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Šťastný nový rok 2016
V mene obecného zastupiteľstva Obce Muráň a zamestnancov Obce Muráň by som Vám chcel popriať všetko dobré do
nového roku, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Nech je nadchádzajúci rok lepší ako ten predtým!
Ing. Roman Goldschmidt
Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov.
Aj v tomto roku zavítal medzi muránske deti Mikuláš,
ktorého príchod sa stal v našej obci pomaly tradíciou. Bohatý mikulášsky program sa začal v nedeľu
6. decembra 2015 o 1400 hodine na námestí, kde sa
zhromaždili deti všetkých vekových kategórií, rodičia,
starí rodičia a všetci tí, ktorí prišli privítať Mikuláša a
osláviť jeho sviatok. Tento rok sa o dobrú náladu prišiel
postarať aj známy zabávač Jožko Pročko, ktorý celý
program aj moderoval.
Úvod patril folklórnemu súboru Radzim z Vyšnej Slanej, ktorý sa predstavil ľudovými pesničkami z nášho
regiónu. S pásmom básničiek a vinšov vystúpili deti
zo skupiny „Slniečko“ pod vedením pani učiteľky Mgr.
Janky Murkovej, ktoré nakoniec zaspievali známe
koledy a vianočné pesničky, ktorými rozospievali celé
námestie. Všade bola veselá vrava, usmiate a rozžiarené detské tváričky a spokojní, dobre sa zabávajúci
ľudia. Na námestí nechýbali ani stánky s rôznymi ručne
vyrábanými vianočnými ozdobami, krásne vyzdobené
medovníčky. To všetko sme mohli obdivovať a aj si zakúpiť na námestí. Na zahriatie bol pre deti pripravený
čaj a dospelí sa mohli posilniť vianočným punčom.
A potom nastala tá vytúžená chvíľa príchod Mikuláša, ktorý prišiel spolu s anjelom a čertom na koči
ťahanom dvoma tátošmi. Mikuláš všetkých pozdravil
a rozsvietil vianočný stromček, ktorý sa rozžiaril stovkami drobných žiaroviek. Detské očká žiarili radosťou,
ale niektorých, hlavne tých najmenších, vystrašil čert.
Mikuláš mal so sebou kôš plný darčekov, ktoré spolu
s anjelikom a čertom rozdali nedočkavým deťom. Tie
odvážnejšie mu zarecitovali, alebo zaspievali. Potom
sa Mikuláš rozlúčil a všetkým zaželal veľa zdravia,
radosti, šťastia a pokoja pri príležitosti nadchádzajú-

Mikuláš s Jožkom Pročkom
cich vianočných sviatkov a deťom sľúbil, že ak budú
poslúchať, príde aj na budúci rok.
Okrem radosti priniesol Mikuláš do našej dedinky aj
atmosféru blížiacich sa Vianoc. Kto prišiel na námestie
určite neoľutoval, zabavil sa a precítil vianočnú atmo-

sféru. Veď Vianoce sú o tom, aby sa ľudia spoločne
stretávali a prežívali radosti života. Želajme si teda
navzájom sviatky plné lásky, pokoja a oddychu.
Ing. Soňa Haššová
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SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE HASIČSKEJ TECHNIKY
jeho obhliadke hasičmi a občanmi Muráňa
mohlo zaparkovať v novej hasičskej zbrojnici. Minister vnútra SR Róbert Kaliňák ďalej
pokračoval v neformálnych rozhovoroch
s občanmi. Stretnutie sa ukončilo zápisom
hostí do pamätnej knihy obce a spoločným
pohostením.
V rámci projektu celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek
v sobotu 28.novembra 2015 podpredseda
vlády a minister vnútra SR p. JUDr. Róbert Kaliňák, odovzdal v okrese Revúca
v šiestich obciach hasičskú techniku.
V obciach Muráň, Muránska Dlhá Lúka,
Magnezitovce, Kameňany a Ratková hasičské auto -IVECO DAILY. A pre jelšavských
hasičov bolo odovzdané hasičské auto
– CAS 32 TATRA 815. Veríme, že nová
technika bude prínosom pri skvalitnení
záchranných zásahov dobrovoľného hasičského zboru v Muráni. Nech im slúži
bez porúch...
Spracovala Ing. Soňa Haššová
FOTO: Bc. Jana Hajdúková
V sobotu dňa 28. novembra 2015 v predpoludňajších hodinách zavítal do našej
obce medzi dobrovoľných hasičov podpredseda vlády a minister vnútra SR p. Róbert Kaliňák, aby slávnostne odovzdal
nové hasičské auto - IVECO DAILY. Odovzdávania sa zúčastnila nastúpená hasičská
jednotka a prítomní hostia: podpredsedníčka parlamentu a poslankyňa Národnej
rady SR JUDr. Jana Laššáková, prezident
Hasičského a záchranného zboru ( HaZZ )
gen. JUDr. Alexander Nejedlý, generálny
sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR ( DPO SR) Vendelín Horváth, riaditeľ
Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Ing. Dušan Sľuka, vedúci sekretariátu
DPO SR Ing. Ján Parčiš, riaditeľ Okresného
riaditeľstva HaZZ v Revúcej Mgr. Jozef Mikuda, predseda Okresného výboru DPO SR
v Revúcej Ing. Milan Brdársky. Slávnostné
odovzdanie sa uskutočnilo pred hasičskou
zbrojnicou. Po podaní hlásenia veliteľom
DHZ p. Jánom Melicherom podpredsedovi
vlády a ministrovi vnútra SR p. Róbertovi
Kaliňákovi sa ujal slova starosta obce Ing.

Roman Goldschmidt, ktorý privítal
všetkých hostí a v príhovore stručne zhodnotil činnosť nášho zboru.
Následne vystúpil v príhovore podpredseda vlády a minister vnútra SR
Róbert Kaliňák. Uviedol ako si váži
prácu dobrovoľných hasičov, ktorí vo
svojom voľnom čase na úkor rodín
bez nároku na odmenu nasadzujú
svoje životy, aby pomohli spoluobčanom. Uviedol, citujem : „Robia to
v duchu tradičného hesla – Bohu na
slávu a blížnemu na pomoc.“ Minister
sa poďakoval hasičom z Muráňa, že
dokázali udržať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru a odovzdal
kľúče od vozidla veliteľovi DHZ p.
Jánovi Melicherovi. Súčasťou bolo
aj slávnostné pokrstenie vozidla
fľašou šampanského. Posviacku vozidla vykonal Mgr. Ján Gnip farský
administrátor. Stretnutie pokračovalo obhliadkou hasičského vozidlaIVECO DAILY, ktoré má 750 litrovú
pohotovostnú nádrž na vodu a po

