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Ženy na celom svete každoročne 8. marca
Ž
oslavujú Medzinárodný deň žien. Pôvodne to bol iba
Deň žien a jeho história siaha až do roku 1907. Neskôr
bol ustanovený 8. marec ako Medzinárodný deň žien
a stal sa symbolom boja žien za sociálne a politické
zrovnoprávnenie. V období, keď ženy mali v spoločnosti
druhoradé postavenie, nebol dňom veľkolepých osláv,
ale príležitosťou na upozornenie, že i ony majú právo
byť jej plnohodnotnými členmi rovnako ako mužská
časť populácie. Medzinárodný deň žien je i v
súčasnosti významný deň pre ženy na celom
svete. Je symbolom ženského
sebavedomia
a
schopnosti
bojovať za svoje práva a
sviatkom každej ženy bez
ohľadu na jej postavenie v
spoločnosti, vek či rodinný
stav.
Želáme Vám, aby pre Vás
tento deň bol dňom, kedy
trochu spomalíte a užijete si
pozornosť svojho okolia, kedy
Vám Vaši najbližší prejavia svoju úctu a lásku.

Kraslice
Vezmem do rúk farbičky,
rozcvičím si ručičky.
Nakreslím len vajce tak,
dokáže to každý žiak.
Potom spravím čáry máry,
pekne sa mi to dnes darí.
Kvačky, čiarky, ba i pruhy,
ornamentov štyri druhy.
Farbami už vajce žiari,
babička sa šťastne tvári.
Pridá bodiek trošička,
čo to kreslí babička?

Všetkým občanom a čitateľom Muránskych novín
želáme krásne prežitie veľkonočných sviatkov a veľa lásky,
porozumenia v kruhu svojej rodiny.
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OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

Blahoželanie ku Dňu učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov ďakujeme učiteľom, vychovávateľom
a všetkým zamestnancom školy a školských zariadení v Muráni,
ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale
aj srdce práci s deťmi - pre deti - deťom prajeme im veľa zdravia,
pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.
Veľa pracovného elánu Vám želá
starosta obce a obecné zastupiteľstvo

Preventívne
protipožiarne
kontroly
Plnením povinností § 16 ods. 2.a §§ 23,24 zákona NR SR č.
314/2001 Z.z., a zákona č. 562/2005 o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MV SR č.
121/2002 Z.z. a vyhláška č. 591/2005 o požiarnej prevencii a
ďalších vykonávacích vyhlášok a predpisov z odboru ochrany
pred požiarmi o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov Obecný úrad v Muráni v spolupráci s členmi obecného
hasičského zboru v Muráni dňa 2.3.2013 vykoná preventívne
protipožiarne kontroly v objektoch právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb a bytových domoch a v mesiaci
marec až apríl v rodinných domoch, zverených do preventívnej
starostlivosti obce.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je previerka
dodržiavania povinnosti stanovených predpismi o ochrane pred
požiarmi najmä pri skladovaní horľavých látok, stavu prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu
a vody, vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými
prostriedkami , čistenie, kontrola, preskúšanie komínov, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických a iných spotrebičov.
Ján Melicher , Veliteľ obecného hasičského zboru

Vybudovanie
zberného dvora
v obci Muráň
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os:
4 Odpadové hospodárstvo
Opatrenie
4.1 Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu
Cieľ projektu:
1. Cieľom projektu je vybudovanie komplexného systému nakladania s vyseparovanými
zložkami komunálnych odpadov v obci Muráň
Špecifické ciele projektu:
1. Vybudovanie zberného dvora na separované zložky komunálnych odpadov
2. Zefektívnenie systému zberu vyseparovaných zložiek KO a zníženie množstva KO
ukladaných na skládky odpadov
3. Nákupom špecializovaných dopravných
prostriedkov zefektívniť separovaný zber
v obci Muráň
4. Rozšíriť počet zberných nádob v obci, a tým
zvýšiť dostupnosť separovanému zberu
5. Zvýšiť povedomie občanov realizáciou
informačnej kampane o separovanom zbere
odpadov
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Hodnotenie práce
kultúrno – športovej komisie
Minulého roku (2012) sme si naplánovali
pre obyvateľov obce i okolia množstvo
akcií , ktoré sme sa snažili zrealizovať
, avšak niektoré ostali len na papieri.
Pracovná zaneprázdnenosť a iné okolnosti spôsobili že naplánované akcie sa
neuskutočnili. Mrzí nás, že Muránske pramene – recitačná prehliadka ani Výstava
prác amatérskych fotografov sa nekonala,
ale chceli sme ich urobiť v priestoroch
múzea – fary a tie ešte neboli verejnosti
sprístupnené. Dúfame , že tohto roku sa
nám to podarí a mnohých potešíme.
Naopak, pochváliť sa môžeme akciami,
ktoré mali kladné ohlasy a o niektorých
ste sa mohli dozvedieť aj prostredníctvom týchto novín. Pripomeniem len
Karneval na snehu, Posedenie so spisovateľom Františkom Bábeľom , Tvorivé
dielne , Volejbalové turnaje, mnohé iné
športové akcie ( Horský duatlon, NCS Antona Tkáča), ale i slávnostné rozsvietenie
stromčeka a už tradičné akcie Prechod

Muránskou planinou , Muránske hradné
hry, Deň matiek, Ródeo, Mesiac úcty
k starším. Tieto akcie plánujeme aj v tomto roku a dúfame, že ich úroveň bude len
stúpať.
V Muráni totiž žije množstvo ľudí , ktorý
nám našej komisii pomáhali a aktívne
sa podieľali na príprave a realizácii akcií
a tým prispeli ku kultúrnemu a športovému životu v našej obci. Všetkým patrí
veľká vďaka. Spomeniem však aspoň Lesy
SR, NP Muránska planina, pracovníčky
OcÚ v Muráni, súbor Levenda, TJ Tatran
Muráň, členovia JDS , Peter Laurenčík,
Zuzka Labošová , Eva Kasperová , Alenka
Sedláková, Jarka Nociarová, Mgr. Ružena
Svoreňová, Marek Kováč, Juraj Velk a tiež
aj rod. Ottingerovcov.
Ešte raz ďakujeme! Toto hodnotenie
berte prosím vás, ako informáciu o práci
kultúrno - športovej komisie, lebo obyvatelia obce by mali mať prehľad o tom, čo
sa v obci deje.

