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Milí spoluobčania,
čas neúprosne plynie a posunul nás pred prah najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Sú to sviatky pokoja, porozumenia, lásky. Je to krásny čas, ktorý intenzívne trávime
so svojimi blízkymi v teple domova. Je to čas, kedy sa môžeme zastaviť a vychutnať si chvíle pohody a lásky so svojimi najmilšími. Prajem Vám všetkým, aby ste si takéto
chvíle čo najviac užili. Prajem Vám krásne vianočné sviatky, plné radosti, lásky, šťastia a Božieho požehnania. Želám Vám nový rok krajší a lepší ako ten starý, aby sa Vám
splnili Vaše priania a predsavzatia, veľa osobných i pracovných úspechov. Nádherné Vianoce a šťastný nový rok 2015!
Ing. Roman Goldschmidt, starosta obce

Vianočná báseň
Tisíce drobných hviezdičiek už žiari na tvári,
do uzla vianočných pesničiek uplieta sa tisíc prianí.
Často krát plače človek pre človeka.
Často krát bolesť rozžiali.
Často krát zabúdame na človeka skôr,
než sme mu ruku podali.
A preto, dajme si pod stromček úsmev,
čo slzy stiera a rany hojí,
kus dobrej vôle, lásky a súcitu,
veď to všetko tak málo stojí.
Čo zaželať Vám, ako vinše
veď každý človek chce vždy inšie.
A sviatky - všetci sa tešia na ne.
Nuž. Nech ľudia zabudnú, že existujú zbrane
nech láska nie je iba na papieri,
nech každý s každým žije v mieri,
nech život plynie ako rozprávočka,
veď najkrajšie sú šťastné detské očká.
Veď koľko radosti a šťastia rozdáte,
toľko sa ich sami dočkáte.
Tak čo želať, načo vinše,
keď každý človek chce vždy inšie.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok praje redakcia
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OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

Uznesenia z 1.
ustanovujúceho Obecného
zastupiteľstva Obce Muráň,
zo dňa 27.11.2014
Obecné zastupiteľstvo
v Muráni

a) berie na vedomie
• výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce
• vystúpenie novozvoleného
starostu
b) konštatuje, že
• novozvolený starosta obce
Ing. Roman Goldschmidt zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce
• zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Juraj Frandel
Ján Huťan
Jaroslava Labošová
Ing. Dáša Korimová
Ing. Svetoslav Albíni
Pavol Beňo
poveruje:
poslanca Ing. Juraja Frandela
zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
a) zriaďuje komisie, a to:

Komisia na ochranu verejného
záujmu
Komisia kultúry, vzdelávania
a mládeže
Komisia sociálna
Komisia športová
Komisia životného prostredia,
výstavby a územného plánovania
Komisia na vybavovanie sťažností
b) volí
predsedu komisie
a) Komisia kultúry, vzdelávania
a mládeže – Ing. Dáša Korimová
b) Komisia sociálna – Jaroslava
Labošová
c) Komisia športová – Ján Huťan
d) Komisia životného prostredia,
výstavby a územného plánovania – Ing. Juraj Frandel
e) Komisia na vybavovanie sťažností – Ing. Svetoslav Albíni
členov komisie:
Komisia na ochranu verejného
záujmu – Ing. Juraj Frandel, Pavol
Beňo, Ing. Svetoslav Ablíni
c) ukladá
Predsedom komisií predložiť na
najbližšom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Muráň členov jednotlivých komisií.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
V OBCI MURÁŇ zo dňa 15. 11. 2014
Miestna volebná komisia v Muráni vyhlasuje, že vo voľbách starostu obce bol zvolený kandidát:
1. Ing. Roman Goldschmidt, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 439
2. Miroslav Spišák, nominant ĽS Naše Slovensko získal počet
platných hlasov 86
Miestna volebná komisia v Muráni vyhlasuje, že vo voľbách poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti:
Počet platných hlasov:
1. Ing. Juraj Frandel - nezávislý kandidát 314
2. Ján Huťan - nezávislý kandidát
208
3. Ing. Pavel Kochjar - nezávislý kandidát
206
4. Jaroslava Labošová - SMER-SD
206
5. Ing. Dáša Korimová - nezávislá kandidátka
198
6. Ing. Svetoslav Albíni - SMER-SD
169
7. Pavol Beňo - ĽS Naše Slovensko
165
Náhradníci:
1. Mgr. Ján Urva - nezávislý kandidát
2. Miroslav Spišák - ĽS Naše Slovensko
3. Ján Melicher - nezávislý kandidát
4. Jaroslava Nociarová - nezávislá kandidátka
5. Bc. Radoslav Hajdúk - SMER-SD
6. Ľubomír Mušuka - SMER-SD
7. František Sklenárik - nezávislý kandidát

149
131
130
125
124
99
84

Bc. Janka Hadžegová, zapisovateľka volebnej komisie
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Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Muráň, zo dňa
17.12.2014
Obecné zastupiteľstvo
v Muráni
b) konštatuje, že
• zvolení poslanec obecného
zastupiteľstva zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Pavel
Kochjar
berie na vedomie
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu
bude poslanec Ing. Pavel Kochjar.
schvaľuje:
a) Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Muráň na
r. 2015.
b) Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp.
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
1. berie na vedomie:
a) návrh rozpočtu na roky 2015
-2017
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Muráň na roky 2015-2017
2. schvaľuje:
a) návrh rozpočtu na rok 2015 v
celkovej sume:
Bežný rozpočet
- príjmy
Obec:
965 646,ŽŠ:
20 772,Múzeum: 5 000,___________________
		
