3

Noviny
XI. ROČNÍK • DVOJMESAČNÍK • jún 2018 • 0,50 €

TRADÍCIA „STAVANIE MÁJA“
Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície.
Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový,
jedľový alebo brezový. Staval sa pred domy v ktorých bolo dievča
súce na vydaj. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal
dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred
dediny alebo hlavného námestia. V sobotu 19. mája 2018 sa na
námestí v Muráni konalo „stavanie mája“. Na túto akciu sa prišlo
pozrieť veľa ľudí. Táto tradícia je zvyčajne sprevádzaná aj spevom
a tancom. O dobrú náladu a májovú pohodu sa postarala naša
spevácka skupina Levenda pod taktovkou Mgr. Evy Struhárovej
a detská skupina Slniečko na čele s vedúcou Mgr. Murkovou.
Slobodní mládenci priniesli asi 15 metrový oholený smrek s vrcholcom, ktorý ovenčili farebnými stužkami. Mládencom sa podarilo strom vztýčiť a ukotviť do pripravenej jamy bez použitia
mechanizácie. Za to si zaslúžili aj niečo dobré na posilnenie. To
prišlo v podobe štamperlíka. Škoda, že sa v Muráni nenašli mladé
a slobodné dievčatá, ktoré by týmto mládencom ponúkli oldomáš. Museli sa toho zhostiť ochotné dobrovoľníčky Obecného
úradu. Iste by im lepšie chutil od mladých a slobodných dievčat.
Veď máje sa vždy stávali pre slobodné dievčatá a hlavne keď sa
chcel mládenec nejakej dievčine zapáčiť. Je pekné, že aj v našej
dedine si zachovávame túto tradíciu.

-SH-
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Odovzdávanie
protipovodňových
vozíkov

Radostným dňom sa pre nás
členov DHZ Muráň a ďalších 12
obcí z okresu Revúca stal 14. jún
2018. V tento deň sme si z rúk ministerky vnútra Ing. Denisy Sakovej, PhD. prevzali protipovodňový vozík. Okrem ministerky vnútra sa odovzdávania zúčastnil aj
generál JUDr. Alexander Nejedlý,

prezident HaZZ, riaditeľ KR HaZZ
v Banskej Bystrici plk. Ing. Dušan
Sľúka, Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR.
Hoci máme z tohto vozíka veľkú radosť dúfame, že do terénu
bude zaradený čo najmenej.
-GaP-

Hasiči deťom
DHZ Muráň pri príležitosti
osláv MDD usporiadal v tretí
júnový piatok športový deň
spojený s ukážkami prác hasičov a záchranárov. Podujatia
sa zúčastnili žiaci so ZŠ s MŠ
v Muráni.
Na piatich stanovištiach si
žiaci medzi sebou mohli zmerať sily v rôznych disciplínach.
Prvá disciplína bola zameraná
na overenie vedomostí poskytovania prvej pomoci. Druhou

Pochod vďaky 2018

Napriek daždivému počasiu,
ktoré nás ráno privítalo na námestí v Muráni sme nestrácali
nádej a vybrali sme sa k pamätníku na Veľkej lúke, uctiť
si pamiatku padlých v 2. sveto-

vej vojne. Hoci dážď na Veľkej
lúke vystriedalo slnko, úsmev
na tvári nám to nevyčarilo. Čo
nepokazila príroda, pokazili ľudia. Členovia lesnej
stráže zabraňovali
vstupu motorovým
vozidlám k pamätnému miestu doslova vlastným telom.
Z tohto dôvodu nás
bolo bohužiaľ menej ako obvykle. Veď
ako sa aj p. Kubaško
v príhovore vyjadril, nebyť ukončenia
vojny nebolo by Ná-

disciplínou bola streľba zo
vzduchovky. Ďalšími disciplínami boli hod granátom, striekanie zo džberovky a štafetový
beh. Pre škôlkarov bola pripravená jazda na elektrických
autíčkach. Žiaci si mohli vyskúšať aj rôzne techniky hasenia.
Na záver bolo vyhodnotenie
a všetky zúčastnené deti boli
odmenené sladkou odmenou.
-GaP-

vencov, nasledovali príhovory
a vystúpenie speváckej skupiny
Levenda. Následne sa účastníci
rodného parku Muránska plani- presunuli na chatu Maretkiná,
na a ani tých, čo by ho chránili. kde sa podávalo občerstvenie.
Po úvodných komplikáciách
-JHsme pristúpili k aktu kladenia
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Muránske hradné hry 2018

