vyvedenie
a oslobodenie židovského národa zo židovského otroctva v starovekom Egypte.
Veľká noc dostala svoj súčasný význam
Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním
pred dvetisíc rokmi.
Na Slovensku je Veľká noc spojená predovšetkým s vítaním jari, kedy sa pália
čarodejnice na znamenie odchodu zimy,
z rovnakého dôvodu sa do potoka hádže smrtka a na Veľkonočný pondelok
prichádza k slovu korbáč s farebnými
stužkami, varené a čokoládové vajíčka a
zajace a v takmer každej domácnosti je
stôl ozdobený veľkonočným baránkom.
Môžeme teda Veľkú noc vnímať len ako
príchod jari, alebo si ju môžeme spojiť s
oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista?
Veľkonočné symboly
Kríž – Kristus bol odsúdený na smrť
ukrižovaním. Tento trest bol veľmi krutý
a ponižujúci. Preto je dnes kríž jeden
z najdôležitejších kresťanských symbolov.
Baránok – V kresťanstve je symbolom
Ježiša Krista, lebo on je baránok obetovaný za hriechy. Židia na sviatok Paschy
konzumujú baránka ako spomienku
svojho vyslobodenia z Egypta.
Oheň – veľkonočný oheň, ktorý sa zapaľuje na začiatku veľkonočnej bohoslužby,
symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad
temnotou a smrťou. Od tohto dňa sa
potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
Sviečka – veľkonočná sviečka symbolizuje Vzkriesenie Krista. Už počas
starovekých osláv Veľkej noci sa sviečka

(paškál) zapaľovala od ohňa. Horiaca
sviečka sa v priebehu bohoslužby ponára
do vody ako znak krstu. Je odzdobená
znamením kríža a symbolmi A a Ω, čo
znamená začiatok a koniec vekov. Táto
sviečka sa zapaľuje počas celého obdobia Veľkej noci až do Turíc a pri každom
krste a kresťanskom pohrebe.
Voda – symbol čistoty a zdravia.
Zeleň – symbol životnej sily a zdravia.
Vajíčko – symbol nového života, plodnosti, vzkriesenia, prejav lásky. Cez pôst
bola konzumácia vajec zakázaná. Zdobené vajíčka (kraslice) darovávali dievčatá
chlapcom ako znak, že ich nosia v srdci.
Zajačik – má pravdepodobne pôvod až
v predkresťanskom období – pohanské
rituály oslavujúce príchod jari.
Korbáč – v našom regióne je menej
používaný. Tiež má pôvod v starých
pohanských zvykoch.
40–dňový pôst
Podľa pôstneho poriadku rímsko-katolíckej cirkvi sú dni prísneho pôstneho:
Popolcová streda a Veľký piatok, keď je
prikázané:
1. zdržiavať sa mäsitých pokrmov,

2. je dovolené iba raz za deň sa dosýta
najesť.
Popolcová streda teda ukončila Fašiangové oslavy a ľudia nielen v dávnej
minulosti, ale i dnes dodržiavajú prikázaný 40–dňový pôst. V minulosti boli
zakázané dokonca aj svadby v tomto
období, ľudia sa sústredili na prípravu
jarných prác na poli. Spoločenské dianie
sa začalo trochu uvoľňovať piatou pôst-