991 418,-výdavky
Obec:
371 558,ŽŠ:
510 000,Múzeum: 15 000,___________________
		
896 558,Prebytok bežného rozpočtu
94 860,Kapitálový rozpočet
- príjmy 254 148,-

- výdavky 267 148.Schodok kapitálového rozpočtu
13 000,Finančné operácie
- príjmy 13 000,- výdavky 94 860,Schodok finančných operácií
81 860,volí členov komisií
a) Komisia kultúry, vzdelávania
a mládeže – Jaroslava Nociarová,
Iveta Lukášová,
Katarína Krštieňová, Mgr. Zuzana
Labošová
b) Komisia sociálna – Ing. Svetoslav Ablíni
c) Komisia športová – Jaroslava
Nociarová, Iveta Lukášová,
Katarína Krštieňová, Mgr. Zuzana
Labošová
d) Komisia životného prostredia,
výstavby a územného plánovania – Dušan Štefaňár,
Miroslav Berzéty
e) Komisia na vybavovanie sťažností – Ing. Juraj Frandel, Pavol
Beňo, Ján Huťan,
Ing. Dáša Korimová (náhradníci
– Ing. Pavel Kochjar, Jaroslava
Labošová)
schvaľuje
a) ústrednú inventarizačnú komisiu pre vykonanie inventarizácie majetku obce v zložení:
Ing. Pavel Kochjar, Ing. Svetoslav
Albíni, Ing. Juraj Frandel

b) členov dielčich inventarizačných komisií v zložení:
• dom smútku, zberný dvor,
požiarna ochrana, zdravotné
stredisko – Pavol Beňo, Jaroslava
Labošová, Katarína Krštieňová
• ZŠ a MŠ, ŠJ - Bc. Jarmila Bábeľová, Ing. Dáša Korimová
• OcU, KD, Múzeum – Ján Huťan, Janka Šibalová
c) Termín vykonania inventarizácií do 31.12.2014
d) Zasadnutie ústrednej inventarizačnej komisie do 9.1.2015
schvaľuje
a) členov do Rady školy v zložení: Ing. Juraj Frandel, Ing. Pavel
Kochjar, Ing. Dáša Bútorová, Jaroslava Labošová
b) sobášiaci v zložení: Ing. Pavel
Kochjar, Ing. Juraj Frandel, Ing.
Svetoslav Albíni
poveruje
starostu obce prípravou žiadosti
o získanie nenávratného finančného príspevku, pri realizácii
projektu : „Čiastočná revitalizácia
a obnova ruiny hradu Muráň“,
v rámci výzvy ROP-3.1-2014/1
– posilnenie kultúrneho potencionálu regiónov .
berie na vedomie
Informáciu o príprave „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Obce Muráň
na roky 2014 - 2020

Medzinárodné dni 2015
Január
1.
Svetový deň mieru
4. Svetový Braillov deň
6. Svetový deň vojnových sirôt
Zjavenie Pána
15. Svetový deň armády
23. Deň patriotizmu
24. Sviatok sv. František Saleský
Deň komplimentov
25. Sviatok Obrátenia Pavla
Svetový deň lepry
26. Medzinárodný deň colníctva
27. Medzinárodný deň pamiatky
obetí holokaustu
28. Európsky deň ochrany osob
ných údajov
Február
2. Svetový deň zasväteného

života
Svetový deň mokradí
4. Svetový deň proti rakovine
6. Svetový deň bez mobilu
8. Deň pre bezpečnejší internet
Svetový deň manželstva
11. Svetový deň chorých
14. Deň zaľúbených
15. Európsky deň perioperač
nej ošetrovateľskej starostli
vosti sestier
20. Svetový deň sociálnej spra
vodlivosti
21. Medzinárodný deň turistic
kých sprievodcov
Medzinárodný deň mater
ského jazyka (UNESCO)
22. Medzinárodný deň skautiek
Európsky deň obetí zločinu

Vážení Muránčania,

Vážení spoluobčania.

dovoľte, aby som sa Vám aj touto cestou
poďakoval za prejavenú dôveru vo voľbách
do samospráv obcí. Dúfam, že spolu so zvolenými poslancami obecného zastupiteľstva
prispejeme k rozvoju našej obce a nesklameme Vašu dôveru.
Ing. Roman Goldschmidt

Všetkým, ktorí mi v posledných komunálnych voľbách prejavili dôveru tým, že mi
dali svoj hlas, srdečne ďakujem. Dúfam, že
svojou ďalšou prácou v obecnom zastupiteľstve pomôžem zveľaďovať našu obec.

Ospravedlnenie

S úctou Ing. Juraj Frandel

V Muránskych novinách číslo 5/2014 sme uverejnili chybnú informáciu na str. 7, v článku Z HISTÓRIE
FUTBALU (Ne)známa víťazná trinástka sme sa pomýlili v priezvisku. Na fotke je pán ANTON FERENČÍK,
nie Majerčík. Ospravedlňujeme sa!!!
-GaP-

december 2014

čas adventu
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Lucia u nás v škole
Ani v škole sme nezabudli na Svätú Luciu. Symbolicky znamenala držanie nešťastia
ďaleko od domu. Aj my sme mali Lucie (žiaci ôsmej triedy), ktoré boli oblečené v bielom
a tváre mali pomúčené. V jednej ruke mali metličku z husacieho peria a symbolicky
ňou vymetali kúty tried pri každom zazvonení zvončeka. Vymetaním kútov zabraňovali závislosti, intrigám a vyháňali z triedy nečisté sily, aby sa im tam lepšie darilo a
učilo. A aby zabránili bosorkám a nečistým silám vrátiť sa späť do vnútra, cesnakom
a kriedou sa urobil krížik na dverách a krížik sa urobil aj učiteľom na čelo. Ostatní žiaci
hlukom vyháňali bosorky. V sprievode nechýbala ani cigánka.
Pripomenuli sme si, že Lucia je v povedomí nás Slovákov a hlavne najstaršej generácie známa predovšetkým ako bosorka, či striga a jej sviatok je najdôležitejší zo
stridžích dní, kedy majú zlé sily najväčšiu moc. Preto sa všetci vyhnaní a vymietnutí
z kútov tried bosoráci a strigôni (žiaci prvého stupňa) stretli na mieste, kde je pôsobenie nadprirodzených síl najsilnejšie (telocvičňa). Všetci sa mohli predviesť na ich
poslednej diskotéke.
Bc. Monika Mlákayová