Tento rok sa MHH uskutočnili v sobotu 9.
júna v prekrásnej prírode Národného parku
Muránska planina. Niektorí pešo iní autobusom zavítali na Muránsky hrad. Deti prišli
v sprievode svojich rodičov, starých rodičov,
nechýbala ani mládež. Pre návštevníkov boli
pripravené rôzne atrakcie. Lesní pedagógovia z OZ Revúca si pripravili environmentálne hry ako prekonávanie prekážok, atrakciu
spúšťanie sa na lane, spoznávanie našich vtákov a iné. Čo by to boli za hradné hry, keby
tam chýbali rytieri v historických kostýmoch,
preto nechýbala ani šermiarska skupina Be-

rezun z Brezna, ktorá predviedla druhy šermu a boja s rôznymi historickými zbraňami.
Vystúpenie operených dravcov predstavili
sokoliari sv. Bavona z Banskej Štiavnice. Deti
si mohli po vystúpení vyskúšať, ako je to držať dravcov na ruke s rukavicou. Návštevníci
odchádzali spokojní , plný dojmov a zážitkov
z pekne prežitého dopoludnia v prírode.
Obec Muráň ďakuje Lesom SR, OZ Revúca
a Štátnej ochrane prírody SR - Správe NP
Muránska planina za spoluprácu pri príprave
tohto podujatia .
-SH-

40. ročník KLENOVSKEJ RONTOUKY
V obci Klenovec
sa v dňoch 22. – 24.
júna 2018 konal
už 40. ročník folklórnych slávnosti
KLENOVSKÁ RONTOUKA. Gemersko
–
malohontské
folklórne slávnosti – KLENOVSKÁ
RONTOUKA,
sú
jediné folklórne
slávnosti na území
regiónu okresov
Rimavská Sobota
a Revúca, kde sa
môžu prezentovať
všetky folklórne
kolektívy, remeselníci, sólisti inštrumentalisti
z
tohoto
územia.
Nás teší, že aj našu
obec Muráň reprezentovala,
naša
folklórna skupina
Levenda,
ktorá
pomáha oživovať
a rozvíjať tradičnú
ľudovú kultúru.

Udalosti v krátkosti
OSLAVA DŇA MATIEK
Tohto roku sa oslava Dňa Matiek v našej
obci uskutočnila vo štvrtok 10. mája 2018
v kultúrnom dome. Pán starosta Ing. Roman Goldschmidt vo svojom prejave vyzdvihol rolu matky ako nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí a rodiny. Mamičkám zaprial veľa zdravia a trpezlivosti. O kultúrny
program sa postarali žiaci ZŠ pod vedením
pani učiteliek.

VÝSTAVA
UMELECKÝCH
DIEL NÁŠHO
SPOLUOBČANA
V Múzeu Prvého slovenského gymnázia
v Revúcej sa od 14.mája do 30.júna 2018
konala výstava umeleckých diel prezentujúcich región Gemer nášho spoluobčana
pána Mgr. Miroslava Sklenárika pod názvom: „ Pod Muráňom v tej doline, umenie s hradom spojené“. Autor sa prezentoval nielen pre neho typickou maľbou ale
aj rezbárskou prácou.
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NAJKRAJŠIE VRKOČE I KADERNÍČKY Z LEHOTY

Vierka Fabová
Muráň nikdy nebol bez dobrej kaderníčky! Čo
Muráň Muráňom bol, nechýbal ani holič v ňom.
Teraz sa už však chlapi holia sami doma, alebo
vôbec nie, no stále tu máme KADERNÍCKY SALÓN
MAJA, v ktorom kraľuje a vykúzli účes podľa
želania ženám i mužom pani Mariana Fabová,
rodená Hlodáková, pochádzajúca z Muránskej
Huty. Svoje služby ponúka dopoludnia každý
druhý deň od pondelka, ale na objednávku aj
v sobotu. Jej salón je umiestnený v tzv. učiteľskej
bytovke na námestí. V minulosti kaderníctva
menili svoje centrá. Pokiaľ moja pamäť siaha, tak
sídlili v obecnom i kultúrnom dome, ba i v malej
miestnosti komplexu lesnej správy /teraz nová
budova COOP JEDNOTA/. Nakoniec kaderníctvo
bolo definitívne umiestnené v spomínanej
dvojposchodovej bytovke hneď na prízemí.
Mojou obľúbenou kaderníčkou ešte od
školských rokov bola svokra spomínanej pani
Majky Fabovej – pani Magduška Fabová, rodená
Vrbjarová z Muránskej Lehoty. Okolo roku 1960 sa
objavila módna novinka tzv. Hamlet u žien a Havel
u mužov. Stručný ich obraz: „ účes z krátkych