Veľká noc

nou nedeľou nazývanou Smrtná. V tento
deň dievčatá nosili po dedine Morenu,
Mamurienu, figurínu oblečenú v ženských šatách. V niektorých regiónoch
vynášali mládenci Deda. Tieto figuríny za
spevu podpálili a hodili do potoka. Čím
vyháňali zimu.
Na ďalšiu nedeľu, nazývanú Kvetná,
dievčatá nosili po dedine rozvitý vŕbový
prútik, ktorý ozdobili vyfúkanými vajíčkami a stužkami.
Veľkonočné triduum - alebo trojdenie,
trojdenné umučenie a vzkriesenie Ježiša
Krista.
Zelený štvrtok – deň konania poslednej
večere. V kostoloch sa zakrývajú kríže
a zaväzujú sa zvony, ktoré stíchnu na tri
dni na znak smútku. V tento deň bolo
zvykom po prvýkrát vyháňať dobytok na
pašu. Ľudia verili, že na zelený štvrtok sa
zväčšuje sila zla, proti ktorej bola potreba
sa brániť. Na dvere stajní sa okrem iného
kolomažou alebo cesnakom robili kríže.
Zlých duchov vyháňali z dediny aj rapkáče a biče. Konzumovali sa zelené jedlá
ako žihľava, špenát, kel, čakanka.
Veľký piatok – deň ukrižovania Krista.
Tento deň bol považovaný za magický,
majúci moc uzdravovať. Ešte pred východom slnka sa ľudia chodievali umývať na
potok, aby nemali vredy, chrasty, lišaje,
a aby boli po celý rok zdraví. Veľkopiatkovú vodu naberali do fliaš a používali ju
na ochranu pred nečistými silami, túto
vodu zamurovávali
do základov nového
domu. Počas Veľkého
piatku bolo zakázané
siať a orať, so zemou
sa nesmelo hýbať. Dodržiaval sa prísny pôst,
jesť sa mohla kapusta,
zemiaky a strukoviny.
Biela sobota – deň
odpočívania Ježiša
Krista v hrobe. Deň
rozväzovania zvonov.
Do kostola sa chodilo
až po zotmení, kde sa
nosievali potraviny po-
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svätiť kňazovi. Niekde po zaznení zvonov
ľudia utekali do záhrad a triasli ovocné
stromy, aby na nich bola veľká úroda.
Počas dňa ľudia pripravovali veľkonočné
jedlá, varili šunku, údené mäso, klobásky,
niekde piekli okrúhly obradný koláč
s otvorom. Masť zo šunky odkladali ľudia
na liečenie rán a verilo sa, že chráni aj
pred hadím uštipnutím. V sobotu sa tiež
„pálili judáše“ – spaľoval sa oheň starého
roka a ľudia zakladali v domácnostiach
nové ohne.
Veľkonočná nedeľa – vrcholenie osláv
veľkonočného trojdenia. Kristus vstal
z mŕtvych. Dopoludnia sa šlo na omšu
a potom sa obedovalo pri sviatočnom
stole, ktorý sa podobá vianočnému. Po
výdatnom obede šla rodina spolu na
pole, cez ktoré rozkotúľali okrúhly koláč. Tam, kde zastal, zapichli bahniatko
a pomodlili sa za dobrú úrodu. Dievčatá
a ženy maľovali vajíčka, chlapci plietli
korbáče a chystali sa na pondelok.
Veľkonočný pondelok – posledný deň
veľkonočného obdobia. Jeho prastarou
tradíciou je hodovanie, polievanie a korbáč. Mládenci od skorého rána spevom
a vinšom chodili po domoch oblievať
a korbáčovať dievčatá, začo dostali kraslicu a stužku na korbáč. Nenavštívené
dievčatá sa mohli cítiť urazené.
Sú však štáty, kde sa Veľká noc oslavuje
trochu inak, napríklad v USA sú veľkonočné sviatky už prakticky nenáboženským sviatkom, takže mnoho amerických
rodín sa zúčastňuje iba veľkonočného
veselia okolo zdobenia veľkonočných vajíčok v sobotu večer a ich „lovu“ v nedeľu
ráno. Podľa detských rozprávok boli vajíčka počas noci prinesené veľkonočným
zajačikom a poschovávané po dome a
záhrade, aby počkali na deti až sa zobudia. Dôvod, prečo by to mal zajačik robiť,
sa vysvetľuje iba zriedkavo. V Nórsku je
okrem lyžovania v horách a maľovania
vajíčok tradíciou riešenie vrážd. Všetky
veľké televízne stanice vysielajú kriminálne a detektívne príbehy, ako je napríklad Poirot Agathy Christie. Aj noviny
publikujú články, z ktorých môžu čitatelia
skúsiť odvodiť, kto je páchateľom.
V súčasnosti už aj na Slovensku tradície
Veľkej noci miznú, mládež už nemá záujem stretávať sa pri takýchto aktivitách
a starších zaujíma skôr duchovno, ktoré
tieto sviatky prinášajú. Bolo by zaujímavé,
keby sme aj my dnes pálili Morenu, alebo
nadránom vybiehali z domovov kúpať sa
do potoka pre krajšiu pleť a zdravie. Doba
pokročila a ľuďom stačí už len papučová
kultúra pri televízoroch. Čo dodať, aj
keď nie každý z nás je veriaci, určite je
v tomto období dôležité vyhýbať sa bujarým zábavám a počas prísneho pôstu
sa postiť. Niekoľko krát do roka to určite
nezaškodí.
- GaP -
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Kvet a žena
Juraj Kochjar

Prečo také spojenie?
Každý, kto ich má rád,
to predsa dobre vie.
Žena a kvet vo svete,
snáď krajšieho niet.
K ženám patrí krása kvetov,
dnes ich všetkým treba dať
s pohladením, bozkami,
s láskou odovzdať.
Ženy, matky, babičky,
prijmite tieto kytičky.
Šťastie, zdravie vám želáme
a vrúcne si vás objímame.
Všetko najlepšie k vášmu sviatku,
milé žienky!