Mikuláš opäť rozžiaril
detské očká
Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o
jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom
pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou
dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná Dembra v
južnom Turecku).
Keďže naše deti boli celý rok naozaj veľmi dobré, rozhodli sme sa Mikuláša pozvať aj
k nám do Muráňa. Anjelik s čertom privolali spolu s našimi detičkami Mikuláša hlasným krikom. Aj keď jeho cesta bola veľmi dlhá, nakoniec prišiel. Deťom sa rozžiarili
očká radosťou. Mikuláš rozsvietil vianočný stromček a v sprievode nedočkavých detí
sa odobral do kultúrneho domu, kde deťom rozdal darčeky. Čertisko niektorým, tým
menším deťom naháňal strach. Veselá atmosféra vládla v kultúrnom dome medzi
deťmi, ale aj na námestí, kde sa dospelí mohli posilniť vianočným punčom. Nádherné medovníčky, medovina, vianočné ozdoby - to všetko ste mohli obdivovať a aj si
zakúpiť na námestí.
Predvianočná nálada vládla celý deň vďaka dobrým ľuďom, ktorí sa tu zišli a v neposlednom rade patrí vďaka sponzorom, ktorí boli ochotní prispieť finančne k tomu,
aby sme mohli rozžiariť detské očká. Ďakujeme.
Športovo-kultúrna komisia

Prosby
sýkoriek
Zima prišla štípe mráz,
človek dobrý ochráň nás,
domček malý zaves na strom
a semienok drobných daj doň,
by sme mali niečo zobkať
a zimu tak lepšie prečkať.
Na špagátik kúsok loja pripevni
a na konárik ho upevni.
Bo aj masti vtáčkom treba,
inak by im v zime bolo beda.

Na jar sa ti za to všetky odslúžime,
zlý hmyz na stromoch pozberáme.
Jabĺčka ty zdravé budeš mať,
dobre na nich si môžeš pochutnať.
Nebudú také, ktoré jedmi postriekali,
a ich zdraviu veľmi ublížili.
Veď Pán Boh nám tak rozkázal,

by sme v zime tu ostali
a vám ľuďom poslúžili.
Aj ľudí chcel vyskúšať,
či vedia aj vtáčkom lásku dať.
Autor textu: Mgr. Juraj Kochjar
Autor kresby: Mgr. Vincent Blanár

4

Čaro vianoc
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Prečo zdobíme stromček?

Vianočný stromček má germánsky pôvod, nie pohanský, ako to niekedy chybne uvádzajú médiá. Posledné výskumy
ukázali, že ide o rýdzo kresťanský zvyk.
V tomto zvyku sa spájajú dva náboženské
symboly: svetlo a život.
V 11. storočí sa v dobových chrámových
hrách uvádzala hra, ktorá predstavovala pozemský raj, stvorenie prvých ľudí,
hriech Adama a Evy a ich následné vyhnanie z raja. Hra sa končila prísľubom
Vykupiteľa, ktorý mal raz prísť na zem.
Rajský strom predstavoval v strede javiska
postavený stromček ovešaný ovocím.
Neskôr pribudli k vianočnému stromčeku
aj sviečky, ktoré mali zažehnať tmu zla,
hriechov a pohanstva a symbolizovať
príchod Spasiteľa – svetla.
Pôvod prvých tradičných stromčekov
v domácnostiach datujeme až v 16. storočí v Alsasku. V ostatných kresťanských
štátoch sa táto tradícia rozšírila až v 19.
storočí.
Aký je súčasný vianočný stromček?
Naši predkovia si nekupovali ozdoby
v obchodoch, nemali tú možnosť a ani
peniaze, ktoré by nato utrácali. Stromčeky
zdobili tým, čo im príroda dala. Tým bol
každý stromček originálny. Na zdobenie
sa používali jablká, orechy, medovníky,
ozdoby zo slamy a tráv, kukuričného šúpolia, taktiež ozdoby z dreva. Pri tvorbe
takýchto ozdôb sa zišla celá rodina a tento
predvianočný čas si užívali oveľa viac ako
my teraz.
V súčasnosti sa ľudia riadia len trendmi

z časopisov a médií a tak stromčeky zdobia jednofarebne, teda ozdoby musia
ladiť v jednom tóne farby. V tom je takisto
rozdiel od našich prababiek, ktoré mali
čo najfarebnejšie stromčeky. Veľké plus
by sme pripísali tomu, že dnes stromčeky
hýria svetielkami rôznych farieb.
Vianočná guľa má už viac ako 100 rokov
Francúz Pierre Dupont si v roku 1889
dal patentovať najobľúbenejšiu ozdobu
vianočného stromčeka, fúkanú guľu z
jemného skla. Najskôr vyrábal len jednofarebné gule a následne po ich uvedení
na trh, vplyvom zvyšujúceho sa dopytu
reagoval doplnením sortimentu o farebné
výrobky zdobené ornamentmi, symbolmi
kresťanstva a inými vianočnými motívmi.
Prvé jemné sklenené srdiečka, hviezdičky,
snehové vločky, dažďové kvapky a slzy sa
na trhu objavili začiatkom dvadsiateho
storočia.
Akú symboliku majú orechy, oblátky,
med, jablká, cesnak či šošovica na našich štedrovečerných stoloch?
Orechy - hlava rodiny porozhadzovala