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov
S príchodom zimy prichádza aj vykurovacia sezóna a s ňou aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia
hasiči už tradične evidujú zvýšený počet
výjazdov k požiarom rodinných domov.
V poslednom období sme zaznamenali
návrat k pôvodnému vykurovaniu stavieb
tuhým palivom - drevom. Požiare vzniknuté
od týchto spotrebičov sú spôsobené hlavne
ich nesprávnou a neodbornou inštaláciou,
ktorú si užívatelia zvyčajne vykonávajú
svojpomocne bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebným úradom. Týmto sa
však dopúšťajú priestupku nielen voči stavebnému zákonu, ale aj na úseku ochrany
pred požiarmi, pretože fyzické osoby sú
povinné podľa § 14 ods. 1 písm. i) zákona
NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
zabezpečiť odborné preskúšanie komínov
po stavebných úpravách na telese komína
a pred pripojením spotrebiča na komín
osobou s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov – kominárom, ktorý
o tomto vydá majiteľovi doklad. Podobne
aj rekonštrukcie chát, chalúp a výstavbu
kozubov si ich užívatelia zvyčajne vykonávajú sami, alebo ich zveria tzv. odborníkom na všetko. Požiare vznikajú hlavne

nedodržaním bezpečných vzdialeností
na zabudovanie horľavých materiálov do
konštrukcií kozubov a komínových telies
a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti pri
inštalácii dymovodu od okolitých horľavých
stavebných konštrukcií, ustanovených vo
všeobecne záväznom právnom predpise.
Veľa evidovaných požiarov tvoria požiare
spôsobené vyhorením sadzí v komíne. Je to
dôsledok absentujúceho čistenia a kontroly
komínov. Termíny kontroly a čistenia komínov sú uvedené vo vyhláške Ministerstva
vnútra SR č. 401/2007 Z. z.:
– ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výkonom
do 50 kW komín je potrebné čistiť raz za:
· 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
· 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá
ak ide o komín bez vložky
· 12 mesiacov – spotrebiče na plynné
palivá a ide o komín s vložkou
– ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výkonom
nad 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
· 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá
alebo spotrebiče na kvapalné palivá
· 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá
Vypaľovať komín je možné len výnimočne.

Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje
obci. Ak sa spotrebič prevádzkuje podľa
tohto návodu, mala by byť jeho prevádzka
bezpečná. Ak nám návod na používanie
chýba, treba sa riadiť pokynmi uvedenými
vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovujú technické podmienky a
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
pri inštalácii a prevádzkovaní palivových
spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov,
a zariadení ústredného vykurovania a pri
výstavbe a používaní komínu a dymovodu
Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní:
– neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé
materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
– nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé
kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
– inštaláciu vykurovacích telies zverte
vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní
pokynov výrobcu,
– dbajte na to, aby vykurovacie telesá –
sporáky, pece a pod. boli umiestnené na
nehorľavej podložke predpismi určených
rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

– popol z vykurovacích telies vysýpajte
zásadne do nehorľavých a uzavierateľných
nádob,
– dbajte na to, aby neboli ponechané
v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče,
ktorých technické parametre a vyhotovenie
vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné
spotrebiče bez automatickej regulácie,
– dodržujte predpismi stanovené zásady
pre skladovanie a používanie horľavých
kvapalín, kovových tlakových nádob na
propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je nevyhnutné, aby palivové spotrebiče, dymovody
a komíny boli správne zapojené, udržiavané
a konštrukčne i funkčne bezpečné. Pri porušení základných povinností pri inštalovaní
a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies môže Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Revúcej v priestupkovom konaní
uložiť pokutu do výšky 331 € a v blokovom
konaní do výšky 100 €.
npor. Ing. Stanislava Šuhajová samostatný odborný
inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej
Fotodokumentácia k článku (z archívu OR HaZZ
v Revúcej)
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Na čom nám má v živote záležať
V prvom rade by sme si mali dávať pozor, aby nám
záležalo na zdraví. To je pre každého človeka veľmi
dôležité. Nerobiť nepremyslené veci, ktoré nám môžu
spôsobiť chorobu. Chráňme sa týchto vecí, ceňme si ho,
lebo to jediné sa nedá kúpiť. V modlitbách prosme Pána
Boha a Ježiša, aby sme do konca života nevedeli, čo je to
bolesť.
V jednej dedine okrášlenej horami býva Veronika, jej
manžel Peter a dcérka Janka. Veronika odchádza do
nemocnici v Prahe. Dcérka Janka má 8 rokov. Táto pani
má rakovinu. Lekári na onkologickom oddelení chcú
pani Veroniku operovať, aby jej zachránili život. Ona
má z operácie veľký strach, bojí sa, že sa nepreberie
z narkózy. Prišiel deň, kedy ju mali operovať, odviezli ju
na operačnú sálu. Manžel Peter ju upokojuje, posmeľuje
ju. Pri operácii ostali lekári prekvapení, lebo pacientka už
mala metastázy po celom tele, na črevách veľké cysty.
Pani Veroniku zašili a bola prevezená na oddelenie. Na
druhý deň ju prišiel navštíviť manžel s dcérkou. Pán
primár si ho zavolal do kancelárie, kde ho informoval
o operácii: „Vaša manželka nebola operovaná, má po
celom vnútri čriev všetko rozťahané, postih je veľký.
Dávame jej mesiac, alebo 5 týždňov života. Ona sa to
nesmie dozvedieť.“ Peter súhlasí, hoci má v očiach slzy.
Stratí milú, dobrú a spoľahlivú manželku. Dcérka bude
bez mami.
Ženy, čo boli operované v ten deň, čo aj Veronika, už
aj vstávajú. Idú sa osprchovať, idú na raňajky, mocú sa
po chodbe. Veronika sa nevie postaviť na nohy, točí sa
jej hlava. Je veľmi slabá a má aj silné bolesti. Dostáva
injekcie na utíšenie bolesti. Ráno na vizite hovorí pánovi
doktorovi, že sa jej niečo nevidí. Má zapuchnuté obe
nohy. Lekár ju upokojil, že každý človek tento stav znáša
inak. Je už tretí týždeň a Veronika nevie vstať. Stále spí
a nič neje. Keď ju prišiel navštíviť Peter s dcérkou, tak mu
hovorí: „Vieš, mne lekári niečo taja. Nechcú mi povedať
pravdu. No ja viem, že živá sa domov nevrátim. Sľúb
mi Peter, že sa postaráš o našu dcérku, keď tu už nebudem. Nedaj jej ublížiť, lebo nevieš, čo ju v živote ešte