Predbežný plán
kultúrno-športovej komisie na r. 2013
Marec
1. Tvorivé dielne (termín uprestníme )
2. Veľkonočný volejbalový turnaj (30.3.2013)
Apríl
1. Zasadnutie KŠK
2. Deň Zeme
3. Výstava prác amatérskych fotografov
Máj
1. Muránske pramene
2. Deň matiek
Jún
1. Deň detí – jazda zručnosti
2. Naj kalendár – výstava
3. Muránske hradné hry
Júl
1. Zasadnutie KŠK

2. Minifutbalový turnaj
August
1. Ródeo
September
1. Horský duatlon
2. Blška
Október
1. Mesiac úcty k starším
2. Výstava ručných prác
November
1. Tvorivé dielne
2. Zasadnutie KŠK
December
1. Mikuláš, Slávnostné rozsvietenie stromčeka
2. Vianočný stolnotenisový turnaj
3. Vianočný volejbalový turnaj

Poznámka: Termíny všetkých akcií oznamujeme priebežne prostredníctvom novín alebo
na info. nástenke OcÚ Muráň
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AKTUALITY OBCE A OKOLIA

Seniori ZO JDS v Muráni bilancovali
Dňa 10. februára 2013 sa
v priestoroch Informačného centra v Muráni zišli členovia ZO,
aby na výročnej členskej schôdzi
zhodnotili úspechy, či neúspechy
za rok 2012.
Výročnú členskú schôdzu viedol
predseda ZO p. J. Berente, ktorý
na úvod privítal milých hostí:
predsedníčku OR JDS z Revúcej Mgr. Z. Homoliakovú a podpredsedu OR JDS v Revúcej p.
D. Ivana. Správu o činnosti ZO
JDS v Muráni predniesla tajomníčka ZO p. A. Michalská, ktorá
zhodnotila dosiahnuté výsledky
a vyzdvihla aktivitu členov na
akciách.
Veľké poďakovanie patrí predsedníctvu OR JDS v Revúcej pod
vedením Mgr. Z. Homoliakovej
za ich plán práce v rámci okresu,
ktorý bol dokonalý a akcie perfektne pripravené. Mgr. Z. Homoliaková je žena, ktorá napriek
svojim šedinám dokáže vďaka
vnútornej energii pozitívne motivovať svoje okolie a viesť organizáciu. Je to ona, jej vnútorná
sila, pedagogické majstrovstvo,
ktorým prináša svoje životné
skúsenosti medzi nás mladších
seniorov.
Druhé poďakovanie patrí OcÚ
v Muráni pod vedením Ing. R.
Goldschmidta. Vyšli nám v ústrety pri poskytovaní priestorov,
vyhlásenia oznamov obecným
rozhlasom a finančným príspevkom na termálne kúpalisko.
Tretie poďakovanie patrí výboru
ZO za ich aktivitu. Správa o činnosti hospodárenia v organizácii
nám priniesla p. M. Labošová.
Výška členského príspevku na
rok 2013 zostáva nezmenená 2 €.
Ďalším bodom programu bola
voľba člena do výboru ZO. Mgr.
S. Kubišová z funkcie podpredsedníčky odstúpila z rodinných
dôvodov. Patrí jej poďakovanie
za prípravu srdečných blaho-

želaní. Novým členom výboru
sa po hlasovaní stal p. František
Frandel a podpredsedníčkou p.
E. Uhrinová. V diskusii vystúpila
Mgr. Z. Homoliaková, ktorá pozdravila rokovanie a oboznámila
nás s plánom práce OR JDS. Vyzdvihla relaxačno-liečebné pobyty, ktorých sa môže zúčastniť
každý senior, lebo sú dostupné aj
so zľavami. Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov
sa tento rok bude konať v Brezne
a v Jelšave.
V Revúcej a Mokrej Lúke sa uskutočnia športové hry seniorov.
Revúca organizuje aj krajské
športové hry s výjazdom na Muránsku planinu.
Pripravujú sa tvorivé dielne pod
názvom: Ukáž, čo vieš, v Lubeníku. Záver roka spestria Mikulášske oslavy. Nezabúda sa ani
na kultúrne podujatia, operetu
v Banskej Bystrici a divadlo vo
Zvolene.
Pri príležitosti životného jubilea 65 rokov bol p. A. Kontúrovej odovzdaný pamätný list
za dlhoročnú obetavú prácu,
dobrovoľnícku činnosť, pomoc
a spoluprácu v prospech rozvoja
organizácie JDS a v prospech
staršej generácie. Ďalej v diskusii
vystúpil p. F. Frandel, ktorý sa
poďakoval za vyslovenú dôveru
a navrhol pripraviť zónu oddychu v Hrdzavej doline.
Mgr. J. Kochjar nás oslovil svojou
vlastnou tvorbou v podobe básne. Súčasne poďakoval výboru
za aktivitu. Pani A. Michalská vo
svojom diskusnom príspevku
vyzvala seniorov k väčšej aktivite, k spolupráci so ZŠ s MŠ
a s kultúrno-športovou komisiou
pri tvorivých dielňach. Čaká nás
akcia: Ukáž, čo vieš, kde sa každý
môže presadiť svojou zručnosťou v určitej oblasti. Z každého
podujatia pribudnú do nášho
albumu fotografie a príspevky,

ktoré budú publikované v Muránskych novinách.
Po oficiálnej časti schôdze predseda poďakoval za účasť a nasledovalo príjemné posedenie
v priateľskej atmosfére pri občerstvení.