vlasov, na krku mierne dlhších a upravených
trochu do tváre. Iný účes sa zase volal Holanďan
– kučeravé vlasy a ich končeky vyčesané okolo
celej hlavy dohora. Tak tento vedela dokonale
vykúzliť pani Boženka Galovičová z Revúcej /
rodená Grendová z Muráňa/, ktorá sa však neskôr
po skončení štúdia venovala práci úradníčky
SAD. Žiadna z nás v tom čase neodolala
uvádzaným módnym trendom, najmä keď sa
blížil záverečný majáles v 9. ročníku. Nedala
sa však zlákať iba Vierka Fabová /teraz Mgr.
Fabová/ z Muránskej Lehoty, lebo mala najkrajšie
a najdlhšie vrkoče v muránskej škole. Obdivovali
sme ich ešte aj počas štúdia na gymnáziu,
avšak na maturitnom table sa už Vierka pýšila
krátkou mierne zvlnenou hrivou. Keď už je reč
o vrkočoch a pestovaných vlasoch, z obdivných
pohľadov sa tešila aj Adrianka Sojáková /
teraz Ing. Csontosová z Popradu/ ešte i v čase
svojho štúdia na hutníckej fakulte. Mnohé ženy
v mladosti preferovali účesy z dlhých vlasov, ale
keď si založili rodinu, pribudli deti, prednosť dali
pohodlnejším krátkym vlasom, o ktoré sa však
musia postarať kaderníčky. My teda udeľujeme
slovo aj ďalším odborníčkam, ktorých meno sa
spája s obcou Muráň.
Pani Magdaléna Fabová pôsobila vo svojej
profesii od 18 do 54 rokov – teda odpracovala
36 rokov. Mala bohaté praktické skúsenosti,
vedela zákazníčkam ulahodiť, a tak bola neraz
vyhľadávaná aj po odchode do dôchodku.
Pred ňou ako kaderníčka pracovala v Muráni
pani Antónia Meriačová, rod. Tabaková, tiež
pochádzajúca z Muránskej Lehoty. V našej obci
sa však vystriedali viaceré kaderníčky, napr.
krátko Alenka Uhliarová z Revúčky. Dlhšie tu
pôsobila pani Katka Ďurišková, rodená Buksová
z Muráňa, ale po mame Margitke /1940/
tiež s muránskolehotskými koreňmi. S pani
Magduškou Fabovou sme si zaspomínali aj na
manželov Margitu a Ondreja Antalovcov – na
kaderníčku a holiča, ktorí aj s dcérou Gitkou
/ pani Maukšovou/ bývali v dome na ulici do
Revúcej /teraz Cibuľovci/ pri rieke. Pani Antalová

si však renomé získala hlavne v Revúcej a v ich
príbytku jej manžela vyhľadávali muži, rovnako
často ako ďalšieho skvelého muránskeho holiča
pána Jána Goldschmidta.
Keďže Muráň bol vždy strediskovou obcou, tak aj
naše kaderníčky a holiči mávali bohatú klientelu.
Neskôr sa však do Dlhej Lúky vydala Lehoťanka
Evka Kubasková, teraz pani Mriňáková, a tak si
tamojšie ženy získali jej priazeň, ale aj opačne –
ona ich dôveru.
O príťažlivé povolanie kaderníčka, ktoré sa
nezaobíde bez značnej dávky talentu, je záujem
stále. V našej obci si už našli svojich priaznivcov aj
mladé ženy s odborným vzdelaním: kaderníctvo,
prípadne ešte vyšším: vlasová kozmetika, teda
svojím odborným prístupom k úprave vlasov
ako napr. pani Evka Dulajová /1984/ a pani Zuzka
Jančáryová /1982/. Keď načrieme do histórie
tvorby účesov, resp. prelistujeme doma staré
albumy, presvedčíme sa o tom, že aj Muránčanky
podliehajú módnym trendom, ktoré boli
súčasťou kultúry v rôznych časových obdobiach.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
V kostole sv. Juraja v Muráni sa v nedeľu
27. mája 2018 konala sviatosť- „ PRVÉ SVÄTÉ
PRIJÍMANIE“. Slávnostnú omšu celebroval
miestny pán farár Mgr. Ján Gnip. Na Prvé sväté prijímanie tohto roku išlo 17 detí. Z toho
11 dievčat a 6 chlapcov. Na slávnostnej Omši
deti verejne zložili krstný sľub, ktorým sa
prihlásili ku katolíckej viere jej hodnotám
a spôsobu života kresťana - katolíka. Celý
priebeh aktu Prvého svätého prijímania bol
dojímavý a umocnený pesničkami, ktoré si
pripravili deti. S prípravou im pomáhala sr.
Jaroslava H. Kochjarová CJ. Nádherná výzdoba kostola pri ktorej nechýbali ani tradičné brezy a sviatočne oblečení ľudia ešte
umocňovali sviatočnú atmosféru. Tento deň
bol slávnostný pre veľa rodín, nakoľko sprevádzali na tejto ceste svojho rodinného príslušníka.
-SH-