čaká. Nech má z detstva len tie najkrajšie spomienky.
Buď k nej milý otecko. Ochraňuj ju, je to naše slniečko.“
Petrovi tečú slzy po celej tvári. Nečakal tieto slová od
manželky. Sľubuje jej, že o dcérku Janku sa postará.
Kľakne si ku posteli a prisahá jej, že sa už nikdy neožení.
Pre neho žiadna žena neexistuje. Stále bude mať pred
očami len svoju ženu Veroniku. Ona má iný názor. Hovorí
mu, nech neostáva sám, chce aby si po čase našiel dobrú
manželku, ktorá ho opatrí v starobe, veď je ešte mladý
muž. Peter kričí: „Nie, nie, ja to neurobím. Ja milujem
len teba, ty si moja jediná veľká láska.“ O dva mesiace
Veronika zomiera. Odchádza pomaly do inej sféry, kde
už na ňu čakajú. Jej dušička dostáva krídla, vystupuje
k oblakom. Tam už viac nepočuje ľudský hlas. Janka
ostáva bez mamička. Žije so starými rodičmi, bývajú
spolu vo veľkom dome. Starí rodičia ju majú radi.
Už je tomu 10 rokov, ako ich Veronika opustila. Janka
má 18 rokov. Jedného dňa, keď prišiel Jankin otecko
domov z práce, jej oznamuje, že cestujú do Bulharska
na 14 dní. Pozvala ich firma, potrebuje s ním niečo
prerokovať, Peter je zásobovací referent. Janka chodí
na pedagogickú školu, chce byť učiteľka v škôlke ako
bola jej mama, bude mať pekné prázdniny. Balia si
veci, lebo ráno už odchádzajú k moru. Po príchode na
miesto Petra pekne vítajú, zoznamuje sa s riaditeľom,
úradníkmi... Janka je pri mori, kúpe sa a opaľuje. Píše
pohľadnice a listy starkým do Muráňa. Peter sa zoznamuje so sekretárkou Nikoletou z podniku. Je to slobodná
slečna, veľmi pekná a sympatická. Ovláda viac cudzích
rečí, robí tlmočníčku riaditeľovi, chodí s nim na služobné
cesty. Po večeroch pozýva Petra s Jankou zabávať sa
po podnikoch. Nikoleta chce, aby Peter ostal pracovať
u nich, vybavila mu aj miesto, bude zástupca riaditeľa.
Je to veľký závod. Peter prijíma toto zamestnanie. Ostáva
bývať v Bulharsku, v Sofii, dostal vyššiu funkciu ako mal
na Slovensku. Janka odchádza domov sama, nepočítala
s tým, že otec tam ostane. Starým rodičom sa to nepáči.
O rok sa chce otec oženiť s Nikoletou, píše Janke list,
v ktorom ju pozýva na svadbu. Janka je už učiteľka. Po

KDE SI MI...

Raz príde deň

v poradí 11. zbierka básni Františka Bábelu
Zdá sa, že iba nedávno sme v Muráni krstili prózu
PhDr. Františka Bábelu s povstaleckou tematikou
MURÁNSKE ZVONY. On sa však umelecky výrazne
zviditeľnil hlavne svojou poéziou. Doteraz bolo známych jeho desať básnických zbierok: STOPY, RÁNO
S HRDLIČKAMI, NEHA, DOTYKY, BELASÝ
SEN, NOČNÉ BÁSNE, POLARITY, IBA PO ŠEPKY, SPOMIENKY ZO ŠKOLSKEJ PODSTIENKY,
PLAKAŤ DO BÁSNI.
Náš muránsky rodák- básnik z Tisovca, čoraz viac
obmedzovaný svojimi zdravotnými problémami,
presviedčal svojich známych, že s literárnou tvorbou
už skončil. A predsa v 2 polovici roku 2015 dal ešte
raz šancu svojim reflexívnym básnickým výtvorom,
hľadajúci lásku, šťastie, spravodlivosť, riešiaci otázky života a smrti, pátrajúci po večnosti. Pomocou
svojich bývalých študentov tzv. „štúrovcov“, brata
PhDr. VILIAMA BÁBELU a kamaráta MILANA
KVETKU svojich priaznivcov potešil aj v poradí 11.
básnickou zbierkou pod názvom KDE SI MI...Dielo
s tvrdou väzbou má 280 strán. Za sponzorstvo a organizačno-edičnú zodpovednosť vďaka patrí hlavne
p. ŠTEFANOVI ŠKOVIROVI z Popradu a Tlačiarni
Kežmarok GG, s.r.o.
Zbierka obsahuje viac ako sto básni a je rozdelená do
štyroch častí. Pôsobivý je už úvodný PROLÓG – tak
vyberáme aspoň úryvok:
„Aká si mi krásna, ty rodná zem moja“.....
Len v tvojom objatí, v náručí tvojich hôr
chcem nakoniec skonať.
A byť pochovaný tam hore na Kľaku
pod vysokým smrekom, pod ktorým
rozkonáreným až po zem,
som v to novembrové partizánske ráno

dvoch rokoch sa im narodila dcérka, dali jej meno po
mame. Veľmi sa jej tešia. Nikolka rastie, má už 5 rokov,
chodí do škôlky, ale ešte nerozpráva. Učiteľky si všimli, že
na všetko ukazuje len rúčkou. Oslovili jej matku, no ona
si myslí, že sú deti, ktoré sa rozhovoria neskôr. Neberie
to vážne. Jedného dňa prišla do škôlky detská doktorka.
Deti ju poznajú, spievajú jej, recitujú básničky. Nikolka
mlčí, hrá sa s bábikou. Pani doktorka si to hneď všimla,
podíde k nej a prihovára sa jej, no ona sa len díva. Keď
sa k nej Nikolka otočila chrbtom, doktorka silne hodila
na zem knihu. Dievčatko sa nestrhlo, ostatné deti sa
zľakli a tie menšie začali dokonca plakať. Lekárka dáva
rodičom predvolanie, aby išli s Nikolkou na odborné vyšetrenie do fakultnej nemocnice. Pán primár potvrdzuje
zlé tušenie detskej doktorky, dievčatko je hluchonemé.
Nastúpi do školy ku deťom s rovnakým postihom. Toto
je pre Petra ďalšia rana osudu, s dcérkou mali iné plány.
Plačú obaja rodičia. Jedného rána Petra prebudil sen
s Veronikou. Videl ju na pláži, stála pri mori, voda jej
omývala nohy. Pozerala sa na Petra smutným pohľadom
a mala v očiach slzy, prehovorila: „Prečo si mi v nemocnici prisahal, keď si to nedodržal“ a potom zmizla. Až teraz
si spomenul, ako kľačal umierajúcej manželke pri posteli
v nemocnici a prisahal jej, že sa nikdy neožení. Porušil
prísahu, ktorú dal. Slzy mu stekajú po celej tvári, nevie
ich zastaviť. Mlčí, toto nikdy nepovie manželke, nechá si
to tajomstvo navždy pre seba.
Nikolka nastupuje do prvej triedy, kde sú všetky deti
nemé. Učí sa posunkovú reč. Učia sa ju aj rodičia, aby
s ňou doma vedeli komunikovať. Peter píše dcérke
do Muráňa list. Oboznamuje ju o Nikolke, ťažko sa mu
opisuje táto skutočnosť. Peter býva vo veľkom meste,
pracuje na významnom mieste, má veľkú funkciu
i krásnu a učenú manželku po svojom boku, je bohatý
milionár. Síce sa má veľmi dobre, no nevyšlo mu všetko
ako si prial, v srdci prežíva veľký žiaľ, lebo nedodržal prísahu, ktorú dal. Dcéra z Muráňa mu posiela list i peknú
pohľadnicu: Muránsky hrad i hory (dávno ich nevidel).
Otecko posiela Janke peknú báseň, ako milú spomienku.

ležal zaľahnutý vo vysokej tráve –
16- ročný chlapec s ľahkým guľometom,
aby som si ťa,
krvácajúca rodná vlasť
chránil pred zdivočelým rozvojneným svetom.