orechy do všetkých kútov v miestnosti so
slovami: „Na všetky svetové strany posielam zvesť o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi
pre pokoj a mier vo svete a nech do mojej
rodiny prúdi zo všetkých strán sveta len
zdravie a šťastie po celý rok.“ Každý z členov rodiny, ktorí sedeli za jedným stolom
rozbil jeden orech. Keď mal orech zdravé
jadro, znamenalo to, že bude zdravý po
celý rok. Keď bol orech červivý, svedčilo to
o tom, že člen rodiny bude chorý.
Oblátky – určite patria na vianočný stôl.
Boli súčasťou Vianoc už v stredoveku. Sú
symbolom toho, že kresťania pristupujú k
eucharistii, k prijímaniu Tela Ježiša Krista.
Oblátky môžu byť ploché i skrútené do
trubičky. Pečenie oblátok bolo v minulosti výlučne výsadou učiteľov. Oblátky sa
začínali piecť po Lucii, v týždni, ktorý bol
vyplnený prípravami na sviatky a učiteľ sa
mal postarať, aby boli oblátky na každom
vianočnom stole. Učitelia mali túto povinnosť uvedenú aj v prijímacej zmluve.
Med - ten nesmel chýbať na žiadnom

štedrovečernom stole a inak tomu nie
je ani dnes. Podľa starých povier, každý
pred večerou dostal od najstaršieho člena
z rodiny za lyžicu medu na oblátku, aby
mu med po celý rok pripomínal, že má
byť pracovitý ako včely a pochopiť, že je
krásne žiť v „sladkej“ rodinnej zhode. Otec
rodiny urobil na čelo každému stolovníkovi znak kríža, aby boli pokorní, dobrí a
sladkí ako med.
Cesnak - bol pre mnohých ľudí považovaný ako symbol ochrany pred zlými silami.
Jablká – ak sa po prekrojení ukázala
hviezdička, znamenalo to zdravie a šťastie,
ak krížik, tak chorobu a smrť
Šošovica - symbol hojnosti a bohatej
úrody.
Adventný veniec
Vraj prvý adventný veniec zavesil okolo
roku 1860 Johan Hinrich Wichlern v domove pre opustené deti. Zaujímavosťou
bolo, že to ani nebol veniec, ale luster
ozdobený jedľovými vetvičkami a mal
oveľa viac sviečok ako tie dnešné. Na
tomto adventnom lustri sa nezapaľovala

sviečka každý týždeň ako v súčasnosti,
ale nová sviečka sa zapaľovala každý deň.
Presne tak, ako keď dnes deti každý deň
otvárajú nové dvierka na adventnom
kalendári so sladkosťami.
Vianočná hviezda z Mexika
Určite jednou z najkrajších vianočných
dekorácií dneška je rozkvitnutá vianočná
ruža. V časoch Aztékov bola „vianočná
hviezda“ symbolom nového života pre
padlých bojovníkov. Rastlina s botanickým názvom prýštec najkrajší (Euphrobia
pulcherrima) je charakteristická krásnou
červenou farbou listeňov červenajúcich
sa práve v čase Vianoc. V španielskom
jazyku sa nazýva „Nochebuena“, čiže Svätá
noc. Táto rastlina pochádza z mexických
štátov Guerrero a Morelos. Rastlinu rozšíril
americký veľvyslanec v 19. storočí, keď
ju uvidel pri náhodnej návšteve jednej
haciendy a následne si ju odviezol do
Ameriky. Odvtedy „vianočná hviezda“
zdobí sviatočne prestreté stoly miliónov
ľudí po celom svete.
Vianočný stromček pre Svätého Otca
Stromček vysoký asi 30 - 35 metrov zdobí
spolu so živým betlehemom počas celého
vianočného obdobia Námestie sv. Petra
vo Vatikáne. Túto veľmi peknú tradíciu
začal napĺňať pápež Ján Pavol II.
GaP -
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Z PERA NAŠICH ČITATELOV