-RS-

Ajka Sojáková
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ZO ŽIVOTA ZŠ A MŠ
Deň detí

Deň detí je sviatok všetkých detí
na celom svete. A nebolo tomu
inak ani v Materskej škole v Muráni. Priebehom celého mesiaca jún
na deti čakalo množstvo zaujímavých akcií. Mali za úlohu nosiť do
škôlky nejaké retro veci, predme-

ty, ktoré nájdu doma či pri starej
mame. A tak sa retro týždeň mohol začať. Detičky s úžasom sledovali s čím všetkým sa hrali napríklad ešte ich rodičia alebo starí rodičia. Boli to bábiky, cvočky alebo
mončiči. Priniesli aj starý mlynček,

5

vysávač, telefón, staré platne, čo
mnohé deti ani nepoznali a pýtali
sa, že čo je to za CD. Následne si
mohli deti vypočuť rozprávku z
platne a gramofónu. A aby rozprávočku nie len počuli , ale aj videli,
tak si ju deti mohli aj pozrieť. Ale
nie na modernej plazmovej televízii, či DVD alebo PC. Sledovali
rozprávku o starom Bodríkovi a vlkovi za pomoci starej premietačky,
z ktorej sa premietala a pani učiteľka čítala alebo teda rozprávku

prerozprávala. A aby deti len nevysedávali pred televíziou, spojili
sme turistickú vychádzku s dňom
detí. Spoločne sme sa vybrali na
výlet do hrdzavej doliny, alebo ako
to v Muráni voláme ku skale. Deti
si cestou všímali rôzne rozkvitnuté
kvietky a motýliky či chrobáčiky.
Nemohli sme nechať bez povšimnutia krásny strom lipu, ktorá nás
lákala príjemnou vôňou, lebo akurát bola rozkvitnutá. Deti sa mohli
v jej tieni osviežiť a trocha sa skryť
pred páliacim slniečkom. Všimli si
však, že do jej kmeňa bezohľadní ľudia zarezali a deti rozprávali,
prečo sa to nesmie. Potom na nich
čakali rôzne súťaže s loptami alebo
nosili na hlave vrecúško s pieskom
a tým si rozvíjali celkovú koordináciu celého tela. Asi čo sa im najviac
páčilo bolo, hľadanie ukrytých lízaniek v blízkom okolí a hľadanie
dračieho vajca. Deti sa vyšantili
a príjemne unavení sa vrátili späť
do MŠ.
Uč. MŠ

Deň mamičiek v MŠ

Návšteva vo Fryštáku
(31. mája – 2. júna 2018)
Dňa 31. mája o 7,30 hod. sme
vyštartovali na návštevu družobnej školy vo Fryštáku. Čakala
nás dlhá cesta, ale vedeli sme,
že na jej konci nás čaká srdečné
a vrúcne privítanie. Všetci sme
sa nesmierne tešili na stretnutie
s našimi priateľmi. V základnej
škole nás srdečne privítal riaditeľ
školy Mgr. Libor Sovadina aj pedagogickí zamestnanci. Pripravili pre nás bohatý program. Po
príchode a ubytovaní nás čakalo
športové popoludnie na „Žábe“
a večer naši žiaci nadviazali nové
priateľstvá pri spoločnom tanci
na diskotéke. Nasledujúci deň
po raňajkách sme strávili v Zlíne, kde sme navštívili filmový
festival, v rámci ktorého sme navštívili rôzne atrakcie a filmové
predstavenie „Krakonoš a lyžníci“.
Po návrate sme sa pripravili na
slávnostnú večeru s pedagógmi

