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Priateľstvo Muráň – Fryšták má už 60 rokov
Bol sychravý jesenný deň, keď sa skupina
Muránčanov vydala dňa 26. 9. 2014 na
dlhú cestu na južnú Moravu do družobného mesta Fryšták. Skupinu cestujúcich
tvorili starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva, pedagógovia zo základnej
školy a zástupcovia Jednoty dôchodcov.
V podvečer sme pricestovali do Fryštáku,
kde sme boli prijatí na radnici a privítaní
starostom mesta pánom Mgr. Lubomírom
Doleželom. Zvítali sme sa aj s poslancami
mesta, dôchodcami a so zástupcami základnej školy. Pospomínali sme si na roky

pretrvávajúce priateľské vzťahy obyvateľov
obce a mesta. Od roku 1954 už uplynulo
60 rokov, keď bola nadviazaná družba
medzi základnými školami, ktorá potom
prerástla do spolupráce aj medzi samosprávami obce Muráň a mesta Fryšták.
Svedkovia tohto obdobia boli prítomní
aj na tomto stretnutí a to pani učiteľky
Palušová a Knedlová. Po ubytovaní v miestnom penzióne sme sa odobrali do školskej
jedálne na spoločnú večeru s Fryštáčanmi.
Družné debaty pokračovali do neskorých
večerných hodín. V sobotu sme posilnení

vynikajúcimi moravskými koláčikmi absolvovali exkurzie do sklární a likérky vo
Vizoviciach. Popoludní sme sa zúčastnili
svätej omše venovanej Svätému Hubertovi
- patrónovi poľovníkov a po jej ukončení
sme ochutnali špecialitu tamojších myslivcov, dančí guláš. Večer sa niesol v duchu
výročia družobných vzťahov. Po príhovore
pána doktora Zapletala nechýbali vystúpenia žiakov a učiteľov základnej školy,
dôchodcov mesta Fryšták a náladu podporil aj sám starosta hrou na klavíri. V nedeľu
nás čakal opäť bohatý program. Hneď ráno

sme sa autobusom vybrali do Lukovečka na
pestovateľskú výstavu miestnych záhradkárov, potom sme pokračovali do Zlína,
kde sme si prezreli výstavu historických
automobilov v múzeu pána Samohýla.
Nasledoval spoločný záver stretnutia, kde
sme si navzájom vymenili spomienkové
darčeky, starostovia oboch spriatelených
strán odovzdali dary samosprávam. Po
spoločnom obede sme sa plný krásnych
dojmov a prekrásnych zážitkov rozlúčili
a vybrali na cestu domov.
Ing. František Lukáš