Raz príde ten deň, keď si prídem
pozrieť rodnú zem.
Tak ďalekú, pre mňa tak milú.

Veď som ťa miloval, ľúbil nadovšetko,
Aj svoj život som s tvojím nerozlučne splietol. (s.6 - 7)
- RS -

Spomienky mám na ňu pekné.
Na dvore kvitnúci strom,
pri ňom lavička,
tam mi Veronika spoločnosť robila..
Ti dedinka plná krás. Kde v hore
buky hučia,
vetrík ich kolíše, ako dieťatko matka.
Tam ranné slniečko lúčmi suší lúky,
prebúdza vtáčiky.
Kvietky sa otvárajú s púčkov.
Lúky zajasajú farbami dúhy kvetov.
Ty, Muráň ďaleký, prečo som ťa
opustil.
V srdiečku mám veľký žiaľ!!!
Irena Hégerová
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Návrat symbolu muránskych dejín – socha sv. Jána Nepomuckého
Na námestie našej obce sa dňa 27.
novembra 2015 vrátila socha sv. Jána
Nepomuckého. Osadenie sochy bola
náročná úloha, pretože samotná socha sa
skladá zo štyroch dielov. Sochu osádzal
skúsený tím z reštaurátorských ateliérov
za pomoci zdvíhacej techniky. Sochu sa
podarilo bez poškodenia umiestniť.
Sv. Ján Nepomucký je český svätec,
uctievaný ako mučeník spovedného
tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach. Je taktiež patrónom
Rožňavskej diecézy. Zomrel mučeníckou
smrťou 20. marca 1393. Jeho telo našli a
pochovali v kostole sv. Kríža a neskôr ho
preniesli do chrámu sv. Víta v Prahe. Za
svätého bol Ján vyhlásený v roku 1729.
Traduje sa, že sv. Ján je mučeníkom spovedného tajomstva. Údajne sa ho mal
kráľ Václav IV. vypytovať na hriechy svojej
manželky Žofie, ktorá bola veľmi nábožná. Spovedať sa chodila práve k Jánovi.
Kráľ ju podozrieval z nevery, pretože
sám sa tejto neresti dopúšťal. Keďže však
Ján nič nevyzradil, mučil ho a dal zabiť
a nakoniec zhodiť z pražského mosta do
rieky Vltavy. Socha sv. Jána Nepomuckého predstavuje kňaza v kanonickom
rúchu (klerike) cez ktoré má rochetu (z
lat. rochettum,). Je to voľné biele liturgické vrchné rúcho s úzkymi rukávmi

siahajúce po kolená a na okraji zdobené
zlatou krajkou. Ramená mu zakrýva
krátka, vpredu uzavretá pláštenka čiernej
farby, tzv. mozetta. Na hlave má biret.
Biret je liturgická pokrývka hlavy čiernej
farby so strapcami a štyrmi rohmi, používaná v rímskokatolickej cirkvi. V ruke

drží svätec kríž s ukrižovaným
Kristom. Okolo hlavy má päť
hviezd. Hviezdy zastupujú legendu, podľa ktorej vltavskí
rybári našli po smrti Jánove
telo s piatimi svetlami, prípadne päť rán Kristových či päť
písmen latinského tacui (mlčal
som). Medzi svätcami je to
veľmi zvláštny atribút, pretože
s hviezdami okolo hlavy je
zobrazovaná iba Panna Mária.
Pôvodnú sochu sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola vplyvom
počasia poškodená, zreštaurovali. Hlavné reštaurátorské
práce na soche robil Mgr. art.
Peter Gregvorek. Za profesionálne odvedené rekonštrukčné práce ďakujeme. Na sochu
sv. Jána Nepomuckého bola
v tomto roku poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na
ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu
projektu „Reštaurovanie nehnuteľnej
národnej kultúrnej pamiatky socha sv.
Jána Nepomuckého č. ÚZPF 2416/0“
z Ministerstva kultúry SR vo výške 3500
€. V roku 2013 4000€ a v roku 2011 až
5000€.

Z dostupných zdrojov spracovala
Ing. Soňa Haššová
FOTO: Bc. Jana Hajdúková

Meranie zraku
Dňa 2.decembra 2015 sa v obradnej sále obce v čase od 1100hod. – 1300hod. uskutočnilo bezplatné meranie zraku. Občania si mohli po zmeraní zraku a odporučení
dioptrií objednať na dobierku aj nové okuliare. Zrak si dalo zmerať 23 občanov. Túto
zdravotnícku akciu usporiadalo občianske združenie Superočko so sídlom v Čadci.
Aj takáto aktivita je pomocou pre ľudí, ktorí nemusia vždy vycestovať za lekárom
mimo miesta bydliska.
Ing. Soňa Haššová

VIANOCE
František Bábela

Radostný hlahol zvonov
a chodník do kostola...
Hľa, blízkosť svätej chvíle
k modlitbe volá.
Nuž poďme. V ruke s rúčkou
tvojou
k jasličkám zložiť dary skromné.
Ježiško azda čosi povie
o tebe, o mne,
anjelom našim strážcom.
Raz i nám cestu vystroja.
Kľakneme ticho pred oltárom,
kde teraz drieme Pachoľa.
(Zo zbierky KDE SI MI...)

Muránske
buchty
musia
byť!
Chuť na muránske buchty - široko-ďaleko preslávené ešte pred pár
rokmi - očividne stále pretrváva. Stále
si vieme predstaviť tie rady na ne hlavne v čase turistickej sezóny a vlastne
i sklamanie záujemcov, ktorým sa už
neušli. Keď nestihli ich upečenie, boli
beznádejne vypredané.
Znovuoživenie tejto rýdzo muránskej
kulinárskej špeciality riešil aj denník
PLUS JEDEN DEŇ (tasr, 13.11.2015, s.
19) pod názvom Upečú znova v Muráni buchty? Konštatovali, že ich obnovenie vyzerá reálne, len sa hľadajú
vhodné priestory. Bude ich teda piecť
školská kuchyňa, súkromná osoba,
resp. výroba buchiet bude realizovaná
v obecnej réžii? Buchtičky, buchty,
buchtiská, držíme vám všetky prsty
i celé ručiská!
- RS -

Rekonštrukcia zvodidiel na moste
V mesiaci november prebehla rekonštrukcia zábradlia na jednom z trojmostov.
Mosty križujú rieku Muráň nachádzajú sa na ceste smerom na Tisovec a križujú sa
s „Konskou“ ulicou. Zdeformované a na niektorých častiach chýbajúce zábradlie
robilo most nebezpečným. Bolo potrebné vykonať najskôr demontáž poškodeného
a zdeformovaného zábradlia. Obruba spodného múru bola vybetónovaná na ktorú
sa osadili nosné stĺpiky a na to zvodidlové dielce. Rekonštrukcia zvodidiel na moste
bola dokončená v poslednom novembrovom týždni a financovala sa z rozpočtu obce.
V rámci rekonštrukcie sa most spevnil a osadili sa nové zvodidlá, ktoré zodpovedajú
súčasnej norme kladenej na bezpečnosť.
Ing. Soňa Haššová
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Furman z Vohana gazdoval aj na „Maďaroch“
K 120. výročiu narodenia Jána a 60. výročiu úmrtia jeho Katky