ZŠ z Fryštáku a rodičmi – členmi
Rady školy. Spomínali sme s najstaršou učiteľkou na škole p. Mgr.
Knedlovou na roky vzájomnej
družby a spolupráce. Nadišiel posledný deň nášho pobytu. Hneď
po raňajkách sme sa vybrali na
prehliadku kúpeľného mesta Luhačovice, kde sme ochutnávali aj
liečivú vodu z rôznych prameňov
a zároveň sme si zakúpili rôzne
suveníry a kúpeľné oplátky.
Po spoločnom obede sme si
vzájomne vymenili upomienkové
darčeky a nadšení z vydareného
pobytu, plní nových zážitkov sme
sa rozlúčili a vydali sa na cestu
domov.
Okrem žiakov a učiteľov sa zájazdu zúčastnili aj niektorí rodičia.
Aj touto cestou Vám priatelia ďakujem za veľmi príjemné chvíle,
ktoré sme u Vás strávili.
Ing. Viera Vrabcová

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamičkám. A ani naši malí
škôlkari nezabudli na svoje mamky a chceli im za všetko poďakovať
a aspoň trošku ich potešiť. Možno
veľa krát mamku nazlostili a neposlúchali a preto aspoň v tento
sviatočný deň chceli ukázať, že
si mamku vážia, chcú jej darovať
srdiečko a poslať veľkú pusu a slovíčko ďakujem. No a ako to vyjadrili? No predsa slovom a hudbou.
Tento krát deti nevystupovali
v kultúrnom dome v Muráni, ale
priamo v Materskej škole, ktorú si
krásne vyzdobili a zútulnili. Deti
z triedy včielok si pripravili básničky a pesničky, kde sa spievalo
ako svoje mamky ľúbia. Musíme
pochváliť aj úplne najmenšie deti,
ktoré sa nebáli a nehanbili sa prvý

krát vystúpiť s programom. V podobe tančekov predviedli aké je
dôležité sa hýbať a robiť niečo
pre svoje zdravie. A deti z triedy
lienok tiež mamičkám zarecitovali
básničky, kde chceli vyjadriť veľké ďakujeme mamkám a zároveň
mamky ako keby poprosili, aby
to s nimi vydržali, že ony rastú
a učia sa od nich všetko správne.
Krátkou scénkou sa dievčatá premenili na kvietky a záhradník ich
zobúdzal. Ľudovým, ale aj moderným tančekom mamičkám ešte
zatancovali. Zároveň ich obdarovali malým darčekom v podobe
vtáčika, ktorý obmotávali vlnou
a tiež pozdravom, ktorý zdobila
kresbička a vlastná fotografia dieťaťa. Ľúbime vás naše mamky!!!
Uč. MŠ
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ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ,
ČI RASTLINA SVÄTÉHO JÁNA

ČI JE TEN SVET MALÝ
alebo
KDE - VŠADE
O MURÁNI CHYROVAŤ!
Nedávne reklamy v TV novinách o muránskych
buchtách mi nevdojak pripomenuli jednu príhodu.
To vtedy už naše deti boli školáci a kolega s rodinkou
dostali nápad navštíviť kamaráta vo Fínsku, priamo
v Helsinkách. Pozvali nás pridať sa k ním. Slovo dalo
slovo a tak štyria dospelí a štyri ešte nerozumné deti
sme nasadli do áut. Veď čo nie je nemožné, ak človek
chce? Dovolenka začala cez Bratislavu do Čiech k nemeckým hraniciam. Spočiatku to cestovanie bolo zábavné. Prestávky boli všade tam, kde bol Mc Donalds
a jeho cheesburgery. Iné deti jesť nechceli. Dlhá bola
hlavne noc, cez niekoľko stokilometrovú diaľnicu
k pobrežiu Baltického mora. Deti už boli mrzuté a šoféri si pospali v spacákoch pár hodín na odpočívadle
vo Švédsku. Švédi išli na nás oči nechať! Konečne na
druhý deň prístav a očakávaná plavba trajektom do
Fínska. „Spadla mi sánka“, keď do trajektu do podpalubia začali nakladať najprv dve celé vlakové súpravy.
Nasledovalo 100 ks naložených kamiónov a 800 osobných áut. Nastúpili sme na osemnásť poschodový kolos, čosi obrovské položené na vode!
Pred nami sa otvorilo mestečko na mori. Desiatky
nielen kajút, ale aj obchodov, bufetov, stánkov, niekoľko kín, herne, kaviarne... a všade záplava cestujúcich. Trajekt sa plavil ľahučko a vznešene a každý oddychoval, či zabával sa po svojom. Švédsko - Fínsko...
Boli sme vzrušení a tešili sme sa na spoznávanie nových miest. Zo začiatku som mala dojem, že sediac pri
káve som zadriemala a že sa mi sníva... Počula som v
blízkosti nejaké hlasy a zdalo sa mi, že hovoria po slovensky. Tu to? Na mori v ďalekej cudzine? Nemožné!!!
Prebrala som sa na to, že opodiaľ jeden kamionista
hovoril tomu druhému ... vieš, na čo sa o 2 týždne teším keď sa vrátime? Na „muránske buchty“! Slová, ktoré priviali trochu clivoty za rodným krajom, ale aj údiv
nad tým, kde všade sa naše buchty v dobrom spomínajú. Odrazu - a to sme ešte vo Fínsku ani neboli – mi
odniekadiaľ tie buchty zavoňali a pocítila som túžbu
vrátiť sa domov...
MUDr. Mária MARTINOVE, PhD.