Chcem udeliť
pochvalu
mladším členov redakcie, ktorí pokračujú v tvorbe MURÁNSKYCH
NOVÍN, taktiež dôchodcom, ktorí
sa aktívne podieľali na ich tvorbe v rokoch 2008 – 2012. Pod ich
dobrú úroveň, kvalitný a príťažlivý
obsah i celkovú grafickú úpravu sa
podpísali: Mgr. RUŽENA SVOREŇOVÁ, ADELA MICHALSKÁ, PAVOL
MLÁKAY, Mgr. JURAJ KOCHJAR, Ing.
FRANTIŠEK LUKÁŠ, JANKA ŠIBALOVÁ a Bc. JANETTE FEDORKOVÁ.
V roku 2013 noviny prežili aj napriek náročnejšiemu obdobiu (úraz
p. Svoreňovej, úmrtie p. Michalskej
po zákernej chorobe). Všetkých nás
teší, že noviny, teraz v pestrofarebnom šate a drahšie (kvalitnejší
papier a farebná tlač, pozn. red.),
stále vychádzajú. Nepretržite už
siedmy rok sú vítané v mnohých
domácnostiach našej obce. V č.
1/2014 nám obecné zastupiteľstvo
predstavilo novú redakčnú radu,
ktorá sa skladá hlavne z mladších
členov, a preto im chceme vyjadriť
našu podporu, zaslúžia si šancu
prejaviť svoje schopnosti, využiť
možnosť aktívne sa zapojiť do
nášho obecného spoločenského
diania. Veríme, že žiadne prekážky
ich neodradia. Stále platí, že kto
nič nerobí – nič nepokazí! Noviny
vychádzajú, a preto si aj naša obec
právom zaslúži pochvalu.
Mgr. Ružena Svoreňová
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Prečo je marec mesiac knihy?

Mesiac marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, s príchodom obdobia,
kedy sa všetko prebúdza z dlhého zimného spánku, kedy príroda kvitne opäť v plnej
svojej kráse, ale aj so symbolom vedomostí a informácií a síce s knihami. Pýtate sa,
prečo je práve marec mesiac knihy? História marca ako mesiaca knihy u nás siaha do
nedávnej minulosti. Marec, mesiac knihy bol v bývalom Československu vyhlásený
v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu. A aký
bol cieľ? Jednoduchý. Podpora trvalého záujmu o knihy.
Matej Hrebenda, ľudový spisovateľ a šíriteľ slovenskej a českej knižnej kultúry, sa
narodil a zomrel v marci. Už od mladosti pociťoval neutíchajúcu lásku ku knihám.
Keďže mal problémy so zrakom a čítať mu dovoľoval len lúč slnka, bol počas noci
prakticky slepý, čo mu bránilo v čítaní jemu tak milovaných kníh. No ani to ho však
neodradilo. Chodil po susedných domoch so žiadosťou a prosbou, aby mu z kníh čítali.
Cestoval po celom Slovensku, čo mu umožnilo spájať knihy s predajom a šíriť osvetu.
Rozširovaním osvety a populárnej spisby medzi slovenským ľudom sa zaslúžil o to, že
aj chudobní a nevzdelaní ľudia mali možnosť spoznávať knižnú kultúru a dozvedieť sa
čo-to o verejnom dianí. Zachránil mnoho kníh pred zničením a pálením, a tým prispel
ku vzniku knižníc na Slovensku. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej
a Prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej.
- GaP -

Pri pamätnej tabuli...
so spomienkou a piesňou

Nové knihy v našej knižnici
Blanka Gondová - Arnarove deti - sága
o Vikingoch
Catherine Coulterová - Bohatá nevesta
Catherine Coulterová - Divoká nevesta
Catherine Coulterová - Neskrotná nevesta
Jana Pronská - Kliatba
Táňa Keleová-Vasilková - Liek na smútok
Johanna Lindseyová - Láska príde sama
Johanna Lindseyová - Tajomný dar
Johanna Lindseyová - Vášnivý vzťah

Paul Hoffman - Pod krídlami smrti
Kathleen McGowanová - Princ básnik
Philippa Gregoryová - Rád temnoty: Kacír
a bosorka
Philippa Gregoryová - Rád temnoty:
Deti búrky
Deborah Harknessová - Tieň noci
Lauren Kateová - Vykúpenie (Padlí anjeli 4)
Lauren Kateová - Zamilovaní anjeli (Padlí
anjeli 5)
P.C. Castová, Kristin Castová - Škola noci
10: Ukrytá