Liečenie v muránskych horách

Lenka od detstva vyrastala v dedine Muráň,
bývala v rodinnom dome, ktorý postavili jej rodičia,
mala 3 súrodencov. Rodičia pracovali v dedine
na družstve JRD. Otecko bol traktorista, mamička
robila na poli a hospodárila v domácnosti. Lenka je
najstaršia z detí. Prichádza domov, lebo už skončila
poľnohospodársku školu v Nitre. Dostáva prácu
doma v družstve, je agronómka. V dedine sa koná
žatva. Obilie je krásne dozreté, žiari ako slniečko.
Sklady sú plné pšenice, kukurice, žita i zemiakov je
dosť. Tento rok bol bohatý na úrodu. Ľudia dostávajú odmeny a naturálie. Jeden deň sa na konala na
družstve schôdza. Družstevníci sa rozhodli urobiť
pre (zamestnancov) pekný výlet, nech si tento rok
ešte dlho pamätajú. Objednali autobus, idú na 7 dní
do Maďarska na Balatón. Bude to pekná rekreácia
pre všetkých, lebo tam ešte nikdy neboli. Pozrú si
v Maďarsku polia, porozprávajú sa s ľuďmi, ktorí tu
bývajú a pracujú v družstve. Ubytovaní budú v hoteli
i s celodennou stravou.
Prvý deň sa koná výlet na veľkej lodi po dlhom
a širokom Balatóne, opaľujú sa a spievajú si. Večer
im usporiadajú v hoteli tanečnú zábavu. Lenka tu je
s rodičmi, cíti sa výborne. Je tu aj mladý inžinier Mirko, ktorý pracuje na okrese v Rožňave. Lenku pozná
odkedy nastúpila do práce. Zabávajú sa a tancujú. Na
druhý deň si idú pozrieť polia, kde majú posadené
zemiaky, kukuricu, mak a slnečnicu. Ďalší deň si idú
pozrieť dobytok, veľké ošíparne a kuríny. Štvrtý deň
sú na Puste, tam je veľký žrebčín s krásnymi koňmi.
Mladí sa za týždeň zamilovali. V meste Budapešť si
kúpili zlaté obrúčky a potajomky sa zasnúbili. Bude
to pre nich veľká pamiatka na Maďarsko. Urobia
si tam veľa fotografií. V nedeľu ráno odchádzajú
domov. Po príchode na Slovensko Mirko každú sobotu navštevuje Lenku v Muráni, cíti sa u nich dobre.
Chodia do krásnej prírody, do hôr. Popozerajú veľa
vecí: hrad, kaňon, vodopád, Veľkú Lúku i kone.
Prichádza zima, je december. Z hôr privieva vietor so snehom. Všetko sa beleje ako v Tajge. Mirko
rád lyžuje, idú sa s Lenkou lyžovať na Hôrku, kde
je lyžiarsky vlek. V ten deň bola veľká zima. Lenka
veľmi prechladla. Musela ísť k lekárovi, má chrípku
i zvýšenú teplotu. Ostáva doma na chorej. Po troch
týždňoch ide do práce. Veľmi kašle, jedného dňa zistí,
že vykašliava krv. Lekár ju posiela do nemocnice na
röntgen pľúc. Tam jej zistia malý nález, musí ísť na
liečenie do sanatória Vyšné Hágy. Lenka je z choroby
zúfalá, nečakala takúto chorobu. Snúbenec Mirko to
tiež ťažko znáša, no Lenku utešuje, že všetko bude
v poriadku a že sa určite uzdraví.
Keď sa Mirkovi rodičia dozvedia, čo je s Lenkou,
nepáči sa im. Matka ho od nej odhovára, aby si našiel
inú, zdravú ženu: „Lenka si musí dávať na seba veľký
pozor, aby znova neochorela, nesmie prechladnúť,
lebo zvápenený nález sa jej môže rozbiť.“ Taktiež sa
bojí o syna, aby od manželky nedostal TBC. Lenka
o tomto matkinom prehováraní nič nevie. Mirko ju
chodí navštevovať, pýta sa lekárov ako postupuje
liečenie. Lenka je dobrá pacientka, berie tabletky ako
má určené. Chodí von, dýcha silný horský vzduch.
Pozerá na vysoké zasnežené skaly, tatranské štíty. Bojuje s chorobou ako sa len dá. Jedného dňa röntgen
ukáže, že tabletky zabrali. Pľúca sú zvápenené, nález
sa zahojil. Za týždeň je prepustená z liečenia domov.
Pán primár zavolal Lenku do svojej kancelárie, kde
s ňou milo hovorí, no nedoporučuje jej hneď sa vydať a mať dieťa, lebo dieťatko nesmie kojiť, nemôže
naň dýchať. Má si uvedomiť, že sa liečila. Lenka si
uvedomuje, že toto sú vážne veci. „Ostanem sama,
musím sa všetkého vzdať, keď chcem žiť.“
Na návštevu prišli svokrovci z Rožňavy. Svokra má
uštipačné reči, hovorí jej: „Vieš Lenka bolo by dobre,
keby ste sa s Mirkom nejaký čas nestretávali, kým sa
to dá do poriadku. Ty potrebuješ pokoj, potrebuješ
chodiť do lesa na prechádzky i posedieť si na lúke
blízko hory. Dýchať čistý vzduch zo stromov čo lieči
človeku celý organizmus. Uvidíme čo čas donesie.“
Lenka pochopila, čo všetko jej chcela budúca svokra
týmto povedať - aby si ju Mirko nezobral za manželku. V sobotu ju prišiel navštíviť. Lenka mu hovorí:
„Vraciam ti zlatú obrúčku, nikdy my spolu nebudeme.