Jeseň života
Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, pokračovanie i záver. Míňajú sa naše
roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži staroba, keď sa
v nej zrazu ocitneme. Vo Vašich osudoch možno pribudlo samoty, bilancujúcich
úvah, citlivých rozpomienok. Každá etapa pozemskej púte má svoju nezameniteľnú poéziu. V plodnej dospelosti ste prežili vojnové časy aj rôzne politické zmeny.
Na tvári sa strieda úsmev so slzami, veď boli radosti a boli aj smútky. Rozdávali
ste lásku, pochopenie, obetavosť. Zaslúžite si, aby sa Vám všetko vrátilo v dvojnásobne štedrej miere. Želám si, aby Vás obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta
mladej generácie. Striebristé vlasy nesvedčia len o dovŕšenom veku, ale majú
v sebe aj iskrenie drahocenného poznania, historickej pamäti. Nie sme až taký
bohatí, aby sme s týmito hodnotami mohli morálne plytvať. V mene svojom, ale
aj v mene obce, Vám úprimne ďakujeme za Vašu celoživotnú prácu. Buďte ešte
dlhé roky medzi nami šťastní, pokojne užite život v kruhu svojich najbližších.
Prešli ste jarou, letom života. Nadišla jeseň. Nech je krásna, pokojná a slnečná.
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Komunálne voľ by 2014
Vážení spoluobčania - voliči. 15. november je deň, kedy volíme ľudí, ktorí budú reprezentovať našu obec a nás, rozhodovať o jej a našej ďalšej
budúcnosti. Preto Vás chcem vyzvať, aby ste prišli voliť a odovzdali svoj
hlas „svojmu človeku“. Príďte voliť, každý hlas je dôležitý!
Aby som Vám pomohla pri rozhodovaní, rozhodla som sa osloviť kandidátov na starostu obce a taktiež kandidátov na poslancov do obecného
zastupiteľstva. Kandidátom na starostu som položila 9 otázok. V odpovediach sa dočítate aj ich volebné programy. Kandidátom na poslancov
do obecného zastupiteľstva som položila len jednu otázku: „Prečo si
myslíte, že práve Vás by mali občania zvoliť?“
Dúfam, že sa rozhodnete správne a prídete voliť, rozčuľovanie sa po voľbách (kto všetko tam je, a čo tam vlastne robí... ) už nikomu nepomôže!
Bc. Jana Hajdúková
1. Ing. Roman Goldschmidt, 48 rokov, banský inžinier, Muráň 336,
nezávislý kandidát
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce Muráň? Vzhľadom na to,
že funkciu starostu som vykonával aj minulé volebné obdobie, chcel by som
pokračovať v rozbehnutých aktivitách ktoré stoja pred nami.
2. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu? Je
to veľmi ťažké zhrnúť to do piatich bodov. Pokračovať v rozvojových aktivitách
a získavaniu finančných prostriedkov hlavne zo zdrojov EÚ, spolupracovať s organizáciami v obci, naďalej rozvíjať družobné vzťahy s partnerským mestom
Fryšták, venovať pozornosť životnému prostrediu a propagácii obce, zorganizovať IV. Dni obce Muráň
3. Čím ste až do dnešného dňa prispeli k rozvoju našej obce? Čo ste pre obec
resp. jej ľudí spravili? Je toho viac čo sa nám spoločne podarilo s poslancami Obecného zastupiteľstva za posledné roky uskutočniť. Spomeniem len
tie najvýznamnejšie akcie: Vybudovanie kanalizácie a ČOV a jej spustenie do
prevádzky, Vybudovanie zberného dvora, Rekonštrukcia fary a jej premena na
Múzeum, Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, Rekonštrukcia zdravotného strediska, Regenerácia centrálnej časti obce, Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
Oprava hradného areálu a viacero menších akcií. Za pozornosť stojí aj sezónne
zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie na hrade.
4. Starosta by mal venovať celú svoju energiu obci. Vôľa venovať sa rozvoju
obce ale nevychádza z pozície starostu, ale z osobného vzťahu k obci. Aký
je Váš vzťah k Muráňu? Dovolím si tvrdiť že pozitívny. Žijem tu od narodenia
a veľmi ma trápi postoj niektorých obyvateľov k obci. Nezáujem o veci verejné,
postoj k životnému prostrediu a veciam ktoré sa v obci vybudovali. Musíme si
uvedomiť, že to čo sa v obci vybudovalo má slúžiť nielen pre nás, ale aj pre
návštevníkov obce a mali by sme byť na toprávom hrdí. Nie je to len o postoji
starostu ale nás všetkých, aby sme sa nebáli upozorniť tých, čo to ničia alebo
robia neporiadok. Ja to v niektorých veciach až preháňam, ale verte mi že ma to
veľmi mrzí, keď vidím neporiadok na námestí, ihrisku, cintoríne, Nižkovej dolinke alebo hocikde inde.
5. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných komunálnych volieb? Obdobie posledných štyroch rokov sa nieslo v znamení intenzívnej stavebnej činnosti, čo si mohli občania obce všimnúť. Tieto aktivity boli
financované z prostriedkov EÚ, obec mala pri nich 5-percentné spolufinancovanie. Spolu sa v obci preinvestovalo viac ako 5,5 mil. Eur, čím sa nemôžu pochváliť ani niektoré mestá.
6. Aká je Vaša predstava o finančnom riadení obce? Ako chcete stabilizovať rozpočet obce resp. zvýšiť obecné príjmy? Držím sa zásady že len takou perinou sa
človek môže zakryť, na akú má. Poznám finančnú situáciu v obci a podľa toho sa
riadim. Nestaviam si vzdušné zámky ale reálne viem zhodnotiť na čo obec má.
Myslím, že spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa nám to podarilo, za
čo im patrí veľké poďakovanie.
7. Aké sú podľa Vás ďalšie možnosti zmysluplného trávenia voľného času mládeže, strednej generácia a seniorov? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí
a akcií? Aké sú Vaše návrhy? Obec aktívne spolupracuje s miestnymi organizáciami, či už je to Jednota dôchodcov Slovenska, Zväz protifašistických bojovníkov, Telovýchovná jednota. K dispozícii je viacúčelové ihrisko, fitnes, telocvičňa, klubovňa pre dôchodcov. Možností na trávenie voľnočasových aktivít je
dostatok, je ne každom z nás ako s nimi naloží. Čo sa týka kultúrnych podujatí,
obecné zastupiteľstvo si volí svoje komisie. Jednou takou je aj kultúrno-športová, ktorá má vo svojej náplni hlavne podieľať sa na realizácii takýchto podujatí.
V spolupráci s touto komisiou sa v obci uskutočnilo množstvo športových aj
kultúrnych podujatí.
8. Naši Rómovia by sa možno opýtali, ako si predstavujete spoluprácu s nimi a
čo by bolo potrebné zlepšiť? Hlavnú pozornosť venovať vzdelaniu a zmysluplnému tráveniu voľného času. K tomu by malo prispieť aj vybudovanie Komunitného centra.
9. Ak by ste boli zvolený za starostu, aké by boli Vaše prvé kroky? Pokračovať
v začatých aktivitách. Je to výstavba Komunitného centra, záchrana Hradu Muráň, údržba miestnych komunikácií, nadstavba ZŠ s MŠ. Sústrediť sa na úspešné
ukončenie začatých projektov a snažiť využiť všetky možnosti získania finančných prostriedkov na rozvojové aktivity v našej obci.