Knihu? pche... radšej si čeknem svoj profil
Milí občania, radi by sme vám dali do
pozornosti obecnú knižnicu v Muráni.
Je to smutné, ale v poslednom období
nastal úbytok čitateľov. Nemožno sa tomu
čudovať, v súčasnosti je pre mladých dôležitejšie fotiť sa v kúpeľni s našpúlenými
perami a napnutými svalmi. Vo svojom
voľnom čase pridávať stále nové fotky do
svojho profilu na internete je predsa zaujímavejšie, ako začítať sa do knihy a niečo
nové sa dozvedieť, alebo prežiť. Keby ste
si prečítali statusy a komentáre poniektorých... zaplakali by ste. Hrúbka za hrúbkou.
Neviem povedať, či je to nová móda, alebo
je naša mládež ozaj taká nevzdelaná?!
Ale povedzme si otvorene, kto dnes číta?
Teraz niektorí z vás nad týmito riadkami
prikyvujete: „Ja, áno.“ Hmmm... lenže čo
tých ostatných 1266 obyvateľov obce? Je
úplne jasné, že v tomto čísle sú započítané aj maličké deti, ale čo ich rodičia, starí
rodičia. Televízia nás kŕmi samými rýchlo
pečenými seriálmi, filmami o vojnách, terore, telenovelami „ako by ich jedna mater
mala“, tak prečo nesiahnuť po príbehu,

ktorý nie je upravený režisérom a vyumelkovaný len kvôli vyššej sledovanosti?!
Chcem sa však vrátiť k tým pravopisným
chybám. Ja si pamätám, že v čase môjho
dospievania som sa hanbila, keď mi unikol
nejaký ten ypsilon. No dnes, ako vidno, to
nie je žiadne „faux pas“. Teraz nenarážam
na komunikáciu typu: „AhOjQy, cmuq,
asik, nwm“, kde sa slovenčina przní a nahrádza rôznymi skratkami. Rozprávam
o tom, že mládež nemá slovnú zásobu
(myslím tú slušnú, nie tú, za ktorú by sa
mohol hanbiť aj kočiš).
Čítaním si človek zdokonaľuje slovnú
zásobu, rozširuje fantáziu a vie používať
synonymá. Neospravedlňujte svoj nezáujem o knihy tým, že sú drahé a nemáte
k nim prístup. Keďže existujú knižnice,
viete si zaobstarať čitateľský preukaz.
Týmto chcem dať do pozornosti, že naša
knižnica je otvorená v pondelok, stredu a
piatok od 12:00 do 16:00 hod. Tam na vás
čakajú nové tituly, ale aj staršia klasika, pri
ktorých sa určite nebudete nudiť.
- GaP -

„Slovensko krásne, od Tatier
k Dunaju,
kde bralá strmé do tíšin volajú,
kde noc sa kráti a vánok chladí,
kde ľudí chlebom a soľou vítajú.
Tam sa raz vrátim a dlh svoj splatím,
tam ľudia srdce na dlani dávajú“
Naša minulosť nám stále nie je ľahostajná. Nemôžeme preto obísť kus našej
histórie, ktorým je oslobodenie Muráňa.
Koniec druhej svetovej vojny v našej obci
si každoročne pripomíname 27. januára
už od roku 1945. Ani tento rok nebol
výnimkou. V tento deň sa na námestí
obce Muráň v dopoludňajších hodinách
pri pamätnej tabuli zišla hŕstka občanov,

ktorí chceli vzdať hold slávnej sovietskej
armáde, ktorá Muráň oslobodila.
Po doznení zimomriavok vytvorených
našou hymnou sa slova ujal pán Kubaško. Po krátkom príhovore deti zo
základnej školy zarecitovali srdcervúce
básne o domovine. Atmosféru vlastenectva a lásky k vlasti dotvorili speváci
a speváčky zo speváckej skupiny Levenda, ktorí zaspievali povstalecké, ale
aj ľudové piesne. Akoby však vyzeral
pietny akt bez kvetov? Aj tentokrát sme
mali možnosť sledovať kladenie venca
s kvetmi vo farbách našej trikolóry. Čo
dodať na záver? Snáď len: „Večná vďaka
osloboditeľom!“
- GaP -

Aktivity ZO SZPB v Muráni pokračujú Pochodom vďaky, ktorý sa
uskutoční 8. mája 2014. Autobus odchádza o 9:00 z pred supermarketu BILLA v Revúcej. Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny sa uskutočnia pri pamätníku na Veľkej lúke.
Ing. František Lukáš
tajomník ZO SZPB v Muráni
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MANŽEL MURÁNSKEJ VENUŠE

Erb rodu
O histórii Muránskeho hradu a o živote
Márii Séči sa už v Muránskych novinách
veľa popísalo, no my by sme chceli venovať pozornosť Fraňovi Vešelénimu. Kým
sa dostaneme k uhorskému palatínovi,
pripomeňme si trochu hradnej histórie.
Hrad mal začiatkom 17. storočia v rukách