Ja sa nemôžem vydať, čakal by nás oboch smutný
život. Všetko som si premyslela, ostávam žiť s rodičmi
a v starobe ich pekne opatriť. Sú tu vážne dôvody
pre ktoré nemôžeme byť spolu.“ Mirkovi tečú slzy,
nečakal od Lenky tieto slová. Dáva jej obrúčku späť
na prst a hovorí: „Nech ti táto obrúčka stále pripomenie mňa i naše zasnúbenie Budapešti.“ Stratila
milujúceho chlapca, veľkú lásku pre ochorenie.
Mirko sa dáva preložiť z Rožňavy do Šamorína na
družstvo ako poľnohospodársky inžinier. Po dvoch
rokoch sa stretáva s mladou slečnou Evkou. Evka
je učiteľka na základnej škole v Šamoríne. Ako sa
hovorí, že čas a roky zahoja všetku bolesť, zabúda na
Lenku. Prestáva jej písať, prestáva na ňu myslieť. Jedného dňa dostane Lenka od Mirka list, kde jej píše,
že stretol sympatickú i vzdelanú slečnu Evku, ktorá
mu padla do očí. Veľmi si spolu rozumejú a v krátkej
dobe chcú spolu uzavrieť manželstvo. Lenka si číta
list, slzy jej stekajú po tvári. Na jej miesto nastupuje
druhá žena. Premáha svoj veľký žiaľ, nechce ho ukázať pred rodičmi. Ide sa prejsť ku hore, kde je sama
a plače.
Mirko je ženatý, je otecko. Narodila sa im dcérka.
Dali je meno Lenka, Mirko chce aspoň takto spomínať na Lenku z Muráňa. Prešlo už desať rokov ako sa
nevideli, nič o sebe nevedia. Jeho manželka Evka je
veľká milovníčka jazdeckých koní. Chodí do žrebčína,
kde má vlastného koňa, s ktorým chodí na preteky.
Tento šport robí už viac rokov. Je leto, mesiac júl,
v jednu nedeľu popoludní sa v Bratislave konajú, preteky. Evka, reprezentuje tento žrebčín, ide pretekať
so svojím koňom. Po pár kilometroch sa stala veľká
nehoda. Vyletela v behu zo sedla, keď sa pod koňom
roztrhlo sedlo, ktoré bolo zle upevnené. Evka si zlomila chrbticu, panvu i nohy. Bola hneď prevezená
sanitkou do nemocnice, kde ju museli operovať. Evka
zomiera na operačnom stole. Neprežila túto ťažkú
operáciu. Po šiestich mesiacoch píše Mirko Lenke
list o tom, čo sa stalo. Som vdovec s dcérkou, dcéra
má osem rokov. Opisuje čo sa stalo jeho manželke
na pretekoch. Rád by ju prišiel navštíviť do Muráňa
i s dcérou. Lenke pri čítaní listu tečú slzy po celej
tvári. Veľmi ľutuje Mirkovo osemročné dievčatko bez
mamy. Odpisuje mu na list. Bola by som rada, keby
si prišiel, veď sme sa 10 rokov nevideli. Rada by som
spoznala tvoju dcérku. Už o týždeň prišli na návštevu
do Muráňa. Dievčatko sa veľmi podobá na otecka, je
pekné, rozumné a slušné. Dievčatko sa Lenke veľmi
páči. Hneď na druhý deň idú do lesa, chcú doniesť
pár hríbov na večeru. Malá Lenka ešte nebola v hore.
U nich je samá rovina a hory sú veľmi ďaleko. V hore
sa jej páči. Ďalší deň idú zbierať do bánu maliny na
lekvár. Malá Lenka ešte pravé lesné plody nejedla,
veľmi jej chutia. Keď sa vracajú domov, oddychujú
na lúke a spievajú si. Lenke sa páči lúka plná kvetov.
Nazbierala kytičku a darovala ju tete Lenke: „Vezmite
si tú kytičku, veľmi vám závidím túto krásu. Ja by som
tu rada bývala s vami. Je tu krásne. Máte tu peknú
prírodu, dobrý vzduch a spev vtáčikov je nádherný.“
Lenka si dievčatko pritisla k sebe a hovorí jej: „Keď
chceš, môžeš tu so mnou bývať.“ Mirko zbadá na
Lenkinej ruke obrúčku, ktorú jej dal. Kľaká si pred
ňu a prosí o odpustenie: „Ako som to len mohol
urobiť, nechať sa uniesť vášňou k inej žene. Veľmi to
ľutujem. Rád by som ťa požiadal znova o ruku, ak mi
dokážeš odpustiť.“ Lenka mu so slzami odpúšťa, lebo
sa majú radi. Mirko sa pýta jej rodičov, či súhlasia s
ich manželstvom. Jej rodičia uznajú, že si boli oddávna súdení. Lenka sa teší dievčatku, to ju už volá
mamička. Po večeroch si radi pozerajú fotografie
z ďalej Budapešti, Balatónu, ako milú spomienku
z tohto výletu. Mama Lenka učí dcérku peknú pieseň:
„Na muránskom moste, fialôčka rastie...“.
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Inšpekcia

Pamiatková inšpekcia na hrade

Najprv skontrolovala kvalitu malty

Potom sa zaujímala o materiál a stavebné postupy pri sanácií klenby

Hory muránske
Poďme do hôr Muráňa,
do tej krásnej prírody.
Tam vtáčiky les ospevujú,
spievajme si s nimi hymnu „Zahučali hory“.
Irena Hégerová

Nakoniec vyjadria spokojnosť s postupom prác a stihli sme ešte
podebatovať pri cigaretke
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Výstava v Múzeu
Pozývame Vás na výstavu drevorezieb a malieb s náboženskou
tematikou pani Evy Wilson, ktorá je
k nahliadnutiu v priestoroch múzea
Muráň. Zároveň tam prebieha aj
výstava vianočných výrobkov obyvateliek obce.
Bc. Jana Hajdúková

ZASLÚŽIA SI TO
CHVÁLIME
pána PhDr. Richarda Kenického CSc.,
za darovanie vianočného stromčeka, ktorý zdobí naše námestie.
pána Pavla Vrabca s kolektívom
za umiestnenie tohto stromčeka na námestí.
pána Pavla Kováča s kolegom za výzdobu.

KARHÁME

STUPNE ZIMY
+ 18 °C Obyvatelia Havaja si berú na noc dve prikrývky.
+ 10 °C Obyvatelia helsinských činžiakov vypínajú kúrenie. Rusi pestujú
		
kvetinky.
+ 2 °C
Talianske autá sa nedajú naštartovať.
0 °C
Destilovaná voda zamŕza.
- 1 °C
Dych sa stáva viditeľným. Rusi jedia zmrzlinu a popíjajú studené
		
pivo.
- 4 °C
Pes sa ti snaží napchať do postele.
- 8 °C
Bezdomovci vliezajú na noc do krabíc.
- 10 °C
Francúzske autá prestávajú štartovať.
- 12 °C
Politici začínajú hovoriť o bezdomovcoch.
- 15 °C
Americké autá sa nedajú naštartovať.
- 18 °C
Helsinskí nájomníci zapínajú kúrenie. Obyvatelia Havaja už zmrzli.
- 20 °C
Dych sa stáva počuteľným.
- 21 °C
Pokiaľ vôbec dostaneš psa von, musíš ho potom odkopnúť.
- 22 °C
Bezdomovci si na seba berú v noci dve krabice.
- 24 °C
Nemecké autá sa nedajú naštartovať.
- 27 °C
Pes ti skúša vliezť pod pyžamo.
- 29 °C
Švédske automobily prestávajú štartovať.
- 32 °C
Bezdomovci zmrzli a sú v krabiciach vysťahovaní za mesto.
- 33 °C
Žiadne normálne, ani ruské auto sa už nedá naštartovať.
- 38 °C
Rusi si zapínajú vrchné gombíky na košeli.
- 43 °C
Ruské autá neštartujú už ani na vodku.
- 45 °C
Eskimácke psy sa lámu v zákrute.
- 50 °C
Auto sa ti snaží napchať do postele.
- 60 °C
Obyvatelia Helsínk zmrzli. Tulene opúšťajú Grónsko
		
a sťahujú sa na juh.
- 70 °C
Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuznecku organizuje cezpoľný orien
		
tačný beh na zahriatie.
- 75 °C
Santa Klaus opúšťa polárny kruh.
- 120 °C Alkohol zmrzol. Rusi sú nasraní.
- 268 °C Hélium skvapalnelo.
-273,15°C Absolútna nula. Ustáva pohyb elementárnych častíc. Rus, cmúľa
		
zamrz nutú vodku, pripúšťa už, že je poriadna kosa

občanov, ktorí si nevyrovnali záväzky voči obci Muráň.