2. Miroslav Spišák, 35 rokov, konateľ spoločnosti, Muráň 286, ĽS Naše
Slovensko
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce Muráň? Kandidovať na
starostu obce som sa rozhodol preto, lebo som dostal dôveru a podporu od
mojich straníckych kolegov z Ľudovej strany Naše Slovensko, aby sme ukázali
a dokázali, že sa dá s verejnými financiami hospodáriť aj zmysluplnejšie a ďalej
ma k tomu vedie snaha o rozvoj našej obce, ktorá má slabo využitý potenciál
v oblasti cestovného ruchu vyplývajúci z toho, že je vstupnou bránou do Národného parku Muránska planina.
2. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu?
– zabezpečiť čo najúčinnejšie využívanie finančných prostriedkov obce a to aj
tým, že sa prejde v školskom komplexe z plynového kúrenia na pevné palivo.
– s podporou BBSK opraviť miestnych komunikácií,
– zriadenie domova sociálnych služieb pre našich seniorov a tým vytvorenie nových pracovných miest, ktorých je u nás ako šafránu,
– vybudovanie obecného podniku nie za účelom vytvárania zisku, ale za účelom
vytvárania pracovných miest pre ľudí, ktorí majú záujem pracovať,
– v Niškovej dolinke zriadiť detské ihrisko pre mamičky s deťmi a našich škôlkarov.
3. Čím ste až do dnešného dňa prispeli k rozvoju našej obce? Čo ste pre obec
resp. jej ľudí spravili? Pred krízou som vytvoril pracovné miesta pre 18 prevažne rómskych spoluobčanov.
4. Starosta by mal venovať celú svoju energiu obci. Vôľa venovať sa rozvoju
obce ale nevychádza z pozície starostu, ale z osobného vzťahu k obci. Aký
je Váš vzťah k Muráňu? Áno, starosta má už v názve svojej funkcie zakotvené
starať sa o obec, čo som pripravený. Môj vzťah k obci je veľmi pozitívny a zhrnul
by som to do jednej vety: Je veľmi veľa úžasných a krásnych miest na svete, ale
domov, ten pravý domov je len jeden a to Muráň.
5. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných komunálnych volieb? Situácia, čo sa týka zveľaďovania a skrášľovania obce, by bola
dobrá, máme pekné námestie, opravenú školu, ihriská atď. atď. Ale čo sa týka
občanov, na tých sa akosi pozabudlo, lebo odkedy zatvorili podniky, práce je
čoraz menej. Obec by sa mala vydať týmto smerom a vytvárať pracovné miesta
a nevytvárať len aktivačné práce pozostávajúce z kosenia, hrabania a zametania. Nenapĺňajú totiž tie motivačné predpoklady, ktoré by mali u našich nezamestnaných vytvárať, aby nestratili pracovné návyky.
6. Aká je Vaša predstava o finančnom riadení obce? Ako chcete stabilizovať
rozpočet obce resp. zvýšiť obecné príjmy? Hĺbkovú kontrolu príjmovej časti,
to je použitia podielových daní, daní z nehnuteľností, daní za špecifické služby, nedaňových príjmov z podnikania, nedaňových príjmov za administratívne
poplatky. Následne prehodnotiť ich použitie a efektívnejšie nakladať s týmto
obrovským balíkom. Nie je umenie zvýšiť podielové dane a tým zabezpečiť viac
peňazí do obecnej kasy, ale naučiť sa hospodárne nakladať s tým, čo máme
k dispozícii.
7. Aké sú podľa Vás ďalšie možnosti zmysluplného trávenia voľného času mládeže, strednej generácie a seniorov? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí
a akcií? Aké sú Vaše návrhy? Priznám sa, že bude ťažké zaujať dnešnú mládež
v tomto modernom svete plnom nových technológií, ale za pokus stojí vybudovanie lezeckej steny a dokúpenie nových strojov do posilňovne a poskytnúť im
miesto, kde by sa mohli stretávať. Seniorov by som chcel podporovať v ich aktivitách a byť im vo všetkom v rámci svojich možností a schopností nápomocný.
8. Naši Rómovia by sa možno opýtali, ako si predstavujete spoluprácu s nimi
a čo by bolo potrebné zlepšiť? Naši spoluobčania by v prvom rade mali sami
prejaviť aktivitu a nie len čakať, že sa o nich niekto postará. To, že je niekto Róm,
neznamená automaticky, že musí byť nezamestnaný a že sa mu nechce pracovať. Poznám osobne veľa spoluobčanov z našej obce, ktorí majú veľkú chuť
pracovať a aj vedia pracovať, odvádzajú dobrú prácu. Pre týchto ľudí by som
chcel vybudovať obecný podnik, ktorý by im túto prácu vedel dať. Týka sa to
tak minority ako aj majority. Funguje to inde a má to veľmi dobré výsledky, tak
prečo by to nemohlo fungovať aj u nás.
9. Ak by ste boli zvolený za starostu, aké by boli Vaše prvé kroky? Na pleciach
by som mal veľmi veľkú zodpovednosť a dôveru svojich voličov, tak by som sa
snažil ich nesklamať a pustil by som sa s veľkým zápalom a nadšením do práce
na plnení svojho volebného programu.

Zoznam kandidátov na poslancov do Obecného
zastupiteľstva v Muráni
15. november 2014
Vo volebnom obvode číslo 1 sa volí 7 poslancov zakrúžkovaním
1. Ing. Svetoslav Albíni, 41 rokov, vedúci hlavnej pošty, Muráň 199, SMER-SD
Kandidovať za poslanca OZ som sa rozhodol hlavne z týchto dôvodov:
– mám dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi, pričom predovšetkým mi ide o to,
aby som, pokiaľ môžem, pomohol ľuďom, ktorí to potrebujú,
– pohybujem sa v prostredí, ktoré je bohaté na kontakty s vplyvnými ľuďmi, ktorí
pokračovanie na strane 8
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Škôlkárska šarkaniáda
Spravil som si šarkana, púšťam si ho od rána.
Fúkaj, fúkaj vetríček, nech vyletí nad kríček.
Aj keď hračky nemáme veselo sa zahráme,
pri vetríku za rána spravíme si šarkana.
Šarkan krásny ako skvost, vietor kmáše jeho chvost.
Touto básničkou sme začali našu škôlkársku “šarkaniádu”. Deti dostali svoju “domácu
úlohu” a mali doma zhotoviť šarkana s mamkou alebo ockom. Musíme povedať, že
šarkany sa ozaj podarili a boli všetky originálne, zaujímavé. Na školskom dvore spolu
s rodičmi sa deti mohli vybehať spolu so svojím šarkanom. Odmeňovali sme a dávali
diplomy za najkrajšieho šarkana, najoriginálnejšieho šarkana a najuletenejšieho šarkana. Niektoré šarkany boli zhotovené dokonca zo záclony, látok, krepového papiera a
pod. Deťom sa akcia veľmi páčila, aj keď nám vietor nefúkal, tak to zvládli na jednotku.
Na pamiatku sa deti odfotili a dostali malé darčeky v podobe sladkostí a malej hračky.
Dúfame, že sa o rok opäť stretneme so zaujímavými šarkanmi.
- MŠ -