PLÁN PRÁCE ZO JDS V MURÁNI
NA ROK 2013:
1. Pokračovať v rozširovaní členskej základne.
2. Častejšie a podľa počasia organizovať posedenie v prírode.
3. Každý rok organizovať pietnu
akciu na pamiatku ukončenia 1.
a 2. svetovej vojny a ich obetí
v deň 11. 11. o 11 hodine pri
pomníku padlých vojakov za
hlaholu zvonov.
4. Pokračovať v odosielaní srdečných blahoželaní pri narodeninách.
5. Pozornosť venovať relaxačno-liečebným pobytom podľa
harmonogramu a to v kúpeľných
mestách: Bardejov, Číž, Dudince, Tatranské Zruby, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice
a Lúčky. Záujem členov sa bude
evidovať.
6. Opäť organizovať zájazd členov ZOJDS na termálne kúpalisko.
7. V decembri zorganizovať Mikulášsky večierok.
8. Zúčastňovať sa akcií organizovaných OR JDS v Revúcej.
9. Spolupracovať s obcou na projektoch, ktoré zlepšujú kvalitu
života seniorov.
10. Nadviazať družbu s mestom
Fryšták.
11. Zapojiť sa do tvorivých dielní,
ktoré usporiada kultúrno-športová komisia pri OcÚ v Muráni.
12. Pripraviť zónu oddychu v Hrdzavej doline.
13. Zabezpečiť aktívne a dôstojné starnutie.
Adela Michalská

Oslavy 68. výročia oslobodenia v obciach Muráň,
Muránska Lehota a Muránska Dlhá Lúka
V posledných januárových dňoch si občania
a členovia základnej organizácie SZPB v Muráni
pripomínali 68. výročie oslobodenia obcí v regióne
horného Gemera.
Dňa 26. januára sa konalo spomienkové stretnutie
občanov pri pamätnej tabuli v obci Muránska Lehota, ktorého sa zúčastnil pamätník vojnových časov
a dlhoročný člen ZO SZPB v Muráni pán František
Fabo, ktorý je na tejto fotografii. Spomienkové
oslavy prebiehali toho istého dňa aj v obci Muránska Dlhá Lúka, kde sa zišli členovia, občania aj pán
starosta Ing. Marek Nosko. Po oslavách sa konala

výročná členská schôdza.Významné ocenenie za
dlhoročnú prácu v SZPB v regióne horného Gemera
bolo odovzdané pánovi Rudolfovi Krokavcovi.
Ďalšie oslavy pokračovali dňa 28. januára 2013
v obci Muráň.
Oslavy v Muráni prišli podporiť aj žiaci miestnej
základnej školy, pričom najmladší účastníci osláv
preniesli pozdravnú báseň. Aj po týchto oslavách
sa konala výročná členská schôdza, na ktorej sa
dostalo významné ocenenie za dlhoročnú prácu v
SZPB v regióne horného Gemera pani Magdaléne
Kováčovej.
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OZVENY KULTÚRY

Pri polročnom bilancovaní práce v Základnej škole Muráň odzneli na klasifikačnej porade kritické, ale i pochvalné slová
z úst pána riaditeľa Mgr. Karola Kontúra.
Kritické slová sa týkali hlavne dochádzky
žiakov do školy. Veď uznajte sami, pri počte
161 žiakov, absencia vymeškaných hodín
bola 10 200 hodín, z toho 1100 neospravedlnených hodín. Povedzte mi, čo sú to
za rodičia, ktorí vedome kryjú svoje deti
a ospravedlňujú ich z vyučovania. Doma
dostanú lepšie vzdelanie?
Rodičom má záležať na budúcnosti svojich detí a hlavne na výchove a vzdelávaní
detí , ale niektorí rodičia si to nevedia vážiť,
alebo povedala by som , že zneužívajú celý
systém. Vyhovuje im to . Úlohou rodiny je
vytvoriť podmienky a podporovať deti od
malička vo vzdelávaní. No tu narážame na
problém. Niektorí vedome učia svoje deti,
aby si vymýšľali a klamali učiteľov. Dávajú
im veľakrát ospravedlnenky alebo si chodia
pýtať ospravedlnenky od lekára a potom sa
ich „choré „ deti potulujú po dedine. Na rodičovské združenia mnohí ani len neprídu.
Nemajú čas?!
Rodičia, ktorým záleží na ich deťoch, si
ten čas nájdu a prídu sa informovať. Spolupracujú s učiteľmi a riešia spoločne problémy, ktoré sa často pri výchove vyskytnú.
Neverili by ste, ako niektorí žiaci dokážu
odvrávať a „papuľovať“ na hodinách. Ich rodičia sa ich zastávajú, ba niektorí aj slovne
útočia na učiteľov a neoveria si pravdivosť
tvrdení.
Učiteľom – pedagógom našej školy záleží
na žiakoch, na ich vzdelávaní, na tom, aby

MURÁNSKE NOVINY 1

sa z nich stali samostatní,
plnohodnotní ľudia, ale
bez spolupráce s rodinou
to nepôjde. Nielen škola vychováva, ale predovšetkým
rodina.
Čo sme nepublikovali ?
Na konci kalendárneho roku sa v našej
škole konali príjemné a milé akcie, ktoré
sme v novinách nepublikovali a stoja zato
ich aspoň spomenúť.
Hneď na začiatku decembra to bola Matematická pytagoriáda, v ktorej z 32 riešiteľov sme mali 8 úspešných ( L. Fázik, D.
Frandel, K. Mušuková, J. Tabák, J. Oláh, P.
Laurenčíková, N. Nociarová a Š. Turčányi
) Súťaž každoročne organizuje Ing. Viera
Vrabcová.
13. decembra - na Luciu zažili žiaci stridžie vyučovanie. Pani učiteľky sa prezliekli
za strigy a hneď bolo o zábavu postarané.
Na konci vyučovania prišli biele Lucie a
strigy zo školy vyhnali.
20. decembra bolo v škole vianočné
posedenie „Trieda baví triedu“ a vianočná
burza, ktoré pripravili žiaci spolu so svojimi
triednymi. Predviedli herecké, spevácke
i tanečné výkony, ale i svoje nápady a originalitu. Cenila sa snaha, no vari najhlavnejšie
bolo to, že sa prejavili všetky deti a aktívne
sa podieľali , či už ako aktéri v programe,
alebo pri tvorbe výrobkov do vianočnej
burzy, alebo pri výzdobe telocvične. Predvianočnú atmosféru sme si vychutnávali
spoločne a za každé vystúpenie dostali
triedy sladkú odmenu – vianočný balík.
Začal sa 2.polrok a s ním kopec práce.