uhorský panovník Matej II. Keďže potreboval peňažnú hotovosť, predal ho za stotisíc
zlatých v roku 1609 grófovi Tomášovi
Séčimu. Séčiovci ako protestantský rod
vybudovali baštu svojej viery. Hrad zdedil
Tomášov syn Juraj, ktorý sa oženil s Máriou
Drughetovou. Z tohto manželstva nevzišiel
mužský potomok. Pána Muránskeho hradu
Juraja Séčiho zavraždili neďaleko Humenného pod hradom Brekov v roku 1625.
Vdova Mária, na ktorú prešlo vlastníctvo
hradu, žila do roku 1643. Jej dcéra Mária sa
dva roky po vražde otca vydala za Štefana
Bethlena. Po piatich rokoch manželstva ovdovela, ale v roku 1634 sa opäť zosobášila.
Za manžela si vzala Štefana Kúna, s ktorým
sa v roku 1637 zákonne rozviedla, čo bola
v tej dobe rarita. Hradu Muráň bola súdená nadvláda žien. Mária v tomto období
získala svoju prezývku Muránska Venuša.
V roku 1645, už nie práve najmladšia Mária,

si vybrala za svojho tretieho manžela grófa
Františka Vešeléniho.
A tu sa dostávame ku Františkovi Vešelénimu. Narodil sa v roku 1605 v Slovenskej Ľupči rodičom Štefanovi Vešelénimu
a Kataríne, rodenej Deršfiovej. Jeho prvou
ženou bola uhorská šľachtičná Žofia Bosniaková, ktorú si vzal v roku 1630. Z tohto
manželstva vzišli dvaja synovia, Adam
a Ladislav. Ovdovel v roku 1644. Slúžil v
protitureckej armáde svojho svokra, baróna Tomáša Bosniaka z Veľkého Bielu a Šurian v roku 1644 a stal sa jeho nástupcom
vo funkcii kapitána Fiľakovského hradu.
Už ako štyridsaťročný v čase najväčšieho
rozmachu jeho kariéry vyženil Muránsky
hrad. V roku 1649 sa stal hornouhorským
kapitánom so sídlom v Košiciach a neskôr
v roku 1655 bol František Vešeléni povýšený na druhú najvyššiu možnú funkciu
v kráľovstve a to na uhorského palatína.

V súčasnosti by sa táto funkcia dala prirovnať k ministerskému predsedovi a Muránska Venuša bola v Uhorsku prvá žena
po kráľovnej. Toto obdobie bolo vrcholom
slávy Muránskeho hradu. Nastalo zlaté
obdobie Muránskeho panstva.
V rokoch 1663 až 1664 sa odohrala vojna
medzi Osmanskou a Habsburskou ríšou,
ktorá sa ukončila síce slávnym vojenským
víťazstvom pri Svätom Gottharde, ale
už menej slávnym Vašvárskym mierom.
Nespokojnosť najvyššej uhorskej šľachty
s mierovými podmienkami viedla k sprisahaniu na čele s palatínom Vešelénim,
preto dnes hovoríme o Vešeléniho sprisahaní. Stretnutie sprisahancov sa odohralo
v auguste 1666 na Muránskom hrade. Po
prezradení sprisahania sa Vešeléni utiahol
do Slovenskej Ľupče, kde následne 27.
marca 1667 zomrel vo funkcii palatína.
- GaP-

Zaslúžia
si to
CHVÁLIME

Pompy

Frenky

Smutné očká
Nákup psov sa stal v súčasnosti trendom. Čím drahší, tým lepší. Nedávno
boli Vianoce. Viete si predstaviť, koľko psíkov zostalo znova bez domova?
Koľko ich bolo vyhodených, nájdených a privezených do útulku? Prečo,
keď si chce človek kúpiť psa, nenavštívi toto miesto? Je ten pes, ktorý nás
vyšiel na päťdesiat eur, lepší alebo vernejší? Nemyslím. Práve naopak.
Pes z útulku je vďačnejší, oddanejší, už si toľko prežil, že sa bude vašej
láske oveľa viac tešiť. Buďme zodpovední. Ak nemôžeme pomôcť týmto
inštitúciám inak a máme doma psíka a ďalšieho už nechceme, dajme
ho kastrovať. Neplňme ulice a útulky túlavými psami. Približne 30 000
vyhodených, nechcených a neočakávane narodených psov je každoročne
usmrtených len preto, že ich už majitelia nechcú, alebo nemôžu vlastniť.
Navyše v mestách, v ktorých neexistujú útulky, čo je asi 40 okresných
miest zo 70, sú zbytočne utrácané aj zvieratá, ktoré sa len stratili.
Určite všetci neviete, že v Revúcej je útulok pre zvieratá. Revúcky útulok
nájdete na Kúpeľnej ulici. Ľahko sa tam dostanete sledovaním značiek.
Je otvorený denne od 1400 do 1600. Ak sa rozhodnete pre nejakého
psíka, adopcia je jednoduchá. Stačí podpísať adopčnú zmluvu, v ktorej je
uvedené, že pes nebude použitý na ďalšie rozmnožovanie, nebude stále
priviazaný na reťazi či neustále zavretý v koterci. Samozrejme, svojím podpisom potvrdzujete, že bude oňho dobre postarané. Túto zmluvu môže
podpísať len plnoletá osoba. Psy sú kompletne zaočkované, začipované
a ošetrené proti parazitom. Adopčný poplatok je len 10 €, v prípade
kastrovaného psa, či fenky je poplatok 20 €.
Ak nemáte záujem o psíka, alebo vám to vaša situácia nedovoľuje, ale
chcete pomôcť týmto nemým tváričkám, môžete. Darujte 2% zo svojich
daní alebo môžete darovať nepotrebné obojky, vôdzky, misky či náhubky.
Na adopciu sú z množstva ďalších psíkov určené napríklad Frenky, ktorý