Ďalšia bylinka, ktorá ma
zaujala po Čakanke je Ľubovník bodkovaný. A to
preto, že je ľudová rastlina Svätého Jána. Rastie
na lúkach, na okraji ciest
a kopcov. U nás rastie
v Hrdzavej doline, pri kapličke a na Hrboch, pravdepodobne aj inde, no ja
viem o týchto miestach.
Kvitne od júla do septembra. Vysoká je asi 60-70
cm. Má viacero stoniek
so zlatožltými kvetmi. Čo
ma zaujalo, že má veľa ľudových názvov ako Koreň
Matky Božej, Kvieťa Panny
Márie, Svätojánska bylina.
Rastie a kvitne v období
najsilnejšieho slnečného počasia. Ak podržíme
kvety a listy za slnečného žiarenia oproti svetlu,
rozoznávame množstvo
priesvitných bodiek, ako
keby boli poprepichované. Vraj krvou Svätého
Jána sa nazýva preto, lebo
zdá sa nám, že puky a kvety boli skropené kvapkami krvi. Ako zistíme, že je
to Ľubovník? Tak, že kvety
rozmrvíme medzi prstami. Prsty sa nám zafarbia
na červeno. V Hrdzavej
doline som vyskúšala a je
to naozaj pravda. Prsty sa
mi zafarbili na červeno.
Veriaci ľudia kedysi prirovnávali krvavo červené

šťavy kvetov ranám z krvi
nášho Spasiteľa. Vyrába
sa z neho Jánsky olej. Vraj
je to najlepší olej na rany,
zmierňuje bolesti, zabraňuje zápalom, pôsobí
hojivo. Takto to vo svojej
knižke „Liečivé rastliny
z Božej lekárne“ opisuje
Mária Trebenová.
Pri nervových poruchách, pri zranení sa pije
čaj z kvitnúcej rastliny, 2
až 3 šálky denne. Legenda o tejto rastlinke, ktorej
sa ľudovo hovorí Svätojánska bylinka, je keď vraj
miláčik Pána, učeník Ján
stál pod krížom zarmútený. Starostlivo zbieral
svätou krvou skropené
rastlinky. Daroval ich na
pamiatku Spasiteľa nábožným veriacim. Červené kvapky krvi sú uschované v červenom farbive
zlatožltých kvetov. Na

deň Svätého Jána zažiari Ľubovník v najväčšej
svojej kráse – za dávnych
čias dievčence vyli vence.
Tancovali okolo jánskeho
ohňa s vencom na hlave.
Z ľubovníka sa vyrába aj
tinktúra a to takto: do litra
alkoholu dáme dve hrste
na slnku natrhané kvety
do fľaše a postavíme na
slnečné miesto na 3 týždne.
Lieči vraj poruchy reči,
nepokojný spánok, nočné
pomočovanie, depresie,
pri zápaloch nervov. A to
tak, že sa natiera zvonka
raz denne 10 až 15 kvapiek na jednu lyžicu vody.
Dospievajúce
dievčatá
mali piť denne dve šálky
ľubovníkoveho čaju. Podporuje vývin ženských
orgánov a pomáha liečiť
nepravidelnú periódu.
Liečivá sila ľubovníka
bola obľúbená už mnoho
rokov dozadu. Vraj mali
by ho nosiť pod čiapkou,
na prsiach, na rukách a na
noc si ho klásť pod vankúš, a to preto, lebo Boh
doň uložil veľké liečivé
tajomstvo.
Či je to tak, či inak, to
vie sám Pán Boh. Liečivú
silu Bylinky Svätého Jána
treba vyskúšať, len tak ju
pocítime na vlastnej koži.
Bohdana Halušková

ĎALEKÁ LÁSKA
Povedať Ti chcem,
že ľúbiť Ťa smiem,
je to náhoda, že stretli sme sa,
je to tak, pozri sa.
Nič som nehľadala
iba trošku som zaváhala,
o Teba som sa bála,
Tvoje listy otvárala,
keď bol si v svete diaľ,
niekde, kde si ma ani nepoznal.
Keď prišiel si späť
tak dlho si bol preč.
Ako si sa tam mal,
nikdy si mi nepovedal.