Prvý februárový týždeň
sme využili bohatú snehovú nádielku a zorganizovali
sme pre žiakov druhého
stupňa lyžiarsky výcvik,
ktorý viedol Mgr. Milan
Aust a Bc. Zuzana Labošová. Bol by hriech
nevyužiť takúto možnosť. Poďakovanie
však patrí hlavne Miroslavovi Berzétymu,
ktorý bol ochotný a každý deň sa staral
o prevádzku vleku. V tento týždeň sme
však privítali v škole aj budúcich prváčikov.
Zápis viedla veľmi skúsená p. učiteľka Mgr.
Tatiana Skubachová a pomáhali jej aj všetky ostatné prvostupňové učiteľky. Detičky
boli veľmi zlaté a aj oni sa snažili ukázať ,
čo všetko sa v škôlke naučili. Niektorým
sa nechcelo ani odísť. Pani Skubachová
vytvorila so svojimi tretiakmi príjemnú
atmosféru a z mnohých počiatočná obava razom opadla. Každé dieťa dostalo
od Obce Muráň farbičky a od p.učiteľky
pamätný list. Druhý týždeň sa uskutočnil
karneval. Je to tradičné fašiangové podujatie , na ktoré sa žiaci chystajú už týždne
dopredu a vymýšľajú, čím by prekvapili.
Ani tento rok nebol výnimkou a krásnymi,
zábavnými maskami sa to len hmýrilo.
Samozrejme , že tie najoriginálnejšie získali
vecnú odmenu a pre každého sa ušla nejaká sladkosť. Tretí týždeň sa niesol v duchu
Hviezdoslava. Zorganizovali sme školské
kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnilo
sa 13 žiakov.
Výsledky sú nasledovné:
POÉZIA 1. kat.
Velková, Laboš, Hlodáková

Po polroku
v ZŠ
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PRÓZA 1. kat.
Kochjar
PRÓZA 2. kat.
Frandel, Fázik
Víťazom blahoželáme a dúfame, že sa
budú aj naďalej zdokonaľovať.
Na začiatku marca sa budú musieť posnažiť hlavne naši deviataci. 13-teho budú
mať monitor a my im budeme držať palce,
aby sa im podarilo napísať , čo najlepšie.
Čo ma trápi je fakt, že viacerí to berú na
ľahkú váhu, čo je chyba. Učitelia do nich
vkladali energiu a snažili sa ich niečo naučiť. Ľahostajnosť z ich strany však nie je
na mieste.
V tomto školskom roku končia deviaty ročník 11 žiaci, z toho do gymnázia
sa hlásia dve žiačky, do SOŠ na 4-ročné
odbory štyria žiaci, na 5-ročné odbory
dvaja žiaci a do pracovného pomeru idú
traja žiaci. V špeciálnej triede povinnú
školskú dochádzku končia piati žiaci,
ktorí sa k dnešnému dňu rozhodli všetci
pokračovať na špeciálnom odbornom
učilišti. Nižšie končiacu máme len jednu
žiačku, ktorá končí povinnú školskú dochádzku v 8.ročníku. Ďalej vo vzdelávaní
nepokračuje. Všetky dôležité informácie
sú zverejnené na webovej stránke školy
www.skolamuran.egupage.org alebo budú
zákonným zástupcom podané na tel.č.
058/4494239, v čase od 8 – 14 hod. každú
stredu u výchovnej poradkyne PhDr. Zuzany Hemlíkovej počas konzultačných hodín.
Všetkým želáme veľa úspechov a rodičom
a učiteľom pevné nervy.
Z. Hemlíková a J. Murková
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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 zima bola beda.
Na jar sa ti za to všetky odslúžime,
všetok 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.
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Do školy, do školy
to je nám po vôli.
Do úľa včeličky,
do školy detičky.
Už čoskoro na predškolákov čaká zápis
do Základnej školy a preto sa dňa 16.1.
2013
prišli deti pozrieť Školského klubu detí.
Detičky prišli spolu s p. uč. M. Ďurejovou,
ktorá ich starostlivo pripravuje do školy.
Zasadli do lavíc ako veľkí školáci. Vypytovali sa na mnoho vecí ako napr: prečo
máme tabuľu , ako sa deti učia a s kým .
A keď začuli školský zvonec tak pozorne
počúvali.

Budúci prváci v Školskom klube detí ...
Samozrejme ich čakala úloha ako keby
boli prváci. Ich úlohou bolo správne vyplniť pracovný list, kde si mohli precvičiť
geometrické tvary, farby a počty. Niektoré
deti boli ozaj šikovné a vedeli už aj čísla
či písmená.
Potom mali možnosť v triede sa zahrať,
popozerať si tabuľu , hračky a pod. Aby
mali pamiatku , dostali odmenu v podobe
záložky, ktorú si budú môcť dať do svojho prvého šlabikára.
Pevne veríme, že budete takí usilovní ako
včielky z úľa.
Aby sme však deti neochudobňovali
o detstvo, tak sme im zaželali ešte veľa
pekných dní v škôlke. Pretože to krásne
bezstarostné detstvo je len jedno .
Prejeme Vám veľa úspechov v škole milí
budúci prváci!