Starí rodičia JÁN a KATARÍNA SOJÁKOVCI
Môj starý otec JÁN SOJÁK (1895 – 1947)
sa narodil pred 120 rokmi, a teda prežil
obe svetové vojny, hoci zomrel pomerne
skoro – iba 52 ročný. S manželkou KATARÍNOU, rodenou SPIŠÁKOVOU (1898
– 1955), ktorá zomrela pred 60 rokmi ako
57 ročná, žili najprv v Pastovníku a neskôr
si postavili murovaný gazdovský dom
s hospodárskymi budovami na ulici v tzv.
„PRÍDEĽU“ smerom na Tisovec, podobne
ako ďalší občania Muráňa – od kaplnky
to bolo 9 rodín: KRŠTIEŇOVÁ, SKLENÁRIKOVÁ, HAJDÚKOVÁ, BRÚSIKOVÁ, KÁLOVCOVÁ, SOJÁKOVÁ, JAMBRICHOVÁ,
LAURENČÍKOVÁ a VRBIAROVÁ. Tieto domy
boli postavené v medzivojnovom období,
pravdepodobne okolo roku 1930, kedy
boli prideľované parcely po viacerých
požiaroch. V monografii MURÁŇ (J. Gallo,
2001, s. 103) sa uvádza, že zhorelo 16 domov. Pri tejto príležitosti aj ja dokladám
(diplomová práca MURÁNSKE NÁREČIE)
poznatky zo spomienok môjho otca
PAVLA HAJDÚKA (1922 – 1997) v nárečí:
„Koď som búu malí, mau som šťiri roki (r.
1926), zhoreu nám dom. Ftoďi zhorela
calá ulica. Domi buli drevänie. Potom
zmo dostáli pozemok pri kápliške, käďe
iďe cesta do Ťisóvca a postavili zmo si
dom a tam zmo aj mi zo sestrov a bratom
virostli. Z noviho domu som zašau choďiť
do školi, do prvéj trieďi...“ Keďže sa zvrtla
reč na mojich druhých starých rodičov,

zmienim sa čiastočne aj o nich. Obe rodiny – Hajdúkovci a Sojákovci – delili iba
dva domy, a tak sme s rodičmi v mojom
predškolskom veku na mojej rodnej ulici
žili raz u jedných a raz u druhých starých
rodičov. Do 1. ročníka som však začala
chodiť z Majera (dom Vigovcov), ale už
ako druháčka do školy z mojej milovanej
Novej ulice... Starý otec PAVEL HAJDÚK
(1897 – 1987) zomrel ako 90 ročný. Ma-

Staršie deti MÁRIA, JÁN a mladšie MARGITKA a MILOŠKO (Emil)
jetkom sa zaraďoval medzi gazdov a bol
vychýrený „kšeftár“ s dobytkom. Stará
mama MÁRIA HAJDÚKOVÁ, rod. ŠALÁTOVÁ (1899 – 1981) pochádzala z MILHOSŤA
a zomrela 82 ročná.
Starý otec Ján Soják, ktorému venujem
svoju spomienku, furmančil. Zvážal kláty
z Vohana a iných oblastí muránskych hôr
na pílu. Škoda, že som ho nepoznala, lebo
nečakane zomrel pár mesiacov po mojom
narodení. Furmani ho doviezli domov po
mozgovej príhode. So starou mamou

vychovávali šesť detí. A dvaja chlapci ešte
zomreli – jeden mal iba tri roky a starší
dovŕšil štrnásť. Od tých čias sa moja starká Katka obliekala iba do čierneho.
Postarať sa o 8 člennú rodinu nebo-

a RH. Dodnes niektoré výtvory uchovávam ako vzácnu relikviu. Starý otec okrem
zvážania dreva, gazdovania v Muráni rozhodoval sa gazdovať aj na „MAĎAROCH“
– presnejšie v Králiku pri Tornali získali
pôdu a v lete tam žili v malých príbytkoch
s hlinenou dlážkou. V horúcom prostredí
im však nič nechýbalo, hlavne, keď úroda
bola bohatá. Z „Maďarov“ si starý otec
priviedli nádherné výrazné rohaté maďarské voly, ktorým v Muráni nebolo páru.
Len najmladší syn prváčik Ferko mal tam
problém s maďarčinou, ale po návrate
do školy v Muráni všetko rýchlo dobehol.
Naopak najstarší zo štyroch bratov Ján sa
čoskoro tešil z rodinného šťastia a neskôr
aj z troch vydarených synov, ktorí však už
svojho starkého Sojáka nepoznali. Starý
otec, s ktorým sa rodina rozlúčila iba dva
roky po oslave 50. narodenín, chýbal
najmä jeho trom slobodným synom – neplnoletým a na prahu dospelosti: Ferkovi,
Jurajovi a Emilovi. Chorľavá stará mama
ťažký život zvládala iba s ich pomocou.
Najmladší synovia – učitelia FERKO a JU- Napriek tomu najmladší absolvovali aj vyRAJ s bratom EMILOM (uprostred) sokoškolské štúdium, hoci Ferko od 14 rokov musel
pokračovať
lo ľahké.
V dome nikdy
a prekonáneutíchli
vať náročkrosná, tkané životné
lo sa ok rem
skúšky už
ak úplpokrovcov
hlavne plátná sirota.
no na obrusy,
Z ľudí na
utierky, utepriložených
ráky, plachty
záberoch
už nikto neatď., hlavne
aby bolo aj
žije. Všetci
dvom dcé Starí rodičia PAVEL a MÁRIA HAJDÚKOVCI sa stretli vo
ram Mariške
večnosti,
a Margitke do výbavy a ušlo sa aj prvej česť ich pamiatke!
vnučke. Nechýbali ani nádherné mono- S úctou a stálu spomienkou vnučka
gramy (okrem vytkaných vzorov): KS, MS Ruženka

VYCHÝRENÍ MURÁNSKI MÄSIARI

Pani MARGITA SKLENÁRIKOVÁ z Novej
ulice, ktorá sa vydala z Muránskej Lehoty
do Muráňa, vždy si rada zaspievala v obecnej folklórnej skupine LEVENDA. Hoci vek
88rokov jej už priniesol obmedzený pohyb,
pamäť má ešte vynikajúcu. Neraz pripravila
pre Muránske noviny záznam svojich spomienok na mladosť – časy všedné i sviatočné. Rada si zaspomína aj teraz, a tak
sa v jeden deň nádherného babieho leta
vrátila do obdobia svojho produktívneho
veku. Zaujala ma jej spomienka na prácu
v mäsiarstve v Nákupnom centre Jednota
v Muráni. Toto povolanie pre ženu bolo
dosť náročné, ale zvládla ho, niekedy síce
aj s pomocou najstaršieho syna Mariána.
Tešila sa so stálych zákazníkov z Muráňa,
ktorým vždy vedela ulahodiť, podobne aj
z okolitých obcí, ba hojne ich prichádzalo
aj z Tisovca, ktorí nešetrili chválami na rúču
mäsiarku, ktorá ochotne plnila ich želania.
Práve v Muráni si vedeli navyberať z rôznych druhov mäsa a mäsových výrobkov.
A pani Sklenáriková sa všemožne snažila
nestratiť svojich verných zákazníkov, lebo
vtedy platilo: „Náš zákazník – náš pán!“
Naša reč s ňou sa zvrtla aj na ďalších
v našej obci vychýrených mäsiarov a to ma
priviedlo k pátraniu po obraze tohto životne dôležitého povolania v našej histórií.