Návšteva družobného mesta Fryšták
„Keď sa človek vráti na staré miesto,
vrhnú sa na neho vášnivo duchovia i predstavy, ktoré tam kedysi zanechal.“
Bolo to snáď pred nedávnom, keď sa
predstavitelia obce Muráň a mesta Fryšták
dohodli na spoločnej družbe. Predstavte
si, že tohto roku je priateľstvu medzi obcami už 60 rokov! A priateľstvo pokračuje.
Jeden pekný piatok 26. 9. 2014, zástupcovia obce, základnej školy a dôchodcov
prijali pozvanie od predstaviteľov mesta
Fryšták na družobnú návštevu. Všetci sa
nesmierne tešili na svojich priateľov. Po
príchode do mesta nás vrúcne privítal
starosta, riaditeľ základnej školy a ostatní
priatelia, s ktorými sa každoročne stretávame. V ten večer sme prijali pozvanie
na večeru, ktorá sa niesla v duchu privítania, zoznamovania sa a vzájomných
rozhovorov.
V sobotu sme sa zobudili do krásneho
rána vo Fryštáku. Po chutných raňajkách sme absolvovali
prehliadku sklární, po nej
prehliadku u známej firmy R. JELÍNEK. Sprievodcovia nás pri obhliadke
oboznámili so stručnou
históriou firiem a výrobou produktov. Po obede
sme sa zúčastnili omše
v miestnom kostole pri
príležitosti sviatku sv. Huberta. Omša v nás zanechala hlboký dojem. Pri
príležitosti sviatku sv. Huberta nás miestni poľovníci pozvali na ochutnávku
guláša a výstavu trofejí.
Po nej sme absolvovali
p re h l i a d k u n á m e s t i a
a historických pamiatok
s odborným výkladom.
Večer nás čakala slávnostná večera pri príležitosti
60. výročia družby medzi
mestom Fryšták a obcou
Muráň. Ten večer sa niesol
v slávnostnom duchu, žiaci základnej školy pripra-

vili bohatý kultúrny program plný spevu
a tanca. Po jeho skončení nasledovali rozhovory medzi priateľmi družobných obcí.
Nedeľa bola poznačená smútkom, pretože nadišiel deň rozlúčky, ale ešte predtým
sme sa zúčastnili na miestnej výstave
ovocia a zeleniny a ochutnávky jesenných produktov. Veľkým zážitkom bola aj
výstava historických áut v Zlíne. Po obede
nastal čas rozlúčky, starostovia oboch obcí
predniesli rozlúčkový príhovor, pri ktorom
sa väčšine z nás tlačili slzy do očí. Vzájomne sme si vymenili darčeky, nasledovalo
spoločné fotografovanie a rozlúčka.
Skončil sa náš pobyt v družobnom Fryštáku, ale ostali v nás krásne spomienky
a priateľstvá, ktoré určite neskončia. Veríme, že sa znova stretneme. Ďakujeme
starostovi a zástupcom obce, vedeniu
základnej školy a učiteľom za krásne
strávený víkend.
Mgr. Elena Karkošová

Naša škola
Naša škola sa počas jedného týždňa od 13. do 17. októbra zapojila do
súťaže „Hovorme o jedle“. Cieľom súťaže bolo vyvolať a podporovať
spoluprácu, aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch. Súčasťou je aj zdravý životný
štýl. Cieľovou skupinou boli deti a učitelia základných škôl s územím na
Slovenskej republiky.
V rámci súťaže sme sa mohli každý deň zapojiť do jednej z vybraných
denných tém. Počiatočné obavy vystriedala spŕška nápadov a chuť zrealizovať netradičné aktivity týkajúce sa stravovacích návykov a zdravého
životného štýlu. Žiaci s učiteľmi a asistentmi celý týždeň aktívne spolupracovali a hovorili o úlohe potravín pri ochrane zdravia. Každý deň sme
vypracovali súťažný príspevok, ktorý dokumentoval aktivity realizované
žiakmi na vybranú dennú tému.
V pondelok sme si vybrali tému Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, na
ktorú sme zrealizovali aktivity, ako napríklad pečenie chleba, praclíkov
a celozrnných rožkov. Žiaci naslepo ochutnávali múku a múčne výrobky.
Druháci vytvárali náhrdelníky z cestovín. Na druhý deň sme sa zapojili do
témy Zelenina a ovocie. Tu žiaci vyrábali rôzne zeleninové a ovocné šaláty.
Druháci vytvárali ovocníčkov zo zeleniny a ovocia. Ďalší deň to bola téma
Mlieko a mliečne výrobky. V tento deň si žiaci prvého a druhého ročníka
pripravili mliečne kokteily. Iní zasa uvarili puding a domáceho pribináčika.
Vo štvrtok sme si zvolili dennú tému z názvom Bezpečné skladovanie
a príprava jedla. Žiaci sa prostredníctvom rôznych aktivít dozvedeli, ako
správne skladovať potraviny. Pomocou sušičky ovocia piataci vysušili
jablká a hrušky. Posledný deň sme si vybrali tému Zdravý aktívny životný
štýl. Počas tohto dňa deviataci vypracovali prezentácie ako správne posilňovať svoje telo. Žiaci ôsmeho ročníka si odmerali krvný tlak a pulz. Na
záver sme si všetci spoločne zacvičili.
Mgr. Ján Urva
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Osud Domu veliteľa

1. Dom veliteľa na dobovej fotografii

2. Vypadnutá výmurovka
zaslepeného otvoru v minulosti

3. Schody pôvodného otvoru PRED a PO rekonštrukcii

4.
a
sc
sk
fo

Západná hradba so strieľňou

1. Začiatok prác

2. Rozoberanie muriva

3. Čistenie muriva pred konzerváciou

4. Práce na lešení

Dom veliteľa - práce na
juhozápadnom rohu

1. Stavba lešenia

3. Pohľad z interiéru po domurovaní
rohu mladšej prístavby

2. Pohľad z interiéru pred murovaním

Cigánska veža

1. Deštruovaný múr pred prácami

2. Murovanie kaverny so zachovaním otvorov po trámoch

Klenba veže a hlavného paláca

1. Klenba pred sanáciou

3. Ukončené murárske práce p
muriva zatrávnením

RÔZNE

2. Klenba počas sanovania

3. Klenba po sanácii

1. Nové stolovanie v hradnej

november 2014

. Koordinátorka Viera
remeselník Viktor na
chodoch, ktoré už ľudké oko neuvidí, iba ak na
otografii 
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5. Murárske práce na zaslepení otvoru pre stabilizáciu
steny