Odpoveď detí sýkorkám
Sýkorky vy moje, ja si vás milujem,
viem, že vašu prácu veľmi potrebujem.
V zime ste ozdobou toho nášho dvora,
k oknu stále bežím, veď ste radosť moja.
Viem, že zima krutá tá vás veľmi trápi,
ani vaše perie dobre neuchráni,
vtáčika drobného za prudkej víchrice,
keď vo dne aj v noci sú samé metelice.
Preto som vám domček už v lete vyrobil,
ocko mi pomáhal, dobre pri tom radil,
by mu nechýbalo všetko čo tam treba,
aby vám v tom domčeku už nebola zima.
Nebojte sa, cez zimu vždy tam semienka budú,
oriešky drobné k nim tiež aj pribudnú.
Viem, že ich vy tak veľmi ľúbite,
a za ne sa nám vždy, dobre odslúžite.
Pre deti napísal v roku 2012 Mgr. Juraj Kochjar

Po prečítaní posledných dvoch čísel
vydania Muránskych novín (v tomto
otvorenom liste) sa obraciam na redakciu Muránskych novín, a kladiem
otázku: „Nie je dôležitejšie vidieť súčasnosť?“ Stále sa dozvedáme o minulosti a aktuality ignorujeme. Netvrdím,
že aj to nie je potrebné vedieť, ale
predsa žijeme v súčasnosti, tak píšme
o nej! Na históriu a minulosť predsa
stačí jedna rubrika, strana.
S. V.

Vychovávateľka ŠKD : M. Profantová

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Každý rok býva zvykom predstaviť šikovných žiakov v recitovaní na regióne
Gemer – Malohont v obci Drienčany. Po
výberovom školskom kole, kde vyhrali:
Adam Kochjar, Richard Laboš a Alžbeta
Hlodáková (žiaci 2. ročníka), sme sa
zúčastnili regionálneho kola v Drienčanoch. Tam sa uskutočnil IX. ročník
regionálnej súťaže slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý
vlas. Adam po úspešnom obsadení (1.
miesto) postúpil na VII. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej

rozprávky tiež v Drienčanoch. Pretože
bola veľmi veľká konkurencia, Adamko
obsadil 4. miesto.
Súťaž vznikla na počesť významného
slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý pôsobil ako
evanjelický farár v Drienčanoch a vo
svojom voľnom čase zbieral okrem
rôznych ľudových zvykov a obyčají aj
ľudové rozprávky. Všetci účastníci mohli
navštíviť pamätnú faru a kostol, kde Pavol Dobšinský pôsobil, slnečné hodiny
s drevenými rozprávkovými postavička-

mi a náučný chodník. Samozrejme sme
tieto pamätné miesta navštívili, keďže
sme v Drienčanoch boli po prvýkrát.
V regionálnom kole sa iba jeden
súťažiaci umiestnil medzi prvými:
1. miesto Adam KOCHJAR
ZŠ s MŠ, Muráň
2. miesto Sára RUŽÁNIOVÁ
ZŠ J. A. Komenského, Revúca
3. miesto Laura SEGEDYOVÁ
Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej,
Rimavská Sobota
Mgr. Slávka Vrbjárová
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Dvojnásobné jubileum Zimného prechodu
Muránskou planinou

Nechcem len chváliť, ale nemám
inú možnosť, 12. ročník Obecného plesu dopadol nad očakávanie
dobre. Možno ročná prestávka
prospela a zábavychtiví obyvatelia si tento rok, 2.
februára 2013, prišli na
svoje a užili si to tak,
ako sa patrí. Tí, ktorí
tam boli, určite budú
len súhlasiť. Krásne vyobliekané
dámy doplnené svojimi polovičkami sa zabávali až do skorých
ranných hodín. Ale poďme pekne po poriadku. Obecný ples sa
začal príhovorom pána starostu
Ing. Romana Goldschmidta, ktorý
všetkých hostí srdečne privítal
a poprial im príjemnú zábavu. Hudobná skupina Relax z Vlachova
vytvorila naozaj vynikajúcu zábavu. Valčíky, polky, čardáše a hudobné šlágre v ich podaní roztancovali hádam všetkých, mladých,
či aj tých „skúsenejších“. Muzikantov v našich žalúdkoch utíšili
kuchárky z tunajšej ZŠ, Olinka
Krštieňová a Slávka Krštieňová,
začo im veľmi pekne ďakujeme.
Nesmiem zabudnúť ani na milú

obsluhu Gitku Cvernovú, Janka
Huťana a Ferka Kochjara, ktorí sa
postarali o hostí nielen pri bare,
ale aj v sále, pri podávaní večere.
O polnoci zavládlo v sále Kultúrneho domu v Muráni napätie. Každý
si povykladal na stôl
tombolové lístky a čakalo sa na losovanie.
Pán starosta v spoločnosti Katky
Krštieňovej odovzdali spolu 23
cien, ktoré venovali títo štedrý
sponzori: Lesná správa Muráň,
Lesná správa Veľká Lúka, Rekreačný areál Predná Hora, MM – Servis, Jolana Mitrová, OcÚ Muráň.
V mene obce Muráň všetkým
sponzorom ďakujeme a vylosovaným blahoželáme.
Viete, čo bolo najhlavnejšie, že
zábava bola nestrojená, spontánna a na úrovni. Dámy sa vytancované, unavené a poniektoré
s opuchnutými nohami vracali
v sprievode svojich partnerov
domov a dospávali.
Cítili sme sa príjemne a už teraz
sme zvedaví, čím nás prekvapí
pán starosta na budúci rok.

V sobotu, 9.02.2013, už od skorých ranných
hodín bolo na námestí v Muráni rušno. Schádzali
sa tu milovníci zimnej turistiky, aby sa zúčastnili
tradičného podujatia „Zimného prechodu Muránskou planinou“.
Ako ten čas beží, veď ako by to bolo včera čo sme
začali obdivovať nedotknutú čarovnú zimnú prírodu Muránskej planiny. Stalo sa tradíciou, ktorú založilo pred 35. rokmi pár nadšencov zimnej turistiky
– bežkárov na čele s p. F. Frandelom a P. Mlákayom.
Ich počet stále narastal a tak môžeme konštatovať,
že po 10 -ich rokoch od uskutočnenia 37. ročníka
Slovenského zimného zrazu turistov, ktorého organizátorom bola naša TJ Tatran v spolupráci s obcou
Muráň, Mestom Revúca a Regionálnym združením
miesta a obcí stredného Gemera sme sa pri týchto
jubileách dočkali rekordnej účasti do 700 účastníkov
nielen z blízkeho okolia, ale aj zo zahraničia, k čomu