Monografia Muráň (J. Gallo, 2001, s.
109) uvádza, že v období medzi dvoma
svetovými vojnami sa naša obec menila na
mestečko. Žilo tu viac ako 1300 obyvateľov. V Muráni bol obvodný notársky úrad,
štyrikrát
do roka sa
konali jarmoky a prekvitali rôzne
remeslá
a povolania (krajčír,
kováč, kolesár, stolár,
pekár, poštmajster,
holič, obuvMARGITA SKLENÁRIKOVÁ
ník, mlynár,
krčmár atď.) Nemohli však chýbať ani
mäsiari. Bratia EDUARD, JÁN a FRANTIŠEK
GRÜNFELDOVCI vlastnili nielen krčmu
ale aj mäsiarstvo. Ďalší krčmár VOJTECH
HAAS okrem krčmy vlastnil aj obchod
Mäso a údeniny. Boli to židovskí majitelia
a v období fašizmu im odobrali majetky.
Haasovo mäsiarstvo arizoval (bolo mu
pridelené) JÁN SIMAN z Polomky – na námestí smerom na Tisovec. Pre pamätníkov
uvádzame, že s manželkou Annou vycho-

vali jedného syna Janka a v poslednom
období svojho života odišli do Zvolena.
S ním pôsobil v Muráni určitý čas aj brat
ŠTEFAN SIMAN, ktorý s pani Barborou
Hajdúkovou (už zosnulou) z Muráňa majú
dcéru Alenku, žijúcu
s rodinou
v Rožňave,
ale prechodne aj v Muráni.
PhDr. František Bábela v diele
MURÁNSKE ZVONY
(2014, s.141)
MILAN KOTZMAN
si zase často
spomína na mäsiara LADISLAVA ALEXU
(1914 – 1992). Na pravej strane ulice smerom na revúcu bývala v obdĺžnikovej budove židovská rodina GRÜNFELDOVCOV,
ktorých deportovali do koncentračného
tábora. V severnej časti mali neveľkú jatku
v ktorej predával jeden z troch bratov
ERNO. V strednej časti bola krčma s bytom
a v nej šéfoval JENÜ. V južnej časti mala
malý obchodík s cukrovinkami ich sestra
NETKA s dcérou ERŽIKOU. Brat FERO bol

podľa potreby v krčme i v jatke. Všetci boli
slobodní, muža nemala ani ich sestra. Keď
ich odtransportovali, jatku mal prenajatú
LACO ALEXA. V časti domu žili Bábelovci
so 6 deťmi. Na dvore v blízkosti predajne
s mäsom bol aj chliev pre kúpený dobytok
pred odvedením na bitúnok. Pán ALEXA je
v uvedenej knihe spomínaný viac krát. My
len dodávame, že svoj život dožil v Muráni a s manželkou Zuzanou vychovali
dcéru Šarlotu. Syn Lacko zahynul pri hre
s výbušným materiálom ešte ako školák.
Na dotvorenie portrétov v mozaike poctivého mäsiarskeho remesla v Muráni ešte
možno uviesť pred pár rokmi zosnulého
pána MILANA KOTZMANA (1949 – 2011).
Predajňu z mäsom mal pôvodne zriadenú neďaleko fary. Neskôr sa realizoval aj
v iných priestoroch nielen ako mäsiar,
ale aj ako krčmár. S manželkou Margitou
vychovali syna Milana a dcéru Katku. Pán
KOTZMAN ako vyučený mäsiar zákazníkom rád doprial a ako správny obchodník
riadil sa zásadou: vyberať, kupovať ale
nepreberať! Nešetril humorom a dlhý rad
záujemcov o mäso a rôzne výrobky vždy
rýchlo obslúžil. V Muráni boli aj iní mäsiari,
no pri zmienke o nich naši občania len
ľahostajne mávnu rukou.
- RS -
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Aký bude Muráň
za pár rokov?!
Bol som milo prekvapený, keď som v Muránskych novinách č. 5/2015 prečítal báseň:
„Uľavená vizitky“ a článok: „Muránske Benátky idú dolu vodou“. Konečne aspoň niekto
napísal o veľkom probléme, ktorý Muráň už začína prenasledovať a nielen Muráň,
ale celé Slovensko. Keď som v školskom roku 1940/41 a 1941/42 navštevoval 1. a 2.
ročník Ľudovej školy v Muráni, učil nás riaditeľ školy. Ten ma posielal do Pastovníka
pre čistú, kvalitnú pitnú vodu. Ubehol približne jeden ľudský život a ako sa Pastovník
zmenil. V Pastovníku v čistej kvalitnej vode plávajú plienky a určite aj výkaly z nich.
O týchto obrovských problémoch nikto nechce ani len hovoriť a nie ešte ich riešiť.
Vládni činitelia robia všetko preto, aby získali hlasy vo voľbách, nič iné ich nezaujíma.
Viem, že je to problém preveliký, ale keď sa nebude vôbec riešiť, kde to skončí? Aký
bude Muráň o 5, 10, 20, 50 či 100 rokov? A aké bude Slovensko? Minister financií
vedel povedať učiteľom a zdravotným sestrám: „Nemáme na zvýšenie vašich platov“.
A drahým, milým, našim nikto nepovie: „ Nebudeme mať na zvyšujúce sa požiadavky,
na sociálky a detské prídavky“. To musí nevyhnutne prísť, lebo nebude mať tento štát
prostriedky. Doteraz držia tento štát automobilky Ale dokedy? Zakrátko aj Čína bude
plná automobilov. Nechcem dávať návod na riešenie tohto problému. Je to vec veľmi
ťažká a zložitá. Chcem len podotknúť, že za Dubčeka sa začalo hovoriť, že detské prídavky na štyri deti a dosť. Dubček padol a aj celá myšlienka. Ba ešte sa zaviedol opak.
Porozmýšľajme nad sebou a nad našim životom. My, starí to už nejako dotiahneme,
ale čo naši vnuci a vnučky?
L.K. z M.

ZASLÚŽIA SI TO
CHVÁLIME pána Ing. Jozefa Matajza za darovanie vianočného stromčeka, ktorý
zdobí naše námestie, pána Pavla Vrabca s kolektívom za jeho umiestnenie.