pani Ing. Vieru Kozárovú a pána
Kamila Nováčika z Nitry za pozitívnu propagáciu Obce a Hradu
Muráň. Títo dvaja ľudia do obce
prišli s cieľom urobiť kus práce
pri obnove Muránskeho hradu.
A myslíme, že sa im to aj podarilo.
No aj po skončení projektu im
osud nášho hradu nie je ľahostajný. Snažia sa o jeho ďalšiu regeneráciu a zároveň ho propagujú
po celom Slovensku písmom i obrazom. Kiež by sme aj my, rodení
Muránčania, mali toľko miesta
v srdci pre našu najväčšiu pýchu
a kultúrnu pamiatku.

KARHÁME

Grizzly
je v útulku už od šteniatka, čo je asi tri roky, malá dvoj
mesačná fenka Pompy a veľký dvoj mesačný Grizzly.
- GaP -

Dnes by sme chceli upriamiť pozornosť na veľmi závažnú problematiku nelegálnych skládok
odpadu, ktoré sa nachádzajú na
početných miestach v obci a jej
blízkom okolí. Pod pojmom nelegálna skládka nerozumieme
len odpad voľne pohodený kdesi
za krovím, ale aj odpad bezcielne
putujúci po hladine riek, ktorý sa
po niekoľkých zastávkach kopí a
následne hromadí za našou obcou. Do budúcna by sme si chceli
posvietiť na tých občanov, ktorí
takto znečisťujú prírodu. Najmä
na „čučárov“, pretože gro z tohto
odpadu tvoria PET fľaše od lacného ovocného vína. Správajte sa
tak, aby sa vaša fotka neocitla v
ďalších číslach Muránskych novín!
- GaP -
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Zimný prechod Muránskou planinou
(Foto zdroj: revuca24.sk a mows.sk)
Vrtochy tohtoročnej zimy pocítili aj organizátori 36. ročníka Zimného prechodu
Muránskou planinou, ktorý sa konal 8.
februára 2014.
Samotné ráno neveštilo nič dobré, keď
účastníkov podujatia privítalo na námestí
v Muráni hmlisté a daždivé počasie. Aj napriek tomu sa rozhodlo vyše 500 účastníkov spoznať krásy Muránskej planiny. Veľa
ľudí neverilo, že toto podujatie sa uskutoční v zimnom bielom šate. Ale planina ich
nesklamala. Hoci neskôr nastúpila hustá
hmla, účastníci strávili v objatí hôr a medzi
priateľmi a známymi pekný deň. Srdečne
ich prijalo aj príjemné prostredie občerstvovacích staníc na Maretkinej a Studni.
Už tradične na Studni vítal účastníkov
heligonkár Jarko Spišák s doprovodným
spevom prichádzajúcich. Všetkých v cieli
čakal ešte pripravený guláš s pivom. Bolo
tam o čom rozprávať. Zvlášť si to užilo 20
bežkárov na 23 km trati. Peší turisti prešli
kratšou trasou 18 km, dlhšia merala 24 km.
Za vydarené podujatie treba poďakovať
organizátorom na čele s p. starostom Ing.

R. Goldschmidtom, komisii kultúry a športu pri OcÚ, pracovníkom LS, sponzorom
a ďalším nemenovaným obetavcom.
A aké boli ohlasy?
Peter z Košíc: „Neverili sme, že pôjdeme na

Sviatok sveta
Každé štyri roky svet svoj sviatok má,
niet snáď človeka, ktorý ho nepozná.
Každý štát by chcel športovcov doma mať,
vo svojej vlasti vrúcne ich privítať.
Na dva týždne športovci sa schádzajú
a o víťazstvo sa všetci usilujú.
Úžasné podujatie tiahne sa históriou ľudstva,
oheň, ktorý burcuje ukázať možnosti človeka.
Nie každý má tú možnosť na ten sviatok ísť,
je určený len pre tých najlepších.
Méty najvyššie chcú dosiahnuť,
zlatú medailu na hruď si pripnúť.
Bijú sa nie o víťazstvo v krvavých bojoch,
ale v húževnatých športových zápasoch.
Je to miesto ušľachtilých bojov, kde netečie krv,
tečú slzy dojatia, radosti, ale i sklamania.
Je to symfónia krásy, športových bojov,
elegancie ľudského tela a pohybov.
Ukážka úžasnej bojovnosti a vytrvalosti.
Klobúk z hlavy treba sňať
pred tými, čo to vedia dokázať.
Takýto sviatok vždy chceme mať,
nie nevinnú krv vo vojnách prelievať.
Veď tu potoky sĺz radosti tečú
a na bojiskách siroty plačú.
Juraj Kochjar
Kontakt: e-mail: juraj.bobik@gmail.com
mobil: 0915/564 745