Výročna členslá schôdza
Prvý decembrový piatok sa v školskej jedálni v Muráni uskutočnila výročná
členská schôdza ZO SZPB. Pozvanie prijali aj podpredseda ústrednej rady SZPB
v Bratislave, pán Ing. Norbert LACKO (predseda oblastného výboru) a tajomníčka
oblastného výboru SZPB, pani Irenka LACKOVÁ.
Na úvod schôdze sa pán Jozef KUBAŠKO poďakoval prítomným za ich účasť a následne zhodnotil činnosť organizácie za posledné 3 roky. Ďalším bodom schôdze
bola voľba nových členov výboru, ktorí budú viesť ZO v budúcom období. Súčasná
členská základňa sa skladá zo 63 členov, z toho je 29 mužov a 34 žien. V priebehu
tohto roka organizáciu navždy opustil pán František BALÁŽIK, členovia na jeho
počesť venovali minútu ticha.
Na záver príhovoru pán Kubaško zrekapituloval zorganizované akcie a to:
– na počesť oslobodenia našej obce - január
– víťazný 8. máj, koniec II. svetovej vojny - máj
– spomienka výročia SNP (toho roku 70-te) - august
– spomienka na ukončenie I. svetovej vojny - november.
Po oficiálnej časti nasledovala voľnejšia atmosféra, kde prichádzala večera a neformálne rozhovory.
Bc. Jana Hajdúková
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PROPOZÍCIE
8. ročník vianočného turnaja
v stolnom tenise

Usporiadateľ: Obec Muráň
Termín: sobota 27.12.2014, 14:30
žiaci do 14:50 prezentácia
16:30 dospelí do 16:50 prezentácia
Miesto:
Telocvičňa ZŠ a MŠ v Muráni
Kategórie:
ml. žiaci, žiačky (rok narodenia do 2003)
st. žiaci, žiačky (rok narodenia do 2000)
muži, ženy (bez rozdielu veku)
Štartovné:
žiaci zdarma, dospelí 1€
Ceny:
Prví traja v každej kategórii
Hrací systém a poradie:
1.) hrá sa na 2 víťazné sety
2.) získaný najvyšší počet bodov
3.) pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas
4.) rozdiel v skóre setov
5.) podiel v skóre setov
6.) pri hre v skupinách o postup do finále hrá 1A s 2B,
2A s 1B
7.) víťazi hrajú finále na 3 víťazné sety
Poznámka:
Súťažiaci musia mať športovú obuv a oblečenie.
Pavol Mlákay

Pozvánka na Vianočný
volejbalový turnaj

Športovo–kultúrna komisia pozýva priaznivcov volejbalu na
turnaj zmiešaných družstiev. Zloženie družstiev bude náhodné.
Určí sa losovaním. Prihlásiť sa preto môžu jednotlivci, nie celé
družstvá.
Dátum: 27. 12. 2014
Čas: 9:00
Miesto konania:
telocvičňa pri ZŠ s MŠ v Muráni
Štartovné: 2 €
Pozývame všetkých športovcov a priaznivcov volejbalu. Príďte
si zahrať, zabaviť sa a pochutnať si na skvelej kapustnici.
Športovo–kultúrna komisia
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Zo zasadania športovokultúrnej komisie v Muráni
V nasledujúcom volebnom období povedú športovo-kultúrnu komisiu novozvolení
poslanci pán Ján Huťan a pani Ing. Dáša Korimová. Do svojho tímu si vybrali členov, ktorí aj v minulom období pracovali v tejto komisii: J. Nociarová, I. Lukášová,
Mgr. Z. Labošová a K. Krštieňová.
Na prvom zasadaní komisie bol pripravený plán akcií na rok 2015 nasledovne:
Február
Prechod Muránskou planinou
Karneval na snehu
Marec:
Obecný ples, Tvorivé dielne – 13. týždeň
– 23. 3. 2015 – 27. 3. 2015 – výroba veľkonočných výrobkov i s tým, že výrobky
budú následne vystavené v miestnom
múzeu. Bude to predajná výstava, ktorá
sa uskutoční pred Veľkou nocou v dňoch
od 28. 3. 2015 až po Veľkú noc.
Apríl:
Veľkonočný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev
Máj:
Muránske hradné hry, Deň matiek
Jún:
Deň detí
Júl:
Ródeo

September:
Muránska blška, Duatlon, Volejbalový
turnaj žien o Pohár starostu obce
Október:
Mesiac úcty k starším
November:
Tvorivé dielne – výroba vianočných výrobkov
December:
Mikuláš, Stolnotenisový turnaj, Hasičský
futbalový turnaj, Vianočný turnaj zmiešaných družstiev, Plán bol vypracovaný a
bude predložený obecnému zastupiteľstvu. Občania budú vždy včas informovaní o termíne akcie. Športovo-kultúrna
komisia sa bude snažiť pracovať aspoň
tak úspešne ako doteraz a pripravovať
dôsledne akcie pre deti a aj dospelých.
Tešíme sa na vašu účasť na dianí v obci.
Športovo-kultúrna komisia