Schránka nápadov
V Muránskych novinách č. 6/2014 som
Vás upozorňovala na možnosť vhodiť
Vaše príspevky do schránky umiestnenej na budove obecného úradu v Muráni. Túto možnosť ste doteraz akosi
nevyužívali. Chcela by som Vás upozorniť, že táto schránka je určená pre Vaše
nápady, námety, kritiku, či pochvalu do
Muránskych novín. Všetky Vaše príspevky si prečítame (hoc aj anonymné) a čo
bude v našich silách uverejníme, alebo
nás inšpirujú v ďalšej činnosti. Či už tak,
alebo onak, budeme radi, keď využijete
aj túto komunikáciu s nami. Ďakujeme!
Bc. Jana Hajdúková

- JH -

Aby nedošlo
k nedorozumeniu...
Koncom októbra si partia zamestnancov, ktorí pracovali na Hrade Muráň
urobila malé posedenie v Oddychovej
zóne v Hrdzavom. Aby sa nešírili klebety a klamstvá chcela by som všetkým
odkázať, že Oddychová zóna ostala po
odchode týchto ľudí v stave, v akom ju
našli (ak nie ešte v lepšom)! To znamená,
že nič sa nepolámalo, nezničilo a všetky
smeti a neporiadok bol odtiaľ vyzbieraný a odnesený. Ak nastal takýto stav,
tak nie vinnou týchto ľudí!!! Ďakujem za
porozumenie.
- JH -

Spomienka na
plamienky sviečok
Každé Vianoce majú svoje čaro. Na niektoré si spomeniete viac, na druhé menej. Na
Kračún, vtedy sa tak volali, ktorý mi pripravila moja starká na Muránskej hute rada
spomínam. Ale teraz o inom.
Valia, ako sa volal Štedrý deň, bola vtedy skromnejšia, ale nábožnejšia. Stromček
bol skromnejší, ale o to sme si všetko viac vážili. Cukroviniek nebolo tak ako teraz.
Vešali sa oriešky, malé jabĺčka. Balili sa štolverky a varila sa čokoláda, ktorá sa potom
liala do formičiek - medvedích labiek, keď stuhla, zabalila sa do pozlátiek. Salónky
boli fondánové a polomáčané. Večera bola tiež skromnejšia, kapusta bola diétna,
bez klobásy. Stôl nebol taký bohatý, ako teraz. Keď sa všetko ponosilo do izby na
stôl, mohla sa začať večera. Posledný človek, u nás to bola mama, niesla zapálenú
sviečku. Od stola počas večere sme nemohli odchádzať. Večera sa začala modlitbou,
otec urobil každému krížik na čelo, aby sme boli lepší ako tento rok. Lámal sa posúšok a zajedal sa cesnakom, rozkrojilo sa jabĺčko a keď bolo červivé, ten človek čo ho
rozkrojil tento rok ochorie. Po večeri sa dávalo pozor aj na knôt sviečky, na ktorého
človeka sa nakláňal, ten do roka vraj zomrie. Na stôl sa kládol aj jeden tanier navyše,
čo keď niekto nečakane príde. Jedli sa aj rožky s makom, ryba vtedy neexistovala. Po
večeri bola ďakovná modlitba. Pri stole sa ešte posedelo, zaspievalo, porozprávalo,
čakalo sa na polnočnú omšu. Mládež chodila spievať popod okná.
Cez Vianoce, ba i cez celú zimu sme sa ako deti išli rodlovať. Bolo nám veselo, skupina detí sa rodlovala do neskorých hodín. Rodle sme mali mocné, väčšinou sa robili
doma. Veľkú radosť sme mali z korčúl. Volali sa kvintáky. Šróbovali sa na baganče
kľúčikom. Na dvoroch sme si robili klziská. Polievali sa po večeroch, keď mrzlo. Skrátka
bolo to inakšie ako teraz, veselšie. Povedzte, vidíte na kopci sa sánkovať deti? Poviem
vám pravdu, ja nie.		
Bohdana Halušková

Svätá noc
Jasná hviezda z neba
svieti,
ožiar každý dom,
tam kde príde dieťa
z neba,
zapáľ lásku v ňom.
Ježiško náš malý,
my ťa vítame,
zostaň s nami stále
o to prosíme.
Priniesol si lásku,
nádej a spasenie,
nech čaro svätej noci,
nikdy nepominie.
Rozsvieť svetlom lásky
aj tých,
čo svet zničiť chcú,
nenávisť,
smrť rozsievajú,
ohavnosti páchajú.
Ruiny po nich ostanú,
kresťanov zabíjajú.
Aké by to krásne bolo,
keby v svete láska
panovala,
zbrane by mlčali,
všetci navzájom,
by si odpúšťali.
Mgr. Juraj Kochjar

Pečenie
hostie
Napadlo ma, že vám napíšem, ako
sa pečú hostie. Každý kresťan vie, čo
to je. Malá oblátka pri prijímaní. Počula som o tom v rádiu na Regine,
kde štúdio Košice v relácii „Mozaika
domova“ vysielalo reportáž.
Hostie pečú rehoľné sestry v kláštore pri Prešove od roku 2002.
Všetko sa uskutočňuje v štyroch
miestnostiach. V prvej miestnosti
rehoľné sestry pečú z cesta, ktoré
je z múky a vody. Cez deň upečú vraj zo štyroch vriec. Platne sa
namažú voskom, cesto sa vyleje
na platne a rýchlo sa musí zavrieť,
aby sa roztieklo všade, keď para
zasyčí, je hostia upečená. Hostie sú
krehké, preto sa lámu. Musia sa naparovať teplou parou, ktorá prúdi.
Nasajú ňou a v tretej miestnosti sa
môžu vykrajovať. Z veľkých kruhov
sa vykrajujú malé hostie. Musí sa
dbať na to, aby neboli poškodené.
V štvrtej miestnosti vykrajované
hostie sestričky balia do škatúľ. Balí
sa čo najviac, aby sa pri prevoze na
pošte nepolámali. Posielajú sa po
celom Slovensku. Rehoľné sestričky
sa pri balení modlia za tých, ktorým
hostiu posielajú.
Dúfam, že vás to zaujalo, budem
tomu rada. Ďakujem za prečítanie.
Vždy je dobré, keď sa o tom dozvieme.
Bohdana Halušková
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9. ROČNÍK VIANOČNÉHO
TURNAJA V STOLNOM TENISE
PROPOZÍCIE - dospelí
Usporiadateľ: Obec Muráň
Termín: štvrtok 31.12.2015, 9:30
Miesto: Telocvičňa ZŠ a MŠ v Muráni
Kategórie: muži, ženy (bez rozdielu veku)
Štartovné: dospelí 1 €
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
8.) v boji o 3. miesto pri hráčoch, ktorí sa už stretli v skupine platí
výsledok zo skupiny
Poznámka: Súťažiaci musia mať športovú obuv a oblečenie.

P OZ VÁ N K A
Obec Muráň a kultúrno-športová komisia pri obecnom
zastupiteľstve v Muráni Vás pozýva na

OBECNÝ PLES
dňa 06.02.2016 v kultúrnom dome v Muráni so začiatkom
o 19.00 hod.. Do tanca hrá hudobná skupina RELAX.
Vstupenky za 15,-€/os. si môžete zakúpiť na OÚ v Muráni.
V cene je prípitok, večera, víno, minerálka, pochutiny.