7. Plány pre ďalšie obdobie - pokračovať podľa schváleného projektu.

6. Otvor po zamurovaní

5. Zakonzervovaná koruna múru

4. Hĺbkové škárovanie uvoľneného muriva

6. Hradby po ukončení konzervácie hĺbkovým škárovaním

5. Rekonštrukcia tehlového okienka a ukončená konzervácia muriva

pred sanáciou koruny
4. Zakonzervovaná časť múru

j záhrade

2. Dočasný výťah

5. Hradní cigáni na Cigánskej veži

3. Vyhliadka na Stolické vrchy

4. Kamzík na hrade Muráň
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Suchý dol

OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o projekte

„Ochrana a podpora duševného zdravia v rámci
komplexnej prevencie drogovej závislosti“

autor: Juraj Kochjar

Suchý dol v Muráni pekná dolina, potôčik tam tečie z hory vyviera,
keď sa v nej ocitneš šťastie ťa schváti, starosti, problémy, všetko sa stratí.
Úžasnú silu má, nik nevie prečo, keď sa ňou prechádzaš pomaly pešo.
Postretneš tam ľudí, ktorí ju ľúbia, lebo keď tu prídu dobre sa cítia.
Refrén: Pri prechádzke si zaspievame, tú našu dolinu všetci milujeme.
Radi ku nej chodia mladí aj starší všetkých rada príjme srdcia poteší.
Hrdzavý vzduch dýchaj, vodou sa osviež, veď je tak čistučká a ľadová tiež.
Zodvihni si ruky trochu si zacvič, všade kde sa pozrieš krásu uvidíš.
Len kúsok doprava Poludnica je, alebo oproti hrad sa ti smeje.
Ten kto tu raz príde opäť sa vráti, nevieš sa odtrhnúť od toľkej krásy.
Refrén: Pri prechádzke si zaspievame, tú našu dolinu všetci milujeme.
Radi ku nej chodia mladí aj starší všetkých rada príjme srdcia poteší.
Záujemcov o melódiu autor rád naučí spievať.

Poskytovateľ finančnej dotácie: Ministerstvo zdravotníctva SR
Poskytnutá dotácia: 44 700,00 EUR
Účel použitia finančnej dotácie:
- pokračovanie v predošlom projekte Zdravotná a integrovaná telesná výchova
so zameraním na zdravie a pohyb v komplexnej prevencii závislosti prostredníctvom aktivít zameraných na ochranu, zvýšenie úrovne a kvality duševného
zdravia a na predchádzanie užívania drog:
- systematické vzdelávanie odbornej verejnosti a rodinných príslušníkov pacientov spojené s ukážkami športových programov zameraných na efektívne a
zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a marginálnych skupín
- edukácia pacientov počas liečby závislostí zameraná na prevenciu recidív
po liečbe závislostí
- konštrukčne - technické zabezpečenie ihriska s mantinelovým systémom a
exteriérovým zastrešeným sedením pre edukačnú činnosť
- vydanie metodických príručiek a nákup doplnkovej literatúry potrebných pre
edukáciu cieľových skupín
Realizácia projektu: 9/2014 – 12/2014

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom je zníženie dopytu po drogách skvalitnením prevencie závislosti od drog prostredníctvom nasledovných činností:
- edukácie odbornej verejnosti, ktoré prichádzajú do kontaktu so skupinami
ohrozenými drogovou závislosťou (deti, mládež, marginalizované skupiny rómska minorita, bezdomovci, drogovo závislí jedinci, ľudia prepustení z výkonu
trestu, ľudia dlhodobo nezamestnaní a pod.)
- vydanie metodických príručiek pre odbornú verejnosť
- vydanie metodických materiálov a nákup doplnkovej literatúry so zameraním
na prevenciu recidív po liečbe závislostí určené pre pacientov
na edukáciu počas liečby závislostí
- podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi pracujúcimi s ohrozenou populáciou, s osobami so závislosťou a získavanie nových overených
poznatkov a skúseností z praxe

Cieľová skupina projektu:
- odborná verejnosť- predstavitelia profesií (pedagógovia, sociálni pracovníci,
lekári prvého kontaktu, kňazi, policajti, zamestnanci štátnej správy, zamestnanci a dobrovoľníci z charitatívnych organizácií, zamestnanci resocializačných
zariadení, ...), v ktorých pôsobnosti je starostlivosť o rizikové skupiny ohrozené
drogovou závislosťou
- 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.olupprednahora.sk

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít
pre rok 2014.“

Ministerstvo zdravotníctva SR
Vedeli ste, ako vami herne a kasína manipulujú?