lyžiach. Bolo to úžasné. Vďaka.“
Zolo z Lučenca: „Aj peši to bolo zaujímavé.
Prvýkrát sme sa túto zimu pohybovali po
snehových chodníkoch a cestách.“
Ján z Revúcej: „Hoci bývam neďaleko Mu-

ránskej planiny, veril som, že aj napriek
nepriaznivému počasiu sa pôjde na lyžiach. Trať nebola náročná, ale bezpečná
a pekná.“
Pavol Mlákay

Z futbalu: pohľad do kuchyne
FO TJ Tatran Muráň

Jar sa nezadržateľne blíži a s ňou
aj zahájenie odvetnej časti futbalových súťaží oblastných majstrovstiev. A tak sme boli zvedaví, či naše
družstvo, víťaz jesennej časti, nezaspalo na vavrínoch resp. zimným
spánkom. Preto sme položili niekoľko otázok trénerovi družstva Mgr.
J. Fatľovi, aby nám priblížil dianie
v mužstve. Tu sú jeho odpovede:
„S jarnou prípravou sme začali 28.
januára.2014. Tréningového procesu sa zúčastňuje 13 – 14 hráčov,
čo je na naše podmienky celkom
pekná účasť. Mohlo to byť aj lepšie, ale neraz absentujú tí, čo by
mohli, ale sa im nechce, alebo si
myslia, že to nepotrebujú. Máme
za sebou 9 tréningových jednotiek
zameraných na kondičnú prípravu
a vytrvalosť v teréne a na zlepšenie
techniky a taktickej pripravenosti
využívame telocvičňu a ihrisko
s umelou trávou.“
„V polovici februára začíname
s prípravnými zápasmi, ktoré budeme hrávať na umelej tráve v Tisovci.
Začíname s družstvami z Horehronia, ktoré majú iný štýl hry ako

u nás na doline. Na záver prípravy
to budú už stretnutia s vyspelejšími súpermi z vyšších súťaží. Ak
počasie dovolí, do začiatku súťaže by to mohlo byť 9 zápasov, čo
je na naše podmienky a financie
celkom slušný počet, pretože len
málo družstiev v tejto súťaži absolvuje zimnú prípravu v takomto
rozsahu.“

„Spomínané prípravné zápasy
poslúžia ku konsolidácii družstva,
určenie herného štýlu, zaradenie
nových aspoň dvoch mladých hráčov, premieňaniu šancí, čo je našou
veľkou slabinou. Naším úspechom
bude predvádzať peknú, oku lahodiacu hru, skúsiť stále vyhrávať
a umiestniť sa do 3. miesta.“
Pavol Mlákay

Vylosovanie jarnej časti súťažného ročníka 2013 - 2014
Kolo

Termín

Mužstvá

12.kolo

06.04.2014 o 15.30 h.

FK Jesenské B - FK Muráň

13.kolo

13.04.2014 o 15.30 h. FK Muráň - FK Stárňa (odstúpilo)

14.kolo

20.04.2014 o 16.00 h.

FK Bátka - FK Muráň

15.kolo

27.04.2014 o 16.00 h.

FK Muráň - FK Hajnačka

16.kolo

04.05.2014 o 16.30 h.

FK Jelšava - FK Muráň

17.kolo

11.05.2014 o 16. h.

FK Muráň - FK Tisovec B

18.kolo

18.05.2014 o 17.00 h.

FK Gemer - FK Muráň

19.kolo

25.05.2014 o 17.00 h.

FK Muráň - FK V. Teriakovce

20.kolo

01.06.2014 o 17.00 h.

FK Kráľ - FK Muráň

21.kolo

08.06.2014 o 17.00 h.

FK Muráň - FK Revúčka

22.kolo

15.06.2014 o 17.00 h.

FK Ožďany - FK Muráň
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Narodili sa

oslávenci

Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka. To nie je rozprávka, to je už život
sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám.

Nech kvitne úsmev, žiari očí jas, nech
zdravie z tela sa nestráca, kým bije
srdce spoznaj žitia krás, to tajomstvo,
čo jediné sa vypláca.