Nebudem sa Ťa pýtať,
lebo mi nechceš na to odpovedať.
Hlavne, že si sa vrátil,
svoje srdce nezradil,
vždy si ma ľúbil,
svoj sľub si splnil,
že sa domov vrátiš.
Veď rodina je všetko, čo máš,
tú si v srdci zachováš,
hlavne že si späť,
milujem ten náš vlastný svet.
Simanová Jana

jún 2018
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Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota
Tabuľka majstrovských zápasov I. trieda dospelí (muži) - jarná časť súťaže
KOLO
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

MUŽSTVÁ
TJ Uzovská Panica - TJ Tatran
Muráň
TJ Tatran Muráň – FC
Radnovce
TJ – FK Veľký Blh - TJ Tatran
Muráň
TJ Tatran Muráň – ŠK Bastav
Revúca - Revúčka
MFK Jelšava - TJ Tatran
Muráň
TJ Tatran Muráň – TJ Ožďany
voľno

22. TJ Tatran Muráň- OFK Sirk

SKÓRE Strelci za TJ Muráň
1:0

Dátum a čas
29.04.2018 o 16:00

Tabuľka I. Trieda Dospelí
KLUB

Z

V

R

P

Skóre B

1. TJ Ožďany

20 15 1

4 60:24 46

2. TJ Tatran Muráň

20 12 3

5 44:19 39

3. MFK Jelšava

20 12 2

6 61:40 38

4. TJ Družstevník Klenovec 20 10 4

6 57:42 34

5. FC Radnovce

20 11 2

7 51:51 29-6

6. ŠK Rimavská Seč

20 7

5

8 42:43 26

1:0

JánCibuľa,

06.05.2018 o 16:30

0:1

Jakub Fatľa

13.05.2018 o 16:30

5:2

Jaroslav Kizek 2, Ján Hoďák,
20.05.2018 o 17:00
Ján Cibuľa, František Kochjar

3:0

26.05.2018 o 17:00

7. TJ Družstevník Kráľ

20 6

3 11 32:50 21

03.06.2018 o 17:00
10.06.2018 o 17:00

8. ŠK Revúca - Revúčka

20 7

2 11 28:47 20-3

9. OFK Sirk

20 6

2 12 44:54 20

10. TJ – FK Veľký Blh

20 6

0 14 29:54 15-3

11. TJ Uzovská Panica

20 5

2 13 23:47 11-6

1:0

6:0

Jakub Fatľa
Ján Cibuľa 4, Martin Giertli,
Jakub Fatľa

17.06.2018 o 17:00

NAŠI ÚSPEŠNÍ SENIORI NA 6. ROČNÍKU OKRESNÝCH
OLYMPIJSKYCH ŠPORTOVÝCH HIER.
V piatok 25.mája 2018 sa uskutočnili 6. OKRESNÉ OLYMPIJSKÉ
ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV. Hry sa tento rok konali v areáli
ZŠ S. Tomášika v Lubeníku. Na tejto športovej akcii sa
zúčastnili aj členovia našej ZO JDS v Muráni. Po slávnostnom
otvorení Okresných olympijských športových hier seniorov
a po príhovoroch hostí nasledoval sľub športovcov, že
budú čestne súťažiť. A tu sú už výsledky našich úspešných
reprezentantov z jednotlivých súťaží a kategórii:
ŽENY:
BEH NA 50 m
III. kategória: Kontúrová Alice
(1.miesto)
HOD GRANÁTOM NA CIEĽ
II. kategória: Orbanová Eva
(1.miesto)
HOD VÁĽKOM DO DIAĽKY

III. kategória: Kontúrová Alice
(3.miesto)
VRH GUĽOU
III. kategória: Kontúrová Alice
(2.miesto)
MUŽI:
BEH NA 60 m

I. kategória: Školník Peter
(1.miesto)
III. kategória: Regenda Michal
(3.miesto)
BEH NA 200 m
I. kategória: Školník Peter
(1.miesto)
VRH GUĽOU
III. kategória: Regenda Michal
(1.miesto)
Berente Ján (2.miesto)
KOP NA BRÁNKU
I. kategória: Beňo Ján (1.miesto)
STOLNÝ TENIS
III. kategória: Mlákay Pavol
(2.miesto)
HOD GRANÁTOM DO DIAĽKY:

I. kategória: Školník Peter
(1.miesto)
III. kategória: Mlákay Pavol
(1.miesto)
Berente Ján (3.miesto)
Za najúspešnejšieho športovca
bol vyhlásený člen ZO JDS Muráň
Školník Peter, ktorý celkovo
dosiahol 15 bodov a získal 3 zlaté
medaile. Srdečne blahoželáme
a ďakujeme všetkým účastníkom
športových hier ako aj víťazom,
ktorí úspešne reprezentovali
našu obec Muráň a ZO JDS v
Muráni.
-SH-
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MILÍ SPOLUOBČANIA!
Dovoľte, aby sme Vám predstavili zničený „ AREÁL ODDYCHU“
v Hrdzavej. Fotky prikladáme. Sú ľudia či mládež, ktorí si nevážia, že
dôchodcovia niečo urobili. Nerobili to pre seba je to pre všetkých,
mladých, starých, ale nie na ničenie ale na oddych. Máme prekrásnu prírodu, ktorú obdivujú nielen našinci, ale aj turisti zo zahraničia. Tí však nemusia vidieť zničené prístrešky, ale mali by si v nich
oddýchnuť a kochať sa nádhernou prírodou. Dôchodcovia sa znovu
rozhodli ich obnoviť, opraviť aj za pomoci Obecného úradu. Preto
sa obraciame na všetkých, hlavne na deti a ich rodičov, mládež, aby
mali v úcte prácu dôchodcov a vážili si to čo je pekné a postavené
v prírode a aby sa to nezničilo ale zachovalo.
ZO JD Slovenska
v Muráni

Spomienka:

Odišiel, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žije
spomienkami. Dňa 27. mája
2018 uplynulo 10 rokov, ako
nás opustil IVAN VRBJAR.
So smútkom v srdci spomínajú
manželka Marika, deti Veronika
a Ivan s manželkou Katkou a
vnúčatká Mirko, Riško, Katka
a Sofinka.

Opustili
nás
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... Zostanú iba
spomienky a v srdci veľký žiaľ....

jún 2018

oslávenci

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

50 rokov
Igor Mušuka
Ján Melicher
55 rokov
Ružena Mušuková
Viera Bendíková
Stanislav Smoliar
Ján Fiťma
60 rokov
Mária Austová
Ctibor Mušuka
65 rokov
Dušan Štefaňár
Vlasta Oláhová
Ján Sklenárik
Zdenka Štefaňárová
Eva Dupnáková
František Laurenčík
Oľga Mlákayová
70 rokov
Mária Vrbjarová
Jolana Spišáková
Ján Karaba
Mária Vrbjarová
75 rokov
Jolana Lukašová
Mária Oravcová

Bednářová Oľga
Kochjarová Magdaléna

Zmena v nakladaní
s biologicky
rozložiteľným odpadom
Novelizácia zákona o odpadoch vykonaná zákonom č. 292/2017 Z. z.
upravila nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom od 1. decembra 2017 s účinnosťou od 1. januára
2018.
Počnúc týmto termínom je každý
občan povinný zapojiť sa do systému
kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, a to buď
kompostovaním v kompostovacích
zásobníkoch, vytvorením kompostu
v záhrade alebo vývozom odpadu
na zberný dvor. Doposiaľ finančné
náklady za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu znášala obec, no
Farba ešte poriadne neuschla a už boli prvý návštevníci. Boli nie úpravou zákona sa táto povinnosť
zmenila tak, že finančné náklady si
za oddychom, ale za poškodzovaním. Ak sa všetci návštevníci budú
bude musieť občan zaplatiť sám.

takto správať, ako to bude tam za chvíľu vyzerať? Priestor areálu je
pre všetkých na oddych a strávenie príjemných chvíľ, nie na ničenie.

Neprešlo jazykovou úpravou

Narodili sa

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

Pustajová Libuša
Žilková Martina
Labošová Zuzana
Roháčová Natália
Harineková Alžbeta
Máte pre nás tip na reportáž, námet na článok? Neváhajte a dajte nám vedieť! Osobne, písomne,
alebo emailom: obec.@muran.sk.
Uzávierka pre prispievateľov do
novín č. 4/2018 je 23. augusta 2018.
Tešíme sa na spoluprácu.
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