Možno sa vám už niekedy stalo, že ste podľahli
čaru farebných svetielok, ktoré nás lákajú do herní
a kasín. Veľká a ľahká výhra je však len ilúziou. Jediní, ktorí na hracej vášni môžu získať, sú majitelia
kasín a hracích automatov. Prinášame vám fakty,
ktoré ste o herniach zaručene netušili.
1.Hranie zvyšuje kriminalitu. Až dve tretiny ľudí,
ktorí sú závislí na hracích automatoch, financujú
svoj „koníček", tým že sa uchýlia k trestnej činnosti.
2.Niektoré kasína sú naschvál navrhnuté ako
bludiská. Je to preto, aby ste mali problém z nich
vyjsť a utratili tam čo najviac peňazí.
3.Lacný, v niektorých prípadoch dokonca bezplatný alkohol je pre herne a kasína výhodný. Opitý
človek je odvážnejší a viac utráca.
4.Toalety a stánky s občerstvením sa vo veľkých
kasínach nachádzajú najčastejšie v podzemí a čo
najďalej od východu. Aj v tomto prípade ide o to,
aby človek nevedel tak ľahko odísť.
5.Osvetlenie v herniach a kasínach je často po-

dobné s tým, aké majú ľudia v obývačkách. Vyvoláva to pocit pohodlia a bezpečia, takže človek
necíti potrebu ponáhľať sa domov.
6.Počas 15 rokov od otvorenia prvého kasína v
americkom Atlantic City stúpla miera násilných
zločinov o 199 percent a miera krádeží dokonca
o 481 percent.
7.Výherné automaty sú často osvetlené veľmi
žiarivo. Vyvoláva to dojem, že sa na nich dá ľahko
vyhrať.
8.V herniach a kasínach málokedy nájdete hodiny,
či okná. Gambleri si tak nestihnú uvedomiť, koľko
času hraním strávili.
9.Výhry v hracích automatoch sú čisto náhodné.
Určite to nefunguje tak, že ak niekto pred vami
nahádzal „do stroja" tisíc eur a nevyhral, vám sa
určite pošťastí.
10.Tým, že hráte dostatočne dlho, svoje prehraté
peniaze nezískate naspäť!
- GaP -
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Z HISTÓRIE FUTBALU
(Ne)známa víťazná trinástka

Na jar v roku 1974 bolo v Muráni úplné futbalové bezvládie. Šatne zívali prázdnotou a pod nohami sa pletúcim neporiadkom. V rozpadávajúcej sa skrini smutne
a kostrbato viseli dresy nášho TATRANA, ktoré si s hrdosťou obliekli: Ľubomír
MAUER (04. 08. 1954 - 05. 02. 1997), Ján DENDEŠI, Ivan KRŠTIEŇ st., Ján SKLENÁRIK,
Peter BÁBEĽA, Ján BEŇO, Milan SENKO, Pavel HAJDÚK (17. 08. 1957 - 27. 09. 1996),
Anton MAJERČÍK, Miroslav HAJDÚK, Ján MUŠUKA, František KOCHJAR, Oliver ŽIAK.
Priniesli im šťastie a obrovskú radosť z turnajového víťazstva v neďalekej Revúčke.
Ivan Krštieň st.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Kde boli Muránske deti?

Aj keď s malým oneskorením oproti predchádzajúcim rokom, ale predsa, usporiadala Obec Muráň dňa 05. 10. 2014 už 18.
ročník Horského duatlonu. Za pekného
počasia na známych, dobre pripravených,
technických tratiach pod cintorínom
sa stretlo 29 pretekárov a pekný počet
priaznivcov tohto športu.
Bolo radosťou sledovať urputné zápolenia
súťažiacich a divákov, ktorý povzbudzovali svojich favoritov. Príkladným prístupom k tomuto podujatiu bol Janko Dulaj,

Na konci októbra sa v muránskej telocvični zišli ženy a dievčatá z Revúcej a Muráňa.
Proti sebe sa postavili štyri družstvá, aby
si zmerali sily vo volejbale. Všetci sa snažili
získať prvenstvo a odniesť si Pohár starostu obce. Keďže bolo času dostatok a aj
obrovská chuť zahrať si, spolu sa odohralo
šesť zápasov. O rozhodovanie sa postaral
pán Peter Kisel, a keďže sa nik nesťažoval,
nevznikol žiaden spor, asi rozhodoval
spravodlivo. Touto cestou sa mu chceme

ktorý sa neustále vypytoval, kedy budú
preteky, svedomito sa pripravoval, čoho
výsledkom bolo aj jeho víťazstvo vo svojej
kategórii. A kde boli „Muránsky majstri
sveta“, ktorí sa nezmyselne preháňajú po
námestí, robia šaškoviny, frajeriny, ale keď
sa treba súťažne prezentovať, tak ich niet,
ani sa neukážu, česť výnimkám. Azda sa
nehanbia za svoje výkony, alebo nechcú
ukázať, čo v nich je? Ale nie je dôležité
zvíťaziť, ale zúčastniť sa, čo ja aj heslom
olympiád. Uvidíme nabudúce. .

Kategória žiačky do 7 rokov
Kategória žiačky do 10 rokov
Kategória žiačky do 14 rokov
Kategória žiaci do 10 rokov
Kategória žiaci do 14 rokov
Libor Mladší - Revúcka Lehota
Kategória juniorky
Andrea Uličná - Revúca
Kategória juniori
Tomáš Sklenárik - Revúca
Kategória muži
Stanislav Sklenárik - Revúca
Za pekné ceny, občerstvenie a prípravu podujatia
treba poďakovať starostovi
obce Ing. Romanovi Goldschmidtovi, členom kultúrno-športovej komisie pri OZ
v Muráni a pánovi Pavlovi
Mlákayovi za prípravu tratí
a rozhodovanie.
P. M

Hanka Bottová - Muráň
Libuša Cibuľová - Muráň
Ema Kapustová - Revúca
Ján Dulaj - Muráň