Petícia za obnovenie železničnej osobnej
dopravy na gemerských tratiach
Vláda Slovenskej republiky na rokovaní
dňa 22. októbra 2014 prijala návrh opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka v železničnej osobnej doprave.
Tento balíček bol prijatý s rozpormi, napríklad odborníci aj laická verejnosť ho
považuje za diskriminačný. Zvlášť citlivo
ako nespravodlivý je vnímaný v regiónoch,
v ktorých bola železničná osobná doprava
postupne od roku 2003 zastavená.
PETÍCIA
My dole podpísaní občania Slovenskej
republiky žiadame Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obnovu železničnej
osobnej dopravy na tratiach Plešivec –
Muráň (165), Plešivec – Slavošovce (166),
Plešivec – Rožňava (160) a Rožňava –
Dobšiná (167). Navrhujeme zabezpečiť
priame vlakové spojenie okresného mesta
Revúca s okresným mestom Rožňava a v
prípojných staniciach Plešivec a Rožňava
prípoje k rýchlikom a od rýchlikov. Cieľom
petície je zmierniť diskriminačný charakter

prijatého balíčka a obnoviť železničnú
osobnú dopravu na železničných tratiach,
ktoré sú v prevádzkyschopnom stave a v
regióne, kde existuje dostatočný potenciál
cestujúcich. Obsahom prijatého balíčka
bol návrh na bezplatnú prepravu detí do
dovŕšenia 15 rokov veku, bezplatnú dopravu žiakov a študentov denného štúdia
do dovŕšenia 26 rokov veku, bezplatnú
prepravu osôb, ktoré dovŕšili vek 62 rokov
a všetkých poberateľov dôchodkov podľa
zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Cieľom
petície je obnoviť železničnú osobnú
dopravu tam, kde skupiny obyvateľstva,
ktorých sa návrh opatrení bezprostredne
týka, bývajú a študujú. Cieľom petície
je podporiť rozvoj železničnej osobnej
dopravy, čo je v súlade so schválenými
vládnymi opatreniami. Podporte našu
petíciu! Našu petíciu nájdete na internete
tu: http://www.peticie.com/signatures/
obnovenie_dopravy_na_gemerskych_tratiach/ a aj na obecnom úrade v Muráni.
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AKTUALITY - OZNAMY - POZDRAVY
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.

Ján Anderko
Lucia Gilková
Slavomíra Boldiová
Kristián Zubák
Silvia Štajerová
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Kalendár Krásny kraj muránsky... 2015
v predaji na obecnom úrade v Muráni
a v Múzeu Muráň. Cena za 1 kus 6 €.

50 rokov
Eva Kálnová

Zosobášili sa

Ing. Peter Nemoga - Mgr. Jaroslava
Lunterová, r. Hrbáľová

55 rokov
Jozef Štec
Pavel Hrbáľ
Darina Mušuková
Nataša Mušuková
Ján Muška
Jaroslav Siman
Peter Hepka
Alena Fiťmová
Ján Buksa
Ladislav Lipták
60 rokov
Magdaléna Spišáková
Želmíra Spišáková
Ľubomír Krštieň
Vojtech Paluš
65 rokov
Mária Šarová
Július Forgáč
Stanislav Šuhaj
Janka Sklenáriková
70 rokov
Jolana Senková
75 rokov
Margita Kochjarová
Vladimír Beňo

Opustili nás
Osud je občas veľmi krutý, nevráti
čo raz vzal... Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....
Anton Bábeľa
František Balážik
Vojtech Sliacky
Judita Matejová
Jaroslav Beňo

INZERÁTY
■ Predám alebo vymením za 10 m dreva
ŠKODU FELÍCIU 1,3.
Tel.: 0949/665536
■ Predám šrotovník, 5 kW motor. Cena
200 €. Informácie na obecnom úrade
v Muráni.
3

RECEPTY
Silvestrovský punč

Suroviny:
2 1/2 dl bieleho vína, 2 1/2 červeného
vína, 2 1/2 dl vody, 5 cl vodky, 2 cl citrónovej šťavy, 120g kryštálového cukru
Postup:
Cukor rozpustíme v teplej vode, pridáme
biele a červené víno a prudko zahrejeme.
Nakoniec pridáme vodku a šťavu z citróna. Podávame v nahriatych pohároch.

Vianočné medovníčky

Schránka nápadov

Možno ste si všimli, že koncom novembra sme umiestnili na obecnom úrade
v Muráni poštovú schránku. Táto schránka
je určená pre Vaše nápady, námety, kritiku, či nebodaj pochvalu do Muránskych
novín. Vaše príspevky si prečítame a čo
bude v našich silách uverejníme, alebo
nás môžu inšpirovať v ďalšej činnosti.
Či už tak, alebo onak, budeme radi, keď
využijete aj túto komunikáciu s nami.
Bc. Jana Hajdúková

Suroviny na 45 porcií:
Cesto:
140 g práškového cukru, 2 ks vajec, 100 g
Hery, 2 PL rozpusteného medu, 2 KL perníkového korenia, 1 KL sódy bikarbóny,
400 g hladkej múky
Poleva:

150 g práškového cukru, 1 KL Solamylu, 1
ks vaječného bielku
Postup :
V mise si rozotrieme práškový cukor s
dvomi vajcami a zmäknutou Herou, pridáme med a korenie. Do takto pripravenej
hmoty vmiešame preosiatu múku zmiešanú so sódou bikarbónou. Vypracujeme
cesto, ktoré si na doske ešte premiesime.
Vyvaľkáme z neho placku a vykrajujeme
hrubšie tvary. Potom ich ukladáme na
plech vyložený papierom na pečenie.
Nakoniec potrieme rozšľahaným vajíčkom, aby sa perníčky pekne leskli. Pečieme v predhriatej rúre na 180 stupňov do
zlatohneda.
Polevu mixujeme 15 minút, mala by byť
pekne lesklá.
- GaP -

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.1/2015 je 13. február 2015.
Tešíme sa na spoluprácu.
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