prispeli nielen predchádzajúce dobré ohlasy, ale aj
skutočné zimné počasie s patričnou dávkou snehu,
ktorá miestami dosahovala výšku 1m. Na jednej
strane vytvorila nezabudnuteľnú krásnu rozprávkovú scenériu, no na strane druhej dala zabrať organizátorom, zvlášť pri príprave tratí, občerstvovacích
staníc, príprave toľkých porcií guláša, zvládnutie
dopravy, pripravením pamätného trička k tomuto
jubileu a zdravotného zabezpečenia.
Zásluhou obetavých ľudí na čele so starostom
obce p. Goldschmidtom, poslancami OÚ, členmi
športovo-kultúrnej komisie, pracovníkmi Lesných
správ a ďalšími sa to všetko zvládlo a dnes nám
zostali už iba spomienky doložené fotografiami na
túto krásnu nezabudnuteľnú akciu a atmosféru,
na stretnutie s priateľmi s prianím v zdraví o rok
dovidenia.
P.M.

Obecný
ples

Veľké ďakujem
V Muráni žijem asi päť rokov. Musím pripomenúť, že p. A. Michalskú som počas tých rokov stretávala cestou z MŠ, ZŠ, obchodu, alebo od lekárky. A potom ma navštívila
v rodinnom prostredí. Bola to milá a prekvapivá návšteva, ktorá sa zaujímala o náš rodinný život. Osobne som od života dostala pár životných faciek, aby som sa mohla
pozbierať a venovať sa tomu, čo dnes robím, profesionálne deťom. V Muránskych novinách č. 6/2012 vyšiel článok o našej profesionálnej rodine. Ja som ani veľmi nechcela,
aby ten článok vyšiel, ale p. Michalská trvala na tom. A to bol najkrajší vianočný darček v mojom živote. Prvýkrát v novinách. Pani Michalská zdvihla moje sebavedomie
a dodala mi sily, odvahy a energie do ďalšej mojej zodpovednej práce. Postretlo ma šťastie, lebo ešte nik ma nepochválil a nepovzbudil, tak ako ona. Sľubujem, že aj naďalej
s druhom budeme prispievať k posilňovaniu rodín a k vytváraniu skutočného domova pre všetky deti bez rozdielu. Myslíme pozitívne.
Ďalej ďakujem dcére, synovi, mame, ktorí mi pomáhajú, podporujú nás, ale aj tolerujú, že sú druhoradí. Ale ako rodina aj s profesionálnymi deťmi sa veľmi ľúbime a sme
šťastní. Nesmiem zabudnúť ani na ďalších ľudí, ako sú Zuzka Mušuková s rodinou, MUDr. Landová, Kapustová, Mráziková, MUDr. Lukáčová z pedopsychiatrie, Mgr. M.
Bottová – naša psychologička, DED – Moštenica, DED – Ružomberok. Títo ľudia nám pomáhajú vysporiadať sa so svojimi problémami, usmerňujú našu výchovu a dbajú
o naše zdravie.
Veľká vďaka patrí p. Petrovi Beňovi, ktorý nám dal do podnájmu byt, p. J. Berzétymu, ktorý nám poskytol plech na balkón, susedovcom z bytovky, ktorý nám pomáhajú,
vždy niečím obdarúvajú, úsmevom, pekným slovom, ktorý hreje a robí nás šťastným. Ďakujeme. Za najdôležitejšie v živote považujeme dobré rodinné zázemie spolu
s pevným zdravím.
Ľubica Borošová
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Výborné snehové podmienky a pravá zimná
atmosféra vládli v poslednú januárovú nedeľu
v lyžiarskom areáli v Muráni, a tie dovolili, aby
športovo-kultúrna komisia pri OcÚ pripravila
rôzne športovo-zábavné hry. Súťažilo sa v slalome
na lyžiach, snowboarde, v jazde na netradičných
telesách a vyvrcholením bol karneval na snehu. Do
štyridsať sa šantiacich detí a dospelých pri vtipnom
doprovodnom slove počas súťaží p. Murkovej si
prišlo na svoje. Pred početnou diváckou kulisou sa
chcel každý predviesť v čo najlepšom svetle. A aké
boli výsledky?
V slalome na lyžiach
I. miesto
Frandel Dávid
kat. ml. žiaci : II. miesto
Laboš Richard
III. miesto
Tužinský Tobias
I. miesto
Spišák Marek
kat. st. žiaci : II. miesto
Lukáš Ján
III. miesto
Hrbáľová Ivona
I. miesto
Šuhaj Marcel
Kat. dospelí : II. miesto
Tužinský Július
III. miesto
Bottová Martina
V slalome na snowboarde
I. miesto
Kontúr Peter
ml. žiaci :
II. miesto
Konček Tomáš
III. miesto
Murko Kristián
I. miesto
Korim Lukáš
st. žiaci :
II. miesto
Červienka Michal
III. miesto
Ivan Michal

ŠPORT DETÍ, MLÁDEŽE A DOSPELÝCH

Karneval
na snehu

V súťaži na netradičnom telese bol víťazom každý,
kto absolvoval divokú jazdu dolu svahom bez ujmy
na zdraví.
Vyvrcholením podujatia bola promenáda masiek
od výmyslu sveta. Odborná porota, ale aj prítomní
diváci svojimi hlasmi rozhodli, že
naj maskou bol ZORO alias p. Z.
Labošová. Na druhom mieste sa
umiestnila víla K. Čipková a na
treťom mieste bol vyhodnotený
dalmatínec V. Lukáš.
Po zahriatí sa horúcim čajom,
rozdelení cien a sladkostí, zábava
pokračovala až do večerných hodín. Za príjemné strávené popoludnie sa treba poďakovať organizátorom podujatia, starostovi
obce a za dobre pripravený svah
a vlek p. Hrivňákovi a M.Berzétymu, ako aj ďalším nemenovaným,
ktorí nezištne priložili ruku k tomuto dielu a potešili deti.
- PM foto Peter Mlákay