Prvenstvo si odniesli Revúčanky!
poďakovať.
Celým dňom nás sprevádzala vynikajúca
nálada, smiech a hudba. Po odohratí
všetkých zápasov bolo jasné, že prvenstvo si vybojovali revúcke Veverice. S
kapitánkou Leou Knotekovou bojovali: R.
Matúšková, E. Barboriaková, R. Petalíková,
J. Belánová, P. Fečkaninová. Druhé miesto

patrilo revúckemu družstvu Sýkorky, tretie
miesto vybojovali Rybičky z Revúcej a
štvrté miesto sa ušlo Muránskym medvediciam. Muráň reprezentovali staré
veteránky: I. Lukášová, J. Nociarová, L.
Goldschmidtová, M. Senková, spolu s
mladými nádejami: P. Laurenčíkovou, I.
Frandelovou a N. Nociarovou, ktoré boli

skvelým omladením družstva.
Po turnaji nám zahnal hlad vynikajúci
gulášik od majstrov kuchárov J. Bábeľu a
R. Nociara. Pán starosta nám zabezpečil
ceny a výborné pohostenie, začo mu
patrí vďaka.
Koncom roka pripravujeme ako každý rok
volejbalový turnaj zmiešaných družstiev.
Presný termín bude zverejnený, všetci
budete vítaní.
kultúrno-športová komisia pri OZ v Muráni
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Komunálne voľ by 2014

pokračovanie zo strany 2

by mohli byť nápomocní pri rozvoji našej obce,
– svojím pracovným pôsobením môžem pozitívne ovplyvniť zamestnanosť v našej obci a znížiť tak percento nezamestnanosti,
– mám potrebu zvýšiť kultúrnu úroveň obci prostredníctvom spoločenských
podujatí, ktoré som ochotný a môžem zorganizovať,
– chcem sa poďakovať a podporiť pána starostu Ing. Romana Goldschmidta, za
doterajšiu prácu, ktorú venoval v prospech nás všetkých - občanov Muráňa.
2. Pavol Beňo, 36 rokov, nezamestnaný, Muráň 41, ĽS Naše Slovensko
Milí čitatelia, voliči a spoluobčania, prečo by mali občania Muráňa voliť 15. novembra práve mňa? Po návrate z Anglicka, kam som odišiel na 4 roky za prácou,
som sa vrátil do tejto hladovej doliny, aj keď som vedel, že s hľadaním zamestnania to tu bude ťažké. Ale moje srdce bolo stále tu, v Muráni. Milujem našu
dedinu a môj záujem o dianie v našej krásnej obci a všetky zmeny, ktoré menia
jej vzhľad a ovplyvňujú život v nej, prerástlo do presvedčenia osobne sa pričiniť o jej zveľaďovanie a ďalšiu budúcnosť. Pri posledných voľbách, keď ako
každý, kto volil Marina Kotlebu, hlavne z dôvodu ukázať vláde nespokojnosť,
som sa so zvýšeným záujmom začal zaujímať o kroky tohto kontroverzného politika. Práve sledovanie jeho politických aktivít ma motivovalo kandidovať na
poslanca obecného zastupiteľstva za stranu ĽSNS. Tí, čo ma poznajú osobne,
vedia aký som a verím, že ma v kandidatúre podporia a dajú mi svoj hlas.
Mám niekoľko dobrých návrhov, ktoré by sme mohli spolu realizovať. S hrdosťou môžem vyhlásiť, že len málo Muránčanov pozná okolie našej obce (vrátane
Muránskej planiny) lepšie ako ja. Moje vlastné návrhy som spojil s nápadmi (volebným programom) kandidáta na starostu obce Miroslava Spišáka. Zamerané
sú predovšetkým na vytvorenie pracovných miest, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie plnohodnotného života občanov.
Budúcnosť Muráňa je v našich rukách a dúfam, že sa stretneme na zasadnutiach
obce, alebo pri iných zábavnejších príležitostiach. Nech vo voľbách zvíťazí ten,
kto pre našu obec bude najväčším prínosom, ten kto prispeje k tomu, aby sme
sa v našej milovanej dedinke mali lepšie, žili dôstojnejšie a šťastnejšie. Príďte
voliť v sobotu 15. novembra 2014! Vďaka za každý hlas.
3. Ing. Juraj Frandel, 48 rokov, SZČO, Muráň 121, nezávislý kandidát
– v prípade znovuzvolenia budem využívať dlhodobé skúsenosti s prácou
v obecnom zastupiteľstve,
– ovládam problematiku života a chodu obce
– pôsobnosť, ktorú vykonávam ako samostatne zárobkovo činná osoba, zahŕňa
rozsiahlu oblasť Slovenska, preto môžem porovnávať ako sa žije v iných obciach na Slovensku. Tieto moje skúsenosti mi môžu pomôcť pri riešení problémov v našej malebnej obci,
– prioritnou oblasťou, ktorej sa chcem venovať je dodržiavanie čistoty a poriadku nielen priamo v obci ale aj v celom jej katastrálnom území,
– budem sa snažiť o zlepšenie podnikateľského prostredia vzhľadom na rozvoj
turistického a cestovného ruchu v celom našom regióne,
– v prípade zvolenia za poslanca obecného zastupiteľstva sa budem snažiť byť
aktívny pri riešení všetkých problémov obyvateľov našej obce, ktoré budem
môcť ovplyvniť, a chcem byť nápomocný svojimi skúsenosťami pri riadení
obce.
4. Bc. Radoslav Hajdúk, 31 rokov, záchranár - zdravotník, Muráň 358, SMERSD
– neodpovedal
5. Ján Huťan, 43 rokov, vodič CMV, Muráň 394, nezávislý kandidát
Táto obec mi prirástla k srdcu a veľa pre mňa znamená, preto by som chcel
pomôcť pri jej zveľaďovaní a zdokonaľovaní. Taktiež by som sa chcel venovať
hlavne oblasti kultúrneho a športového vyžitia našej obce. Rád by som pomohol ľudom pri ich každodenných starostiach, pokiaľ by to bolo možné. Myslím
si, že ľudia, ktorí ma poznajú majú jasno v tom prečo by ma mali voliť a či budem prospešný pre našu obec.
6. Ing. Pavel Kochjar, 53 rokov, zamestnanec verejnej správy, Muráň 417,
nezávislý kandidát
Poslancom Obecného zastupiteľstva som už od roku 1990 a pravdu povediac,
uvažoval som, že už nebudem kandidovať. Dlho som sa rozhodoval či do toho
ešte ísť, alebo už nie. Nakoniec pod vplyvom priateľov, ktorých si vysoko vážim
a tiež so súhlasom a podporou mojej rodiny som sa rozhodol kandidovať.
Už šesť rokov pracujem ako vedúci oddelenia vnútornej prevádzky na Mestskom úrade v Revúcej a tu sa každý deň stretávam s úlohami, ktoré rieši a zabezpečuje samospráva. Myslím si, že moje odborné vedomosti, schopnosti a