Kalendár Krásny kraj muránsky 2016 už v predaji
na obecnom úrade v Muráni. Cena 7 €.

8

AKTUALITY - OZNAMY - POZDRAVY
SPOMIENKA

MURÁNSKE NOVINY 6 december 2015

SPOMIENKA

ZUZANA ALEXOVÁ
(1918 – 2015)
Našej bývalej najstaršej občianke chýbali do 97 rokov iba 4 mesiace. Nedožitých 97 rokov je úctyhodný vek, najmä ak je človek takmer do konca života sebestačný, schopný
ešte pomáhať a trozdávať lásku. Pani ZUZANA ALEXOVÁ, rodená VAVREKOVÁ prežila
svoj život v Muráni na ulici smerom do Hrdzavého, v rodinnom dome, v ktorom teraz
sídli firma podnikateľa z Muráňa.
S manželom LADISLAVOM ALEXOM (1914 – 1992), bývalým takmer v celom Gemeri
vychýreným mäsiarom, vychovali dcéru ŠARLOTU a vytúženého syna LACKA (1954
– 1968). Bohužiaľ, jeho život nečakane vyhasol po tragédii – pri nevhodnej hre detí
s výbušninami. Syn mal iba 14 rokov, a tak bolesť v srdci sa usadila navždy, ale láska
utrápených rodičov k deťom sa nikdy nestratila. Pán Alexa pre zákernú chorobu prišiel
o nohu a v revúckej nemocnici ho učili používať protézu (r. 1984). V rovnakom čase
sa tam ocitol aj môj syn prváčik, a tak spolu trávili čas nielen počas ujovej rozcvičky,
ale pochutnávali si aj na jeho skvelých, odborne pripravených údených klobáskach.
Ich kamarátstvo pretrvávalo aj po návrate z nemocnice a pani Alexová ho všemožne
podporovala. Po smrti manžela sa sama starala o dom a záhradu až do vysokého veku,
nepoznala oddych, ale ani nezatvárala dvere pred dobrými známymi. Tesne pred
odchodom k dcére Šárike do Zvolena sme si na priedomí jej domu pochutnávali na
výbornom hrozne. Pamäť mala vynikajúcu aj po 90-ke a nezabudla ani na nás. Poslala
nám výhonok viniča s koreňom a my sa už pár rokov v jeseni hostíme jeho sladučkými
plodmi – modrými súdočkami zdravia.
V roku 2015 odišla navždy aj jej o dva mesiace staršia 97 ročná rovesníčka p. Barbora
Majerčíková, ktorá už dlhšiu dobu žila v Tisovci. Pani ZUZANA ALEXOVÁ zomrela 19.
augusta 2015 iba pár dní po úmrtí pani Márie Beňovej (16. augusta) – kamarátky
a dobrej susedy z Muráňa. Vo Zvolene sa s mamou, starou a prastarou mamou rozlúčila dcéra Šarolota s manželom, vnúčatá Ivan a Lotka s rodinami a pravnuci Ivan, Filip
a Viktor slovami lásky, úcty a obdivu: „Niet smrti tam, kde bol život vyplnený prácou,
láskou a obetavosťou.“ ČESŤ JEJ PAMIATKE!
- RS -

SPOMIENKA
Uplynulo 55 rokov od posledného ročníka Osemročnej strednej školy
v Muráni. Väčšina žiakov však pokračovala aj v 9. ročníku v novozriadenej
ZDŠ v školskom roku 1961/1962.
FOTO archív RS: V 1. rade zľava riaditeľ školy PAVOL MARTINOVE s kolegami, ktorí už tiež nežijú: JÚLIUS GAJDOŠ, triedny učiteľ VIII. 1960/61
a zástupca riaditeľa JÁN DOVALA. Žiaci pred 55 rokmi: vedľa učiteľov
zľava JÚLIA FABOVÁ, ĽUDMILA BÁBEĽOVÁ, EVA MÜLLEROVÁ, RUŽENA
HAJDÚKOVÁ, MÁRIA KRŠTIEŇOVÁ, ANNA ŠKVARKOVÁ. V druhom rade:
ŽELMÍRA KIŇOVÁ, VIERA FABOVÁ, MARTA SKLENÁRIKOVÁ, VIERA LÁBAJOVÁ. V 3. rade: MARIÁN HALČIN, MILAN MEDERI, JÁN VRBJAR, PAVEL ŽIAK,
VLADIMÍR KORFANTA, FRANTIŠEK HLODÁK, JAROSLAV HOĎÁK, ĽUBOMÍR
KUBASKO, JÁN VALAŠTEK. Do Muráňa dochádzali aj žiaci z okolitých muránskych obcí: z Lehoty, Dlhej Lúky a Huty. Z nich už nežije: JULKA, MARTUŠKA, MARIÁN, JÁN, PAĽO, VLADO A FERKO. ČESŤ PAMIATKE ZOSNULÝM
PEDAGÓGOM I ŽIAKOM, I VŠETKÝM NECHTIAC ZABUDNUTÝM!
A roky sú stále na úteku,
už nás ktosi nemilosrdne postrčil
spoza pultu života
do dôchodcovského veku...

- RS -

Za hlaholu zvonov a pri zvukoch slovenskej hymny si dňa 11.11. 2015 o 11.00 hod.
členovia ZO SZPB a JDS pripomenuli spomienku na padlých v 1. a 2. svetovej vojne a
vojnových veteránov. Táto udalosť symbolizuje deň a mesiac ukončenia prvej svetovej
vojny. Sklamaním však bola malá, takmer žiadna účasť občanov našej obce. Ľudia si
už asi neuvedomujú, čo predchádzalo stavu mieru.
Bc. Jana Hajdúková

Pozvánka na Trojkráľový
volejbalový turnaj
Športovo–kultúrna komisia pozýva
priaznivcov volejbalu na

Trojkráľový
volejbalový turnaj
o pohár starostu obce.

Zloženie družstiev bude náhodné.
Určí sa losovaním. Prihlásiť sa preto môžu
jednotlivci, nie celé družstvá.
Dátum: 9. 1. 2016 Čas: 9:00
Miesto konania:
telocvičňa pri ZŠ s MŠ v Muráni
Štartovné: 2 €
Pozývame všetkých športovcov a priaznivcov
volejbalu. Príďte si zahrať a zabaviť sa.
Ponúkame prestavby, rekonštrukcie, úpravy bytov, bytových jadier, vystierkovanie, zatepľovanie bytov domov,
vymaľovanie interiéru, pokládku laminátových a drevených podláh, kobercov, pvc krytín, lepenie
obkladov a dlažieb, montáž obložkových
zárubní a dverí, posuvných systémov, montáž
nábytku, kuch. liniek, byt. doplnkov, murárske práce a pod. za rozumné ceny.

Bližšie info na tel. 0904/262 976.

Máte pre nás tip 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. 1/2016 je 12. február 2016. Tešíme sa na spoluprácu.
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