Teo Goldschmidt

PREDÁM
Ponúkame na predaj podnikateľský
objekt. Objekt má 2 miestnosti, 3
soc. zariadenia, 2 sklady. Budova sa
nachádza pri hlavnej ceste na námestí v Muráni. Cena 80 000 €. Dohoda
možná.

Máte pre nás typ na reportáž, námet na článok? Neváhajte a dajte
nám vedieť! Osobne, písomne, alebo emailom: obec.muran@mail.tcom.sk. Uzávierka pre prispievateľov do novín č.3 /2014 je 30. apríla
2014. Tešíme sa na spoluprácu.

OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o projekte
„Zdravotná a integrovaná telesná výchova so zameraním na zdravie a pohyb
v komplexnej prevencii závislostí.“
■ Poskytovateľ finančnej dotácie: Ministerstvo zdravotníctva SR
■ Poskytnutá dotácia: 45 126,52 EUR
■ Účel použitia finančnej dotácie:
- zvýšenie úrovne a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov so
všetkými typmi závislosti formou zlepšenia fyzickej zdatnosti pacientov
- podpora aktivít zameraných na všetky druhy prevencie závislostí
- materiálno-technické zabezpečenie športového areálu a nákup športového materiálu
■ Realizácia projektu: 11/2013 - 4/2014
■ Cieľ projektu:
Hlavným cieľom je zníženie dopytu po drogách:
- podpora aktivít zameraných na predchádzanie užívania drog a rizík s tým spojenými
- podpora preukázateľne osvedčených preventívnych vzdelávacích programov so
zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi, mládežou, rodinou a zraniteľnými skupinami.
Paralelným cieľom projektu je zvýšenie úrovne a kvality liečebnej telesnej výchovy
a tak prispieť ku komplexnému poňatiu primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencie
závislostí. Vybudovať v areáli OLÚP, n. o. telovýchovné centrum, ktoré bude slúžiť na:
- primárnu prevenciu pre verejnosť t.j. edukáciu detí predškolského, školského veku
a mládeže o význame športu v prevencii závislostí, motivácia k pohybu a pravidelným
športovým aktivitám a účelnému využívaniu voľného času,
- sekundárnu prevenciu pre pacientov v liečbe t.j. zlepšovanie fyzického zdravia a
kondície počas liečby pacientov, ich motivácia k pravidelnému športu v abstinencii
po liečbe,
- terciálnu prevenciu t.j. edukáciu pre rodinných príslušníkov a abstinujúcich pacientov v doliečovaní o význame športu v motivácii abstinovať, v upevňovaní rodinnej
súdržnosti a tým udržiavaní abstinencie.
■ Cieľová skupina projektu:
- široká verejnosť - najmä deti a mládež
- pacienti v aktuálnej liečbe v OLÚP, n. o. Predná Hora
- abstinujúci pacienti vo fáze doliečovania a ich rodinní príslušníci
■ Miesto realizácie projektu:
OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj
■ Kontaktné údaje:
OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200, olup@olup-prednahora.sk,
www.olup-prednahora.sk
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej
dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2013.“

50 rokov
Vladimír Fázik
Margita Mušuková
Ružena Štefanková
Ján Mušuka

Blahoželáme
11. marca 2014 je deň ako každý
iný, ale pre

55 rokov
Pavel Urva
Jaroslav Dulaj
60 rokov
Anton Ferenčík
Mária Hlodáková
Mária Vrbjarová
Darina Sojáková
65 rokov
Štefan Korim
Eva Huťanová
Margita Dodáková
Zita Hrbáľová
Jaroslav Štefaňár

Mgr. Jána Urvu
je to deň jeho 25. narodenín. A preto
by sme mu chceli z celého srdca
zavinšovať.

70 rokov
Alžbeta Kredátusová
Ján Anderko
Alexander Schwirian
Magdaléna Balážiková

Keď nemôžem pripiť vínom,
ponáhľam sa aspoň rýmom.
Radosť v srdiečku, pokoj na duši,
úsmev na tvári a lásky po uši.
Všetko len to najlepšie k narodeninám ti prajú všetci tvoji kamaráti,
známy a celá tvoja veľká rodina, krstniatko Tadeáško posiela velikánsku
sladučkú pusinku.

75 rokov
Emil Kredátus
92 rokov
Anna Kotzmanová

Opustili nás
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... Zostanú
iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....
Margita Vrabcová
Marián Znak
František Kašiar

Spomienka
Dňa 2. marca 2014 sme si pripomenuli siedme výročie, keď nás opustila naša milovaná
Ing. Liduška Kmeťová - Frandelová.
Nezomrela si, lebo žiješ v našich srdciach.
Kyticou kvetov, tichými spomienkami a nekonečnou láskou si ťa stále pripomíname.
S láskou a úctou Rebeka, Dodo, Maroško
s rodinou, milujúca mamka a ocko.
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