praktické skúsenosti by pomohli novému poslaneckému zboru a starostovi
obce. Len dobrý kolektív zvolených zástupcov dokáže rýchlo a úspešne reagovať na výzvy, ktoré pomôžu rozvoju našej obce a spoločnými silami môžu
úspešne riešiť úlohy, ktoré bude treba zvládnuť v nasledujúcom volebnom období, aby sa nám Muránčanom žilo krajšie a lepšie.
Snahou poslanca nemôže byť, čo ja chcem od obce, ale čím môžem obci pomôcť ja. Týmto som sa snažil riadiť uplynulých 24 rokov a ak budem zvolený,
budem sa o to snažiť aj naďalej. Vyzývam všetkých voličov, najmä mladých,
aby prišli voliť a aby aspoň dva – trikrát do roka prišli na zasadnutie Obecného
zastupiteľstva a aj svojim názorom, či pomocnou rukou prispeli k zlepšeniu života v Muráni.
7. Ing. Dáša Korimová, 33 rokov, učiteľka, Muráň 74, nezávislá kandidátka
Ak by som sa stala poslankyňou, chcela by som:
1. Zriadiť detský klub, ktorého cieľom by bolo:
– stretávanie detí a rodín aj v poobedňajších hodinách,
– realizovanie zábavných a náučných popoludní, nielen pre deti školského veku,
– organizovanie odborných prednášok pre rodiny z oblasti vzdelávania, medicíny, psychológie a financií.
2. Zrekonštruovať detské ihrisko.
3. Zlepšiť komunikáciu vo vzťahu poslanec – občan.
4. Zorganizovať napríklad „Deň muránskych tradícií“ s piesňami, tancom, remeslami a ochutnávkou muránskych jedál.
8. Jaroslava Labošová, 56 rokov, poštová doručovateľka, Muráň 252, SMERSD
Všetci spoluobčania ma veľmi dobre poznajú. Stretávam sa s nimi každý deň,
už 34 rokov a preto voľbu na poslanca do OZ nechávam na ich rozhodnutie. Ich
problémy pozná najlepšie ten, kto sa denne s nimi stretáva. V prípade, že budem zvolená za poslankyňu, chcem pomôcť riešiť problémy každej generácie.
A presadzovať ich návrhy a požiadavky, ktoré budem prezentovať na obecnom
zastupiteľstve a snažiť sa ich realizovať.
9. Ján Melicher, 46 rokov, hasič, Muráň 194, nezávislý kandidát
Chcem zastávať a obhajovať požiadavky bežných občanov. Aj naďalej sa chcem venovať ochrane pred požiarmi a prírodnými živlami. Rád by som presadil
vybudovanie kanalizácie na odvod vody pri prívalových dažďoch na uliciach,
ktoré sú týmto najviac ohrozené. Taktiež sa chcem venovať mládeži a deťom
v rozvíjaní športových aktivít.
10. Jaroslava Nociarová, 35 rokov, predavačka, Muráň 363, nezávislá kandidátka
Za poslankyňu kandidujem po prvý raz. Posledné 2 roky som pracovala v športovej komisii pri OZ. Ak dostanem Vašu dôveru a budem zvolená, chcem sa
realizovať v oblasti sociálnej, ako aj v oblasti športovej a kultúrnej.
11. Ľubomír Mušuka, 49 rokov, nezamestnaný, Muráň 372, SMER-SD
Ak budem zvolený, chcem byť nápomocný pri riešení otázok rómskej komunity.
12. František Sklenárik, 57 rokov, vychovávateľ - PR, Muráň 406, nezávislý
kandidát
Nebudem dávať prázdne sľuby. Nebudem stavať vzdušné zámky a taktiež nebudem sľubovať, to čo nemôžem splniť ako každý kandidát pred voľbami. Za
mňa budú hovoriť činy a práve preto si myslím, že by ma mali občania voliť.
13. Miroslav Spišák, 35 rokov, konateľ spoločnosti, Muráň 286, ĽS Naše Slovensko
Budem sa snažiť v spolupráci so starostom a poslancami presadiť aspoň niečo
z môjho volebného programu v prospech našich obyvateľov a obce.
14. Mgr. Ján Urva, 25 rokov, biológ, Muráň 389, nezávislý kandidát
Keďže vo voľbách som ešte nekandidoval, rozhodol som sa pre tento krok
práve teraz. Patrím medzi mladú generáciu a ich záujmy sú mi prvoradé. Pred
rokom som ukončil prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach a príroda, životné prostredie sú mi veľmi blízke.
Toho času pracujem v tunajšej základnej škole a problematika školstva mi je
známa. Viem s akými problémami školstvo zápasí, preto je veľmi dôležité rozvíjať spoluprácu medzi obcou – občanmi a školou. Som aktívny, cieľavedomý
a k problémom sa staviam zodpovedne. Všetko sa snažím dotiahnuť do konca.
Život v obci mi nie je ľahostajný, a preto sa budem snažiť urobiť všetko pre
dobro obce a občanov.

Neprešlo jazykovou úpravou

MURÁNSKE NOVINY, EV3506/09, Obecné noviny, ISSN 1339 - 0783. Vydáva obec Muráň, IČO: 00328537, Adresa redakcie:OÚ MURÁŇ, č. 329,Tel: 058/4881029,
e-mail: obec.muran@mail.t-com.sk, Graf. úprava a tlač: HLP Grafik s.r.o, Brezno