VI. ročník Vianočného turnaja v stolnom tenise
Veľmi dobrú úroveň mal stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutočnil 27.12.2012 v telocvični
ZŠ a MŠ v Muráni. Pri rekordnej
účasti 18 súťažiacich, z toho 6
detí, diváci mohli vidieť rad pekných, napínavých a bojovných
stretnutí. Hralo sa v dvoch skupinách, každý s každým na dva
víťazné sety, z ktorých prví dvaja
postúpili do semifinále a víťazi
sa stretli vo veľkom finále, kde sa
hralo už na 3 víťazné sety.
Bolo zaujímavé sledovať, ako
sa „sviatoční“ hráči od zápasu

7

k zápasu zlepšovali, no žiaľ na
najlepšieho to nestačilo. Tohto
roku došlo aj k výmene na poste
víťaza, kde nestarnúceho Milana Kvetka po piatich rokoch
kraľovania vystriedal M. Ištván
z Prednej Hory.
Výsledky – semifinále : Dulaj –
Senko M. 2:1
Ištván – Kvetko 2:0
o 3 miesto : Kvetko – Senko M.
2:0
finále : Ištván – Dulaj 3:0
Poradie mužov :
I. Ištván Marian

II. Dulaj Ján
III. Kvetko Milan
Poradie žiakov :
I. Bábeľa Martin ( 7. roč.)
II. Cibuľa Ján ( 6. roč.)
III. Korim Lukáš ( 9. roč.)
Všetci prítomní sa zhodli,
že po vianočnom nič nerobení, prišla takáto aktivita

vhod, za čo ďakujú organizátorom tohto podujatia – Športovo – kultúrnej
komisii pri OcÚ v Muráni
a veria, že na budúci rok sa
opäť stretnú ešte vo väčšom počte a ešte lepšie
pripravení.
Text a foto PM

Vianočný
volejbalový turnaj
Dva dni pred Silvestrom, 29.12.2012, sa
stretli muránski, ale i revúcki priaznivci
volejbalu na vianočnom turnaji, ktorý sa
pravidelne koná každý rok v našej obci (v
čase Vianoc). Možno si pamätáte aj na ten
predchádzajúci. V tomto poslednom sa
stretlo šesť družstiev: Vločky, Ťapákovci,
Pikovci, Koma, Volleyball team a Família.
Názvy družstiev si vždy zvolia samotní
účastníci priamo na mieste a humor im určite nechýba. Sranda, športový duch a zdravá
súťaživosť bola na správnom mieste a myslím, že aj atmosféra bola príjemná. Hralo sa
na dva sety do 21 bodov a systémom každý
s každým. Celý turnaj skončil nasledovne:
1. miesto – Volleyball team s kap. J. Puterom
2. miesto – Família s V. Matuškom
3. miesto – Koma s M. Dachom
4. miesto – Pikovci s P. Ottingerom ml.
5. miesto - Ťapákovci s Ľ. Hrbálom
6. miesto – Vločky s M. Kissimonom.
Symbolické ceny a občerstvenie zabezpečila KŠK pri OcÚ v Muráni a P. Ottinger st.
Núdza nebola ani o sladké a slané dobroty
našich žien. Už teraz sa tešíme na ďalší
sviatočný volejbalový turnaj, ktorý naša KŠK
(kultúrno-športová komisia) bude organizovať počas Veľkonočných sviatkov, 30. marca
2013. Všetci ste srdečne vítaní!
Mgr. Murková

8

AKTUALITY - OZNAMY - POZDRAVY - ZÁBAVA

MURÁNSKE NOVINY 1

Dobro a Zlo (časť prvá)
Kedysi dávno – pradávno, keď slnko krajšie svietilo a dážď tichšie padal, prišlo
na svet Dobro a Zlo. Podľa šiat by ste ich
nerozpoznali. Obaja ich dostali pekné.
Dokonca po čase nosilo Zlo ešte krajšie
šaty ako Dobro. Zlo si tie svoje nezašpinilo
a nezničilo, lebo nikdy, nikde a nikomu
nepomohlo. A Dobro? To teda vyzeralo!
Raz dvíhalo akúsi babku z blata a samo
doňho spadlo. Šikovné veru nebolo. Inokedy rozkladalo oheň v peci a tu.....škŕk.
Vypálilo si dieru na šatách. Zakrátko vyzeralo veľmi úboho.
Jedného dňa sa Dobro a Zlo stretlo zočivoči. Zlo sa začalo biedne vyzerajúcemu
Dobru posmievať. „Ty trhan, špinavec. Ako
to vyzeráš?! Zmizni mi z očí! Nemôžem sa
na teba pozerať!“ Dobro iba sklopilo oči,
prikrčilo sa a otvorilo ústa, no nevydalo
hláska. „Už aj zmizni ty, ty.....žobráčisko!“
No hladné a smädné Dobro už nevládalo.

Vyzeralo to, že tam veru biedne zahynie.
V tú chvíľu prechádzal okolo akýsi múdry
človek. „Čože ty naňho tak kričíš, vari
nevidíš, aké je to slabé a nanič nesúce
stvorenie?“ Vtedy sa Zlo pyšne vypälo
a povedalo: „Veru, naničsúce. O mne sa to
nedá povedať!“ A udrelo sa pritom do pŕs.
„Ja som najedené, obriadené, dobre vyzerám a vždy sa o seba postarám!“ „O seba
hej“, odvetil starec, „ale o druhých nie!
V jeden deň ste sa narodili, vo dve strany
vás rozhodili a jednostaj sa stretávate. No
ty, nepomôžeš, nepozhovieš, neporadíš.
Nič nerobíš. Nestaráš sa o brata. Ruky
máš čisté, srdce prázdne a zlý si spoločník.
Necítiť z teba ani kúsok človečiny!“
Tak si starec so sebou na cestu vybral
Dobro. A čo i len máličko to Dobro nakŕmil, to ho už nikdy neopustilo. Mocnelo
a rástlo a kade chodilo, tam dobre robilo.
M. K.

Chodíš si sem a tam,
stratený, celkom sám.
Pozeráš do zeme,
cítiš sa mizerne.
Na stene visí kríž – v pôste ho oprášiš
a kladieš otázku svätému obrázku:
Čo robiť? Som tak sám,
od rána smolu mám.
Ty visíš na stene,
tváriš sa vznešene.
Zranenia všedných dní, podrazy zákerných,
zrada od priateľa – je toho priveľa!
Bronzový Kristus sám
znamenie dáva nám,
len z lásky – kvôli nám
išiel na kríža trám.
Tak cestu do raja Kristus nám otvára,
dostal si vstupenku, ale aj podmienku.
Odpúšťaj blížnemu každý deň tisíc
krát,
odpúšťaj a hovor: bratu, ja mám ťa
rád!
M. K.

marec 2013

Naši oslávenci
Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám všetkým, milí oslávenci a milí
jubilanti, k Vášmu sviatku zaželať. Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča, žiaľ
a smútok nech sa Vám chrbtom otáča. Nech zdravie, šťastie, láska a dobrota sú
náplňou Vášho života.
Adela Michalská
31. januára sa dožila krásneho životného
jubilea 70. rokov naša občianka pani
MÁRIA BETTLEROVÁ
Je rodáčkou z Muráňa,
kde žije a založila si
rodinu. Celý život pracovala v školstve. Venovala sa výchove mladej
generácie. Zaujal ju
predškolský vek. Deti
boli a budú jej najcennejším kvetom života a zaslúžia si radostné
a šťastné detstvo. Prostredníctvom svojej
profesie sa dostala do povedomia ľudí
v Muráni. Dlhé roky pracovala ako učiteľka
MŠ a neskôr ako riaditeľka. V roku 1996

odišla do starobného dôchodku. Teraz je
šťastná, spokojná so životom, len to zdravie, ale všetko sa dá zniesť, keď je človek
obklopený láskou a porozumením rodiny.
Zložte svoje pracovité ruky do lona
a počúvajte slová, ktoré dnes pre Vás
vánok sem nesie.
Ďakujeme za lásku, starostlivosť
a želáme nech náplňou Vášho života
je zdravie, láska a pokoj v rodinnom kruhu.

15. februára sa dožil krásnych 60. rokov
života
Mgr. KAROL KONTÚR
Pochádza z Jelšavy, kde
prežil svoje detstvo
a mladosť. Po ukončení
magisterského štúdia
na Pedagogickej fakulte
univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici zakotvil v školstve. V roku 1981 mu Muráň prirástol k srdcu a očarila ho muránska príroda.
Tu sa stáva učiteľom, neskôr zástupcom
riaditeľa a od roku 1991 zastáva funkciu ria-

diteľa ZŠ s MŠ. V období jeho pôsobenia sa
škola rozrástla, zmodernizovala a skvalitnil
sa výchovno-vzdelávací proces. V súkromí
sa teší zdraviu s manželkou Alicou, dvom
synom a trom vnúčatám.

28. januára sa dožila životného jubilea
60. rokov pani
MATILDA MUŠUKOVÁ
Dožívaš prekrásne chvíle,
prešla si životom predlhé míle.
Zrakom duše pátraš v diali,
hladíš spomienky...čo tie roky Ti dali!

Srdečne blahoželáme.
K srdečnému blahoželaniu sa pripájajú
dcéra Beátka s rodinou
syn Viktor s družkou Jankou
a ostatná rodina

Ľudský život – krátka trasa,
míľnikmi je obosiaty.
Človek ani nenazdá sa
a už je tu šesťdesiaty.
Srdečne blahoželáme.
K blahoželaniu sa pripája manželka,
synovia a vnúčatá.
Pripime si na jubileum tvoje,
prijmi aj naše priania,
nech pán Boh Ti dá Veľa zdravia.
Všetko najlepšie Ti prajú manžel Milan,
syn Milan, dcéra Matilda s rodinou,
vnúčatá a pravnúčatá.
-AM -

SPOMIENKY
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka ti za všetkých nás.
Dňa 12. januára uplynulo päť rokov od úmrtia, manželky, mamy
a starej mamy

Anjel Muránsky

TERÉZIE ORBANOVEJ
s láskou a s úctou na ňu
spomíname.

S očami zatvorenými dotýkaš sa mojich perí,
farbami lykovca zvádzaš ma, láska moja.
Sám víchor hodil na k Tebe do dverí,
keď v hradbách Muráňa žiarila večná Trója.

Dňa 5.2. uplynul
rok, čo nás navždy
opustil drahý otec,
starý otec
JÚLIUS BEŇO

Tie noci, Mária, slzami spájané
s výkrikmi rozbúrených brál
zneli ako z diaľky rytmy Gajané,
keď koril sa Ti Dávid kráľ.

Vždy je smutné, keď niekto odíde, ale keď odchádzajú blízki ľudia, je oveľa ťažšie dať zbohom. 20. februára 2013 si
pripomíname prvé výročie tragickej smrti
Ing. PETRA HRBÁĽA
vo veku 55 rokov. Fyzicky
si odišiel, ale spomienky na teba mi zostávajú.
Odišiel si bez rozlúčky, čo
nikto nečakal.
Spomína sestra Božena s rodinou.

Hlboká vďaka, úcta a láska
smrťou nekončí.
Odišli ste cestou, ktorou ide
každý sám
a len otvorená kniha spomienok

Očami zaľúbenými dotýkaš sa mojich perí,
každý úsmev Tvôj pre mňa je dar.
Mocná ako nádherné útesy Kriváňa
je láska Séčiovny v hradbách Muráňa.
(Slávek Zapletal)

zostáva nám.
Dňa 24.03. si pripomenieme smutné 3.
výročie úmrtia našej
milovanej mamy, starej mamy
VIERY BEŇOVEJ
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Kto s Vami žil, len ten vie,
čo stratil
S láskou a úctou spomínajú dcéry Andrejka a Vierka s rodinami.

Uzávierka Pre prispievateľov do č 2/2013 je
30. apríla 2013 – osobné doručenie príspevkov, poštou na adresu
redakcie, alebo mailovú adresu (obec@muran.sk).

